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م  سم هللا الرحمن الرح
 

 قال هللا تعالى
ً َعَربِيا لَِقْوٍم يـَعْ  تُُه قـُْرآ َ َلْت آ  َلُموَن} {ِكَتاٌب ُفصِّ

 ]3[سورة فصلت، اآلية: 
* 

َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبٍري} ُتُه ُمثَّ ُفصِّ َ  {...ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آ
 ]1[سورة هود، اآلية: 

* 
يٍد}  َْتِيِه اْلَباِطُل ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َوَال ِمْن َخْلِفِه تـَْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِ  {َال 

 ]42[سورة فصلت، اآلية: 
* 

 {أََفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قـُُلوٍب أَقْـَفاُهلَا}
 ]24[سورة حممد، اآلية: 



 
 

ُر اْلُمْؤِمِنَني الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاِحلَاِت}{  ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن يـَْهِدي لِلَِّيت ِهَي أَقْـَوُم َويـَُبشِّ
 ]9[سورة اإلسراء، اآلية: 

* 
 ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاءٌ َوَرْمحٌَة لِْلُمْؤِمِنَني}{َونـُنَـّزُِل 

 ]82[سورة اإلسراء، اآلية: 
* 

 {َوَلَقْد َصرَّفْـَنا لِلنَّاِس ِيف َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثلٍ 
 ]89[سورة اإلسراء، اآلية: 

* 
َِّ  {َلْو أَنْـزَْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل َلَرأَيـَْتُه َخاِشًعا  ُمَتَصدًِّعا ِمْن َخْشَيِة ا

 َوتِْلَك اَألْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّروَن}
 ]21[سورة احلشر، اآلية: 

 



 
ِّ (ص) أنّه قَال:   َعن َرُسول ا

 ). 1»(أْشراُف أّميت َمحََلُة الُقرآن«
 ). 2»(ْقَر بـَْعَدهُ الُقرآُن ِغينٌّ ال ِغَىن ُدونَُه َوال فَـ «َوقاَل: 
ِّ فَتَعلَُّموا ِمْن َمأُدبَِتِه َما اْسَتطَْعُتمْ «َوقاَل:   ). 3»(إّن هـذا الُقرآَن َمأُدبَُة ا
ِّ، َمْن َواالُهْم فقد وَ «َوقاَل:  ِّ، املَُقرَّبُوَن ِإىل ا ِّ، املعلِّموَن كالَم ا َّ، َوَمْن اىل َمحَلُة الُقرآِن املَْخُصوُصوَن بَرْمحَِة ا ا

ُ َعْن ُمْسَتِمِع الُقرآِن َبالَء الّدنَيا، َوَيْدَفُع َعن قَاِرئ الُقرآِن َبال ّ َّ، َوَيْدَفُع ا  ). 4»(َء اآلِخَرةِ َعاَداُهْم فقد َعاَدى ا
ِّ بتَـْوِقِري ِكتابِِه يَزِدُْكْم ُحّباً َوُحيَبِّْبُكْم «  ) 5».(ِإىل ِعَباِدهِ  َمحَلَة الُقرآِن حتبـَُّبوا ِإىل ا

* * * 
 َوَعن َأمِري املؤمِنَني َعلّي (ع) َقاَل يف َحِديٍث:  

ِّ (ص) يَقوُل:   مسَِْعُت َرُسوَل ا
ا َستكوُن ِفَنتٌ « َّ ِّ؟»إ  ، قـُْلُت: فما املَْخرَُج  َرُسوَل ا

َلُكْم، َونـََبأُ ما بـَْعدَُكْم،«قاَل:  ِّ فيِه َخبَـُر ما قـَبـْ هلَْزِل، ُهَو اّلذي ال َتزيُغ  ِكتاُب ا َوُحْكُم َما بـَْينُكْم، ُهَو الَفْصُل ليَس 
َقِضي َعجائُِبُه، َوُهَو اّلذي َمْن تَـ  رََكُه ِمن جباٍر قَصَمُه بِه األْهواُء، وال تشبُع ِمْنُه الُعَلماُء، وال َخيَْلُق َعْن َكثْـَرِة َردٍّ، َوال تـَنـْ

راُط املُْسَتقيُم، ُهَو اّلذي َمْن َعِمَل ِبِه ُأِجرَ هللا، َوَمِن ابْـتَـَغى اهلَُدى  ِّ املَِتُني، َوُهَو الصِّ ُ، َوُهَو َحْبُل ا ّ ، يف َغْريِِه أَضّلُه ا
  )6»(َوَمْن َحَكَم ِبِه َعَدَل، َوَمْن َدَعا إليِه َدَعا إىل ِصراٍط ُمْسَتِقيمٍ 



 قال علي كرم هللا وجهه 
ِطُنُه َعِميٌق ال تـَْفَىن عجائُِبُه وال تـَنـَْقضي َغرائُِبُه وال ُتْكَشُف الظُُّلماُت إالّ بِـِه، َوُهَو آِمٌر زاِجٌر، القرآُن ظاِهُرُه أنِيٌق وَ 

ِّ َعَلى َخْلِقِه. ُة ا ِطٌق، َوُحجَّ  َوصاِمٌت 
ُ نُوراً ال ُتْطَفأُ َمصابِيُحُه، َوِسراجاً ال َخيُْبو تـََوقُُّدُه، َوحب ّ ً لِلُعَلماِء، َوَربيعاً ِلُقلوِب أنـَْزَلُه ا ُ ِرّ ّ راً ال يُدَرُك قْعرُُه، َجَعَلُه ا

 الُفَقهاِء، َوَحماجَّ ِلطُُرِق الصَُّلحاِء، وَدواًء َلْيَس بـَْعَدُه داٌء.
ِطٌق ال يـَْعيا ِلسانُُه، وبـَْيٌت ال تـُْهَدُم أركانُُه، َوعِ  ِّ بـَْنيَ أْظُهرُِكْم،    زٌّ ال تـُْهَزُم أْعوانُُه.َوُهَو ِكتاُب ا



 
 أيُّها املسلمون:  

يف طبعته السَّادسة مزيدة ومنقَّحة، ولقد  »ُمعَجم َتفسري ُمفَردات أَلفاظ الُقرآن الَكرمي«َنَضُع َبَني أَيديكم كتاَب 
أتينا على كثٍري أضفنا، إىل بعض األلفاظ، كثرياً من املعاين اليت نعيشها، وحذفنا كل معىن غري متداول بني الناس، و 

من املعاين اليت استعصت على عدٍد من املفّسرين وقد فّسرها البعض، ّممن أشكلت عليه، على وجوٍه عّدة. فأعطينا 
ه مما فتح هللا به علينا، ومما أورده البعض من املفّسرين. كذلك أتينا على بعض تراكيب األلفاظ  ً واحداً كّوّ فيها رأ

حني ومعلِّلني.اليت هلا مسوٌّ يف البال ا موضِّ  غة ونّوهنا 
 أيُّها املُسلمون، بل أيُّها الناُس مجيعاً:

َّ (ص) :   .)7(»الدِّيُن النصيحةُ «قال َرسوُل ا
فَر اجلليَل فإنَُّه يُغنيُكْم عن َكثٍري من َتفاسِري الُقرآِن الَكرمي.  وإنّنا نـَْنَصُح َلُكم َأن تـَْقَتنوا هذا السِّ

 ََّ    ُسبحانَُه أن َنكوَن َقد ُوفِّقنا، بَعَمِلنا هذا، إىل ما َنصُبو إليِه ِمن ِهدايته وِرضاُه.َوَنرجو ا



 
 )ChTitle( بسم هللا الرمحن الرحيم 
 املَقـّدمـة  

 معجم تفسري مفردات ألفاظ القرآن الكرمي
 التفسري

 هذا املعجُم حيتوي على تفسِري مفرداِت ألفاِظ القرآِن الكرِمي.
ُتُه.التفسريُ  لتشديِد) تفسرياً إذا بيّـنـْ لتخفيِف)، وفّسْرتُُه (   هَو البياُن، تقوُل: َفَسْرُت الشيَء (

 والفرُق بَني التفسِري والتأويِل:
للفِظ.  أّن التفسَري بياُن املراِد 

ملعىن.   والتأويل بياُن املراِد 
ِت الق للغِة العربّيِة. أّما األلفاُظ اليت أصُلها وقد اختّصْت كلمُة التفسِري على اِإلطالِق ببياِن آ رآِن الذي نزَل 

، فقد ُعّرَِبْت يف ضوِء األصوِل العربّيِة وأصبحْت منها. وأّما أساليُبُه فهَي أساليُب الَعَرِب يف  »إستربق«أعجمّي، مثل: 
 كالِمِهْم.

َيه، إالَّ أّن القرآَن الكرَمي ْمل يكْن يف متناوِل الَفْهِم العرّيب على كاَن العـرُب يقرأُونَُه َويُْدرُِكـوَن قّوَة بالغِته ويفهمـوَن معان
مستوى شامٍل حبيُث يستطيُع العرُب أن يفهموُه إمجاًال وتفصيًال مبجّرِد مساِعِه، ألّن نزولُه بلغِة العرِب ال يقتضي أْن 

ّلٍف بلغٍة يستطيُع أهُل اللغِة أْن يفهموه، ألّن الفهَم ال يفهَمُه مجيُع العرِب، يف مفرداتِه وتراكيبِه، إْذ لَْيَس كّل كتاٍب مؤ 
ِت  يتوّقُف على معرفِة اللغِة وحَدها، وإمنا يتطّلُب درجًة عقلّيًة خاّصًة، ومستوى معّيناً مَن املعرفِة يتناسُب مع حمتو

 الكتاِب، وْمل تكْن جلميِع العرِب هذِه الطاقُة.
 ُمي وخاصًة يف عصر هذا؟كيف جيب أن يـَُفسََّر القرآُن الكر 

لقد َشاَهْد يف القرِن العشريَن حماوالٍت لتفسِري القرآِن الكرِمي من قبل علماٍء أعالم أجالَّء نرجو هللا ُسبحانَُه وتعاىل 
 أْن يكونوا قد ُوفُِّقوا إىل ما كانوا َيْصُبوَن إليه.



ً َعَربِيا} [طه:  ولكن، حنن نرى أنَّ تفسَري القرآِن الكرِمي، بوصِفِه كالماً  عربيّاً، ونّصاً عربّياً {وََكَذِلَك أَنـَْزْلَناُه قـُْرآ
] يتطلب من حيث اللُّغُة وقبل أيِّ شيء آخر، إدراك الواقـع العرّيب يف ماضيه وحاضـره، أي ما كانت عليه 113

 والفقهّي واالقتصادّي وغريها من ألفـاظ اللغة العربية وتراكيبها وما استجدَّ عليها بفعل التطور الفكرّي والسياسيّ 
سباب  لتاريِخ وال سيما ما اختّص  أمور احلياة البشرية. أّما من حيُث املوضوُع فيتوقُف هذا التفسري على اِإلملاِم 

رسالٌة التَّنزيل املوثوقة، والعقائِد، والتشريِع، والقصِص، وكثٍري مَن األشياِء اليت ينطوي عليها هذا الكتاب املبني ألنه 
لرسالةِ  َِّ ـ كرمي على ربه تعاىل ـ إذ قد جتد فيه كلَّ ما يتعّلُق  َِّ ـ جّلت عظمته ـ للبشِر، ويُبلُِّغها رسوٌل مَن ا  من من ا

اِر. والغايُة مثل العقائِد واألحكاِم والبشارِة واِإلنذاِر وقصِص الِعَظِة والذِّكرى والوْصِف الّراِئِع ملشاهِد القيامِة واجلنَِّة والنّ 
رَة الّشوِق، والقضا العقلّيَة،  من ذلَك متنوعة ومتشعِّبة حبيث ميكن أن تطال األمر والنهَي، والوْعَد والوعيد، وإ

اِن نسواألموَر احلسّيَة والغيبّياِت املبنّيَة على أصٍل عقليٍّ لِإلمياِن والعمِل، وغَري ذلَك ممّا تقتضيِه الرسالُة التاّمُة لبين اإلِ 
... إالَّ أنَّ الُوقوَف على هذا املوضوِع وقوفاً دقيقاً، وقائماً على معرفِة التفاصيِل، ال ميكن أن يكوَن إالَّ عن طريِق 

ُ تعاىل من أّن القرآَن أُنزَل على الرسوِل لِيُـبَـيّـَنُه للّناِس: {َوأَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك  َّ َ  الذِّْكرَ الرسوِل، تسليماً مبا أعلمنا به ا لِتـُبَـنيِّ يت من السُّّنة، أي َما يـُْرَوى عنُه روايًة صحيحًة 44لِلنَّاِس َما نـُزَِّل ِإلَْيِهْم} [الّنحل:  ]، ومعرفُة ما بّينه الرسول (ص) 
ال  مْن أقواٍل وأفعاٍل وإقرار. ولذلَك كاَن الواجُب يفِرُض االّطالَع على سّنِة الرسوِل قبَل البْدِء بتفسِري القرآِن. إذْ 

ميكُن فـَْهُم مواضيعه إالَّ من خالل هذا االّطالع الذي جيُب أْن يكون اّطالعاً واعياً ملنت السّنة بغّض النظِر عِن 
لسّنة النبوية الشريفة علَم تدبٍّر حملتواها بوصفها مفاهيَم  االّطالع على سندها. مبعىن أن التفسري يستدعي العلم 

 رد معرفة سطحية أو إملاٍم حبفظ ألفاظها.إسالمية مشولية أو تفصيلية، ال جم
ر أْن يُدرَك مثًال مدلوَل احلديِث، وال َيضُري أن ال يهتّم حبفِظ األلفاِظ أو معرفِة السنِد والّرواِة  من الواجب على املفسِّ

لف ا فقط، ما داَم واثقاً من صّحِة احلديِث مبجّرد خترجيِه. ألّن التفسَري متعّلٌق مبدلوالِت السّنِة ال  اِظها وسندها وُروا
أي جيُب توفـُّر الوعي للسّنِة حىت يتأتى لُه تفسُري القرآِن. ومْن هنا يتبّنيُ أنُّه ال بّد لتفسِري القرآن، أّوًال وقبَل كلِّ 

ين وإدراُك شيٍء، من دراسِة واقع القرآن دراسًة تفصيلّيًة، ودراسِة ما ينطبُق عليِه هذا الواقُع مْن حيُث األلفاُظ واملعا
موضوِع حبثِه. وجيُب أْن يعلَم أنُّه ال يكفي اإلدراُك اِإلمجاّيل، بْل ال بّد مَن اِإلدراِك التفصيلّي للكلّياِت واجلزئّياِت، 
قرآِن ولو بشكل إمجاّيل، وألجِل تصّوِر هذا اِإلدراِك التفصيليِّ نـَْعِرُض لْوحًة أْو إشارًة لكيفّيِة اِإلدراِك التفصيلّي لواقِع ال

من حيُث مفرداتُُه وتراكيُبُه وتصّرفُه يف املفرداِت والرتاكيِب ومْن حيُث األدُب العايل يف اخلطاِب واحلديِث مَن الناحيِة 
 اللغويِة، ومْن حيُث لغُة العرِب ومعهوُدُهْم يف كالِمِهْم.

ّ نشاِهُد فيِه مفرداٍت ينطبُق   عليها املعىن اللغوّي حقيقًة وجمازاً.أّما واقُع القرآِن مْن حيُث مفرداتُه: فِإ
، وتكوُن القرينُة أداَة املقصوِد يف كلِّ تركيٍب. وقد يُتناسى املع ازيِّ واحلقيقيِّ ىن وقد ُيْستَـْعَمُل املعىن اللغوّي بقسميِه ا

ازيُّ فيصبُح املقصوَد األساسّي. وهناَك مفرداٌت ينطبُق عليها املع ىن احلقيقيُّ فقط. كما أّن احلقيقيُّ ويبقى املعىن ا



، وينطبُق عليها معىن شرعّي جديٌد غُري املعىن اللغوّي حقيقًة، وغُري  هناك مفرداٍت ينطبُق عليها املعىن اللغويُّ احلقيقيُّ
ٍت خمتلفٍة. والذي يُعّنيُ املقصوَد منهما ت ركيُب اآليِة. املعىن اللغوّي جمازاً، واستـُْعِمَلْت يف املعىن اللغوّي والشرعّي يف آ

ـ مثًال ـ اسُتعملْت مبعناها  »قرية«أو ينطبُق عليها املعىن الشرعيُّ فحسب، وال ُتستعمُل يف املعىن اللغوّي. فكلمة 
 ] وقوله {َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة}77اللغوّي احلقيقّي فقط يف قولِه تعاىل: {َحىتَّ ِإَذا أَتـَيَا أَْهَل قَـْريٍَة} [الكهف: 

ازّي يف قوله عّز وجّل: {َواْسَأِل اْلَقْريََة الَِّيت ُكنَّا ِفيَها} [يُوُسف: 75[النَِّساء:  ] 82]. واْستـُْعِمَلْت مبعناها ا
ازّي. ويف قولِه تعاىل: {وََكأَيِّن ِمْن قـَْريٍَة َعَتتْ  ْن  عَ فالقريُة ال ُتسأل، واملقصوُد أْهُل القريِة فيكون قد استعمل التعبري ا

َا} [الّطَالق:  ] واملراُد أْهُل القريِة. ويف قولِه سبحانه وتعاىل: {أَْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط} [النَِّساء: 8أَْمِر َرِّ
]، فالغائُط هَو املكاُن املنخفُض، وقِد اْستـُْعِمَلْت يف قضاِء احلاجِة جمازاً، ألّن الذي يقضي احلاَجَة يْذَهُب إىل 43

ْلِقْسطِ  ِ نَـُهْم  ازيُّ وتـُُنوسَي املعىن احلقيقّي. أّما يف قولِه تعاىل: {فَاْحُكْم بـَيـْ } مكاٍن منخفٍض. فاْستُـْعِمَل املعىن ا
ْلِقْسِط} [الرَّمحن: 42[املَائدة:  ِ ] فاملقصوُد املعىن اللغوّي، ومل يَرِْد هلا معىن آخر، 9] وقوله: {َوَأِقيُموا اْلَوْزَن 
رْ  وكذلكَ  ثِّر: قولُه: {َوثَِياَبَك َفَطهِّ ُتْم ُجنـًُبا فَاطَّهَُّروا} 4} [املدَّ ] فِإّن املراَد املعىن اللغوّي. أّما يف قولِه تعاىل: {َوِإْن ُكنـْ

ازّي، وهَو إزالُة اَحلَدِث 79} [الواِقَعة: سُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ ]، {َال ميََ 6[املَائدة:  ألّن إزالَة احلدِث ] فاملراُد املعىن ا
وأّما . »املؤمن ال ينجسُ «، مَع األْخِذ بعني االعتبار حقيقَة أّن »طهارة«األكِرب واحلَدِث األصغِر يُقاُل لُه يف الشرِع 

تعاىل: ] ، فِإّن املراَد معناها الشرعّي. ويف قولِه 9} [الَعلق: َعْبًدا ِإَذا َصلَّى يف قولِه تعاىل: {أَرَأَْيَت الَِّذي يـَنـَْهى
} [األحَزاب:   ]، يُراُد املعىن اللغوّي وُهو الّدعاُء. هذا مْن حيُث املفرداُت.56{ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ

أما ِمن حيُث الرتاكيُب فِإن اللغَة هَي ألفاٌظ داّلٌة على معاٍن. وإذا تقصينا هذِه األلفاَظ، من حيُث وجوُدها يف 
ا ال خترُج عن نظرتِني تراكيَب سواء أكانت مْن حيُث معنا ّ ها اِإلفرادّي يف الرتكيِب أْم مْن حيُث املعىن الرتكيّيب، فِإ

 اثنتِني:
ا ألفاظاً وعباراٍت ُمطلقًة داّلًة على معاٍن ُمطلقٍة، وهَي الّداللُة األصلّيُة. والثانية  إحدامها أْن يـُْنَظَر إليها مْن جهِة كو

ا ألفاظاً وعباراٍت د لنسبِة مْن ِجهِة كو اّلًة على معاٍن خادمٍة لأللفاِظ والعباراِت املُطَلَقِة، وهَي الّداللُة التابعُة. أّما 
للقسِم األّوِل وهو كوُن الرتاكيب ألفاظاً وعباراٍت مطلقًة دالًّة على معاٍن مطلقٍة، فِإّن يف اللغِة من حيُث املفرداُت 

جاَء «وما شاكَل ذلك. وفيها ألفاٌظ مرتادفٌة، مثل: كلميت  »الروحو »«والقدر»«العني«ألفاظاً مشرتكًة، مثل كلمات: 
للحيِض والّطهارة، وكلمة:  »قروء«إىل غِري ذلَك. وفيها ألفاٌظ ُمضاّدٌة، مثل: كلمِة  »ظّن وزعم«وكلميت  »وأتى

 لِإلهانِة والنصرِة وكذلك لّلْوم والتنكيِل، وما شابَه ذلك. »عزر«
اِد من الكلمِة، إىل فـَْهِم الرتكيب، وال ميكُن أن يـُْفَهَم معناها مبجّرد مراجعِة قواميِس اللغِة، بل ال وحيتاُج فْهُم املعىن املر 

بّد من معرفِة الرتكيِب الذي َوَرَدْت فيِه الكلمُة، ألّن الرتكيَب هَو الذي يُعّنيُ املعىن املراَد منها. وكما نقوُل ذلَك يف 
لنسبِة للرتكيِب، نقو  لنسبِة للرتاكيِب نفسها، من حيُث هي ألفاٌظ وعباراٌت ُمطَلَقٌة داّلٌة على معاٍن املفرداِت  لُه 



مطلقٍة، وهذِه هَي داللَُتها األصلّيُة، وما ْمل ترِد قرينٌة داّلٌة على غري ذلَك فِإّن معناَها املطلق هو املراد، وهذا كثري يف 
 القرآِن ال حيتاُج إىل أمثلٍة ألنُّه األصُل.

لنسبِة للقسِم الثاين، وهو كوُن الرتاكيِب ألفاظاً وعباراٍت داّلًة على معاٍن خادمٍة لأللفاِظ والعباراِت املطلقِة، وأمّ  ا 
لنسبِة لذلَك اخلرب. فتوضُع اجلملُة يف شكٍل يؤّدي ذلك  فِإّن ُكّل خٍرب يقاُل يف اجلملِة يقتضي بياَن ما يـُْقَصُد منها 

ملُْخَربِ عنُه، ونْفِس اِإلخباِر يف احلاِل اليت ُوِجَد عليها، ويف املساِق الذي سيَقْت بِه اجلملُة، القصَد حبسِب املخِرب وا
إْن ْمل  »قاَم زيدٌ «ويف نوِع األسلوِب مَن اِإليضاِح واِإلخفاِء واِإلجياِز واِإلطناِب وغري ذلَك. تقوُل يف ابتداِء اإلخباِر: 

ملخِرب عنه َبْل  ملُْخَرب عنُه قلت: زيٌد قاَم، ويف جواِب السؤاِل أو ما هو ُمنَـزٌَّل تكِن العنايُة  خلِرب، فِإْن كانِت العنايُة 
َِّ إّن زيداً لقائم! ويف إخباِر َمْن يتوّقُع قياَم زيد: قاَم زيدٌ  ، منزلَة السؤاِل قلت: إّن زيداً قائم، ويف جواِب املنكِر: وا

عاىل {َواْضِرْب َهلُْم َمَثًال َأْصَحاَب اْلَقْريَِة ِإْذ َجاَءَها اْلُمْرَسُلوَن *ِإْذ أَْرَسْلَنا ِإَلْيِهُم اثـْنَـْنيِ ومثلها يف القرآن الكرِمي: قوله ت
َّ إِلَْيُكْم ُمْرَسُلوَن *َقاُلوا َما أَنـُْتْم ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـُلَنا  بُوُمهَا فـََعزَّْزَ بِثَاِلٍث فـََقاُلوا ِإ َزَل الرَّْمحَاُن ِمْن َشْيٍء ِإْن أَنـُْتْم ِإالَّ َوَما أَنْـ َفَكذَّ ] فِإّن الّرُسَل حني أحّسوا إنكاَرُهْم يف املّرِة األوىل 16- 13} [يس: َّ إَِلْيُكْم َلُمْرَسُلونَ َتْكِذبُوَن *َقاُلوا َربـَُّنا يـَْعَلُم إِ 

َّ إِلَْيُكْم ُمْرَسلُ  »ِإنّ «اكتَفوا بتأكيِد اخلِرب بـ ]، فلّما تزايَد إنكاُرهْم وُجحودهم قالوا: {َربـَُّنا 14} [يس: ونَ فقالوا: {ِإ
لقسِم وإنَّ واّلالم.16} [يس: َّ ِإلَْيُكْم َلُمْرَسُلونَ يـَْعَلُم إِ   ]، فأّكدوا مهمة إرساهلم: 

، » كالِم العرب حشواً!إين ألِجُد يف«وقد ُروَي أّن يعقوَب بَن إسحَق الِكندّي ركَب إىل أيب العباِس املربِّد وقاَل لُه: 
ُْم يقولوَن: عبُد هللا قائمٌ «فقال:  »أيَن وجدَت ذلَك؟«فقاَل أبو العّباِس:  َِّ قائمٌ «، ويقولون: »وجد ، ّمث »إّن عبَد ا

َِّ لقائمٌ «يقولوَن:   .»بِل املعاين خمتلفة«، فاأللفاُظ مكّررٌة واملعىن واحد. فقاَل أبو العباِس: »إّن عبَد ا
 ول: إخباٌر عن قياِمِه.فاأل

 والثاين: جواٌب عْن سؤال.
 والثالث: رّد على ُمْنكٍر.

هذه األمور جيُب أْن ُتالَحَظ يف الّنصوِص العربّيِة. وقد استوىف القرآُن هاتِني النظرتِني، فجاَءِت األلفاظ والعباراُت 
دة الدالة على معاٍن خادمٍة للمعاين املطلقة، ويف املطلقة الداّلُة على معاٍن مطلقة، وجاءت األلفاُظ والعباراُت املقي

وجوٍه متعّددٍة من البالغِة. ومن أروِع ما ُروِعَي فيه وجوُد املعاين اخلادمِة اليت هَي الّداللُة التابعُة، واليت تتكوَُّن ِمَن 
ِت اليت تتكّرُر يف السورِة الواحدِة أو يف الّسَور املختلفِة من ِت وأجزاِء اآل القرآن الكرمي، وكذلَك القَصُص اليت  اآل

ت متعددة؛ وكذلك ما جاء فيِه من تقدِمي احملموِل  ً مطولة وبعبارات قليلة أو آ ً بصورة موجزة وأحيا تتكّرُر أحيا
نواع من التأكيد، أو بنوٍع واحٍد َحْسَب مساِق الرتكيب املطلوب؛ ومَن االسـتفهامـا ت على املوضوِع، ومَن التأكيِد 

يِة أو مجلًة اِإلنكـاريِّة وغيـر ذلَك، ممّـا يتضّمـُن أعلى أنـواِع الّداللـِة الّتابعـِة. ومبعىن آخر، فإنَّك َجتُد اآليَة أو جزءاً مَن اآل
يت على  يت على وجٍه آخَر يف سوٍر ُأخرى، و يت يف مساٍق على وجٍه يف بعِض السوِر، و ت، أو الِقّصَة  من اآل



لثٍ  كيد اخلِرب وجٍه   يف موضوٍع آخَر، وهكذا ال جتُد تعبرياً ُحوَِّل عْن وضعِه األصلّي، كتقدِمي اخلرب على املبتدإ، و
واالكتفاِء بذكـِر البعِض عِن البعِض اآلخر، ممّـا ُيْذَكُر عـادًة، إالَّ وجـدَت لذلك تعبـرياً بالغّياً قائماً على معىن خيدُم 

 تتضّمنها األلفاُظ والعباراُت يف اآليِة. املعاَين املطَلَقَة اليت
وكل ذلك ألنَّ الكالَم يف اللغِة العربّيِة ألفاٌظ داّلٌة على معاٍن، سواٌء من حيُث النظرُة إىل املفرداِت يف تراكيبها، أْو من 

 حيُث الرتاكيُب ُمجَْلًة.
كيِب، فِإّن القرآَن سائٌر فيها على معهوِد العرِب أّما من حيُث التصّرُف يف املفرداِت يف تركيبها، أو التصّرُف يف الرتا 

م. ومع إعجازه للعرِب فلْم حيُصْل فيِه العدوُل عِن الُعْرِف املستمّر.  الذي نزَل بلسا
لّرجوِع إىل واقِع معهوِد العرِب جنُد أّن الَعَرَب ال ترى  وواقُعُه من هذِه اجلهِة هَو عُني واِقِع معهوِد العرِب يف ذلَك. و
أللفاِظ حَني يكون املقصوُد احملافظَة على معىن الرتاكيِب وإْن كانْت تراعيها، وكذلَك ال ترى جواَز  حتمّيَة االلتزام 

العدوِل مَن األلفاِظ حباٍل مَن األحواِل بْل ُتوِجُبها حيُث يكوُن املقصوُد أداَء املعاين اليت تقتضي الدّقُة يف أدائها التزاَم 
ُن أداؤها بِه أكمَل وأَدّق، فليَس أَحُد األمرين عندهم مبلتَزٍم، بل قد تـُْبىن املعاين على الرتكيب وحَدُه اللفِظ الذي يكو 

أللفاِظ، وقد تـُْبىن املعاين على األلفاِظ يف الرتكيِب عنَد العرِب كاستغنائهْم ببعِض األلفاِظ عّما  مَع عدِم االلتزاِم 
ا إذا دّل امل عىن املقصوُد على استقامِتِه، فقد حكى ابُن جين عن عيسى بن عمَر قاَل: مسعُت ذا يرادُفها، أو يُقارُ

 الّرّمة ينشُد:
بِس الشختِ   عليها الصبا واْجَعْل َيَدْيَك هلا سرتا   واْسَتِعنْ  )8(وظَاِهْر هلا ِمْن 

ئس واحدٌ «فقال:  »ئس«فقلُت: أنشدَتين من    نشدين ابُن األعرايب قال:وعن أمحَد ابن حيىي قال: أ. »بس و
 كأّين بِه ِمْن ِشدِة الروع آنس    وَمْوِضِع زيٍر ال أُريُد َمبيَتهُ 

سبحاَن هللا! أصَبحنا من كذا «فقاَل:  »وموضع ضيق«فقاَل لُه شيٌخ من أصحاِبه: ليَس هكذا أنشدتين بل قلَت  
الستغناء ببعِض األلفاِظ عّما وقد حصَل ذلَك يف الق. »وكذا، وال تعلُم أّن الزيَر والضيق واحدٌ  رآن، كما حصَل 

ا كالقراءاِت يف القرآن ِمْن مثل:  يرادُفها أو يُقاِرُ
] 85}. أما يف قوله تعاىل {َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّوِح} [اإلسَراء: ] {ملك يوم الدين4}[الَفاِحتَة: {َماِلِك يـَْوِم الدِّينِ 

 ] الرَّْوح: الراحة.89} [الواِقَعة: َوَرْحيَاٌن َوَجنَُّة نَِعيمٍ  تعاىل: {فَـَرْوحٌ  فالروح: سرِّ احلياة، بينما يف قوله
ا، كأن يُروى أن أحَد الرواة حني  أللفاِظ بعينها حَني يكوُن هنالَك قْصٌد من التعبِري  ومْن شأِن العرِب االلتزاُم 

 أنشد:
 ا أصاَب فَأْوَجَعاوال جزٍع ممِّ    َلَعْمُرَك َما َدْهرِي بَِتأِبِني هاِلكٍ 

واملرثّي  »الك«وليس  »مالك«فغضب وقاَل: الرواية  »مالك«بينما هي يف األصل  »هالك«وضع كلمة  
 ال ُمْطَلُق شخٍص هالٍك. »مالك«



ا، ففي قوله تعاىل: } ٌة ِضيَزى{تِْلَك ِإًذا ِقْسمَ  والقرآُن الكرمي وردْت فيِه ألفاٌظ ملتزمٌة ال ميكُن أن يُؤّدى املعىن بدو
وال  »قسمٌة ظاملةٌ «ال ُميكُن أْن تُؤّدَي معناها أيُّة كلمٍة مرادفٍة أو مقاربٍة، فال  »ضيزى«] كلمُة 22[الّنْجم: 

ديِة املعىن ذاتِه. ومن أجِل ذلَك ُروعَي َلْفظُها يف الرتكيِب حمافظًة على املعىن. هذا مْن حيُث  »جائرة« بقادرٍة على 
لّلفِظ اخلاّص أو عدِم احملافظِة.احملافظُة على التع  بري 

ملعاين  أّما من حيث احملافظُة على املعىن اِإلفرادّي بتبيانِه أو عدِم احملافظِة فِإّن من معهوِد العرِب أن يكون االعتناُء 
ملعاين، وإمنا ُأصلحتِ    األلفاُظ من أجِلها.املبثوثِة يف اخلطاِب هَو املقصوَد األعظَم بناًء على أّن عناية العرِب كانت 

ولكْن إذا كاَن مقصوُد اجلملة املعىن اإلفرادْي فيجُب أْن تُوّجَه العنايُة إىل معاين املفرداِت مَع اهليئِة االجتماعيِة 
ملعىن اإلفراديِّ لَئال يـَْفُسد على القارِىِء فَـْهُم املع ىن الرتكييبِّ للجملِة، وإذا كاَن مقصوُد اجلملة املعىن الرتكييبَّ فُيكتفى 

ِت. ولذلَك فإن عمَر بَن اخلطّاِب  للُجملِة. وقد جاَء القرآُن الكرُمي على هذا املعهوِد وساَر عليِه يف ُخمْتَـَلِف اآل
ُِينا عِن التكّلِف والتعّمِق، 31} [َعَبَس: ه تعاىل: {َوفَاِكَهًة َوَأ (رضي هللا عنه) حَني ُسِئَل عن معىن قولِ  ] قال: 

املعىن اإلفرادّي. ويف مثِل هذِه يُراُد املعىن الرتكيّيب، ولكْن إذا كاَن املعىن اإلفرادّي يتوّقُف عليه املعىن الرتكيّيب،  أي يف
 فيجُب بذُل العنايِة للمعىن اإلفرادّي.

َُْخَذُهْم  »فِ التخوُّ «وهلذا جنُد عمَر بَن اخلطّاِب نفَسُه َسَأَل وهو على املنرب عن املعىن اإلفراديِّ لَكِلَمِة  حَني قرأَ {أَْو 
 ] فقاَل رجٌل من هذيل: التخوُف عند التـَّنَـقُّص. وأنشده:47َعَلى َختَوٍُّف} [الّنحل: 

ِمكاً قـََرداً  َعِة الّسَفنُ     َختَوََّف الرَّْحُل ِمْنها   كما َختَوََّف ُعوَد النـَّبـْ
 التامُك: املُرتـََفُع من الّسنام. 

 د بعضُه على بعض.الَقَرُد: املتلبِّ 
 والّسَفُن: املِبـَْرد.

 أْي أن الرجَل يف أثناِء الّسري تنقص الّناَقة وتربد َظهرها كما يُنِقُص املربُد َخَشَب الَقصي.
 أيها الّناُس متسُكوا بديواِن ِشْعرُِكْم يف «وحَني أنشَد اهلُذيليُّ بيَت الّشعر وفّسر معىن التخوف، قاَل ُعَمُر: 

 وأتى أعرايبٌّ إىل ابِن عباس فقاَل:. » فإنَّ فيه َتفسَري ِكتابكمْ جاِهليتُكمْ 
 َفال َختُْذلينِّ اليوَم  خَري َمْن بقي  ختوََّفِين ماَيل أٌخ َيل ظَاملٌِ 

 ] أي تـَنَـقٍُّص ِمْن ِخيارِِهْم.47قاَل: نـََعْم، هللا أكرب {أَْو َُْخَذُهْم َعَلى َختَوٍُّف} [الّنحل: 
لنداِء من هللا تعاىل وفوَق ذلَك ك اَن القرآُن يراعي عنَد الكالِم تعبرياٍت يُقَصُد منها مراعاُة األدب العايل، فِإنُّه أتى 

ِّ تعاىل، إّما حكايًة وإّما تعليماً.  للعباِد ومن العباِد 
بتاً غري حم َِّ للعباِد جاَء حبرِف النداِء املقتضي للبـُْعِد  لبُـْعِد كقولِه تعاىل:فحَني أتى النداُء مَن ا  ذوٍف، لُيْشِعَر العبَد 



ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ أَْرِضي َواِسَعٌة} [الَعنكبوت:  أَيـَُّها النَّاُس} [فَاِطر: 56{َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا} 3]، {َ َ} ،[
لنسبةِ 104[البَـَقَرة:  لنسبِة لنداِء العلّي العظيم. أّما  لنداِء جمرَّداً  ]. هذا  ِّ السميع العليم فقد أتى  لنداِء العباِد 

َنا} [البَـَقَرة: رَبـَّنَا مَن الياِء كقولِه تعاىل: { َ ِإْن َنِسيـْ ً يـَُناِدي ِلِإلميَاِن} [آل 286َال تـَُؤاِخْذ ْعَنا ُمَناِد ]، {َربـََّنا ِإنـََّنا مسَِ
َنا َماِئَدًة ِمَن السََّماِء} [املَائدة: ]، وقاَل عيسى ابُن مرَمي: {اللَّ 193ِعمَران:  ]، فهذه ُكلُّها 114ُهمَّ َربـََّنا أَْنزِْل َعَليـْ

 َ َ قريٌب منُه. وألّن اهلاَء كما يف قوله سبحانه: { نَّ اَّ لبـُْعِد، لِيْشُعَر العبُد  أَيـَُّها الَِّذيَن ُجمَّرَدٌة ِمَن الياِء املُْشِعَرِة   ] تُفيد التنبيه.104ة: آَمُنوا} [البَـَقرَ 
لكنايِة بَدَل الّتصريِح يف األموِر اليت  لعباراِت اليت تْرمي إىل مراعاِة األَدِب العايل جاَءْت يف القرآِن  وهناَك عنايٌة 

لّلباِس واملباشرِة يف قولِه عّز وجّل: {ُهنَّ لَِبا ا، كما كىن عن اِجلماِع  ٌس َلُكْم َوأَنـُْتْم ُيْسَتَحى مْن ِذْكرها والتصريِح 
]، وَكّىن 187]، وقوله تعاىل: {َوَال تـَُباِشُروُهنَّ َوأَنـُْتْم َعاِكُفوَن ِيف اْلَمَساِجِد} [البَـَقَرة: 187لَِباٌس َهلُنَّ} [البَـَقَرة: 

َُْكَالِن الطََّعاَم} [املَائدة:   َ  ].75عْن قضاِء احلاجِة بقولِِه: {َكا
: } [اَحلجّ ] و {اْلَعِليُّ اْلَكِبريُ 103 } [األنَعام:هي بـِ: {اللَِّطيُف اْخلَِبريُ ِت الكرمية اليت تَنتوهناَك الكثُري مَن اآل

]، فهذا يعترب من مراعاة النظري يف اللغة، الذي هَو: تشابُُه األطراِف، وهَو أن 64} [اَحلّج: ] و {اْلَغِينُّ اْحلَِميدُ 62
 َوُهَو اللَِّطيُف اَءُه يف املعىن حنو قوله تعاىل: {َال ُتْدرُِكُه اَألْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اَألْبَصارَ ُخيتَـَتم الكالُم ِمبا يُناسُب ابِتد

يُناسُب كونَُه ُمْدرِكاً لألشياِء  »واخلبري«يناِسُب كونَُه غَري ُمْدَرٍك لألَبصاِر  »الَّلطيفَ «]. فِإنَّ 103} [األنَعام: اْخلَِبريُ 
يٌع َبِصريٌ يِء يكوُن خبرياً بِه. وكقولِه تعاىل {يُوِلُج اللَّْيَل ِيف النـََّهاِر َويُوِلُج النـََّهاَر ِيف اللَّْيِل وَ ألنَّ املْدِرَك للش ََّ مسَِ } َأنَّ ا

حواهلِ 61[اَحلّج:  م و م يف ]. أْي مسيٌع ِلُدعاِء املؤمنني يف الليل والنهاِر وحىت أثناَء إدخاِل الليِل يف الّنهاِر، وبصٌري 
ِر النهاِر من الليِل. عماهلِِم يف َوَضِح الّنهاِر وِخالَل تـََفجُّ م وِ  ظلمِة الليِل البهيِم األْلَيِل، كما أنُّه بصٌري 

 ََّ ََّ ُهَو احلَْقُّ َوَأنَّ َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه اْلَباِطُل َوَأنَّ ا َِنَّ ا ]. 30} [لقَمان: اْلَكِبريُ   ُهَو اْلَعِليُّ وكقولِه تعاىل {َذِلَك 
يعين العظيم الذي   »والكبريُ «ذو العلّو على مجيع األشياِء احملسوسِة وغري احملسـوسـِة وكل شـيء دونـه؛ : »العليُّ «هَو 

من دونه كلُّ شـيء سواُه َيْصُغُر مقدارُُه عن معناه. فيكوُن العلّي ُهَو احلّق، ألنَّ احلقَّ ال يـُْعَلى عليِه وأّن ما يدعوَن 
ُ ُسبحانه وتعاىل هو العليُّ وهَو الكبُري. وكقول رّب العاملني: {َلُه َما ِيف  َّ طل صغٌري حقٌري، وا هو الباِطُل، وكلُّ 

 ََّ األرِض ]. أي له ملُك ما يف السمواِت ومـا فـي 64} [اَحلّج:  َهلَُو اْلَغِينُّ احلَِْميدُ السََّماَواِت َوَما ِيف اَألْرِض َوِإنَّ ا
مجيعـاً هـم عبـيُده ومماليُكُه َوَخْلُقـُه ال شـريَك لُه يف ذلَك وال يف شيء منُه؛ وإّن هللا هو (الغينُّ) عن كلِّ ما يف 

السمواِت وما يف اَألرِض ِمْن َخْلِقِه وهم احملتاجوَن إليِه، وهَو الَغينُّ عنهم، (واحلميد) عند عباِدِه يف أَْفضالِه عليهم 
ديِه   عندهم.وأ



ْن تـَُردَّ  »اللفُّ والنشرُ «ومن مراعاِة النظري  أْي أن تـَُلّف بـَْنيَ شيئِني يف الذِّكر، وتـَْنُشَر مبعلِقِهما من غري تعيٍني، أي 
تَـ  ُغوا ِمْن َفْضِلِه} ُكالًَّ◌ إىل ما هو له، حنو قوله تعاىل {َوِمْن َرْمحَِتِه َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل َوالنـََّهاَر لَِتْسُكُنوا ِفيِه َولِتَـبـْ

نواِع املكاسِب.73[الَقَصص:  لنهاِر   ] أي لتسكُنوا يف الليِل، ولتبَتغوا من فضلِه 
للَّْيِل َوالنـََّهاِر َوابِْتَغاؤُُكْم ِمْن َفضْ  ِ ِتِه َمَناُمُكْم  َ ]. 23ِلِه} [الرُّوم: وُرّمبا يـََقُع بغري ترتيٍب كقول خري الرازقني: {َوِمْن آ

ته منامكم يف الليل، الذي جيلب لكم الراحة الفكرية واجلسدية، وابتغاؤكم من فضلِه يف النهار طلباً أي وم ن آ
 للرزق.

