
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�
وجّل عّز وتوفيقه وتقديره وبقضائه كّلها@, اُ�مـور أزمّة بيده الّذيى ' ا¡مُد
سل الرُّ ع�سيِّد والّس-م والّصلوة تَعا�@/ منه بٕاذٍن �ٕاّ َورقة من َتسُقط وما ارvا@, ÒV

أ�طهار@/ وآله Tّمد النّبيِّ� kخا
كتاب من Ì¿ع الث-ثة أ�جـزاء ٕا[ام ã| وتعا� تبارك ا' ãوفّق� فقد وبعـد@:@
حرف ع� وJتويى منه@, Ì¿ع الرابع ا�زء هو وهذا ,hالقرآن@الكر @كلFت ã|@التحقيق

الكتاب@/ آخر وهو الياء@,

بضيق وذلک نظر@, وQديد ة مسودَّ دون من وIريره الكتاب تأليف كان وØXا
هـذا ã| ãيوفّق� أن وكرمه فضـله من فأرجو العميـق@, البحر هذا َجَو�ن ã| ا£Çال

والصواب@/ ا¡ّق ٕا� اGاديى وهو موفِّق خ� ٕانّه اÌ¿Xوع@,
اXصطفويى حسن





بابحرفالياء

يأس@:

مَيئوس ء ãÏ¿وال ياِئس@, فهو تعب@, باب من ييأَس ء ãÏ¿ال من يِئس ـ مصبا
Ì»وك منـه@, أِيس فيقال@: اXصـدر@, دون الفعل قلب وNوز اليَأس@, واXصـدر منه@,
وطامث@, حائض يقال Fك يائس فهيى عقمت@, ٕاذا اXرأة يئست ويقال@: لغة@/ اXضارع
وأصله ,@ يى Ø Ôd وبه كتاب@, َوزان ٕاياساً ا' Îا Òº وأيأَ يائسة@/ قلت اXوصوف@: يذكر n فٕان
لتـقارب Ø ã~-للث مصدراً إ�ياس يستعمل وقد ٕاZان@/ وزان اGمزة ومّد الياء بسكون

تعا�@: قوله ã| Fك ,@ Ø ã~-الث يتضّمن ّ الرباعيى �ّنٔ أو اXع�@,
َنباتاً@/ أ�ْرِض ِمن أْنَبَتكُم واُ�

تعا�@: قوله وعليه النََّخع@, لغة ã| يِئس]ع�علم ãçويأ

آَمنوا@/ الَّذيَن َييأِس أَفلَم

ã| ياء ليست ٕانّه ويقال الرجاء@/ قطع اليأس@: ٕاحداYا كلمـتان@: يأس@: ـ مقا
أ�خري@: والكلمة وَييِئس@/ ييأس يِئس منه@: يقال هذه@/ �ٕاّ Yزة بعدها كلمة صدر

َتعلم@: nأ أيى َتيأس@, nأ
آَمنوا@/ الَّذيَن َييأِس أفلَم

واسـَتعجب َعِجب مثل واسـتيأس يِئس يقال@: الطمع@, ٕانتفاء اليأس@: ـ مفر



يأس ٨

وقوله@: واستسَخر@/ وسِخر

آَمنوا@/ الَّذيَن َييأس أَفلَم

الّذين يأس أّن قَصـدوا ا Ø̂ وٕا للِعلم@, ك-مهم ã| موضوع اليأس أّن ُيِريدوا n
ثبوت ãÏÉيقت يأÎºم ثبـوت فٕاذاً ذلک@, بانتـفاء العلم بعد Jصل أن ãÏÉيقت آمنوا@,

علمهم@/ حصول
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو القنوط ٕاّن القنط@: ã| وقلنا الطمع@/ يقابل ما هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
والشّدة ا�هر حروف من والطاء القاف ã|حر كون ع�الشّدة@: ويدّل الشديد@, اليأس
بعد القنوط ذ@كر ع�هذا ويدل اليأس@/ ã| الس�والياء R-ف وإ�ستع-ء@, والضغط

:@ ã| Fك اليأس@,

/@٤٩ . ٤١ ـ َقنوط فَيؤوٌس ÛÌ¿ال ُه َمسَّ وٕان
تـوقّع والطمع@: الرجاء أّن Fك أمر@/ عن وإ�نتظار التوقّع انقطاع اليأس@: ã|و

مقصود@/ ¡صول وانتظار

/@٤ . ٦٥ ـ ِنساِئكُم من الَمحيِض من يِئْسَن ã�3ّوال
/@٢٣ . ٢٩ ـ ã�Òaَر من َيِئسوا ولئَک اُ
/@٨٧ . ١٢ ـ ا� َرْوِح ِمن َتيأسوا و�

من القواعد أّن Fك وح@, والرَّ الرaة ¡صول والتوقّع إ�نتظار عن انقطعوا أيى
الروح@/ راجع ـ ا¤يض انتظار عن ينقطعن النساء

/@١١ . ٩ ـ َكفوٌر َلَيئوٌس ٕانَُّه ِمنُه نَزعناها @ Ú Ôj ًة Òaَر منّا إ�ْنساَن ْقنا �أذَ ولَ



٩ يأس

/@٤٩ . ٤١ ـ َقنوط َفَيئوس ÛÌ Ú¿ال ُه َمسَّ وٕان ß� Òòا ُدعاِء من إ�نساُن �@َيسأُم
ـ َيئوساً كاَن @ ÛÌ Ú¿ال ـُه َمسَّ وٕاذا Pاِنِبِه ونَأيى أْعَرَض إ�ْنساِن Òَع� أْنَعْمنا وٕاذا

/@@٨٣ . ١٧

�ٕاّ �@يطلب اXاّدّية@: اُموره وبرنا¶ ا�«Êنيّة حياته جريان باقتضاء فإ�نسان
والنعمة الرaة Tيط ã| فهو نفسـانّية@, مشxيات ٕا� �ٕاّ يBيل �و Gا@, م-_ة لذائذ
وال¿ÇÎوات العيش ã| مسـ�ه hويد الدنيـوّية@, و[اي-ته اGوي ã| يتوّغل والسعة@:

اXعنوّية@/ وإ�لتذاذات الروحانيّة ا¡ياة عن غافً- ا¡يوانّية@,
حـياته عن وآيساً مس�ه عن قَنوطاً كان وابت-ء@: مضيقة Tيط ã| وقع وٕاذا
الدنيا@/ ا¡ياة هذه �ٕاّ يريد � فٕانّه الروحانّية@, والسعادة با¡ّق وكفوراً اXاّديّة ا¡يوانيّة
ِمن الكُّفاُر يِئَس F كَ ِة@ ا�Ðخَر من يِئسوا َقد م ßz َعلَ اُ� غِضَب َقْوماً َتتولَّوا@ و�

/@١٣ . ٦٠ ـ الُقبور أصحاِب

/@٨٧ . ١٢ ـ الكاِفرون الَقْوُم ٕاّ� اِ� َرْوِح ِمن َييأُس � ٕانَُّه

يكـن nو الرÇaة Tيط عن العبد خرج وٕاذا وح@, والرَّ الرaة يقابل فالغضب
انقطاع فٕاّن قهراً@, عليه مغضوباً فيكون اòاّص@: وتوّجهه ولطفه ا¡ّق لرaة �مشموً

واXضيقة@/ اXغضوبيّة هو وح والرَّ الرaة
والروحانّية@, الرaة Tيط عن ّية@وإ�نقطاع اXادِّ ا¡ياة ã|@التوّغل واليأس@نتيجة
nعـا وراء ا ØW مقصد ٕا� الوصول انتظار له Jصل �و يتوقّع � حينئذ إ�نسان فٕاّن

الدنيوّية@/ وا¦اي-ِت اXاّدة
َلكُم أ@كَمْلُت اليْوَم ãæواخَشْو َشْوُهم Ö ÒH3َف ِدينكُم ِمن َكَفروا الَّذيَن َيِئَس اليوَم

/@٣ . ٥ ـ ãِنعَم� َعَليكُم ْمُت Ò]وأ ِديَنكُم



يبس ١٠

شاهدوا م Øuٕا حيث دينكم@, ã| وا¡كومة ف ØÍ½والت النفوذ من يئسوا قد أيى
وهو دينكم وجّل عّز ا' أ@كمل وقد أمركم@, ونفوذ اقتداركم وقّوة حكومتكم سـعة
ف- الّ-زمـة@, وال¿Ìائط الوسـائل bيع وأ[ـَم ,@ ّ ٕاG×يى Ø ãæروحا برنا¶ Iت اòضـوع

بعُد@/ Hشوهم
العلم وأمّا ء@, ãÏ¾ عن وإ�نتظار التوقّع انقطاع هو اXاّدة@: ã| أ�صل أّن فظهر
طريق ã| قاطع oتصم حصول ي-زم ء@: ãÏ¾ عن إ�نقطاع فٕاّن أ�صل@, آثار من فهو

له@/ اXقصود برناVه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

يبس@:

بعد جّف ٕاذا حِسب@, باب بك«Ìت�من لغة ã|و تِعب@, باب يِبسمن ـ مصبا
َيْبس@, وحَطب أيضاً@, يابس ]ع� البـاء@: سا@كن يَبْس ء ãÏ¾و يابس@, فهو رطوبته@,
ماء فيه كان ٕاذا بفتحت�@: يَبَس ومكان وَصحب@/ صاحب مثل يابس bع هو ويقال
الرطوبة@/ نقيض واليَبس بلَل@/ �و فيه ة نُُدوَّ � َيَبس@: طريق :@ ّ أ�زهريى وقال فذهب@/

]ع�فاعل@/ فعيل يِبس@, ما النبات واليبيسمن

ييِبسوييَبس@/ ء ãÏ¿ال يِبس يقال@: ع�َجفاف@, يدّل صحيح أصل يبس: ـ مقا
يفارقه اXكان والَيَبس@: يابس@/ bع هو ّكيت@: السِّ ابن قال النَّْبـت@/ ياِبس والَيْبس@:
يَبْ«Îا@/ ك? وأيَبَسـْت@: وَنداها@/ ماؤها ذهب أ�رض@: يِبسـت ويقال@: فييَبس@/ اXاء

خ�اً@/ تَنل n ٕاذا َيَبس@, ٕامرأة :@ ãæيبا الشَّ وقال

يَيِبس ء ãÏ¿ال يِبس قولک مصدر وهو الرطوبة@, نقيض :@ ØËÉبال اليُبس ـ لسا
بالفتح@: واليَبْس ُيبَّس@/ وا�مع ياِبس@, وهو ويُبساً يَبَْساً نادر@, Ì»بالك أ�ّول وَييَبس@,
وتيبيس للجميع@/ ٕاÊºن واليَبَس اليَبْس ِسيده@: ابن قال َيْبس@/ َحَطب يقال@: الياِبس@/



١١ يبس

كياِبس@/ يَبوس ء ãÏ¾و متِّبس وهو فاّتَبس@, يبَّسته وقد Qفيفه@, ء@: ãÏ¿ال
له كانت ء ãÏ¾ لكّل هذا يقال والل�@, طوبة الرُّ نقض الُيبس@: ـ ٣١٤.٧ الع�
نُُدّوة � َيَبس@: وطريق جّف@/ عرضاً@: فيه ذلک كان Xا ويقال@: ِخلقًة@/ والرطوبة ة النُّدوَّ
الياِبس@: عر والشَّ ا'@/ أيبَ«Îا ُموِبسـة@: وأرض اليابس@/ الكث� الكَٔ- والَيبيس@: فيه@/
وٕايبَْس@: /@�òا قليل ووجه@ياِبس@: ُدهن@/ �و �قَ¿Ìوَحّک� َسْحج فيه و�@يُري أردؤه

اسُكت@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ماّديّاً ة@, والنُُّدوَّ الرطوبة مورد ã| فاف Òا� هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
شديداً, اليُبسفيه يكون وع�هذا ّية@, اXادِّ اXوضوعات ã|@يستعمل فاف Òوا� معنويّاً@/

/@� أم مرطوبة كوuا من السابقة ا¡الة ٕا� فيه نظر �و

ا¡الة هو والنَّشـف@: غ�ه@/ أو بAح اXاء وانقضاء الَغور فهو النََّضـب@: وأمّا
Jصل ØBح بالتدريج ء ãÏ¾ داخل ã| اXاء ولوج أيى النضب@, انقضـاء بعد ا¡اصلة

فيه@/ اليُبس

ُصلب@, ظاهر ]ع� يابسة@, ويٌد يابس َوجه ـ قوGم ã| Fك :@ ّ اXعنويى فاليُبس
والعطاء@/ �òا قليل أو فzا خ� � ويد

:@ ã| Fك ,@ ّ اXاّديى واليُبس

/@٤٦ . ١٢ ـ ياِبساٍت واَُخَر@ àÍÉُخ ُسْنب3ُت وسبِع بََقراٍت@/// َسْبِع ã| أفِتنا
/@٧٧ . ٢٠ ـ @َيَبساً البَْحِر ã| َطريقاً م Ô ÒG ْب ßÍÖÈفا بِعباِديى ßÌ Öºأنأ

ã|اليابس الطريق أّن Fك َخÍÉة@, َرطبة أ�صل ã| كانت اليابسة فالسنب-ت
العـصا بÍÉب صار Øj البحر@, قطعات من بل مرطوباً@, أ�صل ã| كان البحر Tيط



يبس ١٢

يَبَساً@/ طريقاً العزيز@, ا' وبٕاذن

لول@: كالذَّ واليَبـوس كاòِشـن واليَبس كال¿Ìيف واليِبيس كا¡َسن واليبَس
ا�ّتصاف@/ ع�حدوث اليابسيدّل كF@أّن إ�ّتصاف@, ع�ثبوت ة@وتدّل Ø{صفات@مش

الصفة بصيغة اليبَس الطريق ã|و الفاعل@, بصيغة اليابس السنبل ã| ØFع وقد
اXقصـودة وهيى ٕالzا يُتوّجـه السـنبل ã| واòضارة الرطوبة أّن ٕا� ٕاشارة اXش}ة@:
قد فكأ@نّه اXتعال@, ا' بٕارادة يَبَسـاً ظهر ٕاذا البحر طريق R-ف جفافـه@/ ã| اXنظورة
بالرطوبة مسـبوق غ� وهو الُيبس@, بصفة بأ�مر وتكّوِنه ظهوره ابتـداء من تكّون
ع� مسبوقاً كونه أ�مر ظاهر ã| كان وٕان الصفة@, ع�هذه تكويناً ُوجد بل والنُّدّوة@,

البحرّية@/

كالطريق وهو ا�ديد@, ا¡ادث التكّون هذا ٕا� ٕاشارة بفتحت�@: فََعٍل صيغة ã|و
[يل � ا¡ركات@, أخّف وهيى طبعاً@, وانفتاح انفراج فzا حركة الفتحة فٕاّن ,@ ّ الطبيعيى

فzا@/ انÊÉم �و ٕا�سفل

Fِت ُظـلُ ã| َحـبٍَّة و� َيعَلُمها ٕاّ� َوَرَقٍة ِمن َتْسُقُط وما الَغْيِب@/// Ô ß³َمفا وِعْنَدُه
/@٥٩ . ٦ ُمب ـ كتاٍب ã| ٕاّ� يابٍس و� َرَطٍب و� أ�ْرِض

الفتوحات ٕا� به ل ويتوصَّ ل يُتَوسَّ ما ]ع� آلة@, Ëºٕا وهو فتح ßXا bع اXفا³
nعوا �هلٔ مغلقة الغيبية العلوم أبواب فٕاّن اXغلقة@, الغيب أبواب تفتح وبه الغيبّية@,

السافلة@/ اXرتبة أهل قبال ã| مغلقة عالية مرتبة كّل علوم أبواب بل اXاّدة@,
حضـور Gا اXوجـودات من مرتبة وكّل وا¡ضور@, ال¿Îود مقابل ã|فالغيب
¾Îوده@, وقّوة بصـ�ته@, نور وسـعة قواه@, وTدوديّة وجوده@, دائرة ]ناسبة وغيب

مقامه@/ واقتضاء

غ� ا¡ـياة من اXتجلِّية الثبوتيّـة الصفات هيى عنـده@: ãBّال اXفا³ من واXراد



١٣ يبس

وأ�بدّية@, وأ�زليّة وإ�رادة والقدرة العلم وهيى بÇyاية@, اXتناهية وغ� Mّد ا¤دودة
وإ�حاطة وال¿Îود بالغيب العلم أبواب ينفتح wا ãBّال الغيب مفا³ هيى الصفات وهذه

به@/
وbلة@:

والَبْحر@: Ù Ò"ال ã| ما وَيْعلَُم
تعا�@: وقوله أيضاً@/ ا¤سوسة اXاّديّة nبالعوا علمه ٕاحاطة ٕا� ٕاشارة

َوَرَقة@: ِمن َتْسُقُط وما
با�زئيّات@/ علمه ٕاحاطة ٕا� ٕاشارة

ء ãÏ¾ من ويتبّسط يتفّرع ما والَوَرق@: اختيار@/ وب- دفعة ء ãÏ¾ نزول والسقوط
والAول حال@السقوط ã| فٕاّن@الورقة الورقة@: @ا¦ثيل@بسقوط ã| وأشار لغرضمقصود@/
ٕالzا@, يتوّجه أن يليق �و أخLأ�شياء@, من عyا@: واòضارة الطراوة وبزوال ّ القهريى

ء@/ ãæالد oاللئ والساقطة@: َقط@, بالسَّ أ�متعة أردأ عن ØFيع وقد

ُظلFت@: ã| َحبٍّة و�
سقوطها@, ã| ا¡بّة ع�كون أ�ّول أمرين@: ع� يدّل ØBح الورقة@, ع� عطف
الِكسفة كAول ومقام@, Tّل ّ أيى ومن كان ء ãÏ¾ ّ أيى ّ الدفعيى الAول مطلق السقوط فٕاّن

النخلة@/ عن الرطب وسقوط والرaة@, السعة مقام عن Ì¿الب وسقوط ال«Êء@, من
ا¡بّة أّن ٕا� مضافاً بالعموم@/ اXشعر ,@ ãLالن مقام ã| النكرة ع�وقوع ـ ãæوالثا
من Ø ãæFظل Tـيط ã| كانت ٕاذا@ ØDس �و اXتبّسطة@, الورقة من وأحقر وأضعف Lأخ

أ�رض@/

ُمب @: كتاٍب ã| ٕاّ� ياِبٍس و� َرَطٍب و�
يكون ما كّل ن ØFيع اXوضـوعان وهذان ,@ ãLالن سـياق ã| نكرة ãLن أيضاً هذا



rي ١٤

حيواناً@/ أو نباتاً أو كان bاداً كب�@, أو صغ� من وا¡ّس اXاّدة nعا ã| ساقطاً

رطب وكّل فا¡بّة العلم@/ ٕاحاطة من وأحفظ وأثبت أدّق الكتاب ã| وضبطها
تعا� علمه صفحة ã| مضبوطة ا Øuفٕا وا¡قارة@, اòفاء غاية ã| كانت وٕان ويابس@:

وجّل@/ عّز عنده وTفوظة
تعا�@: قال Fك أصل@, والرطوبة اXاء فٕاّن طب@: الرَّ hتقد وأمّا

/@٣٠ . ٢١ ـ يؤِمنون أف3 َحيىٍّ ٍء ãÏ Ò¾ ُكلَّ اXاِء ِمَن وَجَعلنا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@rي

ويقولون اُ�ّم@/ جهة من ا¡يوان سائر ã|و أ�ب@, قبل الناسمن ã| r اليُ ـ مقا
/@oيت عر الشِّ من بيت قالوا@: ØBح ,@oيت منفرد لكّل

ã| rاليـ لكّن وفتحها@/ اليـاء ØËÉب ÓBي وقرب تعب ãèبا من rيي rي ـ مصبا
bعها يتيمة@, وصغ�ة ويتامي أيتام وا�مع ,@oصغ�يت فيقال أ�ب@, قِبَل من الناس
أو�دها صار :@ ßkمؤ فهيى ٕايتاماً اXـرأُة وأيتَمت اُ�ّم@/ قبل من الناس غ� ã|و يتاَمي@/
يتيمة وُدّرة /@ ّ َعِجيى فهو فقط اُمّه ماتت وٕان /@oلط فالصغ� أ�بوان مات فٕان يتاَمي@/

نظ�ه@/ يِعّز فرد ع�كّل oاليت اُطلق هنا ومن Gا@/ نظ� � أيى

:@r rواليَ واليُ الفرد@/ :@oواليت ّكيت�@/ السِّ �ابن يعقوب عن إ�نفراد@, :@r اليُ ـ لسا
خالويه@: ابن قال منقِطع@, ولكن ,@oيت الناس من اُ�ّم فقد Xن يقال �و أ�ب@/ فقدان
باXنقار� �ٕاطعام يُزقّان Fzكل F Øu@�ٔ واُ�ّم@, أ�ب الطَّ�من@قِبَل ã| r اليُ يكون @أن ينبغيى
/@r ٕاËºاليُ عنه زال بلغ فٕاذا َيبلغ@, ØBح oيت فهو أبوه مات اليتoالّذيى الليث: ِفراَخها@/
:@oاليت :@ ّ أ�صمعيى يتيمة@/ Qن�واُ الغفلة@/ وقيل إ�نفراد@/ والفتح@: ØËÉبال r اليُ وأصل



١٥ rي

ويتيمة@/ oيت العرب@: عند ومنفردة منفرد وكّل اXنفردة@, الرملة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن ضعف@/ ã| وانفراد به يتعلّق ØFع انقطاع هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
اُ�ّم Øj واُموره@, Xعيشته اXدير اXدّبر ã ØèرXا أ�ب بفقدان r اليُ أ�صل@: مصاديق أهّم
من وفقدان ,@ ã ØèرXا اXعلّم فقدان Øj اُموره@, إدارة ã| مؤّثراً أ�ب موقعيّة ã| كانت ٕاذا

وحياته@/ معيشته ã| ومفيداً مؤّثراً @كان

اُمـور ã| والفـّعال اXدّبر ٕاّن حيث اُ�ّم@, ع� ا¡يوان ã| يطلق اللحاظ وwذا
أ�غلب@/ ã| اُ�ّم هو ا¡يوان حياة

تسفّل@, أو اعت-ء ã| أقرانه عن ومنقطع نفسه ã| منفرد فرد ع�كّل يطلق Øj
يتيمة@/ فهيى الغالية@, اXتفّوقة ّرة الدُّ ã| Fك@
/@٩ . ٩٣ ـ َتقَهْر َف3 Òoاليت فأّما