َبِة إىل احلضوِر إذا كاَن ُمْقَتضى احلاِل  وهناك تعابُري قائمٌة على االلتفاِت الذي يـُْنِىبُء عْن أَدِب اِإلقباِل مَن الَغيـْ
َِِّ َربِّ اْلَعاَلِمَني *الرَّْمحَاِن الرَّ يسْتدعيِه، كقولِه تعاىل: {احلَْ  ]، مث َعَدَل 4- 2} [الَفاِحتَة: ِحيِم *َماِلِك يـَْوِم الدِّينِ ْمُد 

َك نَـ  َّ َبِة إىل اِخلطَاِب فقاَل: {ِإ َك َنْسَتِعنيُ َعِن الَغيـْ َّ ُتْم ِيف ا5} [الَفاِحتَة: ْعُبُد َوِإ ْلُفْلِك ]. وكقولِه تعاىل: {َحىتَّ ِإَذا ُكنـْ
َبِة. وقوله تعاىل: {َعَبَس َوتَـ 22َوَجَرْيَن ِِْم ِبرِيٍح طَيَِّبٍة} [يُونس:  َوىلَّ *َأْن َجاَءُه ] فعدَل عِن اخلطاِب إىل الَغيـْ

ا،2- 1} [َعَبَس: اَألْعَمى ُسلوِب الَغيَبِة. مَع أن اآليَة نـََزَلْت عليِه، وهَو املَُخاَطُب  مث  ] فجرى العتاُب على حاٍل 
َبِة، وِمَن 3} [َعَبَس: يُْدرِيَك َلَعلَُّه يـَزَّكَّى انتقَل إىل اخلطاِب فقاَل تعاىل: {َوَما ] فهذا العدوُل مَن اخلطاِب إىل الَغيـْ

َبِة إىل اخلطاِب قائٌم على األدِب العايل، ِلما يف اخلطاِب بعَد الغيبِة ِمْن تَقويٍَة للمعىن الثاين أو ختفيٍف للمعىن  َبَة، وحَني العبادِة االَغيـْ ِّ والثناِء عليِه، كاَن األدُب يقتضي الَغيـْ ألوِل على الّنفِس حَني إلقائها. أال ترى أن يف الشكر 
دِب اخلطاِب، ولعل العتاَب أخفُّ على املعاَتِب بلفِظ الغيبِة. واالستفهاُم أليُق  وإْظَهار الضعِف كاَن اخلطاُب ألَيَق 

َُّ تعاىل يف تـَْرِك التنصيِص على نسبِة الشر إِليِه تعاىل، وإن كاَن بِه أْن يكوَن مْن خمُ  اَطٍب. ومن ذلَك أيضاً ما َعّلَمنا ا
وقد جاَء  »بيدَك الشر«واكتفى بذلَك واستغىن به عن ذْكر الّشر فلم يقْل  »بَِيِدَك اخلريُ «هَو اخلالَق لكل شيء: 

ِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمْن َتَشاءُ َوتـَْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن ذلَك بعَد قولِه تعاىل {ُقِل اللَُّهمَّ َما
ُر ِإنَّ   »وبيدَك الشر«] مَع أن الّسياَق يقتضي أن يقوَل: 26} [آل ِعمَران: َك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ َتَشاُء ِبَيِدَك اْخلَيـْ

لّنسبِة ألنَّ ما  عتباِر إطالِق اِإلنساِن، فِإتياُن املُلِك وِعزُّة الّشخِص هَي خٌري  َِّ لُه خٌري وشّر،  نص على فعِل ا
نُّه هو الذي فـََعَلها. وقاَل يف خ َُّ لنفِسِه  تاِم لِإلنساِن، ونـَزُْع امللِك وذّلُة الّشخِص هَي شّر لِإلنساِن. وقد َنَسبَـَها ا

]. هذا القوُل يشمُل الّشّر كما يشمُل اخلَري، ومع ذلَك قاَل: 26} [آل ِعمَران: َك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ اآليِة {ِإنَّ 
ُر} [آل ِعمَران:  َدِب اخلطاِب. ويقِصُد بذلَك  26{بَِيِدَك اْخلَيـْ ْن نـََتأّدَب  ] واكتفى بذلَك عِن الشّر، تـَْعِليماً لنا 

 ، وهَو من معهوِد العرِب يف كالِمِهْم. وقْد َوَرَد يف الّشعِر واخلطِب.كّلِه مراعاَة األدِب العايل
سبُب الشيء يقوم مقاَمه ويُطَلق عليه «ومن القواعد اللُّغوية لفهم بعض مدلوالت القرآن الكرمي القاعدُة اليت تقول: 

 ومن األمثلة اليت تفسر هذه القاعدة:. »امسُه
 وىل غُري اإلدانة الثانية.ـ كما َتديُن ُتداُن، فاإلدانة األ



 ـ كما جتزي ُجتزى به، فاجلزاء األول غُري اجلزاء الثاين.
 أي عقوبة السيئة سببها السيئُة األوىل. »وجزاء سيئة سيئة مثلها«ـ 
م يكيدون كيداً وأكيد كيداً «ـ  ّ تعاىل وهو السبب. »إ  الكيُد من الناس أنتج العقوبة من ا

ألفاِظه وعباراتِِه، على اللفِظ العرّيب وعباراته ومعهوده يف الكالِم، ال خيرُج عن ذلَك قيَد وهكذا ميضي القرآُن يف 
لُه مبا  َأْمنََلة، وحييُط بكلِّ ما هو يف أعلى مرتبٍة من بليِغ القوِل، ممّا ساَر العرُب عليِه. فواقُعُه أنُّه عريبٌّ ْحمٌض وال عالَقةَ 

تَيه من هذِه اجلهِة، وال سبيَل إىل فهمه من غريها.هَو أْعَجمّي، فكاَن حتماً على كلِّ    مْن أراَد تـََفّهَم القرآِن أن 
ولذلَك كاَن الواجُب أن يـَُفّسَر الُقرآُن من حيُث ألفاظُُه وعباراتُُه، ومن حيُث مدلوالُت األلفاِظ والعباراِت مفرداٍت 

 وتراكيَب يف اللغِة العربّيِة فـََقْط.
الّلغُة العربّيُة وما يْقتضيِه َمْعُهوُدها يـَُفّسُر به القرآُن، وال جيوُز أْن يـَُفّسَر مْن هذه الّناحيِة إالَّ مبا تقتضيِه  فما تـُْرِشُد إليهِ 

الّلغُة العربّيُة ال غري. وطريُق ذلَك، النقُل املوثوُق ِبِه مْن طريِق الروايِة اليت يرويها الثّقُة الضابُط كما يقوُل عن 
وبناًء على ذلَك، فتفسُري املفرداِت والرتاكيِب، ألفاظاً وعباراٍت، حمصوٌر يف الّلغِة . »ِب اخلالصِة عربيـّتـُُهمْ فصحاِء العر «

 العربيِة وحدها وال جيوُز أْن يـَُفّسَر بغريِها إطالقاً. وهذا هو واقُعُه مْن هذِه اجلهِة.
األحكاُم الشرعّيُة كتحرِمي الر وحتليل البيِع، واألفكاُر اليت هلا أّما واقُعُه مْن حيُث املعاين الشرعّيُة كالصالِة والصوِم، و 

تِه ُجمْمًال وجاَء الّرسوُل وَفّصَلُه. كما  جاَء واقٌع شرعّي كاملالئكِة والشياطِني، فِإّن الثابَت أّن القرآَن جاَء يف كثٍري مْن آ
 َُّ  فيه أّن الرسوَل هو يُبّينُه، قال تبارك وتعاىل: {َوأَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك عاّماً ولكّن الرسوَل َخصَصُه. ومطلقاً فَـَقّيَدُه. وذَكَر ا

َ لِلنَّاِس َما نـُّزَِل إَِلْيِهْم} [الّنحل:   ].44الذِّْكَر لِتـُبَـنيِّ
ومعانيها كلِّها.  فالقرآُن مْن هذِه اجلهِة حيتاُج فـَْهُمُه إىل االّطالِع على ما يـُبَـيّـُنُه الرسوُل من مفرداٍت القرآِن وتراكيبهِ 

َر ذلَك.  سواٌء أكاَن هذا البياُن َختصيصاً أم تْقييداً أم َتفصيالً أم َغيـْ
ّماً أل لقرآِن، أْي أنُّه ُمتوّقٌف عليها توّقفاً  ا بياٌن ولذلَك كاَن فـَْهُم القرآِن الكرمي ُمتوّقفاً على فَـْهِم السّنِة املتعلقِة  ّ

َزِل مْن معاٍن وأحكاٍم وأفكاٍر.للقرآِن حىت يُعرَف بواسطتها م  ا يف القرآِن املنـْ
وهلذا كاَن االقتصاُر على َفهِم القرآِن فـَْهماً كاِمالً ال يكفي فيه االقتصاُر على الّلغة العربّيِة فحْسب، بْل ال بّد أْن 

ُة وحدها هي اليت يـُْرَجُع إِليها لَِفْهِم يكوَن، فوَق معرفِة الّلغِة العربّيِة، معرفُة السّنة أيضاً، وإْن كاَنِت الّلغُة العربيّ 
ا. ُ  مدلوالِت املفرداِت والرتاكيِب، من حيُث ألفاظُها وعبارا

 لَفْهِم ولكي نـَْفَهَم القرآَن كّلُه، فال بّد مْن جعِل السّنِة واللُّغِة العربّيِة أْمريِن حتمّيِني، ومَن املُحتِم أيضاً أْن يسريا معاً 
را ملَْن يريُد أْن يفّسَر القرآَن. أّما القصُص الواردُة فيِه عِن األنبياِء والّرُسِل واحلوادث اليت قّصها عِن القرآِن، وأْن يتوفَّ 

 األمِم الغابرِة فيتوّقُف أمُرها على احلديِث، إْن َوَرَد فيها حديٌث، وإالَّ اقْـُتِصَر فيها على ما َوَرد عنها يف القرآِن.



لرجوع إىل الّرسوِل (ص) ، وبّنيَ لنا أّن الّرسوَل هَو الذي وال يصّح أْن تـُْعَرَف عْن  ََّ أمَرَ  غري هذيِن الطّريقِني ألّن ا
لرجوِع إىل غريِِه. فال جيوُز أن نرجَع إىل اِإلسرائيلّيات وما شاَكَلَها ِلَفْهِم قَ  مْر  َصِص حيّق لُه أْن يُبّنيَ القرآَن، ومل 

 املاضيِة. وليس املوضوُع َشرَْح ِقّصٍة حىت يُقال: إّن هذا مْصَدٌر أْوَسُع، على فْرِض ِصْدِقِه. وإمنا القرآِن وأْخباِر األَممِ 
ا كالُم رّب العاملَني، فيجُب الوقوُف عنَد مدلوالِت هذه النصوِص  املوضوُع هو شرُح نصوٍص ُمعينٍة نعتِقُد ونؤمن أ

ا، ومْن حيُث  االصطالُح الشرعّي من صاحِب االصطالِح، وهَو الرسوُل الذي قاَل من حيُث الّلغُة اليت جاَءْت 
ُ جّل جالُلُه عنه: إّن القرآَن أُْنزَل عليِه َلُيبينُه للناِس. ومن هنا جيُب أْن يُنفى من التفسري كّل قوٍل جاَء عن طريقِ  َّ  ا

َِّ وال يوجُد اِإلسرائيلّياِت، أْو ُكُتِب التّاريِخ وغريها. ويكوُن مَن االفرتاِء عل َِّ أْن نزعَم أّن هذِه املعاَين هَي كالُم ا ى ا  دليٌل أو أمارُة دليٍل أّن هلا عالقًة مبعاين كالِم هللا عزَّ وجلَّ.
وأّما ما يزعُمُه الكثُري مَن الّناِس، قدمياً وحديثاً، من أّن القرآَن حيوي العلوَم والصناعاِت واالخرتاعاِت وأمثاَهلا، حىت 

افوا فنسبوا إليه كّل ِعْلٍم مذكوٍر للُمتَـَقّدمَني واملُتأّخريَن من علوِم الطبيعياِت والكيمياِء واملنطِق وغِري ذلَك، فال أض
تِه اْحملَكماِت أفكاٌر للّداللةِ  ُْم، ألنُّه ْمل يْقِصْد بِه تقريراً لشيٍء ممّا زعموا. وكّل آ على  أصَل لُه. فواقُع القرآِن يكّذ

َِّ.َعَظمَ  َِّ، وأْحَكاٌم ملعاجلِة أْعماِل عباِد ا  ِة ا
مما  وأّما ما حدَث مَن العلوِم، فلم َترْد بِه آيٌة وال ُجزُء آيٍة فيها أدىن داللٍة على أّن أّي عْلٍم مَن الُعلوِم، وما َوَرَد فيهِ 

ُ الَِّذي يـُرْ  َّ ٍت أو حقائَق علميٍة كآية {ا } [الرُّوم: ميكُن أْن ينطبَق على نظر ً َح فـَُتِثُري َسَحا ] اآلية.. 48ِسُل الرَِّ
َِّ الالحمدودة، ال ِإلثباِت النواحي العلمّية. وأّما قولُُه تعاىل: {َونـَزَّْلَنا َعَليْ  ا جاَءْت للّداللِة على ُقْدَرِة ا َك اْلِكَتاَب فإ

ً ِلُكلِّ َشْيٍء} [الّنحل:  َيا لِّ شيٍء من التكاليف والتعبِد وما يـَتَـَعّلُق بذلَك، بدليِل َنص اآليِة، ] فاملُراُد منها ِلكُ 89تِبـْ
ا تتعّلُق مبوضوع التكليِف الذي بّلَغُه الرَّسوُل للّناِس. وأما َنصُّ اآليِة:  فِإ

َنا ِبَك َشِهيًدا َعلَ  َعُث ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َشِهيًدا َعَلْيِهْم ِمْن أَنْـُفِسِهْم َوِجئـْ ً ِلُكلِّ {َويـَْوَم نـَبـْ َيا ى َهُؤَالِء َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ
 ].89} [الّنحل: ًة َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمنيَ َشْيٍء َوُهدًى َوَرمحَْ 

َ ـ أي القرآ لّرسول شهيداً على أُمتِه، يعين َشِهيداً عليها مبا بـَّلغها. وكونُه نـَّزَل القرآَن لِيـُبَـنيِّ َِّ جاَء  ن ـ ُكّل فكوُن ا
شيٍء يكوُن هدًى ورمحًة وُبشرى للُمسلمَني، ُحيّتُم أّن الشيَء املقصوَد ال يتعّلق بِعْلِم الطبيعِة أو املنطِق أِو اجلغرافيا أو 
لّرسالِة، أي أّن الكتاب تبياٌن لألحكاِم والتعّبِد والعقائِد، وهدًى يهدي الّناَس ورمحٌة  غري ذلك، بْل هَو شيٌء يتعّلُق 

َِّ، وال عالقَة لغري الديِن وتكاليفِه بشيٍء مْن ذلك.هلمْ  جلّنِة ورضواِن ا  ، يُنقذُهْم ِمَن الّضالِل، وبشرى للمسلمَني 
ً لُكلِّ شيءٍ «فيتعّنيُ أْن يكوَن معىن قولِه   أموَر اِإلسالِم. »تِبيا

 وأّما قولُُه تعاىل، وهو احمليط بكلِّ شيء ِعلماً:"ق
َِّ  »الكتاب«] فاملراُد بـ 38 اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء} [األنَعام: {َما فـَرَّْطَنا ِيف  الّلْوُح املَْحُفوُظ، وهَو كناية عْن ِعْلِم ا
ُ: {َذِلَك اْلِكَتاُب َال  »كتاب«تعاىل. وكلمُة  َّ ُرها الرتكيُب الذي َوَرَدْت فيِه، فحَني يقوُل ا ِمَن األلفاِظ املُشرتكِة يـَُفسِّ



] يـَْقِصُد بِه 52]، يُراُد بِه القرآُن، وحَني يقوُل: {َما ُكْنَت َتْدرِي َما اْلِكَتاُب} [الّشورى: 2ِه} [البَـَقَرة: َرْيَب ِفي } [اإلسَراء: ِلَك ِيف اْلِكَتاِب َمْسطُوًرا] أو {َكاَن ذَ 39} [الّرعد:  {َوِعْنَدُه أُمُّ اْلِكَتابِ الكتابَة، ولكْن حني يقولُ 
َِّ َسَبَق} [األنَفال: 38ْطَنا ِيف اْلِكَتاِب} [األنَعام: ] أو {َما فـَرَّ 58 أو {ِإالَّ ِيف ] 68] أو {َلْوَال ِكَتاٌب ِمَن ا

] أو {َوَال يـُنـَْقُص ِمْن ُعُمرِِه ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب} 6} [ُهود: أو {ُكلٌّ ِيف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ  ]59} [األنَعام: ِكَتاٍب ُمِبنيٍ 
َِّ العليم احلكيم، فقولُُه تعاىل] إّمنا يَـ 11[َفاِطر:  ] 39} [الّرعد: : {َوِعْنَدُه أُمُّ اْلِكَتابِ ْقِصُد بذلَك كلِه ِعْلَم ا

، فهذا كّلُه يدلُّ على أنُّه ليَس املراُد يف هذِه اآليِة من كلمِة ال َِّ كتاب: يـَْقِصُد الّلْوَح احملفوَظ وهو كَنايٌَة عن ِعْلِم ا
َِّ نَفسِه.، بِل املُر »القرآن«  اُد اللوُح احملفوُظ وهو َكَنايٌة عن ِعْلِم ا

 فال دالَلَة يف اآليِة، إذاً، على أّن القرآَن حيوي العلوَم وأمثاَهلا، ألّن مفرداتِه وتراكيَبُه ال تدّل عليها، وألّن الرسوَل ملْ 
ا رسوُل يـُبَـيـّْنها، فال عالقَة هلا بِه.هذا هو واقُع القرآِن وهو يدّل داللًة صر  حيًة واضحًة على أنُّه نصوٌص عربّيٌة جاَء 

الستناد إىل دليٍل شرعيٍّ وردَ  َِّ، وال تـَُفّسُر بغِري الّلغِة العربّيِة وسّنِة رسولِِه. أّما تفسريُُه  َِّ مْن ِعْنِد ا  يف كيفّيِة تفسريِِه ا
 فغُري واِقٍع وال أصَل لُه إطالقاً.

تُُه، ومل يصّح عِن الرسوِل بياٌن لكيفّيٍة ُمعينٍة للتفسري.ومن هنا فإنَّ القرآَن نَـ   ْفَسُه ْمل يُبّنيْ كيَف تـَُفّسُر آ
َِّ عليِهْم، فِإْن كاَن ُمْسَتِنداً إىل سبِب الّنزوِل فهَو من قبيِل احلديِث املوقوِف، ال منْ   وأّما تفسُري الّصحابِة رضواُن ا

ِت ومل حيُصْل إمجاٌع منهْم على كيفّيٍة ُمعّينٍة َقبيِل التفسِري، وإْن كاَن مْن قب يِل الّشرِح والبياِن، فقد اختلُفوا يف اآل
خذ ِمْن أهِل الكتاِب بعَض اِإلسرائيلّياِت ويرويها عنُه الّتابعوَن، ومنهْم َمْن كاَن يرُفُض  للتفسِري. ومنهْم َمْن كاَن 

َِّ قوًال، وفعًال، أْخذها. ولكنّـُهْم مجيعاً كانوا يفهموَن القرآنَ   مبا يعرفونَُه مَن الّلغِة العربّية، ومبا يعرفوَن مْن سّنِة رسوِل ا
، وذلَك مشهوٌر عنهم مجيعاً. وَمْن كاَن يتحرُّج عن تفسِري بعِض الكلماِت أو  َِّ ً، ووصفاً خبَْلِق وُخُلِق رسوِل ا وسكو

ِت، فقْد كاَن حتّرُجُه للوثوِق مَن املعىن  ال على ما َوَرَد به النّص حىت ال يُفَيت إال بعَد علٍم موثوٍق. ولكّن ذلَك ال اآل
 ُيسّمى إمجاعاً ألنُّه ال َيْكِشُف عْن دليٍل مَن الرسوِل. فبيانه، كما قلنا، ُسّنٌة ال تفسٌري.

سراِر الّلغِة العربّيِة وُمالَزَمِتِهْم للنّيب وملّا كاَن الصحابُة هم أقرَب النّاِس إىل الّصواِب يف تفسري القرآِن ملعرفتهم العميقِة 
 الذي أُنزَِل عليِه القرآُن... فلقد اتفقوا على َجْعِل الّلغِة العربّيِة والّشعِر اجلاهلّي واُخلَطِب اجلاهلّيِة وغريِها األدواتِ 

 الوحيدَة لَِفْهِم مفرداِت القرآِن وتراكيبه.
ا يف فـَْهِم ويف وقوِفِهم عنَد حدِّ ما َوَرَد عِن ا لّرسوِل، وإطالِق َعْقِلِهْم يف فـَْهِم القرآِن خُري طريقٍة تـُتّـَبُع ويـُْقَتَدى 

ّ نرى أّن طريقَة تفسريِِه ال تتعدى اّختاَذ الّلغِة العربّيِة، والسّنِة النبويِّة األداَة الوحيدَة لَِفهْ  ِم القرآِن القرآِن، ولذلَك فِإ
 وتراكيُبُه، ومن حيُث املعاين الشرعّيُة واألفكاُر اليت هلا واِقٌع شرعّي. كما نرى أْن يُْطَلَق وتفسريِِه، مْن حيُث مفرداتُهُ 

لْلَعْقِل فـَْهُم النصوِص بقدِر ما يدّل عليِه كالم العرِب ومعهوُد تصّرِفِهْم يف القوِل، ومبا تدّل عليِه األلفاُظ مَن املعاين 
رآٍن أو ُسّنٍة، وأالَّ يكوَن َغَري ُمَقّيٍد مبا َفِهَم األّولوَن السابقوَن ـ ال العلماُء وال الّشْرِعّيِة الواردِة بنص شرعيٍّ من ق



الّتابعوَن حىت وال الّصحابُة منهم ـ إذ قد نشأت اجتهاداٌت قد ُختِطىُء وقد ُتصيُب. فرمبا أْرشَد العقُل إىل فـَْهِم آيٍة  
ر من خالِل كثرِة مطالعات ِه للعربّيِة والشريعِة، أو ظهَر له مْن جتّدِد األشياِء وتقّدِم األشكاِل املدنّيِة كاَن هلا واقٌع للمفسِّ

لوضِع حيُصُل اِإلبداُع يف التفسري وذلَك يف  لَفْهِم ال  والوقائِع واحلوادِث ما يعيُنُه على التفسري. فبِإطالِق العقل 
مَن الوقوِع يف ضالِل الوضِع ملعاٍن ال متّت إىل الّنّص ِبِصَلٍة مَن ُحُدوِد ما تقتضيِه كلمُة التفسري مَن احلمايِة والّصْوِن 

قصى ما يـَْفَهُمُه مَن النّص دوَن التقّيِد بفهِم أّي إنساٍن  الّصالِت. وهذا االنطالُق يف الَفْهِم وإطالِق العناِن للعقِل 
اِإلسرائيلّياِت كلِّها ويُوِجُب االقتصاَر يف القصِص على  ما عدا النّيب ـ ألنَّ النّيب ليس مفسراً بل هو مبّني ـ ُحيّتُم إبعادَ 

لعلوم،  ما َوَرَد بِه يف القرآُن عنها، ُيضاُف لذلَك إبعاُد ما يزعموَن مْن علوٍم تضّمَنها القرآُن. وهنا، أي ما يتعلق 
ِت الباحثِة يف الكون، وما قُ  ِصَد منها من بياِن َعَظَمِة هللا يف جيُب الوقوُف لننظَر يف ما تعنيه تراكيُب القرآن من اآل

اخللق واإلبداع يف التكوين، ويف السنن اليت ينتظم مبوجبها هذا الكوُن يف أبعاِدِه اليت مل تُعرف هلا حدوٌد حىت اآلن. 
ا تطري مسرعًة يف الفضاء بكل ما حتمل  ن االكتشافات العلمية قد أكَّدت كروية األرض وأ فمثالً عندما يقولون 

طنها... جند أن القرآن الكرمي قد أتى على ذكر هذه احلقيقة يف سورة املرسالت عندما قال هللا ع لى ظهرها ويف 
ً تعاىل: {أَملَْ َجنَْعِل اَألْرَض كِ  ً *َأْحَياًء َوأَْمَوا ].. فالكفات هو طائر يطري مسرعاً وهو 26- 25} [املُرَسالت: َفا

 قابٌض جبناحيه على شيٍء خيصُُّه.
ٌت كثرية تؤكد مجيعها على كيفية تركيب الكون،  وليست هي احلقيقة الكونية الوحيدة يف القرآن الكرمي، بل هنالك آ

رّات والنجوم والكواكب واالقمار والشهب والسحب الدخانية اخل..  وأنَّ مجيع ما فيه من األجرام مبا يف ذلك ا
مداره، ويف الفلك الذي جعل فيه حىت تبقى حركة الكون منتظمة، أجل مجيعها يف حركة دائمة، وكلٌّ منها يسري يف 

حكام، وهذا، وال ريب، منتهى عظمة االبداع يف اخللق والتكوين، وهيهات  لدقة واالجتاه اليت أعدَّت له  وسائرة 
، ألن لإلنسان أن يبلغ حدود ما خلق هللا تعاىل يف السماوات واألرض مهما بلغت القدرة لديه على االكتشاف

علوَمُه ـ ومهما تطاولت واتسعت ـ تبقى حمدودة ضمن دائرة ما يشاُء هللا تعاىل له: {َوَال حيُِيُطوَن ِبَشيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ 
 ] وكلُّ ما توصَّل إليه اإلنسان من اكتشافات علمية، يبقى يف حدود التفسري..255ِمبَا َشاَء} [البَـَقرَة: 

تهد ـ كما قلنا ـ قد خيطىء وقد يصيب؛ وليس اجتهاده يقينياً بينما النصوص القرآنية والتفسري هو اجتهاد؛ وا
ا من عند هللا تعاىل، ومع ذلك حنن نعترب أن ما توصل إليه العلم ال خيرج عن كونه تفسرياً،  وحدها يقينية أل

ا حقائق والتفسري مطلوب يف كل عصر. وإمنا علينا أالَّ نعترب االكتشافات العلمية ـ وا لتجريبية منها خاصة ـ على أ
يت حقائق علمية أخرى فتبطلها. ولذا  ا حقائق علمية ومن املمكن أن  ا يقولون عنها أ ائية، ألّن أصحا بتة و

ن ما أنزله سبحانه وتعاىل هو وحده يبقى يقيناً ال حيتمل الظن.  نعود ونكرر 
ُه أسَهَل وقد اختذ كتاَب جممِع البياِن لِإلمام ا َ ُ عنه أساساً ومنطلقاً لتفسري القرآِن ألنَّنا َوَجْد َّ لطربسي رضَي ا

التفاسِري وأْكثـََرها مجعاً لآلراء اإلسالمّية املختلفِة وأْحَرَصها على مجِع كلمِة املسلمني. مع أن تفسَري اإلمام الطربسي 



ت اليت حترِّف بعض املفاهيم اإلسالمية، أو اليت حرَّفت هو تفسٌري جتزيئّي، وليس خباٍل متامًا من اِإلسرائيلّيات  (الروا
دات واملبالغات، اليت لن نعتمدها يف تفسري  يف األصل تعاليَم التوراة واإلجنيل)، كما أنه ليس خباٍل من الز

ضوعية للقرآن الكرمي، ، والذي يُعّد رائداً يف التفسريات املو »جممع البيان احلديث«املوضوعّي الذي أطلقنا عليه اسم: 
 يف العامل اإلسالمّي. وهو يشتمُل على املواضيع التالية:

أوًال: معجم تفسري معاين مفرداِت ألفاِظ القرآِن الكرمي (وهو املعجم الذي بني أيدينا) وقد َجَعْلُتُه مستوفياً مجيَع 
ه على حروِف التهجّ  ّ قاً إ ي، مقدِّماً األلَف مث الباء على ترتيِب حروِف معاين مفرداِت ألفاظ القرآِن الكرمي، ُمَنسِّ

املعجِم، معترباً فيِه أوائَل حروفِه األصليَّة دومنا الزوائد، ومشرياً فيه إىل الصلِة اليت بَني األلفاظ املستعاراِت منها 
ملعاين واملشتّقاِت حسبما يقتضي التوسُُّع الالزُم هلذه املعاين. ورمبا أيها القارىء الكرمي ال جتد مج ت املتعلقة  يع اآل

ت.  ولكنك حبوِل هللا وقوته ستجُد مجيع َمعاين مفردات ألفاِظ اآل
 نياً: معجم إعراب مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، وقد نسقته على أحرف التهّجي.

 لثاً: قصص األنبياء وفقاً للُقرآن الكرمي والسُّّنة النبويّة الشريفة.
، وهو الكتاُب الذي حيكي سرية النّيب حممد (ص) ، وهو عبارة عن جملدين: األول يروي سرية رابعاً: خامت النبيني

 حياته يف مكة املكرَّمة، والثاين يروي سرية حياته يف املدينة املنورة.
 خامساً: كتاب األمثال يف القرآن الكرمي.

لُة على معرفة النفِس اإلنسانيِة حسب سادساً: كتاب علم النفس. وهو عبارة عن جملدين، فيهما األحباُث الّدا
 مضامينها يف الكتاب والسّنة.

 سابعاً: كتاب موسوعة األحكام الشرعية امليسَّرة يف أربعة جملدات:
لد األول: يف علم األصول، وفيه قّدمنا شرحاً مستفيضاً للتفسري املوضوعّي، وبّينا الفارق بينه وبني التفسري  ا

 ه العلماُء املسلمون منذ القرن األول اهلجرّي.التجزيئّي الذي سار علي
لدات الثالثة اُألخرى: يف األحكاِم الشرعيِة على املذاهِب اخلمسة:  ا

 ـ الشيعة اإلمامية.
 ـ احلنفية.
 ـ املالكية.

 ـ الشافعية.
 ـ احلنبلية.

للقرآِن الكرمي الذي يتطلبه العصر وبصدور الكتاِب السابع نكوُن قد أنـَْهْينا بعوِن هللا التفسَري الشامَل الكامَل 
 احلاضر.



ِذِن هللا ومشيئته.   وها حنن نقدُِّم الكتاَب األوََّل يف معاين مفرداِت ألفاِظ القرآن الكرِمي 



 
 )ChTitle( اإلعـجـاز 

َنا   على ِذْكرها يف املَقدَِّمِة.َعَلْينا أْن نَْذُكَر ِإْعجازاً ُمتَـَعلِّقاً يف ُكلِّ ِكتاٍب ِمْن ُكُتِب التـَّْفسري اليت أَتـَيـْ
 ِمْن هذا الِكَتاُب َحيَْتوي على تـَْفِسري ُمْفَرداِت ألفاِظ الُقرآِن الكرِمي، ِلذا َسَنْأيت فيه على ِذْكِر إعجاِز الُقرآِن الَكِرميِ 

ِمِه، َفكَأنَّ العاَملَ ُكلَُّه يف الَعْجز ِإْنساٌن واِحٌد ليَس َلُه َسانيَُّة يف ُحمَاوَلِة املُْعِجَزِة حيُث اَأللفاُظ والَعدُد واحلساُب. واِإلعجاُز ال يكوُن إعجازاً إالَّ إذا َضُعَفت الُقْدرَة اِإلنْ  تِِه اْحملُدوَدِة واْسَتَمرَّ هذا الضَّْعُف على َتراِخي الّزماِن َوتـََقدُّ ُر ُمدَّ َغيـْ  لَِغًة ما بـََلَغْت.
 الكرمي االعجاز اللفظي والعددي واحلسايب يف القرآن

ُهْم َمْن تـََفرَّغ ُهْم  ُمْنُذ الُقروِن اُألوىل لِْلِهْجَرِة واملُْسِلموَن دائبوَن على ِدراَسِة أَْلفاِظ الُقْرآِن الَكِرِمي، فِمنـْ ملعاين أَلفاِظِه، َوِمنـْ
تِه وَعَدِد َكِلماتِِه َوُحروِفِه. وعلى امِتَداِد الُعُصوِر امتدَّ ه ذا الَبْحُث وانـَْتَشَر أْمرُُه وخاصًَّة يف َعْصِر َمن تـََفرَّغ لَِعَدِد آ

هذا َعْصِر األرقاِم والَعدِّ واِإلحصاِء، وقاَمْت ِدراساٌت على اِإلعجاز الَعَدديِّ للقرآن الكرمي يف ُخمْتَـَلف نواحيه، 
إلعجاز اللفظّي والعددّي معًا.  إلضافة إىل الدراسات اليت اهتمت 

 َرُه الدّْكتوُر َعْبُد الرزاق نوفل َحْوَل اِإلعجاِز الَعَدِديِّ يف القرآِن الكرِمي.وإليكْم بـَْعَض َما ذَكَ 
 يقوُل من حيث اخللْق:

 115ـ يتساَوى يف القرآِن الكرِمي َعَدُد َمرَّاِت ذكر الدنيا وعدد مرات ذكر لفظة اآلخرة. إْذ َتَكرََّرْت ُكلٌّ ِمْنهما  1
نيا) َعْن تِْلَك اليت َوَردْت فيها لفظُة  َمّرة يف القرآِن الكرِمي َرْغمَ  ِت اليت َوَرَدْت فيها لفظة (الدُّ اْخِتالِف ُمْعَظِم اآل

 (اآلِخَرة).
 مرة. 88ـ يتساَوى َعَدُد ذكِر املالئكِة َوَعَدُد ِذكِر الشَّياِطني إْذ َوَرَدْت كلٌّ ِمَن اللَّْفظَتَـْنيِ  2
 َمرَّة. 145 ـ يتساَوى ِذْكُر احلَياِة َواملَْوتِ  3
 مرة. 368ـ يـََتساَوى َعَدُد ِذْكِر النَّاِس َمَع ِذْكِر الرُُّسِل  4
نيا واآلِخَرةِ  5 يعاً ِمْن َبَشٍر وَمالِئَكٍة َوِجنٍّ يف الدُّ  َمَع َلْفِظ (ُقْل) َوُهَو ـ يـََتساَوى َلْفُظ (قاُلوا) َوُهَو َمجُْع َما قَاَلُه اخلَْلُق مجَِ

 َِّ  مرة. 332ِلُكلِّ من خلقه  األْمُر ِمن ا
 احلساب

 مرة، أي َعَدد أْشُهِر السََّنة. 12َوَرَد ذْكُر َلْفِظ الشَّْهِر 



ِم السََّنة. 365َوَرَد ذكُر َلْفِظ اليوم  ّ  مرة، أي َعَدد أ
 من حيث األفعالُ 
 واملناِفُع واملََساِوئ

 مرة بقدر ما تكررت السيئات. 180ـ الصاحلات ذكرت  1
 مرة بقدر ما تكرر لفظ الفساد. 50ذكر  ـ والنفع 2
 مرة بقدر ما ذكرت الشدة. 102ـ والصرب ذكر  3
 مرة بقدر ما ذكرت الرمحة. 79ـ واهلدى ذكرت  4
 مرة. 234مرة ولكن املغفرة وردت ضعف هذا العدد أي  117ـ واجلزاء تكرر  5
 مرة. 36لعدد أي مرة ولكن لفظ (اليسر) ثالثة أضعاف هذا ا 12ـ ولفظ (العسر) تكرر  6

ا  811وخنتُم هذا البحَث بلفِظ اِإلميان ومشتقاتِِه الذي َتكرَّر   811َمرًَّة. ولفظ الِعْلِم َوُمْشتَـقَّاتِِه واملَْعرَِفِة َوُمْشتَـقَّاِ
 مرة.

 ِمْن ِجَهِة َوالُكْفِر َوالضَّالِل مرة، أي أنَّ الفارَق بـَْنيَ اِإلميانِ  697ولكنَّ الُكْفَر ومشتقاتِِه والضَّالَل وُمْشتَـقَّاتِِه تكرر 
 .19أي ِبَعَدِد ُسَوِر القرآِن الكرِمي َوَمْقُسوم على َعدد رقم  114ِمْن ِجَهٍة أْخَرى هو 

 األحرف النورانية يف القرآن الكرمي
ات اليت است ا من املتشا لسور: فذهب بعضهم إىل أ ا  أثر هللا تعاىل اختلف املفسرون يف احلروف القرآنية املفتتح 

ويلها إال هو سبحانه. وبناء على هذا يقولون: وهللا أعلم مبراده. وفسرها اآلخرون على وجوه  بعلمها وال يعلم 
عديدة اخرت منها القول الذي يالمُس الَواقَع: وهو أّن املراَد منها هو أّن هذا القرآن الذي عجزمت أيها الكفار عن 

ا قصائدكم وخطبكم ورسائلكم وحواراتكم. فإذا عجزمت عن معارضته مؤلٌَّف من هذه احل روف النورانية اليت تؤلفون 
 اإلتيان بسورة من مثله فاعلموا أنه من عند هللا خالقكم.

يت ذكر القرآن الكرمي أو اسم هللا العظيم الذي أنزله. مثل {امل * َذِلَك اْلِكَتاُب  ومن املالحظ أن بعد هذه األحرف 
ُ َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم * نـَزََّل َعَلْيَك اْلِكتَاَب} [آل ِعمَران: 2-1ِفيِه} [البَـَقَرة:  َال َرْيبَ  َّ ]، 3- 1]، {امل *ا

تُُه} [ُهود: 2- 1{املص * ِكَتاٌب أُْنزَِل} [األعَراف:  ُت اْلِكَتاِب ]، {الر تِْلكَ 1]، {الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آَ  اسم الكتاب الكرمي. »حم«]. وحىت يف احلواميم السبع ذكر بعد كل 1} [يُونس: ِكيمِ احلَْ  آَ
الذي َوَرَد ِذْكرُه يف اآلية الَكرميِة يف سورة املدَّثر فستجُد أمره  19وأما خبصوص األحرف النورانية اليت تشري إىل الرقم 

تـَُهمْ عجيباً إذا تتّبعت دالالته يف قوله تعاىل: {َوَما َجَعْلَنا أَ  َنًة  )9(ْصَحاَب النَّاِر ِإالَّ َمَالِئَكًة َوَما َجَعْلَنا ِعدَّ ِإالَّ ِفتـْ
َب الَّذِ  ً َوَال يـَْرَ ُقوَل يَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َواْلُمْؤِمُنوَن َولِيَـ لِلَِّذيَن َكَفُروا لَِيْستَـْيِقَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َويـَْزَداَد الَِّذيَن آَمُنوا ِإميَا



ُ َمْن َيَشاءُ  َّ ََذا َمَثًال َكَذِلَك ُيِضلُّ ا ِ ُ َّ ِْم َمَرٌض َواْلَكاِفُروَن َماَذا أََراَد ا َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما يـَْعَلُم ُجُنوَد  الَِّذيَن ِيف قـُُلِو ثِّر: ِهَي ِإالَّ ذِْكَرى لِْلَبَشرِ َربَِّك ِإالَّ ُهَو َوَما   ].31} [املدَّ
َُّ الَعِظيُم اإلْعجاَز الكبري حول هذا الرقم بقوله تعاىل: {َكالَّ َواْلَقَمِر *َواللَّْيِل ِإْذ َأْدبـََر *َوالصُّْبحِ  قد  ِإَذا َأْسَفَر ذكَر ا

َم َأْو يـََتَأخَّرَ *ِإنـََّها َإلِ◌ْحَدى اْلُكَربِ *َنِذيًرا لِْلَبَشِر *ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأنْ  ثِّر: } [امل يـَتَـَقدَّ  ].37-32دَّ
ألْحُرِف النُّورانِيَِّة وبّينت معجزة الّرقم  َتِدَئِة  الذي  19لقد وضعت َجْدوًال الفتتاحيَّات السَُّوِر التسع والعشرين املُبـْ
َنًة اختباراً للذين كَفروا ويْسَتيقَن الذين أوتوا الكتاَب مَن اليهوِد والنَّ  ّ سبحانه وتعاىل أن يكون ِفتـْ ّن أراده ا صارى 

م ونبيِّهم. ً بكتاِ   هذا هو النّيب املنتظر، ويْزداَد الذين آمُنوا إميا



 
 )ChTitle( جدول السـور التسـع والعشـرين 

حرف من أصل   سورة من القرآن الكرمي 114اليت تبتدىء 
 الرقم املتسلسل    السورة   األحرف النورانية

 1    البقرة    ا ل م
 2  آل عمران    ا ل م
   3    األعراف  م صا ل 

 4    يونس    ا ل ر
 5    هود    ا ل ر
 6    يوسف    ا ل ر

 7    الرعد    ا ل م ر
 8    إبراهيم    ا ل ر
 9    احلجر    ا ل ر

 10    مرمي  ك هـ ي ع ص
 11    طه    ط هـ

 12    الشعراء    ط س م
 13    النمل    ط س

 14    القصص    ط س م
 15  العنكبوت    ا ل م
 16    الروم    ا ل م
 17    لقمان    ا ل م
 18   السجدة    ا ل م
 19    يس    ي س

 20    ص    ص



 21    غافر    ح م
 22    ُفّصلت    ح م

 23    الشورى  ح م ع س ق
 24    الزخرف    ح م
 25    الدخان    ح م
 26    اجلاثية    ح م
 27  األحقاف    ح م

 28    ق    ق
 29    القلم    ن
موُع    َحْرفاً. 78فيُكوَن ا

ا مكرََّرٌة ما َعدا ومَن املَُشاَهِد اْحملُسوِس ِمَن اَألْحُرِف النُّورانِيَّ  ِة اليت ِهَي يف أواِئِل السَُّوِر التِّْسِع والِعشريَن َمجيِعها أ
 َحْرفـَْنيِ اثنَـْنيِ ُمها الكاف والنون.

تا إىل بـَْعض، َلَكوَّنَتا َكِلَمَة  َِّ ُسبحانَُه وتعاىل لكل شيٍء أو ِفْعلٍ  »ُكنْ «والكاُف والنُّوُن لو ُضمَّ يريد  وَُكْن ِهَي أْمُر ا
ُة حتميًة أْن يوِجدُه، َوال ُميِْكُن أْن يـََتَكرََّر هذا األمُر ِمن أجِل ُوُجوِد الشيء، بْل يصُدُر مرًَّة واِحَدًة فـََقْط فتكوُن النتيجَ 

 بوجوِدِه، قولُه تعاىل:
ًئا أَ  َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشيـْ  ].82} [يس: ْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكونُ {ِإمنَّ

األحرف اليت رأيناها مكررة يف أوائل السور نتيجة أن األشياء اليت خلقها هللا تعاىل مكررة أي متعددة األنواع بينما 
ا تتعدد وتتنوع يف اجلنس الواحد واللون الواحد، كاإلنسان واحليوان واجلماد واألجرام  واأللوان واألجناس، بل حىت أ

وام  ر هللا ـ سبحانه وتعاىل ـ اخلالق العظيم.السماوية... إىل آخره، فجميعها ُوِجدت 
ا يف اآلية الكرمية اليت ذُِكر فيها الرقم  ا وتَلَمسو ن 19َهِذِه املُْعِجَزُة الكربى ترو ؛ َولِتَـْوِضيِح َهذا اِإلْعجاز نقول 

. وهو 56و  56سورة قرآنية، قد ورد احلرف (ق) يف سوريت (قاف) و(الشورى) بَِعَدٍد متساٍو أي  114بني الـ 
، وذلك 57ُسْبحاَنُه َوَتعاىل الذي أنزل يف بداية هاتني السورتني حرف (ق) ليصبح عدد أحرف (ق) يف كل منهما 

حرف (ق) يف  57َكَرْمٍز أْو َعالَمٍة على أنه ـ جلَّْت عظمته ـ يـَْعَلُم تـَْوزِيَع احلُروِف األْجبَِدية يف كتابه، وإذا َأَضْفَت الـ 
يد. فإذا   114حرف (ق) يف ُسورَة الشُّورى فإنَّ املَْجُموَع يصبح  57لـُسورة (ق) إىل ا أي عدد ُسَور القرآِن ا

ُر القرآِن تكون املْعِجَزُة الُكربى قد ّمتت بقوله تعا ىل: {ق كاَن احلَْرُف (ق) يـَْرُمُز إىل القرآِن، ُكلِّ القرآِن، وال َشْيَء َغيـْ
 ].1} [ق: َواْلُقْرآِن اْلَمِجيدِ 



ال بد لكل قارئ  بـَْعَد َهِذِه اجلَْوَلِة السَّريَعِة املُبارََكِة يف أَْلفاِظ الُقْرآِن الَكِرِمي َوِيف ُحُروِفِه ويف عدِّ وإحصاِء هذه احلروف
نَُّه أْمٌر أراَده هللا. وَُكلَّما تـََعمَّقَت يف َهذا الَبْحِث يـَْزَداد ِإْعجاُبَك وخشوعك ِمْن  عاقل منصف، إالَّ أْن يُِقرَّ َويـَْعَرتَِف 

ايبَّ يف ُكلِّ َهِذِه الُقْدَرِة العظيمة. واإلعجاز يف تراكيب القرآن، ألنَّ التَّساِوَي الَعَدِديَّ َوالتواُزَن الرََّقميَّ والتَّناُسَب احلس
ً، ألنَُّه أْمٌر َمْوُضوعاِت القرآِن الكرِمي أمٌر ال َتْسَتِطيُع الطَّاَقُة الَبَشرِيَُّة أْن حتُِيَط بِه ذِكْ  راً َوال أْن َتْستَـْوِعَبُه تـَْوضيحاً وتبيا

َِّ ا لعظيم، َفَمْن أْعَمُق َوأْوَسُع َوأْكبَـُر ِمْن ُقْدَرِة اِإلْنَساِن املخلوق، َوَهذا ظاِهٌر َوَلْيَس خباٍف، فالقرآُن الكرُمي كالُم ا
ْمرِِه واِإلْلَماُم ِبَشْأنِهِ  َوالُوُقوُف َعلى ِسرِّ مجيع دالالته ومعانيه إالَّ ُمْنزِله، عّز شأنه وعظمت قدرته،  ُميِْكُنُه اِإلحاطَُة 

 ألنه هو العليم احلكيم.



 ) هو الرقم الذهيب19الرقم ( 
 اطلقت هذه التسمية على هذا الرقم منذ القرن اخلامس قبل امليالد دائرة املعارف الفرنسية دورة ماتون

لرقم تبني بعد البحث واالستقصاء  الذي ورد ذكره يف القرآن  19أن األقدمني قد اكتشفوا بعض اجلوانب املتعلقة 
 الكرمي.

أو الدوران االقرتاين للشمس والقمر ما معناه أن  »ماتون«فقد جاء يف دائرة املعارف الفرنسية العاملية عن دورة 
ساعة  12يومًا و 29مقدار هذا الدروان: الدوران االقرتاين هو الفاصل الزمين بني مرحلتني متتاليتني: ومتوسط 

 نية. وهو مقدار الشهر القمري.8،2دقيقة و 44و
الهتمام: أّن ما يساويه  م  235العالقة اجلديرة  أل  ً ً  235سنة مشسية ألن  8019شهراً قمر شهراً قمر

م هو  ً تساوي  235سنة مشسية ألن  19أل سنة مشسية. وكل سنة  19يومًا أو  6939، 69شهراً قمر
م  365مشسية تساوي  يوماً. وهو املقدار  6939، 75سنة مشسية  19يوماً وربع اليوم. فيكون جمموع أ

 »دورة ماتون«نفسه. وهذا ما يطلق عليه اسم 
سنة حبيث تكون املدة الالزمة القرتان الشمس  19فاكتمال الدوران االقرتاين لكل من املشس والقمر يستغرق 

 سنة. 19يف املكان نفسه هي  والقمر
* * * 

 ما يلي: »الروس«وجاء يف القاموس  
يكمل القمر دورانه عائداً إىل نقطة انطالقه يف فنرة زمنية حمددة بتسع عشرة سنة مشسية. (أي أن منائ الدورات اليت 

 سنة). 19اكملها القمر منذ بدء اخلليقة حىت اليوم استغرق كل منها 
] وتنتهي بقوله 30} [املدَّثِّر: ىل: {َعَليـَْها ِتْسَعَة َعَشرَ ة ذلك، اآلية اليت تبتدئ بقوله تعاوالذي جيزم ويؤكد صح

ثِّر: ِهَي ِإالَّ ذِْكَرى لِْلَبَشرِ تعاىل: {َوَما  ل31} [املدَّ يت مباشرة اآلية اليت يقسم هللا سبحانه وتعاىل فيها  قمر ]، و
ثِّ فيقول: {َكالَّ َواْلَقَمرِ  لشمس فيقول: {َواللَّْيِل ِإْذ أَْدبـََر *َوالصُّ 32ر: } [املدَّ ثِّر: ْبِح ِإَذا َأْسَفرَ ] مث  -33} [املدَّ

يت قوله تعاىل ليدل على أن هللا الذي 34 ر الليل وإسفار الصباح هو بزوغ الشمس، مث  ] والذي يدل على إد
ت املعجزات لقوله تعاىل 19أنزل القرآن على الرقم  ثِّر: {ِإنـََّها َإلِ◌ْحَدى اْلُكَربِ  :وذلك من كرب ]. هذا 35} [املدَّ

] كّل البشر يف كل مكان وزمان. فمن أراد من 36} [املدَّثِّر:  تعاىل: {َنِذيًرا لِْلَبَشرِ اإلعجاز سيكون كما قال هللا
ثِّر: البشر أن يتقدم فعليه أن يعترب يف قول هللا تعاىل: {ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم َأْن يـَتَـَقدَّمَ  ] إىل اخلري واجلنة 37} [املدَّ

ثِّر: َتَأخَّرَ إلميان {أَْو يَـ  لكفر، {ُكلُّ نَـ 37} [املدَّ ثِّر: ْفٍس ِمبَا َكَسَبْت َرِهيَنةٌ ] إىل الشر والنار   ].38} [املدَّ



  
 يف القرآن الكرمي 19وهنا يربز بعض جوانب اعجاز الرقم 

لبس لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أن الذي قضى وهذا يدل داللة واضحة ال ريب فيها وال   
ا كلها على الرقم  هو هو الذي أنزل هذا  19هذه السموات سبعاً وجعل فيها بروجاً ومشساً وقمراً منرياً، وأقام دورا

يد وأقام احرفه على الرقم  س والقمر، أمل تر أن الذي خلق عني االنسان هو هو الذي خلق الشم 19القرآن ا
لنسبة للرؤ أن  فهذا الضياء عبٌث لوال هذه العني، وهذه العني عبث لوال هذا الضياء فتدل حاجتهما لبعضهما 
خالقهما واحد، كاملفتاح وقفله اتساقاً يدل على أن صانعهما واحد، فاملفتاح عبث لوال هذا القف، والقفل عبث 

الذي جعله هللا سبحانه وتعاىل فتنة للذين كفروا ليستيقن  19الرقم  لوال هذا االملفتاح، وهكذا نستخلص العربة من
ما كل  ن بدورا ً هو هو الذي جعل الشمس والقمر يقرت  سنة. 19الذين أوتوا الكتاب ويزدادوا الذين آمنوا إميا

 وصدق هللا العظيم حيث يقول:
 »يسئلونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس»
 »الشمس والقمر بسحبان«
وجعلنا الليل والنهار آيتني فمحوذا آية الليل وجعل آية النهار مبصرة لتبتغوا فضًال من ربكم ولتعلموا عدد السنني «

 .»واحلساب وكل شيء فصلناه تفصيالً 
ة   وقاموس الروس: هذا هو النص الحرفي الذ ورد في دائرة المعارف الفرنس

Extrait de l'Encyclopédia Universalis 
La révolution synodique est l'intervalle de temps entre deux phases 
consécutives de même nom, sa valeur moyenne est de 29 jours, 12 
heures, 44 minutes, 28 secondes: C'est le mois lunaire. 
Relation intéressante: 235 mois lunaires VALENT 6939,69 jours et 19 
années juliennes (solaires) de 365 jours 1 - 4 correspondent à 
6939,75. 
C'est le cycle de Méton; il définit le nombre d'or. Au bout de 19 ans, 
les mêmes phases reviennent aux mêmes dates. 

Petit Larousse 



Cycle lunaire: période dix-neuf années, au bout de laquelle les 
phases de la lune reviennent aux mêmes époques. 