/@١٠ . ٤ ـ ناراً م ß ßuُبطو ã| يأ@كلوَن ا Ú̂ @ٕا ÓFُظل الَيتاَمي أمواَل يأ@كلوَن الَّذيَن ٕانَّ
/@١٧ . ٨٩ ْسك ـ ßX ا َطعاِم Òَع� وَن اضُّ ÒI@و� Òoالَيِت �@ُتكِرموَن َبل @ك3َّ

/@٢ . ١٠٧ ـ Òoالَيت َيُدعُّ الَّذيى فذلَِک يِن بالدِّ ُب ُيكَذِّ الَّذيى أرأيَت
/@١٥ . ٩٠ ـ َمْقَربَة ذا@ @ ÓDَيت َمْسَغبٍة ِذيى يَْوٍم ã| @ٕاطعاٌم أو

وتقوية فيحتاج@ٕا�@ٕاعانة ,oاليت ã| ع�@انقطاع@وانفراد الكرZة@تدّل ا��يات فهذه
وانقطاعه@/ وتفّرده ضعفه اُ�مور wذه Fينج ØBح وٕا@كرام@, وٕاطعام وعطوفة

قيد ٕاّن وأيضاً ٕاطعام@/ أو ٕا@كرام اسـتحقاق ãÏÉيقت � أ�ب فقـدان ÇVّرد فٕاّن
تعا�@: قال Fك اXاّدة@, ã| أ�صل يؤيّد البلوغ@: ٕا� ا�نxاء



ي�ب ١٦

/@١٥٢ . ٦ ـ ه أُشدَّ َيبُلَغ Øَح� أحسُن هيىَ ã� بالّ ٕاّ� ßoالَيت ماَل تَْقَربوا و�
� ,@oاليت القرب]ال عن الyيى وهو با¡كم متعلِّقاً القيد كوَن الظاهر كان وٕان

/@oاليت وهو باXوضوع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ي�ب@:

ثرب@/ ماّدة راجع

عليكم@/ ٕافسـاد � الزّجاج@: قال عليُكم@/ يَب Ö- �@تَ ـ ١٠@.@٧٨ الxذيب ã|و
عليه د وعدَّ بكَّتَه ٕاذا ع�ف-ن@, ف-ن َثّرب َتوبيخ@/ �و عليكم للذنوب تَعداد � وقيل
يقال أن ي Òu ٕانّه �ص�@: Ø ãRّالن عن وُرويى وبَّخ@/ ٕاذا وأثرب@, ب وثرَّ َثرب يقال@: ذنوبه@/

ال?ب@/ ِذ@كر كِره كأ@نّه ِطيبة@/ وسّماها يَ?ب@, للمدينة

اÇXغرب جهة من اXدينة طول اXنّجمون@: قال ي?ب@: مدينة ـ البلدان معجم
كث�ة يل ÒK وGا مّكة@, نصف مقدار ã| فهيى ع¿Ìون@/ وعرÎÈا ونصف@/ درجة ستّون

ã| واXسجد سور وللمدينة العبيد@, علzا ا��بار من ÒUتُس وُزروعهم يلهم ÒKو وِمياه@,
وب�سقف بينه ليس مرتفع بيت وهو اXسجد@, Ø ã}Ì¾ ã| @�ص� Ø ãRّالنFوق وسطها, Lو
ا@/ ØzقÌ¾ من اXدينة خارج الَغرقد وبقيع له@/ باب � مسدود وهو فرجة@, �ٕاّ اXسجد
ع¿Ìين Lو مكّة ٕا� اXدينة من فٕاّن اXسافات@: وأمّا اXدينـة@/ ¾Êل ã| جبل واُُحد
دمشـق ومن الرقّة من ومثله مرحلة@/ ع¿Ìين Lو اXدينة ٕا� الكوفة ومن مرحلة@/

فلسط�@/ ومن

ã|و دقيقة@/ و@٥٩ درجًة ٣٩ طول ã| الطّيبة@: اXدينة ـ للبُغايريى القبلة معرفة
دقيقًة@/ و@٥٧ درجًة ٢٤ عرض

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



١٧ ي�ب

والتحقيق@:

فٕاّن ا¤ّرمة@, اXطّهرة مكّة بعد مكّرمة ¾Ìيفة بلدة أّول اXنّورة اXدينة بلدة أّن
أ�_ÇØة وقـبور وآله@, عليه ا' Øص� ا' رسول Fق وفzا مyا@, Ì¿وانت نشأ إ�س-م
�ص� Ø ãRّالن أرحام وقبور ,@�Xالعا نساء سيِّدة ا' رسول بنت Fوق الطاهرة@, أ�ربعة

الّس-م@/ علzم وأصحابه وأزواجه
اXدينـة هذه ب�× الّذيى وهو العFلقة من رجل Ëºٕا ي?ب أّن ثرب@: ã| وسبق
هو التسمية هذه منشأ أّن والظاهر يوّبخ@, ]ع� فعٌل أ�صل ã| وهو بٕاdه@, فسّميت

/@Ëº�إ هذا عن �ص� Ø ãRالن uيى ã|الباعث

القبلة@/ معرفة ã| ا ØW فقريبة وعرضه@: البلد طول وأمّا

واقعة ب ß?َالمسّماة@بي الرسول مدينة @بالXكيّة : للساميى @قاموس@أ�ع-م ã|@يقول
/@٢٥.٢٠@ ã|@ Ø ã�Ê¿ال وعرÎÈا /٣٧.٣@ ã|@ Ø ã}Ì¿ال طوGا كيلومXاً, ٣٤٠@ ã|@مّكة@ Ø ã�Ê¾ ã|
واXعمول يوم@, ã| مس� عن عبارة فكّل@َمرحلة رحلة@ب�اXدينة@ومّكة@: ÒXا ع�وأمّا مرحلـة@: ع¿Ìين مقدار فينطبق فراسـخ@, يقارwا@, ما أو أربعة كونه أ�غلب ã|

تقريباً@/ فرسخاً \ان�
واXدينة مكّة ب� Dف اXسافة أّن عودّية@: السَّ اXملكة من الرdيّة اòريطة ã|و

كيلومXاً@/ ٤٦٠ تعادل

َلُكـم ُمـقاَم@ � َب ß Ö- يَ أهَل يا م Ôyِم طاِئفـٌة قاَلت وٕاذ ناِفقـون@/// Xا يَقوُل وٕاذ
/@١٣ . ٣٣ ـ Ú ã/ النَّ م Ôyِم َفريٌق وَيستأِذُن فارِجعوا

يسّمي ا�ريان وهذا @قُريظَة, ãندق@وب� Òòا غزوة جريان ã|@ة@نازلةZالكر ا��يات
/@ ّ هجريى `س سنة ã| واقع وهو أيضاً@, أ�حزاب بغزوة



يأجوج ١٨

من التعي�والتوبيخ مورد ã| ٕا�وقوعهم ٕاشارة ي?ب@: أهل التعب�بكلمة ã|و
اXنافق�@/ جانب

الَغزاة وهيى أ�حزاب@, وتسّمي اòندق@, َغزوة كانت Øj ـ ٢١٥ أ�Êºع إمتاع
أوليائه@, قلوب ã| إ�Zان وثّبت وَزلَزGم@, اXؤمن� عباَده فzا سبحانه اُ' � ابتَ ãBّال
وهَزم ون½ÍÒعبده ه ÒÍ½ن أنزل Øj عهم@, وقرَّ وفضحهم النفاق أهل يُبطنه كان ما وأظهر

بغيظهم@/ الكفَرة وردَّ ُجنَده وأعّز وحَده أ�حزاَب

ذيى من مَضْت ان Ò¥ الثُّ-ثاء يوم عسَكر �ص� ا' رسول أّن خFها@: من وكان
`س@/ سنة القَعدة

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

يأجوج@:

:@ ا¡رُّ وائتّج تأجيجاً@/ وأّججxا أجيجاً@, تَؤجُّ الناُر أّجت أّج@: ـ ١٩٨.٦ الع�
تعا�@: قال اXلح@, اXّر اXاء واُ�جاج@: الصيف@/ ة أجَّ اشتّدت

/@٥٣ . ٢٥ ـ اُجاج ِمْلٌح وهذا

باGمزة يقرأ ويأجوج@ومأجوج, البحر@/ ماء مثل اXلوحة@واXرارة, الشديد وهو
فاعول@/ بناء ع� ,@ Ø¶و يّج من مأخوذ هو قال@: vمز n ومَن اGمز@, وبغ�

/@ عFيى @ـ@ Ìºزم�يأجوج �ماجوج� ـ @ ãUتطبي فرهنگ

قـّصـة در ,@ ãæيـاÌº @ـ@ جوج� �ماجوج@, @ـ ãUتطبي فرهنگ
سكندر@/ æياÌº

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

والتحقيق@:

ا�شتقاق و�يبعد العFيّة, اللغة من مأخوذة مأجوج, ã|@سبق Fك اللغة أّن@هذه



١٩ يد

فzم@/ وص-بة خشونة لشّدة التوّقد@, ]ع�شّدة أّج وب�ماّدة بيyا والتناسب

كث�ة bعيّة وGم السّد@, وراء Dف الص� من Ø ã}Ì¿ال ال¿Êل ã| سا@كن� وكانوا
والعدوان@/ الطغيان أهل من

/@٩٤ . ١٨ ـ ُمفِسدون ومأجوج يأجوَج ٕانَّ ß الَقرن ذَا يا قالوا
/@٩٦ . ٢١ ـ َينسلون َحَدَب ُكّل ِمن وُهم ومأجوُج ُفِتَحتيأجوُج ٕاذا Øَح�

القرن�والسّد@/ ذيى وعن عyم البحث مّر وقد مأجوج@, راجع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

يد@:

يد@, عليه له فيقال@: اXّنة@, ã| ويستعار وغ�ه@, لٕ-نسان اليد بناء أصل يد@: ـ مقا
يَُديَّة@/ اليد وتصغ� /@ أ�يديى ع� وNمع القّوة@, والَيد@: /@ ّ واليُِديى أ�ياديى ع� وNمع
ÍÈبت مننُت@عليه@/@ويديته : ع�@الرجل : أ�ياديى /@ويَديت إ�نسان@ع� َع@ناس@يد Ò Òbو

يََده@/

Tذوفة و�مها أ�صابع@, أطراف ٕا� نكب ßXا من وهيى مؤّنثـة@, اليد@: ـ مصبا
وإ�حسان@, النعمة واليد@: بسكوuا@/ وقيل الدال بفتح قيل ,@ يديى وأ�صل ياء@, وهيى
/@ ّ واليُـديى أ�ياديى والك?ة أيد@, القلّة وbع غالباً@, أ�مر تتناول ا Øu@�ٔ بذلک تسمية

تعا�@: وقوله فه@/ ØÍ½ت ã| أيى ف-ن بيد وأ�مر سلطانه@, أيى عليه ويده

:@٢٩ . ٩ ـ َيٍد َعن ْزيََة ß0ا ُيْعُطوا Øح�
من ا��ية مع� وقيل واستسلم@/ انقاد ٕاذا بيـده وأعطي علzم@/ قدرة عن أيى
مّتفقون@/ Vتِمعون أيى ع�غ�هم@, يد والقوم ملكه@/ ã| أيى ف-ن@, يد ã| والدار هذا@/
حال ã|بالعوضو يده ماّداً كونه حال ã| والتقدير ,@ÍÈاM حاÍÈاً أيى بيد@, يداً وبعته



يد ٢٠

ض@/ باXعوَّ يديى ماّداً ãæكو@

ã| يعة الضَّ وهذه السابغة@, هيى النعمة ويد معروفة@/ اليد :@ يديى ـ ١٠١.٨ الع�
لكّل ,@ ْ ب�يَديى يقولون@: ولكن ف-ن@, أيديى ã| يقولون@: �و ِملكه@, ã| أيى ف-ن@, يد

تعا�@: وقال اXطر@, ب�يديى َهج الرَّ يَثوُر وكقوGم@: ء@, ãÏ¾
َشديد@/ َعذاب يديى Ò َب

الر´ وكذلک وجه@, كّل ã| متفّرق� أيى َسبا@, وأياديى سبَا@, أيديى القوم وذهب
يداِن يقولون@: م Øu@�ٔ ,@ ّ أبويى أ�ب وٕا� النقصان@, ع� ّ يِديى اليد ٕا� والنسبة وغ�ه@/
سواهم@, ع�مَن واحد يد هم ويقولون@: الواو@/ بٕاظهار أبواِن ويقولون: الياء, ف-@تظهر

واحداً@/ أمرهم كان ٕاذا@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو خ� ã| إ�جراء كان سواء ا£رية@, القّوة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
معنوّية@/ أو يّة مادِّ كانت وسواء ,@ ØÌ¾

:@ ã| Fك ا�òّية@, اُ�مور ã| مصاديقه ومن

/@٢٣٧ . ٢ ـ النِّكاح ةُ ُعقَد بَيِدِه الَّذيى يَعُفَو أو

/@٤٦ . ٥ ـ الّتوراة ِمن يَديه Ò ب ا ßX قاً وُمَصدِّ
:@ ã| Fك والفساد@, ØÌ¿بال اXربوطة اُ�مور ã|و

/@٢٨ . ٥ ـ قُتلَک ٔ�ِ ٕالَيَک َ َيِديى بباسٍط أنا ما ã1 ِلَتقُتلَ يدَك Ú ã2ٕا �بسطَت لَ
/@٧٩ . ٢ ـ م ßvأيد َكَسَبْت ا@  Ø ßW م Ô ÒG َفَويٌل

/@٣٣ . ٥ مـ ßvأيد ُتَقطَُّع أو ُيَصلَُّبوا أو ُيَقتَُّلوا أن
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:@ ã| Fك وجّل@, عّز ا' ٕا� ينتسب موارد ã|و
/@٧٣ . ٣ ـ َيشاء َمن يؤتيه ا� بيد الفضَل ٕانَّ ُقل

/@٢٦ . ٣ ـ َقدير ٍء ãÏ Ò¾ ُكلِّ Òَع� ٕانََّک Ô Ö� Òòا ِبَيِدَك
/@@٨٨ . ٢٣ ـ ء ãÏ Ò¾ ُكّل َمَلكوُت ِبَيِدِه َمن ُقل

/@٤٨ . ٢٥ ـ َرaته َيَديى Ò ب Ìاً Ö¿ بُ ياَح@ الرِّ أرَسَل الَّذيى وهَو
:@ ã| Fك الروحانيّ�@, من اXاّدة وراء Dوف

/@٧٠ . ١١ ـ نِكرُهم ٕاليه َتِصُل � م Ô Òvرأيأيد ØF َفلَ
/@٩٣ . ٦ ـ م ßvأيد باِسطوا 3ئكُة ÒX وا وِت ÒXا َغَمراِت ã| الظّاXوَن ٕاِذ@ تََري ولَو
ÇHتلف اXع� وهذا ا£ـرية@, القّوة مظهر هو اXوارد@: هذه ب� ا�امع واXع�
تعا�@: الرّب مقام ãLف وتناس}ا@, اXوارد وباقتضاء اXوضوعات باخت-ف خصوصيّاته
وسلطانه@/ وقدرته ٕارادته Iت أ�مر ذلک يكون Mيث أمر@, ã| والقدرة إ�رادة بظهور

Gم Uصـوصة وقدرة قّوة بظهور اXاّدة@: nعـا وراء ا ØW الروحانيّـ� مقام ã|و
مyم@/ لكّل اXعيّنة ووظائفهم ذواtم باقتضاء

مyم اليد بواسـطة وعمل وقّوة قـدرة بٕاظهار وإ�نسان@: ا¡يوان مرتبة ã|و
والقدرة@/ القّوة مَظهر فzم واليد وش}ها@,

ØÌ¿ال مورد ã|و فzا تسـتعمل بل ,@�òا ]وارد اليد Hتّص � اXورد ذلک ã|و
والروحانيّات@/ اXعنويّات موارد ã| وهكذا والÍÉر@/

سـبحانه@, تـعا� ' ا�«Êنيّة اليد بٕاثبات قوم قال ا¡قيقة@, هذه عن وبغفلة
الzود@: قول ã| Fك وا¤دودّية@, ا�«Êنيّة ي-زم ]ا قوم وقال



يد ٢٢

َمْبسوَطتاِن َيداُه بل قالوا ]ا وُلِعُنوا@ م ßvُغلَّتأيد مغلولٌة اِ� يُد الzوُد وقاَلت
/@٦٤ . ٥ ـ َيشاء َكيَف ُيْنِفق

القـدرة صفة وجريان والقدرة@, إ�رادة ظهور وجّل@: عّز ا' من اليد ٕاّن قلنا
تعا�@: مع�قوله وهذا إ�رادة@, برنا¶ Iت

َيشاء@/ َكيَف ُينِفق

وVبوراً@/ مضطّراً العامل يكون �وٕاّ القدرة@, لوازم من إ�ختيار فٕاّن

تـعا�@, وجوده عن ا¡ّد مطلق انتفاء عن عبارة الرود@: ã| سبق Fك وإ�رادة
ا¡Çّد Lانـت فٕاذا ,@Fوا�ـ الكراهة انتفاء عن أخري عـبارة اXطلق ا¡ّد انتفاء فٕاّن
هو ما وطلب أ�صلح هو ما اختيار أيى وإ�ختيار@, وإ�رادة الطلب يثبت والكراهة@:

والص-ح@/ �òا
ا¤دوديّة ي-زم :@�òا هو ما واختيار القدرة ٕاجراء مقام ã| اXغلوليّة أّن فظهر

أ�لوهّية@/ مقام عن اXع�منتف وهذا والكراهة@/ Fوا�
َينُكُث ا Ú̂ فٕا َنَكث ن Ò Òf أيِدvم َفوَق ا� َيُد اَ� ُيباِيعون ا Ú̂ ٕا ُيباِيعونََک الَّذيَن ٕانَّ

/@١٠ . ٤٨ ـ َنفِسه Òَع�
التـوّجه وانـقطاع الكامل بالفـناء تتحـقّق ا Ø̂ ٕا اòالصة ا¡ـقّة الرسـالة فٕاّن
]ا �ٕاّ و�@يتكلّم لنفسـه@, و�@يعمل نفسـه �@يَري Mيث النفس@, عن التاّم وإ�ن½Íاف

به@/ كُلّف ما بٕاب-غ اXأمور وهو به@, أمر قد
قوٌل فيه و�@ُيَري مقامـه@, ã| وواقع اXرِسل مAلة نازل ا¡قيقة ã| فالرسول
تسلo@ومبايعة اXرِسل@وOتاره@,@فاXوافقة@واXبايعة@والتسلo@للرسول: ما@يريد �ٕاّ وعمٌل

Xرِسله@/
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ا�ارية وإ�رادة القدرة فٕاّن ,@ أ�يديى ا'@فوق يد بأّن كّل@أحد يتوّجه و�زم@أن
العبيد@/ من ظاهرة وقدرة قوة ّ ع�أيى وقاهرة ونافذة حا@كمة عّز@وجّل ا' اXتجلّية@من
ويطيعوه@, رسوله ويبايعوا ٕاليه@, ويسلّموا ويبايعوه ا' يطيعوا أن للعبيد ف-زم

الصورّية@/ والقدرة القّوة من Gم ما ٕا� و�@يركنوا

Vمـوع هو :@ Ø ãUا¡قيـ اXصداق جهة من اليد أّن يعلم اXاّدة ã| أ�صل وwذا
توجد n ما إ�ط-ق عند اXتبادر هو وهذا نِكب@, ÒXا ٕا� أ�صابع ٕابتداء من ا�ارحة

منه@/ Øمع� ع�مقدار تدّل قرينة

� والقـدرة@, القّوة مظهر هو العضو هذا Vموع أّن إ�ط-ق@: هذا ع� ويدّل
الفـعل وٕاجراء القّوة وتظهر العمـل@, عند تتحّرك ا�ارحة وهذه منه@, Tـدود مقدار

العضو@/ هذا ]جموع
ا��يات@: من اXع�يستكشف وهذا

/@٢٨ . ٥ ـ ٕاليک َ َيِديى بباسط أنا ما ã1 ِلتقتلَ يَدك Ú ã2ٕا �َبسطَت لَ
/@٥٧ . ١٨ ـ َيداه َمْت َقدَّ ما

/@١٢ . ٣٤ ـ َيَديْه Ò ب يعَمُل َمن ا0نِّ وِمن
/@١٩٥ . ٧ ـ ا ßw َيْبِطشون أْيٍد م ÒG أم wا شوَن ÒZ مأرُجٍل Ô ÒG@أ
/@٢٤ . ٤٨ ـ م Ôyَع وأيدَيكُم َعنكُم م Òvأيد كفَّ الَّذيى وهَو

/@٢٥٥ . ٢ ـ خَلفهم وما أيِدvم Ò ب ما َيعلم
/@١١ . ٥ ـ َعنكُم م Ô Òvأيد َفَكفَّ م Ô Òvأيد @ٕاليكُم َيبُسطوا أن َقوم @ َهمَّ ٕاذ@

اُ�مور هذه تكون ا Ø̂ ٕا اليدين@: ب� وما وكفّها وفّعاليxّا وبط¿Îا اليد بسط فٕاّن
مyا@/ Pزء � اليد وVموع ا�ارحة بعنوان
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:@ ã| Fك معّينة@, قرينة فتذكر UصوصTدود@: جزء مyا اُريد وٕاذا
/@١٢ . ٢٧ ـ َبيضاَء ُرْج Ö ÒH َجيِبَک ã| يَدَك وأدِخل
/@١٠٨ . ٧ ـ اظرين للنّ َبيضاُء@ هيى فٕاذا يَده ونَزع

/@٢٧ . ٢٥ ـ َيَديْه Òَع� Ônالظّا يََعضُّ يوَم
/@٦ . ٥ ـ راِفق ÒXٕا2ا وأيِدَيكُم وجوَهكُم فاْغِسلوا لوِة الصَّ ٕا2 Ôr Ôe ذا@ ٕا

/@٦ . ٥ ـ ِمنه وأيديكُم بوجوهكُم فامَسحوا

/@٦٧ . ٩ ـ م Òvأيد وَيْقِبُضوَن اXعروِف َعن وَن Ò Öyوَي
/@٣٨ . ٥ ـ F Òvأيد فاَقطعوا والّسارقُة والّسارُق
/@٣١ . ١٢ ـ نَّ Òvأيد وقطَّعَن نَُه Ò"أ@ك رأينَُه ØFفل

باXقالّية@/ اختصاصGا �و مقامّية@, أو حاليّة تكون قد والقرينة

:@ ã| Fك القيامة@, يوم وتكلّمها أ�يديى ¾Îادة وأمّا
ـ َيْكِسُبون كانوا ]ا@ أرُجُلُهم ُد ÒÎ Ö¿ وتَ م ßvأيد ُمنا وُتَكلِّ َع�أفواِههم ßr ÒK اليوَم

/@٦٥ . ٣٦

/@٢٤@. ٢٤ ـ َيْعَملون كانوا ]ا@ وأرُجُلُهم م Ôvوأيد م Ô Ôx ألِسنَ zم َعلَ د ÒÎ¿ تَ يَوَم
وهو والyاية ا��خر ٕا� البلوغ أيى والبدء@, الفتح يقابل ما ٕانّه :@ròا ã| قلنا
وإ�حاطة اXعلوم ومعاينة اXعلوم عند Mضور علم وال¿Îود@: ء@/ ãÏ¿للoل@والتتمFك@�إ
Oتلف وتبيينه وٕاظهاره الك-م وٕابراز ا¢اطب@, مقابل ã| الك-م ٕابراز :@oوالتكل به@/
واللغات@, وأ�لسنة الفهم مراتب اXتكلِّم@وا¢اطب@وباقتضاء العواn@ومقامات باخت-ف
الُمجرية, للقّوة عن@مَظهر عبارة ا Øuقلنا@ٕا واليد /@ Ø ãæروحا القاء @أو ّ معنويى @أو ّ بك-م@لفظيى
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Mسبه@/ موضوع كّل ã| وهذا

واÇXقصود@, النيّة ٕاجراء ã| ووسيلة للعمل آلة ّ اÇXاّديى البدن هذا أّن LO �و
ٕا� قّوة من ,@ Øوتغ� Iّول ã| دا_اً وهو اXتداولة@, والوسائل الظاهريّة �ت��ا @كسائر
ونـزول هرم ٕا� شـباب ومن ,@Fك ٕا� صغر ومن مرض@, ٕا� صـّحة ومن ضعف@,
وقواه البدن وترك واXوت التاّم الفوت ٕا� ينxيى أن ٕا� بدنّية@, قوي وIليل وسقوط

بالكّلّية@/
تعا�@: قوله من اXراد هو وهذا
أفواِههم@/ Òَع� Ôr ÒK اليوَم

وغ�ها@, اGواء و[ّوج الفم وUارج اللسان من به يتعلّق ما وكذلک الفم فيبلغ
حياته@/ جريان Òrفيُخ اòاّص@, وجوده وكFل مس�ه uاية ٕا�

ّ الFزخيى البدن هذا فيكون لطيف@, ّ برزخيى بدن ٕا� ّ اXاّديى بدنه يتبّدل فحينئذ
ويتحّرك ويري يعمل@ويتكلّم وبه يقصده@, @Xا ال«Ìيرة@والُمجريى ã| Xا ظهر ÔXلة@وا ��ا هو

وأعFله@/ قواه وكذلک اXاّدة nعا وراء ا ØW وهو ودّقة@, ولطف ب«Ìعة
ã}البـا وهو ,@ Ø ãæنسا�إ الروح هو بنفسه@: اXستقّل والوجود أ�صيل فا¡ا@كم
والFزخ اÇXاّدة nعـوا ã|و بنفسه@, وا�Fوت الروح nعا ã| الفّعال أ�صيل الثابت

/@ ّ والFزخيى ّ اXاّديى البدن بوسيلة
ã| الكـامنة للـقّوة ومَـظهر العمل ٕاجراء ã| آلة ّ اXاّديى البدن ã| اليد أّن Fوك

/@ ّ الFزخيى البدن ã|ناسبXا ّ الFزخيى اليد كذلک النفس@:

يستخدم وهو لطيف@, ّ برزخيى بدن يظهر ,@ وأ�يديى أ�فواه rRتلک أّن فيعلم

ã| يتكلّم وهو الروح@, هو أ�صيل اXتكلّم أّن ويظهر عاXه@, بتناسب وقواه أعضاءه
خصوصيّاتTيطه@/ وباقتضاء Mسبه nعا @كّل
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اXاّديّة أ�عضاء هذه وأ�رجل@: أ�فواه@وأ�يديى من اXراد أّن عليک و�@يذهب
باXوت@/ علzا Uتومة ا Øuفٕا اXوجودة@,

¾Îد@/ ماّدة راجع
أ�صل مصاديق fن ف@: ØÍ½والت وإ�حسان واXلک والنعمة اXنّة oمفاه وأمّا

القّوة@/ ٕاجراء موارد باخت-ف

اليد وب�ماّدة فبيyا ا¡فظ@, مع القّوة هو فيه أ�صل أّن سبق فقد أ�يد@: وأمّا
واXع�@/ اللفظ لتقارب اللغة@, كتب بعض ã| اXاّدتان اختلطت وقد @Fأ@ك ٕاشتقاق

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

يس@:

وقيل Ìين@/ Ø»فXوأ@ك?ا عبّاس ابن عن يا@ٕانسان@, معناه يس قيل: ـ البيان Vمع
أ�ّول� سـيّد يا معناه وقيل ا¡Çنفّية@/ بن وTّمد جب� بن سعيد عن Tّمد@, يا معناه

�ع�@/ جعفر ãèوأ �ع� Ø ãع� عن �ص�@, Ø ãRّالن Ëºٕا هو وقيل@: وا��خرين@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من ا Øu@�ٔ ٕالينا@, بالنسـبة اXتشاwات من السور أوائل ã| اXقطّعة ا¡روف أّن
الكتاب@/ عليه نزل الّذيى ورسوله وجّل عّز ا' �ٕاّ يعلمها � اXكنونة الرموز

الرسول ا¡رف@الوسط@من فٕاّن الرسول, ٕاشارة@ٕا� يس@, لفظ أن@يكون و�يبعد
الس�متساويا حرف ٕا�أّن مضافاً اXناسبة@, wذه به �ص� Ø ãRالن يى Ød وقد الس�@, هو
الزائد وهو منه والبيّنة سّتون@, عدده ا¡رف من اXكتوب وهو الزبر فٕاّن والَبّينة@, ُبر الزُّ
اXلفوظ الباطن مع منه@, اXكتوب الظاهر فيتساوي سّتون@, عدده أيضاً �ين� التلّفظ ã|



٢٧ Ì»ي
فيه@/ الزيادة جهة من

وباطناً@/ ظاهراً التاّم اXعتدل أ�@كرم Ø ãRالن وجود يناسب اXع� وهذا
وعـدده العربّية@, أPد دائرة من Ì¿ع اòامس ا¡رف هو الس� ٕاّن وأيضاً@:
اòصوصيّتان وهاتان الدائرة, ã|@ا¡رف مرتبة الستّ�@١٥@يوافق وُربع ستّون, بأ�Pد

ا¡رف@/ wذا Uصوصتان
رابطة ã| متتالية وآيات¾Ìيفة كث�ة مباحث فzا تذكر اXباركة السورة ٕاّن Øj

تعا�@: فيقول وUالفيه@, وتابعيه الرسول
ما َقوماً ِلُتنذَر ///@oُمستَق Íاٍط ß¼ Òرَسل َع� ÔX ا ن ß ÒX ا¡كoٕانََّک والقرآِن ,@ Ðيس
م ßzٕال َسْلنا أْر ٕاذ رَسُلون ÔX ا جاَءها ٕاذ الَقْريِة أْصحاَب َمث3ًَ م Ô ÒG ْب ßÍÈوا آباؤهم@/// اُنِذَر

ية/@ ��ا ا@/// ÔYبو َفكَذَّ ß اثن
الياء,@كالسّد,@والسواء,@واXّس, عyا,@وفzا  الس�@أو @@كلFت@مبحوث أيضاً وتذكر
للـخطاب@, ويا وكاليد@, وغ�ها@/ والسلخ@, والسمع@, والسؤال@, ,@ والسعيى وال«Ìف@,

وغ�ها@/ واليوم@, الويل@, ية@, ��وا اXضارع@, صيغ ã| للغيبة والياء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@Ì»ي
ويَ«Ìة نة ÒZ وقَعد مثله@/ أيضاً بالفتح واليَ«Ìة ا�هة@, بالفتح@: اليسـار ـ مصبا
]ع�@/ واÒXي«Ìة@, واÒXيمنة واليُ«Ìي واليُمني اليَسار وعن ا¨ـ� وعن ويَسـاراً يناً ÒZو
قيل@: ا Ø[ور ,@ ÖÌ ßºيا منه وأ�مر مُقاتل@, فهو قاتَل Ìوزان ßºمُيا فهو يساراً@, أخذ :@Ì Òºويا
ا¨�واليسار قتيبة@: ابن قال مثله@/ واليُ«Ìي العضو أيضاً واليَسار /Ì ßºمُتيا Ìفهو Òºتَيا
/@ يى Ød به مذّكر@, وال?وة@, الغ�× غ�@: � بالفتح واليَسار تك«YÌا@/ والعامّة مفتوحتان@,



Ì»ي ٢٨

الس� ØËÉب Ì»ُوالي يسور@, ÒXوا وفتحها@, الس� ØËÉب Ìة Ô»يÒXوا َيسار@/ ذا صار :@ ÒÌ Ò»وأي
التAيل@: ã|و /@Ì»الُع ضّد وسكوuا@:

Ìاً@/ Ö» يُ ßÌ Ö»الُع َمَع ٕانَّ
باب من Ìاً Ò»َي Ì Ò»يَي أ�مر Ì ß»َوي يَس�@/ فهو قّل@, ء@: ãÏ¿ال Ì Ô»َوي ,@Fyبي Ìفطابق Ò»واستي Ì Ú»فتي ا' Ìه Ú»وي Îºل@, أيى يس�@: فهو قُرب@, باب من يُ«Ìاً Ì Ô»َوي تِعب@,
باب من الرجل Ì Ò»ي منه@: يقال بأ�ز�م@/ العرب ار ße مسِجد@, مثال :@Ì ß»يÒXوا /@ Óع�[

/@ يى Ød وبه ,@Ìºيا فهو وعد@,
ع�عضو وا��خر وخّفته@, ء ãÏ¾ ع�انفتاح أحدYا يدّل أص-ن :@Ì»ي ـ مقا
فرس ويقال@: فاف@, ßòا mالقوا Ìات@: Ò»َوالي /@Ì»الُع ضّد :@Ì»ُالي ـ فأ�ّول أ�عضاء@/ من
لبـyا ك? ٕاذا@ الغنـُم@, Ìت Ú»ي الباب@: ومن /@mالقوا نقل حَسن أيى التَّْيسـور@, حسن
الباب@: ومن الِغ�@/ والَيسار@: إ�نقياد@/ حَسن أيى ,@Ì Ò»َوي Ì Ö»َي رجل ويقال@: ونسلها@/
والكلمة@أ�خري@: الِقFر/ :Ì ß»يÒXوا /Ì Ò»َي واحدهم ,Ì ß»يÒXع�ا القوم@Nتمعون أ�يسار:

أجود@/ هو Ìوا@, Òºويا الَيسار@, ذاَت أخذوا ٕاذا Ìوا@, Òºتَيا يقال لليد@/ اليَسار
Ìºيع إ�نقياد@, Øل� أيى :@ ÕÌ Ò»َوي خفيف@, :@Ì Ö»َلَي ٕانّه يقال@: :@Ì»ي ـ ٢٩٥.٧ الع�
كالياِمـن@, Ì ßºواليا اليُ«Ìي@/ اليد والَيسـار@: والفرس@/ إ�نسان به يوصف اXتابعـة@,
ع� Nتمعون الّذين وأ�يسار@: عة@/ الغ�والسَّ أيى الَيسار@, :@Ì Ö»ُوالي يمَنة@/ ÒXكا Ìة Ò»يÒXوا

/@Ì Ò»َي الواحد ,@Ì ß»يÒXا ã| زور Òا�
كاXوِعد Ì»ي من مصـدر الِقFر@, :@Ì ß»يÒXوا ـ@ ٢١٩ . ٢ آية الكّشـاف تفس�
Ì»ُبي الرجل مال أخذ �@نّهٔ ,@Ì»ُالي من واشـتقاقه eرتـه@, ٕاذا ي«Ìته يقال@: واXرجع@,
ع¿Ìة Gم وكانت َيساره@/ سلب �@نّهٔ الَيسار@, من أو تعب@, �و كّد غ� من وÎºولة



٢٩ Ì»ي
نصيب مyا واحد لكّل وغ�ها@, والرقيب والتوأم والفّذ وأ�ق-م أ�ز�م وهيى بٕاËºأقداح فيخرج اليد يدخل Øj أجـزاء@, ع¿Ìة ؤوuا زِّ ÔNو ينحروuا َجزور من معلوم

الِقدح@/ ذلک له اXوسوم النصيب فيأخذ مyا@, ِقدح رجل رجل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

سبق Fك وهو Ì»الُع ويقابلها سعة@, ã| Îºولة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
مضيقة@/ ã| وصعوبة شّدة عن عبارة

اXتابعة@, ã| Ìºعة اللينة@, إ�نقياد@, الغ�@, إ�نفتاح@, اòّفة@, أ�صل@: آثار ومن
مورد@/ ã| كّل والس�@, ا�ريان وحسن

ومسـاهلة tيّؤ حصول فبمناسبة اليسار@: ا�هة أو Ìºاليا العضو ]ع� وأمّا
ا¨�@/ ا¨�واليد جهة قبال ã| أ�مر ã| وسعة

جريان ã| وسعة Îºولة ]ناسبة الكّشاف@, ã| Fك فهو ]ع�القFر@: Ì ß»يÒXا وأمّا
ومشّقة@/ تعب بدون Tدودة مّدة ã| اXال أخذ

:@ ã| Fك ا£يد@, القرآن ã| Ì»والع Ì»الي تقابل ع�أ�صل ويدّل

/@٥ . ٩٤ ـ Ìاً Ö» يُ ßÌ Ö»الُع َمَع فٕانَّ
/@٧ . ٦٥ ـ Ìاً Ö» يُ àÌ Ö»ُع َبعَد اُ� َسَيجَعُل

/@١٨٥ . ٢ ـ ÒÌ Ö»الُع بكُم ُيريُد و� ÒÌ Ö» اليُ بكُم اُ� ُيريُد
الكرZة@: ا��يات من ويظهر واXاّدّية@, الروحانيّة ع�اُ�مور تطلقان والكلمتان
�ٕاّ عي¿Îم جريان ã|و روحانّية@, أو ماّديّة حياtم ã| لعباده يريد � وجّل عّز ا' أّن

Mال@/ ومضيقة وشّدة ع«Ìاً wم يريد �و وسعة@, ورخاءاً ي«Ìاً



Ì»ي ٣٠

ع«Ìاً Ø ãæالروحا عي¿Îم ã| أو ّ الدنيويى معا¾Îم جريان ã| يريدوا n ٕاذا هذا
الغوي طريق ã| وسلكوا والشيطان@, اGوي اتّبعوا ٕاذا وأمّا وعدواناً@/ �وض-ً ومضيقة
ورaته@, ولطفه رأفته عyم تعا�@يقطع ا' فٕاّن اò-ف@والعصيان: ã| والطغيان@وأداموا

قال@: Fك@
/@١٠ . ٩٢ ـ Ìي Ö»للُع Ìه Ù»فسنُي Ò1ْس Ô¡با َب وكَذَّ Ò1واستَغ ل ß ÒRَمن وأّما

/@١٩ . ٣٣ ـ َيس�اً َع�اِ� ذلَک وكاَن م ÒGFا�أع فأْحَبَط يؤِمنوا Òn ولِئَک اُ
ـ َيس�اً اِ� Òَع� ذلک وكاَن ناراً ُنصِليه َفَسوَف ÓFوُظل ُعدواناً ذلک َيفعْل وَمن

/@٣٠ . ٤

الضعفاء@, خلقه وعادي رسولَه وعادي ا' عادي من Nازيى وجّل عّز ا' فٕاّن

ã| وأخذهم fجازاtم وإ�ستغناء@, والظلم بإ�ستكبار عyم وانقطع حقوقهم وأضاع
القدرة@/ من وانط-ق سعة ã| وهو تعا�@, ' ال«Îولة uاية

عباده@, ٕا� بالنسبة Uصوصة موارد ã| وافية بت«Îي-ت ح ØÍ¼ تعا�قد ٕانّه Øj
Gم@: النعمة ٕا[ام جهة من وفضً-@, ورaة منه لطفاً

من مطلوwم وNدوا بٕارشاده ويسXشدوا داه Ôw vتدوا ØBح تيس�القرآن ـ ١
:@ ã| Fك واُخرويّاً@, دنيويّاً عي¿Îم ã| والف-ح والسعادة ا¡ّق

/@١٧ . ٥٤ ـ @ِكر ُمدَّ ِمن َفَهل @كِْر للذِّ الُقرآَن نا ÖÌ Ú» يَ وَلَقد
الكـ-م وفصاحة أ�لفاظ عذوبة جهة ومن هو حيث من القرآن تيس� ـ ٢
التكلّم مقام ã| ا�ريان وحسن ãæعاXوا أ�لفاظ ã| ا¡قائق ورعاية اللغات وٕاحكام

:@ ã| Fك والقراءة@,
/@٩٧ . ١٩ ـ ُلّداً َقو@ماً@ بِه وُتنِذر Ò ـِق اXتَّ Ìبه Ù¿ ِلُتبَ بِلسانَک ناُه ÖÌ Ú» يَ ا Ú̂ فٕا



٣١ Ì»ي
والبلوغ وف-ح@, بسعادة الوصول ٕا� إ�نسان يسلكه الّذيى تيس�السبيل ـ ٣
الروحانّية@, والقوي بالعقل نورانيّة ع� بتكوينه الت«Îيل وذلک وروحانّيته@, كFله ٕا�
وبٕاNاد �رشادهم@,ٕ Êºويّة وأسفار كتب وبٕانزال Gدايxم@, مبعوث� أنبياء وبٕارسال

:@ ã| Fك وÍÈرهم@, وخ�هم ومفاسدهم مصا¡هم Øتب� اُخر وسائل

/@٢٠ . ٨٠ ـ Ìه Ú»ي بيَل السَّ Ú Ôj ره فقدَّ َخلَقه ُنطفة ِمن
�هـلٔ الثانية@, اXرتبة ã| اXقتضـيات وٕاJاد اXوانع برفع السلوك تيس� ـ ٤

:@ ã| Fك والصدق@, والطاعة وا£اهدة التقوي

/@٧ . ٩٢ ـ ي ÒÌ Ö» لليُ ُه ÔÌ Ù»فسنُي Ò1ْس Ô¡با ق Dوَصدَّ و}تَّ َمنأعطَي فأّما
/@٤ . ٦٥ ـ «Ìاً يُ ِمنأمره لَُه َعْل ÒN اَ� َيتَِّق وَمن

ـ Ìاً Ö» يُ أمِرنا ِمن لَُه وَسـنَقول Ò1ْسـ Ô¡ ا َجزاء َفلَُه اً ß¡صا وَعِمَل آَمَن َمْن وأّما
/@٨٨ .@١٨

وعطوفة@, ورaة منه لطفاً الدينّية@, والطاعات التكاليف ã| تيس�وت«Îيل ـ ٥
:@ ã| Fك@

/@٢٠ . ٧٣ ـ الُقرآِن ِمَن ÒÌ Ú» تَيَ ما فاقرُءوا َعَليكُم َفتاَب
/@١٩٦ . ٢ ـ ْديى ÒGا ِمن ÒÌ Ò» }ْستَيْ ا Òf ÔkÍ ß½اُح فٕان

/@٢٨٠ . ٢ ـ Ìة Ò» ٕا2َميْ ٍة فَنِظَر ُع«Ìٍة ذو كاَن وٕان
Ì»بـالع مواجهته عند التكليف فيسقط وا¡رج@, Ì»الع اXوارد هذه ã| Lفن

ال«Îولة@/ ومقدار Ì»الي وي-حظ والشّدة@,

/٤ . ٥١ ـ Êِتأمراً Ù»قXفا Ìاً Ö» يُ فا0اِرياِت ِوقراً فا¡اِم3ِت رواً ذَ ارياِت والذَّ
وأ�نـبياء والصا¡� أ�ولياء من السالك� النفوس اXراد أّن :@Ë»ق ã| سبق



Ì»ي ٣٢

وس�هم جرياuم Øj إ�Gّية@والفيوضات@الربّانيّة, اXقّرب�ا¡امل�@للمعارف واX-ئكة
وتقسيمها@/ ن¿Ìها ã|

وحرارة نوراً Iمل من�ة وسيّارات موضوعات الكرZة ا��ية تشـمل وهكذا
عواXها@/ ã|وبركات فيوضات وتعطيى

وضوابط ثابتة ومقّررات تاّم نظام بواسطة جرياuا@: ã| وال«Îولة Ì»الي وهذا
وظـائفها قبال ã| وخضوعها والت¿Ìيعّية@, التكوينيّة اXقّررات Gذه وانقيادها معّينة@,

مواردها@/ ã| الّ-زمة واXقتضيات والوسائل ال¿Ìائط بوجود Gا@, Ì Ø»تي Dف اXعيّنة
ِمن Ô"أ@كFوٕا\ُه للنّاِس وَمناِفُع Õَكب� @ Õjٕا Fzف ُقل ßÌ ß» يْ ÒXوا مِر Òòا َعن َيسألونََک

/@٢١٩ . ٢ ـ Fَنفعه
فاجَتِنُبوه ـْيطاِن الشَّ َعَمِل من ِرْجٌس وأ�ْز�م وأ�ْنصاُب ْيِسـُر ÒX وا اòمُر ا Ú̂ ٕا
Ì ß»ي ÒXوا مر Òòا ã| والَبغضاَء الَعداَوةَ َبيَنكُم يوِقَع أن يطاُن الشَّ ُيريُد ا Ú̂ ٕا ُتفِلُحون َلَعلَّكُم

/@٩٠ . ٥ ـ لوِة الصَّ وَعن ا� ِذ@كر َعن @كُم وَيُصدَّ

تؤخذ@/ ماّدة ّ أيى من اXدركة والقوي العقل يغطِّيى مسِكر كّل اòمر أّن سـبق
:@ Òn والزَّ ا�ملة@/ ã| مقصوداً ويكون ٕاليه يتوّجه ع-مة ُينَصب ما كّل كَصعب والنَّْصب@:
وِعد@, ÒXكا ّ ميميى اليُ«Ìمصدر Ìمن ß»يÒXا ٕاّن وقلنا القFر@/ ã| يستعمل ال«Îم وهو الِقدح

/@Ì»ُالي فيه وTّل Ì»الي ]ع�مورد مكان Ëºٕا أو
ã| والربح@, والغنيمة الفائدة استحصال ã| موضوع وأشّد وسيلة Økأ Ì ß»يXوا

/@ ّ تفرJيى يس� Îºل بعمل قص�@, Tدود زمان

لطرف ة ØÍÉم ت-زم ا Øu@أ �ٕاّ اXـوارد@, بعض ã| كث�ة كانت وٕان اXنافع وهذه
مضافاً عائلته@, حياة ã|و حياته ã| كامً- وسقوطاً تامّة خسارة توجب وقد بل آخر