Petit Larousse illustré 



  
 )Chchapter(  َْحْرُف اْألِلف 

 (أ)
ً، ولذلك ُيَسمَّى النيبُّ (ص) أ : األُب: الواِلُد، وُيسمَّى ُكلُّ من كان سبباً يف إجياِد َشْيٍء أو إْصالِحِه أو ظهورِِه أ  أ

ْلُمْؤِمِنَني ِمْن أَنـُْفِسِهْم َوَأْزَواُجُه أُمََّهاتـُُهْم} [األحَزاب: املُؤِمنَني {النَّ  ِ كلُّ َسَبٍب «]، وُرِوي أنه (ص) قال: 6ِيبُّ َأْوَىل 
َقِطٌع يـَْوَم الِقياَمِة إالَّ َسَبيب ونسيب هم، وأبو احلَْرِب ِلُمَهّيجِ )9( »وَنَسٍب ُمنـْ ها، وأبو ، وقيَل: أبُو األضياِف لِتَـَفقُِّده إ

ا ملُْفَتّضها. وُيَسمَّى الَعمُّ مع األِب أبـََوْيِن، وكذلك األمُّ َمَع األِب، وكذلك اَجلدُّ َمَع األِب. قال تعاَىل يف  قصِة ُعْذَرِ
ِئَك ِإبـَْراِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسحَ  َ اَق ِإَهلًا َواِحًدا} [البَـَقَرة: يعقوب {َما تـَْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي َقاُلوا نـَْعُبُد ِإَهلََك َوإَِلَه آ

َل قو 133 َم من ذِكره. وقد محُِ ه ملا تـََقدَّ ئِِهم، وإمنا كان َعمَُّهْم، وُمسَّي ُمَعّلُم اإلْنساِن أ ُله ] وإْمساِعيُل مل يكْن من آ
َ َعَلى أُمٍَّة} [الّزخُرف:  َء َ َ آ لعلِم ِبداللِة قوله تعاىل {َربـَّنَا ] على ذلَك، أْي ُعَلماَء الذيَن 22تعاىل {َوَجْد َربَّو  َّ َأَطْعَنا َساَدتـََنا وَُكبَـَراءَ  ]، وِقيَل يف قولِِه {َأِن اْشُكْر ِيل َوِلَواِلَدْيَك} [لقَمان: 67} [األحَزاب: َ َفَأَضلُّوَ السَِّبيالَ ِإ

َ َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم} [األحَزاب: ] أنه َعَىن األَب الذي وَلَدُه واملَُعّلَم الذي َعلََّمُه. و 14 قولُه تعاىل {َما َكاَن ُحمَمٌَّد َأ
ٌء ألن أصل40 َ ال َجيْري َجمَْرى البـُنـُوَِّة احلِقيِقيَِّة. وَمجُْع األب آ لتحريك ] إمنا هو نـَْفُي الوالَدِة وتـَْنبيُه أّن التـَّبَـينِّ ه أَبـٌَو  واٌو ألنك تقول يف التثنية أبوان، وأبّوة، َحنُْو بـُُعولٍة وخؤولة. وقد أُْجري َجمَْرى َقفاً مثل (َرَحى) وأْرحاء، فالّذاِهُب منه 

 يف قول الشَّاِعر:
َها َ أ َها وأ  إّن أ

َْبُو بـَْهَمُه أي يـَتَـَفقَُّدها تـََفقَُّد األِب، وزاُدوا يف   ً، أَْأبُوُهْم، وُفالٌن  ًء، ويقاُل أبـَْوُت القوَم: ُكْنُت هلم أ النداء فيه 
. َ َ َ الصَِّيبُّ، ُهَو حكايَُة صوِت الصّيب إذا قال  ََْ  فقالوا  أَبِت. وقوُهلُْم 

: ق ]. األبُّ املَْرَعى، الكأل الذي مل يزرعه الناس والفاكهة للناس، واألبُّ 31} [َعَبَس: ال تعاىل {َوفَاِكَهًة َوَأ أبٌّ
ُء لِ  ً. وأبَّ إىل وطِنِه، إذا نـَزََع إىل وطَِنِه لألنعام، وهو املَُتهىيِّ بًة وأ ً وأ ّ لّرْعِي واجلَّز، ِمن قوهلِِم أبَّ لكذا، أي تـََهّيأ أ

 نـُُزوعًا: تـََهيَّأ لَِقْصِدِه، وكذا أبَّ لسيِفه إذا تَـَهيَّأ ِلَسّلِه.
ّدِة الزماِن املُْمَتدِّ الذي ال يـََتَجزّأُ كما يـََتَجزَّأُ الزماُن، وذلك ] األبَُد ِعباَرٌة عن مُ 9أبد: {َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا} [التـَّغاُبن: 

ُيَضمُّ إليه أنه يُقاُل: زماُن كذا، وال يُقاُل أبُد كذا. وكان َحقُُّه أْن ال يـُثـَىنَّ وال ُجيَْمَع، إْذ ال يـَُتَصوَُّر ُحُصوُل أبٍد آَخَر 
ٌد، وذلك على َحَسبِ   ختِصيِصِه يف بعِض ما يتناولُُه َكَتْخصيِص اسِم اجلنِس يف بعِضِه، مث يـُثـَىنَّ فيـُثـَىنَّ به. لكن قيل آ



داً ُمولٌَّد وليس ِمن َكالِم العرِب. وِقيَل أََبُد أََبٍد وأَبِْيٍد، أْي دائم، و  ذلك على وُجيَْمُع على أنه ذَكَر بـَْعُض الناِس أّن آ
َبََّد الشَّيُء: بَقَي أبَد ًة َطِويَلًة. واآلِبَدُة: الداهية يبقى ذكرها أبداً، والبَـَقَرُة التَّْأِكيِد. و َقى ُمدَّ بََّد وْجُه فالٍن: تـََوحََّش، وأَبدَ ًا، ويـَُعبـَُّر به عما يـَبـْ بََّد الَبعُري: تـََوحَّش فصاَر كاألواِبِد.   كذلك وقد الَوحِشيَُّة. واألواِبُد: الَوْحِشيَّاُت. و

َر بَِغِضَب.  ُفسِّ
ِبُق، إذا َهَرَب من 140} [الصَّافات:  ِإَىل اْلُفْلِك اْلَمْشُحونِ : {ِإْذ أََبقَ أبق َ قاً، وأَبَق  َبُق إ َ ] يقال: أِبَق الَعْبُد 

بََّق الرجَل َتَشبََّه به يف االستتاِر. ٌق، وَ َّ  سيِِّدِه، وَمجُْعُه ُأ
] اِإلِبُل يـََقُع على اْلبُعراِن الكثريَِة وال واِحَد له ِمْن لفِظِه. 144نَعام: إبل: قَال هللا تعاىل {َوِمَن اِإلِبِل اثـْنَـْنيِ} [األ

ِبُل أبُوًال، وأَبَل أْبًال: اْجتَـزَأ عِن 17} [الَغاِشَية: ِإَىل اِإلِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ قال تعاىل {أََفَال يـَْنظُُروَن  ]. وأَبَل الوْحشيُّ 
ِإلِبِل يف َصربِْ  بََّل الرَّجُل عِن امرأتِِه إذا تـََرَك ُمقاربـََتها، وأِبل الرجُل: كثـَُرْت إبُِلُه، املاِء َتشبُّهاً  َ ها عِن املاِء، وكذلك 

ُبُل أي ال يـَثْـُبُت على اِإلِبِل إذا رِكَبها، ورجٌل آِبٌل وأِبٌل: َحَسُن الِقياِم على إبِِلِه، وإِبٌل ُمَؤبـََّلةٌ  َ : جمموعٌة، وفالٌن ال 
لةُ  بِيلَ  : احلزمُة الكبرية ِمَن احلطِب. وقولُه تعاىل {َوأَْرَسلَ واِإل َ ] أي ُمتَـَفّرَِقٌة كِقْطعاِت إبٍل، 3} [الِفيل: َعَلْيِهْم َطيـًْرا َأ

 الواِحُد أبيٌل.
ََْىب  ًء. قال تعاىل: {َو ٍء اْمِتناٌع، وليس ُكلُّ اْمِتناٍع إ ُة االمِتناع، وُكلُّ إ ُء ِشدَّ ُ ِإالَّ َأْن يُِتمَّ نُوَرُه} [الّتوبَة: أَىب: اِإل َّ ا

ََْىب قـُُلوبـُُهْم} [الّتوبَة: 32 ]. وُرِوَي: 31]، {ِإالَّ ِإبِْليَس َأَىب} [اِحلجر: 34]، {َأَىب َواْسَتْكبَـَر} [البَـَقَرة: 8]، {َو
ىب  رسول هللا؟ قال (ص) : من أ« طاعين دخل اجلنة، ومن عصاين فقد ُكلُُّكْم يف اجلنة إال َمْن أَىب، قيل: ومن 

ََْىب.)10(»أىب  . ومنه َرُجٌل أِيبٌّ: ممَُْتنٌع من َحتَمُّل الضَّْيِم، وأبـَْيَت الضََّري 
ِويٌّ، ِويُّ، وبه ُشبَِّه الغريُب فقيَل أ  واإلتيانُ  أَتى: اِإلتياُن جميٌء بسُهوَلة، ومنُه قيَل لِلسَّيِل املارِّ على وْجِهِه أيتٌّ وأ

 َِّ ُكْم َعَذاُب ا َ لتَّْدبِري، ويقاُل يف اخلِري ويف الشَّرِّ ويف األعيان واألعراِض {ِإْن َأ ألْمِر و لذاِت و  َأْو يقاُل للمجيِء 
َِّ} [الّنحل: 40أَتـَْتُكُم السَّاَعُة} [األنَعام:  َيانـَُهْم ِمَن اْلَقَوا1]، {أََتى أَْمُر ا ُ بـُنـْ َّ ] 26ِعِد} [الّنحل: ]، {َفَأَتى ا

َألْمِر والتَّدبِري حنُو: جاَء َربَُّك. وعلى هذا النَّْحِو قوُل الشاعِر:  أي 
ا  أتـَْيَت املُُروَءَة ِمْن 

َا} [النَّمل:   ْم ُكَساَىل} [الّتوبَة: ]، وقوله: {َوَال َُْتوَن الصََّالَة ِإالَّ َوهُ 37قال تعاىل: {فـََلَنْأتِيَـنـَُّهْم ِجبُُنوٍد َال ِقَبَل َهلُْم ِ
] فاسـتعماُل اِإلْتياِن ِمْنها كاسِتْعماِل املَِجيِء يف 15] أي ال يـَتَـَعاَطْوَن. وقوله: {َِْتَني اْلَفاِحَشَة} [النَِّساء: 54

ًئا َفِر قوله: {  وجاَء ُزْبُدُه: أتـُوٌَّة. وَحتقيُقُه: ]. يقال أتَيُتُه وأتـَْوتُُه، ويقال لِلّسقاِء إذا خمُِضَ 27} [َمرَمي: َلَقْد ِجْئِت َشيـْ
ِء أي الرَّْيِع. وقولُه تعاىل: َمأْ  ََْيت مْنه، فهو مْصَدٌر يف معَىن الفاِعِل. وهذه أرٌض كثريُة اِإل تِّياً: جاَء ما ِمْن شأِنِه أن 

ُتُه، قال بعُضُهْم: معناُه آتِياً، فجعَل املفعوَل فاعًال، وليس ك ين األْمُر، َمْفُعوٌل من أتـَيـْ ذلك بل يُقاُل: أتـَْيُت األمَر وأ
ًا} [البَـَقَرة:  ُتُه كذا. قال تعاىل: {وأُتُوا ِبِه ُمَتَشاِ ُتُه بكذا وأتـَيـْ َا} 25ويُقاُل أتـَيـْ ]، {فـََلَنْأتِيَـنـَُّهْم ِجبُُنوٍد َال ِقَبَل َهلُْم ِ



َناهُ 37[النَّمل:  ]. وُكلُّ َمْوِضٍع ذُِكَر يف وْصِف الِكتاِب آتـَْينا فَـُهَو أبـَْلُغ ِمْن 54: } [النَِّساءْم ُمْلًكا َعِظيًما]، {َوآتـَيـْ
ان منه قبوٌل. ُكّل َمْوِضٍع ذُِكَر فيه أُوُتوا ألنَّ أُوُتوا قد يقاُل إذا أُوَيل َمْن مل يُكْن ِمْنُه قـَُبوٌل، وآتـَْيناُهْم يقاُل ِفيَمْن ك

ِإليتاِء 96: وقوله: {آُتوِين زُبـََر احلَِْديِد} [الكهف ] أي جيُئوِين، واِإليتاُء اِإلعطاُء. وُخصَّ َدْفُع الصََّدقِة يف الُقْرآِن 
]، {َوَال حيَِلُّ 73]، {َوِإقَاَم الصََّالِة َوِإيَتاَء الزََّكاِة} [األنبَياء: 277َحنُْو: {َوَأَقاُموا الصََّالَة َوآتـَُوا الزََّكاَة} [البَـَقَرة: 

ُتُموُهنَّ َشيـًْئا} [البَـَقَرة: َلُكْم َأْن َْخُ   ].247]، {َوملَْ يـُْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل} [البَـَقَرة: 229ُذوا ِممَّا آتـَيـْ
ٌث، وال مفر  ُث: َمتاُع البيِت الكثُري، وأصُلُه ِمْن أثَّ أْي َكثـَُر وَتكاَثَف، وِقيَل للماِل ُكّلِه إذا َكثـَُر: أ : األ د له  أثَّ

رَِها َوَأْشَعارَِها أَ كاملتاع. قال تعا ً َوَمَتاًعا ِإَىل ِحنيٍ ىل: {َوِمْن َأْصَواِفَها َوَأْوَ َلُهْم 80} [الّنحل: َ ]، {وََكْم َأْهَلْكَنا قَـبـْ
ً َورِئْـًياِمْن قـَْرٍن هُ  َ  ].74} [َمرَمي: ْم َأْحَسُن َأ

رِِهْم أثر: أثـَُر الشيء ُحصوُل ما َيُدلُّ على وجوِدِه. يقال أثَر وأثـَّ  َ َنا َعَلى آ ُر. قال تعاىل: {مثَُّ قـَفَّيـْ َر، واجلمُع: اآل
ًرا ِيف اَألْرِض} [َغافر: 27ِبُرُسِلَنا} [اَحلديد:  َ } [الرُّوم: 21]، {َوآ َِّ ِر َرْمحَِة ا َ ]، ومن هذا 50]، {َفاْنُظْر ِإَىل آ

ٌر، رِِهْم يـُْهَرُعونَ َحنْو قولِه تعاىل: {فـَُهمْ  يقاُل لِلطَّرِيِق اْلمسَتَدلِّ به على من تـََقدََّم آ َ ] 70} [الصَّافات:  َعَلى آ
]، وأثرُت الَبعَري: جعلُت على ُخّفه أُثـَْرًة أي عالَمًة تـَُؤثـُّر يف األْرِض 84وقوله: {ُهْم أُوَالِء َعَلى أََثرِي} [طه: 

ا على أثَرِه، وأثـَْرُت الِعْلَم: َرَويْـُته آثـُرُ  َرٍة ِمْن ِعْلٍم} [األحقاف: لُيْسَتَدلَّ  َ رًة وأُثـَْرًة، وأصلُه تـَتَـبـَّْعُت أثـََرُه {َأْو َأ ُه أْثراً وإ
َقى له أثٌر. واملآِثُر: ما يـُْرَوى ِمْن مكارِِم اِإلنساِن. وُيْسَتعاُر األث4 ُر لِْلَفْضِل ] وقرىء أثـََرٍة، وهو ما يـُْرَوى أو ُيْكَتُب فـَيَـبـْ

َنا} 9ومنه آثـَْرتُُه، قال تعاىل: {َويـُْؤِثُروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم} [اَحلشر: واِإليثاُر للتفضِل،  َُّ َعَليـْ َِّ َلَقْد آثـََرَك ا ] وقال: {
نـَْيا]، {َبْل تـُؤْ 91[يُوُسف:  أي  )11(»سيكوُن بـَْعِدي أثـََرةٌ «]. ويف احلديث 16} [األعلى: ِثُروَن اْحلََياَة الدُّ

ُ ِبُفالٍن: ِكنايٌة عن موتِ َيْسَتأثِر بـَْعُضُكمْ  َّ لشَّيِء ِمْن ُدوِن َغريِِه. وقوُهلُْم: استأثـََر ا ِه  على بـَْعٍض. واالْسِتْئثاُر: التـََّفرُُّد 
ى حكَ وهو تنِبيٌه أنه ِممَّن اْصطفاُه وتـََفرََّد تعاىل به ِمْن دوِن الَوَرى َتْشرِيفاً له. ورُجٌل أثٌِر: َيْستأِثُر على أصحابِِه، و 

 الّلحياِين: ُخْذه آثِراً مَّا وأَثِراً: ما. وآِثَر ِذي أِثٍري.
ِبِت األصِل وهو كل ضرب  »أْثلٍ «] و16} [َسَبإ:  َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر قَِليلٍ أثل: {َذَواَيتْ أُُكٍل َمخٍْط َوأَْثلٍ  أي َشَجٍر 

رَ «من ضروب اخلشب كشجر الطرفاء والصفصاف. وقوله (ص) يف الوصّي:  َر ُمقَنتٍ  )12(»ُمَتأّثٍل ماالً  َغيـْ أي َغيـْ
َتُه.  له وُمدَِّخٍر، فاْسَتعاَر التأثَُّل له، وعنه اسُتِعَري: َحنَتَّ أثْـَلَتُه إذا اْغتَـبـْ

ِنِه َمْعَىن الُبْطِء. قال الشاِعرُ  ٌم. ولَتَضمُّ ُم اْسٌم ِلألْفعاِل املُْبِطَئِة عِن الثَّواِب، ومجعُه آ  :أمث: اإلْمث واَأل
لرَّادف  إذا َكَذَب األَمثَاُت اهلَِجريا   َمجَاَلّيٌة تـَْغَتِلي 

] أْي يف تَناوِهلما إْبطاٌء عِن اَخلْريات. قال احلسُن: 219وقوله تعاىل: {ِفيِهَما ِإْمثٌ َكِبٌري َوَمَناِفُع لِلنَّاِس} [البَـَقرَة:  
وإذا زاَدْت َمَضرَُّة الشيِء على منفعِتِه اقتضى العقل االمتناَع َعْنه.  فيهما ضرٌر َومنافُع ولكنَّ ضرَرُمها أكُرب ِمْن نفِعِهما،

َب من اِإلْمث واستغَفَر منه؛ كَقوْ  مثََّ: َخرََج ِمْن إمثِِْه، َأْي  ماً فهو آِمثٌ وَأِمثٌ وأثِيٌم. وَ هلِِم َحتَوََّب: َخرََج ِمْن وقد أِمثَ إْمثاً وأ



ً ِلكونِِه َحْوِبِه وَحَرِجِه، أي ِضيِقهِ  . وَتْسِمَيُة الَكِذِب إْمثاً لَكْون الَكِذِب ِمْن ُمجَْلِة اِإلمث، وذلَك َكتسمية اِإلنساِن َحيوا
} [البَـَقرَة:  ِإلمثِْ ِ ْفَعْل ] أي َمحََلته ِعزَّتُه على ِفعِل ما يـُْؤِمثُه. {َوَمْن يَـ 206ِمْن ُمجَْلته. وقولُه تعاىل: {َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة 

ًماَذلِ  َ َ 68} [الُفرقان: َك يـَْلَق َأ ماً ِلَما كان منُه، وذلَك كَتْسميِة النَّباِت والشَّْحِم ندًى ِلَما كا ً َفَسمَّاُه أ ] أَي عذا
 منُه يف قول الشاِعِر:

 تـََعلَّى النََّدى يف َمْتِنِه وَحتَدَّرا
ماً «وِقيَل: َمْعَىن   م، وذلَك السـِتدعاِء األموِر الصَّغريِة إىل الَكبريِة، وعلى أْي َحيِْمله ذلَك على ار : »يـَْلَق أ تكاِب آ

َل قولُه تعاىل ] 283]. واآلِمثُ، املَتحمُل اِإلمث {آِمثٌ قـَْلُبُه} [البَـَقَرة: 59} [َمرَمي: : {َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغياالَوْجَهْنيِ محُِ
لِربّ، فقال صّلى هللا عليه وآل  )13(»الِربُّ ما اْطَمأنَّْت إليه النـَّْفُس واِإلْمثُ ما حاَك يف َصْدِرك«ه وسلم: وُقوِبَل اِإلْمثُ 

، وقولُه: {ُيَسارُِعوَن 12} [الَقَلم: ْعَتٍد أَثِيمٍ وهذا القوُل منُه ُحكُم الِربِّ واِإلمثِْ ال تـَْفِسريمها. وقولُه تعاىل: {مُ  ] أي آمثٍِ
ُ 62ِيف اِإلمثِْ َواْلُعْدواِن} [املَائدة:  َّ إلمثِْ إىل حنِو قولِه: {َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنْـَزَل ا َفُأولَِئَك ُهُم ] قيَل: أشار 

ُ 44} [املَائدة: اْلَكاِفُرونَ  َّ لُعْدواِن إىل قولِه: {َوَمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبَا أَنْـَزَل ا ] 45} [املَائدة: فَُأولَِئَك ُهُم الظَّالُِمونَ ] و
َْثِيًما أَعمُّ ِمَن الُعدْ فاِإلمثُْ  ا  25} [الواِقَعة: َوان. وقوله: {َوَال  مثون ِبشِر ] أي ال يتخالفون على شرِب اخلمر، وال 

مثون يف الدنيا.  كما 
 واإلْمثُ عند بعضهم: اخلْمُر ومنه قوُل الشاعر:

لعقول   شرِْبُت اإلمث حىت ضّل عقلي  كذاك اِإلْمثُ تذهُب 
] األجاج: شديُد املُُلوَحِة واحلََرارِة، ِمْن قَـْوهلِِْم أجيُج الناِر 53ْذٌب فـُرَاٌت َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج} [الُفرقان: أج: {َهَذا عَ  

 ِِ لّناِر املُْضَرَمِة واملِياِه املَُتَمّوَجِة ِلكثْـَرِة اْضطرا الظَِّليُم: إذا  ْم. وأجَّ وأجَُّتها وقد أجَّْت، وَُْجوُج وَمْأُجوُج منُه، ُشبّـُهوا 
ِجيِج الناِر، قال تعاىل: {ِإنَّ َُْجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِيف اَألْرِض} [الكهف:  ] ، وقال 94َعدا أِجيجاً َتشبيهاً 

َُْجوُج َوَمْأُجوُج َوُهمْ   ].96} [األنبَياء: ِمْن ُكلِّ َحَدٍب يـَْنِسُلونَ  تعاىل: {َحىتَّ ِإَذا فُِتَحْت 
َِّ} [يُونس: أجر: األَ  ً {ِإْن َأْجرِي ِإالَّ َعَلى ا ً كاَن أو أْخروّ ]، 72ْجُر واُألْجَرُة ما يـَُعوُد ِمن ثَواِب الَعَمِل ُدنـَْيِو

نـَْيا َوِإنَُّه ِيف  َناُه َأْجَرُه ِيف الدُّ رٌ 27} [الَعنكبوت: اآلِخَرِة َلِمَن الصَّاِحلِنيَ {َوآتـَيـْ لِلَِّذيَن آَمُنوا}  ]، {َوَألَ◌ْجُر اآلِخَرِة َخيـْ
نْـَيِوّي. ومجُع اَألجِر أُجوٌر. وقولُُه {َفآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ} [النَِّساء: 57[يُوُسف:  ] ِكنايٌَة 24]. واُألْجَرُة يف الثَّواِب الدُّ

إالَّ يف النـَّْفِع ُدوَن الضَّرِّ: {َهلُْم  عن املُُهوِر. واألْجُر واُألْجَرُة يقاُل فيما كان عن َعْقٍد وما َجيْرِي َجمَْرى الَعْقِد، وال يقالُ 
} [الّشورى: 262َأْجُرُهْم ِعْنَد َرِِّْم} [البَـَقَرة:  َِّ ]، واجلَزاء يُقاُل فيما كاَن عن َعْقٍد وَغْريِ 40]، {َفَأْجرُُه َعَلى ا

]، {َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم} [النَِّساء: 12} [اإلنَسان: رِيًراا َصبَـُروا َجنًَّة َوحَ عْقٍد، ويُقاُل يف النَّاِفِع والضَّارِّ {َوَجزَاُهْم مبَِ 
93 َْ ُْجَرٍة، وأجَر عمرو َزْيداً أْعطاُه اُألْجَرَة {َعَلى َأْن  َُْجرُُه أْجراً: أْعطاه الشيء  ُجَرِين ]. يقال: أَجَر َزْيٌد َعْمراً 

نَـ 27َمثَاِين ِحَجٍج} [الَقَصص:  ُهما أنَّ أَجرتُه يقاُل إذا اْعُتِرب ِفْعُل أَحِدِمها، وآَجْرُتُه يُقاُل ]. وآَجَر كذلك، والفرُق بـَيـْ



ُ. واَألِجُري َفِعيلٌ  َُّ وأَجَرُه اَّ  مبْعَىن فاِعٍل أو ُمفاِعٍل، إذا اْعُتِربَ ِفْعالُمها وِكالُمها يـَْرِجعاِن إىل َمْعًىن واحٍد. ويُقاُل: آَجَرُه ا
ألْجَرِة َحنُْو االْسِتيجاِب يف اْستعاَرتِِه اإلجياَب َلُه {اْسَتْأِجْرُه واالْسِتْئجاُر طََلُب الشيءِ  ُألْجَرِة مث يـَُعبـَُّر به عن تناُولِِه   

َر َمِن اْستَ   ].26} [الَقَصص: ْأَجْرَت اْلَقِويُّ اَألِمنيُ ِإنَّ َخيـْ
ُلُغوا َأَجالً  َا اَألَجَلْنيِ َقَضْيُت} [الَقَصص: 67ُمَسّمًى} [َغافر:  أجل: األَجُل املُدَُّة املَْضُروَبُة لِلشيِء {َولِتَـبـْ ]، {أَميَّ

ِة املَْضُروبَِة ِحلَياِة اِإلْنسان أَجٌل، فيقا28 ُل: د ]. ويقاُل: َديْـُنه ُمَؤجٌَّل، وقد أجَّلته: َجعْلُت له أَجًال. ويقاُل لِْلُمدَّ
ِة احلياِة. وقوله تعاىل: {َوبـََلْغَنا َأَجَلَنا الَِّذي َأجَّْلَت لََنا}  أَجُلُه، ِعباَرًة عن ُدنـُّو املوِت، وأصُلُه اْسِتيفاءُ  األَجِل، أي ُمدَّ

]، 2] أْي َحدَّ املوِت، وقيَل: حدَّ اهلََرِم وُمها واِحٌد يف التَّحقيق. وقوله: {مثَُّ َقَضى َأَجًال} [األنَعام: 128[األنَعام: 
نْيا والثاِين البقاُء يف اآلِخرِة، وقيَل: األوُل هو الَبقاُء يف 2 {َوَأَجٌل ُمَسّمًى ِعْنَدُه} [األنَعام: ] فاألّول هو الَبقاُء يف الدُّ

ُة ما بَني املوِت إىل النُُّشوِر، عِن اَحلسِن. وقيل: األّوُل لِلنوِم والثاين لِلموِت إشاَرًة إىل قولهِ  ْنيا والثاِين ُمدَّ َُّ يـَتَـَوىفَّ الدُّ  {ا
َا َوالَِّيت ملَْ َمتُْت ِيف َمَناِمَها} [الزَُّمر: األَنـُْفَس حِ  ُهْم 42َني َمْوِ ] عِن ابِن عباٍس. وقيَل: اَألجالِن مجيعاً لِلموِت، َفِمنـْ

 من أجُلُه ِبعارٍض كالسيِف واَحلَرِق والَغرِق وُكّل شيٍء غِري موافٍق، وغري ذلك ِمَن األْسباِب املَُؤّديَِة إىل َقْطِع احلياِة،
َْتَِيُه املوُت َحْتَف أْنِفِه، وهذاِن ُمها املشاُر إليهما بقوله: من أْخَطأْتُه َسْهُم الومِ  رَّزِيَِّة مل ُختِْطِه نـُْهْم َمْن يـَُوقَّى ويُعاَىف حىت  ُلُغ َحّداً مل َجيْعَ  ُ يف طَِبيَعِة الّدْنيا أْن يـَبـَْقى َسْهُم املَِنيَّة، وِقيَل: للناِس أَجالِن، منهْم َمْن َميُوُت بـَْغَتًة ومنهْم َمْن يـَبـْ َّ ] وَقَصَدُمها 5ّج: أَحد أْكثـََر منه فيها وإليهما أشاَر تعاىل: {َوِمْنُكْم َمْن يـُتَـَوىفَّ َوِمْنُكْم َمْن يـَُردُّ ِإَىل أَْرَذِل اْلُعُمِر} [احلَ ِل ا

 الشاِعُر بقوله:
 ُه ومن ُختطىء يـَُعمَّْر فيهرمِ ُمتِتْ    رأيُت املنا َخْبَط َعْشواَء َمْن ُتِصبْ 

 وليس واآلِجُل واآلِجَلُة: ِضدُّ العاِجِل، واآلِجلُة هي اآلِخرُة. واألَجُل: اِجلنايَُة اليت ُخياُف منها آِجًال َفُكلُّ أجٍل ِجنايَةٌ  
نَ  ] 32ا َعَلى َبِين ِإْسَرائِيَل} [املَائدة: ُكلُّ ِجنايٍَة أجًال. يقاُل: فـََعْلُت كذا من أْجِلِه. قال تعاىل: {ِمْن َأْجِل َذِلَك َكتَـبـْ

ْعَتُه. وبـُُلوغُ  لَكْسِر أْي ِمْن ِجنايَِة ذلك. ويقاُل: (أجْل) يف َحتِْقيق َخَربٍ مسَِ  أي مْن جرّاِء، وقُرِىَء مْن إْجِل ذلك 
ُة املَْضُروبُة بـَْنيَ 231ُكوُهنَّ} [البَـَقَرة: األَجِل يف قوله تعاىل: {َوِإَذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء فَـبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمسِ  ] هو املُدَّ

] إشارٌة إىل 232َرة: الطَّالِق وبني اْنِقضاِء الِعّدِة. وقوله: {َوِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء فـَبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَال تـَْعُضُلوُهنَّ} [البَـقَ 
 نَّ فيما فـََعْلَن يف أنْـُفِسِهنَّ.ِحِني اْنِقضاِء الِعّدِة وِحيِنئٍذ ال جناَح َعليهِ 

لنـَّْفِي، فالْستِ  غراِق أحد: أَحٌد ُيْستَـْعَمُل على َضْربِني أَحُدُمها يف النـَّْفِي فـََقْط، والثاين يف اِإلثْباِت. فأما املُْختصُّ 
ار أَحٌد أْي واِحٌد وال اْثناِن  ِجْنِس الناِطِقَني. ويـََتناَوُل الَقِليَل والَكِثري على َطرِيِق االْجتماِع واالْفِرتاِق، َيِصحُّ وال َيِصحُّ فصاِعداً ال ُجمَْتِمعَني وال ُمْفَرتِقَني. وهلذا املَْعَىن مل َيِصحَّ اْسِتْعمالُُه يف اإلْثباِت ألنَّ نـَْفَي املَُتضادَّيِن َحنْو: ليس يف الدَّ

ما، فـََلْو قيَل: يف الداِر واِحٌد َلكاَن فيه إثْباتُ  ُ  واحٍد ُمنـَْفرٍد مع إْثباِت ما فـَْوَق الواِحِد ُجمَْتِمعَني وُمْفَرتِقَني، وذلك إثْبا
ِمْن  ظاِهٌر ال َحماَلة، ولَتناُوِل ذلك ما فـَْوَق الواِحِد َيصحُّ أْن يُقاَل: ما ِمْن أحٍد فاِضِلَني، كقولِه تعاىل: {َفَما ِمْنُكمْ 



أّما املُْستَـْعَمُل يف اِإلثْباِت فَـَعَلى َثالَثِة أْوُجٍه: اَألوَُّل يف الواحِد املضموِم إىل ]. و 47} [احلَاقَّة: َأَحٍد َعْنُه َحاِجزِينَ 
عاىل: {أَمَّا الَعَشرات حنُو أَحَد َعَشَر وأَحٍد وِعْشريَن، والثَّاين أْن ُيْستَـْعَمَل ُمضافاً أو ُمضافاً إليِه مبَْعَىن األوَِّل، كقولِه ت

. والثَّاِلُث أْن ُيْستَـْعَمَل 41بَُّه َمخًْرا} [يُوُسف: َأَحدُُكَما فَـَيْسِقي رَ  َِّ تعاىل بق] وقَـْوُهلم: يـَْوُم األَحِد، أْي يـَْوُم األّوِل ويوُم االثـْنَـْنيِ َُّ َأَحدٌ ُمْطلقاً وصفاً، ولَْيَس ذلَك إالَّ يف وْصِف ا ] وأْصلُه وَحٌد، ولِكْن 1} [اإلخالص: وله: {ُقْل ُهَو ا
 ُيْستَـْعَمُل يف َغْريِ صفته تعاىل َحنْو قوِل النابغِة:وَحٌد 

 ِبذي اجلَِليِل على ُمْسَتْأِنٍس وَحدِ    كأنَّ رْجلي وَقْد زاَل النَّهاُر ِبنا
لِّ ُمشارٍك أخ: األْصُل أَخٌو، وهو املُشاِرُك آَخَر يف الوالَدِة ِمَن الطَّرفَـْنيِ أو ِمْن أَحِدِمها أو ِمَن الرضاِع، وُيْسَتعاُر يف كُ  

َعٍة أْو يف ُمعاَمَلٍة أْو يف َمودٍَّة ويف َغري ذلَك ِمَن املُناَسبات. قال َتع اىل: {َال لَِغريِه يف الَقبيَلِة أو يف الّديِن أو يف َصنـْ
ِِْم} [آل ِعمَران:  َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة} ] أْي ملُشارِِكيهم يف الُكْفر، وقال156َتُكونُوا َكالَِّذيَن َكَفُروا َوَقاُلوا ِإلْخَوا : {ِإمنَّ

ًتا} [اُحلجَرات: 10[اُحلجَرات:  ]. وقولُُه: {فَِإْن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة} 12]، {َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن َُْكَل حلََْم َأِخيِه َميـْ
ً 11[النَِّساء:  ] تـَْنِبيٌه على انِتفاِء 47} [اِحلجر: نيَ  َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقابِلِ ] أْي إخواٌن وأَخواٌت. وقولُه تعاىل: {ِإْخَوا ُأْخَت َهاُروَن} [َمرَمي:  نِيُث األِخ، وقولُه: {َ ] يعين أخَتُه يف الصالِح ال يف 28املخالفِة ِمْن بـَْيِنِهم. واُألخُت 

بيهاً على إْشفاِقِه عليهْم ] َمساُه أخاً تن21النِّْسبة، وذلَك كقوهلِِْم:  أخا َمتِيٍم. وقولُه: {َأَخا َعاٍد} [األحقاف: 
]، {َوِإَىل َعاٍد َأَخاُهْم} [األعَراف: 73َشَفَقَة األِخ على أِخيِه، وعلى هذا قـَْولُُه: {َوِإَىل َمثُوَد َأَخاُهْم} [األعَراف: 

بَـُر ِمْن أُْخِتَها} [الّزخُرف: ]. وقوُله: {َوَما نُرِيِهْم ِمْن آيٍَة ِإالَّ ِهَي َأكْ 85]، {َوِإَىل َمْدَيَن َأَخاُهْم} [األعَراف: 65
نة والّصدِق. وقولُه تعاىل: {ُكلََّما 48 َمْتها. ومساها أختاً هلا الْشرتاِكِهما يف الّصحَِّة واِإل ] أي ِمَن اآليِة اليت تـََقدَّ

قولِه: {أَْولَِياُؤُهُم الطَّاُغوُت} ] فإشارٌة إىل أولِيائِِهم املَْذكورِيَن يف حنو 38َدَخَلْت أُمٌَّة لََعَنْت ُأْختَـَها} [األعَراف: 
ْيُت، أْي َحتَرَّْيُت َحتَّرَِي األِخ لألِخ. واْعُتِربَ ِمَن األخوِة َمْعَىن املُالزمِة فقيَل أِخيَُّة الدابَِّة.257[البَـَقَرة:  خَّ  ]. و

 َِّ لتَّناُوِل {َمَعاَذ ا َرًة  َ َمَتاَعَنا ِعْنَدُه} [يُوُسف: أخذ: األْخُذ َحْوُز الشَّيِء وَحتْصيُلُه. وذلَك   َأْن َُْخَذ ِإالَّ َمْن َوَجْد
لَقْهر {َال َُْخُذُه ِسَنٌة َوَال نـَْوٌم} [البَـَقَرة: 79 َرًة  ]. ويُقاُل: أَخَذْتُه احلمَّى. قال تعاىل: {َوَأَخَذ الَِّذيَن 255] و

َُّ 67ظََلُموا الصَّْيَحُة} [ُهود:  ]، {وََكَذِلَك َأْخُذ َربَِّك ِإَذا 25} [النَّازَعات:  َنَكاَل اآلِخَرِة َواُألوَىل ]، {َفَأَخَذُه ا
اُذ اْفتعاٌل منه. ويـَُعدَّى إىل َمْفُعوَلِني وَجيْرِي 102َأَخَذ اْلُقَرى} [ُهود:  ملأخوذ واألخيذ، واالختِّ ]. ويـَُعبـَُّر عن األِسري  ]، 3]، {اختََُّذوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء} [الزَُّمر: 51ُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياَء} [املَائدة: َجمَْرى اجلَْعِل {َال تـَتَِّخُذوا اْليَـ 

} [املؤمنون:  } [األعرَاف: ُتَك وَُكْن ِمَن الشَّاِكرِينَ ]، وكذلك قوله: {َفُخْذ َما آتـَيْـ 110{فَاختََّْذُمتُوُهْم ِسْخِر
} [املَائدة: ]، قوُلُه تعاىل: {أَأَْنَت قُـ 144 َِّ ُذوِين َوأُمِّي ِإَهلَْنيِ ِمْن ُدوِن ا ]. أما قولُه تعاىل: 116ْلَت لِلنَّاِس اختَِّ

ُ النَّاَس ِبظُْلِمِهْم} [الّنحل:  َّ ] فـََتْخصيُص لْفِظ املُؤاَخَذِة تـَْنِبيٌه على َمْعَىن املُجـازاِة واملقابَـَلِة ملـا 61{َوَلْو يـَُؤاِخُذ ا



َُْخُذ مْأَخَذ فُ أَخُذوُه  لشُّْكر. ويُقاُل: فالٌن َمْأُخوٌذ وبه أْخَذٌة ِمَن اجلِْنِّ. وُفالٌن  الٍن، أْي ِمَن النَِّعِم، فَلْم يـَُقابِـُلوه 
ُخذُ  َ  ها الرَُّجُل لِنَـْفِسِه.يـَْفَعُل ِفْعَلُه وَيْسُلُك َمْسَلَكُه. وَرُجٌل ُأخٌذ وبه ُأخٌذ: ِكنايٌَة عن الرََّمِد. واإلخاَذُة واإلخاُذ: أْرٌض 

لداِر اآلِخَرِة عِن النَّْشأِة الثانِيِة، كما يـَُعبـَُّر  لداِر الّدنيا عِن آِخُر: يُقاَبُل به األّول. وآَخُر يُقاَبُل به الواِحُد. ويـَُعبـَُّر 
]، ورمبا تُرَك ذكُر الدار حنو قولِِه: {أُوَلِئَك 64: النَّشأِة اُألوىل، َحنُو: {َوِإنَّ الدَّاَر اآلِخَرَة هلََِي اْحلَيَـَواُن} [الَعنكبوت

اُر 16الَِّذيَن َلْيَس َهلُْم ِيف اآلِخَرِة ِإالَّ النَّاُر} [ُهود:  رًة َحنُْو: {َوالدَّ رًة، وُتضاُف إليها  آلِخرَِة  ]، وقد ُتوَصُف الداُر 
ٌر لِلَِّذيَن يـَتـَُّقوَن} [األعَراف:  ] وتَقِديُر 41} [الّنحل: بَـُر َلْو َكانُوا يـَْعَلُمونَ َألَ◌ْجُر اآلِخَرِة َأكْ ]، {وَ 169اآلِخَرُة َخيـْ

َم َوَأخَّرَ اإلضافِة: داِر احلياِة اآلِخَرِة. والتأِخُري ُمقاِبٌل للت َم ِمْن َذنِْبَك َوَما 13} [الِقَياَمة: قدِمي {ِمبَا َقدَّ ]، {َما تـََقدَّ
َا يُـ 2ََخََّر} [الَفْتح:  ُرُهْم لِيَـْوٍم َتْشَخُص ِفيِه اَألْبَصاُر ]، {ِإمنَّ ْرَ ِإَىل َأَجٍل َقرِيٍب} 42[إبراهيم:  }َؤخِّ ]، {َربـََّنا َأخِّ

َر عِن الفضيلةِ 44[إبراهيم:  ُ األِخَر، أي املَُتأخِّ َّ ِخَرٍة أي بتأخِري أَجٍل، كقولِِه: بَِنِظَرٍة. وقوُهلْم: أبـَْعَد ا ِ وعن  ]. وِبْعُتُه 
.َحتَرِّ   ي اَحلقِّ

أََمانـََتُه} [البَـَقَرة:  أداء: األداءُ َدفُع اَحلقِّ وتـَْوِفيَـُتُه، كأداِء اخلراِج واجلِْزيَة ورّد األمانِة. قال تعاىل: {فـَْليـَُؤدِّ الَِّذي اْؤمتُِنَ 
ِت ِإَىل َأْهِلَها} [النَِّساء: 283 َ َُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اَألَما  ََّ ِِْحَساٍن} [البَـَقَرة: 58]، {ِإنَّ ا ] 178]، {َوأََداٌء إِلَْيِه 

 وأْصُل ذلك ِمَن األداِة.
ئًا ِإدااّد: { ُتْم َشيـْ ] أي أْمراً ُمْنَكراً يـََقُع فيه َجَلَبٌة، وذلك ِمْن قوهلِِم: َأّدت الناقُة َتِئدُّ، أي َرجََّعْت 89} [َمرَمي: َلَقْد ِجئـْ

 اَألديُد اجلََلَبُة. وأُد: قيَل من الُودِّ أو ِمْن أدَّت الناقُة.َحِنيَنها تـَْرِجيعاً شديداً، و 
أْمسَر. آدم: أبو الَبَشِر. قيَل مسَُّي بذلَك لكوِن َجَسِدِه من أِدِمي األرِض، وقيَل ِلُسْمَرٍة يف َلْونِِه: يقاُل: رجٌل آَدٌم َحنُْو 

َي بذلك ِلَكْونِِه ِمْن َعناِصَر ُخمَْتِلَفٍة و  َتِليِه} [اإلنَسان: وقيل مسُِّ ]. ويقاُل: 2ُقوى ُمتَـَفّرَِقٍة، كما قال تعاىل: {أَْمَشاٍج نـَبـْ
َي بذلك ملا طُيَِّب به ِمَن الرُّوِح املَْنفوِخ فيه املذكوِر  ً أُْدَمَة أْهِلي، أْي َخَلْطُتُه ِِْم، وقيل: مسُِّ يف قوله: جعلُت فال

ا على غريِه، كما قال تعاىل: 29{َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي} [اِحلجر:  َل  ] َوَجَعَل به الَعْقَل والَفْهَم والرَِّويَّة اليت ُفضِّ
 ] وذلك من قـَْوهلِِم: اِإلداُم، وهو ما َيِطيُب به الطَّعاُم.70} [اإلسَراء: ِممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيالً {َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثٍري 

]، أي 255، أْوداً، إذا أثقَلُه وَجِهَدُه، قال تعاىل: {َوَال يـَُؤوُدُه ِحْفُظُهَما} [البَـَقَرة: آده: يقال: آَدُه، واحلمل يؤوده
 ال يُثقُله حفُظ السماوات واألرض وال ُجيهُدُه؛ أو ال يُعجزُُه حفُظهما.
ُ به عن ُكلِّ زماٍن ُمْستَـْقَبٍل، وقد ُيَضمَُّن َمْعَىن الشَّْرِط فـَُيْجَزُم ب ه، وذلَك يف الّشْعِر أكثـَُر. وإْذ: يـَُعبـَُّر به عن إذا: يـَُعربِّ

 الزَّماِن املاضي وال ُجيَاَزى به إال إذا ُضمَّ إليه ما َحنُْو:
 إْذ ما أتـَْيَت على الرَُّسوِل فـَُقْل له

ا السَّمع وشبِّه به من حيُث احلََلقُة أُُذُن الِقْدِر وَغْريها، وُيسْ  َتعاُر ِلَمْن َكثـَُر اْسِتماُعُه أذن: اُألُذُن: اجلارحة اليت يتم 
] أي اْسِتماُعُه ملا يـَُعود ِخبَْريُكْم، 61وقبولُه ملا يْسَمُع. قال تعاىل: {َويـَُقوُلوَن ُهَو أُُذٌن ُقْل أُُذُن َخْريٍ َلُكْم} [الّتوبَة: 



َا  َمسِْعِهْم. وأِذَن: اْسَتَمَع {وَ ] إشارٌة إىل َجْهِلِهْم ال إىل َعَدمِ 25وقوله: {َوِيف آَذاِِْم َوقْـًرا} [األنَعام:  أَِذَنْت لَِرِّ
َِّ َوَرُسولِِه} 2} [االنشقاق: َوُحقَّتْ  لسَّماِع {َفْأَذنُوا ِحبَْرٍب ِمَن ا ] وُيْستَـْعَمُل ذلك يف العلم الذي يـُتَـَوصَُّل إليه 

العْلِم، إذ هو َمْبَدأُ كِثٍري مَن العلم فينا {اْئَذْن ِيل َوَال ] واِإلْذُن واألذاُن ملا ُيْسَمُع، ويـَُعبـَُّر بذلك عن 279[البَـَقَرة: 
} [الّتوبَة:  ] أي أَْعلَـَم، ألن اَألذاُن هو اإلعـالُم {فـَُقْل آَذنْـُتُكْم} 167]، {َوِإْذ ََذََّن َربَُّك} [األعَراف: 49تـَْفِتينِّ

ٌن أَيـَّتـَُها اْلِعُري} [يُوُسف:  ] أي أَْعَلْمُتُكْم. واملَُؤذُِّن ُكلُّ َمنْ 109[األنبَياء:  ]، 70يـُْعِلُم ِبَشْيٍء ِنداًء: {ُمثَّ َأذََّن ُمَؤذِّ
نَـُهْم} [األعَراف:  } [اَحلّج: 44{فََأذََّن ُمَؤذٌِّن بـَيـْ حلَْجِّ ِ جاَزتِِه 27]، {َوأَذِّْن ِيف النَّاِس  ]. واِإلْذُن يف الشيِء إْعالٌم ِ

َِّ} [النَِّساء: والرُّْخَصِة فيه، َحنُْو: {َومَ  ِِْذِن ا ِراَدتِِه وأْمرِِه. وقوله: {َوَما 64ا أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع  ] أْي 
} [آل ِعمَران:  َِّ ِِ 166َأَصاَبُكْم يـَْوَم اْلتَـَقى اْجلَْمَعاِن فَِبِإْذِن ا } ] وقوله: {َوَما ُهْم ِبَضآّرِيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ  َِّ ْذِن ا

َادلة: 102[البَـَقَرة:  } [ا َِّ ِِْذِن ا ًئا ِإالَّ  ] ِقيَل َمْعناُه بِِعْلِمِه. لكن بَني العْلِم واِإلْذِن 10]، {َوَلْيَس ِبَضآّرِِهْم َشيـْ
َل أم مل يـَْرَض به، فِإّن قْوَله: {َوَما فَـْرٌق، فـإّن اِإلْذَن أَخصُّ وال يكاُد ُيْستَـْعَمُل إال فيما فيه َمِشيَئٌة به راِضياً منه الِفعْ  َِّ} [يُونس:  ِِْذِن ا ] َمْعُلوٌم أّن فيه َمِشيئَـَتُه وأَمَرُه. وقوله: {َوَما ُهْم ِبَضآّرِيَن ِبِه ِمْن 100َكاَن لِنَـْفٍس َأْن تـُْؤِمَن ِإالَّ 

} [البَـَقَرة:  َِّ ِِْذِن ا ََّ تعاىل أوَجَد يف اإلنساِن قـُوًَّة ] ِفيِه َمِشيئَـُتُه 102َأَحٍد ِإالَّ  ِمْن َوْجٍه وهو أنَُّه ال ِخالَف أنَّ ا
كتعبري عن فيهـا إْمكاُن قـَُبوِل الضََّرر ِمْن ِجَهِة َمْن يْظِلُمُه فـََيُضرُُّه، ومل جيَعْلُه كاَحلَجِر الذي ال يُوِجُعُه مثًال الضرُب  

َِّ وَمِشيئِتِه يـَْلَحُق  الضرر. وال ِخالَف أّن إجياَد هذا اِإلمكانِ  ْذِن ا ِمْن ِفعِل هللا، َفِمن هذا الوجِه َيِصحُّ أْن يُقاَل إنه ِ
 َِّ ِ َا َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن  . واِالْسِتْئذاُن: طََلُب اِإلْذِن {ِإمنَّ  َواْليَـْوِم اآلِخِر} [الّتوبَة: الضََّرُر ِمْن ِجَهِة الظَّاملِِ

ً أو تقِديَر جواٍب ويَتضمُن ما َيْصَحُبُه من الَكالِم جزاًء. 45 ]. وِإَذْن جواٌب وجزاٌء، وَمْعَىن ذلك أنه يـَْقَتضي جوا
 تَِبَعُه فْعلٌ وَمَىت ُصدَِّر به الكالُم وأتى بعدَه فْعٌل مضارٌع يـَْنصُبُه ال َحماَلَة. َحنُْو: إَذْن أْخرَُج، وَمَىت تـََقدََّمُه َكالٌم مث 

خََّر عِن اْلفعِل أو مل يكْن َمَعُه الِفعْ  ُل املضارُِع مل يـَْعَمْل، ُمضارٌِع َجيُوُز َنْصُبُه وَرفْـُعُه، َحنُْو: أ إَذْن أْخرَُج وأْخرُُج، وَمَىت َ
 ].140َحنو: أ أْخرُُج إذْن {ِإنَُّكْم ِإًذا ِمثْـُلُهْم} [النَِّساء: 

ً أذى: األَذى ما َيِصُل إىل اِإلْنس ً كاَن أْو ُأْخَرِوّ اِن أو احلََيواِن ِمَن الضََّرِر، ِإّما يف نـَْفِسِه أو ِجسِمِه أو تَِبعاتِه، ُدنـَْيوّ
ْلَمنِّ َواَألَذى} [البَـَقَرة:  ِ ] إشاَرٌة إىل الضَّرِب، وَحنُْو ذلَك 16]، {َفآُذوُمهَا} [النَِّساء: 264{َال تـُْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم 

َِّ َهلُْم ]، وقوله: {َوالَِّذيَن يـُْؤُذوَن َرُسوَل 61لتوبَِة {َوِمنـُْهُم الَِّذيَن يـُْؤُذوَن النَِّيبَّ َويـَُقوُلوَن ُهَو أُُذٌن} [الّتوبَة: يف سورِة ا ا } ]، {َوأُوُذوا َحىتَّ أَ 69]، {َال َتُكونُوا َكالَِّذيَن آَذْوا ُموَسى} [األحَزاب: 61} [الّتوَبة: َعَذاٌب أَلِيمٌ  ُهْم َنْصُرَ َ ] 222]. وقوُله: {َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحْيِض ُقْل ُهَو أَذًى} [البَـَقَرة: 5]، {ِملَ تـُْؤُذوَنِين} [الصَّف: 34[األنَعام: 
. يقال: آَذيـُْتُه أُوِذيِه إيذاًء وأذيًَّة وأذًى. {َفِإَذا أُ  عتباِر الطبِّ عتباِر الشرِع و َي ذلك أذًى  } َفُسمِّ َِّ وِذَي ِيف ا

 ] أي: يف دين هللا.10[الَعنكبوت: 



ً، مث ُيْستَـْعمَ  َرًة يف أرب: األَرُب: فـَْرُط احلاَجِة املُْقَتضي ِلالْحِتياِل يف َدْفِعِه، َفُكلُّ أَرٍب حاجٌة وليس ُكلُّ حاَجٍة أَر ُل 
َرًة يف االْحتياِل، وإْن مل يكْن حاجًة، َكَقْوهلِِم: فالٌن ُذو أَرٍب، وأرِيٌب، أي ذو اْحِتياٍل. وقد أرب إىل    احلاَجِة املُْفَرَدِة و

ً وأْربًَة وإْربًَة وَمأَربًَة  } [طه: {َوِيلَ ِفيَها َمآِرُب ُأْخَرىكذا، أي اْحتاَج إليه حاَجًة َشِديَدًة، وقد أِرَب إىل كذا أَر
ُة حاَجٍة إليه. و 18 ] ِكنايَة 31قـَْوُله: {أُوِيل اِإلْربَِة ِمَن الّرَِجاِل} [النُّور: ]، وال أَرَب يل يف كذا، أي ليس يب شدَّ

اِهَيِة املُْقَتضَية لالحِتياِل، قوله تـََعاَىل: {َأْن َتُكوَن أُمٌَّة ِهَي أَ  َا عِن احلاَجِة إىل النِّكاح، وِهَي األَرَىب لِلدَّ ْرَىب ِمْن أُمٍَّة ِإمنَّ
ُ ِبِه} [الّنحل:  َّ ُلوُكُم ا ] اْلَمْعَىن: َأْن َتُكوَن َمجَاَعٌة ِهَي أْرَىب َأْي َأْكثـََر َماالً َوأَعزَّ نـََفراً من الذين عاهدوهم، 92يـَبـْ

ُ ِبِه} [الّنحل:  َّ ُلوُكُم ا َا يـَبـْ لَعْهِد لِيَـْنظَُر املُطِ 92فنَـَقُضوا َعْهَد أُوَلِئَك َوَحاَلُفوُها. {ِإمنَّ ِ يَع ِمَن ] أي ِمبَا أََمَر ِمَن اْلَوفَاِء 
لكسِر هو الُعضو، واجلمُع آراب. ُرِوي أنه عليه وعلى آله الصالُة والسالُم قال:  إذا َسَجَد الَعْبُد «الَعاِصي. واإلْرُب 

َعُة آراٍب وْجُهُه وَكفَّاُه ورُكَبتاُه وَقَدماهُ  َلُه َقْدراً . ويقاُل: أرَّب َنِصيَبُه، أْي َعظََّمُه، وذلك إذا َجعَ )14(»َسَجَد َمَعُه َسبـْ
 َيُكوُن له فيه أَرٌب، ومنه أرََّب ماَلُه، أي َكثـََّر، وأرَّْبُت اْلُعْقَدَة: أْحَكْمُتها.

ا عن أْسفِل ال شيِء  أرض: األْرُض: اِجلْرُم املُقاِبل لِلسَّماِء وْمجُعُه أَرُضون وال جتيُء جمموعًة يف اْلُقرآن الكرمي، يـَُعبـَُّر 
لسماِء   عن أْعالُه. قال الشاِعُر يف ِصَفِة فـََرٍس:كما يـَُعبـَُّر 

 فَـَرّ وأّما أْرُضها َفَمُحولُ   وأْمحَُر كالّديباِج أما َمساُؤها
َا} [اَحلديد:  ََّ ُحيِْيي اَألْرَض بـَْعَد َمْوِ ] ِعباَرٌة عن ُكلِّ تْكِويٍن بـَْعَد إْفساٍد، وَعْوٍد بـَْعَد 17وقوُلُه تعاىل: {اْعَلُموا َأنَّ ا

ُكُل اخلشَب وال ا، واَألَرَضة: الدويبة  ريَن: يـَْعِين به تَليَني الُقُلوِب بـَْعَد َقساَوِ ورَق بَْدٍء. ولذلك قال بـَْعُض املَُفسِّ
 وغريمها.

عاىل: {ِإَرَم ق األُرَّم، وقوله تأرم: اإلَرُم َعَلٌم يـُبـَْىن من اِحلجاَرِة وَمجُْعُه آراٌم، وِقيَل لِْلحجاَرِة أُرٌَّم، ومنه ِقيَل لِلُمتَـَغيِِّظ: حير 
ا ِإرٌم أو أَرٌِم: أي أَحٌد، وأصُلُه الالزُِم ِلالَّزِِم، 7} [الَفجر: َذاِت اْلِعَمادِ  ] إشاَرٌة إىل أْعِمَدٍة َمْرُفوَعٍة ُمَزْخَرَفٍة. وما 

ٌر، وأصُلُه لِْلُمقيِم يف الداِر. َّ ا َد  وُخصَّ به النـَّْفُي َكَقوهلِِم: ليَس 
ا يف اَألرِض ُمتََّخَذًة ِمن أرا ٍك وهو أريك: األرِيَكـُة: َحَجَلٌة على َسـريٍر، َمجُْعـها أراِئُك، وَتْسِميَـُتها بذلك إّما ِلَكْوِ
ملكاِن أُُروكاً. وأْصُل األُُروِك اِإلقاَمُة على َرْعي األراِك، مث ً ِلِإلقاَمِة ِمْن قوهلِِم أَرَك  ا مكا  ُجتُّوَز به يف شجر، أو ِلَكْوِ

{َعَلى ]، 56} [يس: اَألرَاِئِك ُمتَِّكُئونَ  ]، {َعَلى31َغْريِِه ِمَن اِإلقاماِت {ُمتَِّكِئَني ِفيَها َعَلى اَألَراِئِك} [الكهف: 
 ].23} [املطّفِفني: اَألَراِئِك يـَْنظُُرونَ 

: اإلْغراُء والتَّهِييُج. يُقاُل: أزَُّه يَؤزُُّه أَزّاً  َّ أّز: اَألزُّ لتَّهييِج إىل أمٍر ِمن األمور. قاَل َتعاىل: {أَملَْ تـََر َأ : إذا هزَُّه وَدفـََعُه 
َياِطَني َعَلى الْ  ملعاصي، 83} [َمرَمي: َكاِفرِيَن تـَُؤزُُّهْم أَزاأَْرَسْلَنا الشَّ ِ يجهم وتـُْغرِيِهْم  ]، خلينا بينهم وبني الشياطني 

  املهالك.أي سلطناهم عليهم لكي يوقعوهم يف



ا. ومنه الرواية: أنَّ الرسوَل (ص) كان ُيَصّلي وِجلَْوِفِه أَزِيزٌ  ِة غلياِ ً ِمْن ِشدَّ  كأزيِز وأّزِت الِقْدُر أَزِيزاً: أي أصدرت صو
ِة البكاءِ   . وأزَُّه: أَبْـَلُغ ِمْن َهزَُّه.)15(املِرَجِل ِلشدَّ

ِإلزاِر عِن املرأِة. قال الشاِعِر:أزر: أْصل اِإلْزِر اإلزاُر الذي هو الّلباُس. يق  اُل: إزاٌر وإزارٌة ومئَزٌر. وُيَكىنَّ 
 ِفدًى َلَك ِمْن أخي ثِقٍة إزاِري   أالَ أَبِْلْغ أ َحْفٍص رسوالً 

} [طه: ْد ِبِه أَْزرِي]. وقوله {اْشدُ 187وَتْسِميَـُتها بذلَك ِلقوله تعاىل: {ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنْـُتْم لَِباٌس َهلُنَّ} [البَـَقَرة:  
َج َشْطَأُه َفآَزَرُه} ] أْي أتـََقوَّى به. واألْزُر: الُقوَُّة الشَِّديَدُة. وآَزَرُه: أعانَُه وقـَوَّاُه، وأْصُلُه مْن َشّد اِإلزاِر {َكَزرٍْع َأْخرَ 31

زََّر ] يُقاُل: آَزْرُته فـََتأزََّر، أي َشَدْدُت إزارَُه، وهو َحَسُن األُْزرَ 29[الَفْتح:  ِة، وأَزْرُت الِبناَء وآَزْرتُه: قـَوَّْيُت أساَسُه. وَ
 َشدِّ النباُت: طاَل وَقوَي. وآَزْرتُه وَواَزْرتُه: ِصْرُت وزِيَره، وأصلُه الواُو. وفرٌس آَزُر: انـْتَـَهى بياُض قواِئِمِه إىل َمْوِضعِ 

رَخ) فَـُعّرَب ُفجِعَل آَزَر. 74َزَر} [األنَعام: اِإلزاِر، وقال تعاىل: {َوِإْذ َقاَل ِإبـَْراِهيُم ِألَ◌بِيِه آ ] ِقيَل كان اسُم أبيِه (
 وِقيَل: آَزُر َمعناُه الضالُّ يف كالِمِهْم.

] أي َدَنِت الِقياَمُة، وُمسيِّْت القيامُة آزَِفًة أي دانيًة ألنَّ كّل ما هو آٍت قريٌب. 57} [الّنْجم: أزف: {أَزَِفِت اآلزَِفةُ 
يْت بِه وأِزَف وأِفدَ  ِن، لكن أِزَف يُقاُل اْعتباراً ِبضيِق َوْقِتها. ويُقاُل أِزَف الشُُّخوُص. واألَزُف: ِضيُق الوْقِت، ومسُِّ ا وضيقِ  يـََتقار َ عنها بَِلْفِظ املاِضي لُِقْرِ َِّ، فـَُعربِّ َ عنها ِبساَعٍة. وِقيَل أَتى أْمُر ا ا، وعلى ذلك ُعربِّ ها {َوأَْنِذْرُهْم  َوْقتِ لُِقْرِب َكْوِ

 ].18يـَْوَم اآلزَِفِة} [َغافر: 
َي اَألِسُري بذلك. مث ِقيَل ِلُكلِّ َمْأُخوٍذ وُمَقيٍَّد وإن مل يكن َمْشُدوداً. وِقيلَ  لَقْيِد، ومسُِّ  يف َمجْعِه أسر: األْسُر: الشَّدُّ 

َتَجوَُّز به، فَـُيقاُل: أ أِسُري نِْعَمِتَك. وُأْسَرُة الرَُّجِل َمْن ]. ويُـ 8} [اإلنَسان: وأْسَرى {َويَِتيًما َوَأِسريًاَأساَرى وُأساَرى 
َ َأْسَرُهْم} [اإلنَسان:  ] إشارٌَة إىل ِحْكَمِتِه تعاىل يف َتراِكيِب اِإلنساِن املَأُموِر ِبَتأمُِّلها وَتَدبُّرِها 28يـَتَـَقوَّى به {َوَشَدْد

ت: َال تـُْبِصُرونَ نـُْفِسُكْم أَفَ يف قولِِه تعاىل: {َوِيف أَ  ها على َهذا الّرتتيِب َلَما أَْمكَ ] َوهَو يـَْعين: أَنـَّنا قوَّيـَْنا َوَأْحَكْمَنا َخْلَقُهْم ِبَشدِّ أَْوَصاهلِِْم 21} [الّذارَ ّ َِّ القويِّ العزيِز ِإ لعروِق َواْلَعَصب. َوَلْوال إْحَكاُم ا ا، بـَْعِضَها ِإَىل بـَْعٍض  َن اْلَعمُل 
َء.و  َ َأْسَرُهم َأْي َجَعْلناُهْم أَْقِو  اِالنِْتَفاُع ِمْنها. َوِقيَل َشَدْد

َيانَُه  أّس: يقال: أّسس بنيانَُه أي جعل له ُأّساً أو أساساً، وهو قاعدتُُه اليت يُبىن عليها. قال تعاىل: {أََفَمْن َأسََّس بـُنـْ
ٌر أَْم  َِّ َوِرْضَواٍن َخيـْ ِر َجَهنََّم} [الّتوبَة: َعَلى تـَْقَوى ِمَن ا َ َياَنُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر فَانْـَهاَر ِبِه ِيف  َمْن َأسََّس بـُنـْ

: أصُل كلِّ شيٍء.109  ]. ومجُع األساس: ُأُسس. وقيل اُألسُّ
اُن َدِم القلِب َشْهَوَة أسف: اَألَسُف: احلُْزُن والَغَضُب َمعاً، وقد يقاُل لُكلِّ واِحٍد ِمنهما على االنفراد، وَحقيَقُته ثَور 

 .ً ولذِلَك االنتقام، َفَمىت كان ذلَك َعَلى َمْن دوَنُه انـَْتَشَر َفصاَر َغَضباً، وَمَىت كان على َمْن فَـْوَقُه انـَْقَبَض َفصاَر ُحْز
زََع َمْن يـَْقَوى عليه أْظَهَرُه َغيظاً ُسِئَل ابُن عباٍس عِن احلُْزِن والَغَضِب، فقال: َخمَْرُجُهما واِحٌد واللَّْفُظ ُخمَْتِلٌف، َفَمْن 
ذا النََّظر قال الشاِعُر: ً وَجَزعاً، و زََع َمْن ال يـَْقَوى عليه أْظَهَرُه ُحْز  وَغَضباً وَمْن 



 َفُحْزُن ُكلِّ أخي ُحْزٍن أُخو الَغَضبِ 
ُهْم} [الّزخُرف:   ا آَسُفوَ انـْتَـَقْمَنا ِمنـْ ََّ ال ] أيْ 55وقوله تعاىل: {فَـَلمَّ َِّ الرضا: إّن ا . قال أبو عبِد ا  أْغَضُبو

َسُفون ويرَضْوَن َفَجَعَل ِرضاهْم ِرضاُه وغَضبَـُهْم َغضَبه. قال: وعَلى ذِلك قال: َمنْ   ََْسُف كأَسِفنا، ولكْن له أْولياُء َ
ملُحاَربَِة. قال تعاىل: {َمْن ُيِطِع الرَّ  َرَزين  ََّ} [النَِّساء: أهاَن يل ولِّياً فقد  ]. وقوله: {َغْضَباَن 80ُسوَل فـََقْد َأطَاَع ا

] األِسُف: الغْضباُن، وُيْسَتعاُر لِْلُمْسَتْخَدِم املَُسخَّر، وِلمْن ال يكاُد ُيَسمَّى، فـَُيقاُل: هو 150َأِسًفا} [األعَراف: 
 أسٌف، واَألِسيَفُة اَألَمُة.

َُْسُن وأسَ  اً ُمْنَكراً، وماٌء آِسٌن: متَـَغريِّ الرائحة {ِمْن َماٍء َغْريِ آِسٍن} أسن: يقال: أَسَن املاُء  ِسُن إذا تـََغيـََّر رُِحيُه تـََغريُّ َن َ  ]. وأَسَن الرَُّجُل: َمرَض، ِمْن أَسَن املاُء إذا ُغِشَي عليه. قال الشَّاِعُر:15[َحممَّد: 
 ميَِيُد يف الرُُّمِح َمْيَد املاِئِح األِسنِ 

سََّن الرُجُل، إذا اْعَتلَّ، َتْشبيهاً به.وِقيلَ   َ : 
يحاً وإْن أسو: اُألْسوُة واِإلْسوُة كالُقْدوِة والِقْدوِة، وهَي احلالُة اليت يكوُن اإلْنساُن عليها يف اتّباِع غريه إْن َحَسناً وإْن َقبِ 

َحلَسَنِة. 21َِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة} [األحَزاب: سارّاً وإْن ضاّراً. وِهلذا قال تعاىل: {َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل ا ] فَـَوَصَفها 
 َْ ، يقاُل أِسيُت عليه أسًى، وأِسيُت لُه {َفَال  لَغمِّ سَّْيُت به. واألَسى احلُْزُن، وَحِقيَقُتُه اتباُع الفاِئِت  َعَلى  سَ ويُقاُل َ

 ]. وقال الشاعُر:68} [املَائدة: اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ 
 أِسيُت ألْخوايل َرِبيعةَ 

لنَّْخـَل: وأصُله ِمَن الواِو لِقوِهلِـْم: رُجٌل أسـواٌن، أي َحزِيٌن. واألْسـُو: إصالُح اجلُـرِْح، وأصلُه إزالـُة األَسى َحنُْو َكربُت ا 
واملَجروُح: َمْأسيٌّ وأِسيٌّ َمعًا.  أزْلُت الَكرَب عنه. وقـد أَسـْوتُه آُسوُه أْسواً. واآلسي طبيُب اجلُرِْح، َمجُعه إساٌء وُأساٌة،

ُته. قال الشاِعُر:  ويقاُل أَسْيُت بـَْنيَ القوِم، أي أْصَلْحُت. وآَسيـْ
 آسى أخاُه بِنَـْفِسهِ 

 وقال آخر:
 واآلسي: فاِعٌل ِمْن قوهلِِْم يُواسي.   فآَسى وآذاُه فكاَن َكَمْن َجَىن 

َشرُ  ُة الَبَطر، وقد أِشَر  اُب اَألِشرُ أَشراً {َسيَـْعَلُموَن غَ  أشر: اَألَشُر: ِشدَّ ]. فاألَشُر أبـَْلُغ 26} [الَقَمر: ًدا َمِن اْلَكذَّ
 َال حيُِبُّ ََّ ِمَن الَبَطِر، والَبَطُر أبـَْلُغ ِمَن الَفرَِح، فإنَّ الَفرََح وإن كان يف أْغَلِب أحوالِه َمْذُموماً لَِقولِه تعاىل: {ِإنَّ ا

ُب، كما قال تعاىل: 76} [الَقَصص: اْلَفرِِحنيَ  ُب ويف املَْوِضِع الذي جيَِ رًة إذا كان َعَلى َقْدِر ما جيَِ ] فقد ُحيَْمُد 
] وذلك أَن الَفرََح قد يكوُن ِمن ُسروٍر ِحبََسِب َقِضيَِّة العقِل، واألَشُر ال يكوُن إال 58{فَِبَذِلَك فـَْليَـْفَرُحوا} [يُونس: 

 ى.فَـَرحاً ِحبََسِب َقِضيَِّة اهلَوَ 



ٌر ُمْؤَصَدةٌ َأَصَد: أصَد أصداً وآصَد وَأْوَصد الباَب: أغلقه. والباب مؤصد: مغلق. {َعَلْيهِ  َ ]: يَعين 20} [البَـَلد: ْم 
ب، وال َخيرج منها روٌح آخر إىل األبد { ] 8} [اهلَُمزة: ِإنـََّها َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدةٌ أنَّ أبواَب جهنَّم ُمطبقٌة فال يُفتح هلم 

ا على أهلها مطبقة.يعين:   إ
ُهْم أصر: اإلْصُر َعقُد الشيِء وَحْبُسه ِبَقْهرِِه. يُقاُل أَصْرتُُه فهو َمْأصوٌر. واملَْأَصُر واملَْأِصُر: َحمَْبُس السفينِة. {وَ  َيَضُع َعنـْ

ِت، وعلى ذلَك ] أي األموَر اليت تـُثـَبُِّطهم وتـَُقيُِّدهم عِن اَخلرياِت وعِن الُوص157ِإْصَرُهْم} [األعَراف:  وِل إىل الثَّوا
َنا ِإْصًرا} [البَـَقَرة:  ] أي إْمثاً أو أمراً ثقيًال يصُعُب علينا َمحُْلُه. واِإلْصُر: العهُد املؤكَُّد الذي 286{َوَال َحتِْمْل َعَليـْ

قَضه عِن الثواِب واخلرياِت. {أَأَقْـَرْرُمتْ َوَأَخْذُمتْ َعَلى َذِلُكْم ِإْصرِي ] أي عهدي وموثقي، 81} [آل ِعمَران: يـُثـَبُِّط 
َِْصُرِين عنَك شيٌء، أي ما َحيِْبُسِين، واألْيَصُر: ِكساٌء  ا يـُْعَمُد اْلبَـْيُت؛ وما  ُد اليت  ُيَشدُّ فيه اِإلصاُر: الطُُّنُب واألْو

 اَحلِشيُش فَـيـُثْـَىن على السَّناِم لُِيمكَن رُكوبُُه.
ْلَغُدوِّ َواآلَصاِل}  . يُقاُل لِلَعشيَِّة أصيٌل وأِصيَلٌة، َفَجْمُع األِصيِل ُأُصٌل 205[األعَراف: أصل: {ِ ] أي الَعشا

بِ 5} [الُفرقان:  أصاِئُل {ُبْكَرًة َوَأِصيالً وآصاٌل، ومجُع األِصيَلةِ  َ ٌت َوفـَْرُعَها ِيف ]. وأصُل الشيِء قاِعَدتُه، {َأْصُلَها  صَّ 24} [إبراهيم: السََّماءِ  فاألصل احلسب  »ال أْصَل له وال َفْصلَ «َل كذا، وَجمٌْد أِصيل، ويقال ُفالٌن ]. وقد َ
 والفصل اللسان.

ِتْقذاراً له أف: أصُل اُألفِّ ُكلُّ ُمْستَـْقَذٍر ِمْن َوَسٍخ وُقالَمِة ظُُفٍر وما َجيِْري َجمْراُمها، ويُقاُل ذلَك ِلُكلِّ ُمْسَتَخفٍّ اسْ 
} [األنبَياء: {ُأفٍّ َلُكْم َوِلَما تـَْعُبدُ  َِّ ]. وقد أفـَّْفَت ِلَكذا، إذا قـُْلَت ذلك اْسِتْقذاراً له، ومْنُه قيَل 67وَن ِمْن ُدوِن ا

 لِلضَِّجِر ِمن اْسِتْقذاِر شيٍء: أفََّف ُفالٌن.
تَِنا ِيف اآلفَاِق} [ُفّصَلت:  َ وأُُفٌق، ويقاُل يف ] أي يف نواِحي األرِض والسماء، الواِحُد أُْفٌق 53أفق: {َسُنرِيِهْم آ

ألُُفِق النِّْسَبِة إليه أُفُقيٌّ، وقد أِفَق فالٌن، إذا ذهَب يف اآلفاِق. وِقيَل: اآلِفُق الذي يـَْبلُغ النهايَة يف الكَرِم َتْشِبيهاً 
اِهِب يف اآلفاِق.  الذَّ

ِح العاِدَلِة عن املَهابِّ ُمْؤَتِفَكٌة، أفك: اِإلفُك: ُكلُّ َمْصروٍف عن َوْجِهِه الذي حيَِقُّ أْن يكوَن عليه؛ ومنه ِقيلَ   للرِّ
َها قـَُرى قـَْوِم ُلوط؛ قال تعاىل: {َوا ْخلَاِطَئةِ َوللُقرى الفاسدة أو الظاملة، َوِمنـْ ِ ال: ]، وق9} [احلَاقَّة: ْلُمْؤتَِفَكاُت 

ُ أَ ]. وقوله تعاىل: {قَاتـََلهُ 53} [الّنْجم: {َواْلُمْؤَتِفَكَة أَْهَوى َّ ] أْي ُيْصَرفُوَن عن اَحلقِّ 30} [الّتوبَة: ىنَّ يـُْؤَفُكونَ ُم ا
ْدِق يف املَقاِل إىل الَكِذِب، وِمَن اَجلميِل يف الِفعِل إىل الَقِبيِح، ومنه قـَْولُهُ  : تعاىل يف االْعِتقاِد إىل الباِطِل، وِمَن الصِّ

ت: } [الّذا{يـُْؤَفُك َعْنُه َمْن أُِفكَ  تَـَنا لَِتْأِفَكَنا َعْن آِهلَِتَنا} [األحقاف: 75} [املَائدة: ونَ ]، {َأىنَّ يـُْؤَفكُ 9رَ ]، {َأِجئـْ
ل: ] فاْستَـْعَمُلوا اِإلْفَك يف ذلك ملَّا اْعتَـَقُدوا أّن ذلك َصْرٌف ِمَن اَحلقِّ إىل الَباِطِل، فَاْستُـْعمَل ذلك يف الَكذِب. قا22

ِإلْفِك ُعْصَبٌة ِمْنكُ  ِ ًة ُدوَن ]، وقـَْولُه: {أَِإْفًكا آهلَِ 7} [اجلَاثَية: ]، {ِلُكلِّ أَفَّاٍك أَثِيمٍ 11ْم} [النُّور: {ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا 



َِّ تُرِيُدونَ  ] فـََيِصحُّ أْن ُجيَْعَل تـَْقِديرُُه: أُترِيُدوَن آِهلًَة ِمَن اِإلْفِك، وَيِصحُّ أْن ُجيَْعَل (إْفكاً) َمْفُعوَل 86} [الصَّافات: ا  :ُجيَْعَل (آِهلًَة) َبَدًال منه، ويكوُن قد َمسَّاُهْم إْفكاً. وَرُجٌل َمْأُفوٌك: َمْصروٌف عِن اَحلقِّ إىل الباِطِل. قال الشاعرُ تُريُدوَن و 
 فإْن َتُك عن أْحَسِن املَُروءِة َمْأُفوكاً 

 وأِفَك يـُْؤَفُك: ُصِرَف َعْقُلُه، وَرُجٌل َمْأُفوُك الَعقِل: َذَهَب َعْقُلُه. 
اِت كالقَمِر والنُُّجوِم، فُكّل ما غاَب فهو آِفٌل؛ {فـََلمَّا أََفلَ أفل: ا ُبوبَُة النـَّريِّ } [األنَعام:  َقاَل َال أُِحبُّ اآلِفِلنيَ ألُُفوُل: َغيـْ
 ].78]، {فـََلمَّا أَفَـَلْت} [األنَعام: 76

َعْت 11} [املُرَسالت: لرُُّسُل أُقَِّتتْ : {َوِإَذا اأقت: أُقَِّت فهو مؤقَّت، مبدل من ُوقَِّت أي ُحدَِّد، قوله تعاىل ] أي مجُِ
 لوقٍت معٍني.

كاِف وُسُكونِِه أكل: األْكُل تَناوُل املَْطَعِم، وعلى َطرِيِق التَّْشِبيه بِه قيَل: أَكَلِت الناُر اَحلَطَب. واُألُكُل ملا يـُؤَْكُل ِبَضّم ال
] مخط: شجر من 16ار اآلخرة. {َذَواَيتْ أُُكٍل َمخٍْط} [َسَبإ: ] أي ال ينقطع، وهي الد35{ُأُكُلَها َدائٌِم} [الّرعد: 

شوك. أي كان شجرهم مثمراً من أمجل األمثار فأبدهلم هللا بعد أن غضب عليهم بشجر من شوك ومثله. وأكل فالٌن 
تً  ً: اْغتابَُه. وكذا أَكَل حلََْمه {َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن َُْكَل حلََْم َأِخيِه َميـْ  ].12ا} [اُحلجَرات: فال

َُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيْـ  ألْكِل عن إنفاق املاِل َلمَّا كان األْكُل أْعَظَم ما ُحيْتاُج فيه إىل املاِل {َوَال   َ ْلَباِطِل} َوُعربِّ ِ َنُكْم 
َُْكُلوَن أَْمَواَل اْليَـَتاَمى ظُْلًما} [النَِّساء:188[البَـَقَرة:  لباِطِل: َصْرفُُه إىل ما يُناِفيِه 10 ]، {ِإنَّ الَِّذيَن  ] فأْكُل املاِل 

ًرا} [النَِّساء:  َ َا َُْكُلوَن ِيف بُُطوِِْم  ] تـَْنبيه على أّن َتناُوَهلُْم لذلك يـَُؤدِّي ِِْم إىل الناِر. 10اَحلقُّ. وقوله تعاىل: {ِإمنَّ َُْكَالِن الطََّعاَم} [املَائدة: {َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَميَ ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخلَ   َ ْبِلِه الرُُّسُل َوأُمُُّه ِصدِّيَقٌة َكا ] واملعىن 75ْت ِمْن قـَ
ما كا حباجة  كل الطعام ال يكون إهلاً للعباد ألنه هو نفسه حباجة إىل الصانع املدّبر. أي أ أنه من ولدته النساء و

ة عن قضاء احلاجة ألن من أكل الطعام ال بّد له من احلدث. وملا ذّكر إىل الغذاء كبقية اخللق، وأكل الطعام كناي
]. واَألَكَلُة 42األكل صار كأنه أخرب عن عاقبته. واألكوُل واألكَّاُل: الكثُري األْكِل {َأكَّالُوَن لِلسُّْحِت} [املَائدة: 

ٍس ِمْن ِقلَِّتِهم َألْكِل عن الَفس َمجُْع آكٍل. وقوُهلم: هم أَكَلُة َرأٍس ِعبارٌة عن  اِد، حنُو: يُْشِبُعُهْم َرأٌس. وقد يـَُعبـَُّر 
كَل كذا: فسَد وأصابه إكاٌل يف أسنانِِه.5} [الِفيل: {َكَعْصٍف َمْأُكولٍ   ] وَ

َعْهٍد ِحلِْلٍف أْو قَرابٍة  أّل: اِإللُّ الَعْهُد، مأخوٌذ ِمن األليِل َوُهَو الَربِيق. يقاُل: ألَّ يؤلُّ إالًَّ◌ إذا َلَمَع. وَُكلُّ حاَلٍة ِمنْ 
] 8]، {َال يـَْرقـُُبوا ِفيُكْم ِإال َوَال ِذمًَّة} [الّتوبَة: 10يقاُل: تَِئلُّ، وقوله: {َال يـَْرقـُُبوَن ِيف ُمْؤِمٍن ِإال َوَال ِذمًَّة} [الّتوبَة: 

 أي ال حيفظون وال يراعون فيكم قرابًة وال عهداً.
َْلُموَن} [النَِّساء: األمل: الَوَجُع الشديُد. يُقا ََْلُموَن َكَما َ َملُ أَلماً فهو آِملٌ {فَِإنـَُّهْم  َ ً. 104ُل أَمل  ]. وقد آَلْمُت فال

ِتكْم، فهو أِلُف االستْفهاِم، وقد َدَخَل على ملَْ.  وعذاٌب ألِيٌم أي ُمْؤِملٌ. وقولُُه: أملَْ َ



ِإلضافِة إىل أْعالِم النَّاِطقَني دوَن النكراِت ودوَن آل: اآلُل: ِقيَل مقلوٌب عِن األهِل، وُيَصغَّرُ   على أُهيٍل إال أنه ُخصَّ 
األْزِمَنِة واألمِكنِة، يقاُل آُل ُفالٍن، وال يقاُل آُل رجٍل وال آُل زماِن كذا أو َمْوِضِع كذا، وال يقاُل آُل اخليَّاِط، بل 

 َِّ َِّ وأهُل اخليّاِط   ُيضاُف إىل األْشَرِف األْفَضِل. يقاُل آُل ا ، يقاُل أهُل ا وآُل السُّلطاِن، واألهُل ُيضاُف إىل الُكلِّ
صُّ كما يقاُل أهُل َزَمِن كذا وبـََلِد كذا، وِقيَل: هو يف األْصِل اسُم الشَّْخِص وُيَصغَُّر أَُوْيًال وُيْستَـْعَمُل ِفيَمْن َخيْتَ   ]، {أَْدِخُلوا آلَ 33يبة أو مبُواالٍة {َوآَل ِإبـَْراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن} [آل ِعمَران: ِإلنساِن اْخِتصاصاً ذاتِّياً إّما ِبقرابٍة قر 

، عليه الصالُة والسالُم، أقارِبُُه، وِقيَل املُْخَتصُّوَن به من حيث 46} [َغافر: ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذابِ  ]. ِقيَل وآُل النيبِّ
َقِن والعمِل املُْحَكِم فَـُيقاُل َهلُْم آُل النيبِّ وأّمُته، الِعْلُم، وذلك أّن أهَل الدِّيِن صنفانِ  لِعلِم املُتـْ ٌص  : صنف ُمَتَخصِّ

لعلِم على سبيِل التقليِد ويقاُل هلم أّمُة ُحممٍد عليه وعلى آله الصالُة والسالُم، وال يقاُل هلم آلُه  وصنف خيتصوَن 
ٍة له آَله. وقيَل ِجلَعفٍر الصاِدِق رضي هللا عنه: النَّاُس يقولوَن: املسِلمون ُكلُّهم آُل َفُكلُّ آٍل لِلنيبِّ أمٌَّة له، وليس ُكلُّ أمّ 

 النيبِّ عليه وعلى آله الصالُة والسالُم. فقال َكَذبُوا وصدُقوا، فقيَل له ما َمْعىن ذلك؟ فقال َكَذبُوا يف أّن األّمَة كافـََّتهم
] أي ِمَن 28ِئِط َشريَعِتِه آلُه. وقولُه تعاىل: {َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن} [َغافر: آلُه وصدُقوا يف أنـَُّهم إذا قاُموا ِبشرا

َني به وِبَشريَعِتِه، وَجَعله منهم من حيُث النََّسُب أو املسكُن، ال ِمْن حيُث تقديُر القوِم أَنَُّه على شريَعِتِهم . املُْخَتصِّ
 واآلُل: احلاُل اليت يُؤوُل إليها.

ً أو لِتَـَردُِّد َهواٍء وَمتَوُّ و  ٍج فيكوَن من قيَل ملا يـَْبُدو مَن السَّراِب آٌل، وذلك ِلَشْخٍص يـَْبُدو ِمْن حيُث املَْنَظُر وإْن كان كاِذ
 ثوَرُة ِضدُّ الّرِقَّة.آل يَؤوُل. وآَل اللََّنبُ يؤوُل: إذا َخثـََر، َكأنَُّه ُرجوٌع إىل نـُْقصاٍن كقوهلِِم يف الشيِء النَّاِقِص: راِجٌع. َواخلُْ 

َناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيٍء} [ا ُ تعاىل: {َوَما أَلَتـْ َّ ُه. قاَل ا َّ ْلُته َحقَُّه: أي نـََقَصُه إ َ ] أي: ما 21لطُّور: أَلت: أََلَته 
ُ تعاىل: {َال يَِلْتُكْم ِمْن  نـََقْصناهم ِمْن َثواِب َأْعماهلم. وِمثْـُله ومبعناه: َوَلَتُه، يَِلُتُه َوْلتاً: يَعين َّ نـََقَصُه ِمْن َحقِِّه. قاَل ا ا.14َأْعَماِلُكْم َشيـًْئا} [اُحلجَرات:   ] أي ال ينقُص َشْيئاً ِمْن َأْجرها وَثوا

نَـُهم، ومنه األُْلفَ  ي. واِإلْلُف اْجتماٌع مع التئاٍم، يُقاُل ألَّْفُت بـَيـْ ُة. ويقال لِلمْألوِف إْلٌف ألف: األِلُف: من ُحُروِف التـََّهجِّ
ُتْم َأْعَداًء فََألََّف بـَْنيَ قـُُلوِبُكْم} [آل ِعمَران:  يًعا َما أَلَّْفَت بـَْنيَ 103وآِلٌف {ِإْذ ُكنـْ ]، {َلْو أَنـَْفْقَت َما ِيف اَألْرِض مجَِ

ِْم} [األنَفال:  َع ِمْن أْجزاٍء ُخمَْتِلَفٍة ورُتِّبَ 63قـُُلِو َر فيه ما َحقُُّه ]. واملُؤلَُّف ما مجُِ َم وُأخِّ ] َمْصَدٌر ِمْن ألََّف. واإليالُف نقيُض اإلحياُش ونظريُُه اإليناس. و 1} [قـَُريش: َؤخََّر. {ِإلِ◌يَالِف قـَُرْيشٍ أْن يُـ  تـَْرتِيباً ُقدَِّم فيه ما َحقُُّه أْن يـَُقدَّ
ى فيهم بتَـَفقُِّدِهم أن يصريُوا مْن ُمجَْلِة َمْن َوَصَفُهُم هللا {َلْو ] هُم الذيَن يـَُتَحرَّ 60{َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم} [الّتوبَة: 

ِْم} [األنَفال:  يًعا َما أَلَّْفَت بـَْنيَ قـُُلِو ر. واألْلُف الَعَدُد 63أَنـَْفْقَت َما ِيف اَألْرِض مجَِ لُف الد ]. وأواِلُف الطَّْريِ: اليت 
فيه ُمْؤتَِلَفًة، فإنَّ األعداَد أربعٌة: آحاٌد وعشراٌت وِمُئوَن وألوٌف، فإذا بـََلَغِت املَخصوُص، ومسَُّي بذلَك لكوِن األعداِد 

 األْلَف فقد ائتَـَلَفْت، وما بعَدُه يكوُن مكّرراً. قال بعُضهم: األْلُف ِمْن ذلَك ألنه مبدأ الّنظاِم. وقيَل آَلْفُت الدَّراِهم،
ا األْلَف، حنو َماَءْيُت. وآلَ   َفْت هي حنو آَمَأْت.أي بـََلْغُت 



ْكين، أي ألك: املالِئكُة، ومَلٌك َأصُله َمْأَلٌك، وِقيَل هو مقلوٌب َعْن َمَألٍك، واملَْأَلُك واملَْألكُة واأللوُك: الّرسالُة، ومنه ألِ 
ُ َيْصَطِفي ِمَن اْلَمَالِئَكِة ُرسُ  َّ ] قال اخلِليُل: 75ًال} [اَحلّج: أبِْلْغُه رساليت، واملالِئكُة تـََقُع على الواِحِد واجلْمِع {ا

ُْلُك اللجاَم ويـَْعلُك. َ ا تـُْؤَلُك يف الَفِم من قولِِه: فـََرٌس   املَْألَكُة: الّرِساَلُة أل
لباِري تعاىل، ولَِتَخصُِّصهِ  ُ: ِقيَل أْصُلُه إلٌه َفُحِذَفْت َمهَْزتُُه وأْدِخَل عليه األِلُف والالَُّم، َفُخصَّ  َّ ه قال تعاىل:  بأله: ا

ي  ]. وإلٌه: َجَعله كثري من شعوب االرض اْمساً ِلُكلِّ َمْعُبوٍد َهلُْم، وَكذا الذَّاُت، فَسمَُّوا 65} [َمرَمي: ا{َهْل تـَْعَلُم َلُه مسَِ
لََّه. فاإلِ  َلُه: َعَبَد، وِقيَل  َ ها َمْعبوداً. وأَلَه ُفالٌن  َّ لُه على هذا هو املَْعُبوُد، وِقيَل هو الشَّْمَس مثًال إالَهًة الختاِذِهْم إ

َكلَّ ُدوَن صفاتِِه َحتِْبُري «من ألَه أي َحتيـََّر. وَتْسِميَـُتُه بذلك إشارٌة إىل ما قال عليُّ بن أيب طالب رضي هللا عنه: 
فاِت وَضلَّ ُهناَك َتصارِيُف اللُّغاتِ  ُروا يف « فيها، وهلََذا ُرِوَي: وذلَك أّن الَعْبَد إذا تـََفكََّر يف صفاتِِه َحتَيـَّرَ  »الصِّ تـََفكَّ  َِّ َِّ وال تـََفكَُّروا يف ا . وِقيَل أصُلُه ِوالٌه فأُْبِدَل مَن الواِو َمهَْزٌة، وَتْسِميُتُه بذِلَك لكْوِن ُكلِّ َخمْلوٍق واهلاً )16(»َخْلِق ا

لتَّ  ِت، وإّما  لتَّْسخري فـََقْط كاجلمادات واحليوا ُ َحنَْوه إّما  ّ ْسِخِري واِإلرادِة َمعاً كالنـاِس. وِمْن هـذا الوْجِه قيـَل: ا
َن َتْسِبيَحُهْم} َحمْبُـوُب األشـياِء ُكلِّها، وعليـه دلَّ قولُه تعاىل: {َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِحبَْمِدِه َوَلِكْن َال تـَْفَقُهو 

ياهاً أي اْحَتَجَب. قالوا وذلك إشارٌة إىل ما قال تعاىل: {َال ُتْدرُِكُه ] وِقيَل أصُله من َالَه يـَُلوه لِ 44[اإلسَراء: 
لباِطِن يف قوله: {َوالظَّاِهُر َواْلبَاِطُن} [اَحلديد: 103اَألْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُك اَألْبَصاَر} [األنَعام:  ]. 3] واملشاُر إليه 

لكِن الَعَرُب الْعتقادِهِم أنَّ ههنا َمْعَبوداٍت َمجَُعوُه فقالـوا اآلهلَُة {أَْم َهلُْم آِهلٌَة وإلٌه، َحقُُّه أن ال ُجيَْمَع إذ ال معبوَد ِسواُه، 
َِّ وُحِذفت إْحدى 127]، {َوَيَذَرَك َوآِهلََتَك} [األعَراف: 43َمتْنَـُعُهْم ِمْن ُدونَِنا} [األنبَياء:  ]. والِه أْنَت أي: 

َُّ أُمَّ الالََّمْنيِ. اللَُّهمَّ قيَل: معنا ، وِقيَل تـَْقِديُرُه  أ َِّ ُ َفأُْبِدَل ِمَن الياِء يف أوَّله امليماِن يف آِخرِِه وُخصَّ بدعاِء ا َّ نا ُه  أ
َمْن َتَشاُء َوتـَْنزُِع  كَ ِخبَْريٍ، أو اْعِرتافاً وِإْقراراً بصفاتِِه وأمسائِِه احلسىن يف قوله تعاىل: {ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِيت اْلُملْ 

ُر ِإنَّ  ]، أو قوله 26} [آل ِعمَران: َك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدَك اْخلَيـْ
} ا َكانُوا ِفيِه َخيَْتِلُفونَ اَدِة أَْنَت َحتُْكُم بـَْنيَ ِعَباِدَك ِيف مَ تعاىل: {اللَُّهمَّ َفاِطَر السََّماَواِت َواَألْرِض َعاِملَ اْلَغْيِب َوالشَّهَ 

 ].46[الزَُّمر: 
تَِّة، وأَلْوُت يف األْمِر من أَىل، أي َقصَّْرُت فيه، هو منُه كأنَّهُ  رأى فيه  إىل: إىل: حرٌف ُحيَدُّ به الّنهايَُة ِمَن اجلوانِب السِّ

ً أ ُته َكْسباً وما أَلوتُه ُجْهداً، أْي ما أْوَلْيتُه تـَْقصرياً َحبَسِب االنتهاَء، وأَلْوُت ُفال ُته أي أْوَليـْ ُته تقِصرياً حنو َكَسبـْ ُْلوَنُكْم َخَباًال} [آل ِعمَران: ي أْوَليـْ َ ] منه، 118اجلُْهِد. فـََقْوُلَك ُجْهداً َمتْييٌز، وكذلَك: ما أَلْوتُُه ُنْصحًا، وقوله تعاىل: {َال 
روَن يف َجْلِب اخلَباِل. وقال تعاىل: {َوَال ََْتِل أُوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم} [النُّور: أْي ال  ْر أُوُلو 22يـَُقصِّ ] َأْي ال يُقصِّ

َف د َحلَ الَفْضِل يف ِإيتاِء أُويل الُقْرَىب، وِقيَل هو ِمْن أَلْيُت، َحَلْفُت. وِقيَل نـََزَل ذلَك يف أيب َبْكٍر َرضي هللا عنه، وكان ق
 عليه، وُجِعَل على ِمْسَطٍح أْن يـَْزِوَي َعْنُه َفْضَلُه، وَحِقيَقُة اِإليالِء واأللِيَِّة احلَلُف املُْقَتِضي لتقصٍري يف األمر الذي ُحيَْلفُ 



] أي 226البَـَقَرة: اِإليالُء يف الشَّرِْع للَحلِف املاِنِع من َمجاِع املرأِة، قوله تعاىل: {لِلَِّذيَن يـُْؤُلوَن ِمْن ِنَسائِِهْم} [
 حيلفون أْن ال جيامعوهنَّ، وَكْيِفيـَُّتُه وأْحكاُمه موجودٌة يف كتاِبَنا: َجمموَعُة اَألْحكاِم الشَّرِعيَِّة املَيسَّرة.