٣٣ أليََسع

وهذه شديد@/ واخت-ف وبغض عداوة حصول بل ,@FÇyبي والوفاق الرضا فقدان ٕا�
والتوّجه واòلوص والصفا با¤بّة وتذهب القلب@, ã| وظلمة انكداراً توجب ا¡الة

ذ@كره@/ وٕا� اXتعال ا' وٕا� ا¡ّق ٕا�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ألَيَسع@:

وأيّده بعده@, ا' فنبّأه ٕالياس@, له فدعا ٕالياس@, تلميذ وكان@اليسع ـ ٥٢ اXعارف
ٕالياس@/ روح ]ثل

بن هارون بن العñار فنحاسبن ياس�بن ٕالياسبن ـ ٢٣٩.١ تار±الطFيى
اخطوب بن أليسع له يقال ابن Gا ٕاÌºائيل ãب� من امرأة ٕا� ليلة أَوي ٕانّه Øj عمران@/
واتّبع به@, كان الّذيى ØÍ ÛÉال من ã|فعو �بyا ٕالياس فَدعا أمَره@, وأخفت فآوته ,@ ØÍÔÈ به
قد ٕالياس وكان ذهب@, Aحي معه يذهب فكان ولزمه@, وصّدقه به فآمن ٕالياس أليسُع

شابّاً@/ غ-ماً أليسع وكان ,@ ÔFوك أسّن

بعده@, ا' فنبّأه ٕالياس تلميذ وكان اخطوب بن أليسع ـ ١٠٠.٣ والتار± البَدء
ã|و العـجوز@/ ابـن هو وقيل ,@ÍÉòا هو وقيل الكفل@, ذو هو أليسع ٕاّن يقال@: وقد
أليسع هو وليس ٕالياس@, تلميذ اخطوب بن أليسع هو الكفل ذا أّن حذيفة@: ãèأ @كتاب

القرآن@/ ã| ا' ذ@كره الّذيى

ب�اÌºائيل@/ انبياء از �ٕاليشاع� :@ @عFيى @ـ ãUتطبي فرهنگ

/@ ٕاليسايى @ـ@ @ٕاليسا @ـ ãæيونا ٕاليَشع@/ :@ ãæياÌº @ـ@ ãUتطبي فرهنگ

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



يسف ٣٤

والتحقيق@:

مyا@/ قريبة أيضاً واليونانيّة ال«Ìيانيّة ã|واستعملت عFّية@, الكلمة هذه أّن

فراجعه@/ خصوصيّاtا ã|و حوGا Mوث أليسع ã| سبق وقد

وُيونَُس والَيَسَع Êعيَل Öºوٕا Ò ß¡الّصا ِمَن ُكلٌّ Ïوٕالياَس Ò»وعي يَي ÒJو وَز@َكريّا
/@٨٦ . ٦ العاÒX ـ Òَع� ْلنا َفضَّ @ وك3ًُّ وُلوطاً

/@٤٨ . ٣٨ ـ أ�ْخيار ِمن وُكّل الِكفل وذا والَيَسع ٕاÊºعيَل واذ@كُْر
زمانيّة خصوصيّة فzا ت-حظ � الكرZة@, ا��يات هذه أمثال ٕاّن @ٕالياس@: ã| قلنا

ã| اشXا@كهم ٕا� النظر اXوارد@: تلک ã|غلب�وأ التعب�@, ã| والتأّخر التقّدم جهة من
ية@/ ��ا ã| مذكورة خصوصيّة

ويونسولوط ٕاÊºعيل رديف ã| Ø ãRالن أليسع أّن مyا يستفاد اُ�و�@: ا��ية ãLف

ã| أليسـع أّن مyا يسـتفاد الثانية@: ا��ية ã|و العاXـ�@/ ع� م ßxفضيل خصوصيّة ã|فّضل�ÇXا أ�نبياء من فهو أ�خيار@/ من كوuم جهة ã| الكفل وذيى ٕاÊºعيل رديف
أّوGا ã| واGمزة ٕاليشاع@, معّرب أليسع كلمة أّن LO �و أ�خيار@/ العا�Xومن ع�

الوصل@/ ã|وحذفت اGمزة ففتحت التعريف@, أل ã| الوصل تwمزة Ø{ش قد

تقريباً@/ اXي-د قبل السابع القرن ã|عاش ٕانّه Øj
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

يسف@:

يعتقد وكان من@راحيل, أّول@مولود سñيد@/ يوسف@: ـ اXقّدس الكتاب قاموس
,@١١٠ سّن ã| ã Ø|وتُو بيوسف@/ سّماه هذا وع� آخر@, ولداً له ب Ò Òzسـ تعا� ا' بأّن



٣٥ يسف

حسبوصيّته ع� ونقل واXاء@, للهواء الدافعة بأ�طلية ã Øوط�Í½م ã| جسده وُحّنط
أجداده@/ Pنب دفنوه أن ٕا� كنعان@, ٕا�

عمران موÏºبن دَخلها أن ٕا� Í½م يوسف دخول ب� وكان ـ ٤١ اXعارف
ٕانّه التـوراة@: ã|و سنة@/ وع¿Ìين ث-ثاً أبيه موت بعد يوسف وعاش سنة@, أربعFئة
بن نون بن يوشـع جّد وهو mٕافرا ٕابنـان@: ليوسف وُولد سـن�@/ Ì¿وع مائة عاش
عـمران@, بن Ïºمو قبل فتنبّأ ,@Ïºمو له يقال ابن Xيشا فُولِد ميشا@/ وا��خر /@mٕافرا

/@ÍÉ ßòا طلب الّذيى هو ٕانّه التوراة أهل وزعم

ع� ٕاخوته فحسده يوسـف@, ٕاليه يعقوب ولد أحّب وكان ـ ١@.@٢٧ اXروج
الرخام من تابوت ã| وُجعل سنة وع¿Ìون مائة وله Í½[ يوسف ا' وقبض ذلک@,
مدينـة Lو Í½م نيل ã| وطرح واXاء@, للهواء الدافعة بأ�طلية ã Øبالرصاصوط� وسّد

ã|يعقوب قFأبيه عند فيدفن Jمل أو¼Ïأن يوسف ٕاّن وقيل مسجده@/ وهناك منف
الّس-م@/ عليه oٕابراه مسجد

وتسـعون ٕاحدي وليعقوب يوسف ليعقوب وُولد ـ ١@.@١٦ الورديى ابن تا±
Í½[ واجتمعا سنة@, وع¿Ìين ٕاحدي وافXقا سنة@, Ì¿ع ãæا\ وعمره وفارقه سنة@,
ØXا يوسف فعمر سنة@, Ì¿ع سبع Öتمَع�V وبقيا سـنة@, وث-ثون مائة يعقوب وُعمر
يوسف fولد سن�@, Ì¿وع مائة يوسف وعاش سـنة@, و`سون سّت يعقوب ã Ø|وستّ�تُو وٕاحدي ثلAئة ØãÏÉX ووفاته ,@oٕابراه مَولد و`س�من وٕاحدي مائت� ØãÏÉX
ã Ø|وتُـو Tقّقاً@/ سـن� بأربع Ïºمو مولد قبل يوسف وفاة وتكون ,@oٕابره مَولد من
ٕاÌºائيل ãبب�Ïºمو سار ØFفل كان@, ما وفرعون Ïºمو من كان ØBح wا@, ]½Íودفن
ãبب� يوشع قدم ØFفل ,@Ïºمو مات ØBح التيه@, ٕا� معه وaله يوسف نبش التيه@: ٕا�

اòليل@/ عند وقيل نابلس@, من بالقرب دفنه الشام ٕا� ٕاÌºائيل



يسف ٣٦

ميافزايد@/ ك«Ïكه @= وِسف@ ßv يوِسف@, ـ@ @ @عFيى ـ @ ãUتطبي فرهنگ

ميافزايد@/ ك«Ïكه @= ياوِسف@ ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ãUتطبي فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

حياة ã| دقيقة ومسائل مهّمة ]وضوعات بال½Íاحة ينطق hالكر القرآن أّن
وحياته@, اُموره Vاريى من wم اُ ما أحد ع� يشتبه لئّ- الطاهر@, العزيز Ø ãRالن يوسف

اXستفيد@/ اXؤمن wا ويّتعظ FعتXا Fليعت مyا كليّات ٕا� �ٕاbاً نش� وLن
راحيل واُمّه ا'@, خليل oٕابراه ابن Ø ãRالن ٕاسحاق ابن Ø ãRالن يعقوب ابن ٕانّه ـ ١
أو�د أحّب ويوسف بَنيام�@, راحيل من وأخوه راحيل@, قبل يعقوب زوجة ليّا اُخت

ãبـ� من Ì¿ع ãث��إ أ�سـباط آباء وهم ٕاخوة Ì¿ع ãٕاث� كانوا ـم Øuوٕا له@, يعقوب
يعقوب@: ٕاÌºائيل

/@٤ . ١٢ ـ َكوَكباً ÒÌ Ò¿َع أحَد رأيُت ã Øæ ٕا أبِت يا ٔ�بيه يوسُف قاَل ٕاذ
ومن أ�حاديث@, تأويل من وعلّمه عليه@, نعمتَه Økوأ ٕاجتباه تعا� ا' ٕاّن ـ ٢
وأ�حاديث العلوم من الظواهر تأويل وٕالzا العلوم, @بواطن هيى ãBّال ا¡قائق@واXعارف

الناس@: ب� اXتداولة
/@٦ . ١٢ أ�حاديثـ تأويل وُيَعلُِّمکِمن َربُّک َتِبيک ÒNوكذلک

عّز@@وجّل ا�ا' وداعياً به@, يؤمر ]ا عامً- وكان اXكّرم�@, أ�نبياء من ٕانّه ـ ٣
تعا� ا' ٕا� متوّجهاً فكان السـجن@, دخل زمان من ولعلّه وعبادته@, توحيده وٕا�
وعمً-@: �قوً ا�قتضاء وعند ٕامكانه ]قدار ٕاليه وداعياً ٕاليه@, ومفّوضاً عليه ومتوكًّ-
oٕابـراهـ َقبُل ِمن أبَوْيـک Òَع� ها Ú]أF كَ َيْعُقـوَب آل Òوَع� َعلَيَْک ِنْعَمـتَه Ûr ويُ



٣٧ يسف

/@٦ . ١٢ ـ وٕاسحاَق

/@٢٢ . ١٢ ـ ÓFوِعل ُحgاً آتيناه ه أُشدَّ بَلغ ا Ø ÒXو
وُيـوُسَف وأّيـوَب وُسلDَن داُوَد يَّته ذُرِّ ومن ///@ Òoٕابراه آتيناها ُحّجُتنا وِتلَک

/@٨٤ . ٦ ا¤ِسن ـ زيى ÒSوكذلک وهاروَن Ïºومو
ٕاذا Øَحـ� به جاَء@كُم ا ØW َشکٍّ ã| Ôrِزل fا بالبيِّناِت َقبُل يوُسفِمن جاَء@كُم وَلَقد

/@٣٤ . ٤٠ ـ َرسوً� َبعِده ِمن اُ� َيبعَث لَن Ôrُقل َهلََک
وٕايتاء وٕاسحاق@, oٕابراه ع� أ[Øها Fك النعمة وٕا[ام التأويل@, oتعل أّن LO@�و
ãçاُو Fك ا¢الفـ� قبال ã| القاطعة ا¡ّجة وٕايتاَء ا'@, من ا¡ّق والعلم القاطع كم Ô¡ا
واعXاف البيّنات وٕايتاَء ا¤سن�@, أ�نبياء من ا' جزاه مَن عداد ã| وذ@كَره ,@oٕابراه

ã| كامل ´Í½ت مثله@: رسول بعث عن واليأس رحلته من والتأّسف برسالته الناس
ورسالته@/ نبّوته

اÇXعارف مقامات أع� ã| وجّل@, عّز ا' كتاب ã| اXذكورة كلFته ومن ـ ٤
ّية@: ×G�إ كم ß¡وا

/@٢٣ . ١٢ ـ الظّاXون ُيفِلح � ٕانَُّه َ َمثوايى أحَسن ã Ùèَر ٕانّه اِ�@ َمعاذَ قاَل
أْصُب َكيَدهنَّ ã Ù1َع ْف ßÍ Ö½ تَ Òn وٕان ٕاليِه ã1 َيدعونَ ا Ø ßW Ú ã2ٕا أَحبُّ جُن السِّ َربِّ قاَل

/@٣٣ . ١٢ ا0اِهل ـ ِمن وأ@كُن ٕالzنَّ
ء ãÏ Ò¾ِمن باِ� َك ßÌ¿ َلناأن نُ ما كاَن ويَعقوَب وٕاسحاَق Òoٕابراه ã ßآبا� ِملَّة واتَّبعُت
جن السِّ ã Ò/يا صاِح �َيشُكرون النّاِس Ò-أ@ك@ @النّاس ولكنَّ Òَعَلينا وَع� ذلکَ ِمن@َفضلِ ا�
سـّميُتموها أÊºًء ٕاّ� ُدوِنه ِمن َتعُبدون ما الَقّهار الواحد اُ� أم Õخ� قوَن ُمتََفرِّ َءأْرباٌب

/@٣٨ . ١٢ ـ ٕاّ�� كُم Ô¡ا ٕان ُسلطان ِمن أ�wا أنَزَل ما وآباؤكُم Ôrأن



يسف ٣٨

/@٩٠ . ١٢ ا¤ِسن ـ ُيضيعأجَر � اَ� فٕانَّ Ö ß"وَيص َيتَِّق َمن ٕانَُّه
/@١٠٠ . ١٢ ـ oك Ò¡ا Ôoالَعل ُهَو ٕانَُّه َيشاء ا ßX َلطيٌف ã Ùèَر ٕانَّ

ã1ْق ß¡وا ÓFُمسِل ã1 وتََوفَّ ِخَرة Ðوا� نيا الدُّ ã| َوليِّيى أنَت وأ�رِض واِت مى السَّ فاِطَر
/@١٠١ . ١٢ بالّصا¡ß ـ

وسيع كتاب ã| اXقال ٕا�بسط Jتاج وIقيقها ال¿Ìيفة الكلFت هذه وتوصيح
م¿Ìوح@/

ّ ع�أيى وIّمله إ�Gّية@, بوظائفه العمل ã|تعا�و ا' ã| وٕاستقامته صFه ـ ٥
عن واLراف ووحشـة تزلزل وأقّل اضطراب منه يُري � Mيث وعمً-@, �قوً أذي

ا¡ّق@:
/@١٨ . ١٢ ـ كَِذٍب بَدٍم يِصِه Òe Òَع� وجاُءوا@

/@١٩ . ١٢ ـ ِبضاعة وُه ÛÌºوأ ُغ3ٌم هذا ي ÒÌ Ö¿ بُ يا قاَل َدلَوه Ò2فأد
/@٢٠ . ١٢ ـ ٍة َمعدوَد َدراهَم ٍس ÒRبثَمن ْوه ÒÌ¾و
/@٢٣ . ١٢ ـ لک َهيَت وقاَلت أ�بواَب وغلَّقِت

/@٣٥ . ١٢ ح ـ Øَح� َلَيسُجُننَّه يات Ðا� رأُوا ما َبعِد ِمن م Ô ÒG َبدا Ø Ôj
كلمة والشـدائد@, إ�بت-ءات هذه قبال ã|و الصعبة@, اÇXوارد هذه ã| ُترَو فلم

باطنه@/ ã| وتزلزل ع�اضطراب تدّل

معصوم وقلب من¿Ìح وصدر عال واسـتعداد طاهرة فطرة ع� كان ٕانّه نعم
وهذا النبّوة@, Xقام خلقه من ا' واصطفاه روحانّية@, ذاتيّات ع� ُخِلق خالصة@, ونيّة

وجّل@: عّز مع�قوله

/@٢٤ . ١٢ َلص ـ Ô¢ ا ِعباِدنا ِمن ٕانَُّه والَفحشاَء@ وَء السُّ َعنُه َف ßÍ½ ِلنَ @َكذلِک



٣٩ يعقوب

السـابع أصحاح من التكوين ã| مذكور الّس-م عليه يوسـف اُمور وجريان
يوِسف@/ ـ بكلمة عنه ØFع ّ العFيى التكوين ã|و فراجعه@/ والث-ث�ـ

به@/ يتعلّق ما يعقوب@: كلمة ذيل ã| ويذكر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

يعقوب@:

زوجة تأخْذ � له@: وقال وأوصاه وباركَه يعقوَب ٕاسحُق فَدعا ـ ٢٨ التكوين
من زوجة وخذ اُمّک ãèأ بَتوئيل بيت ٕا� أراَم فَّدان ٕا� اذَهْب قم َكنعان@, بنات من
فتكون ك@, Ù?ويُك ُمثِمراً علک ÒNو يُباركُک القديُر واُ' اُمّک@, أخيى �باَن بنات من هناك
ُغربتک@/ أرض َث ÒXِل معک@, ولِنَسلک لک oٕابراه بركة ويُعطيک عوب الشُّ من هوراً Ôb
Ëºٕا ٕابنتاِن لِ-باَن وكان اُجرتُک@؟ ما ãæ ßFأخ ليعقوَب �باُن قال Øj ـ ٢٩ ã|و
فكانت راحيل وأمّا /@ ßضعيفت� لَيئَة َعيْنا وكانت راحيل@, غري وٕاËºالصُّ َلْيَئة@, الكFُي
ِسـن� سـبَع أخِدمک فقال@: راحيَل@, يعقوب وأحّب نظر@, ÒXا وَحسنة الصورة َحسنة

غري@/ الصُّ ٕابنتک براحيَل

ٕابـناً@, وولدت فحِبلت ها@, Òaر وفتَح اُ' Gا وdع راحيَل اُ' وذ@كر ـ ٣٠ ã|و
آخَر@/ ٕابناً الربُّ ãæَيزيُد قائلة@: يوسَف ٕاdه ودَعْت ,@ عاريى ا' نَزع قد فقالت

وذا Òvو عوُن@و�ِويى ßcو@ Ô�ََرأوب َليئة@: بنو :@Ì¿ع ãٕاث� وكان@بنو@يعقوَب ـ ٣٥ ã|و
داُن راحـيل@: جاريِة ِبلهَة وٕابنا وبَنيام�@/ يوسـف راحيل@: وٕابنا وَزبولوُن@/ ويَّسا@َكُر

/@ Ôوأش� جاُد َليئة@: جارية ِزلفَة وٕابنا /@ ãونَفتا�

واُخت بتـوئيل بنت ٕاسحاق زوجـة �ِرفقة أيّامها كُمَلْت ØFفل ـ ٢٤.٢٥ ã|و
ٕاسـَمه فدَعوا َشـعر كفَروة كلُّه أaَر أ�ّول فخرج توأمان@: بطyا ã| ٕاذاً لَتِلد@, �بان�



يعقوب ٤٠

وكان يعقوب@, ه Ôd إ فُدِعيى ِعيصو بعِقب قابضة ويده أخوه خرج ذلک وبعد ِعيسو@,
سنة@/ ستّ� ابن ٕاسحاق

ٕاسحاق وكان كّلهم@/ أ�سباط ولد الّذيى ٕاÌºائيل هو ويعقوب ـ ٣٩ اXعارف
وكان �بان@, خاله بنات من ٕامرأة ينكح وأن الكنعانيّ�@, من ٕامرأة ينكح � أن أمَره
يعقوب فارق Øj /@Ïºمو ا' بعث ب�اُ�خت�ٕا�أن وNمعون جون ُيزوِّ يومئذ الناس
وكان سنة@, ع¿Ìة سبع Í½م أرض ã|وعاش عيصو@, أخاه نازل ØBح وعاد خاله@,

/@Fzعل ا' صلوات oٕابره Fق عند وُدفن سنة@, وأربع� وسبعاً مائة عمره
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

oٕابراه بن ٕاسحق ابن وهو وعربيّاً@, عFيّاً العقب ماّدة من مأخوذة الكلمة أّن
فراجعه@/ به@, يتعلّق ما ٕاbال اXاّدة هذه ذيل ã| وسبق بٕاÌºائيل@, ملّقب وهو اòليل@,

حّقه@: ã| hالكر القرآن ã| ورد ا ØWكلّيّات �ٕاbاً ونذكر
تعا�@: فقال نبّوته@, مقام ـ ١

/@٢٧ . ٢٩ ـ والكتاَب النُّبّوةَ ّيته ذرِّ ã| وَجَعلنا ويَعقوب ٕاسحاَق لَُه َهْبنا َوَو
َجَعْلنا وك3ًُّ ويَعقوَب ٕاسحاَق لَُه َهْبنا َو اِ� ُدوِن ِمن َيعُبدوَن وما م Ô ÒGðع{ ØF َفلَ

/@٤٩ . ١٩ ـ اً َنِبيّ

تعا�@: قال ٕاليه@, الوحيى نزول ـ ٢

وأّيـوَب Ï»وعي وأ�سباِط ويَعقوَب َق وٕاسحى وٕاÊºعيَل oٕا2ٕابراه وأوَحينا
/@١٦٣ . ٤ ـ ويونَُس

دون Òv ـًة Ú ß_وَجَعلناُهمأ  ß¡صا َجَعْلنا وك3ًُّ ناِفلًة ويَعقوَب ٕاسحاَق لَُه َهْبنا َوَو



٤١ يعقوب

/@٧٢ . ٢١ ـ اِت Ö� Òòا ِفْعَل م ßzٕال وأْوَحْينا بأمِرنا
تعا�@: قال ٕاليه@, والدين أ�حكام نزول ـ ٣

لينا وما اُنِزلَ ٕا2 ٕابراهÒo وٕاÊºعيلَ وٕاسـحاقَ وَيـعقوَب ا@با� وما اُنِزلَ ٕا قولوا@آَمنّ
/@١٣٦ . ٢ ـ Ïºمو ãçاُو وما وأ�سباِط

تعا�@: قال ,@� ÒXع�العا تفضيله ـ ٤

ـلنا َفضَّ وك3ًُّ َقبُل@/// ِمن َهَدينا ونوحاً َهَدْينا ك3ًُّ ويَعقوَب ٕاسحاَق لُه َهْبنا َوَو
/@٨٤ . ٦ العاÒX ـ Òَع�

أ�خيار Ò صطَفXنا ß ÒX ِعندنا م Úuوٕا وَيعقوب@/// وٕاسحاَق Òoٕابراه ِعبادنا واذ@كُر
/@٤٥ . ٣٨ ـ

تعا�@: قال ا'@, جانب من آله ع� النعمة ٕا[ام ـ ٥
Òoٕابـراهـ َقـبُل ِمن أبََويَْک Òَع� ـها Ú Ò]أF كَ يَعقوَب آل Òوَع� َعلَيک ِنعمـتَه Ûr ويُ