]. وقال 69} [األعَراف: َِّ َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ آَالَء افَاذُْكُروْا وآالُء هللا: نَِعـُم هللا تَعـاىل أو أَنـُْعُمُه. قال عـزَّ وجـلَّ: {
نِ تبارك وتعاىل: {َفِبَأيِّ  َ َِّ ربِّكما ـ أَيُّها اإلنُس واجلنُّ ـ َجتَْحداِن 13} [الرَّمحن: آَالِء َربُِّكَما ُتَكذِّ ] أي َفِبَأيِّ أَنْـُعِم ا

ن؟ وَأَال: ِلِالْسِتْفتاح. وإالَّ: ِلِالْسِتْثناِء. وأوالِء يف قوِلِه تعاىل ]  119 {َهاأَنـُْتْم أُوَالِء حتُِبُّونـَُهْم} [آل ِعمَران: َوُتَكّذ
ُو قوِل كما قولِه أولئَك، اْسٌم ُمْبهُم موضوٌع لِإلشارِة إىل َمجِْع املَُذكَِّر واملُؤنَّث وال واِحَد له ِمْن لْفِظِه وقد يـُْقَصُر حن

 ثاِل.األعشى: َهُؤَال مث َهُؤَال ُكالًَّ◌ أعطيُت نـََواًال َحمُْذوًَّة مبِِ 
َْميتاً: َموَّره وَحَزَرُه، يقال  أي ُمَؤّقٍت.  »هو إىل َأَجٍل مأموتٍ «أمت: أَمَت الشيَء أمتاً: قّدَرُه وَحَزَرُه، وأمتَّ الشيَء 

َفاض واالرتفاع. قوله تعاىل: {َال تـََرى ِفيَها ِعَوًجا َوَال أَْمتً  غار، واالخنِْ [طه:  }ا اَألْمُت: املكاُن املرتفع، والروايب الصِّ
ً وال رابية.107  ] أي ليس فيها منخفض وال مرتفع. وقيل: ال ترى فيها واد

َنُه أََمًدا بَِعيًدا} [آل ِعمَران:  ِة 30أمد: {تـََودُّ َلْو َأنَّ بـَيـْنَـَها َوبـَيـْ ِن لِكِن األبَُد ِعباَرٌة عن ُمدَّ ]. األَمُد واألَبُد يـََتقاَر
ْعِتباِر الغايَِة، والزَّماُن عُدوٌد وال يـَتَـَقيَُّد، ال يُقاُل أَبُد كذا. واألَمُد ُمدٌَّة هلَا َحدٌّ َجمُْهوٌل إذا أُْطِلَق، وقد يـَْنَحِصُر َحنْو الزَّمان اليت ليس هلَا َحدٌّ حمَْ  ْبَدإ امٌّ يف املَ أْن يقاَل: أَمُد كذا كما يُقاُل زماُن كذا. والَفْرُق بني الزماِن واألَمِد أّن األَمَد يقاُل 

 والغايَِة.
ِل واألْقواِل ُكلِّها، وعلى أمر: األْمُر: الشَّْأُن، وَمجُْعُه أُُموٌر وَمْصَدُر أَمْرَتُه إذا َكلَّْفَتُه أْن يـَْفَعَل َشْيئاً، وهو َلْفٌظ عامٌّ لألْفعا

} [آل ِعمَران: ]، {ُقْل ِإنَّ األَ 123ذلك قوُله تعاىل: {َوِإَلْيِه يـُْرَجُع اَألْمُر ُكلُُّه} [ُهود:  َِِّ ]، 154ْمَر ُكلَُّه 
} 154{ُخيُْفوَن ِيف أَنـُْفِسِهْم َما َال يـُْبُدوَن َلَك يـَُقوُلوَن َلْو َكاَن َلَنا ِمَن اَألْمِر َشْيٌء} [آل ِعمَران:  َِّ ]، {َوأَْمُرُه ِإَىل ا

]، وَخيَْتصُّ ذلك  تعاىل ِمْن 54ْلُق َواَألْمُر} [األعَراف: ]. ويُقاُل ِلِإلْبداِع أْمٌر، َحنُْو: {َأَال َلُه اخلَْ 275[البَـَقَرة: 
َل قـَْولُه: 12ُدوِن اَخلالِئِق، وقد محَُِل على ذلك قولُه: {َوأَْوَحى ِيف ُكلِّ َمسَاٍء أَْمَرَها} [ُفّصَلت:  ]، وعلى ذلك محُِ

} [اإلسَراء:  ِه، أو هو شأن خاصٌّ  ال عالقة للبشر مبعرفة كنهه. ] أْي ِمْن إْبداعِ 85{ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِّ
ُه َأْن نـَُقوَل َلُه ُكْن فَـَيُكوُن  َ َا قـَْولَُنا ِلَشيٍء ِإَذا أََرْد ْقَصِر 40[الّنحل:  }وقوله: {ِإمنَّ ] فإشاَرٌة إىل إْبداِعِه. َوَعبـََّر عنه 

ْسرَع ما 50ا أَْمُرَ ِإالَّ َواِحَدٌة} [الَقَمر: ، وعلى ذلك قْولُُه: {َومَ »كن«َلْفَظٍة وأبـَْلِغ تعبري  لشَّيِء َسواء أكان ذلك بَقْوهلِِم افْـَعْل وْليَـْفَعْل، أم كان ذلك ِبلْفِظ َخَربٍ حنَْ ] َفعبـََّر عن ُسْرَعِة إجياِدِه  ُو: يُدرُكه َوْمهُنا. واألْمُر: التـََّقدُُّم 
َنْـ  ِ شاَرٍة أو َغْريِ ذلَك، أال تـََرى أنه قْد َمسَّى ما َرأى 228ُفِسِهنَّ} [البَـَقَرة: {َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن  ]، أم كان ِ

أََبِت افْـَعْل َما  إْبراِهيُم يف املَناِم ِمْن َذْبِح اْبنِه أْمراً، َحْيُث قال: {ِإّينِ أََرى ِيف اْلَمَناِم َأّينِ أَْذَحبَُك فَاْنُظْر َماَذا َ تـََرى قَاَل  ْبِح أْمراً. وقولُه: {َوَما أَْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرِشيٍد 102ْؤَمُر} [الصَّافات: تُـ  [ُهود:  }] َفَسمَّى ما َرآُه يف املَناِم ِمْن َتعاطي الذَّ
} [الّنحل: 97 َِّ َعمّ 1] فعامٌّ يف أْقوالِِه وأْفعالِه. وقولُه: {أََتى أَْمُر ا  األْلفاِظ. وقوله: ] إشاَرٌة إىل الِقياَمِة، َفذََكَرُه 



لسُّوِء من أمور، وهو من اَألّماَر أي 18{َبْل َسوََّلْت َلُكْم أَنـُْفُسُكْم أَْمًرا} [يُوُسف:  َُْمُر النـَّْفُس األّماَرُة  ] أْي ما 
أِمٍري ِمْن َحْيُث إنـَُّهْم ال بُدَّ َهلُْم  املُْغري أو كثُري اَألْمِر. وِقيَل: أِمَر القْوُم: َكثـُُروا، وذلك َألّن القوَم إذا َكثـُُروا صاُروا ذوي

 ِمْن ساِئٍس َيُسوُسُهْم، ولذلك قال الشَّاِعر:
 ال َيْصُلُح الناُس فْوَضى ال َسراَة َهلُمْ 

َرِفيَها} [اإلسَراء:   ُهْم. وقال أبو عَ 16وقوُلُه تعاىل: {أََمْرَ ُمتـْ لطَّاَعِة وِقيَل معناُه َكثَّر ُهْم  ْمرو: ال يُقاُل ] أي أَمْر
لتَّخْ  ا يقاُل أمَّْرُت وآَمْرُت. وقال أبُو ُعبَـْيَدَة: قد يقاُل أَمْرُت  لتَّْخِفيِف، يف َمْعَىن َكثـَّْرُت، وإمنَّ ُر أَمْرُت  ِفيِف َحنُْو: َخيـْ

ـٌة َمأبُوَرٌة. وِفْعلُه أَمـْرُت. وُقرِىَء أمَّْرنـا أي جَ  َل قولُه تعاىل: املاِل ُمْهَرٌة َمْأُمـوَرٌة، وسـكَّ َعلنـاُهْم أَمـَراَء، وعلى هذا محُِ
، واالئتماُر قبوُل األْمر، 123{وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِيف ُكلِّ قـَْريٍَة َأَكاِبَر ُجمْرِِميَها} [األنَعام:  ] وُقرىء أمَّْر مبْعَىن َأكثـَْر

َْمتَُِروَن ِبَك} [الَقَصص:  ويُقاُل لِلتَّشاُوِر اْئِتماٌر، لِقبوِل بـَْعِضِهْم أْمَر بـَْعضٍ  ِفيما أشاَر به. قال تعاىل: {ِإنَّ اْلَمَأل 
 ]. قال الشاِعُر:20

 وأَمْرُت نـَْفسي أيَّ أْمٍر أفْـَعلُ 
ًئا ِإْمًرا   م ] أي ُمْنَكراً، ِمْن قوهلِِْم أِمَر األْمُر، أي َكبـَُر وَكثـَُر، كقوهلِِ 71[الكهف:  }وقولُه تعاىل: {َلَقْد ِجْئَت َشيـْ

] ِقيَل َعَىن األَُمَراَء يف زمِن النّيب عليه وعلى آله الصالُة 59اْستَـْفَحَل األْمُر. وقولُه: {َوأُوِيل اَألْمِر} [النَِّساء: 
ملَْعُروِف. وقال ابن َعبَّاٍس رضي هللا عنهما: ُهُم الُفقَ  ُء هاوالسالُم، وِقيَل: األِئمَُّة ِمْن أْهِل البيِت، وِقيَل: اآلِمروَن 
َِّ. وُكلُّ هذه األْقواِل َصِحيَحٌة، ووجُه ذلَك أّن أويل األْمر يكونون ِمَن العلماِء والرُّؤسا ِء الذيَن وأْهُل الدِّيِن املُِطيعوَن 

 ِِْم يـَْرَتدُِع الناس.
زاِء األِب، وهي الواِلَدُة الَقريَبُة اليت َوَلَدْتُه والَبِعيَدُة اليت َوَلدَ  ْت َمْن وَلَدْتُه، وهلذا ِقيَل حلّواَء ِهَي أُمُّنا، وإن  أّم: األُمُّ: 

َنها وساِئُط. ويُقاُل ِلكلِّ ما كان أْصًال ِلُوُجوِد شيٍء أو تـَْرِبَيِتِه أو إْصالِحِه أو َمْبَدئِِه أُّماً  َننا وبـَيـْ . قال اخلِليُل: كاَن بـَيـْ
] أي اللَّْوِح احملفوِظ، وذلك ِلَكْوِن 4{َوِإنَُّه ِيف أُمِّ اْلِكَتاِب} [الّزخُرف:  ُكلُّ شيٍء ُضمَّ إليه سائُِر ما يَِليِه ُيَسمَّى أُّماً،

َة أُمُّ الُقَرى، وذلَك ِلَما ُرِوَي أّن الدُّنْيا ُدحِ  َيْت ِمْن َحتِْتها {لِتـُْنِذَر أُمَّ الُعُلوِم ُكلِّها َمْنُسوبًَة إليه وُمتَـَولَِّدًة ِمْنُه، وِقيَل ملَكَّ
 ]. وأمُّ النُُّجوِم املََجرَُّة، قال الشاعر:7َوَمْن َحْوَهلَا} [الّشورى:  اْلُقَرى

 حيث اْهَتَدْت أمُّ النُُّجوِم الشَّواِبكِ 
 وِقيَل أمُّ األْضياِف وأمُّ املساِكِني، كقوهلِِْم أبُو األْضياِف. ويقاُل للرَّئيِس أمُّ اجلَْيِش كقوِل الشاِعِر: 

 نـُُفوَسُهمْ وأمُّ ِعياٍل قد َشِهْدُت 
ا َمْبدأ الِكتاِب. وقولُه تعاىل: {َفأُمُُّه َهاِويٌَة   ] أي َمْثـواُه الـنـاُر، 9[الَقارَعة:  }وِقيَل لِفاِحتَِة الِكتاِب أمُّ الِكتاِب، ِلَكْوِ

ُ تعاىل أزواَج النّيب  َّ (ص) أمَّهاِت املُْؤِمِنَني، فقال {َوأَْزَواُجُه َفَجَعـَلهـا أّمـاً لـه. قـال وهـو حنـُو َمـأواُكـُم النـاُر، وَمسَّى ا
ِه، وكذا َهَوْت أمُُّه.6أُمََّهاتـُُهْم} [األحَزاب:   ] ملا تـََقدََّم يف األِب. وقال  ابَن أمَّ، وكذا قولُه َوْيُل أمِّ



اِحٌد، سواء كان ذلك األْمُر اجلَاِمُع واألمَُّة ُكل مجاَعٍة َجيَْمُعُهم أْمٌر ما، إمَّا ِديٌن واِحٌد أو زماٌن واِحٌد أو مكاٌن و 
ِإالَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكْم}  َتْسِخرياً أو اْختياراً، وَمجُْعها أَمٌم. وقولُه تعاىل: {َوَما ِمْن َدآبٍَّة ِيف اَألْرِض َوَال َطائٍِر َيِطُري ِجبََناَحْيهِ 

ِسَجٍة كالعنكبوِت وُمْتلفٍة   ] أي ُكلُّ نـَْوع ِمنها على َطرِيَقٍة قد َسخََّرَها38[األنَعام:  لطَّْبِع، َفهَي ِمْن بـَْنيِ  هللا عليها 
ا ُكلُّ كالسَّرَفِة وُمدَِّخَرٍة كالنَّْمِل وُمْعَتِمَدٍة على ُقوِت وْقِتِه كالُعصُفوِر واحلماِم، إىل َغِري ذلَك ِمَن الطَّباِئِع اليت  َختَصََّص 

] أي ِصْنفاً واِحداً وعلى َطرِيَقٍة واحَدٍة يف الضَّالِل 213أُمًَّة َواِحَدًة} [البَـَقَرة:  نـَْوٍع. وقوُله تعاىل: {َكاَن النَّاسُ 
] أي يف اِإلميانِ، وقولُه: {َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أَُمٌة 118والُكْفِر. وقولُه: {َوَلْو َشاَء َربَُّك َجلََعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة} [ُهود: 

] أْي َمجَاَعٌة يـََتَخيـَُّروَن الِعلَم والَعَمَل الصاِلَح َيُكونُوَن أْسَوًة لَِغْريِِهم. وقوُله: 104ْريِ} [آل ِعمَران: َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْ 
َ َعَلى أُمٍَّة} [الّزخُرف:  َء َ َ آ َّ َوَجْد  ] أي على ِديٍن جامع. قال الشاعر:22{ِإ

ََْمثَْن ُذو أُمٍَّة وهَو طاِئعُ   وهل 
] أْي بعد حٍني. وحقيَقُة ذلك: بـَْعَد اْنقضاِء أْهِل َعْصٍر أو أْهِل 45عاىل: {َوادََّكَر بـَْعَد أُمٍَّة} [يُوُسف: وقوله ت 

َِِّ} [الّنحل:  َِّ َحنُْو قـَْوهلِِم ف120ِديٍن. وقولُه: {ِإنَّ ِإبْـَراِهيَم َكاَن أُمًَّة قَانًِتا  الٌن ] أي قائماً َمقاَم مجاَعٍة يف ِعبادِة ا
. وقولُه تعاىل: {َلْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْهِل )17(يف نـَْفِسِه َقِبيَلٌة. وُرِوَي أنه ُحيَْشُر َزْيُد بُن َعمرو بِن نـَُفْيٍل أمًَّة َوْحَدهُ 

ْقِديرُُه أصحاُب ] أي مجاَعٌة. وَجَعَلها الزَّجَّاُج َهُهنا ِلِالْسِتقاَمِة، وقال: تَـ 113اْلِكَتاِب أَُمٌة َقائَِمٌة} [آل ِعمَران: 
ا: ُكلُّ مجاعٍة تـَْعَتِقُد َعِقيَدًة واح َّ دٌة ينبِثُق َعْن َطرِيَقٍة واِحَدٍة فـَتَـَرَك اِإلْضماَر، َولََعلَّ أفضل تـَْعرِيٍف جامٍع لألمَِّة أ

ا. ا نظاٌم ملعاجلِة أُُمورِها َوُمْشِكالِ  عقيدِ
ُهْم} [اجلُُمَعة: واألُميُّ هو الذي ال يْكُتُب وال يـَْقَرأ ِمن كِ  يَِّني َرُسوًال ِمنـْ َل {ُهَو الَِّذي بـََعَث ِيف األُمِّ تاٍب، وعليه محُِ

هُ 2 يَُّة الَغْفَلُة واَجلهاَلُة، فاألمِّيُّ منه، وذلك هو ِقلَُّة املَْعرَِفِة، ومنه قولُه تعاىل: {َوِمنـْ ْم أُِميُّوَن َال ]، قال ُقْطُرٌب: األمِّ ] أي إّال أْن يـُتـَْلى عليهم، قال الَفرَّاُء: ُهُم الَعَرُب الذيَن مل يُكْن هلم ِكتاب 78 ِإالَّ أََماِينَّ} [البـََقَرة: يـَْعَلُموَن اْلِكَتابَ 
يِل} [األعَراف:  ُدونَُه َمْكُتوً ِعْنَدُهْم ِيف التـَّْوَراِة َواِإلجنِْ مَِّة الذين مل ]، ِقيَل َمْنُسوٌب إىل األ157{النَِّيبَّ األُمِّيَّ الَِّذي جيَِ َي بذلك ألنه مل َيُكْن َيْكتُ  ُب وال يـَْقَرأ يْكتـُُبوا ِلكونِِه على عاَدِِِم، كقوِلَك: عامِّيٌّ، ِلكونِِه على عاَدِة العامَِّة، وِقيَل مسُِّ َِّ منه بقولِهِ  [األعلى:  }{َسنـُْقرُِئَك َفَال تـَْنَسى  ِمْن كتاٍب، وذلك َفِضيَلٌة له الْسِتْغنائِِه ِحبِْفِظِه واْعِتماِدِه على َضماِن ا

ً كأْن يـَْقَتدي بقوِلِه أو فعِلِه، أو  6 َي ِبذِلَك لنْسَبِتِه إىل أمِّ الُقَرى. واِإلماُم: املُْؤَمتُّ به إنسا ً أو غَري ]، وِقيَل مسُِّ ِكتا
ّقاً كان أو ُمْبِطًال، وَمجُْعه أئِمٌَّة. وقولُه تعاىل: {يـَْوَم نَ  َِِماِمِهْم} [اإلسَراء: ذلَك حمُِ ٍس  َ لـذي 71ْدُعوا ُكلَّ ُأ ] أي 

ِـْم {َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقَني ِإَماًما  ]، 5]. وقوله: {َوَجنَْعَلُهْم أَِئمًَّة} [الَقَصص: 74[الُفرقان:  }يَـْقَتـُدوَن بـه، وِقيـَل ِبكتاِ
ًة َيْدُعوَن ِإَىل النَّارِ  َناُه ِيف ِإَماٍم ُمِبٍني 41} [الَقَصص: {َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّ  }] َمجُْع إماٍم، وقولُه: {وَُكلَّ َشْيٍء َأْحَصيـْ

] فقد ِقيَل: إشارٌة إىل اللَّْوِح املَْحُفوِظ. واَألمُّ: الَقْصُد املُستقيُم، وهو التـََّوجُُّه حنو َمْقصوٍد، وعلى ذلَك: 12[يس: 
َني البيَت احلراَم. واَألَمة: امل ملوكة، يقال أَمٌة بّينُة األُُمّوُة، وأََمْيُت فالنَة، إذا جعلُتها أَمة، واجلمع إماء، قال تعاىل: مِّ



ٌر ِمْن ُمْشرَِكٍة َوَلْو َأْعَجبَـْتُكْم} [البَـَقَرة:  َمى ِمْنُكْم َوالصَّاِحلَِني 221{َوَألَمٌة ُمْؤِمَنٌة َخيـْ َ ] وقال تعاىل: {َوأَْنِكُحوا اَأل
]. وأْم إذا ُقوِبل به ألُف االْسِتْفهاِم، َفمْعَناُه أيٌّ، َحنُْو: أَزْيٌد يف الداِر أْم َعْمٌرو، أْي 32ُكْم َوِإَماِئُكْم} [النُّور: ِمْن ِعَبادِ 

ُهُم اَألْبَصاُر  ْل زاَغْت. ] أْي بَ 63[ص:  }أيـُُّهما، وإذا ُجّرَِد عِن أِلِف اِالْسِتْفهاِم َفَمْعناُه َبْل، ْحنُو: {أَْم َزاَغْت َعنـْ
يـْئَـْنيِ، ويَكّرُر َحنُْو: {أَمَّا َأَحدُُكَما فَـَيْسِقي َربَُّه َمخْرًا َوأَمَّا ا آلَخُر فَـُيْصَلُب} [يُوُسف: وأمَّا: َحْرٌف يـَْقَتضي َمْعىن أَحِد الشَّ

ا الَكالُم َحنُْو قول علي : 41 َتَدأ  ٌب من أبواب اجلنة«]، ويـُبـْ  .»أما بعُد فإن اجلهاَد 
ر أ ًة اْمساً من: أْصُل األْمِن ُطَمْأنيَنُة النفِس وزواُل اخلَْوِف. واألمُن واألمانَُة واألماُن يف األْصِل َمصاِدُر. وُجيَْعُل األماُن 

رًة اْمساً ملَا يـُْؤَمُن عليه اِإلنساُن، حنُو قولِه: {َوَختُونُوا أَ  ِتُكْم} لِلحالِة اليت َيُكوُن عليها اِإلنساُن يف األْمِن، و َ َما َّ َعَرْضَنا اَألَمانََة َعَلى السََّماَواِت َواَألْرِض} [األحَزاب: 27[األنَفال:  ُتْم عليه. وقوُله: {ِإ ] ِقيَل 72] أي ما ائْـُتِمنـْ
ي، وِقيَل العقُل؛ وهو صحيٌح فإنَّ العقلَ  هو الذي ِحلُصولِِه  ِهَي َكِلَمُة التَّوِحيِد، وِقيَل العداَلُة، وِقيَل ُحُروُف التـََّهجِّ

ي، َبْل ِحلصوِلِه يكون تـََعلُُّم ُكلِّ ما يف طَ  ْوِق الَبَشِر تـََعلُُّمُه يـََتَحصَُّل معرفُة التـَّْوِحيِد وَجتْري العداَلُة وتـُْعَلُم ُحُروُف التـََّهجِّ
َل على َكِثٍري ممَّْن َخَلقَ  ُه. وقولُه: {َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمنًا} [آل ِعمَران: وفعُل ما يف َطْوِقِهْم ِمَن اجلَِميِل ِفْعُلُه، وبه ُفضِّ

97 َِ ُ لِيـَُعذِّبـَُهْم  َّ َا يُرِيُد ا ْنيا اليت ُتصيُب َمْن قال فيهم {ِإمنَّ نـَْيا} ] أي آِمناً ِمَن الناِر، وِقيَل ِمْن َبالَ الدُّ ا ِيف اْحلََياِة الدُّ
َِّ، وذلك  ]، ومنهْم َمْن قال َلْفظُُه خَ 55[الّتوبَة:  َمُن االْصِطالَم، وِقيَل آِمٌن يف ُحْكِم ا َ بَـٌر ومعناُه أْمٌر. وِقيَل 

َِّ، واملَْعَىن: ال َجيُب أْن يـُْقَتصَّ منه وال يـُْقَتَل فيه إالَّ أْن َخيْرُجَ  . وعلى كقوِلَك: هذا حالٌل وهذا حراٌم أي يف ُحْكِم ا
 َّ ]، {َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابًَة لِلنَّاِس َوَأْمنًا} [البَـَقَرة: 67َجَعْلَنا َحَرًما آِمنًا} [الَعنكبوت:  هذه الُوُجوه {أََوملَْ يـََرْوا َأ

] أي أْمناً. وِقيَل هي َمجٌْع. ويف َحِديِث نُزول املَسيح: وتـََقُع 154]. وقوُله: {أََمَنًة نـَُعاًسا} [آل ِعمَران: 125
َِّ مثَُّ أَْبِلْغُه َمْأَمَنُه} [ااألَمَنُة يف األرِض. وقول لّتوبَة: ه: {َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَني اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكَالَم ا

ا يُقاُل على وْجَهْنيِ أَحُدُمها ُمتَـَعدٍّ، ِبنَـْفِسِه،6 ُته، أْي  ] مث أْبِلْغُه َمأَمَنه أي َمْنزَلُه الذي فيه أْمُنه. وآَمَن إمنَّ يقال آَمنـْ
رَ  ُر ُمتَـَعدٍّ، وَمْعناُه: صاَر ذا أْمٍن. واإلمياُن ُيْستَـْعَمُل  َِّ مؤمن، والثاين َغيـْ ًة اْمساً للشَّريَعِة َجَعْلُت له األْمَن، وِمْنه قيَل 

ا حممٌد عليه وعلى آله الصالُة والسالُم، {الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدو  ] 62ا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئَني} [البَـَقَرة: اليت جاَء 
ُن َأْكثـَُرُهْم ويُوصُف ِبِه ُكلُّ َمْن َدَخل يف َشرِيَعِته ُمِقرّاً حبقيقة وجود هللا وبِنـُبـُوَّتِِه. ِقيَل وعلى هذا قال تعاىل: {َوَما يـُْؤمِ 

َِّ ِإالَّ َوُهْم ُمْشرُِكوَن  ل106[يُوُسف:  }ِ ً يؤثُر منافَعُه ] هنا إشراٌك  لعقيدة، حبيث إن املؤمن أحيا طاعة، ال 
رًة ُيْستَـْعَمَل على َسِبيِل املَْدِح ويُراُد ِبِه إْذعاُن النـَّْفِس للحقِّ  على  املاديَة، أو عواطَفُه الشخصيَة، على طاعة هللا. و

لقلِب وإقرا ْجتماِع َثالثَِة أْشياَء: حتقيق  جلوارِح، وعلى هذا َسِبيِل التصديق، وذلك  لّلساِن وَعَمل ِحبَسِب ذلَك  ر 
دِّيُقوَن} [اَحلديد:  َِّ َوُرُسِلِه أُولَِئَك ُهُم الصِّ ِ ْدِق 19{َوالَِّذيَن آَمُنوا  ]. ويُقاُل ِلُكلِّ واحٍد من االعتقاِد والَقْوِل الصِّ

ُ لِ  َّ ] أْي َصالَتُكْم، وَجَعَل احلَياَء 143ُيِضيَع ِإميَاَنُكْم} [البَـَقَرة: والعمِل الصَّاِلِح إمياٌن، قال تعاَىل: {َوَما َكاَن ا
] ِقيَل َمْعناُه ِمبَصدٍِّق 17[يُوُسف:  }وإماَطَة األَذى ِمَن اإلمياِن. قال تعاىل: {َوَما أَْنَت ِمبُْؤِمٍن َلَنا َوَلْو ُكنَّا َصاِدِقَني 



َمَعُه أْمٌن. وقوله تعاىل: {أَملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب يـُْؤِمُنوَن  لنا، إالَّ أنَّ اإلمياَن هو التَّْصديُق الذي
ْجلِْبِت َوالطَّاُغوِت} [النَِّساء:  مِّ َهلُْم، وأنه قد حصَل هلم األْمُن مبا ال يـََقـُع بِـِه 51ِ ] َفذلك َمْذُكوٌر على َسِبيِل الذَّ

ا َذلَك كقوله: {َمْن َشرََح األْمُن إذ َلْيَس مِ  ْن شـأِن القلِب ـ مـا مل يكْن َمْطُبوعاً عليِه ـ أْن َيْطمئنَّ إىل الباِطِل، وإمنَّ
َِّ َوَهلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم  ْلُكْفِر َصْدرًا فـََعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن ا ] وهذا كما يُقاُل: إميانُُه الُكْفُر، وِحتيُتُه 106[الّنحل:  }ِ

 رُب وحنُو ذلَك.الضَّ 
ملدِّ والَقْصر، وهو اسُم فعِل أْمٍر حنو َصْه وَمْه. قال اَحلَسُن: َمْعناُه اْسَتِجْب، وأمََّن ُفالٌن، إذا قا ل آِمَني. آِمَني: يُقاُل 

َء اللَّْيِل} [الزَُّمر:  َ   وليسا ِمْن هذا الباِب.] فـَتَـْقديُرُه أْم َمْن، وُقرِىء أَمنْ 9أما قوله تعاىل: {أَمَّْن ُهَو قَاِنٌت آ
َمْصَدرٍ، أْن: على أْربـََعِة أْوُجٍه: الداخلِة على املَْعُدوِمَني ِمَن الِفْعِل املاضي أو املُْستَـْقَبِل، ويكوُن ما بعَده يف تـَْقِديِر 

لة َحنُْو أعَجَبين أْن َزْيداً ُمْنطَِلٌق. واملُؤكَِّدِة لَِلمَّا َويـَْنصُب املستَـْقَبَل َحنُْو: أْعَجَبين أْن َختْرَُج وأْن َخَرَجْت. واملَخفََّفِة ِمَن الثَِّقي
ُهْم َأِن اْمُشوا 96َحنُْو: {فَـَلمَّا َأْن َجاَء اْلَبِشُري} [يُوُسف:  َرِة ملا َيُكوُن ِمبَْعَىن القوِل حنُو: {َواْنطََلَق اْلَمَألُ◌ ِمنـْ ]. واملَفسِّ

 ] أْي قالوا اْمُشوا.6َواْصِربُوا} [ص: 
]. واملَُخفََّفِة ِمَن الثَِّقيَلِة 118: كذلك، على أربعِة أْوُجٍه: لِلشَّْرِط، حنو: {ِإْن تـَُعذِّبْـُهْم َفِإنـَُّهْم ِعَباُدَك} [املَائدة: إنْ 

ـيء يَـتَـَعقَّبُ 42ويـَْلَزُمها الالَُّم َحنُْو: {ِإْن َكاَد لَُيِضلَُّنا} [الُفرقان:  ـُه (إّال) نَـْحُو {ِإْن َنُظنُّ ِإالَّ ]. والناِفَيِة وَأْكثـَُر مـا جيَِ
ثِّر:  }]، {ِإْن َهَذا ِإالَّ قـَْوُل اْلَبَشِر 32ظَنا} [اجلَاثَية:  ]، {ِإْن نـَُقوُل ِإالَّ اْعتَـرَاَك بـَْعُض آِهلَِتَنا ِبُسوٍء} 25[املدَّ

 ]. واملُؤَكَِّدِة لِلناِفَيِة، َحنُْو: ما إْن َخيْرُُج َزْيٌد.54[ُهود: 
ٌث {َوَمْن يـَْعَمْل ِمَن الصَّاِحلَاِت ِمْن ذََكٍر أَْو أُنـَْثى} [النِّسَ  أنث: اء: األنـَْثى ِخالُف الذََّكر، ِمْن ُكلِّ شيء، ومجعه ِإ
يِع احلََيواِن َتْضُعُف عـِن الـذَكـر اْعُتبِـر فيـهـا الضعـُف َفِقيـَل لِـمـا تْضُعـُف بـن124 يـتـه أُنْـَثى. ]. وَلمَّا كانت األنـَْثى يف مجَِ

ا َتْشِبي ِ لسُُّهولِة اليت يف األُنـَْثى، أو يقاُل ذلك اْعِتباراً ِجبَْوَدِة إْنبا ألُنـَْثى، ولذا وقِـيـَل أْرٌض أنيٌث: َسْهٌل، اْعِتباراً  هاً 
لذََّكر َفَذكََّر  ألُنْـَثى فأنََّث قال: أرٌض ُحّرٌة َوَولُود، وملا ُشبَِّه يف حكِم اللَّْفِظ بـَْعُض األْشياء  أحكاَمُه، وبـَْعُضها 

} أحكاَمها، حنُو اليِد واألُذِن، واِخلْصَيِة اليت أُنَِّثْث فقيل: األُنـْثـََياِن، وقوله تعاىل: {ِإْن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ِإالَّ  ً َ ِِْم ُمؤنـََّثًة َحنُْو الالت والُعزَّى ] فمن املفسريَن َمن اْعتَـبَـَر حكَم اللَّْفِظ، فقال: ملا كانْت أمسْ 117[النَِّساء:  ِإ اُء َمْعُبودا
 ومناة الثالِثَة قال ذلك، ومنهم، وُهو أَصحُّ، َمن اْعتَـبَـَر حكَم املعىن وقال: املنَفِعُل يقاُل له أنِيٌث، ومنه قيَل لِْلَحِديدِ 

ضافِة بـَْعِضها إىل بَـ  ِ أنِيٌث، فقال وَلمَّا كانِت املَْوُجوداُت  َفِعٍل وذلك هو البارِي اللنيِّ ْعٍض ثالثََة أنواٍع: فاِعًال غَري ُمنـْ
َفِعًال َغيـَْر فاِعٍل وذلَك هو اجلمـاداُت، وُمنـَْفعِـًال من وجـٍه، وفاِعـًال ِمـْن وجٍه كاملَالئَكِة و  اِإلْنِس َعزَّ وَجلَّ فقط، وُمنـْ

َفِعلَ  َِّ تعاىل كائنات ُمنـْ إلضاَفِة إىل ا إلضافِة إىل َمْصُنوعاِِْم فاِعَلٌة. وَلمَّا كانت معبوداتـُُهْم ِمْن واِجلنِّ، وُهْم  ٌة، و
ا ونـَبـََّهُهْم على َجْهِلهْم يف  تَـُهْم  َفِعَلٌة غري فاِعَلٍة مساها هللا تعاىل أنـَْثى وَبكَّ ِـْم فيهـا ُمجَْلِة اجلمادات اليت ِهَي ُمنـْ ِ اعتقـادا

ـا ال تـَْعقِ  ا آِهلَـٌة مع أ ـُل وال َتْسـَمُع وال تـُْبِصـُر بـل ال تـَْفَعل ِفْعًال بَوْجٍه، وعلى هذا قوُل إبراِهيَم عليه الصالُة أ



ًئا  أََبِت ِملَ تـَْعُبُد َما َال َيْسَمُع َوَال يـُْبِصُر َوَال يـُْغِين َعْنَك َشيـْ ]. وأّما قوله َعزَّ وجلَّ: {َوَجَعُلوا 42[َمرَمي:  }والسالُم: {َ
ً} [الّزخُرف: اْلَمالَ  َ َِّ.19ِئَكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْمحَاِن ِإ  ] فَِلَزْعِم الذين قالوا إّن املَالئَكَة بَناُت ا

ْنسوٌب انس: اِإلنُس واَألَنُس: مجاعُة الناِس، الواحُد ِإْنسّي وأََنسّي. واألُْنُس ِخالُف النـُُّفوِر وضدُّ الوْحَشِة. واِإلْنِسيُّ مَ 
ابَِّة لِلجاِنِب الذي يَ  ِلي الرَّاِكَب، إىل األُْنِس، يقاُل ذلك ِلَمْن َكثـَُر أْنُسُه وِلُكـلِّ ما يـُْؤنَـُس به، وهلـذا ِقيَل ِإْنِسـيُّ الدَّ

ِسيَّ َكِثريًا  َ سيُّ {َوَأ ]. وِقيَل ابُن 49ن: [الُفرقا }وإْنِسـيُّ القوِس لِلجاِنِب الذي يـُْقبِـُل على الرامـي. وَمجُْع اإلنسان َأ
ُهْم ُرْشًدا} [النَِّساء:  ] أي أْبَصْرُمتْ أُْنساً ِبِه، وكذلك {آَنْسُت 6إِْنِسَك للنفس. وقولُه َعزَّ وجلَّ: {َفِإْن آَنْسُتْم ِمنـْ

ًرا} [طه:  َي بذلَك َألنه ُخِلَق ] أي جتَُِدوا إيناساً. واِإلنساُن ِقيَل مسُِّ 27]. وقولُه: {َحىتَّ َتْسَتْأِنُسوا} [النُّور: 10َ
لطَّْبِع ِمْن حيُث إنه ال َقواَم لَِبعِضِهْم إالّ  ْنِس بـَْعِضِه بِبَـْعٍض، وهلذا ِقيَل: اِإلنساُن مدينٌّ  ِ  بِبَـْعٍض، وال ال قَواَم له إالّ 

لَ  َ َنُس ِبُكلِّ ما  َ َي بذلَك ألنه  ُفُه. وِقيَل أْصُلُه إنسياٌن، مسُِّي بذلَك ألنه ُعِهَد ُميِْكُنُه أْن يقوَم ِجبَميِع أْسباِبِه، وِقيَل مسُِّ
 احملاِمِد.إليه فـََنسَي، والناس :اسُم مجع مبعىن الَبَشر؛ واإلنسانية هي البشرية وأطلقت على كلِّ ما اختّص به اإلنساُن من 

، وُيَسمَّى به َطَرُف الش يِء وأْشرفُُه، فيقاُل أْنُف اجلََبِل وأْنُف أنف: أْصُل األْنِف اجلارَِحُة اليت هي عضو حاّسِة الشَّمِّ
 اللحيِة. وُنِسَب اَحلِميَُّة والغضُب والِعزُة والذِّلَُّة إىل األْنِف حىت قال الشاعُر:

َىب وَلكْن أزِيُدها    إذا َغِضَبْت تِلك األُنُوُف مل اْرِضها  ومل أْطُلِب الُعتـْ
ْنِفِه للمتكرب، وَتربَ   أنُفُه للذليل، وأِنَف ُفالٌن ِمْن كذا مبعىن اْستَـْنَكَف. وأنـَْفُتُه: أَصْبُت أنـَْفُه، ومنه وِقيَل: َمشََخ ُفالٌن 

] أي منذ وقت 16قولُه عزَّ وجلَّ: {َحىتَّ ِإَذا َخَرُجوا ِمْن ِعْنِدَك قَاُلوا لِلَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َماَذا َقاَل آنًِفا} [َحممَّد: 
 ا استفساراً وإّما استهزاًء.قريب. وسؤاهلم هذا، كان إمّ 

ِم  َ ] أي أنه سبحانه وتعاىل َبَسَط األرَض وَجَعَلها صاحلًة 10[الرَّمحن:  }أمن: قال هللا تعاىل: {َواَألْرَض َوَضَعَها ِلَأل
ُم: كلُّ املخلوقات اليت فيها روح. وقيل: اإلنُس واِجلنُّ وكّل ما على وجِه األرِض ِمنَ   اخلَْلِق. للّناس. وقيَل اَأل

ِمَل ِمَن اْلَغْيِظ} [آل ِعمَران:  َ ِمُل َمجُْع اَألْمنََلِة، وهي املِْفصُل األْعَلى ِمَن 119أمنل: {َعضُّوا َعَلْيُكُم اَأل ]. األ
 األصاِبِع اليت فيها الظُّْفر، وُفالٌن ُمَؤْمنَُل األصاِبِع، أي َغِليُظ أْطراِفها يف ِقَصِر.

السَم ويـَْرفَعاِن اخلَبَـَر. والفرُق بيَنهما أنَّ (إنَّ) يكون ما بـَْعَدها مجلًة مستقلًة (وأّن) َيُكوُن ما بعَدها إّن وَأنَّ: ينصباِن ا
 ِمْن أنََّك يف ُحْكِم مفرٍد يقع َمْوِقَع َمْرُفوٍع ومنصوٍب وَجمُْروٍر، َحنُْو أْعَجَبين أنَك َختْرُُج وعِلْمُت أنَك َختْرُُج، وتـََعجَّْبتُ 

َا اَختْرُ  ْلُمْشرُِكوَن ُج، وإذا أُْدِخَل عليه ما يـُْبِطُل َعَمَلُه ويـَْقَتِضي إْثباَت احلْكِم للمذكوِر، وَصْرَفُه َعمَّا َعداُه َحنُْو: {ِإمنَّ
ْرِك. وقوله َعّز وجَ 28َجنٌَس} [الّتوبَة:  لشِّ َا َحرََّم ] تَـْنِبيهاً على أّن النَّجاَسَة التامََّة ِهَي حاِصَلٌة لِْلُمْخَتصِّ  ّل: {ِإمنَّ

َتَة َوالدََّم} [البَـَقَرة:  ] أْي ما حّرم إال ذلك، تـَْنِبيهاً على أّن أْعَظَم املَُحرَّمات ِمَن املَْطُعوماِت يف 173َعَلْيُكُم اْلَميـْ
 أْصِل الشَّرِع هو هذه املَْذُكوراُت.



: َضِمُري املُْخِرب عن نفِسِه، وُحتَْذُف ألُِفُه يف الَوْصلِ  } أ َُّ َريبِّ  يف لَُغٍة وتـَثْـُبُت يف لَُغٍة. وقوله عزَّ وجلَّ {َلِكنَّ ُهَو ا
، َفُحِذَف اهلَْمَزُة ِمْن أّوِلِه وأْدغَم النُّوُن يف النُّوِن وُقرىَء: لكنَّ 38[الكهف:  ُ َريبِّ َّ  ] فقد قيَل: تـَْقِديرُُه لكن أ هو ا

، َفُحـِذَف األلِـُف  َُّ َريبِّ أْيضـاً ِمـْن آِخـرِِه، ويقال: أُنِّيَُّة الشيَء وأَنِّيـَُّتُه كما يقاُل: ذاتُُه، وذلك إشارٌة إىل وُجوِد هو ا
 َِّ ِت ا ُلوَن آَ ُء الليِل: ساعاتُُه. الواِحُد إَىن وأَىن وُأ {يـَتـْ َء الشيِء، وهو َلْفُظ ُحمَْدٌث ليس من كالِم العرب. وآ َ آ ِء اللَّْيِل َفَسبِّْح} [طه: 113ان: اللَّْيِل} [آل ِعمرَ  َ ُه} 130]، {َوِمْن آ َ ِظرِيَن ِإ َ َر  ]. وقوله تعاىل: {َغيـْ

ِكراً وتنتظروا ُنضوَج الطعاِم الذي ُدِعيُتْم إليِه عند النّيب (ص) . واأل إذا ُكِسَر أّولُه 53[األحزَاب:  ُْتوا  ] أي ال 
 ِل احلطَيَئِة:ُقِصَر وإذا فُتَح ُمدَّ، حنُو قـَوْ 
ءُ    وآنـَْيُت الِعشاَء إىل ُسَهْيلٍ   أو الشْعرى فطاَل ِيبَ األ

يٍم آٍن   ِة 44[الرَّمحن:  }أىن: آَىن وآَن الشيُء: قُرَب منتهاه، قوله تعاىل يف سورة الرمحن: {محَِ ه يف ِشدَّ ] أي بلَغ أ
ا، وقوله 5الَغاِشَية: [ }احلَرِّ، ومنه قوله تعاىل: {ُتْسَقى ِمْن َعْنيٍ آنَِيٍة  اية حرار ] من عني حارة، أي قد بلغت 

َِْن لِلَِّذيَن آَمُنوا} [اَحلديد:  ] أْي أمل يْقرب أوانُه. ويقاُل آنـَْيُت الشيَء إيناًء أْي أخَّْرُتُه عن أوانِِه، 16تعاىل: {أَملَْ 
ين فهو آنٍ  ة التـَُّؤَدُة. وأَىن َ ْرُت. واَأل خَّ نَّيُت:  ُتُه: انـَْتَظْرُت أوانَُه. وَجيُوُز يف َمْعىن اْستَـْبَطأتُُه. و  أْي وقوٌر. واْسَتأنـَيـْ

ُء: يُوضُع فيه الشَّيُء، ومجُعُه آنيٌة َحنُْو ِكساٍء وأْكِسَيٍة. واألواين مجُع اجلمِع.  واْسَتأنـَْيُت الطعاَم كذلك. واِإل
ِنِه َمْعناُمها. قال هللا عزَّ وجلَّ {َأىنَّ َلِك أّىن: لِْلَبْحِث عِن احلاِل واملَكاِن، ولذلك قيلَ  : هو ِمبَْعىن أْيَن وكيَف لَِتَضمُّ

 ] أْي ِمْن أْيَن وكيف؟.37َهَذا} [آل ِعمَران: 
ْهُل الرَُّجِل يف أهـل: أهـُل الرَُّجِل: َمْن َجيَْمُعـُه وإيـَّاُهْم َنَسٌب أو ِديٌن أو َما َجيْري َجمْراُمها ِمْن ِصناَعٍة وبيٍت وبـََلٍد، فأ
ُهْم َنسَ  َّ هْم َمْسَكٌن واِحٌد، مثَّ ُجتُّوَِز به، فقيَل أهُل بيِت الرَُّجِل ِلَمْن َجيَْمُعُه وإ ٌب، وأهل البيت األْصل َمْن َجيَْمُعُه وإ

ُ ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الّرِْجَس تـُُعورَف مطلقاً يف أْسَرِة النيبِّ (ص) ُمْطَلقاً إذا قيَل أهُل البَـْيِت، لقوله َعزَّ وَجلَّ: {ِإمنََّ  َّ ا يُرِيُد ا
ْهِل الرَُّجِل عِن اْمَرأته جمازاً، ويدخل فيه األوالُد واألحفاُد والذراري.وأْهُل 33َأْهَل اْلبَـْيِت} [األحَزاب:   َ ]. وُعربِّ

يف َكِثٍري ِمَن األْحكاِم بني املُْسلِم والكافر، {ِإنَُّه  اِإلْسالِم: الذين َجيَْمُعُهْم. وكانت الشريَعُة َحَكمْت ِبَرْفِع حكم النََّسبِ 
ُر َصاِلٍح} [ُهود:  ]. وقيَل أَهَل 40]، {َوأَْهَلَك ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل} [ُهود: 46لَْيَس ِمْن أَْهِلَك ِإنَُّه َعَمٌل َغيـْ

ُهـُل أُُهـوًال: اختـذ أهـًال، أي تزوج، وِقيلَ  َ هََّل، الرَُّجُل  ٍس وأْهٍل. و  مكاٌن َمأُهوٌل: فيه أْهُلُه. وأِهَل به: إذا صاَر ذا 
ُ يف اجلَنَّة، أْي َزوََّجَك فيها وَجَعَل لك فيها أْهًال، َجيَْمُعَك وإيّـاُهـْم. وي َّ قـاُل فـالٌن أهـٌل إذا تـََزوََّج، ومنه ِقيَل: أهَّلَك ا

ِإلنـسـاِن، أي وَجـْدَت َسـَعـَة مكـاٍن ِعـنـَدنـا وأهـَل بـَْيـٍت َلَك يف  ِلكـذا، أي خِليـٌق بـه. وَمْرَحبـاً  وأْهًال يف التَّحيَّـِة لِلـنـاِزِل 
أَْهلَ  َ  األُنْـس، وَمجْـُع األْهِل َأْهلُـوَن وأهـاٍل وأْهـالٌت. وأهُل الكتاب: أصحاُب التوراة واإلجنيل، قولُُه تعاىل: {ُقْل 

] إىل كلمة مستويٍة، أي: عادلة ال ميَل فيها، وأما قوله تعاىل: 64ْوا ِإَىل َكِلَمٍة َسَواٍء} [آل ِعمَران: اْلِكَتاِب تـََعالَ 
م ال يقدرون على 29{لَِئالَّ يـَْعَلَم َأْهُل اْلِكَتاِب َأالَّ يـَْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء} [اَحلديد:  ]، فاملعىن: ليعَلم أهُل الكتاب أ



يت إّال إذا كان هناك  »لئال«يف  »ال« إذا جحدوا نبوة حممد (ص) ، فـ نيِل شيٍء من ثواب هللا زائدة، وهي ال 
 »أالّ «يف  »ال«]، فـ 12جحوٌد من العبد، كما يف قوله تعاىل: {قَاَل َما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك} [األعَراف: 

لذي أُنزل على حممد زائدة ـ أيضاً ـ وهي للتدليل على جحود إبليس نعمَة  ربه، وكذلك إذا مل يؤمن أهل الكتاب 
م يكونون من اجلاحدين.  (ص) ، فإ

ثِّر:  }وأما قوله تعاىل: {ُهَو َأْهُل التـَّْقَوى َوَأْهُل اْلَمْغِفَرِة  ] فمعناه: هو أهٌل أن تـُتـََّقى حمارُمُه وأهٌل أن يغفَر 56[املدَّ
 د عقاَبُه وأهٌل أن يعمَل العبُد بطاعته، مبا يؤدي إىل املغفرة منه تبارك وتعاىل.الذنوب، أي: هو أهُل أن يّتقَي العب

أوب: األْوُب: َضْرٌب ِمَن الرُّجوِع، وذلك أّن األْوَب ال يُقاُل إالَّ يف احليواِن الذي له إرَاَدٌة، والرُّجوُع يقاُل فيه ويف 
ً {ِإنَّ إِلَ  ً ومآ ً وإ بـَُهْم َغْريِه. يقاُل آَب أْو َ َنا ِإ ً 25[الَغاِشَية:  }يـْ [النّـَبِإ:  }]، {َفَمْن َشاَء اختَََّذ ِإَىل َربِِّه َمآ

َُّ ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب 39 ]. واألّواُب كالّتواب 14[آل ِعمَران:  }] واملَآُب َمْصَدٌر ِمْنُه واسم الزماِن واملكاِن {َوا
َِّ تعاىل بِتَـ  ] 17[ص:  }]، {ِإنَُّه أَوَّاٌب 32[ق:  }ْرِك املعاصي وِفْعِل الطاعاِت {َأوَّاٍب َحِفيٍظ وُهَو الراجُع إىل ا

ِجَباُل أَوِِّيب َمَعُه َوالطَّيـَْر} [َسَبإ:  ] أمر هللا اجلبال والطري أن تسّبح معه إذا سّبح، أي 10ومنه ِقيَل لِلتـَّْوبِة أْوبٌَة. {َ
عي معه التسبيح إذا سّبح وذلك م  ن آب يؤوب.رجِّ

هوَد واملشقة، قال تعاىل: {َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ  َماَواِت أود: آَدُه اِحلمُل يُؤوُدُه أَْوداً: أَثـَْقَلُه، وآَده األمُر: بلَغ منه ا
 ].255[البَـَقَرة:  }َواَألْرَض َوَال يـَُؤوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم 

ْوِل، أي الرجوِع إىل األصِل، ومنه املَْوِئُل لِلَمْوِضِع الذي يـُْرَجُع إليه، وذلك هو َردُّ الشيِء إىل أول: التَّأِويُل من األ
ُ َوالرَّاِسُخوَن ِيف  َّ ] 7 اْلِعْلِم} [آل ِعمَران: الغايِة املُراَدِة منه ِعْلماً كان أو ِفْعًال، ففي الِعلم َحنْو: {َوَما يـَْعَلُم َِْويَلُه ِإالَّ ا

َِْويُلُه} [األعَراف:  َِْيت  ] أي بَيانُُه الذي هو غايـَُتُه 53ويف الِفعِل كقوله تعاىل: {َهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ َِْويَلُه يـَْوَم 
َِْويًال  ٌر َوَأْحَسُن  : أْحَسُن ] ِقيَل: أحَسُن معًىن وترمجًة، وِقيلَ 59[النَِّساء:  }املقصوَدُة منُه. وقولُه تعاىل: {َذِلَك َخيـْ

ً يف اآلِخَرِة.  ثوا
ياَسُة اليت تُراعي مآَهلا. يُقاُل  لُة: السِّ لة«واألْوُل واِإل ُء اإل لة وفالٌن َسىيِّ من آَل القوَم أْي وِيلَ  »فالٌن َحَسُن اإل

َِّ: هَو األّوُل، َفَمْعناُه أنه الذي مل َيْسِبْقُه يف الو  جوِد َشيٌء، وإىل هذا يـَْرِجُع قـَْوُل َمْن قال: أمَرُهُم. وإذا ِقيَل يف ِصَفِة ا
َ َأوَُّل اْلُمْسِلِمَني  [األنَعام:  }هو الذي ال َحيْتاُج إىل غريِه، ومن قال: هو املُْستَـْغين بنفسِه. وقوله تعاىل: {َوَأ

َ َأوَُّل اْلُمْؤِمِنَني 163 يف اِإلسالِم واِإلمياِن. وقال تعاىل: {َوَال ] َفَمْعناُه أ املُْقَتَدى ِيب 143[األعَراف:  }]، {َوَأ
َىن على 41َتُكونُوا أَوََّل َكاِفٍر ِبِه} [البَـَقَرة:  ] أي ال تكونُوا ِممَّْن يـُْقَتَدى بكم يف الُكْفِر. وُيْستَـْعَمُل أّوُل ظرفاً فـَيُـبـْ

ُتَك أ ُتَك أوَُّل، ويقاُل ِمبَْعَىن قِدٍمي َحنُْو ِجئـْ ، َحنُْو ِجئـْ  }ّوًال وآخراً، أْي َقِدمياً وحديثاً. وقوله تعاىل: {َأْوَىل َلَك َفَأْوَىل الضَّمِّ
ديٌد 34[الِقَياَمة:  ] َأي َولَِيَك الشرُّ يف الدنيا َولَِيَك، مث َولَِيَك الشر يف اآلخرِة َولَِيَك. والتكرار للتأكيد. و(أوىل) 

به. قال ثعلب: ومل يقْل أحٌد (أوىل) أحَسَن مما قاله األصمعي.  ووعيٌد. قال األصمعي: معناه قاربه ما يـُْهِلُكُه أي نزل



ديٌد وختويٌف  »أوىل لك فأوىل«وقيل: بعداً لك من خريات الدنيا، وبُعداً لك عن خريات اآلخرة.. و  فيها تنبيٌه و
 (أي كان األجدُر بك أن َتستمَع هلذا النيبِّ وهلذا القرآِن وَأْن تـُْؤِمَن).

 »أَوَّاهٌ «الذي ُيكِثُر التأّوَه وهو أن يقول أّوه. وكل كالم يدل على حزن يُقاُل له التََّأوُُّه، أي التـََّوجُُّع. ويُقاُل  أوه: اَألوَّاه
 لَِمْن ُيظهُر اخلَْْشيَة من هللا تعاىل.

] أي إنه املؤمُن الدَّاعي 75[ُهود:  } ] وقولُه: {أَوَّاٌه ُمِنيبٌ 114[الّتوبَة:  }وقوله تعاىل: {ِإنَّ ِإبـَْراِهيَم َألوَّاٌه َحِليٌم 
ِإلجابة، الرقيُق، الرَِّحيُم، الكثُري احلزِن والتأوُِّه.  إىل هللا سبحانه وتعاىل املُوِقُن 
 ويقال: إيهاً إذا َكففَت َمْن ختاِطُبُه، وَوْيهاً إذا َأْغريـَْتُه، وواهاً إذا تعجَّْبَت منُه.

ِوي أُ  ً وَمأًوى وآواُه غريُُه يـُْؤِويه إيواًء. أوى: املأَوى مصدُر أَوى َ ِوي أُوّ َ ً وَمأوًى، تقوُل أَوى إىل كذا: انضمَّ إليه،  َيُة ِإَىل اْلَكْهِف} [الكهف: وّ ]، {آَوى ِإَلْيِه َأَخاُه} 43]، {َسآِوي ِإَىل َجَبٍل} [ُهود: 10قال تعاىل: {ِإْذ أََوى اْلِفتـْ
]. وقولُه 13[املَعارج:  }] {َوَفِصيَلِتِه الَِّيت تـُْؤِويِه 51َك َمْن َتَشاُء} [األحَزاب: ]، {َوتـُْؤِوي إِلَيْ 69[يُوُسف: 

] كقولِه دار اخللوِد، يف كوِن الداِر مضافًة إىل املصدِر. وقوُله تعاىل: {َمْأَواُهْم 15[الّنْجم:  }تعاىل: {َجنَُّة اْلَمْأَوى 
ً وإيًَّة وَمأويًَة وَمأواًة، وَحتِْقيُقُه ]اسٌم لِلمكاِن 121َجَهنَُّم} [النَِّساء:  ِوي إليه. وأَّوْيُت لفالن: رْمحُتُه أْو الذي 

ٍء: ُه إىل نـَْفِسِه. يُقاُل آواُه وأواُه. واملاِويَُّة يف قوِل حامتِِ َطىيِّ  رَجْعُت إليه بقليب، وآَوى إليه أخاُه أي َضمَّ
 أَماِويُّ إّن املاَل غاٍد ورائحُ 

ا ا  ا َماِويََّة الصورِة، وقيل ِهَي منسوبٌة لِلماِء َعىن  َيْت بذلِك لكوِ ا مسُِّ َّ ملرأَة، فقد ِقيَل ِهَي مْن هذا الباِب فكأ
طِه وأصُلها مائِيَّة َفُجِعَلِت اهلَْمَزُة واواً. واهلمزة اليت َتدخُل ِلمعًىن على ثالثِة أنواٍع: نوٍع يف صدِر الكالِم ونوٍع يف وس

الْسِتْفهاِم إذ كان ونوٍع يف آ الْسِتخباِر أْوىل ِمْن تـَْفِسريِِه  خرِِه. فالذي يف َصْدِر الَكالِم أِلُف االْسِتْخباِر وتـَْفِسريُُه 
َمْن يـُْفِسُد  ِفيَها ذلك يـَُعمُُّه وغريَُه، َحنُْو اِإلْنكاِر والتـَّْبِكيِت والنـَّْفي والتَّْسويَِة، فاالْسِتفهاُم ْحنُو قولِِه تعاىل: {َأَجتَْعلُ 

ُتْم طَيَِّباِتُكْم} [األحقاف: 30ِفيَها} [البَـَقَرة:  ]، {َأختََّْذُمتْ 20]. والتـَّْبكيُت إّما لِْلُمخاَطِب أو لَِغْريِه َحنُْو: {أَْذَهبـْ
َِّ َعْهًدا} [البَـَقَرة:   قُِتَل} [آل ِعمَران: ]، {أَفَِإْن َماَت َأوْ 91]، {آآلَن َوَقْد َعَصْيَت قـَْبُل} [يُونس: 80ِعْنَد ا

]، {آلَذَكَرْيِن َحرََّم أَِم 2]، {َأَكاَن لِلنَّاِس َعَجًبا} [يُونس: 34[األنبَياء:  }]، {أَفَِإْن ِمتَّ فـَُهُم اْخلَاِلُدوَن 144
َنا َأَجزِْعَنا أَْم َصبَـْرَ} [إ143األُنـْثـَيَـْنيِ} [األنَعام:  ]، {َسَواٌء َعَلْيِهْم 21براهيم: ]. والتَّْسويَُة َحنُْو: {َسَواءٌ َعَليـْ

] وهذه اهلمزة َمَىت َدَخَلْت على اِإلثباِت َجتَْعُلُه نْفياً َحنُْو: أَخرََج، 6[البَـَقَرة:  }أَأَْنَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ تـُْنِذْرُهْم َال يـُْؤِمُنوَن 
ً َألنَُّه َيصُري َمَعها نـَْفياً َحيُْصُل فتحول املعىن من اإلثبات إىل االستفهام اإلنكاري، وإذا َدَخَلْت على نـَْفٍي جتَْ  َعُلُه إْثبا

َِْحَكِم اْحلَاِكِمَني 172منهما إْثباٌت، حنُو: {أََلْسُت ِبَربُِّكْم} [األعَراف:   ُ َّ ]، {َأَوملَْ يـََرْوا 8[التِّني:  }]، {أَلَْيَس ا
َّ َِْيت اَألْرَض} [الّرعد:  ]، {أََوملَْ 126]، {أََوَال يـََرْوَن} [الّتوبَة: 133بـَيَِّنُة} [طه:  ]، {أََوملَْ َِِْمْ 41َأ

رُْكْم} [فَاِطر:   ].37نـَُعمِّ



 النوع الثاين من اهلمزات مهزة املُْخِربِ عن نفسه، َحنُْو َأْمسَُع وأُْبِصُر.
َنا َماِئَدًة ِمَن السََّماِء} [املَائدة: الثالث: مهزة األْمر َقْطعاً، واألمر من العبد إىل اخلالق هو رجاء حنو: {أَْنزِْل َعلَ  يـْ

ًتا ِيف اْجلَنَِّة} [الّتْحرمي: 114  ] وَحنومها.11] َأْو َوْصًال مبْعَىن الدعاِء، أِو الرَّجاِء {اْبِن ِيل ِعْنَدَك بـَيـْ
 الرابُع: اهلمزة مع الِم التـَّْعريِف حنُو: العاَلمَني.

ْثِنَيِة واألَِلُف يف بعِض اخلاِمُس: مهزُة النِّداِء حنُو: أزْيدُ  يت يف وسط الكلمِة فَأَِلُف التـَّ ، أي  َزيُد. أَّما اَألِلُف اليت َ
اجلُموِع يف َحنْو: ُمْسِلماٍت وَحنْو مساِكَني. والنوُع الذي يف آخرِِه: أِلُف التأنيِث يف ُحْبلى ويف بيضاء، وأِلف الضَّمري 

َِّ الظُُّنوَ يف التثِنية حنُو اْذهبا والذي يف أواخِ  ِ ت، ْحنُو: {َوَتظُنُّوَن  ]، {َفَأَضلُّوَ 10[األحَزاب:  }ر بعض اآل
 ] لكن هذه األِلُف ال تـُْثبُت َمْعىن وإمنا ذِلك ِإلصالح اللَّْفِظ.67[األحَزاب:  }السَِّبيَال 

عييِنِه، وُيستعمُل ذلك يف اَخلَرب واجلزاِء حنُو: أي: أي يف االْسِتْخباِر موضوٌع لِلَبحِث عن بعض اجلِْنِس والنـَّْوِع وعن ت
َا اَألَجَلْنيِ َقَضْيُت َفَال ُعْدَواَن َعَليَّ} [الَقَصص: 110{َأ َما َتْدُعوا فـََلُه اَألْمسَاُء احلُْْسَىن} [اإلسَراء:  ] و {َأميَّ

ُهو ُمالزٌِم ِلشيٍء ال َيْظَهُر ُظُهوَرُه فمَىت أْدَرَك ُمْدِرٌك ]. واآليُة ِهَي العالمُة الظاِهرُة، وحِقيقُتُه: ِلُكلِّ شيٍء ظاِهٍر 28
الظاِهَر ِمنهما ُعِلَم أنه أْدَرَك اآلَخَر الذي مل يُْدركُه بذاتِِه، إذ كان حكُمُهما سواًء، وذلك ظاِهٌر يف احملُسوسات 

 ًّ ُ أ ا هَي اليت تـُبَـنيِّ ا مشتقٌة ِمَن التَّأيِّي الذي ُهَو  واملعقوالِت، واشتقاُق اآليَِة إّما ِمْن أي فإ ، والصحيُح أ ِمْن أيٍّ
ُنو  يَّ: أي ارُفْق، أو من قوهلم أوى إليه. وقيل للبناِء العايل آيٌَة حنُو: {أَتـَبـْ َن ِبُكلِّ التـَّثـَبُُّت واإلقامُة على الشيِء، يُقاُل َ

الرفيعة. وقيل ِلكلِّ ُمجَْلٍة ِمَن القرآِن دالٍة على ُحْكٍم آيٌة، سورًة   ]. واآلية: املنزلة128[الشَُّعَراء:  }رِيٍع آيًَة تـَْعبَـثُوَن 
ِت السَُّوِر  كانت أو فصوًال أو فصًال ِمْن سورٍة. وقد يُقاُل ِلُكلِّ كالٍم ُمنـَْفصٍل بفصٍل َلْفِظٍي آيٌة، وعلى هذا اعتباُر آ

ا السُّورُة. وقولُُه تعاىل: {ِإنَّ ِيف َذِلكَ  ِت املعقولِة اليت 44[الَعنكبوت:  } آلَيًَة لِْلُمْؤِمِنَني اليت تَعدُّ  ] َفِهَي ِمَن اآل
ٌت بـَيَِّناٌت ِيف ُصُدوِر الَّذِ  ا املْعرِفُة حبسِب تفاوِت مناِزِل الناِس يف الِعْلم. وكذلك قولُُه: {َبْل ُهَو آَ يَن أُوُتوا تـََتفاوُت 

تَِنا إِ  َ ِ ] وقوله تعاىل: {وََكَأيِّن ِمْن آيٍَة ِيف السََّماَواِت َواَألْرِض} 49[الَعنكبوت:  }الَّ الظَّالُِموَن اْلِعْلَم َوَما َجيَْحُد 
ا قال: {َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرَميَ َوأُمَُّه 105[يُوُسف:  ٍت وذلك ِلمعًىن َخمْصوٍص وإمنَّ ]، وذََكَر يف َمواِضَع آيًة ويف مواِضَع آ

آلَخر. فآيًة هنا مبعىن الدليل واملعجزة، وقوُلُه عزَّ ] 50آيًَة} [املؤمنون:  ِت ِإالَّ َختِْويًفا ومل يـَُقْل آيـَتَـْنيِ َألّن ُكلَّ واِحٍد صاَر آيًَة  آلَ ِ ِت َهُهنا قيَل إشارٌة إىل اجلَراِد والُقمَِّل والضَّفادِِع 59[اإلسَراء:  }وجلَّ: {َوَما نـُْرِسُل  ] فاآل
َْتِيِهم َختِْويفاً هلم، وذلك وحنوها ِمَن أنوا  ا يـُْفَعل ِمبَْن  ت اليت أْرِسَلْت إىل األَمِم املتقدَمِة، فَـنَـبََّه أّن ذلك إمنَّ ع العذا

أدَىن  َبٍة وهوأَخسُّ املنازِِل للمأمورِيَن، فإنَّ اِإلنساَن يـََتَحرَّى ِفْعَل اخلري ألحِد ثالثِة أشياَء: إما أْن يـََتَحرَّاه لِرغبٍة أو َرهْ 
، وذلك منزلة، وإّما أن يـََتَحرَّاُه ِلطلِب َحمْمَدٍة، وإّما أْن يـََتَحرَّاُه لِلفضيلِة، وهو أْن يكوَن ذلك الشَّيُء يف نفِسِه فاِضالً 

َر أَُمٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس} [آل ِعم ُتْم َخيـْ ] 110َران: أشرُف املناِزِل. فلمَّا كاَنْت هِذِه األّمُة خَري أّمة كما قال: {ُكنـْ
َنا ُهم يقوُلون: {َفَأْمِطْر َعَليـْ لعذاِب وإْن كانِت اَجلَهَلُة ِمنـْ ِحَجاَرًة ِمَن السََّماِء  َرفـََعُهْم عن هِذِه املنزلِة ونـَبََّه أنه ال يـَُعمُّهْم 



ُت إشارٌة إىل األدلِة ونـَبَّهَ 32[األنَفال:  }أَِو اْئِتَنا ِبَعَذاٍب أَلِيٍم  ْلَعَذاِب} [الَعنكبوت: أنه يـَْقَتِصُر َمَعُهْم على األِدلِة وُيصانُوَن  ]. وِقيَل: اآل ِ ]. وأي: كلمٌة يـُنَـّبُه 54عِن العذاِب الذي َيْستـَْعِجلوَن به يف قولِِه َعزَّ وَجلَّ: {َيْستَـْعِجُلوَنَك 
 ا أّن ما يُذَكُر بعَدها شرٌح وتفسٌري ملا قبَلها.

كالٍم متقدٍِّم، حنو قوله تعاىل: {َوَيْستَـْنِبُئوَنَك َأَحقٌّ ُهَو ُقْل ِإي َوَريبِّ ِإنَُّه حلََقٌّ َوَما أَنـُْتْم وإْي: كلمٌة موضوعٌة لتحقيق  
 ].53[يُونس:  }ِمبُْعِجزِيَن 

َن ُمْرَساَها} [األعَراف:  َّ ن: عبارٌة عن وقِت الشيِء، ويُقاِرُب معَىن مَىت. قال تعاىل: {َأ َّ ْشُعُروَن ]، {َوَما يَ 187أ
َعُثوَن  َن يـُبـْ َّ َن يـَْوُم الدِّيِن 21[الّنحل:  }َأ َّ ت:  }]، {َأ ] ِمْن قوهلِِْم أّي، وِقيَل أصُلُه أيُّ أَواٍن، مبعىن 12[الّذاَر

: لفٌظ موضوٌع ليـُتَـَوصََّل به إىل َّ َن، وإ َّ ًء َفأْدِغَم فصاَر أ َضِمري املَنُصوِب إذا  أيُّ وقٍت َفُحذَف األِلُف مث ُجِعَل الواُو 
َك نـَْعُبُد} [الَفاِحتَة:  َّ َم الضِمُري حنُو: {ِإ نَـُهما ِمبَْعطوٍف 5انقطَع عمـا يـَتَِّصُل به، وذلك ُيْستَـْعَمُل إذا تـََقدَّ ] أو ُفِصَل بـَيـْ

ُكْم} [اإلسَراء:  َّ الَّ حنُو: {نـَْرُزقـُُهْم َوِإ ُه} [اإلسَراء: ] وحنُو: {َوَقَضى َربَُّك َأالَّ 31عليه أو  َّ ]. 23 تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإ
َ َزْيُد وآ َزْيُد.  وأْي وآ وأيَـا ِمْن ُحـُروِف النّـداِء، تقـوُل: أْي َزيْـد وأ

: ] ـ على وزن ـ فَـعَّْلُت، ِمَن األْيِد، أي الُقوَِّة الشَّديدِة، وقال تعاىل110أيد: {أَيَّْدتَُّك ِبُروِح اْلُقُدِس} [املَائدة: 
َ َداُووَد َذا اَألْيِد} [ص:  ُ يـَُؤيُِّد ِبَنْصرِِه 17{َواذُْكْر َعْبَد َّ ].. أي ذا القّوة واالحتمال على العبادة. وقال تعاىل: {َوا

ييَدُه، ويقاُل إْدُتُه أْيداً حنُو بْعُتُه أبيُعُه بـَْيعاً، وأيَّْدتُُه: ع13َمْن َيَشاُء} [آل ِعمَران:  لى التكِثري. قال َعزَّ ] أي ُيْكِثُر َ
ت:  َْيٍد} [الّذارَ ِ َناَها  يد أَْيداً إذا اشتد وقوي، ومنه 47وجلَّ: {َوالسََّماَء بـَنَـيـْ ] أي بُقوٍة َوَمَتانٍة، ويقال آَد الرجُل 

 ِقيَل ِلألْمر العِظيِم: ُمَؤيَّد.
ُد الشيِء: ما يَِقيه، وُقرىَء أَيْدُتَك، وهو أفعلُت ِمن ذلك. ق ال الزَّجَّاُج رمحُه هللا: َجيُوُز أْن يكوَن فاعلُت حنُو وإ

 عاونُت.
. الواحدُة أَْيَكٌة. قاَل تعاىل: {َوَأْصَحاُب األَْيَكِة} [ق:  ] أي أصحاُب 14أيك: األَْيُك: الشََّجُر الكثُري املْلَتفُّ

 َن فيها.الغيضة، وهم قوُم ُشَعْيب، وقد ُنسبوا إىل الَغْيَضِة، اليت كانوا َيْسُكنو 
َمى ِمْنُكْم} [النُّور:  َ ، وهي املرأُة اليت ال بـَْعَل هلا. وقد ِقيَل 32أمي: قال تعاىل: {َوأَْنِكُحوا اَأل َمى َمجْع األميِِّ ]. األَ

ملرأِة فيمن ال َغناَء عنه ال على التَّْحِقيِق. واملَْصدَ  ُر: األْميَُة. وقد آَم لِلرَُّجِل الذي ال زْوَج له وذلك على َطريِق التَّْشبيِه 
ٌَة ورُجٌل أميٌِّ. أي يـَْفرُق بـَْنيَ الزوِج والزَّوجِة. واألميُِّ: احلَيَّةُ  ميََّْت، واْمَرأٌة أميِّ  .الرُجُل وآمِت املرأُة، و
[الّتكوير:  }ْذَهُبوَن أين: أْيَن َلْفٌظ يـُْبَحُث به عِن املكاِن، كما أّن َمَىت يـُْبَحُث به عِن الزماِن. قال تعاىل: {فََأْيَن تَ 

]، واآلَن ُكّل َزماٍن ُمَقّدٍر بَني َزمانـَْنيِ ماٍض وُمْستَـْقَبٍل، حنُو: أ اآلَن أفـَْعُل  10[الِقَياَمة:  }] و {أَْيَن اْلَمَفرُّ 26
ألِلف والالَِّم املَُعرَِّف ِِما وَلزماُه. قوله تعاىل: {آآلَن َوَقْد َعَصْيتَ   }قَـْبُل وَُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِديَن  كذا. وُخصَّ اآلَن 

{آَمْنُت أَنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِه بـَُنو ِإْسَرائِيَل  ]، إخباراً عن فرعون حني أغرقه هللا وجنوده، فقال:91[يُونس: 



َ ِمَن اْلُمْسِلِمَني } [يُونس:  ك البغي، وبعد كل ما أنذرك به ]، فجاءه الردُّ احلاسم، اآلن تؤمن بعد كل ذل90َوَأ
موسى وهارون؟ ال، مل يعد اآلن ينفعك ما تقول بشيء.. وافـَْعْل كذا آِونًة أْي َوقتاً بعَد وْقٍت، وهو ِمْن قـَْوهلِِْم اآلَن. 

لَوْقُت َوقْـُتَك، وآَن وقَـْوُهلم هذا أواُن ذلك، أْي َزمانُُه املُْخَتصُّ بِه وِبفْعِلِه. قال سيبويه: يُقاُل: اآلَن آُنَك، أي هذا ا
َأْعيا وأَىن يـَُؤوُن. قال أبو الَعبَّاِس: ليس ِمَن األوِل، وإمنا هو ِفْعٌل على ِحَدتِِه، واألْيُن اِإلْعياُء، يُقال آَن يَئُني أْيناً إذا 

ُه، فقد قيَل هو َمْقُلوٌب ِمن أَىن، وقد تقدََّم. قال أب ِين أْنياً إذا حاَن. وأّما بـََلَغ أ  اهلمزُة َمْقُلوبٌة فيه عِن احلاِء، وأصُلُه حاَن حيُني حْيناً. قال: وأصُل الكِلمِة ِمَن اِحلِني.و العبَّاِس. قال قوٌم: آَن يَِئُني أيْناً، َ



 
)Chchapter(  َِحْرُف اْلَباء 

 (ب)
يُء إّما ُمتَـَعلِّقاً بِفْعٍل ظاِهٍر معه أو ُمتَـَعلِّقاً ِمبُْضمَ    ٍر. فاملُتَـَعلُِّق بِفْعٍل نوعان: أَحُدُمها لِتَـْعدَيِة الِفْعِل، وهو الباء: حرٌف جيَِ

للَّْغِو َمرُّوا ِكَرامً  ِ اِخِل لِلتـَّْعديَِة. َحنُْو: َذَهْبُت بـه وأْذَهبْـُتُه {َوِإَذا َمرُّوا  ]. والثاِين 72[الُفرقان:  }ا جاٍر َجمَْرى األِلِف الدَّ
الُح، أو ومعه ِلآلَلِة حنُو: َقطََعُه بـالسكنيِ   واملُتَـَعلُِّق ِمبُْضَمر يكوُن يف مْوِضِع احلاِل، حنُو: َخرََج بـِسالِحِه أْي وعليه السِّ

ْهِن} [املؤمنون:  لدُّ ِ ُبُت  ملْقُصود، َبِل املْقُصوُد أنَّ 20ِسالُحُه. وقوله: {تـَنـْ ] ِقيَل َمْعناُه تـُْنبُت الدُّْهَن، وليس ذلك 
ْهِن على ما أنْـَعَم به على  شجرة الزيتون تـُْنبتُ  لُقوَِّة، ونـَبََّه بَلْفظِة بـالدُّ اَحلبَّ وفيه الدُّْهُن، أْي والدُّْهُن فيه َمْوُجوٌد 

ْهَن، والسََّبُب فيه أَنَّ اهلمَزَة والبا  َء اللَّتَـْني ِعباِدِه وهداهْم إىل اْسِتْنباطه. وقيَل الباُء هاُهنا للحال أي حاُلُه أنَّ فيه الدُّ
} [األحَزاب:  َِّ ِ ُ اْلُمْؤِمِنَني اْلِقَتاَل} 3لِلتـَّْعديِة ال َجيَْتِمعاِن. وقولُه: {وََكَفى  َّ ] َفِقيَل َكَفى هللا َشِهيداً حنو: {وََكَفى ا

اَل، وذلك َغيـُْر سائِغ، ] الباءُ زاِئَدٌة. ولو كان ذلك َكما ِقيَل َلَصحَّ أْن يقاَل: َكَفى بـا املُْؤِمِنَني الِقت25[األحزَاب: 
يُء ذلك حْيُث يُْذَكُر بعدُه َمْنُصوٌب يف َمْوِضِع احلاِل كما تـََقدَّم ذكرُه. والصَِّحيُح أّن َكَفى ههنا موُضوٌع  ا جيَِ وإمنَّ

هيداً، وعلى هذا {وََكَفى َمْوِضَع اْكَتِف، كما أّن قْوَهلُْم أْحِسْن بـَزْيٍد َمْوضوٌع َمْوِضَع ما أْحَسَن، ومعناُه: اكَتِف بـا شَ 
ً َوَنِصريًا  َِّ َولِيا} [النَِّساء: 31[الُفرقان:  }ِبَربَِّك َهاِد ِ ] وقوله: {أََوملَْ َيْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعَلى ُكلِّ 45] {وََكَفى 

َدُة الباُء يف ]، وعلى هذا قْولُُه: ُحبَّ إيلَّ بـفالٍن، أْي أْحبْب إَيلَّ 53[ُفّصَلت:  }َشْيٍء َشِهيٌد   بـه. وممَّا ادُِّعَي فيه الزِّ
َْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكِة} [البَـَقَرة:  ِ ] ِقيَل: تـَْقديُرُه ال تـُْلُقوا أْيدَيكْم، والصِحيُح أّن َمعناه ال تـُْلُقوا 195قوله: {َوَال تـُْلُقوا 
فُعوُل اْسِتغناًء عنه وَقصداً إىل الُعُموِم، فإنه ال َجيُوُز إلقاُء أنـُْفِسِهْم وال أنـُْفسكم بـأْيديكم إىل التـَّْهُلَكِة، إال أنه ُحِذَف امل

َا الْ   }ُمَقرَّبُوَن إلقاُء َغْريِهم بـأْيِديهْم إىل التـَّْهُلكِة. وقال بعُضُهْم الباُء ِمبَْعَىن (ِمْن) يف قوله تعاىل: {َعْيناً َيْشَرُب ِ
} [اإلنَسان: ]، {َعْيناً َيشْ 28[املطّفِفني:  َِّ َا ِعَباُد ا ا. والوجه أْن ال ُيْصَرَف 6َرُب ِ ] أْي ِمنها، وقيَل َعْيناً َيْشَرُ

ُبُع منه املاُء ال إىل املاِء بَعْيِنِه، حنُو نـََزْلُت بـَعْنيٍ  ، فصاَر ذلك عمَّا عليه، وأّن الَعْنيَ ههنا إشاَرٌة إىل املَكاِن الذي يـَنـْ
 ً  ] أي بِـَمْوِضِع الَفْوز.188َيشرُب بـه، وعلى هذا {َفَال َحتَْسبَـنـَُّهْم ِمبََفاَزٍة ِمَن اْلَعَذاِب} [آل ِعمَران: َكَقْوِلَك مكا

} [البَـَقَرة:  َِّ ُءوا ِبَغَضٍب ِمَن ا َِّ. وال يُقاُل: 61َء: قاَل َتعاىل: {َوَ ] أي اْنَصَرُفوا وَرَجُعوا وقد َحلَّ عليهم غضُب ا
َء ِبَذنِْبِه، يَبوُء ِبِه.َء   إالَّ موصوًال ِإمَّا ِخبَْريٍ وإمَّا بشرٍّ، وَأكثُر ما ُيْستَـْعمُل يف الشرِّ، فيقال: 



ء، يتبّوأ {نـَتَـبَـوَّأُ ِمَن اْجلَنَِّة َحْيُث َنَشاُء} [الزَُّمر:  ]، وقوله تعاىل: {وََكَذِلَك َمكَّنَّا لُِيوُسَف ِيف 74وأما يف اخلري: 
 ] أي ينزل منها عزيزاً حيث يشاء.56ْرِض يـَتَـبَـوَّأُ ِمنـَْها َحْيُث َيَشاُء} [يُوُسف: األَ 

نَـُهم على بـََواء (أي على َسواٍء بَـ  َُّ تعاىل اَألنفاَل إىل نبّيِه فـََقَسَمها بـَيـْ نَـُهم يف وَعْن ُعبادَة بِن الصَّاِمِت قاَل: َجَعَل ا يـْ  ، ومعناُه أنَّ قوَم موسى (ع) اعرتفوا ِمبَا يُوِجُب غضَب هللا َتعاىل. قاَل الشاعر:الَقْسِم)، وقاَل قوٌم: هو االْعرتافُ 
 َرّيب َوَهْل ِإالَّ ِإلْيَك اْلَمْهَربُ  إّينِ أَبُوُء ِبِعْشَرِيت َوَخِطيَئِيت 

َلًة، أي ما اْكتَـرَ   َلْيُت بكذا  ا، ولذلك يُقاُل: ما  ُهْم ل: الباُل: احلاُل اليت ُيْكتَـَرُث  ْثُت به. قال تعاىل: {َكفََّر َعنـْ
َهلُْم  َ ُل اْلُقُروِن األُوَىل 2[َحممَّد:  }َسيَِّئاِِْم َوَأْصَلَح  َ ] أي حاُهلُْم وخبَـُرُهم، ويـَُعبـَُّر 51[طه:  }]، وقال {َفَما 

 لباِل عِن احلاِل الذي يـَْنَطوي عليه اإلنساُن، فـَُيقاُل َخَطَر كذا بباِيل.
َ َلُكْم ِمْن َمَساِكِنِهْم} [الَعنكبوت: ن: يُ  ُتُه {َوَقْد تـَبَـنيَّ َ وقد بـَيـَّنـْ َن واْسَتباَن وتـَبَـنيَّ َ َلُكْم َكْيَف 38قاُل:  ]، {َوتـَبَـنيَّ

َ الرُّْشُد مِ 55[األنَعام:  }]، {َولَِتْسَتِبَني َسِبيُل اْلُمْجرِِمَني 45فـََعْلَنا ِِْم} [إبراهيم:  } [البَـَقَرة: ]، {َقْد تـَبَـنيَّ َن اْلَغيِّ
ِت} [اَحلديد: 256 َ َلُكْم بـَْعَض الَِّذي َختَْتِلُفوَن ِفيِه} [الّزخُرف: 17]، {َقْد بـَيـَّنَّا َلُكُم اآلَ ]، 63]، {َوِألُ◌بـَنيِّ

َ لِلنَّاِس َما نـُّزَِل ِإلَْيِهْم} [الّنحل:  َ 44{َوأَنـَْزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر لِتُـبَـنيِّ ]، 39 َهلُُم الَِّذي َخيَْتِلُفوَن ِفيِه} [الّنحل: ]، {لِيـُبَـنيِّ
ٍت بـَيَِّناٍت} [النُّور:  ]. 185]، {َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهدًى لِلنَّاِس َوبـَيَِّناٍت} [البَـَقَرة: 1{ِفيَها آَ

ٌت ُمبَـيَّناٌت وُمبَـيِّناٌت. والبَـيَِّنُة: الدَّالَلُة الواِضَحُة عقِليًَّة كاَنْت أو ويقاُل: آيٌة ُمبَـيَّنٌة اْعِتباراً مبَْن بـَيـََّنها، وآيٌة مُ  بَـيَِّنٌة، وآ
َي الشاهداِن بـَيَِّنًة لقولِِه (ص)  . وقال ُسْبحانَُه: )18(»البَـيَِّنُة على املُدَِّعي والَيِمُني على َمْن أنَكرَ «َحمْسوَسًة، ومسُِّ

]، {لِيَـْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بـَيَِّنٍة َوَحيَْيا َمْن َحيَّ َعْن بـَيَِّنٍة} [األنَفال: 17يَِّنٍة ِمْن َربِِّه} [ُهود: {أََفَمْن َكاَن َعَلى بَـ 
ْلبَـيَِّناِت} [األعَراف: 42 ِ ]. والبياُن: الَكْشُف عن الشيِء، وُهو أَعمُّ ِمَن النُّْطِق ُخمَْتصٌّ 101]، {َجاَءتْـُهْم ُرُسُلُهْم 
لتـَّْنِجيز، وُهَو األشياُء اليت تإلِ  ً. قال بـَْعُضُهْم: البياُن َيُكوُن على نوعني أَحُدُمها  َ به بيا دلُّ ْنسان وُيَسمَّى ما بـُنيِّ

الْخِتبار، وذلَك إّما أْن َيُكوَن ُنْطقاً أو ِكتابًَة أو إشارًة،  ِمما هو فَ على حال ِمَن األْحـواِل ِمـْن آثـاِر ُصْنعِـِه، والثانِـي 
نَُّكُم الشَّْيطَاُن إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبٌني  حلَاِل قولُه: {َوالَ َيُصدَّ ٌ يف احلال، 62[الّزخُرف:  }بياٌن  ] أي َكْونُُه َعُدّواً بـَنيِّ

ُؤَ َفْأُتوَ ِبُسْلطَاٍن ُمِبٍني  َ الْخِتباِر 10راهيم: [إب }وكذلك: {تُرِيُدوَن َأْن َتُصدُّوَ َعّما َكاَن يـَْعُبُد آ ]. وما هو بَياٌن 
َ لِلنَّاِس َما نـُّزَِل ِإلَْيِهْم} [الّنحل:  ً ِلَكْشِفِه عِن املْعَىن املَْقُصوِد 44{َوأَنـَْزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر لِتُـبَـنيِّ َي الَكالُم بَيا ]. ومسُِّ

ً، حنـُو: {ُمثَّ ]. و 138إْظهاُرُه حنُو {َهَذا بـََياٌن لِلنَّاِس} [آل ِعمَران:  َي ما ُيْشرَُح به املُْجَمُل واملُبـَْهُم ِمَن الكالِم بيا مسُِّ
َنا بـََيانَُه  َ لِلنَّاِس َما نـُّزَِل 19[الِقَياَمة:  }ِإنَّ َعَليـْ ً َتْكِشُفُه، حنو {لِتـُبَـنيِّ َتُه، إذا َجَعْلَت له بَيا َتُه وأبـَنـْ ]. ويُقاُل: بـَيـَّنـْ

[الصَّافات:  }]، {ِإنَّ َهَذا َهلَُو اْلَبَالُء اْلُمِبُني 184[األعَراف:  }]. وقال: {نَِذيٌر ُمِبٌني 44إَِلْيِهْم} [الّنحل: 
ُر ُمِبٍني 52[الّزخُرف:  }]، {َوَال َيَكاُد يُِبُني 106 ُ، {َوُهَو ِيف اخلَِْصاِم َغيـْ  ].18[الّزخُرف:  }] أي يـُبَـنيِّ



ْرُت بـُْؤَرًة، أي َحِفريًَة، ومنه اْشُتقَّ 45[اَحلّج:  }ِشيٍد ر: {َوبِْئٍر ُمَعطََّلٍة َوَقْصٍر مَ  ْرُت بئراً، وَ ] وأصُلُه اهلَْمُز. يُقاُل 
ا عن النَّ  بَـُر وهو يف األْصِل َحِفريٌَة ُيْستَـُر رأُسها لِيَـَقَع فيها َمْن َمرَّ عليها، ويقاُل هلا املِْغواُة، وُعربِّ   ِميمِة املُوِقَعِة يفاملِئـْ

 الَبليَِّة، واجلمُع املآبُر.
ِتٌر: انقطَع ِذكرُُه عِن اَخلْري. ورَ  أبـْتَـُر، إذا مل برت: بـَتـََرُه بـَْرتاً: َقطََعُه ُمستأِصًال، والبَـتْـُر ُيستَـْعَمُل يف َقْطِع الذََّنِب، مث ُأْجرَِي قطُع الَعِقِب، فقيَل: فالنٌ  ِتٌر: يـَْقَطُع َرِمحَُه. وقيَل على َطرِيِق التشبيِه: يكْن له َعِقٌب َخيُْلُفُه. وَرُجٌل أبْـتَـُر وأ ُجٌل أ

َِّ تعاىل، وذلَك لَِقولِه (ص)  َِّ فهو أَبـْتَـرُ «ُخْطَبٌة بـَْرتاُء ِلما َملْ يُْذَكر فيها اسُم ا ، )19(»ُكلُّ أْمٍر ال يـُْبَدأ فيه ِبذكِر ا
ُْم َزَعُموا أّن حممداً (ص) يـَنْـَقِطُع 3وَثر: [الكَ  }وقوله تعاىل: {ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو األَبـْتَـُر  ] أي املقطوُع الذِّْكر. وذلك أ

ُغُضُه ـ، فأّما ِذْكرُُه إذا انـَْقَطَع ُعْمرُُه مبوِت أبنائِِه الذكور، فنبَّه تبارك وتعاىل أّن الذي يَنقِطُع ِذْكُرُه هو الذي َيْشنَـُؤُه ـ يَـ  بـْ َُّ تعاىل بقولِِه الكرمي: {َوَرفـَْعَنا َلَك ذِْكَرَك هو (ص) ففي الدرجة الرفيعة كما َوصَ  ً 4[الشَّرح:  }َفُه ا ] وذلَك ِجلعلِه أ
ولِه لِلُمْؤِمنَني، وَحتِْميِد َمْن يُراِعيه ويُراِعي ديَنُه اَحلقَّ. وإىل هذا املَْعَىن أشاَر َعليُّ بُن أيب طالب رضي هللا عنه بق

ُقوَن ما َبقي ال« ُرُهْم يف الُقلوِب مْوجودةٌ الُعَلماُء  ْهُر أْعيانـُُهْم َمْفُقوَدٌة وآ هذا يف العلماِء الذيَن ُهْم تـُبَّاُع النّيب عليه  »دَّ
ُ َعزَّ وَجلَّ ِذكَرُه وجعَله خاَمت األنبياِء واملرسلني عليه وعليهْم أ َّ فضُل وعلى آله الصالُة والسالُم، فكيَف ُهَو وقد َرَفَع ا

 الِم؟!الصالِة والس
ُة واملكروُه، إال أّن البـُْؤَس يف الفقِر واحلرِب أكثـَُر. والبأ دَّ ُس س: البـُْؤُس: الفقر وشدة احلاجة، والَبْأساُء: احلاجة والشِّ

ًَْسا َوَأَشدُّ تـَْنِكيًال  َُّ َأَشدُّ  ُهْم ]، {َفَأَخذْ 84[النَِّساء:  }يف العذاب الشديد، والَبأساءُ يف احلرب َحنُْو: {َوا َ ْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء} [األنَعام:  ]، {َُْسُهْم 177]، {َوالصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحَني اْلَبْأِس} [البَـَقَرة: 42ِ
نَـُهْم َشِديٌد} [اَحلشر:  يٍل ـ ِمَن ] ـ على وزن َفعِ 165]. وقد بـَُؤَس يـَبـُْؤُس. {بَِعَذاٍب بَِئيٍس} [األعَراف: 14بـَيـْ

َتِئْس، أي ال تـَْلَتزِم البـُْؤَس وال َحتَْزْن، ويف اَخلَرب أنه (ص) كان يكرُه البـُْؤَس والتَّ  باُؤَس الَبأِس أو ِمَن البـُْؤِس. فال تـَبـْ
يعاً. وبْئَس: كَ  ،  والتـَّبَـؤَُّس، أي الضَّراَعة لِْلُفَقراِء أو أْن َجيَْعل نـَْفَسُه َذلِيًال ويـََتَكلََّف ذلك مجَِ ِلَمٌة ُتْستَـْعَمُل يف ِمجيع املَذامِّ

ُتْستَـْعَمُل يف ِمجيِع املَماِدِح، ويـَْرَفعاِن ما فيه األِلُف والّالُم أو مضافاً إىل ما فيه األِلُف والالَُّم، حنُو:  »نِْعمَ «كما أّن 
 }. قال تعاىل: {َلِبْئَس َما َكانُوا يـَْفَعُلوَن بْئَس الرجُل زيٌد، وبئَس غالُم الرجِل زيٌد. ويـَْنصباِن النِكَرَة َحنُو بْئَس رجالً 

ِيَن 29[إبراهيم:  }] أْي َشيئاً يـَْفَعلونه. وقال {َوِبْئَس اْلَقَراُر 79[املَائدة:  [َغافر:  }]، {َفِبْئَس َمثـَْوى اْلُمَتَكربِّ
 ].63[املَائدة:  }ُعوَن ]، {لَِبْئَس َما َكانُوا َيْصنَـ 50[الكهف:  }]، {بِْئَس لِلظَّاِلِمَني َبَدًال 76

، لكن البَـْتُك ُيْستَـْعَمُل يف قطِع األْعضاِء والشََّعر. يُقاُل بـََتَك َشَعَرُه وأُذنَُه {فـَلَ  يـُبَـتُِّكنَّ آَذاَن بتك: اْلبَـْتُك يُقاِرُب الَبتَّ ِتٌك قاِطٌع ِلألعضاِء، وبـَتَّْكُت الشعَر: تَ 119اَألنـَْعاِم} [النَِّساء:  ناَوْلُت ِقْطَعًة منه، والِبْتَكُة: الِقْطَعُة ] ومنه َسْيٌف 
 املْنَجِذبَُة. َمجُْعها ِبَتٌك. قال الشاعر:

 طارْت ويف َيِدها ِمْن رِيِشها بَِتكُ 



َلًة وبـََتتُّ احلْكَم بـَيـَْنهما، وُرِويَ   : ال ِصياَم ِلمْن مل وأّما الَبتُّ فيقاُل يف قْطع احلَْبِل والَوْصِل. ويقاُل طَلَّْقُت املرأَة بـَتًَّة وبتـْ
َقٌة َبشَكى وذلك لتش بيِه يـَُبتَّ الصوَم ِمَن الليِل. والَبْشُك مثُلهُ يُقاُل يف قطِع الثوِب، وُيستعمُل يف الناَقِة السَّرِيعِة: 

 يِدها يف السُّرَعة بَِيِد النَّاِسَجِة يف حنِو قوِل الشاِعر:
اَدَها درت َحدَّ ِإلسراعِ قبَل امل   ِفعَل السرِيعِة  ّم  َ  ساء 

] أي انـَْقِطْع يف العبادِة وإخالِص النيِة اْنقطاعاً َخيَْتصُّ به، وإىل هذا املعَىن 8[املُّزمل:  }بتل: {َوتـَبَـتَّْل ِإلَْيِه تـَْبِتيًال  
ُ مثَُّ َذْرُهْم} [األنَعام:  َّ عليه وعلى آله الصالُة والسالُم  ] وليس هذا ُمناِفياً لِقولِه91أشاَر بقولِِه َعزَّ وَجلَّ: {ُقِل ا

فإّن التـَّبَـتَُّل ههنا ُهو االنقطاع عِن النكاِح، ومنُه قيَل ِلَمْرَميَ العْذراُء البتوُل  )20(»ال َرْهبانِيََّة وال تـَبَـتَُّل يف اإلسالمِ «
يْت فاطمُة بنت النّيب ( ص) . واالنقطاع عِن النكاِح والرغبُة أي املنقطعُة عِن مفاتن الدُّنيا إىل طاعة ِهللا تعاىل، وبه مسُِّ

َمى ِمْنُكْم} [النُّور:  َ ] وقوله عليه وعلى آله الصالُة والسالُم: 32عنُه حمظوٌر، لِقولِه َعزَّ وَجلَّ: {َوأَْنِكُحوا اَأل
ِهي بُكُم اُألَمَم يوَم القيامةِ «  .)21(»تناكُحوا تكثـُُروا فإّينِ أ

رِّ. يقاُل بـَثـَثْـُته بث: أصُل البثِّ التفرِيُق وإ رُة الشيء، َكبَـثَِّت الريُح الرتاب وَبثُّ النفِس ما انطوْت عليه ِمَن الَغمِّ والسِّ
بَـثا  ، ومنه قوُله َعزَّ وَجلَّ: {َفَكاَنْت َهَباَء ُمنـْ ]، أما قولُه عزَّ وجلَّ: {َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدآبٍَّة} 6[الواِقَعة:  }فانَبثَّ

ُه. وقولُه عزَّ 164: [البَـَقَرة ] أي َوفـَرََّق ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابَّة، َوِهَي إشارٌة إىل إجياِدِه تعاىل ما مل يكْن موجوداً وإظهارِِه إ
َا َأْشُكو4[الَقارَعة:  }وجلَّ: {َكاْلَفَراِش اْلَمبـْثُوِث  ي بـَثِّ  ] أي املَُهيَِّج بعَد سكونِِه وَخفائِِه. وقال عزَّ وجلَّ: {ِإمنَّ

 َِّ ] َواملقصود ُهَنا اهلمُّ َأِو الَغمُّ اّلِذي ال يـَْقِدُر َصاِحُبُه على ِكْتَماِنِه فـَيَـبـُثُُّه َأْي: خيرجه من 86} [يُوُسف: َوُحْزِين ِإَىل ا
 صدره ويـَُفّرِقُُه.