/@٦ . ١٢ ـ وٕاسحاَق

عدم وأمّا يعقوب@, ع�cوله يدّل وآله@: وجّده يعقوب ع�والد النعمة وٕا[ام
عـند مـقطوعاً ÓFَّمسل كان اXع� وهذا �ع�@, يعقـوب من الك-م فٕاّن بذكره ´Í½الت
مستحسن@/ غ� ذ@كره كان بل ذ@كره@, ٕا� حاجة يكن فلم يوسف@, ٕابنه وهو ا¢اَطب

اXعارف@: ã| التامّة كلFته ومن ـ ٦
/@٥ . ١٢ ُمب ـ َعُدوٌّ ل3ٕنساِن يطاَن الشَّ ٕانَّ

/@١٨ . ١٢ ـ سَتعان ÔX ا واُ� يٌل Òb Õ"َفَص
/@٦٤ . ١٢ الّراßa ـ أرحُم وهَو حاِفظاً Ôَخ� فاُ�

/@٦٦ . ١٢ ـ َو@كيٌل نَقول ما Òَع� اُ�



يعقوب ٤٢

فلَيتََو@كَِّل وَعلَيه تََو@كَّلُت َعلَيه � ٕاّ� كُم Ô¡ا ٕاِن ء ãÏ Ò¾ِمن اِ� ِمن َعنكُم ã1اُغ وما
/@٦٧ . ١٢ ـ اXتوكِّلون

/@٨٦ . ١٢ ـ ٕا2ا� ãæوُحز ã ÙU بَ أشكو ا@ Ú̂ ٕا
. ١٢ ـ الكاِفرون القوُم ٕاّ� اِ� َروِح ييأسِمن � ٕانَُّه اِ� َروِح ِمن َتيأسوا و�

/@@٨٧

/@٩٦ . ١٢ ـ َتعَلمون � ما ا� ِمن أعلُم ã Ùæ ٕا
تعا�@: قال علzا@, وصFه الشدائد Iّمله ـ ٧

. ١٢ ـ غاِفلون َعنُه Ôrوأن ئُب الذِّ يأ@كله وأخافأن به َتذهبوا أن ã1لَيَحُزن ã Ùæ ٕا
/@١٣

/@١٣ . ١٢ ـ يل Òb Õ"َفص أنُفسكُمأمراً َلكُم سّوَلت َبل قاَل
/@٦٤ . ١٢ ـ َقبُل ِمن َع�أخيه أِمنُتكُم F كَ ٕاّ� َعليه آَمنكُم َهل قاَل

/@٨٤ . ١٢ ـ oَكظ فهَو زن Ô¡ا ِمن َعيناه ْت وابَيضَّ َع�يوسَف ÒVأَس يا قال
تعا�@: قال وجّل@, عّز ا' oبتعل بالوقايع �ٕاbاً علمه ـ ٨

/@٦ . ١٢ أ�حاديثـ تأويل وُيعلُّمکِمن َربّک َتبيک ÒNوَكذلک
/@١٨ . ١٢ ـ يل Òb Õ"فَص أنُفسكُمأمراً َلكُم َلْت سوَّ َبل

/@٦٨ . ١٢ ـ َيعلمون النّاس� Ò-أ@ك ولكنَّ مناه علَّ ا ßX ِعلم َلذو وٕانَُّه
/@٨٣ . ١٢ ـ يعاً Òb م ßw ã1 يأتيَ أن Ïاُ� Ò»َع
/@٨٦ . ١٢ ـ َتعلمون � ما اِ� ِمن واعلُم

/@٩٤ . ١٢ ـ ُتفنِّدون لَو�أن ُيوسَف @ Ò́ ر ٔ�ِجُد ã Ùæ ٕا قاَل
/@٩٦ . ١٢ ـ َتعلمون � ما اِ� ِمن أعلُم ã Ùæ ٕا َلكُم أُقل nأ



٤٣ يَعوق

وتدّل ا£Çيد@, القرآن ã| بال½Íاحة مذكورة شـاهدtا Fك ا¥انية الوجوه هذه
الروحانّية@/ وصفاته ونبّوته اXعنويّة وج-لته �ص� Ø ãRالن يعقوب مقام ع�عظمة

مطالب اXذكورة أ�بواب ã| التكوين ã| تري الكرZة@: ا��يات هذه قبال ã|و
وا¡قيقة@/ ا¡ّق Uالفة بل ضعيفة@, موهونة

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

َيعوق@:

ـ Ìاً Ö» ونَ وَيعوَق يَغوَث و� ُسواعاً و� َوّداً َتذُرّن و� َتكُم ßGآ �@تََذُرنَّ وقالوا
/@٢٣ . ٧١

الّس-م@, Fzعل ونوح ب�آدم كانوا صا¡� رجال أÊºء هيى قيل@: :@ البيضاويى
وكان العرب@, ٕا� انتقلت وقد عبدوا@, الزمان طال ØFفل wم@, @كاً ØFت صّوروا ماتوا ØFفلFفهÍ¼ ومُنع / Òم� ß¡ ÕÌ»َون ويَعوُق@Xراد, ذِحج@, ÒX@ويغوُث م-ن@, ÒG@وُسواُع لَكلب@, َودٌّ

/@ ØËÉبال ُوّداً نافع وقرأ والعجمة@/ للعلميّة
¼Íفه َعوقاً@: يَعوقه ء ãÏ¿ال عن وعاقه عنده@/ خ� � َعوق@: رجل عوق@: ـ لسا
لقوم كان وقيل@: الزّجاج@/ عن لِكنانة كان sص Ëºٕا وَيعوق@: التعويق@/ ومنه وحبسه@,
فأتاهم قومه عليه جزع مات ØFفل نوح@, قبل زمانه صا¡يى من كان@رجً- وقيل: نوح@/
َصلّيr,@ففَعلوا@ذلک/ Fَّتروه@كل@ ØBرابكم@حT@ ã|@اُمثِّله@لكم @صورة@ٕانسان,@فقال: ã|@الشيطان
يعوق ã| أيى زائدة@, Fzف والياء نوح@, لقوم كان صsأيضاً Ëºٕا َيغوث@: وكذلک

ويغوث@/

يَعوَق@, خيواُن ذت ØHوا َيغوث@/ ُجَرش وأهل مَذِحٌج ذت ØHوا ـ ١٠ أ�صنام
مّكة@/ ã� يَ ا ØW ع�لَيلت� َصنعاَء من َخيواُن Gا يقال Gم بقرية فكانت



يغوث ٤٤

وا�ها ومَن دان Ö ÒY تعبُده َخيوان@, Gا يقال بقرية فكانت يعوق@: ـ ٥٧ ص ã|و
ا¨ن@/ أرض من

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

والتحقيق@:

به ح ØÍ½Xا هو Fك نوح@, ب�قوم Dف وعبادة توّجه مورد كنت أ�صنام هذه أّن
نوح@/ سورة من الكرZة ا��ية ã|

قبل يعوق كلمة أصل ولعّل والعFّية@, العربيّة من قريبة فكانت اللغات وأمّا
sالصـ هذا ٕا� متوّجه� وكانوا واXنع@, ال½Íف ]ع� كان أيضاً العربيّـة ٕا� Iّوله
أّن Fك ا¡وادث@/ عن وJفظهم وإ�بت-ء إ�Lراف عن ي½Íفهم كان أ@نّه باعتقادهم

إ�ستغاثة@/ بلحاظ يغوث ٕا� توّجههم

اXقدار@/ هذا من أزيد التحقيق ٕا� لنا سبيل �و
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

يغوث@:

غاث من اشتقاقه أّن فأظّن القرآن ã| اXذكور sالص يغوث@: ـ ٩٦ إ�شتقاق
nو ,@ ã�َأغاث �ٕاّ يقولوا n م Øu@أ �ٕاّ ت½Íيفه@, وتركوا مصدره فاستعملوا َغوثاً@, يغوث

وِغياثاً@/ وُغَويثاً َغوثاً وا Ød وقد الفصيح@, الشعر ã| Nٔي
الواو حركة فقلبوا يَْغُوث@, أصله كان معروف@, sص وَيغوث@: ـ ١٥٣ ص ã|و

ع�الغ�@/

وكان يَغوَث@, ّ راديى ÔXوا َعمٍر بن أنَعم ٕا� فدفع َمذِحج@/ وأجابته ـ ٥٧ أ�صنام
وا�ها@/ ومَن مَذِحُج تعبُده مَذِحُج@, Gا يقال با¨ن@, بأ@كَمة



٤٥ يغوث

Ø ã ßqَر له وكان مكَّة@, ع� غَلب قد وكان كاهناً@, ٍّ يى Ò Ô¡ بن عمرو وكان ـ ٥٤ ã|و
ادُع Øj امة@, ßt فأوردها مَُعّدة@, أصناماً فzا د ÒQ ُجّدة َضفَّ ٕايت له@: فقال ا�ّن@, من
Çامة@, ßt وَرد ØBح ÇÒaلها Øj فاسـتثارها ُجـّدة َشّط Òçفأ اب@/ ÔQ عبادtا ٕا� العرب
فَحَمله َوّداً@, ٕاليه فدفع عوف@, فأجابه قاطبًة@, عبادtا ٕا� العرَب فدعا جُّ Ò¡ا ÍÒÉوح

ا�ندل@/ بدومة ه فأقرَّ القُري ٕا�واديى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مستعملة وكانت يقرwا@, ما أو عFيّة لغة من معّربة @يعوق ã| قلنا Fك الكلمة أّن
]ع�ا�ستغاثة كانت ولعلّها الكرZة@, ا��ية عليه تدّل Fك الّس-م@, عليه نوح زمان ã|

ابت-ءاtم@/ ã| مyا القوم �ستغاثة
:@٢٣ . ٧١ آية ذيل ã|الكّشاف تفس� ã| يقول

و� َوّداً َتـذُرنَّ و� Çَتكُم ßGآ تََذُرّن � وقالوا ///@ ãæَعَصـْو م Úuٕا َربِّ نوٌح قال
Ìاً@: Ö» ونَ وَيعوَق و�@يَغوَث ُسواعاً

تذُرّن � قوGـم بعد فخّصوها عندهم@, أصـنامهم Fأ@ك كانت اXسّميات هذه
وُسواع لَكلب َوّد فكان العرب@, ٕا� نوح قوم عن أ�صنام هذه انتقلت وقد تكم@, ßGآ

/@ Òْم� ß¡ Ì»َون Xراد ويعوق ويَغوثÒXذِحج ÒGْمدان
عربيّة الكلFت وهذه الفعل@, ووزن غ�من½Íف�للعلميّة ويعوق يغوث ٕاّن Øj
الَوّد وأمّا ُسواٍع@/ كلمة ã|افÍ½ن�إ توجب¼Íف ØBح بأعجميّة وليست معّربة@, أو

أحرف@/ ث-ثة ã| Fuكو مع Fوسطه سكون العربّية@: ٕا� مضافاً Fzفف :@Ì»َّوالن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #



ياقوت ٤٦

ياقوت@:

اÇGند ¾Ìق ã| الياقوت أنواع معادن ياقوت@: ـ نص� للخواجه نامه تَنْسوخ
مـنه ويوجد اòالص@, الشفّاف أ�aر أنواعه وأ¾Ìف Ìºنديب@, جزيرة من قريباً
ا�واهر أ¾Ìف من والياقوت وغ�ها@/ واXعصفر ّ والبنفسجيى ãæالرمّا من اُخر ألوان
وخواّص وله@آثار ا¡رارة@والنار, @قبال ã|@مقاومة وله ومتانة@وص-بة@وبقاًء@وقيمًة, طبعاً

طبِّـّية@/

القـدر oعظ وهو اXعدنيّة النفيسـة أ�حجار من ياقوت@: ـ الَمخزن مفردات
وهو اòالص@, ã|الصا الشفّاف أ�aر وأفضلها اللون@, جهة من أصناف وله والقيمة@,

ã| تـؤّثر والَعَرق هن والدُّ الكرvة والرائحة أ�Xاس@, �ٕاّ أ�حجار bيع من أصلب
/@ ã|الصا والزيبق الكFيت من ويتكّون لوuا@,

ياقوت@/ @=@ @ياِقينِت� ـ @ @آراميى ـ @ ãUتطبي فرهنگ

ياقوت@/ @= @ياقونتا@ @ـ ãæياÌº@ ـ @ ãUتطبي فرهنگ

@ياقوت@/ =@ يا@ِكيندوس ـ@ @ ãæيونا ـ@ @ ãUتطبي فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وعلوم الطبيعيّات ã|يبحث وقد وال«Ìيانّية@, اليونانيّة من مأخوذة الكلمة أّن
ٕالzا@/ فل�اجع Îا@, Ø¼وخوا ماّدtا@وأنواعها@ومعادuا@وكيفّية@تكّوuا أ�رضعن معرفة

اليـاقوُت نَّ Úu كأ جاّن@/// و� قْبَلهم ٕانٌْس َيطِمْثُهـنَّ Òn الطَّْرِف Íاُت ß¼قا فzّن
/@٥٨ . ٥٥ ـ ْرجان ÒXوا



٤٧ يقط�

بالياقوت القا¼Íات تشبيه ã| وي-حظ والصدف@/ اللؤلؤ هو رجان ÒXا ٕاّن قلنا
ã|و وا¡سـن@/ وإ�ستقامة والص-بة والثبات واللمعان والصفاء ا�Çالب اللون جهة

والXبية@/ واللمعان وال}اء واللطف ا¤فوظيّة جهة باXرجان تشبzها
فٕاّن اòائفـ�@, النفوس بتعداد جنّات وجود باعتبار فzّن@: ã| الضم� وbع

جّنتان@/ اòائف� من لكّل أيى بالتنك�@: ذ@كرت جنّتان @كلمة

وع� با�نّـت�@, Uصوصة وغ� ا�نّات@, تلک ã| موجودة القا¼Íات وهذه
منّكرة@/ أيضاً القا¼Íات ذ@كرت قد هذا

الوظـائف جهة من ا¤ـدودة الطاهرة الزكيّة النفوس القا¼Íات@: من واXراد
إ�Gيّة وإ�¾Ìاقات الروحانّية@والتجلِّيات أ�نوار أو وأ�عFل@والطاعات@والتوّجهات@/
الطرف@/ راجع اòائف�@و]قتÏÉ@مقاماtم@وحا�tم, بتناسبTدودّية@أفراد ا¤دودة@,
أجسام من اXاّدة nعوا وراء Dف القا¼Íات تكون أن من �@بّد حال@, ّ وع�أيى
وإ�¾Ìاقات كالتجلّيات من@الروحانيّات@ا£ّردة, أو لطيفة@متناسبة@بتلک@العواn@اللطيفة,

ّية@/ ×G�إ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

يقط�@:

الَقـْرع@/ Jّب �ص� Ø ãRالنـ وكان َقْرعة@, الواحدة اليَقط�@, ل Ö Òa الَقْرع@: ـ لسا
َمنبته@/ ْقرعة@: ÒXوا الَقْرع@/ يستعمل مَن وقّل بّاء@, الدُّ العرب@: تُسميه ما وأ@ك?

َقْرعة@/ الواحدة اليَقط�@, ل Òa والَقْرع@: ـ ١٥٥.١ الع�

بالقراع له تشبzاً قرٍع كلمة أصل يقط�@: ُدبّاء@, قرع@, ـ ٥٠٨ ـ التذكرة ٕاحياء
ÇÎºل القَرع وطبيخ الوحـيدة@/ وللدودة للديدان طاردة وهيى جلده@, للون بالنسبة

الشديدة@/ أ�مراض والناقه�من اXعدة ِضعاف يناسب ËÉGا



يقط� ٤٨

ومفتِّح وُمرّطب د ÙFُم وهو باليقط�@, يُسّمي شجر \ر َقرع@: ـ الَمخزن مفردات
مـن وينفع ا¤رورين@, وُيناسب ا¡اّدة@, ّمي Ô¡وا قان Òال� ويُزيل Øومُل� ومُدّر للسدد

الصفراء@/

البـدن@, َهزال ã|و القند@, مرض معا�ة ã| كث�اً يُفيد كدو@: ـ خورا@كzا زبان
الصفراء@/ ٕازالة ã|و والدم@, البدن ã| ن Ò ßd ã|و الرأس@, آ�م ã|و الكبد@, ضعف ã|و

/@١٤٦ . ٣٧ َيقط ـ ِمن ةً َشَجَر َعلَيه وأنَبتنا ـ البيان Vمع
من يفعيل وهو ساق@, ليسGا ٕا�الصيف الشتاء تبUمن شجرة واليقط�كّل

راسخ@/ ٕاقامة � زائل ٕاقامة به أقام ٕاذا باXكان@, قَطن
عFيّة, @أ�صل ã|@كانت الكلمة ـ كدو بوتة ـ قيْقايون يَقط�ـ ـ ãUفرهنگ@تطبي

الشكل@/ ã| بتغي� وُعّربت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

من وتعّد بة@, معرَّ وهيى يشاwها@, ما أو العـFيّة اللغة من مأخوذة الكلمة أّن
النباتات من له ساق � ما كّل ومعناها@: @ألسنxم@فصيحة@, ã|@العربّية@وتستعمل الكلFت

وأنواعه@/ بأقسامه ع�القَرع استعFله وغلب أ�رض@, ع�وجه ويفXش

�أّوً من½Íف القرع أّن Fك القرع@, نبات ع� �أّوً ٕاط-قـه ين½Íف واليقط�
\ره@/ من Jمله ع�ما

ِمـَن َفكاَن@ فسـاَهَم ْشـُحون ÒX ا الُفـلِْک ٕا2 @أبَق رَسـل @ٕاذ ÔX ا ن ÒX يونَُس وٕانَّ
/@١٤٦ . ٣٧ َيْقط ـ ِمن ٍة َشَجَر َعلَيِه وأنَبْتنا oَسق وهو بالَعراِء فنبذناُه ْدَحض @/// ÔXا

اُموره@/ وPريان به يتعلّق ما يونس ã| ãçوسيأ



٤٩ يقظ

كـب�ة عريضة أوراقه فٕاّن أ�شجار@: سـائر ب� من اليقط� خصوصيّة وأمّا

ومقّويى ËÉGا وÎºل ã ØUومن Øمل� و\ره واللُّبس@/ Xالس مقام ã| مyا يستفاد أن Zكن
من يقرب مكان ã| ØDس �و وافراً وُيثـمر كث�اً ينمو وهو والناقهـ�@, اXعدة لضعاف

والشمس@/ اXاء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

يقظ@:

من يقظاً ويِقظ أيقاظ@, وا�مع والفِطن@, ذر ß¡ا القاف@, Ì»بك اليِقظ@: ـ مصبا
واسـتيقظ وأيقظتُه لُ-مور@/ تنبّه ٕاذا وكذلک نام@, خ-ف وَيقاظة@: ويقظَة تعب@, باب

يقظي@/ وٕامرأة يقظان ورجل وتيّقظ@,

ونسـاء أيـقاظ@, وقوم يَقظان@, فهو وأيقظـته@, ف-ن استيقظ ـ ٢٠٠.٥ الع�
النوم@/ نقيض واليَقظة@: َيقاَظي@/

وأيقظته استيقظ@, والفعل النوم@, نقيض اليَقظة الليث@: قال ـ ٢٦٠.٩ الxذيب
كث� كان أيى ويِقٌظ@, َيُقٌظ رجل وفَِعٍل@: فَُعل باب ã|ّكيت السِّ ابن يَقظاُن@/ والنعت أنا@,
يُث� للّذيى يقال الليث@: وقال وفِطن@/ وفطُن وطِمع وطُمع وَعِجٌل عُجٌل ومثله التيّقظ@,
تصحيفاً@, وأحسبه اXع�@, wذا وأيقظ يقظ أحفظ � قلت@: وأيقَظه@/ يقظه قد الXاب@:

له@/ تنبّه ٕاذا لٔ-مر@, َتيّقظ وقد قه@/ فرَّ ٕاذا تَيقِيظاً@, ُييقِّظ الXاَب يقَّظ صوابه

@ا¡ديث@ذ@كر@اليقظة@وا�ستيقاظ@, ã| ر تكرَّ وقد نقيض@النوم@/ اليَقَظة: يقظ@: ـ لسا
يَقظان@/ وهو فتيقَّظ@, تُه Ø{َن أيى نومه@: من وأيقظته النوم@, من ا�نتباه وهو

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

والتحقيق@:

بزوال يكون أن من أعّم والتوّجـه ا�نتـباه هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن



يقظ ٥٠

حالة ã| Fك واXكاXات@, ا¡وادث ٕا� يتوّجه Mيث ا�ملة ã| أو ,@ كّ-ً والنوم اXوت
الرقود@, ماّدة قبال ã| ا£يد القرآن ã| استعمل قد أ@نّه عليه ويدّل واليقظة@/ النوم ب�

نوم@/ بعنوان واسXاحة استقرار ]ع�مطلق وهو
أّن Fك نفسه@, ã| ولو ا�ملة ã| والتحّرك والتفطّن التحّذر أ�صل@: لوازم ومن

وفكراً@/ بدناً واسXاحة استقرار هو الرقود

باِسٌط م Ô Ô{ وَكلْ Êِل Ø¿ال وذاَت اليَميِن ذاَت م Ô{ وُنقلِّ ُرقوٌد وُهم أيقاظاً م Ô Ô{َس Ö ÒIو
/@١٨ . ١٨ ـ ُرعباً م Ôyم ِلئَت ÔXو ِفراراً م Ôyِم لََولَّيَت م ßz َعلَ اطَّلعَت لَو بالَوصيِد ذراَعيِْه
بك«Ìالقاف bع@اليقظ وأ�يقاظ ا�طّ-ع@وا�ختبار/ بقصد إ�¾Ìاف ْسب: Ò¡ا
راقد@: bع قود والرُّ وع�اòارج@/ ع�أنف«Îم وتنبّه ع�توّجه كانوا الّذين وضّمها@:
توّجه ÇGم يبَق n ٕاذا النا_� ã| Fك اXطلقة إ�سXاحة بعنوان Tّل ã| استقّروا الّذين

ا¡ياة@/ من يئسوا ØBح اXوت و�@يدركهم وتنبّه
وا�سـXاحة النوم ضوابط من ّ الطبيـعيى ا�Çريان خ-ف ع� ا�ريان وهذا

ومكاناً@/ وزماناً ومّدة ماّدًة الّ-زمة و¾Ìائطها اXاّديّة ا¡ياة وٕادامة
فzا وغل}م الكهف ٕا� التجؤوا م Øu@بأ hالكر كتابه ã| تعا� ا' ح ØÍ¼ وقد
بعـثهم أّن مع سـن�@, وتسع ث-\ائـة مّدة ٕا� ا¡الة هذه ع� وبقـوا والنوم الرقاد
حيث يوم@, بعض أو يوم مّدة نظرهم ã| كان الطويلة اXّدة هذه بعد وانتباههم وقيامهم
طـعام بغ� الكهف ã| إ�قامـة طول من أثراً wم يتعلّق Dوف أبداuم ã| يشاهدوا n