اف: ُيستعمُل فيه ويف ما َخيْرُُج ِمْن شيٍء واِسٍع، ولذلك قال َعزَّ وجلَّ: {َفانـَْبَجَسْت ِمْنُه اثـْنَـَتا َعْشَرَة َعْينًا} [األعرَ َخيْرُُج ِمْن شيٍء َضيٍِّق، واالنِفجاُر جبس: يقاُل: َجبََس املاُء وانـَْبَجَس: انـَْفَجَر، لِكن االنِْبجاُس أكثُر ما يقاُل يف ما 
نَـَتا َعْشَرَة َعْينًا} [البَـَقَرة: 160 ] فاستُـْعِمَل حيُث ضاَق املخرَُج 60] وقال يف موضٍع آَخَر {فَانـَْفَجَرْت ِمْنُه اثـْ

ً} [الَقَمر: 33[الكهف:  }اللفظاِن. قال تعاىل: {َوَفجَّْرَ ِخَالَهلَُما نـََهًرا  ] ومل 12] وقال {َوَفجَّْرَ اَألْرَض ُعُيو
 يـَُقْل: َجبَْسنا. واالْنِبجاُس: الّنبوُع، ويكوُن االنبجاُس عاّماً والّنبوُع للَعْنيِ خاّصًة.

ً يـَْبَحُث ِيف حب ُ ُغَرا َّ ث: البحُث: الكشُف والطلُب، يقاُل: َحبَْثُت عن األْمر وَحبَْثُت كذا. قال هللا تعاىل: {فَـبَـَعَث ا
يْت  »سورة براءة«]. وقيَل: َحبََثت الناقُة األرَض ِبرْجِلها يف السَّْريِ، فهي ُحبُوث؛ والُبُحوُث 31اَألْرِض} [املَائدة:  مسُِ

 ا َحبََثْت عن املنافقني وأسرارهم، ومفرُدها َحبٌْث.بذلك أل
حيِة َسَعِتِه املُعايَنِة، ومنه ق وُهلُم حبر: أصل الَبْحِر ُكلُّ مكاٍن واِسٍع جاِمٍع للماِء الكِثِري، هذا هو األصُل مث اْعُتِرب من 

ً لَبْحرٌ « ُ ِمْن ، ومنه: َحبَْرُت الَبِعَري: َشَقْقُت أُُذنَُه َشّقاً »إن فال َّ َيِت الَبِحريَُة. قال تعاىل: {َما َجَعَل ا واِسعاً، ومنه مسُِّ
ا مث تركوها فال تُرَكُب وال 103حبَِريٍَة} [املَائدة:  َ لناقِة، إذا َوَلَدْت عشرَة أْبُطٍن َشقُّوا أُُذ ] وذلك ما كانُوا يـَْفَعُلونَُه 



ٍع يف شي عِتباِر َسَعِة َجْريِه. وقال عليه وعلى آله الصالُة ُحيَْمُل عليها، وَمسَّْوا ُكلَّ ُمتوسِّ ٍء َحبْراً حىت قالوا: فرٌس َحبٌر 
ِع يف ِعْلِمِه حبٌر، وقد تـََبحََّر أي توسََّع يف كذا. والتَّبحُُّر يف )22(»َوَجْدتُُه َحبْراً «والسالُم يف فرٍس رِكَبُه  . وللمتوسِّ

رًة ُمُلوَحُتُه فقيَل ماٌء َحبْراينٌّ أي ِملٌح، ومنه أْحبََر املاُء، قال الشاعُر:العلِم: التَّوسُُّع. واْعُتَرب ِمَن البح  ِر 
 إىل َمَرضي أن أْحبََر املَْشَرُب الَعْذبُ   وقد عاَد ماُء األرِض َحبْراً فزاَدين

لَعْذِب وهو الراجح. قال تعاىل: وقال بعُضهْم: البحُر يقاُل لِْلماِء املِْلِح والَعْذب ِلكْن َغلب عليه امللُح حىت قّل يف ا
]. وقيَل لِلسَّحاِب الذي َكثـَُر 12{َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحرَاِن َهَذا َعْذٌب فـَُراٌت َساِئٌغ َشَرابُُه َوَهَذا ِمْلٌح أَُجاٌج} [َفاِطر: 

] أي عّم الفساُد يف الّرب والبحر. وقيَل 41: ماُؤُه: بَناُت َحبٍْر. وقوله تعاىل: {َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر} [الرُّوم
ِف ال فيما َبَني املاِء، وقوُهلُْم: َلِقيُتُه (َصْحَرَة َحبَْرَة) أي ظاِهراً َحْيُث ال شيَء َيْستـُرُ   ُه عنك.أراَد يف البواِدي واألْر

] أي ال يُظلمون. 15[ُهود:  }ْبَخُسوَن خبس: البْخُس نقُص الشيِء على َسِبيِل الظُّلِم. قال تعاىل {َوُهْم ِفيَها َال يُـ 
] أي ال تنقصوا الناس حقوقهم. والَبْخُس والباِخُس: 85وقال تعاىل: {َوَال تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم} [األعَراف: 

ِقٍص دون ] دراهم معدودا20الشيُء الطفيُف الناِقُص. {َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن َخبٍْس َدرَاِهَم َمْعُدوَدٍة} [يُوُسف:  ت، أي 
م َمثَِنِه ألن الَبْخَس نقصاُن احلق، وِقيَل: َمْبُخوٌس؛ أي منقوٌص، ويقاُل: تباخُسوا، أي تَناَقُصوا وَتغابـَُنوا فَـَبَخَس بـَْعُضهُ 

 بـَْعضًا.
ِخٌع نـَْفَسَك} [الكهف:  َ حنُو {َفَال َتْذَهْب ]، وَحّث على ترِك التأسُِّف 6خبع: الَبْخُع: قتُل النفِس َغّمًا {فـََلَعلََّك 

ُ 8نـَْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَراٍت} [َفاِطر:  َّ ]. َواْلَباِخُع: اْلَقاِتُل اْلُمهِلُك، َويـَُقاُل: َخبََع نـَْفَسُه يـَْبَخُعَها َخبْعاً َوُخبُوعاً. َوقَاَل ا
ِخٌع نـَْفَسَك َأالَّ َيُكونُوا ُمؤْ  َ ] َأْي ُمْهِلٌك َوَقاِتٌل نـَْفَسَك غّماً 3[الشَُّعَراء:  }ِمِنَني تـََعاىل يف ُسوَرِة الشَُّعراء: {َلَعلََّك 

ُهْم َعَلى أمر َرِِّْم. قال ذو الرّمة: ِر قـَْوِمَك اّلِذيَن قَاُلوا َلْن نـُْؤِمَن َلَك َمتَرُّداً ِمنـْ َ  وأسًى َعَلى آ
 رُ بشيٍء َحنَْتُه عن يديَك املقادِ    أال أيُّهذا الباِخُع الَوْجِد نفَسهُ 

تِه.  ، إذا أقَـرَّ ِبِه وأْذَعَن َمَع َكراَهٍة َشديَدٍة جتري جمرى َخبِْع نفِسِه يف ِشدَّ َحلقِّ  وَخبََع له 
ِخٌل. وأم ـَل فهو  ا الَبِخيُل فالذي خبـل: الُبْخـُل إْمسـاُك املُْقتَـَنياِت َعمَّا ال حيَِقُّ َحْبُسها عنه، ويُقابُِلُه اجلُوُد. يُقـاُل: خبَِ

ِن ُخبٌْل ِبَقِنيَّاِت نـَْفِسِه، وُخبٌْل بقنيَّاِت غريِِه، وهيك و أْكثـَُرُمها َذّماً، َدلِيُلنا ثُر منه الُبْخُل كالرَِّحيِم ِمَن الرَّاِحـِم. والُبْخـُل َضْر
ْلُبْخِل} [النَِّساء:  ِ َُْمُروَن النَّاَس   ].37على ذلك قوله تعاىل: {الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن َو

: يقاُل َبَدأُت بكذا وأْبَدأُت وابـَْتَدأُت، أي َقدَّْمُت. والَبْدُء واِإلبداُء: تـَْقِدُمي الشيء على غريِِه. {َوبََدأَ َخْلَق بدأ
ُ يـَْبَدأُ اْخلَْلَق} [يُونس: 20]، {َكْيَف َبَدأَ اْخلَْلَق} [الَعنكبوت: 7[السَّجَدة:  }اِإلْنَساِن ِمْن ِطٍني  َّ ]، 34]، {ا

]. وَمْبَدأ الشيء: هو الذي منه يـَتَـرَكَُّب أو منه يكوُن،فاحلُُروُف مبَدأ 29[األعَراف:  }ا َبَدَأُكْم تـَُعوُدوَن {َكمَ 
َُّ هو الَكالم واَخلَشُب مبَدأ الباِب والسَّرير، والنواُة َمْبَدأ النخِل. يُقاُل للسَّيِِّد الذي يـُْبَدأ به إذا ُعدَّ السادات: َبْدءٌ  ، وا إذا رجع يف الطريق الذي جاَء منه.  »َرَجَع عوَدُه على َبْدئِهِ «ِدىُء املِعيُد، أي هو السَبُب يف املَْبدِإ والنِّهايَِة. ويُقاُل املبْ 



ِدىَء الرأ خلُُروِج. وقولُُه  ً. وأْبَدأُت ِمْن أْرِض كذا، أي ابَتَدأُت منها  ً وُمِعيداً وُمْبِد ِد ي ما ي أوفعَل ذلك عاِئداً و
ِدَي ِبَغْريِ َمهَْزٍة، أي الذي َيْظهُر  ِمَن الرأي يـُْبَدأ ِمَن الرَّأِي، وهو الرأُي الَفِطُري (الرأي الذي يقال قبل إدراكه). وقُرِىَء 

ِدَي الرَّْأِي}  ]، أي ما اتّبعك إال 27[ُهود: ومل يـَُروَّ فيه. قـَْوُلُه تـََعاىل: {َوَما نـََراَك اتـَّبَـَعَك ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم أَرَاِذلَُنا َ
 األراذل فيما ظهر هلم من الرأي بغري تفّكر وال تدبّر.

َُْكُلوَها ِإْسَرافًا َوِبَداًرا} [النَِّساء:  درت: أسرعت. واملعىن، 6بـدر: {َوَال  َدْرُت. و ] أي ُمسارَعًة. يُقاُل َبَدْرُت إليه و
كل أموال اليتامى خمافة أن يُل َي بذلك ِلُمَباَدَرتِِه الشَّْمَس ال تسرعوا  زمكم دفَع أمواهلم إليهم. والَبْدُر، قيَل مسُِّ

لبْدرَِة، فعَلى ما ِقيَل يكوُن مصدراً يف معىن الفاِعِل. واألقرُب ِعنِدي أْن ُجيْعَ  َل الَبْدُر لطُُّلوِع، وِقيَل الْمِتالئِِه تشبيهاً 
رًة َبَدَر كذا أي طََلَع طُُلوَع البدِر، ويـُْعتَـبَـُر امِتالُؤُه َفُشبَِّه البْدرَُة أصًال يف الباِب مث تـُْعتَـبَـُر معانِيِه  اليت َتْظَهُر منُه، فيقاُل 

َُّ بَِبْدٍر} [آل ِعمَران:  ] 123به. والبَـْيَدُر: مكان مجع الَغلَِّة بعد حصادها. وبْدر يف قوله تعاىل: {َوَلَقْد َنَصرَُكُم ا
 وٌص بـَْنيَ مكَة واملَِديَنِة.ُهو موِضٌع َخمْصُ 

 َِّ  تعاىل بدع: اإلبداُع: إنشاُء صنعٍة ِبال احتذاٍء واقتداٍء، ومنه ِقيَل: رَِكيٌَّة بِديٌع أي َجِديَدُة احلَْفِر. وإذا اْستـُْعِمَل يف ا
َِّ العزي ِز احلكيِم. والبِديُع يُقاُل لِلُمْبدِِع، فُهو إجياُد الشيِء بِغِري آلٍة وال ماّدٍة وال زماٍن وال مكاٍن، وليَس ذلك إال 

] ويُقاُل لِلُمْبدَِع، حنُو رَِكيٌَّة بِديٌع. وكذلك الِبْدُع يُقاُل َهلُما مجيعاً 117حنُو: {َبِديُع السََّماَواِت َواَألْرِض} [البَـَقَرة: 
] ِقيَل: أي مبَدعاً مل يـَتَـَقدَّْمين 9ُسِل} [األحقاف: مبعَىن الفاِعِل واملفعوِل. وقولُُه تعاىل: {ُقْل َما ُكْنُت ِبْدًعا ِمَن الرُّ 

وأماثِِلها رسوٌل، وِقيَل: مبِدعاً ِفيما أقوُلُه. والبْدعُة يف املْذَهب إيراد قوٍل مل َيْسَنتَّ قائُِلها وفاعُلها فيِه ِبصاِحِب الشريعِة 
َقَنِة، وُرِوَي  قال ابن األثري: البْدَعُة . »ٌة وُكلُّ بدَعٍة ضاللٌة وُكّل ضاللٍة يف النارِ ُكلُّ ُحمَْدثٍة ِبدع«املتقدَِّمة وأُصوِهلا املُتـْ

َُّ ورُسُلُه َفهو يف َحيِِّز الذَّمِّ واِإلْنكاِر، وم ا كاَن ِبدعتان بدعُة ُهًدى وِبدَعُة َضالٍل، فما كاَن يف ِخالِف ما أَمَر به ا
َُّ إليه أو رُسلُ  لرُجِل: االنقطاُع به ِلما َظَهَر من َكالل واقعاً حتَت ُعموِم ما َنَدَب ا ه فهو يف َحيِّز املَْدِح. واِإلبداُع 

 راحَلِتِه وُهزاِهلا.
ْن بـدل: اإلبداُل والتـَّْبِديُل والتبدُُّل واالستبداُل: َجْعُل شيء مكاَن آَخَر، وُهو أَعـمُّ ِمَن الِعَوِض، فإنَّ الِعَوَض ُهو أ

عط ِت ِبَبَدلِِه. قال تعاىل: {فـََبدََّل الَِّذيَن ظََلُموا َيِصَري َلَك الثاِين  اِء األوَّل، والتـَّْبِديُل قد يُقال لِلتَّغِيري مطلقاً وإْن مل َ
َر الَِّذي ِقيَل َهلُْم} [البَـَقَرة:  لَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمنًا} [النُّور: 59قَـْوًال َغيـْ ال: ]. وقال جّل وعَ 55]، {َوَليـَُبدِّ

ِِْم َحَسَناٍت} [الُفرقان:  ُ َسيَِّئا َّ ُموُه ِمَن 70{فَُأوَلِئَك يـَُبدُِّل ا ] ِقيَل هو أن يـَْعَمُلوا أْعماًال صاِحلًة تـُْبِطُل ما َقدَّ
َلُه بـَعْ  َعُه} [البَـَقَرة: اإلساَءة، وقيل: هو أْن يـَْعُفَو تعاَىل عن سيئاِِْم وْحيَتِسَب َحبسناِِْم. وقال تعاىل {َفَمْن َبدَّ َدَما مسَِ

ْلَنا آيًَة َمَكاَن آيٍَة} [الّنحل: 181 ْلَناُهْم ِجبَنـَّتَـْيِهْم َجنـَّتَـْنيِ} [َسَبإ: 101] {َوِإَذا َبدَّ ْلَنا 16]، {َوَبدَّ ]، {مثَُّ َبدَّ
َر األَ 95َمَكاَن السَّيَِّئِة احلََْسَنَة} [األعرَاف:  ُل اَألْرُض َغيـْ ] أي تـَُغيـَُّر عن حاِهلا. 48ْرِض} [إبراهيم: ]، و {يـَْوَم تـَُبدَّ

ِإلميَاِن} [البَـَقَرة: 26{َأْن يـَُبدَِّل ِديَنُكْم} [َغافر:  ِ ]، {َوِإْن تـَتَـَولَّْوا َيْستَـْبِدْل قـَْوًما 108]، {َوَمْن يـَتَـَبدَِّل اْلُكْفَر 



] أْي ال يـَُغريَّ ما َسَبَق يف اللَّوِح احملفوِظ تنبيهًا 29} [ق: ]. وقوُلُه: {َما يـَُبدَُّل اْلَقْوُل َلَديَّ 38َغيـْرَُكْم} [َحممَّد: 
على أّن ما َعِلَمُه أْن َسيكوُن سوف يكوُن على ما قد علَمُه ال يـَتَـَغيـَُّر عن حالِِه، وقيَل ال يـََقُع يف َقولِه ُخْلٌف. وعلى 

} [يُونس:  َِّ َِّ} [الرُّوم:  ]، و64الوجهِني قولُه: {َال تـَْبِديَل ِلَكِلَماِت ا ] ِقيَل معناه أْمٌر، 30{َال تـَْبِديَل ِخلَْلِق ا
م هُم  َُّ مكاَن آَخرِيَن ِمْثِلِهْم ماِضَني. وَحقيَقُتُه: أ ٌي عِن اخلصاِء. واألْبداُل: قوٌم صاِحلوَن َجيَْعُلُهم ا لوا وهو  الَّذيَن بدَّ

حواهلِِم احلِميَدِة، وهمُ  ُ َسيَِّئاِِْم َحَسَناٍت} [الُفرقان: أحواَهلُم الذِميَمَة  َّ  املُشاُر إليهْم بقولِِه تعاَىل: {َفُأوَلِئَك يـَُبدُِّل ا
م كلما ماَت منهم واحٌد أُبدَل به آَخَر. والَبْأَدَلُة: ما بـَْنيَ الُعُنِق إ70 ىل ] وقيل ُهُم األولياُء والُعّباُد، ُمسّوا بذلك أل

قوِة، واجلْمُع الب  آِدُل. قال الشاِعُر:الرتَّ
ِدلُه  وال َرْهَل َلبَّاتُُه و

للوِن ومنُه ِقيَل ثوٌب جمَُ   ّسد، ومنه بدن: الَبَدُن: اَجلَسُد، لكِن الَبَدُن يقاُل اْعتباراً بِعَظِم اجلُثَِّة، واَجلَسُد يقاُل اعتباراً 
يِت البَدنَ  ِدٌن وبِديٌن، عظيمُة الَبَدِن، ومسُِّ َن كذلَك، وِقيَل َبْل ِقيَل اْمَرأٌة  َن، وَبدَّ ُة بذلَك ِلِسَمِنها. يقاُل: َبَدَن، إذا مسَِ

َن، إذا أَسنَّ. وأْنَشَد:  َبدَّ
 وُكْنُت ِخْلُت الشَّْيَب والتـَّْبِدينَ 

ال تباِدُروين يف الركوِع والسجوِد فإّينِ قد «وعلى ذلك ما رِوي عِن النَّيبِّ عليه وعلى آله الصالُة والسالُم  
يَك بَِبَدِنَك} [يُونس:  )23(»دَّْنتُ بَ  ] أي ِجبََسِدَك. وقيَل يـَْعين 92أْي َكِربُْت وأْسنـَْنُت. وقولُه {فَاْليَـْوَم نـَُنجِّ

ا على الَبدِن، كما ُيسمَّى مْوِضُع الَيِد ِمَن الَقِميِص يداً وموِضُع الظهر وال بطِن ِبدْرِعَك، فقد ُيسمَّى الدرُع َبَدنًَة ِلكوِ
َِّ} [اَحلّج:  ظهراً  ] هو َمجُْع الَبَدنَِة اليت تـُْهَدى بنية 36وَبطناً. وقوُله تعاىل: {َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكْم ِمْن َشَعاِئِر ا

، ويُقال للذكر واألُنثى ألن التاء للوحدة وليس للتأنيث.  القربة إىل هللا ـ تعاىل ـ وْقَت العمرة أو احلجِّ
َِّ َما ملَْ َيُكونُوا َحيَْتِسُبوَن بدا: َبَدا الشيُء بَ  ]، {َوَبَدا 47[الزَُّمر:  }ْدواً وَبَداًء، أْي َظَهر ظهوراً بـَيِّناً {َوَبَدا َهلُْم ِمَن ا

ِبُكْم ]. والَبْدُو ِخالُف اَحلضِر {َوَجاَء 121]، {فَـَبَدْت َهلَُما ُسْوآتـُُهَما} [طه: 48َهلُْم َسيَِّئاُت َما َكَسُبوا} [الزَُّمر: 
ٍد 100ِمَن اْلَبْدِو} [يُوُسف:  لباِديَِة:  ] أْي الباِديِة وهَي ُكلُّ مكاٍن يـَْبُدو ما يَِعنُّ فيه أي يـَْعِرُض. ويقاُل للُمِقيِم 

ُدوَن ِيف اَألْعَراِب} [األحَزاب: 25{َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد} [اَحلّج:  َ  ].20]، {َلْو أَنـَُّهْم 
ِييٌع يف تبذيُر: التـَّْفرِيُق، وأصُلُه إلقاُء الَبْذِر وطْرُحُه، فاْسُتعَري ِلُكلِّ ماٍل أُْنِفَق يف الّسْرِف. فتَـْبذيُر الَبْذِر َتضْ بذر: ال

 } تـَُبذِّْر تـَْبِذيًرا ]، {َوالَ 27الظاِهِر ِلَمْن مل يـَْعِرْف مآَل ما يـُْلِقيِه {ِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن َكانُوا ِإْخَواَن الشَّْياِطِني} [اإلسَراء: 
 ]. والَبُذوُر: النّماُم، والبذيُر: من ال يستطيع أن ُميِْسَك ِسرّه.26[اإلسَراء: 

بـََرْأُت  ْو غِري ذِلَك، ولذلك ِقيلبرأ: أصُل البـُْرِء والبَـَراِء والتـَّبَـّرِي: التَّخلُّص ممَّا ُيْكَرُه ُجماَورَتُُه، والتـََّفلُُّت ِمْن َدْيٍن أو بَِليٍَّة أَ  َِّ مَن املََرِض، وبـََرأُت ِمْن ُفالٍن. وتـَبَـرَّأُت وأبـَْرأتُـُه ِمـْن كـذا وَبرأتُُه، ورجٌل بَريٌء وقوٌم بـَُرآُء وبَرِيُئوَن. { بـََراَءٌة ِمَن ا ََّ بَرِيٌء ِمَن اْلُمْشرِِكَني َوَرُسولُُه} [الّتوَبة: 1َوَرُسولِِه} [الّتوبَة:  َ بَرِيٌء ِممَّا  ]،3]، {َأنَّ ا {أَنـُْتْم بَرِيُئوَن ِممَّا َأْعَمُل َوَأ



َِّ} [املُمَتحَنة: 41[يُونس:  }تـَْعَمُلوَن  َّ بـَُرآُء ِمْنُكْم َوِممَّا تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا ]، {َوِإْذ قَاَل إِبـَْراِهيُم ِألَ◌بِيِه 4]، {ِإ
ُ ِممَّا قَاُلوا} [األحَزاب: 26[الّزخُرف:  }َوقـَْوِمِه ِإنَِّين بـََراٌء ِممَّا تـَْعُبُدوَن  َّ ]، {ِإْذ تـَبَـرَّأَ الَِّذيَن اتُِّبُعوا ِمَن 69]، {فـَبَـرَّأَُه ا

َِّ تعاىل، حنُو 166الَِّذيَن اتـَّبَـُعوا} [البَـَقَرة:  ]. َوبـََرَأ هللاُ اخلَْلَق: َخَلَقُهْم على غري ِمثاٍل، وقد ُخّص البارُِئ ِبَوْصِف ا رِِئُكْم} [البَـَقَرة: 24ِه {اْلَبارِىُء اْلُمَصوُِّر} [اَحلشر: قولِ  ]. والَربِيَُّة: اخلَْلُق، ِقيَل 54] وقوِله تعاىل: {فـَُتوبُوا ِإَىل َ
ا َمْربِيًَّة عِن البَـَرى  َيْت بَريًَّة ِلكو أي التـَُّراِب. وقوُله تعاىل: أصُلُه اهلَْمُز فـَُرتَك، وِقيَل: ذلَك ِمْن قوهلِِْم بـََرْيُت الُعوَد، ومسُِّ

َرَأَها} [اَحلديد:  ُر اْلَربِيَِّة 22{ِمْن قَـْبِل َأْن نـَبـْ  }] َأْي مْن قْبِل َأْن َخنُْلَق األنُفَس. وقال تعاىل: {أُوَلِئَك ُهْم َخيـْ
 ابن الَرباِء: آخُر ليلٍة من الشهر.]. والبَـَراُء: أوُل ليلة من الشهر؛ و 6[البَـيّـَنة:  }]، وقال: {َشرُّ اْلَربِيَِّة 7[البَـيّـَنة: 

ا {َوالسََّماِء َذا َي بروُج النُُّجوِم لَِمناِزِهلا املُْخَتصَِّة   }ِت اْلبـُُروِج برج: الُربوُج: القصوُر واحلصون، الواِحد بـُرٌْج، وبه مسُِّ
ُتْم ِيف بـُُروٍج ُمَشيََّدٍة} ]. وقوله تع61]، {الَِّذي َجَعَل ِيف السََّماِء بـُُروًجا} [الُفرقان: 1[البـُُروج:  اىل: {َوَلْو ُكنـْ
ا بـُُروُج النَّْجِم، ويكوُن استعماُل لفِظ املشيََّدِة فيها 78[النَِّساء:  ا بـُُروٌج يف األرض، وأْن يـَُراُد  ] يصحُّ أْن يـُرَاَد 

ملعَىن إىل حنِو ما قال زَهيـٌْر:  على سبيِل االستعارِة وتكوُن اِإلشارُة 
َ يـَنَـْلَنهُ وَمْن ه َل أسباَب السماِء ِبُسلَّمِ   اَب أْسَباَب املَنا  ولو 

 أما أْن تكوَن الربوج يف األرِض، فتكوُن اِإلشارُة إىل ما قال اآلخر:
بَهُ   أراجيُل أْحُبوٍش وأْسَوُد آِلفُ    ولو كنُت يف ِغْمداَن َحيُْرُس 

 ا هاٍد ِإلْثرَي قائفُ َحيُثُّ    إذاً ألَتـَْتين حيُث كنُت َمِنيَِّيت  
وقيَل:  وثوٌب ُمبَـرٌَّج: ُصّوَِرْت عليه بُروج، فاْعُتِربَ ُحسُنُه، فقيَل: تـَبَـرََّجِت املرأُة، أي َتَشبـََّهْت به يف إْظهاِر احملاِسن. 

بَـرَّْجَن تـَبَـرَُّج اْجلَاِهِليَِّة اُألوَىل} َظَهَرْت ِمْن بـُْرِجها أي َقْصرها، وَيُدلُّ على ذلك قولُه تعاىل: {َوقـَْرَن ِيف بـُُيوِتُكنَّ َوَال تَـ  لبـُْرِج يف األْمَرْيِن.60] وقوُلُه: {َغيـَْر ُمتَـبَـّرَِجاٍت} [النُّور: 33[األحزَاب:   ]. والبـُرُْج: َسَعُة العِني وُحْسُنها، َتشبيهاً 
رًة ُظُهورُُه فيقاُل. فـََعَل كذا بـََراحاً أي ُصَراحاً برح: الَرباُح: املكاُن املُتَِّسُع الظاِهُر الذي ال ِبناَء فيه وال َشَجَر، فَـ  نُه البارُِح: ال َيستـُرُُه شيٌء. وَبرَح اخلَفاُء: َظَهَر، كأنه َحَصَل يف بَراٍح يـَُرى، ومنُه بَراُح الداِر. وبـَرََح: َذَهَب يف الربَاِح، وميـُْعتَـبَـُر 

باِء و  الّطْريِ. لكْن ُخصَّ البارُِح ِمبا يـَْنَحِرُف عِن الرامي إىل ِجَهٍة ال ُميكُنُه فيها الرَّْمُي لِلّرِيِح الشِديَدِة، والبارُِح: ِمَن الظِّ
ملُْقِبِل ِمن ِجَهٍة ميِكُن َرْمُيُه ويـُتَـَيمَُّن به. والبارَِحُة: الليلَ  ُة املاِضَيُة. وبَرَِح: فـَيـَُتشاَءُم به، ومجُعُه بوارُِح. وُخصَّ الساِنُح 

ِإلثبات، كَقْوهلِِْم (ال أزاُل) ألّن بَرَِح وزاَل 60َرباِح، ومنه قولُه َعزَّ وجلَّ: {َال أَبـْرَُح} [الكهف: ثـََبَت يف ال ] وُخصَّ 
رََح َعَليْ اقْـَتضَيا معَىن النـَّْفي، وال للنـَّْفي، والنـَّْفياِن ْحيُصُل ِمَن اجِتماِعِهما إثباٌت، وعلى ذلَك قوُله َعزَّ وَجلَّ: {َلْن نَـ  ِه بـْ

ا ُتُصوَِّر ِمَن البارِِح 60] وقال تعاىل {َال أَبـْرَُح َحىتَّ أَبـُْلَغ َجمَْمَع اْلَبْحَرْيِن} [الكهف: 91َعاِكِفَني} [طه:  ]. وَلمَّ
ً ُمبَـّرِحاً. وقيَل معَىن التَّشاُؤِم اشُتقَّ منُه التـَّْربِيُح والتبارِيُح، فقيَل بـَرََّح يب األْمُر، وبـَرََّح ِيب فالٌن، يف التقاضي، وَضَربَ  ُه َضْر



لِلراِمي إذا أْخطَأ: بـَْرَحى، دعاٌء عليه. وإذا أصاَب: َمْرَحى، دعاٌء له. ولقيُت منه البـَُرِحَني والبُـَرحاَء أي الشدائَد، 
لتعجب  ا. ويقاُل  ُ  أي ما أعَجَبُه. »ما أبـْرََح هذا األمر«وبـَُرحاُء احلُمَّى: ِشّد

 ُف اَحلرِّ، فتارًة يـُْعتَـبَـُر ذاَتُه، فيقاُل: بـََرَد كذا أي اكَتَسَب بـَْرداً، وبـََرَد املاُء كذا، أي كسَبُه بـَْرداً حنُو:برد: أصُل البَـْرِد ِخال
ُرُد أكباداً وتبكي بـََواكيا  َستَـبـْ

َردٌة يف الصيِف  ويقال بـَرََّدُه. ومنُه البَـرَّاَدُة ِلما يـُبَـّرُِد املاَء. قال األصمعي: ما َحيِْمُلُكم على نـَْومةِ   ا َمبـْ الضُّحى، قال: إ
حلرِّ، لبَـْرِد كاختصاِص احلرَكِة  فيقاُل  وَمْسَخَنٌة يف الشتاِء؛ ويقاُل بـََرَد كذا، إذا ثـََبَت ثـُُبوَت البَـْرِد، واختصاُص الثبوِت 

 بـََرَد كذا، أي ثـََبَت، كما يقاُل بـََرَد عليه َدْيٌن. قال الشاِعُر:
رِ   ٌد َمسوُمهُ اليوُم يوٌم 

ُرْد ِبَيِدي َشْيٌء: أي مل يـَثْـُبْت. بـََرَد  »قد بـََرَد املوُت عَلى ُمصَطالُه أيَّ برودٍ «وقال آخر:   أي ثـََبَت، يقاُل مل يـَبـْ
الرُّوِح، أو ِلَما اإلِنساُن: ماَت. وبـََرَدُه: قَـتَـَلُه، ومنه السُّيُـوُف البوارُِد، وذلك ِلَما يـَْعِرُض للميِت ِمْن عدِم احلرارِة بفقداِن  السكوِن، وقد يـَْعِرُض له ِمَن السكوِن. وقوُهلُم للنوِم بـَْرٌد إّما ِلَما يـَْعِرُض ِمَن الربِد يف ظاِهِر ِجْلِدِه أو ملَا يـَْعِرُض له ِمَن 

َُّ يـَتَـَوىفَّ األَنـُْفَس ِحَني مَ  َا َوالَِّيت ملَْ َمتُْت ِيف َمَناِمَها} [الزَُّمر: ُعِلَم أنَّ النوَم ِمْن جْنِس املوِت لِقولِِه َعزَّ وَجلَّ: {ا ْوِ
42 ً رِد، أي َطيٌِّب اعتباراً ِمبا ِجيُد 24[النّـَبِإ:  }]. وقال: {َال َيُذوُقوَن ِفيَها بـَْرًدا َوَال َشَرا ] أي نوماً. وعيٌش 

، ِلكوِِما أبـَْرَد األوقاِت يف اِإلنساُن ِمَن اللذِة يف احلرِّ ِمـَن البَـْرِد أو ِمبا ِجيُد فيه ِمَن  السكوِن. والبَـْرَداِن: الغداُة والَعِشيُّ
لبَـَرد، وَسحابٌ  ُرُد ِمَن املََطِر يف اهلواِء فيصلُب وهو َحّب الَغماِم. وبـََرَد السَّحاُب، اختصَّ  ]. والبَـْرِديُّ: نـَْبٌت يـُْنَسُب إىل البَـْرِد ِلكونِِه 43ِمْن ِجَباٍل ِفيَها ِمْن بـََرٍد} [النُّور:  وَبرٌِد: ذو بـََرٍد {َويـُنَـّزُِل ِمَن السََّماءِ  أبـَْرُد النهاِر. والبَـَرُد: ما يـَبـْ

ـا عاِرَضًة ِمَن البـُُروَدِة الطبيعيَّةِ  اليت تـَْعَجُز عِن  ِبتاً به. وقيَل أصُل ُكلِّ داٍء البَـْرَدُة، أي التَُّخَمُة، وُمسَيْت بذلـَك ِلكوِ
 بَـُروُد نـَْوٌع ِمَن اَألْكحال، وبـَُروُد الظِّّل: طّيُب الِعْشَرِة، يقال للمذكر واملؤنث. وبـََرْدُت اَحلِديَد: َسَحْلُتُه، ِمنْ اهلضِم، وال

ا. والبُـُرُد يف َرُد،  َرُد: اآلَلُة اليت يـُبـْ ُرِق: مجُع الَربِيِد، وُهُم الطُّ  قوهلِِْم: بـََرْدتُُه أي قـَتَـْلُته. والُرباَدُة: ما َيْسُقُط من املربود. واملِبـْ
ُرُد الذيَن يـَْلَزُم ُكلُّ واِحٍد َمْوِضعًا منه معُلوماً، مث اْعُتِربَ ِفْعُلُه يف َتَصرُِّفِه يف املكاِن املَْخصوِص، فقيَل ِلُكلِّ   سرِيٍع ُهَو يـَبـْ

ّن منه َجيْرِي َجمَْرى الَربيدِ   ِمَن الناِس يف كونِِه ُمَتَصّرِفاً يف َطرِيِقِه، وذلك فَـرٌْع على وِقيَل ِجلَناحي الطَّائِِر بَرِيَداُه اعتباراً 
ُ يف أصوِل االشتقاِق.  فـَرٍْع على َحَسِب ما يـُبـَنيَّ

: ِخالُف الَبْحِر، وُتُصّوَر منه التـََّوسُُّع فاْشُتقَّ منه الِربُّ أي التَوسُُّع يف ِفْعِل اَخلْريِ، ويـُْنَسُب ذل َِّ بر: البَـرُّ تعاىل  ك إىل ا
َّ 28[الطُّور:  }رة َحنُْو: {ِإنَُّه ُهَو اْلبَـرُّ الرَِّحيُم  َرًة َفيقاُل: بـَرَّ العبُد َربَّه، أْي تَـَوسََّع يف طاَعِتِه، َفِمن ا ] وإىل العبِد 

ن: ضرٌب يف االْعِتقاِد وضرٌب يف األْعمال. وقد اشْ  َتَمَل عليه قولُه تعاىل الثواُب وِمَن العبِد الطاَعُة، وذلَك َضْر
] اآليَة، وعلى هذا ما ُرِوَي أنه ُسِئَل عليه وعلى آله الصالُة 177تعاىل: {َلْيَس اْلِربُّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم} [البَـَقَرة: 

َنٌة ِلِالْعِتقاِد، وُحْسِن األْعماِل، والقي)24(والسالُم عِن الربِّ فـََتال هذه اآليةَ  لفراِئِض والنواِفِل، ، فإّن اآليَة ُمَتَضمِّ ام 



ُ َعِن الَِّذيَن ملَْ يـَُقاتِ  َّ َهاُكُم ا ُه الُعُقوُق {َال يـَنـْ ُلوُكْم ِيف الدِّيِن َوملَْ وِبرُّ الَواِلدْيِن: التوسُُّع يف اِإلْحساِن إلَْيِهما، وضدُّ
رُِكْم َأْن تـَبَـرُّوُهْم} [املُمَتحَنة:  َ ْدِق ِلكونِِه بـَْعَض اَخلْريِ املُتَـَوّسَع فيه، يُقاُل بـَرَّ ]. وُيْستَـعْ 8ُخيْرُِجوُكْم ِمْن ِد َمُل الِربُّ يف الصِّ

 يف قوله، وبـَرَّ يف َمييِنِه. وقوُل الشاعر:
 أكوُن مكاَن الِربِّ منه

َم أي حيُِبُّين َحمَبََّة الربِّ، ويُقاُل: بـَرَّ أ  رٌّ. وعلى ذلك قوله ِقيَل أراَد به الُفؤاَد. وليس كذلَك بل أراَد ما تـََقدَّ ُه فهو 
رٌّ، وأبـَْرْرتُُه، وبـَرَّْت َميِيين. 32]، {َوبـَرا ِبَواِلَدِيت} [َمرَمي: 14تعاىل: {َوبـَرا ِبَواِلَدْيِه} [َمرَمي:  ] وبـَرَّ يف ميَِيِنِه، فهو  ]، وقال: 13[االنِفطار:  }{ِإنَّ األَبْـَراَر َلِفي نَِعيٍم وَحجٌّ َمبـُْروٌر، أْي َمْقُبوٌل. وَمجُْع البارِّ أْبراٌر وبـََررٌَة. قال تعاىل: 

] 16[َعَبَس:  }]، وقال يف ِصَفِة املالئكِة: {ِكَراٍم بـََرَرٍة 18[املطّفِفني:  }{َكالَّ ِإنَّ ِكَتاَب اَألبـَْراِر َلِفي ِعلِّيَِّني 
ا املالئكُة يف القرآِن ِمْن حيُث إنَُّه أَبـَْلغُ  رٍّ، كما أّن َعْدًال أبلُغ من  فـَبـََرَرٌة ُخصَّ  ِمْن أبراٍر فِإنَُّه مجُع بـَرٍّ. وبـَرٌّ أبلُغ ِمْن 

عاِدٍل. والبـُرُّ معروٌف وهو القمُح أو احلنطة، قال ابُن ُدَرْيد: البُـّر أْفَصُح من القمح واحلنطِة للحاجة إليه يف الِغذاِء. 
: ال يـَْعِرُف اِهلرَّ ِمَن الِربِّ، ِقيَل ُمها حكايـََتا الصَّْوِت، والصحيُح أّن معناُه: ال والَربِيُر ُخصَّ بَِثَمِر األراِك وحنِوِه. وقوُهلم

 يـَْعرُف من يـَبَـرُُّه وَمْن ُيِسيُء إليه. والبـَْربـََرُة: كثرُة الكالِم.
رَِزًة} [الكهف: برز: البَـَراُز: الَفضاُء. وبـََرَز: َحَصَل يف بـََراٍز، وذلك إما أْن َيْظَهَر بذاتِِه، حنُو: {وَ  ] 47تـََرى اَألْرَض َ

ا، ومنه املُباَرَزُة للقتاِل، وهَي الظُُّهوُر مَن الصَّفِّ {لَبَـَرَز الَِّذينَ  ُ  ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل} تنبيهاً أنه تـَْبُطُل فيها األبِْنَيُة وُسكَّا
]. وإّما أْن َيْظَهَر ِبَفْضِلِه، وهو أْن َيْسِبَق يف 250[البَـَقَرة: ]، {َوَلمَّا بـََرُزوا ِجلَاُلوَت َوُجُنوِدِه} 154[آل ِعمَران: 

َِِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر  [إبراهيم:  }ِفْعٍل حمموٍد، وإّما أْن يـَْنَكِشَف عنه ما كان َمْسُتوراً منُه، ومنه قولُه تعاىل: {َوبـََرُزوا 
يًعا} [إبراهيم: 48 َِِّ مجَِ ِرُزوَن} [َغافر: ]، 21]، {َوبـََرُزوا  َ ِحيُم 16{يـَْوَم ُهْم  ]. وقولُه َعزَّ وجلَّ: {َوبـُّرَِزِت اجلَْ ] أي ُأظهرْت وُكشف الغطاء عنها للضالني تـَْنِبيهاً أنـَُّهْم يـُْعَرُضوَن عليها. والبَـْرُز من 91[الشَُّعَراء:  }لِْلَغاِويَن 

بَـْرزَُة َمَن النساء، اليت تظهُر للناس وجيلُس إليها القوُم وهي عفيفٌة الرجال، َمْن كان َمْوثوقاً بعقله ورأيه وعفاِفِه، وال
 عاقلة.

نَـُهَما بـَْرزٌَخ َال يـَْبِغَياِن  ]. 20[الرَّمحن:  }برزخ: البَـْرزَُخ: احلاِجُز واحلدُّ بَني الّشيئِني، وِقيَل أصُلُه بـَْرَزه فَـُعرَِّب {بـَيـْ
 اِإلنساِن وبَني بـُُلوغ املنازِِل الرَِّفيَعِة يف اآلِخَرِة، وذلك إشارٌة إىل الَعَقَبِة املذكورِة يف قوِله والبَـْرزَُخ يف الِقياَمة: احلاِئُل بـَْنيَ 
َعثُوَن 11[البَـَلد:  }َعزَّ وجلَّ: {َفَال اقْـَتَحَم اْلَعَقَبَة  [املؤمنون:  }]. قال تعاىل {َوِمْن َوَرائِِهْم بـَْرزٌَخ ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ

لَعَقَبُة َمواِنُع ِمْن أْحواٍل ال َيِصُل إليها إالَّ الصاِحلوَن. وِقيَل: البَـْرزَُخ هو ما بَني املوِت إىل البعث يوم ] وتلَك ا100
 الِقياَمِة.