و¾Ìاب@/
يقول حيث والبعث@والقيامة@, Ì¿والنÌ¿¡ا بٕاثبات الكرZة@ُتشِعر ا��يات @ٕاّن Øj

تعا�@:

/@٢١ . ١٨ ـ فzا َرْيَب � الّساَعَة وأنَّ َحقٌّ اِ� َوعَد أنَّ ِلَيعَلموا م ßz َعلَ نا Ö Ò-أْع



٥١ يقن

الكهف@/ ã| السن� من اXقدار هذا من أزيد والبقاء ا¡ياة ع�ٕادامة تدّل �و
باXورد@/ مربوطة مطالب Fzف وسبق والكهف@, الرقم راجع
فراجعه@/ النوم@, حصول بأسباب يرتبط ما النوم ã| وسبق

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

يقن@:

وأيقنت@/ واستيقنت@, يِقنت@, يقال@: الشّک زوال واليق�@: اليَقَن يقن@: ـ مقا

يقيناً@/ ا' علم �يسّمي وGذا واستد�ل, عن@نظر ا¡اصل العلم اليق�@: ـ مصبا
فاعل@, ]ع� فعيل يق� فهو ووضح@, ثبت ٕاذا تعب@: باب من يقَـناً ييقَن أ�مر ويقِن
وتيقّنـته به@, وأيقنت به ويِقنت يِقنـته فيقال@: وبالباء@, بنفسـه أيضاً متعّدياً ويستعمل

علمته@/ أيى واستيقنته@,

به هو ع�ما ء ãÏ¿ال اعتقاد هو العلم أّن واليق�@: ب�العلم الفرق ـ ٦٣ الفروق
أن Nوز � وGذا علم@/ ]ا الصدر وثلج النفس سكون هو واليق� الثقة@/ سبيل ع�
وبرد العلم ثلج يقال@: �و اليق�@/ وبرد اليق� ثَلج ويقال@: باليق�@/ تعا� ا' يوصف
الشّک@, ضّد م@Nعلونه Øuأ والشاهد الشّک@/ ح�ة ء@بعد ãÏ¿بال@ ßnالعا اXوِقن@: وقيل: العلم@/
من غ�ه دون الشّک يُزيل ما فاليق� وعلم@/ شّک يقال Fَّوقل ويق�@/ شّک فيقولون@:

العلوم@/ أضداد

العلم عن عبارة وقيل@: للواقع@/ اXطابق الثابت ا�ازم إ�عتقاد اليق�@: ـ @كلّيّات

ã| اXاء يقِن من إ�uدام@, يقبل � Mيث له Øمتع� سبب من لثبوته القلب ã| اXستقّر
البـدvيّات@/ وتسـّمي أ�ّوليّات ـ أّوGا سّت@: واليقينيّات ودام@/ اسـتقّر ٕاذا ا¡وض
ـ ورابـعها التـجربيّات@/ ـ وثـالثها وجدانيّات@/ وتسّمي الباطنيّة اXشاهدات ثانzا@@ـ
تـرتيب دون لXتيب العقـل به Nـزم ما وهيى ا¡دسـيّات ـ وخام«Îا اXتواترات@/



يقن ٥٢

ا¤سوسات@/ ـ وسادÎºا القرائن@/ مع التجربيّات
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الشّک يقبل � Mيث النفس ã| الثابت العلم هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
وطمأنينة@/ للنفس سكون وفيه

فراجعه@/ يرادفه وب�ما بينه الفرق العلم@: ã| وسبق

ـ وأ�صل وا��رامّية@, اليونانيّة من أخذت قد اXاّدة ٕاّن :@ ãUتطبي فرهنگ ـ ã|و
ٕايقونا@/ ٕايگون@,

:@ ã| Fك له@, وطمأنينة للنفس سكون وفيه الثابت العلم وهو فاليق�فعيل

/@٩٩ . ١٥ اليَِق ـ يأتيََک Øَح� َربََّک واعُبْد
/@٩٥ . ٥٦ اليَِق ـ َحقُّ َو Ô ÒG هذا ٕانَّ àoَجح وَتصِليُة

/@٥١ . ٦٩ اليَِق ـ قُّ Ò¡ وٕانَُّه الكاِفريَن Òَع� ةٌ ÒÌ Ö» Ò Ò¡ وٕانَُّه
/@٥ . ١٠٢ ـ ß اليَق Ò Ö َع ا Úuُو Ò ÒZَل Ú Ôj Òoِح Ò0ا ُونَّ Ò ÒZاليَق َل ِعلَم َتعَلموَن لَو @ك3َّ

/@٤٧ . ٧٤ ـ Ô الَيِق أتانا Øح� يِن الدِّ ِبيَوِم ُب ُنكَذِّ ا@ وُكنّ
فٕاذا مطلق@, اXع� وهذا وإ�طمينان@, بالتثّبت اXتّصف العلم هو اليق� ٕاّن قلنا
اليق�@/ مرتبة ã| علم أيى علم@يق�@, ٕانّه فيقال إ�ط-ق: مفهوم@اليق�ع�@Lو منه اُريد
والقـاطعيّة oالتصم وينبع ا��ثار Qريى مyا ãBّال اXركزيّـة نقطة قيد فيه لوحَظ وٕاذا
حاّق فيه لوحظ وٕاذا اليق�وIّققه@/ لنشوء مركز فكأ@نّه ع�اليق�@, ٕانّه فيقال والعلم@:
وهذا اليق�@/ حّق ٕانّه فيقال@: ذاته@: ã|و وبذاته هو حيث من وطمأنينته وثباته اليق�

اليق�@/ مراتب من مرتبة أقوي هو



٥٣ يقن

اليق�@بالعبادة@, ٕا�@حصول@مطلق فٕاّن@النظر باليق�@اXطلق: ØFو�ع�اُ @ا��ية ãLف
وعباداtم@/ أ�فراد باخت-ف Oتلف وهو

بعد يـن الدِّ يوم موضـوع ã| ا¡Çاصل اليقـ� فٕاّن اòامسة@: ا��ية ã| وهكذا
واXشاهدات@/ ا¡ا�ت باخت-ف مراتبه التكذيبHتلف

اُ�و� اXرتبة ٕا� فيشار اليق�@, علم حصول بع�اليق�بعد ØFع الرابعة@: ã|و
اليق�@/ من الثانية ٕا� Øj

التامّة الثابتة الكاملة الثالثة اXرتبة وهو اليق�@, Mّق ØFيع والثالثة@: الثانية ã|و
ويتأّثرون أنف«Îم ã| آثارها ويُدركون ا��خرة nعوا يشاهدون م Øuٕا حيث اليق�@, من

فzا@/ وترسخ وأنف«Îم أبداuم ã| تنفذ oا�ح وحرارة ا¡«Ìة ٕاّن حيث مyا@,
التاّم التذلّل عن عبارة العـبوديّة حقيقة فٕاّن العبودّية@: من اليق�ا¡اصل وأمّا
أن �@بـّد العبوديّة وهذه التكوين@, ويطابق أ�نانيّة ãLتنت Bح اXو� عظمة قبال ã|
مو�ه رضا ã| �عمل@ٕاّ منه �@يري وا¡ا�تMيث ا¡ركات@وأ�عFل bيع ã|@تتحّقق

جهته@/ ã|و
وتتحقّق بينه@وب�@مو�ه@, وفاصً- وحاجباً حائً- ء@يكون ãÏ¾ ّ يرتفع@أيى فحينئذ

واليق�@/ واللقاء ال¿Îود حالة
ٕا� فيه النظر ويكون بالفاعل ا¡دث ع�قيام ويدّل ٕافعال فهو إ�يقان@: وأمّا

اXفعول@/ ٕا� Øj ٕا�الفاعل �أّوً نسبته

/@١١٨ . ٢ ـ يوِقنون لَِقوٍم ياِت Ðا� ـنّا َبيَّ َقد

/@٨٢ . ٢٧ ـ �@يوِقنون بآياِتنا كاُنوا النّاَس ٕانَّ

/@٢٠ . ٥١ للُموِقن ـ آياٌت أ�ْرِض ã|و



Øh ٥٤

/@١٢ . ٣٢ ـ موِقنون ٕانّا اً ß¡صا َنْعَمْل فارِجْعنا ْعنا ß Òdو نا ÖÍ Ò½ أبْ َربَّنا
به@/ وقيامه ٕا�الفاعل الفعل نسبة جهة أ�فعال هذه ã| في-حظ

والوقوع@/ التعلّق جهة ٕا� � ا�هة@, هذه ٕا� فzا فالنظر
ã| Fك فعل@, ¡صول وطلب ميل ع� ويدّل اسـتفعال فهو ا�سـتيقان@: وأمّا

اليق�@/ حصول ٕا� وا¦ايل الطلب

/@١٤ . ٢٧ ـ وُعلّواً ÓF ُظلْ م ÔÎ Ô»أنُف ا Öx واْسَتيَقنَ wا وَجَحُدوا
ٕان الّساَعُة ما َندِريى ما Ôrُقل فzا َريَب � والّساعُة حقٌّ ا� وعَد ٕانَّ قيَل وٕاذا

/@٣٢ . ٤٥ سَتيِقن ـ Ô[ Lُن وما َظنّاً ٕاّ� نظُنُّ
نفياً@/ أو اليق�ٕاثباتاً Iصيل ٕا� وا¦ايل الطلب يراد

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

:@ Øh
قصدته@, مته@: ÒZو الَبحر@/ :@ Ø Òoوال Zامة@/ الواحدة ,@ ØãÏ¿الوح ا¡Fم ا¨ام@: ـ مصبا
صعيداً فتيمَّموا ã|ّكيت السِّ ابن قال أيضاً@/ ت ØWوتأ ÓFتيّم وتيّممت تقّصدته@, وتيّممته@:

ã| التـيّمم صار ØBح الكلمة هذه استعFل ك? Øj الطّيب@, الصعيد اقصدوا أيى طيّباً@,
فتيّمم@, اXريض مُت ÚZو Uصوصة@, هيئة ع� الXاب استعFل عن عبارة ال¿Ìع عرف

بالXاب@/ ØZمته وأ�صل
ف-ناً تيّممت يقال@: اòليل قال وتعّمده@/ ء ãÏ¿ال ع�قصد تدّل كلمة :@ Øh ـ مقا

Øj َشْزراً Ò� الرُّ Úمـتُه ÒZ ـ@ ã| قال ومَن سواه@, مَن دون من قصدته ٕاذا :@ وُرTيى Îميى Ò»بn وهو ناحية@, من �ٕاّ الشزر يكون �و شزراً@, قال �@نّهٔ أخطأ@, فقد Çتُه ØWأ له@: قلُت
طلب@, ما بكّل يَظفر كان ٕاذا م@, ُمَيمَّ رجل :@ Ø ãæالشيبا قال ته@/ ÚWأ فيقوَل أمامَه به يقصد



٥٥ Øh
فغِرق@/ Ùoال ã| وقع ٕاذا َميموم@: فهو الرجُل Ú Ôhو /@�òبا يُقصد كأ@نّه وهذا

�القْصد التوّخيى ري ÒV Nريى والتَّيـّمم@: قصد@/ أيى ف-ن@, أمَّ ـ ٤٣٠.٨ العـ�
اòبيَث و�@تَيمَّموا فأطِعمناه@/ وتيمَّْم@أطيَب@ما@عندك حسناً, ْم@أمراً تيمَّ يقال: والتوّجه�@/
أن واXع�@: منه@, بالصعيد والتيّمم به@/ فتتصّدقوا عندكم ما أردأ ْوا تتوخَّ � أيى منه@,
م Øu@أ ØBح بالصعيد@, للمسح فعً- العامّة أفواه ã| التيّمم فصار الصعيد@, أطيَب وا تتوخَّ

مت@/ ÒZو أWُت وتقول@: الثوب@/ بغبار أيى بالثوب@, وتيّمم بالXاب@, تيّمم يقولون@:

وتيمَّمه@, وÚZه ه ÚWوتأ وأ[Úه ه ÚWوأ قصـده@, ٕاذا أمّاً@, يَؤمّه أمَّه القْصـد@, أ�ّم@: ـ لسا
التـعّمد وأصله الّصـعيَد@, وتيمَّمُت قصدته@/ وتيّممته@: Øمته ÒZو البدل@, ع� أ�خ�تان

تک@/ ÚWوتأ تَيَمَّْمتُک قوGم من والتوّخيى

دريا@/ و Mر ـ@ يام@ ـ@ @ عFيى @ـ@ ãUتطبي فرهنگ

دريا@/ و @Mر @ـ ياما @ـ@ ãæياÌº ,@ آراميى @ـ@ ãUتطبي فرهنگ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن عبارة القصد أّن Fك مقابلة@, من ء ãÏ¾ قصد هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
العمل@/ وقبل إ�رادة أصل Iقّق بعد وهو عمل@, ã| ٕاقدام ٕا� التوّجه

وهو التأّمم@, التيّمم أصل أّن وإ�رادة@: ب�التيّمم الفرق ـ ١٠٢ الفروق ã| قال
يقصد بأ@نّه يوصف أن Nوز � �@نّهٔ به@, ا' يوصف � وGذا أمام@, من ء ãÏ¿ال قصد
غ� ã| استعمل ØBك?ح Øj أمامه@/ ã| ما القاصد م@: واXتيمِّ ورائه@, أو أمامه من ء ãÏ¿ال

ذلک@/

صفات فzا اGمزة كانت وØXا ٕاليه@/ Uصوص توّجه مع قصد أ@نّه أّم@: ã| وسبق
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R-ف وهذا ورفعة@/ شّدة فيه Uصوص ع�توّجه أ�ّم ماّدة فتدّل ونFَوحّدة@, شّدة
Tدوداً@/ ٕا�مقابل ع�توّجه Øoال فيدّل ولينة@, وخفاء رخاوة صفات ففيه الياء@,

كـونه ٕا� مضافاً وال«Ìيانّية@/ العFيّة من مأخوذ فهو البحر@: ]Çع� Øoال وأمّا
وسائر و¡ومه مائه جهة من منه@, لٕ-ستفادة ØDس �و بعيدة@, مسافة عن توّجه مورد

البحرّية@/ منافعه

ا��يات من اُخذ قد ,@ ّ فقهيى اصط-ح فهو الXاب@: من اXسح ]ع� التيّمم وأمّا
الكرZة@:

بُوجوِهكُم فاْمَسُحوا َطيِّباً َصعيداً موا فَتيمَّ ماًء@ دوا ß ÒQ َفلَم النِّسـاَء Ôrَمْس� أو
/@٦ . ٥ و ,@٤٣ . ٤ ـ وأيديكُم

تعا�@: يقول Øj الصعيد@, قبال ٕا� القصد مطلق ا��يت�@: ã| الكلمة من واXراد
منه@/ وأيِديكُم بوجوِهكُم فاْمَسُحوا

النظر فٕاّن وغ�ها@: وأ�ّم القصد ماّدة دون اXورد@, ã| التعب�باXاّدة لطف فظهر
توّجه مورد أو بذاته@, مقصوداً الّصـعيد وليس به@, اXقابلة مع فقط ء ãÏ¿ب القصد ٕا�

ٕاليه@/ Uصوص
تعا�@: قوله ã| وهكذا

أ�ْرِض ِمن َلكُم أْخَرْجنا ا Ø ßWو Ôr َكَسبْ ما َطيِّباِت ِمن أنِفقوا آَمنوا الَّذيَن ا Ûv أ يا
/@٢٦٧ . ٢ ـ ُتْنِفقون ِمنه اòبيث موا و�@َتيمَّ

فالقصد مyا@, تنفقوا ØBح خبيثة أشياء مقابلة إ�نفاق مقام ã| تقصدوا � أيى
منه@/ ا�نفاق ٕا� ينxيى أن ٕا� اXقام@, ذلک ã| مذموم اòبيث ٕا� والقرب واXقابلة

ي-حظ البحر أّن Fك وا�ريان@/ التعّمق جهة فيه في-حظ ]ع�البحر@: Ø Òoال وأمّا
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ويـناسبه الوسيع@, ØFال قبال ã| البحر يستعمل هذا وع� والك?ة@, التوّسع جهة فيه

فيه@/ الفُلک جريان

/@١٣٦ . ٧ ـ Ø Òoال ã| فأغرقناُهم مyم فانَتقمنا
/@٧٨ . ٢٠ ـ غِشzم ما Ù Òoال ِمن م Òzفغِش نوده ÔP فرعوُن فأتَبعهم

/@٤٠ . ٢٨ ـ Ø Òoال ã| فَنبذناُهم وُجنوَده فأخذناه
/@٣٩ . ٢٠ ـ Ø Òoال ã| فاقِذفيه التّابوت ã| اقِذفيه أن

,@ ØFال مع مقابلته R-ف ا�ريان@/ وكذلک فيه@, الغرق وقوع يصّح Øoال مورد ãLف

ã| ما ويَعلم يقال@: بأّن ,@ ØFال مقابل ã| Øoال ٕاستعFل يناسب ف- فيه@/ الفُلک جريان أو
/@ Øoال ã| ريى ÒQ ãBّال والفُلک يقال@: أو /@ Ø Òoوال Ø ÒFال

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

Zن@:
القـّوة@/ ا¨�@: ويقال@: اليد@/ �Z فاليَمين واحد@/ قياس من كلFت Zن@: ـ مقا
ِلف Ò¡ا يى Ùdو الُيمني@/ اليد من ذلک وكّل ِلف@, Ò¡ا وا¨�@: َميمون@/ وهو الFكة@, واليُمن:

صاحبه@/ �Z ع� بيمينه يصفق أحدYا كأّن ß Ö�َتحالفXا �ّنٔ يناً@, ÒZ
وbعها مؤّنثة@, وهيى الُيمني@, لليم� وقالوا وا�ارحة@, ا�هة@, ا¨�@: ـ مصبا
والشّدة@/ القّوة وا¨�@: أيضاً@/ وأZان أÔZن ع� وQمع ,@Qاُن ا¡لف � ÒZو وأZان@/ أÔZن
ميمون@/ فهو للمفعول@, بالبناء ولقـومه قومه ع� الرجُل ßَن ÔZ يقال@: الFكة@, واليُمن@:
وزناً @كت ØFت مثل به@, وَتيّمنُت مباركاً@, جعله ٕاذا قتل@: باب من ÇZناً يَيُمـنُه ا' وÒZنه
بأصحابک@, ياِمْن وأ�مر ال¿Êل@/ وذات ا¨� ذات أخذ :@Ì Òºويا ف-ن ويامََن /@ Óومع�
بزيادة واليَمان الكعبة@, Zـ� عن �@نّهٔ بذلک يى Ød ,@oٕاقل واليََمن@: Zنـة@/ wم ُخذ أيى
,@Ì»ي�أ خ-ف وأ�ÒZن أ�لف@/ ع� مقت½Íاً واليَمان Ø ãæا ÒZو Ø ã�ÒZ ٕاليه والنسبة أ�لف@,
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Fك رفعه الق«Ëوالðم ã| ٕاËºاستعمل وأÔZن ا�انب@/ ذلک ã| من ا¨�أو جانب وهو
وهو اليُمن من عندهم واشتقاقه وصل@, الب½Íيّ� عند وYزته ا'@, َلَعمر رفع الðم
ا' hوا فـيقال منه Í½تO وقد عندهم@, �Z bع �@نّهٔ الكوفيّ�قطع وعند الFكة@/

وك«Ìها@/ oXا ØËÉب اِ' م فقيل@: ثانياً Í½اخت Øj والنون@/ اGمزة Mذف
والFكة@/ ن Ô̈با@çأ@ الّذيى واÔXيَمَّن: ميمون@/ الرجُل@فهو ßن ÔZ ـ Zن ـ ٣٨٦.٨ الع�
اليـاِمنون وهم ويَ«Ìاً@, ناً ÒZ وأخـذنا ن@/ ÔZوأ bاعتـه وأ�Zان الُيمني@, اليد واليَمين@:

Ôhأ مـثل النون@, سقطت والّ-م أ�لف لقيـته فٕاذا ,@Ë»للق وضع ن@: ÔZوأ Ìون@/ ßºواليا
ا¡ّق@/

ابن ياِمن@/ فهو م ÒyÒ ÒZ يقال@: وضّده@/ ؤم الشُّ خ-ف واليُمن@: الFكة@/ اليُمن@: ـ لسا
فـ-ن ويقال@: علzم@/ ÒXيمون وٕانّه واستيَمن@, به وتَيمَّن ßن ÒZو ناً ÔZ الرجُل Ôن ÒZ ِسـيده@:
اÒXيمنة وأصحاُب اليُمن@, ْيمنة@: ÒXوا مَياِم�@/ اÒXيمون وbع به@/ ك ØFيُت أيى برأيه يُتَيمَّن
وbع /@oَمشائ غ� أنف«Îم ع� Òمَيام� كانوا أيى أنف«Îم@, ع� اليُمن أصحاب أيى
ا¨� باليد أ�فعال ã| إ�بتداء والتيّمن@: وغ�ه@/ �Zإ�نسان واليَمين@: مَياِمن@/ اÒXيمنة
/@Ë Ò»والقَـ ِلف Ò¡ا واليَمين@: والقُدرة@/ القّوة واليَمين@: أ�Zن@/ وا�انب اليُمني والرجل

/@Ë»للق وضع Ëºٕا ن@: ÔZوأ
راست@/ طرف و جانب @= ناه@ ß ßZ ـ@ @ عFيى @ـ@ ãUتطبي فرهنگ

راست@/ طرف و دست @= @ ãæاÒ ßZ ـ@ @ عFيى @ـ@ ãUتطبي فرهنگ

راست@/ طرف و @دست = يام�@ ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ãUتطبي فرهنگ

سوگند@/ @= ياِمينا@ ـ@ @ ãæياÌº ـ@ @ ãUتطبي فرهنگ

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

ؤم الشُّ قبال ã| وهذا زيادة@, مع خ� ã| قّوة هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
/@ ØÌ¾ ã| وِضعة ضعف وهو

ÇQّوزاً@, يكون الزيادة@: أو الFكة أو اòـ� أو القّوة مطلق ã| اXاّدة فاستعFل
سبق ما ع� فٕانّه الFكة@, مفهوم من قريبة واÇXاّدة الث-ثة@/ القيـود ¡اظ من و�@بّد

والزيادة@/ �òوا الفيض عن عبارة

Fك وال«Ìيانّية@, العـFيّة من fأخوذان ِلف@: Ò¡وا ا¨ـ� ا�انـب مفهوم وأمّا
وزيـادة قّوة فzا ا¨� اليد فٕاّن أ�صل@, وب� Fyبي Dف تناسب ٕا� مضافاً نقلناYا@/

الي«Ìي@/ R-ف والفّعالّية@, العمل جانب ٕا� وحركة قدرة

أ�مر@/ ã| اعتبار ومزيَد وتقويًة تشديداً فيه فٕاّن ِلف@: Ò¡ا وهكذا
مشـتقّاtا bيع ã| أ�صل ٕا� ين½Íف اXاّدة ٕاط-ق ٕاّن نقول@: أن يبعـد ف-
ã| Fك اXفهـوم�@, ٕارادة ع� مقاليّة أو مقاميّة قرينة تقوم أن �ٕاّ اسـتعGFا@, وموارد

وغ�ه@/ ال¿Êل مواّد مقابلة
أْصحاُب ولئَک اُ ِة Ò Òaْر ÒXبا وَتواَصوا ß Ö" بالصَّ وَتواَصوا آَمُنوا الَّذيَن ِمن @كاَن Ú Ôj

/@١٨ . ٩١ ـ ْشأَمة ÒXا ُهمأصحاُب بآياِتنا َكَفروا@ والَّذيَن ْيَمنِة ÒXا
ما شأَمة ÒXا وأصحاُب ْيمنِة ÒXماأصحابا ْيمنَة ÒXا فأصحاُب ث3َثة أزواجاً Ôrوُكن

/@٨ . ٥٦ ـ والّساِبقون شأَمة ÒXا أصحاُب
اXشأمة@, ã| مّر Fك اليُمن@, ã| واستمرار ع�زيادة ويدّل ّ ميميى مصدر يمنة@: ÒXا
اXشأمة@, ويقابله زيادة@/ مع اòـ� سـبيل ã| أنف«Îم ã| ذاتيّـة قّوة ã| الّذين ويراد
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وقـد ,@ ØÌ¾ برنا¶ ع� وهم وِضعة ضعف ã| يعيشـون الّذين هم اXشأمة وأصحاب
هم اÒXيمـنة أصحاَب أّن Fك والسعادة@, ا¡ّق سبيل وخالفوا إ�G×يّـة با��يات @كفروا

سبيله@/ ã| وإ�ستقامة Fبالص وتَواَصوا ا¡ّق با' آمنوا الّذين
وروحه@, بنفسه تعّلقت ٕاذا يتحقّق ا Ø̂ ٕا لٕ-نسان Ø ãUا¡قي واليُمن القّوة و�@LOأّن
ã| التامّة والروحانيّة النورانيّة وحصول تعا� ا' من بالقرب Jصل ا Ø̂ ٕا اXع� وهذا

الباطن@/
/@٥٢ . ١٩ ـ اً يّ ß ÒS بناُه وقرَّ ِن Ò ÖZ�ٔا الطُّوِر جانِب ِمن ْيناُه َوناَد

/@٣٠ . ٢٨ ـ باَر@كَة ÔX ا البُْقَعِة ã| ِن Ò ÖZ�ٔا الواِد شاطٔيِ ِمن َ نوِديى أتاها ØF َفلَ
وهـذه والFكـة@, �òوا القّوة ã| تفضـيل ع� ويدّل اليُمن@, من أفعُل أ�ÒZن
تتحّصل ãBّال والروحانيّة اXعنويّة ا�هة من هيى ا Ø̂ ٕا :@ والواديى الطور ã| وا¨ن الفضيلة
أ�مكنة@/ ٕا�هذه ٕاGيّة توّجهاتUصوصة @أثر ã|و جريانات@ووقايع@روحانّية@, بوقوع

ّ إ�Gيى Ø ãRالغي Ø ãæالروحا النداء وهو الكرZة@, ا��يات نزول مورد علzا@: ويدّل
عليه@/ ا' س-م ا' oكل لرسوله اXتوّجه

ا¨� جانب فٕاّن اليسار@: يقابل ا��يت�ع�ما ã| أ�Zن كلمة يناسبaل �و
مفهوم R-ف معنوّية@, وخصوصيّة ٕامتيازاً اXوضوع ã| يزيد � الطور@, أو الواديى من
من افعل وأمّا اXورد@/ ã| مع�له � للتفضيل أفعل صيغة ٕا�أّن مضافاً والFكة@/ اليُمن

/@ ã�¡وا والعيوب أ�لوان من تصاغ ا Ø̂ ٕا فهو اXش}ة@: الصفة

Ìيىكم Ö¿ُبـ م ßuاZوبأ م ßvأيِد Ò ب ُنوُرهم َيْسَعي ؤِمناِت ÔX وا Ò ؤمن ÔXا تََري يَوَم
/@١٢ . ٥٧ ـ َجنَّاٌت اليَْوَم

Ò بـ َيْسعيى ُنوُرُهم َجنّاٍت@/// َوُيْدِخلكُم ئاِتكُم َسيِّ َعْنكُم ُيكَفَِّر أن َربُّكُم ×Ï Ò»َع
/@٨ . ٦٦ ـ م ßuا ÖZوبأ م ßvأْيِد



٦١ vود
وأ�فكـار القلبيّة الروحانيّة التوّجهات ]ناسبة أيدvم@: ب� من النـور ُ بـ�سعيى Dفـ Øتتج� ا Ø̂ ٕا مyا ا¡اصلة أ�نوار تلک فٕان الباطنّيـة@, وا�عتقادات والنيّات

مقابلxم@/ ã|و أيدvم
وٕاعFل القّوة ¼Íف من اXتحّصلة أ�عFل فبمناسبة بأZاuم@: النور َسعيى وأمّا

والFكة@/ �òا وٕاظهار القدرة
Í½منح ل@من@إ�نسان اXتحصِّ النور فٕاّن بال¿Êئل@واòلف: @النور سعيى ترك وأمّا

تعا�@: قوله R-ف وهذا النوع�@/ ã|
/@٢٨ . ٥٧ ـ به ُشوَن Ò] ُنوراً@ َلكُم َعْل ÒNو

/@٩ . ٥٧ ـ النُّور ٕا2 الظُّلFِت ِمن لِيُخِرَجكُم
/@١٢٢ . ٦ النّاسـ ã| بِه ãÏ¿ ÒZ ُنوراً لُه وجَعلنا فأحَيْيناُه

دون من بوجوده وJيط ا' جانب ومن اòارج من يتحّصل ا Ø̂ ٕا النور هذا فٕاّن
تعا�@: قوله ã| Fك ا�وانب@, Pهة تقييده

/@١٧ . ٧ ـ Êئلهم Ò¾وَعن م ßuاZوَعنأ َخلِفِهم وِمن م ßvأيِد ß َب ِمن م Ô Úyِتي Ð� Øj
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

vود@:
ا¡مد ]ع� واGود العFّية@, اللغة من مأخوذة الكلمة أّن هود@, ماّدة ã| سبق
َليئة@/ زوجته من الّس-م عليه يعقوب أبناء من الرابع إ�بن هو وvودا وا£د@/ والشكر
مyم فالربّانيّـة كثـ�ة@: ِفرقاً@ الzـود وافـXقت ـ@ ١@.@٧٦ ّ الورديى ابن تار±
ٕا� نُسبوا العانانيّة الzود فرق ومن فينا@/ ة Ù{شXوا ـFة Ô£كا والَقّراءون فينا@/ @كاXعðلة
ٕاسـم هو ا�الوت@: ورأس جالوت@, رأس وكان داود@, بن عانان اسـمه مyم رجل



vود ٦٢

ثانياً@/ اXقدس بيت خراب بعد ع�الzود ا¡ا@كم
Òَع� الzوُد ليَسِت النَّصاَري وقالِت ٍء ãÏ Ò¾ Òَع� النَّصاَري َليسِت الzوُد وقالِت

/@١١٣ . ٢ ـ م ß ßGقو ِمثَل َيعَلمون � اّلذيَن قاَل كذلِک الكتاَب َيتلوَن وُهم ء ãÏ Ò¾
مـب� ع� بل والدّقـة@, التحقيق خ-ف ع� الطائفتـ� أقوال أّن ٕا� ٕاشارة
التـوراة كت}م ã| عyا واXنع الصفات هذه مذموميّـة مع وا�هل@, والعـناد التعّصب

ومطالعة@/ علم أهل م Øuوٕا وإ�Sيل@,
هـَو ا� ُهـدي ٕانَّ ُقل م Òx ِملَّ ِبَع َتتَّ × Øَح� النَّصاَري و� الzوُد@ َعنَک ×ÏÒÈتَر و�َنص�ولَن Ý ã2ِمنو اِ� ِمن لَک ما الِعلم من جاَءَك اّلذيى بعَد أهواَءُهم ديول�اتَّبعَت ÔGا

/@١٢٠ . ٢ ـ

الوصول من@دون@أن@يطلبوا النفسانّية@, أ�هواء@وا¦اي-ت م@يتّبعون Øu@يش�ٕا�@أ
ا¡ّقة@/ واGداية ا¡ّق ٕا�

وَلـَتِجَدنَّ @كوا ÒÌ¾أ والَّذيَن ـوَد Òz ال آَمنوا للَّذيـَن َعداوةً النّاِس أَشـدَّ َلَتِجَدنَّ
/@٨٢ . ٥ ـ َنصاري ٕانّا قالوا الَّذيَن آَمنوا ِللَّذيَن ةً َمودَّ م Ô Òwأقر

معتقد والzود ي-_ه@, ما وٕا� النفس ٕا� التوّجه هو والبغض ا¡ّب منشأ فٕاّن
آخر ٕا� باقية ¾Ìيعxم وأّن ال«Êويّة الكتب أ@كمل وكتاwم أ�ديان أفضل ديyم بأّن
ãب� أنساب Çbيع من أفضل النسب جهة من يxَّم ذرِّ وأّن بوجـه@/ تُنسخ �و الدهر

آدم@/

ا�هات@, بغضإ�س-م@واXسلم�الّذين@يقابلوuم@من@bيع اXع�@يوجب وهذا
ٕامتيازاtم@/ وينكرون فضائلهم ينفون بل

/@٣٠ . ٩ ـ ا� ابُن ُعزيٌر الzوُد وقاَلِت
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عزر@/ راجع

ـ َمْبُسوَطتاِن َيداُه َبل قالوا ا ß[ وُلِعُنوا م ßvُغلَّتأيِد َمْغلولَة اِ� َيُد وُد Òzال وقاَلِت
/@٦٤ . ٥

ّ أ�بديى Ø ãز��أ Ø ãالغ� وبذاته ذاته ã| اXطلق الواجب النور هو وجّل عّز ا' فٕاّن
وصفاته@/ وجوده ã| له منxي �و بوجه له حّد �

والصفات@/ القدرة@وإ�ختيار ã|@وا¤دودّية الفقر من ينشأ ا Ø̂ ٕا فهو َغّل@اليَد: وأمّا
اXوجودات@/ @مرحلة@ٕابقاء ã|@oالعم ود Ôة@والفيض@وا�aالر ã Ù�Q@ÏÉقت[ هو ا Ø̂ والَبسط@ٕا

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

ينع@:

ØËÉب اليُنع Ëº�وإ أدركْت@, وÍÈب@: نفَع باب من يَنعاً الثِّمار يَنعت ـ مصبا
أ@ك? وهو مثله@/ بأ�لف وأينعْت ياِنعٌة@/ فهيى وَيْنِعه@/ السبعة@: قرأ وبالفتح وفتحها@, الباء

/@ Ø ã~-الث من �ًFٕاستع
يوِنُع وأينَع َيْنع@, ر Ò\ من ياِنع فهو ويُنوعاً@, ويُنعاً يَنعاً ويينَع ييِنع ا¥ُر يَنَع ـ لسا
باخxا@/ vا اXستقبل@لتقوِّ ã| الياء n@َتسقط : قال@ا�وهريى ونِضج@/ أدَرك ك-Yا: ٕايناعاً,
وَصْحب@/ صاِحب مثل يَنْع الياِنع وbع والناِضج@/ النَّضيج مثل وياِنع@, وأينُع يَنيٌع و\ر

Fّر@/ ÔT ياِنع@: وَدم الدم@/ من مرة Ô¡ا واليُنوع@: ء@/ ãÏ¾ كّل من أ�aر والياِنع@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جريان Mسب كFله حّد ٕا� ء ãÏ¿ال ã| البلوغ هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
من ا¡رارة بسـبب منه لٕ-سـتفادة يصلح حّد ٕا� البلوغ هو النضج أّن Fك /@ ّ طبيعيى
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نار@/ أو cس
يَنع فيقال@: الثَّمر@, يَنع ã| Fك اXوضوع@: باخت-ف أ�شياء ã| Oتلف والبلوغ
والصفاء@/ الÇgال ٕا� لونه وبلغ اaّر ٕاذا ء ãÏ¿ال ويَنَع أ�@كل@/ ã| الطيب حال بلغ ٕاذا

هكذا@/ العقيق وينَع

رِه Ò Ò\ ٕا2 نُظروا اُ ُمَتشابٍه Ôوغ� اً ß{ ُمشتَ ّماَن والرُّ يتوَن والزَّ أعناٍب ِمن َوَجنّاٍت
/@٩٩ . ٦ ـ يُْؤِمنون لَِقوٍم ياٍت Ð� ذِلكُم ã| ٕاّن وَينِْعه َر Ò\أ ٕاذا

النـباتات اخت-ف Mسب وطيب كFل حّد ٕا� أ�\ار من \رة كّل بلوغ فٕاّن
اللطيفة واللّذة اXطلوب والطعم ا�الب والشكل اXناسب اللون جهة من وأ�شجار@,
وحgة علم كFل ٕا� تامّة ��ية وخارجّية@: داخليّة �زمة طبقات من تركي}ا وكيفيّة

القّيوم@/ ّ ا¡يى ا' من مطلقة وقدرة وتقدير وتدب�

إ�\ار@/ أصل من ليستMق�ة اليُنوع مرحلة ã| فا��ية
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

يونس@:

أهل ٕا� ØBم بن يونس أليسع@, بعد وتعا�من تبارك ا' وبعث ـ ٥٢ اXعارف
وصل@/ ÒXا ب-د من ِنينوي@,

وهيى نينوي@, أهل ٕا� سلDن بعد ُبعث يونس ٕاّن Øj ـ ١١٠.٣ والتار± البَدء
فوعدهم ويطردونه@, يُنفـونه فَجعلوا مراراً@, وعاودهم وأخرجوه@, فكّذبوه وصل@, ÒXا
التوبة@, تَّل ٕا� صعدوا باG-ك@: القوم استيقن ØFفل ظهرانzم@, ب� من وخرج العذاب@,
يعلم nو القتل@, القوم من ãÏ¿فخ بالرجوع يونس ا' أمر Øj وضّجوا@, وأخلَصوا وتابوا
مرسً-@/ نبيّاً ا¡وت بعد صار Øj نبيّاً@, وكان با¡وت@, فعوِقب مُغاِضباً, فذَهب بتوبxم,
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وصل@, ÒXا كور من ِدجلة@, Fyوبي اÒXوصل مقابلة وهيى نِينوي ـ ١٣٣.١ اXروج
وَمزارع قري فzا خراب مدينة سنة@ٕاثنت�@وث-ث�@وث-\ائة وهو هذا @وقتنا ã|@ونَينَوي
حجارة ã| أصنام من فzا الصـور وآثار ,@ × ØBَم بن يونس اُرِسل أهلها وٕا� �هلها@,ٔ
بع�يونس َع�تعرف وهناك مسجد@, عليه تّل اXدينة وظاهر وجوهها@/ مكتوبة@فzا

�ص�@/ Ø ãRّالن

غ� باُمّـه Ø ãRن يشxر nو اُّمه@, ØBَم :@ ØBَم بن يونس ـ ٢٨.١ الورديى ابن تار±
بنيام�@/ سبط من وٕانّه ٕاÌºائيل ãب� يونسمن ٕاّن قيل ويونس@/ الّس-م عي«Ïعليه
ابن ذ@كره كذا يونس@, اُّم ØBَوم ,@ ØBَم يونسبن ـ ٣٢.١ Ì¿الب تار± ã| Í½ا¢ت
فوقفت ِدجلة@, سفن من سفينة ã| ودخل :@ Ø ãèغرXا سعيد ابن وقال الكامل@/ ã| أ�ث�

ã| يُلقـونه ع�مَن فتَساYوا ذنب@! له من فيكم رئي«Îا@: فقال تتحّرك@, nو السـفينة
ٕا� به وسار ا¡وت فالتقمه البحر@, ã| فرمَْوه يونس@, ع� ة ÒYساXا ووقعت البحر@,

ا�بلة@/

بِن �مَْصيأ Ìَة Ò¿ع اòامسة السنة ã| ـ ٢٣ Ì¿ع الرابع أ�صحاح ãæالثا اXلوك
Òوأربع� ٕاحدي الساِمرة ã| ٕاÌºائيَل مَلِک يوآَش بن َيُربْعاُم مَلََک وذا@, Òv مَلِِک يوآَش
�ّنٔ حاِفَر@, َجتَّ من الّذيى Ø ãRالن َ أمَتّايى بِن يُوناَن عبده يد عن به تكلّم الّذيى سنًة@///

ٕاÌºائيَل@/ َضيق رأي الربَّ

كذلک نَينََوي �هلٔ آية يوناُن كان Fك �@نّهٔ ـ ٣٠ Ì¿ع ا¡اديى أ�صحاح لوقا
يل@/ ßا� Gذا أيضاً إ�نسان ابُن يكون

/@ أِمتّايى بِن يوناه اXلوك@: ã| العFيّة النسخة ã|و
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

مربوطة@: موضوعات توضيح ãÏÉيقت اXقام هذا أّن
vودا ملِک َيُربْعام سلطنة عهد ã| كان Ø ãRّالن يونس أّن اXلوك@: من يظهر ـ ١
,@٧٤٩ سنة ٕا� ,@٧٩٠ سنة من ملک ٕانّه الكتاب@: قاموس ã|و السامرة@, ã| وٕاÌºائيل

اXي-د@/ قبل
فيكون الّس-م@, موÏºعليه وفاة من ١٧١٦ سـنة بعد اXسيح مي-د كان وØXا
مبعوثاً قبل وكان ,@Ïºمو وفاة من ١٠٥٠ . سـنة حدود ã| نينوي ٕا� يونس بعث

فلسط�@/ ã| ٕاÌºائيل ãب� ٕا�

وكانت كيلومXاً@, ٥٠ من قريبة اXقِدس@, بيت ¾Êل ã| بلدة كانت الساِمرة@: ـ ٢
ال¿Êلّية@, ٕاÌºائيل آل دولة اضمحّلت حيث اXي-د@, قبل ٧٢١ سنة ٕا� عامرة البلدة
اُحدثت Øj البلدة@, ã| Iّو�ت وIدث ,@ ãÏÈرا�أ تلک ã| � السامريّ بتار± يبتدٔي Øj

وغ�Yا@/ o كّ والشِّ @@كالنابُلُس فzا ومدائن قري

بالسبطّية@, وتسّمي واXأَوي@, اÒX-ذ ]ع� السـامرة ٕاّن ـ الكتاب قاموس ã|و
بٕاdه@/ فسّماها شامر من ãÏÈرا�أ اشXي@تلک من@آل@ٕاÌºائيل ,@وØXا ملٌِک ُعمِريى بناها

]ع� وا¡اِفر ,@ÍÖ½الَع Tّل ]ع� ّت Òا� الكتاب@: قاموس ã| حافر@: َجتَّ ـ ٣
البحر من قريبة فلسـط� ã�Ê¾ ã| الواقعة َزبولون قُري من واحٍد Ëºٕا وهذا /@vالب

اXتوّسط@/
,@٢٠.٣٠ @التكوين ã| Fك لَيئَة, من@ٕامرأته السادس الولد هو َزبولون أّن LO�و
وهو يَسكُن البحر ساِحل عنَد وَزبولوُن منه@: ١٣.٤٩ ã| Fك حقّه ã| يعقوب وقال

فُن@/ السُّ ساِحل عنَد
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ٕاّن حيث عFّية@, وغ�ها� ساِمرة َليئة@, َزبولون@, حاِفر@, �جّت@, الكلFت وهذه
عFّية@/ كانت ٕاÌºائيل ãب�ب� Dفلسط�ف ã| اXتداولة اللغة

وكانت ساِمرة@, ٕا� انتقالُه Øj حاِفر جّت ã|و زبولون مسا@كن ã|يونس وتولُّد
َزبولون@/ أحفاد ومن ٕاÌºائيل ãب� من ع�كونه تدّل ٕاÌºائيل@: ãب� حكومة مركز

ã| جلة الدِّ Çuر من ال¿Ìقيّة ا�هة ã| العراق ¾Êل ã| بلدة كانت نَينوي@: ـ ٤
موصل@/ بلدة مقابلة

]ع�أ�و�د� العFيّة ã| ن��والن� ]ع�مأوي ِنينَوي@: الكتاب@: قاموس ã|و
آشور@/ ب-د أعظم من وهيى

أمّا الرّب@, قول Mسب ٕا�نِينَوي وذَهب يوناُن فقاَم �يونس�@: يونان سفر ã|و
مَس�َة اXدينَة يَدُخل يوناُن فابتدأ أيّام@, ثَ-ثة مَس�ة ' عظيمًة مَدينة فكانت نِينوي
وناَدْوا با' نِينَوي أهُل فآمَن ِنينوي@/ تنقِلُب يوماً Òأربع� بعَد وقال وناَدي واحد@, يَوم
عن فقام نِينـوي مَلِک أ�مُر وبلَغ َصغ�هم ٕا� كَبـ�هم ِمن مُسوحاً ولَِبسوا بَصوم

/@٢.٣ ـ ماد الرَّ ع� وجلَس ]ßسٍح وتَغطّيى عنه ِرداَءه وخلَع @كرسيّه

لنفسـه وصنَع اXدينـة Ú ã}Ì¾ وجلس اXدينـة من يونان وخرج ـ ٤@.@٥ ã|و
إ�لىه الرّب فأعّد اXدينة@, ã|ُدث ÒJ ماذا@ يَري ØBح الظِّّل ã| ا ÒxIوجلَس مَظلّة هناك

ع�رأسه@/ ِظّ-ً لِتكون يوناَن فوق فارتفعت يَقطينًَة

ã| وهيى ِدجلة@, Fyوبي وصل@, ÒXا مقابلة هيى نِينوي ـ ١@.@١٣٣ اXروج ã| وقال
ملک Øj سينوس@/// له يقال سورها وسّور اXدينة ب�هذه مَلِک أّول وكان هذا@/// وقتنا
ا�Çزيرة حـّد ٕا� آذربيجان ب-د ومن أرمينيّة ٕا� ِدجلة شاطٔي من لكها Ôf سيمون
واللـغة واحـد وا�نس وÌºيانيّ�@, نَبيطاً ينا Ød ن ØW نِينوي أهل وكان ///@ وديى Ôوا�

واحدة@/ واXقالة واحدة
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ويقال ا��شور@, Wلكة عاصمة ا Øuٕا خون اXؤرِّ يقول ãBّال هيى نِينوي و�@LOأّن
من والفرات ِدجلة uريى ب� Dف اXملكة هذه و[تّد نوح@, بن سام بن أّشور بانzا ٕاّن

أرمينّية@/ جبال ٕا� بغداد حدود

ٕاضافة ولعّل يونان, يوناه@أو هو العFيّة اللغة أصل ã|يونس كلمة أّن ظهر ـ ٥
تلحق ما كث�اً السـ� ٕاّن حيث اليونانّيـة@, الXاجم ã| كانت الكلمة آخر ã| الس�

ٕالياس@/ راجع ـ@ اليونانيّة اللغة ã|تFالكل
٣.١ ـ t-bا سائر ومن السابقة@, اXنقولة يونان عبارات@رسالة من يظهر ـ ٦
ذاهبة َسـفينًة ووَجد يافا ٕا� فAل الرّب َوجِه من َترِشيَش ٕا� ُرب Ö Òzِل يوناُن @فقام ـ
الرّب@, َوجـه ِمن َترشيَش ا� معهم ليذهَب فzا ونزَل ا Òtاُجـر فدفع َترشيَش@, ٕا�
ِلَنعِرَف ُقَرعاً ãUنُل هلُمَّ لبعٍض@: بعÎÉم وقال البحر@/// ٕا� شديدًة رJاً بُّ الرَّ فأرَسَل
صار Øj /@ Ø ÒFال ٕا� يونان فَقذف ا¡وَت الربُّ وأمر ـ ١٠.٢ البليُّة@/// هذه مَن بسبب

العظيمَة@/ اXدينَة ٕا�نِينَوي ٕاذَهْب قم قائً- ثاِنيًة يوناَن ٕا� الرّب قوُل

ّ الثانويى واòطاب السامرة@, ã| كان ومأموريّتَه �أّوً ّ إ�Gيى اòطاب هذا فٕاّن
oأورشل من Ø ã�Ê¿غرب@الXا@ ã|@كانت ميناء ويافا: , ÙFال ا¡وت@ٕا� قذف كان بعد اXؤكّد
البحر@/ سواحل ب-د وترشيشمن اXديXانة@, Mر بساحل @كيلومXاً@, ٦٠ من قريبة

:@١٣٩.٣٧ ã| يقول حيث ,@hالكر القرآن آيات من اXفهوم هو اXع� وهذا
Ò دَحضÇ ÔX فساَهم@فكاَن@ِمن@ا شحونِ  ÒXْرَسِل  ٕاذ@أبقَ ٕا2@الُفلکِ ا ÔXنَ ا ß ÒX َوٕانّ يونُس
à َيْقِط ِمن ةً َشَجَر َعلَيِه وأنَبْتنا oَسِق وهَو بالَعراِء َفَنَبذناُه ///@oُمل وهو وُت Ô¡ا فالتََقمُه

ٕا2ِح @/ عناهم fتَّ فآَمُنوا َيزيدون أو ألٍف ٕا2مائِة َسْلناُه وأْر
يناسب ا¡وت وأّن إ�رسال@, جريان ã| كان الفُلک ٕا� إ�باق أّن ع� فتدّل

Øj يقط�@, من الشجرة وٕانبات بالَعراء@, النبذ وهكذا جلة@, كالدِّ uر ã| � Mر ã| @كونه



٦٩ يونس

النبّوة@/ هذه بعد ٕاZاuم وقوع Øj َيزيدون@, أو ألف مائة ٕا� إ�رسال تأ@كيد

اXأموريّة Iقّق قبل إ�باق@ٕا�الفُلک ي-m@كون ا Ø̂ ٕا اُ�مور: هذه من فكّل@واحد
وإ�ب-غ@/

إ�bال@, بنحو كانت بالنبّوة اXأموريّة أّن فالظاهر إ�باق@: موضوع وأمّا ـ ٧
إ�ط-ق@, بنحو اXرَسل�قبله كلمة ذ@كر عليه ويدّل ال½JÍة@, والقاطعيّة بالتفصيل �

بقوله@: wا ح ØÍ¼حيث البحر@, جريان بعد اXأموريّة توجيه R-ف
/@١٤٧ . ٣٧ ألفـ ٕا2مائة وأرسلناه

مـصاديق ومن وشّدة@, خوف دون ومن اسـتيذان بدون اGرب هو وإ�باق@:
غفلًة@/ استيذان دون من العبد ذهاب إ�باق@:

أغراض وع� مرَسل@, Ø ãRن من اXتوقّعة غ� الغفلة بنحو كان السفر هذا ولعّل
معيّنة ورسالة خاّص برنا¶ له يكن nو اXطلقة@, ونبّوته رسالته برنا¶ ع� ينطبق �

له@/ أ�و� هو ما ترك اXقدار وهذا حينئٍذ@, مشّخصة

سند Gا وليس والعصمة@, الرسالة مقام �@يناسب ما اXورد هذا ã| يقال وقد
ال½JÍة@/ الصحيحة الروايات أو ا��يات من

يونان@: ِسفر ã| Fك نِينوي مدينة من اòروج يقط�بعد شجرة ٕانبات وأمّا ـ ٨

ã| اXذكور فٕاّن وخلط@, تشابه أ@نّه أو فيه@, بُعد �و الثانية@, اXرتبة ã| ٕانبات ٕامّا فهو
ا�لوس وأمّا ,@ ØFال من الَعراء ã| البحر من القذف بعد اليقطينة ٕانبات هو الكرZة ا��ية

اXظّلة@/ أ�شجار من عراًء كونه فيبعد اXدينة@: Ø ã}Ì¾ ã|
وأْوَحْينا تعا�@: فقال العظام@, أ�نبياء من بعّدة hالكر القرآن ã| قارنه وقد ـ ٩
روَن وهى ويونَُس وأيّوَب Ï Ò»وعي وأ�ْسـباَط ويعقوَب وٕاسحَق عيَل Ödوٕا Òoٕا2ٕابراه
وك3ًُّ وُلوطاً وُيونَُس والَيَسَع وٕاdعيَل ,@١٦٣ . ٤ ـ َزبوراً@ داُووَد وآَتْيـنا وُسلDَن
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/@@٨٦ . ٦ ع�العاÒX ـ ْلنا َفضَّ
ٕا� النـظر الثانية ã|و علzم@/ الوحيى جهة ٕا� النظر اُ�و� ا��ية ã| في-حظ

/@� ÒXل�ع�العا مفضَّ @كوuم
َربَِّک كلمُة م ß Öz َعلَ ْت َحقَّ الَّذيَن ٕاّن قومه@: ٕاZان جريان ã| تعا� ا' وقال ـ ١٠
آَمـَنْت قريٌة @كاَنْت َفلَْو� ,@ Òoأ�ل @الَعذاَب يََرُوا Øح� آيٍة كلُّ ـم Ôtجاَء ولَو �@يُْؤِمنوَن

/@٩٨ . ١٠ ـ ْزيى ßòا َعذاَب م Ô Öyَع َكَشْفنا آَمُنوا@, ا Ø ÒX يونَُس قوَم ٕاّ� ا ÔuاZٕا َفَنَفَعها
ٕاّن ـ ا��ية رابطة ã| وا�Çملة ُعمر@/ لَک ÒG Ø ãع� �لَْو ـ ã| Fك ãLللّن �لو وكلمة
فنفعها قرية كانت fا أيى للتفريع@, والفاء �@ُيؤِمُنون@, َربَِّک كلمُة م ß Öz َعلَ َحقَّت الَّذيَن

يونس@/ قوم �ٕاّ علzا ròا بعد ٕاZاuا
بالتحضيض@/ �لو تفس� و�@يناسب

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

يوم@:

فعل مَن وGذا الشمس@, غروب ٕا� ãæالثا الفجر طلوع من أّوله اليوم@: ـ مصبا
الyار ã| فعله �@نّهٔ أمِس@, فعلته يقول الشمس@, غروب بعد به ÒFوأخ بالyار شيئاً
وbعه مذّكر@, واليوم أ�حدث@/ أو أ�قرب أمِس يقول: بعÎÉم@أن واستحسن , ãÏÈاXع�ا والتذك� و¾Ìيفة@, مباركة أيّام فيقال@: أ@ك? ا�مع وتأنيث أيوام@, وأصله أيّام
ليً-@, أو كان uاراً وا¡� الوقت وتريد اليوم تُطِلق قد والعرف والزمان@/ ا¡� مع�
يكـادون �و ٕاليک@, فـيه افتقرت الّذيى الوقت Gذا أيى اليـوم@, Gذا ذخرتک فتقول@:

وساعتئٍذ@/ وحينئٍذ ب�يومئٍذ يفّرقون

أ�مر ã| يستع�ونه Øj أ�يّام@, من الواحد اليوم@: هيى واحدة كلمة يوم@: ـ مقا
أيوام@/ أ�يّام@: ã| وأ�صل نزل@/ ٕاذا اليوم ã| ف-ٌن ِنعم ويقولون@: ,@oالعظ
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وذ@كِّْرُهم وجّل@: عّز وقوله ٕا�غروwا@/ الشمس طلوع من مقداره اليوم@: ـ لسا
اليوَم أنا وقالوا@: فzا@/ انتقم ãBّال ا' وبِنقم علzم@, فzا أنعم ãBّال ا' بِنعم أيى ا�@: بأيّاِم
سيبويه@, حكاه ,@ÍÈاÇ¡ا الوقت يريدون م Øyولك بعينه@, يوماً ُيريدون � كذا@, أفعُل

قوله@: ومنه

ديَنُكم@/ َلكُم أ@كملُت اليَْوَم

الوقت اليوم من يراد وقد وتعظoأ�مر@/ التشنيع يريدون يومُک@, اليوم وقالوا@:
الليل@/ دون بالyار Oتّص �و ْرج@, ÒGا أيّام تلک ا¡ديث@: ومنه مطلقاً@,

غ�ه@, أو قليً- غ�ه أو لَيً- اXطلق للوقت موضوع لغة هو اليوم يوم@: ـ @كلّيّات
و¾Ìعاً الشمس@فوق@أ�رض, كون مّدة وعرفاً َح@, الطلوع@والغروب لعدم ين, @كيوم@الدِّ

الyار@/ الشمسR-ف غروب ٕا� ãæالثا الفجر طلوع من Wتّد زمان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ّ يى مادِّ ã| كث�اً@, أو قليً- مطلق Tدود زمان هو اXاّدة@: ã| الواحد أ�صل أّن
والوقت الyار وب� بينه الفرق وأمّا الليل@/ ومن منه أعّم أو uار من اXاّدة@, وراء ا ØW

وا¡�@:
غروwا@/ ٕا� الشمس طلوع من الضياء جريان فيه ي-حظ فالyار@:

جريان@/ أو حادثة أو عمل من ء ãÏ¿ب Tدود زمان والوقت@:

Tدوداً@/ مطلق م}م زمان من قطعة وا¡�@:
:@ ã| Fك الليل@, مقابل ã|و الyار مورد ã| اليوم فٕاط-ق

/@٥٩ . ٢٠ ـ ُضحًي النّاُس ÔÌ Ò¿ Ö ÔJ وأن ينِة الزِّ يوُم َموِعُد@كُم قال
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/@٢٥٩ . ٢ ـ يَْوم بَْعَض أو يَْوماً َلِبْثُت قال لِبْثَت كَم قاَل
/@١٨٥ . ٢ ـ اَُخر ِمنأيّاٍم ةٌ َفِعدَّ َسَفٍر Òَع� أو َمريضاً ِمْنكُم كاَن ن Ò Òf

/@٧ . ٦٩ ـ ُحسوماً أيّام اِنيَة Ò\و َلياٍل َسبَع zم َعلَ َرها َسخَّ
/@١٨ . ٣٤ آِمن ـ وأيّاماً Ò ã2َليا فzا ِس�وا

توّجه �و الليل زمان قبال ã| ا¤دود الزمان مطلق ٕا� اXوارد تلک ã| فالنظر
آخر@/ بقيد تقيّد أو ضياء ٕا� فzا

:@ ã| فgا والyار@, الليل يعّم مورد ã| ٕاط-قه وأمّا

/@٢٤٩ . ٢ ـ وُجنوِده Pالوَت اليوَم َلنا طاَقة � قالوا
/@١٦٣ . ٧ ـ عاً ÚÌ Ô¾ َسبxم يوَم م Ôuِحيتا تأتzم ٕاذ

/@٢٥ . ٩ ـ à ُحن ويوَم كث�ة َمواِطَن ã| اُ� Íكُم Ò½ نَ َلَقد
/@٤٣ . ١١ ـ َرِحم َمن ٕاّ� ا� ِمنأمِر اليوَم ÒË ß¼عا �

/@١٩ . ١٨ ـ يَوٍم بعَض أو َيوماً َلِبثنا قالوا Ôrَلِبث كَْم مyم قائٌل قال
/@١٥٥ . ٢٦ ـ َمعلوم يوٍم Ìُب ß¾ وَلكُم Ìٌب ß¾ ا ÒGا� ناقُة هذه

عرفاً@, منه يراد الّذيى والليلة@, اليوم Vموع ٕا� وأمثاGا ا��يات هذه ã| والنظر
الق«Ëأ�ّول@/ ã| وكذا بعضمyا@, ã|الوقت مطلق ٕارادة أو فقط الyار ٕارادة صّح وٕان

:@ ã| فgا وا¡�@, الوقت ]ع�مطلق اليوم ٕاط-ق وأمّا
/@١٠٨ . ٩ ـ فيه تَقوَم أن أَحقُّ يَوٍم ل التَّـْقَويِمنأوَّ Òَع� َس اُسِّ سِجٌد Ò ÒX

ـ قامتكُم ٕا ويَوم َظعنكُم يَوَم ا Òuَتْسـتَِخّفو ُبيوتاً أ�نعام ُجلود ِمن َلكُم َوَجَعَل
/@@٨٠ . ١٦
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/@١٥ . ١٩ وتـ ÒZ َويَوَم ُوِلَد يَوَم َعلَيه َوَس3ٌم
/@١٠ . ٤٤ ُمب ـ بُدخاٍن Êُء Ú»ال ãçتأ يَْوَم فارَتِقْب

اXاّدة@/ ã| أ�صل وهو ا¤دود@, الزمان ٕا�مطلق فzا فالنظر
:@ ã| فgا ,@ ّ اXاّديى اXفهوم عن اòارج الزمان ã| استعFله وأمّا

َيـْوَم Çيعاً@, Òb ُهم ÔÌ Ô¿ ÒJ يَوَم ,@ àoَعظ يَْوٍم َعذاَب الِقياَمة@, ويَْوَم ِخر@, Ðا� واليَْوِم
َنطويى يَْوَم م@, Ôx ألِسـنَ م ßz َعلَ ¿Îُد تَ يَْوَم «Ìة@, Ò¡ا يوَم الَبعث@, يَوُم ور@, الصُّ ã| ُينَفُخ

Êء@/ Ú»ال
الكلمة wذه اXاّدة nعا وراء ا ØW nالعوا ã| Øع�Xا والوقت الزمان عن ØFع وقد

عندنا@/ معناها اXتفاYة
وجود له بل هو@, حيث من Ø ãتكوي� مستقّل وجود له ليس الزمان أّن LO@�و
مـقام ã|و فقط الذهن ã| وجود له اÇXطلق والزمان انðاعـه@/ منشأ بوجود ّ انðاعيى

اòارج@/ ã| � التصّور@,

ال¿Ìيف@, الكتاب هذا تأليف ã| واGداية بالتوفيق علينا أنعم الّذيى ' وا¡مد
العلوم طّ-ب منه يسـتفيد أن ونرجو وسـعنا@, ]قدار التحقـيق ã| جهدنا بذلنا وقد
اòدمة@, ٕادامة ã| ãويوفّق� والعلFء@, العلم خّدام ديوان ã|يكتب ن ØW ونكون الدينّية@,

القّيوم@/ ّ ا¡يى هو �ٕاّ ٕالىه �و الّتوفيق@, Ø ãو� ٕانّه

١٤٠٨ سنة اُ�و�من ا�FÔدي ¾Îر ã|الوّهاب اXلک ا' بعون الكتاب Øk وقد
Tّمد بن حسن أ�حقر وأنا فة@/ ØÌ¿Xا قم ببلدة ش@, ٢٢.@١٠.@١٣٦٦ ويطابق ق@, ه@/

الطّاهرين@/ النّبيِّ�وآله kخا ع�سيِّدنا ا' Øوص� /@ ّ اXصطفويى ّ التFيزيى oرح
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مقّدمـة أ ّلفت وقد ,@hالكر القرآن مفردات Iقـيق ã| أ�جزاء هذه ت Ø] وقد
ع� فيه وإ�شتغال لل¿Ìوع ãوفّقـ� الّذيى ' وا¡مُد ,@oالعل اXلک بتوفيق للتفسـ�

مع�@/ خ� أستع�فٕانّه ا' ومن اXقّدمة@, هذه مب�



الفهارس

الكتاب ã| اXذكورة اXآخذ ـ ١

مهّمة وموضوعات مباحث ـ ٢





٧٧ الكتاب هذا ã| عyا اXنقولة الكتب

الكتاب هذا ã| عyا الكتباXنقولة

ه@/ ١٣٧٢ ,@Í½م طبع مفتاح@, رمزيى للدكتور التذكرة ٕاحياء
ه@/ ١٣٧٨ سنة ,@Í½م طبع ُدريد@, �بن إ�شتقاق

م@/ ١٩١٤ القاهرة@, طبع ,@ زكيى �aدٔ وتgلته ãRالكل �بن أ�صنام
م@/ ١٩٤١ سنة القاهرة@, طبع ,@ للِمقريزيى أ�Êºع إمتاع

م@/ ١٩١٩ Vّلدات@, ٦ ã|باريس طبع ,@ ãÏºللمقّد والتار± البدء
ه@/ ١٣٢٦ ,@Í½[ ا¡سينية باXطبعة Vلّداً ١٢ ã| الذيل مع ّ الطFيى تار±

ه@/ ١٢٨٥ سنة ,@Í½م طبع جزءان@, ,@ ّ الورديى ابن تار±
/@Í½[ عAن@, حافظ مصحفRّط ã| ØãÏ¿¤ا تفس�البيضاويى

م@/ ١٩٦٦ سنة ,@Í½م طبع Vلّداً@, ١٥ ,@ لٔ-زهريى اللغة ã|ذيبxال
ش@/ ه@/ ١٣٤٨ طهران@, طبع ,@ ãÏºالطو نص�الدين للخواجه تَنسوخنامه

م@/ ١٩٤٦ سنة لندن@, طبع ,@ العFيى التكوين التوراة
بريطانيا@/ طبع ,@ Ø ãèالعر التكوين التوراة

ه@/ ١٣٥١ طهران@, طبع Vّلدات@, ٣ ,@ ا�زائريى للدكتور خورا@كzا زبان
بريطانيا@/ طبع العتيق@, العهد من يونان ِسفر

ٕايران@/ اُفست طبع Vّلدات@, ٨ ã| الع�للخليل
سنة ٕايران@, طبع Vلّدين@, ã| مشكور@, للدكتور السامّية@, اللغات ã| ãUتطبي فرهنگ

١٩٧٨@م@/
اXطبعة ã| مbXاً@, بالفارسّية@, ب�وت طبع ها@كس@, XسX اXقّدس الكتاب قاموس

١٩٢٨@م@/ سنة أ�مريكّية@,
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ه@/ ١٣١٦ ٕاسطنبول@, طبع كية@, ØXبال Vلّدات ٦ ã| للساميى أ�ع-م قاموس
ه@/ ١٣٠٨ سنة ,@Í½م طبع Vّلدان@, ,@ ّ للزÌ¿Uيى تفس� الكّشاف@,

ه@/ ١٢٨٦ سنة ٕايران@, طبع ,@ ّ الكفويى البقاء ãèأ كلّيّات @= @كليّا@
عربّية@/ بريطانيا@, طبع أ�ربعة@, أ�ناجيل من لوقا ٕاSيل @=@ لوقا

ه@/ ١٣٧٦ سنة ب�وت@, طبع Vلّداً@, ١٥ منظور@, �بن العرب لسان
ه@/ ١٣٧٩ سنة طهران@, طبع Vّلدات@, Ì¿ع ã| ØãÏºFتفس�للط البيان@, Vمع

ه@/ ١٣٢٥ سنة ,@Í½م طبع Vّلدان@, الفداء@, ãè�ٔ ,@Ì¿الب أخبار ã| Í½ا¢ت
ه@/ ١٣٤٦ Vّلدان@, ,@Í½م طبع ,@ للمسعوديى الذهب مُروج
ه@/ ١٣١٣ سنة ,@Í½م طبع ,@ للفيّوميى اللغة مصباح @= مصبا@

م@/ ١٩٦٠ ,@Í½[ عكاشه ثروت بتحقيق قتيبة@, �بن اXعارف
م@/ ١٩٥٧ سنة ب�وت@, طبع Vّلدات@, ٥ ,@ ا¡مويى لياقوت البلدان معجم

ه@/ ١٣٧١ سنة ٕايران@, طبع ,@ البغايريى للمهندس القبلة معرفة
ه@/ ١٣٢٤ ,@Í½م طبع للراغب@, القرآن غريب ã|مفردات@ = مفر@

ه@/ ١٢٧٣ سنة ,@ ãwب[ طبع حس�@, Tمد �X أ�دوية زن ÒUمفردات
ه@/ ١٣٩٠ سنة ã| Vّلدات@, ٦ ,@Í½م طبع فارس@, �بن اللغة مقاييس @=@ مقا

بريطانيا@/ طبع العتيق@, العهد من ãæالثا اXلوك
أ�دب@/ كتب أ@ك? التأليف ã| ومراجعنا



٧٩ الكتاب هذا ã| مهّمة مطالب فهرس

علمّية مباحث بعض

الكتاب هذا ã| فهرسمطالبمهّمة

الكلFت اXطالب
يبس / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الغيب مَفا³ مع�وعنَدُه
يد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Óومع� ظاهراً إ�نسان ã|و ا' ã| اليد حقيقة
يس / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / oا¡ك والقرآن ي�س� كلمة تأويل
يسع / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / لفظه ã|و فيه والتحقيق Ø ãRّالن ألِيسع
يسف / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وصفاته ومقاماته Ø ãRّالن يوسف
يعقوب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وأحواله وأو�ده Ø ãRّالن يعقوب
يق� / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وتوضيحها ث-ث@, اليق� مراتب
Zن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / بأ�Zان والنور وا¨�وأ�Zن@, اليُمن
يونس

وIّو�ته أمره وجريان يونس
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وسامرة وآشور نينوي

يوم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Uتلفة موارد ã| اليوم كلمة ٕاط-ق