]. البَـَرُص: داٌء َمْعروٌف، بـََياٌض يظهُر يف اجلسِد لفساِد 49برص: قال تعاىل: {اَألْكَمَه َواألَبْـَرَص} [آل ِعمَران: 
لبَـَرِص. والَربِيُص هو الربيُق الذي يـَلْ املزاِج، وقِ  َي بذلك تْشِبيهاً  َمُع يَل للَقَمِر أبـَْرُص للنُّْكَتِة اليت عليه، وسامُّ أبـَْرَص، مسُِّ

 َلمعاَن األبرِص، ويقارُب الَبصيِص.
ِرٌق. وبـََرقت السماُء: َلَمَعْت أو جاءْت ِببَـْرٍق. وبَرَِق وبـََرَق، يقاُل يف الَعْنيِ إَذا اْضَطَرَبْت ُل بـََرَق وأبْـَرَق. وبـََرَق، يقاُل يف ُكلِّ ما ]. يُقا19برق: البَـْرُق: َلمعاُن السَّحاِب {ِفيِه ظُُلَماٌت َوَرْعٌد َوبـَْرٌق} [البَـَقَرة:  وجاَلْت يـَْلَمُع، حنُو سيٌف 

رًة اختالُف اللَّوِن، ] وُقِرىء بـََرَق، أْي 7[الِقَياَمة:  }ِمْن َخْوٍف {فَِإَذا َبِرَق اْلَبَصُر  ُدِهَش فلم يـُْبِصْر؛ وُتُصوَِّر منُه 
لذلك. فقيَل: البـَْرَقُة هو األرُض ذاُت حجارٍة ُخمَْتِلفِة األلواِن. واألبَرُق: اجلََبُل فيه سواٌد وبياٌض، وَمسَّوا العَني بـَْرقاَء 

َقٌة بـَُروٌق: تـَْلَمُع بَذنَِبها. والبَـْرَوَقُة: َشَجَرٌة ختَْ  الُرباُق: ِقيَل هو َطعاَمُه ِبزيِْتِه، إذا َجَعَل فيه قليًال يـَْلَمُع منه. والبارَِقُة سحابٌة ذاُت بـَْرٍق. واألُبـَْريُِق، السيُف لِلَمَعانِِه. و َضرُّ إذا رأِت السَّحاَب، وهَي اليت يقاُل فيها: أْشَكُر ِمْن بـَْرَوَقٍة. وبـََرَق و
َُّ أعَلُم ِبِكيفيَِّتِه، مشتّقٌة ِمَن البَـْرق؛ واألبريُق َمْعُروٌف. وُتُصوَِّر ِمَن دابٌَّة رِكبها النيبٌّ (ص) َلمَّ  ا ُعرَِج به إىل السماء، وا

 البَـْرِق، ما َيْظَهُر ِمْن َجتِْويِفِه، فقيَل: بـََرَق ُفالٌن َوَرَعَد، وأبـَْرَق وأْرَعَد، إَذا تـََهدََّد وأَْوَعَد.
ألرِض، برك: أصُل البَـْرِك َصْدرُ   الَبِعِري، وإن اْستـُْعِمَل يف َغْريه. ويقاُل له ِبرَْكٌة. وبـََرَك الَبِعُري: أْلقى بـَرَْكُه أي صدَرُه 

ُروكاؤها: للمكاِن واعُتِربَ منه معَىن امللزوِم، فقيَل: ابـْتَـرَُكوا يف احلَْرِب، أي ثـَبَـُتوا والَزموا َمْوِضَع احلَْرِب. وبـََراكاُء اْحلْرب َوبُـ 
َي َحمَْبُس املاِء برْكًة. والبَـرَكُة:  ابَُّة: وقَـَفْت وُقوفاً كالبـُُروِك. ومسُِّ ثـُُبوُت اخلِري اِإلَهليِّ يف الذي يـَْلَزُمُه األْبطاُل. وابْـَرتَكِت الدَّ ت اخلِري فيه ثـُُبوَت املاِء يف ] وُمسَّي بذلك لثُبو 96الشيِء {َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواَألْرِض} [األعرَاف: 

] تنبيهاً على ما يُفيُض 50الِربَْكِة. واملَُباَرُك: ما فيه ذلك اخلُري، وعلى ذلك {َوَهَذا ِذْكٌر ُمَباَرٌك أَنـَْزْلَناُه} [األنبَياء: 
قوُله تعاىل: {َوَجَعَلِين ُمَبارًَكا} [َمرَمي: ]، و 29عليه ِمَن اخلرياِت اِإلهلِيَِّة. وقال: {ِكَتاٌب أَنْـَزْلَناُه ِإلَْيَك ُمَباَرٌك} [ص: 

َلٍة ُمَبارََكٍة} [الّدخان: 31 َّ أَنـْزَْلَناُه ِيف َليـْ َزًال 3] أي َمْوِضَع اخلرياِت اِإلهلِيَِّة. وقولُه تعاىل: {ِإ ]، {َربِّ أَْنزِْلِين ُمنـْ
. وقولُ 29ُمَبارًَكا} [املؤمنون:  ] 9ه تعاىل: {َونـَزَّْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ُمَبارًَكا} [ق: ] أي حيُث يُوَجُد اخلُري اإلِهليُّ

ََّ أَنْـَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَسَلَكُه يـَنَ  ابِيَع ِيف اَألْرِض مثَُّ ُخيْرُِج ِبِه فـََربَكُة ماِء السماِء ِهي ما نـَبََّه عليه بقوِلِه: {أَملَْ تـََر َأنَّ ا
] وبقوِلِه تعاىل: {َوأَنْـَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ِبَقَدٍر فََأْسَكنَّاُه ِيف اَألْرِض} [املؤمنون: 21انُُه} [الزَُّمر: َزْرًعا ُخمَْتِلًفا أَْلوَ 

نه ]. وَلمَّا كان اخلُري اِإلِهليُّ َيْصُدُر ِمْن حيُث ال ُحيَسُّ وعلى وجٍه ال ُحيَْصى وال ُحيَْصُر، ِقيَل ِلُكلِّ ما ُيشاَهُد م18
َدِة أِشَري ِمبَا ُرِوَي أنه ال يـَنـُْقُص ماٌل ِمْن َصدَ ز ُر َحمُْسوسٍة، ُهو ُمباَرٌك، وفيه بـَرََكٌة، وإىل هِذِه الزِّ َقٍة، ال إىل دٌة َغيـْ

َنَك املِيزاُن. وقولُه  تعاىل: النـُّْقصاِن املَْحُسوِس َحْسَب ما قال بـَْعُض اخلاِسرِيَن حيُث قيَل له ذلك؟ فقاَل: بـَْيين وبـَيـْ
َُّ أي تقّدَس وتـَنَـّزَه وتعاىل وتعاظَم. وقولُه تعاىل: {فـَتَـبَ ] فـَتَـْنبيٌه على ما يُِفيُضُه علينا ِمْن نَِعِمِه بواسَطِة هِذِه البـُُروِج 61{تـََباَرَك الَِّذي َجَعَل ِيف السََّماِء بـُُروًجا} [الُفرقان:  ات املذكورِة يف هذِه اآليَِة، وتبارك ا ُ َأْحَسُن والنريِّ َّ اَرَك ا

]، {تـََباَرَك الَِّذي ِإْن َشاَء َجَعَل َلَك َخيـًْرا ِمْن 1]، {تـََباَرَك الَِّذي نـَزََّل اْلُفْرقَاَن} [الُفرقان: 14[املؤمنون:  }اْخلَالِِقَني 



ُ َربُّ اْلَعاَلِمَني 10َذِلَك َجنَّاٍت} [الُفرقان:  َّ َباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك} [املُلك: ] {تَـ 64[َغافر:  }]، {فـَتَـَباَرَك ا
خلرياِت املذكورِة َمَع ذِْكِر 1 َِّ َتعاىل وحده ال  »تَباركَ «] ُكلُّ ذلك تـَْنبيٌه على اختصاِصِه تعاىل  وهي لفظة خاصٌَّة 

 َتكون لغريِه.
َّ ُمربِْ  ]. وأْصُلُه ِمْن إبـْرَاِم احلَْبِل، وهو َترديُد فـَْتِلِه. 79[الّزخُرف:  }ُموَن برم: اِإلْبراُم: إْحكاُم األْمِر {أَْم أَبـَْرُموا أَْمًرا فَِإ

 قال الشاِعُر:
َرمِ   على ُكلِّ حاٍل ِمْن َسحيٍل وُمبـْ

ملَْيِسِر: بـََرٌم، كما والَربُِمي: املُبْـَرُم، أي املفتوُل فَـْتًال ُحمْكماً، يقاُل: أبـَْرْمُتُه فـََربَِم، وهلذا ِقيَل للبخيِل الذي ال يْدُخُل يف ا 
ُكُل يقاُل للبخيِل: َمْغُلوُل الَيِد. واملُْربُِم: الذي يُِلحُّ وُيشدُِّد يف األمِر، تشبيهاً ِمبُْربِِم احلبِل، والبَـَرُم كذلك. وي قاُل ِلَمْن 

الَربُمي ِمَن احلَْبِل ذي اللَّْوَنِني الذي َقْد تُشّدُه اجلاريَُة َمتَْرتـَْنيِ َمتَْرتـَْنيِ بـََرٌم، ِلشدِة ما يـََتناولُُه بـَْعُضُه على بـَْعٍض. وَلمَّا كان 
َي ُكلُّ ِذي َلْونـَْنيِ به، ومنه الربميان أي اجليشان من عرب وعجم. والبـُْرَمُة يف األْصِل ِهَي الِقْدُر  إىل وسطها، فقد مسُِّ

َرَمُة، وَمجُْعها براٌم، حنُو ُحْضَرٍة وِحضاٍر، وُجِعَل على   بِناِء املَْفُعوِل َحنُْو ُضَحَكٍة وُهَزأٍة.املُبـْ
َرُه، إذ ، ورجٌل بره: البـُْرهاُن: بياٌن للُحجَِّة، وهو فـُْعالُن مْثُل الرُّْجحاِن والثـُّْنياِن. وقال بـَْعُضُهْم هو َمْصَدُر بَرَه يـَبـْ ا ابـَْيضَّ ضاُء أو امرأٌة رقيقة اجللد من شدِة الرفاهية. والبـُْرَهُة: مّدٌة ِمَن الزَّماِن، أبـْرَُه واْمَرأٌة بـَْرهاُء وقوٌم بـُْرٌه. وبـَُرْهَرَهٌة: شابٌَّة بـَيْ 

ْدَق أبداً ال حمالَة، وذلك أّن األدلََّة َمخَْسُة أْوجه: دالَلٌة تـَقْ  ْدَق فالبـُْرهاُن أوَكُد اَألِدلَِّة، وهو الذي يـَْقَتِضي الصِّ َتِضي الصِّ
ْدِق أقْـَرُب، وَداللٌة إىل الَكِذِب أقْـَرُب، وَداللٌة ِهَي إليهما سواٌء. أبداً، وَداللٌة تـَْقَتِضي الَكِذب أ بداً، وَداللٌة إىل الصِّ

ُتْم َصاِدِقَني  ]، {ُقْل َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم َهَذا ِذْكُر َمْن َمِعَي} 111[البَـَقَرة:  }قال تعاىل: {ُقْل َهاُتوا بـُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنـْ
 ].174 َجاءَُكْم بـُْرَهاٌن ِمْن َربُِّكْم} [النَِّساء: ]، {َقدْ 24[األنبَياء: 

زَِغًة} [األنَعام:  َ ]، {فـََلمَّا 78بزغ: بَزَغِت الشمُس: َبَدأَ طلوُعها أو َشَرَقْت، وكذلك القمُر {فَـَلمَّا َرَأى الشَّْمَس 
زًِغا} [األنَعام:  َتِشَر الضَّْوِء، و 77رََأى اْلَقَمَر َ بـََزَغت الناُب، إذا َشقَّت اللحَم فخَرَجت؛ وبـَزََغ ] أي طالِعاً ُمنـْ ابََّة: َشَرَطها وأساَل َدَمها.  البَـْيطار الدَّ

ا. وَبَسَر اْلَفْحُل ا لشيِء قبَل أوانِِه، حنو َبَسَر الرجُل احلاَجَة: طََلَبها يف َغِري أواِ لناَقَة: بسر: الَبْسُر: االْسِتْعجاُل 
ا قبَل الضََّبعةِ  َما . وماٌء َبْسٌر: ُمَتناَوٌل ِمْن َغْريِِه قبَل ُسكونِِه. وِقيَل لِْلَقرِْح الذي يـُْنَكأ قبَل النَّْضِج: َبْسر، ومْنُه ِقيَل لِ َضَرَ

ثِّر:  }يُْدَرُك ِمَن التَّْمِر: ُبْسٌر. وقوُله عزَّ وَجلَّ: {مثَُّ َعَبَس َوَبَسَر  ويف غِري وقِتِه،  ] أي أْظَهَر الُعُبوَس قبل أوانِهِ 22[املدَّ
ِسَرٌة  َ ] فإشارٌة إىل حاهلِِْم قبَل االْنتهاِء إىل الناِر، فُخصَّ لفُظ الُبْسِر 24[الِقَياَمة:  }فإْن ِقيَل فقولُُه: {َوَوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ 

ْقِتِه، وَيُدلُّ على ذلَك اآلية اليت تليها تنِبيهاً أّن ذلَك مَع ما يناُهلُْم ِمْن بـُْعٍد َجيِْري َجمْرى التكلُِّف وجمَرى ما يـُْفَعُل قبَل و 
َا َفاِقَرٌة   ] أي داهية عظيمة تكسر فقار الظهر.25[الِقَياَمة:  }وهي قولُُه عزَّ وجلَّ: {َتُظنُّ َأْن يـُْفَعَل ِ



ملاِء: فـَتَـتُّه به، وِهَي ] أي فـُتَِّتْت، ِمْن قوهلِِْم: َبَسْسُت احلِْنطَ 5[الواِقَعة:  }َبَسَس: {َوُبسَِّت اْجلَِباُل َبسا  َة والسَِّويَق 
ً سرِيعاً، فيكوُن ك قوِلِه َعزَّ الَبِسيَسُة. وقيَل معناه، ُسْقُت َسْوقاً َسرِيعاً، ِمْن قوهلِِم انـَْبسَِّت احلَيَّاُت: اْنساَبِت اْنِسيا

ُ اْجلَِباَل} [الكهف:  َباَل َحتَْسبـَُها َجاِمَدًة َوِهَي َمتُرُّ َمرَّ السََّحاِب} ] وكقوِلِه: {َوتـََرى اجلِْ 47وجلَّ: {َويـَْوَم ُنَسريِّ
ا ِعْنَد احلَْلِب، أْي َرقـَّْقُت هلا َكالماً َتسُكُن إليه. 88[النَّمل:  ا ِعْنَد السَّْوِق. وأْبَسْسُت  ]. وَبَسْسُت اِإلِبَل: َزَجْرُ

ْم. والَبُسوُس: اْمرأٌة مْشؤومٌة قامت احلرُب بسببها أْي   »جاَء أْهُل الَيَمِن يـَُبسُّوَن عياَهلُم«ويف اَحلديِث  كانُوا َيُسوقُوَ
.  بني بكٍر وتغلب أربعَني سنًة، وهي خالُة َجّساِس ْبِن ُمرَّة الشَّْيباّينِ

رًة يُتصّوُر منه أَحُدُمها. ويُقاُل: َبَسطَ   الثَّوَب أي بسط: َبسَط الشيَء: نشرَُه وتوسَّعُه، فتارة يُتصوَُّر منه األمراِن، و
ُ َجَعَل َلُكُم اَألْرَض ِبَساطًا  َّ ] والِبساُط: األرُض 19[نُوح:  }َنشَرُه، ومنُه الِبساُط، وذلك اسٌم لكّل مبسوٍط {َوا

 املُتَِّسَعُة. وَبسيُط األرِض: مْبُسوطُُه، والَبِسيطة: اسُم األرض اليت نعيش عليها؛ واْسَتعاَر قوٌم الَبْسَط ِلكلِّ شيٍء ال
ُ يـَْقِبُض َويـَْبُسُط} [البَـَقَرة:  َّ ليٌف ونظٌم {َوا ُ الّرِْزَق لِِعَباِدِه} 245يُتصوَُّر فيه ترِكيٌب و َّ ]، وقوله: {َوَلْو َبَسَط ا

ْعُضُهْم: ]، أْي َسَعًة. قال بَـ 247] أي لو وسََّعُه، و {َوَزاَدُه َبْسَطًة ِيف اْلِعْلِم َواجلِْْسِم} [البـََقَرة: 27[الّشورى: 
َرُه َفصاَر له به َبْسَطٌة، أي ُجوٌد. وَبْسُط الَيِد: َمدُّها {وََكلْ  ِسٌط َبْسطَُتُه يف العْلِم هو أن انتَـَفَع ُهَو به ونـََفع َغيـْ َ بـُُهْم  ْلَوِصيِد} [الكهف:  ِ رًة لِلطََّلِب {َكَباِسِط َكفَّْيِه ِإَىل 18ِذَراَعْيِه  ُلَغ َفاُه} ]. وَبْسُط الَكفِّ ُيستعَمُل   اْلَماِء لِيَـبـْ

ِسُطو} [األنَعام: 14[الّرعد:  َ رًة لألْخِذ {َواْلَمَالِئَكُة  رًة للصَّْوَلِة والضَّْرِب {َويـَْبُسُطوا ِإلَْيُكْم أَْيِديـَُهْم 93] و ] و
لسُّوِء} [املُمَتحَنة:  ِ رًة لْلَبْذِل واِإلْعطاِء {َبْل َيَداهُ 2َوأَْلِسنَـتَـُهْم   ] .64 َمْبُسوطََتاِن} [املَائدة: ] و

ِسَقاٍت َهلَا طَْلٌع َنِضيٌد  ] أي َطويالٍت، والباِسُق هو الذاِهُب طُوًال ِمْن ِجَهِة االرتِفاِع، 10[ق:  }بسق: {َوالنَّْخَل َ
 ومنه َبَسَق فالٌن على أصحاِبِه: َعَالُهْم.

ِنِه لِ  َتِسُل الَوْجِه، بسل: الَبْسُل: ضمُّ الشيِء ومنُعُه، ولَِتَضمُّ ِسٌل وُمبـْ َمْعَىن الضمِّ اْسُتِعَري لتَـْقِطيِب الَوْجِه، فقيَل هو 
ا َكَسَبْت} [األنَعام: ولَتَضمُّنِه ملْعَىن اْلَمِنِع ِقيَل لِْلُمَحرَّم واملُْرتـََهـِن َبْسٌل. وقوله تعاىل: {َوذَكِّْر بِِه َأْن تـُْبَسَل نـَْفٌس مبَِ 

ـر 70واَب. َوَقولُه عزَّ وجلَّ: {أُوَلِئَك الَِّذيَن أُْبِسُلوا ِمبَا َكَسُبوا} [األنَعام: ] أْي ُحتَْرَم الث70 ] أي ُحرُموا الثـواَب، وُفسِّ
ـاِن، لِقـوله: {ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت َرِهيَنٌة  ثِّر:  }الْرِ َص هلم. ] َوِقيـل أُْبِسلوا، أي ُأْسِلُموا لِْلَهَلَكِة فال َخالَ 38[املدَّ

ا. واملُْستَـْبِسُل: الَِّذي يـَْعَلُم أَنَُّه ال يـَْقِدُر على التَّخَ  لُِّص ِممَّا حيُِيُط ِبِه. وقيَل ويُقاُل: أَْبَسْلُتُه ِجبَرِيَرتِِه، إذا َأْسَلْمُتُه ِ
 ُحمَرَّماً على أقرانِِه ِلَشجاَعتِه، أو ِلمنِعِه لِلشَّجاَعِة الَبسالُة، إّما ملا يُوَصُف به الشُّجاُع مْن ُعُبوِس وجهِه، أو لكوِن نـَْفِسهِ 

ِقي، وذلك َلْفٌظ ملا حتَت يِدِه عن أْعدائِِه. وأْبَسْلُت املكاَن: َحِفْظُتُه وَجَعلُتُه َبْسًال على َمْن يُريُدُه. والُبْسَلُة: أْجَرُة الرَّا
ً أي َجَعْلُتهُ  ، أو ُمْشَتقٌّ ِمْن قـَْوِل الرَّاِقي، أْبَسْلُت ُفال ً على ُمدافَـَعِة الشَّْيطاِن أو احليَّاِت واهلوامِّ  َبْسًال، أْي ُشجاعاً َقو

َي ما يـُْعَطى ِه فُهَو اَحلَالُل، ومسُِّ  الرَّاقي ُبْسَلًة. َجَعْلُتُه ُمْبَسًال، أي ُحمَرَّماً َعَلْيها ألّن الَبْسَل هو احلراُم، وُيستَعمل لضدِّ



] أي 19َم: َضِحَك َقليًال بال َصْوٍت، قولُُه تعاىل: {فـَتَـَبسََّم َضاِحًكا ِمْن قـَْوِهلَا} [النَّمل: بسم: َبَسَم وتبّسَم وابـَْتسَ 
َع قَـْوَل النَّْمَلِة {َال َحيِْطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه} [النَّمل:  َم ُسليماُن (ع) َضاِحكاً َلمَّا مسَِ ]. وقد كاَن تـََبسُُّمُه 18فـَتَـَبسَّ

باً، ذلك َأنَّ اإلنساَن إذا رأى ما َال َعْهَد له ِبِه تـََعجََّب. وَبْسَمَل الرجُل َبْسَمَلًة معناه قال: بسم هللا، وهو من تـََعجُّ 
) وَحْسَبَل (حسُبنا  َّ ) وَحْوَقَل (ال حوَل وال قوة إالَّ  َّ َبِة ِمْن كلمتِني حنُو َمحَْدَل (احلمُد  ُ).األفعاِل املُرَكَّ َّ  ا

ِء، وقال أبو زيٍد ِبَعكِس ذلك، وَمجُْعها َبَشٌر وأ ِطُنُه. كذا قال عامَّة األدَ ْبشاٌر. بشر: الَبَشَرُة ظاِهُر اجلِلِد، واألَدَمُة 
ِت اليت عليها الصُّوُف أو ال لَبَشر اْعِتباراً ِبُظهوِر ِجْلِدِه ِمَن الشََّعر، ِخبالِف احلََيوا ثـَُّتُه وظاِهرُُه واْستَـَوى يف َلْفظ الَبَشر الواِحُد واَجلْمُع، والتـَّْثِنَيُة،كما ُخصَّ يف الُقْرآِن ُكلُّ مْوضٍع اْعُتِربَ ِمَن اِإلْنساِن جُ شََّعُر أو الَوبـَُر، وُعبّـَر عِن اِإلْنساِن 

 } وجلَّ {ِإّينِ َخاِلٌق َبَشًرا ِمْن ِطٍني ]، وقال عزَّ 54بِلْفِظ الَبَشر َحنُو: {َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن املَاِء َبَشًرا} [الُفرقان: 
]، 25[املدَّثِّر:  }] وملا أراَد الكفَّاُر الَغضَّ ِمَن األْنِبياء اْعتَـبـَُروا ذلك، فقاُلوا {ِإْن َهَذا ِإالَّ قَـْوُل اْلَبَشِر 71[ص: 

]، {أَنـُْؤِمُن لَِبَشَرْيِن 15ُتْم ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـُلَنا} [يس: ]، {َما أَنْـ 24وقال تعاىل: {أََبَشرًا ِمنَّا َواِحًدا نـَتَِّبُعُه} [الَقَمر: 
َ َبَشٌر ِمثْـُلُكْم} 6]، {فـََقاُلوا أََبَشٌر يـَْهُدونـََنا} [التّـَغاُبن: 47ِمْثِلَنا} [املؤمنون:  َا َأ ]. وعلى هذا قال: {ِإمنَّ

ا يـََتفاَضُلوَن مبا َخيَْتصُّوَن به ِمَن املَعاِرِف اجلِليَلِة  ] تـَْنِبيهاً أّن الناَس يـََتساَوْوَن يف الَبَشريَِّة،110[الكهف:  ] تـَْنِبيهاً أّين بذلك َمتَيـَّْزُت عنكم. وقال تعاىل: 110واألعماِل اجلَِميَلِة، ولذلك قال بعَدُه: {يُوَحى ِإَيلَّ} [الكهف: وإمنَّ ] َفِعباَرٌة 17[َمرَمي:  }شِر. وقوله: {فـََتَمثََّل َهلَا َبَشرًا َسِو ] َفُخصَّ َلْفُظ البَ 47{َوملَْ َميَْسْسِين َبَشٌر} [آل ِعمَران: 
] 31عِن امللك جربيل (ع) ونـَبََّه أنَّهُ َتَشبََّه هلا وتـََراَءى َهلا ِبُصوَرِة بَشٍر. وقولُه تعاىل: {َما َهَذا َبَشًرا} [يُوُسف: 

ْوَهُرُه َجْوَهَر الَبَشر. وبَشْرُت األِدَمي: أَصْبُت َبَشَرَتُه، حنو أنـَْفُت فِإعظاٌم له وإجالٌل، وأنَُّه أكَرُم ِمْن أْن َيكوَن جَ 
ا عِن اجلماِع {وَ  لَبَشَرتـَْنيِ، وُكينِّ  َال تـَُباِشُروُهنَّ وَرَجْلُت. ومنه َبَشَر اجلََراُد األرَض، إَذا أَكَلْتُه. واملُباَشَرُة: اِإلفضاء  ِشُروُهنَّ} [البَـَقَرة: 187اِجِد} [البَـَقَرة: َوأَنْـُتْم َعاِكُفوَن ِيف اْلَمسَ  َ ]. وُفالٌن ُمْؤَدٌم ُمْبَشٌر، أْصلُه 187]، {فَاآلَن 
َ بذلك عـِن الكامـِل الذي َجيَْمعُ  ُ وآَدَمُه، أي َجَعَل له َبَشَرًة وأَدَمًة حممودًة، مث ُعربِّ َّ بـَْنيَ الَفِضيَلتَـْنيِ  ِمْن قوهلِِْم أْبَشَرُه ا ْرتُُه وَبَشْرتُُه: أْخبَـ الظاهِ  ْرتُُه ِبسارٍّ َبَسـَط َرِة والباِطَنِة، وقيَل معناُه مجُع لِني األَدَمِة وُخُشونَِة الَبَشَرِة. وأْبَشْرُت الرُجَل وَبشَّ

 هِذِه األلفاِظ فـُُروٌق، فإّن َبَشـَرَة َوْجِهـِه، وذلـك أّن النفَس إَذا ُسرَّْت انْـَتَشَر الدُم فيها اْنِتشاَر املاِء يف الشََّجـر. وبيـنَ 
ً. يقاُل َبَشْرتُ  ُه فأْبَشَر أي اْستَـْبَشـَر َبَشْرتُُه عامٌّ، وأْبَشْرتُُه حنُو أْمحَدتُُه، وَبشَّْرتُُه على التكِثري، وأْبَشَر يكوُن الزماً وُمتَـَعدِّ

ـُرِك ويـَْبُشـُرِك ويـُْبِشـُرَك. قـال عـ ُرَك ِبُغَالٍم َعِليٍم وأْبَشْرتُـُه. وقُـرىء: يـَُبشِّ َّ نـَُبشِّ [اِحلجر:  }زَّ وجـلَّ: {َقاُلوا َال تـَْوَجْل ِإ
ُروَن 53 } [اِحلجر: 54[اِحلجر:  }]، {قَاَل أََبشَّْرُمتُوِين َعَلى َأْن َمسَِّينَ اْلِكبَـُر فَِبَم تـُْبشِّ حلَْقِّ ِ َك  ]، {َقاُلوا َبشَّْرَ
لَِّذيَن ملَْ يـَْلَحُقوا ِِْم ِمْن َخْلِفِهْم} [آل ِعمَران: ]. واْستَـْبَشَر، إذا وَجَد ما يُـ 55 ِ رُُه ِمْن الَفرَِج {َوَيْستَـْبِشُروَن  َبشِّ

َِّ َوَفْضٍل} [آل ِعمرَان: 170 [اِحلجر:  }]، {َوَجاَء َأْهُل اْلَمِديَنِة َيْستَـْبِشُروَن 171]، {َيْستَـْبِشُروَن بِِنْعَمٍة ِمَن ا
نْـَيا َوِيف اآلِخَرِة} [يُونس: ]. ويقاُل للخَرب 67 ]، {يـَْوَم يـََرْوَن 64 السَّارِّ الِبشارَُة والُبْشَرى {َهلُُم اْلُبْشَرى ِيف اْحلََياِة الدُّ



ْلُبْشَرى} [ال22اْلَمالَِئَكَة َال ُبْشَرى يـَْوَمِئٍذ لِْلُمْجرِِمَني} [الُفرقان:  ِ َعنكبوت: ]، {َوَلمَّا َجاَءْت ُرُسُلَنا ِإبـْرَاِهيَم 
ُبْشَرى َهَذا ُغَالٌم} [يُوُسف: 31 َُّ ِإالَّ ُبْشَرى َلُكْم} [آل ِعمَران: 19]، { ]. والَبِشيـُر: 126]، {َوَما َجَعَلُه ا

ـُر {فـََلمَّا َأْن َجاَء اْلَبِشُري أَْلَقاُه َعَلى َوْجِهِه َفاْرَتدَّ َبِصريًا} [يُوُسف:  ْر ِعَبادِ 96املَُبشِّ ] وهـو 17[الزَُّمر:  } ]، {فـََبشِّ
َراٍت} [الرُّوم:  َح ُمَبشِّ ملََطر. وقال (ص) 46الذي {يـُْرِسَل الرَِّ ُر  مل يـَْبَق من النبوَِّة إالَّ «]، أي تـَُبشِّ رَاتُ  ْرُه ِمبَْغِفَرةٍ  )25(»املَُبشِّ ]. 11} [يس: وهي الرُّؤى الصاِحلُة اليت يـََراها املُْؤِمُن أو تـَُرى له. وقال تعالـى: {فـََبشِّ

ْرُهْم بَِعَذاٍب أَلِيٍم  َِنَّ َهلُْم} [النَِّساء: 21[آل ِعمَران:  }وقـال: {فـََبشِّ ِر اْلُمَناِفِقَني  ِر 138] و {َبشِّ ] و {َوَبشِّ
ِمبَا يَناُهلُْم ِمَن اْلعذاِب، وذلك  ] فاْستعـاَرُة ذلـك تنبيٌه أّن أَسرَّ ما َيْسَمعونَُه اخلربُ 3[الّتوَبة:  }الَِّذيَن َكَفُروا ِبَعَذاٍب أَِليٍم 

 حنُو َقوِل الشاِعر:
 َحتيَُّة بـَْيِنِهُم َضْرٌب وجيعُ 

]. وقال َعزَّ وجلَّ: {َوِإَذا 30[إبراهيم:  }وَيِصحُّ أْن يكوَن على ذلك قولُُه تعاىل: {ُقْل َمتَتـَُّعوا فَِإنَّ َمِصريَُكْم ِإَىل النَّاِر 
َر َأَحُدُهْم ِمبَا ضَ  ]. ويقاُل: أْبَشَر، أْي َوَجَد 17[الّزخُرف:  }َرَب لِلرَّْمحَاِن َمَثًال َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودا َوُهَو َكِظيٌم ُبشِّ

ُتْم تُوَعُدوَن  ْجلَنَِّة الَِّيت ُكنـْ ِ ، ]. وأْبَشَرِت األرُض: َحُسَن طُُلوُع نـَْبِتها30[ُفّصَلت:  }ِبشارة حنُو أبْـَقَل وأَحمَل {َوأَْبِشُروا 
. قال الفّراء: إذا ثـُقَِّل فمن الُبشرى، وإذا ُخفَِّف فمن »َمْن أَحبَّ الُقْرآَن فـَْليـُْبِشرْ «ومنه قوُل ابِن َمْسُعوٍد  ، أي فـَْلُيَسرَّ

َبَة هو ِمْن َبَشرْ  ُت األِدَمي إذا َرقـَّْقَت السرور. يقال: َبَشْرتُُه فَـُبِشَر حنو َجبَـْرتُُه َفُجِربَ. وقال ِسيبَـَوْيِه: فأْبَشَر، قال ابُن قـُتَـيـْ
. وعلى األّوِل )26(وْجَهُه. قال ومعناُه فـَْلُيَضّمْر نفَسُه، كما ُرِوي: إّن َوَراَء َعَقبًة ال يـَْقطَُعها إالَّ الضُّمَُّر ِمَن الّرِجالِ 

 قوُل الشاِعر:
 وإذا ُهُم نـََزلُوا ِبَضْنٍك فانزِلِ   فأِعنـُْهْم واْبِشْر ِمبَا ُبِشُروا به

طَِبِه. وُيَسمَّى تَباِشُري الَوْجِه وِبْشُرُه: ما يـَْبُدو مْن ُسرورِِه، وتَباِشُري الصُّْبِح: أوائُلُه، وتَباِشُري النَّْخِل: الذي يبدو ِمْن رُ و 
ر: ُبْشَرى وِبشارَة.  اّلذي يـُْعَطى للُمَبشِّ

]، 10]، {َوِإْذ زَاَغِت األَْبَصاُر} [األحَزاب: 77حل: بصر: الَبَصُر يُقاُل للجارَِحِة الناِظَرِة {َكَلْمِح اْلَبَصِر} [النّ 
] 22[ق:  }ِديٌد وللقوِة اليت فيها. ويُقاُل لقّوِة القلِب املُْدرَِكِة َبِصريٌَة وَبَصٌر {َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغطَاَءَك فـََبَصُرَك اْليَـْوَم حَ 

]. ومجُع الَبَصر أْبصاٌر، ومجُع الَبِصريَِة بصائُِر {َفَما َأْغَىن 17[الّنْجم:  }أي حادٌّ قوّي، {َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى 
ُهْم َمسُْعُهْم َوَال أَْبَصاُرُهْم} [األحقاف:  ]. وال يكاُد يُقاُل للجارَِحِة بصريٌَة ويُقاُل ِمَن األّوِل أْبَصْرُت، وِمَن 26َعنـْ

 يف احلاسَِّة إَذا مل ُتضامَُّه رؤيَُة القلِب. وقال تعاىل يف اإلبصار: {ِملَ تـَْعُبُد الثاين أْبَصْرتُُه وَبُصْرُت به، وقَـلََّما يُقاُل َبُصْرتُ 
ْعَنا} [السَّجَدة: 42َما َال َيْسَمُع َوَال يـُْبِصُر} [َمرَمي:  [يُونس:  }]، {َوَلْو َكانُوا َال يـُْبِصُروَن 12]، {َربـََّنا أَْبَصْرَ َومسَِ

] وِمنُه {أَْدُعو ِإَىل 96]، {َبُصْرُت ِمبَا ملَْ يـَْبُصُروا ِبِه} [طه: 179[الصَّافات:  }ِصُروَن ]، {وأَْبِصْر َفَسْوَف يـُبْ 43
َ َوَمِن اتـَّبَـَعِين} [يُوُسف:  َِّ َعَلى َبِصريٍَة َأ ] أْي على َمْعرَفٍة وَحتَقٍُّق. وقولُُه: {َبِل اِإلْنَساُن َعَلى نـَْفِسِه َبِصريٌَة 108ا



] أي عليه ِمْن َجوارِِحِه َبِصريٌَة تـَْبُصرُُه فـََتْشهُد لُه وعليه يوَم الِقيامِة، كما قال: {َتْشَهُد َعَلْيِهْم 14: [الِقَياَمة }
ً يُقاُل له َبِصٌري ِلما له ِمْن قـُوَِّة َبصريَِة القلِب، وهلَذا ال يُقاُل 24أَْلِسنـَتـُُهْم َوأَْيِديِهْم} [النُّور:  له ]. والضَّريُر َأْحيا

ِصٌر. وقوله َعزَّ وجلَّ: {َال ُتْدرُِكُه األَْبَصاُر َوُهَو يُْدرُِك األَْبَصاَر} [األنَعام:  ] َمحََلُه كثٌري ِمَن املسِلمَني 103ُمْبِصٌر و
على اجلارَِحِة، وقيَل: ذلك إشارًة إىل اجلوارح وإىل األوهاِم واألفهاِم، كما قال علّي بن أيب طالب رضي هللا عنه: 

والباِصَرُة ِعبارٌة عِن اجلارَِحِة الناِظَرة، يُقاُل: َرأيـُْتُه َلمحاً . »كل ما أْدرْكَتُه فهو َغريُهُ «وقال:  »لتَّوِحيُد أْن ال تـَتَـَومهََّهُ ا«
تـَُنا ُمْبِصَرًة} [النَّمل:  َ ِظراً بَِتْحِديٍق. {فَـَلمَّا َجاَءتْـُهْم آ َهاِر ُمْبِصَرًة} [اإلسَراء: ]، {َوَجَعْلَنا آَيَة النـَّ 13ِصراً، أي 

َنا َمثُوَد النَّاَقَة ُمْبِصَرًة} [اإلسَراء: 12 ] وِقيَل معناُه صار 59] أي ُمِضيَئًة لألبصاِر. وكذلك قوُلُه َعزَّ وجلَّ: {َوآتـَيـْ
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب ِمْن بـَْعِد َما  أْهُلُه ُبَصَراَء، حنُو قوهلِِْم: رجٌل ُخمِبٌث وُمْضِعٌف أي أْهُلُه ُخبثاُء وُضَعفاُء. {َوَلَقدْ  آتـَيـْ َرًة َهلُم. وقوله {وأَْبِصْر َفَسْوَف يـُْبِصُروَن 43أَْهَلْكَنا اْلُقُروَن األُوَىل َبَصاِئَر لِلنَّاِس} [الَقَصص:   }] أي َجَعْلناها ِعبـْ

] أي 38[الَعنكبوت:  }ا ُمْستَـْبِصرِيَن ] أْي انْـَتِظْر حىت تـََرى ويـََرْوا. وقوله عز وجلَّ {وََكانُو 179[الصَّافات: 
َنا طالِِبَني للَبِصريَِة. وَيصحُّ أْن ُيْسَتعاَر االْستْبصاُر لِإلبصاِر، حنُو اْسِتعارِة االْسِتجابِة لِإلجابة. وقوله عزَّ وجلَّ  : {َوأَنْـبَـتـْ

َِيٍج ِفي ْمُتُه تـَْقِدمياً ] أي تبِصرياً وتـَْبييناً 8- 7تـَْبِصرًَة} [ق: َها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج  . يُقاُل َبصَّْرتُُه تبصرياً وتـَْبِصَرًة، كما يُقاُل قدَّ
ْرتُُه َتْذِكرياً وتذِكَرًة. قال تعاىل: {وَ  يًماوتـَْقِدَمًة وذكَّ يٌم محَِ ] أي ُجيَْعُلوَن 11- 10يـَُبصَُّرونـَُهْم} [املَعارج:  َال َيْسَأُل محَِ

رِِهْم.. والَبْصَرُة ِحجارَ  َيْت بذلك ألّن َهلا ضوءاً تـَْبِصُر ِبِه ِمْن بُعٍد، ويقاُل له ُبَصراَء  ا تـُْبِصُر. أو مسُِّ َّ وحنوها  الثوِب واملِزاَدِة َبِصٌر. والبصريَُة ِقْطَعٌة ِمَن الدَِّم تـَْلَمُع، والرتُس الالَِّمُع. والُبْصُر: الناِحَيُة. والَبِصريَُة: ما بـَْنيَ ُشقََّيت ٌة رِْخَوٌة تـَْلَمُع كأ
 اليت يـُْبَصر ِمنها، مث يقاُل: َبَصْرُت الثوَب واألدَمي، إذا ِخْطُت ذلك املوِضَع منه.

] وبـَْيَضُة احلِديِد يُقال هلا َبَصٌل تشبيهاً ِبِه 61بصل: الَبَصُل مْعروٌف. قال َعزَّ وجلَّ: {َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها} [البَـَقَرة:   لَِقْول الشاِعر:
 َوتـٌَر كالبصلِ 

َنا} بضع: الِبضاَعُة قْطَعٌة واِفرٌة ِمَن املاِل تـُْقتَـَىن للتجارَِة، يقاُل: أْبضَع ِبضاَعًة وابـَْتَضَعَها {َهِذِه ِبَضاَعتـَُنا رُ   دَّْت إَِليـْ
ْبَضُع ]. واألصُل يف َهِذِه الكِلمِة الَبْضُع، وهو ُمجلٌة ِمَن اللْحِم تُـ 88]، {بِِبَضاَعٍة ُمْزَجاٍة} [يُوُسف: 65[يُوُسف: 

َضُع: ما يـُْبَضُع ِبِه، حنُو أي تـُْقَطع، يقاُل َبَضْعُتُه وَبضَّْعُتُه فابَتَضع وتـََبضََّع، كقوِلَك َقَطْعُتُه وَقطَّْعُتُه فانْـَقَطَع وتـََقطََّع. واملِبْ 
َضَعها  لُبْضِع َعِن الَفرْج، فقيَل: َمَلْكَت ُبْضَعها. أي َتزّوْجتها و َشَرها. وقيل: الَبْضُع املِْقَطِع. وُكينِّ  ِبضاعاً، أي 

َمِن. و  قيَل َمْهُر املرأة، أو َعقُد النكاح أو الطالق وُفالٌن َحَسُن الَبْضِع والَبِضيِع والَبْضَعِة والِبضاَعِة: ِعباَرٌة عن السِّ
. والباِضَعُة: الشجَُّة اليت للجزيَرِة املنَقِطَعِة عِن البَـرِّ َبِضيٌع. وفالٌن َبْضَعٌة مينِّ أي جاٍر َجمْرى بْعِض جَ  َسِدي لُقْرِبِه ِمينِّ

لكسر: املنقِطُع ِمَن الَعَشَرِة. ويقاُل ذلك ِلما بـَْنيَ الثَّالثِة إىل الَعشَ  َرِة، وقيَل بل تـَْقَطُع اجلِْلَد وَتُشّق اللَّْحَم، والِبْضُع 
 ].42[يُوُسف:  }هو فوَق اَخلْمسِة ودوَن الَعَشَرِة {ِبْضَع ِسِنَني 



ل ُبْطِء، وتَباطََأ: َحتَرَّى بطؤ: الُبْطُء ََخُُّر االنِبعاِث يف السَّْري، يُقاُل: َبُطَؤ وتـََباطََأ واْستَـْبطََأ وأَْبطََأ فـََبُطَؤ، ِإذا َختَصََّص 
قولُه تعاىل: {َوِإنَّ ِمْنُكْم َلَمْن لَيـَُبطَِّئنَّ} وَتَكلََّف ذلك، واْستَـْبطََأ َطَلَبُه، َوأَْبَطَأ: صاَر َذا ُبْطٍء، ويُقاُل َبطََّأُه وأَْبطََأُه. و 

َرُه. وِقيَل ُيَكثِّر، وُهَو التـَّثـَبَُّط يف نـَْفِسِه، واملَْقِصُد ِمْن ذلك َأنَّ ِمْنُكْم َمْن يـََتَأخَّرُ 72[النَِّساء:  ُر ] أي يـُثـَبُِّط َغيـْ َرُه. َويـَُؤخِّ  َغيـْ
َهٌش يـَْعَرتي اِإلنساَن ِمْن ُسوء احِتماِل النِّْعَمِة وِقلَِّة القياِم ِحبَقِّها وَصْرِفها إىل غِري بطر: الَبَطُر الطغياُن يف النعمة، أي دَ 

َء النَّاِس} [األنَفال:  ] أْصُلُه َبِطَرْت َمِعيَشُتُه َفُصرَف 58]، {َبِطَرْت َمِعيَشتَـَها} [الَقَصص: 47وْجِهها {َبَطًرا َوِرَ
ِرُب الَبَطَر الطََّرُب، وهو ِخفٌَّة أكثـَُر ما يـَْعَرتي ِمَن الَفرَِح، وقد يقاُل ذلك يف التـَّرَِح. والبيطار: عنه الِفْعُل وُنِصَب، ويُقا

ابِة. : والبَـْيَطَرُة: ُمعاجلُة الدَّ  معاجلُ الدوابِّ
]، {يـَْوَم نـَْبِطُش اْلَبْطَشَة 130: [الشَُّعَراء }بطش: الَبْطُش تناُوُل الشيء ِبَصْوَلة {َوِإَذا َبَطْشُتْم َبَطْشُتْم َجبَّارِيَن 

لعنف، والبطشة الكربى: القيامة، ويوم نبطش البطشة 16اْلُكبـَْرى} [الّدخان:  ]. البطشة: السطوة، األخذ 
[البـُُروج:  }]، {ِإنَّ َبْطَش َربَِّك َلَشِديٌد 36الكربى: أي يوم القيامة. قال تعاىل: {َوَلَقْد أَْنَذَرُهْم َبْطَشتَـَنا} [الَقَمر:  ِطَشٌة.12  ] يقاُل: يٌد 

ََّ ُهَو احلَْقُّ وَ  َِنَّ ا طيل. {َذِلَك  ، وُهَو ما ال ثَباَت له عنَد الَفْحِص عنه، واجلمع أ َأنَّ َما بطل: الباِطُل نِقيُض اَحلقِّ
 املقاِل والِفعاِل، يقاُل َبَطَل بُُطوًال وُبْطًال ] وقد يقاُل ذلَك يف االعِتباِر إىل62َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو اْلَباِطُل} [اَحلّج: 

ً، وأْبطََلُه َغيـُْرُه {َوَبَطَل َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن  ْلَباِطِل} [آل ِعمَران: 118[األعَراف:  }وُبْطال ِ ]، {ِملَ تـَْلِبُسوَن احلَْقَّ 
لَكْسر. وقيَل للشُّجاِع املُتَـَعرِِّض ]. ويُقاُل للُمْسَتِقلِّ عمَّا يـَُعوُد ِبنَـْفٍع ُدنـَْيويٍّ أْو 71 : َبطَّاٌل، وهو ُذو ِبطالٍة،  أْخَرويٍّ

ِه َحّقاً  للَمْوِت َبَطٌل تصوُّراً لُبطالِن َدِمِه. ويقاُل َذَهَب َدُمُه ُبْطًال، أي َهَدراً. واإلبطاُل، يقال يف إْفساِد الشيِء وإزالَتِ 
ِطًال {لُِيِحقَّ احلَْ  ]. وقد يقاُل فيَمْن يَقوُل شيئاً ال َحِقيَقَة لُه 8قَّ َويـُْبِطَل اْلَباِطَل} [األنَفال: كاَن ذلك الشيء أو 

يٍَة َليـَُقوَلنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن أَنْـُتْم ِإالَّ ُمْبِطُلوَن  ِ تَـُهْم  ]، وقوُلُه تعاىل: {َوَخِسَر ُهَناِلَك 58[الرُّوم:  }حنُو: {َوَلِئْن ِجئـْ
.78[َغافر:  }اْلُمْبِطُلوَن   ] أي الذيَن يُبِطلوَن احلقَّ

ُتْم َأِجنٌَّة ِيف ُبطُوِن أُمََّهاِتُكْم} [الّنْجم:  ُتُه، أصْبُت 32بطن: أْصُل الَبْطِن اجلارَِحُة، ومجُعُه ُبطوٌن {َوِإْذ أَنـْ ]. وقد َبطَّنـْ
ى َبْطٌن وللجَهِة الُعْلَيا َظْهٌر، وِبِه ُشبَِّه َبْطُن األْمر بطَنُه. والَبْطُن ِخالُف الظَّْهر يف ُكلِّ شيٍء، ويقاُل للجَهِة السُّْفلَ 

م كشخٍص واِحٍد، وأّن ُكلَّ قبيَلٍة منُهم كُعْضِو بطٍن وَفْخٍذ و  َّ كاِهٍل، وَبْطُن البَـَواِدي، والَبْطُن ِمَن الَعَرِب، اْعِتباراً 
 وعلى هذا االعِتباِر قال الشاعُر:

 َرأٌس وأنَت الَعْنيُ يف الراسِ    ىالناُس ِجسٌم وإماُم اهلُدَ 
ا، ويقاُل ملا تدرُِكُه احلاسَُّة ظاهِ  ُ ٌر وملا َخيَْفى ويقاُل ِلُكلِّ غاِمٍض َبْطٌن، وِلُكلِّ ظاِهٍر َظْهٌر، ومنه: بُْطناُن الِقْدِر وَظْهرا

ِطَنُه} [األنَعام:  ِطٌن {َوَذُروا ظَاِهَر اِإلمثِْ َوَ َها َوَما َبَطَن} [األنَعام:  ]، {َما َظَهرَ 120عنها  ]. والَبِطُني: 151ِمنـْ



ْكِل. وقيَل: العظيُم الَبْطِن. والَبِطُن: الَكثُري األْكِل. واملِْبطاُن: الذي ُيكثُر األْكَل حىت يـَْعُظَم َبْطُنُه. والِبْطَنُة: كثرُة األ
َبِع وِمْن َكْثرِة األْكِل. وقد َبُطَن الرُجُل: َعُظَم َبْطُنُه. الِبطَنُة تُْذِهُب الِفْطَنَة. وقد َبَطَن الرُجُل َبْطناً، إذا أشِ  َر ِمَن الشِّ

لظِّهاَرِة. وِمْبَطٌن: مخَِيُص الَبْطِن. وَبُطَن اِإلنساُن: أِصيَب َبْطُنُه، ومنه رُجٌل َمْبُطوٌن: َعِليُل الَبْطِن. والِبطانَُة ِخالُف ا
َخَر: َجَعْلُتُه حتَْ  ِطِن أْمِرَك. {َال تـَتَِّخُذوا ِبَطانًَة ِمْن وَبطَّْنُت ثـَْوِيب  الطِّالِع على  َتُه. وُتْسَتعاُر الِبطانَُة ِلَمْن َختَْتصُُّه 

] أي ُخمَْتّصاً ِبكْم َيْستَـْبطُن أُمورَُكْم، وذلك اْسِتعارٌة ِمْن ِبطانَِة الثـَّْوِب ِبداللِة قوهلِِْم: 118ُدوِنُكْم} [آل ِعمَران: 
ِري. وُرِوَي عنه (ص) أنَُّه قال: لَِبْسُت فُ  ً، إذا اْخَتَصْصُتُه، وُفالٌن ِشعارِي وِد لشَّرِّ وَحتُثُّهُ مـا بـََعـَث اللَّـُه ِمْن َنِيبٍّ وال اْسَتْخلَف «ال ُمُره  َخلْريِ وَحتُضُُّه عليه وِبطانٌَة َ ُمرُُه  . والِبطاُن: )27(»عليه ِمْن َخِليَفٍة إالَّ كاَنْت له ِبطانَتاِن ِبطانٌَة 

و َبْطُن احلََمِل. ِحزاٌم ُيَشدُّ على الَبْطِن، وَمجُْعُه أْبِطَنٌة وبُْطٌن. واالْبطَناِن عْرقاِن َميُرَّاِن على الَبْطِن. والُبَطْنيُ َجنٌْم، ه
َِّ تعاىل ال يُ  ِطِن األْمر. والظَّاِهُر والباِطُن من ِصفاِت ا قاالن إال ُمْزدوَجْنيِ كاألّول واآلِخر، والتـََّبطُُّن ُدُخوٌل يف 

نه تعاىل موجود يف ُكلِّ ما َنَظَر إليه اِإلنس اُن، كما قال: فالظّاهر ِقيَل إشارًة إىل َمْعرَِفِتنا الَبِديهيَِّة، فإّن الِفْطَرَة تـَْقِضي 
ولذلك قيل: َمَثُل طاِلِب َمْعرَفِتِه َمَثُل َمْن َطوََّف يف ] 84{َوُهَو الَِّذي ِيف السََّماِء إَِلٌه َوِيف اَألْرِض ِإَلٌه} [الّزخُرف: 

ه بقولِِه:  اآلفاِق يف طََلِب ما ُهو َمَعُه. والباِطُن إشارٌة إىل َمْعرَِفِتِه احلَِقيِقيَِّة وهَي اليت أشاَر ِإليها أبو بكٍر رضي هللا عن
ِطٌن َمْن غايَُة َمْعرِفَِتِه الُقُصوُر عن َمْعرِفَِتِه. وِقيلَ  ألْشياِء ُمْدرٌِك َهلا  نه حمُِيٌط  ِطٌن بذاتِِه. وِقيَل ظاِهٌر  تِِه  : ظاِهٌر 

]. وقد ُرِوَي عن عليِّ بن أيب طالب 103ِمْن أْن ُحيَاَط به {الَ ُتْدرُِكُه اَألْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُك األَْبَصاَر} [األنَعام: 
َجتَلَّى لِِعباِدِه ِمْن َغْريِ أْن َرأْوُه، وأَراُهْم نـَْفَسُه ِمْن َغْري أْن «للَّْفظَتَـْنيِ، حيُث قال: رضي هللا عنه ما َدلَّ على تـَْفِسري ا ِقٍب وَعْقٍل واِفرٍ  ِطَنًة} »َجتَلَّى َهلُْم، وَمْعرَِفُة ذلك َحتْتاُج إىل فَـْهٍم  ، وقولُُه تعاىل: {َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه َظاِهَرًة َوَ

َل إليِه التِّصال الّراَحِة والرَّفاهيِة لإلنسان يف 20َمان: [لق ]، فالنَِّعُم الظاهرُة كالطَّعاِم والشَّراِب واملساكِن وما تـُُوصِّ
َُّ سبحانه وَتعاىل َلكاَن تـَبَـرَّأَ ِمنهُ  َِّ على َمعاصي اِإلنسان اليت لو كشفها ا  أقربُ  مجيع احلقول، والنَِّعُم الباطنة: سُرت ا

 الّناِس ِإليِه. ويف هذا الصََّدِد قاَل أبو العتاهية:
ُ ِبنا َّ  أنَّ اخلطا ال تفوح  أنْـَعَم ا

 بـَْنيَ ثـَْوبيِه َفُضوح   فإذا املَْستوُر ِمنَّا
لَعْقِل، وِقيَل: الظاِهَرُة املَْحُسوساُت والباِطَنُة املعقوالتُ   لنـُّبـُوَِّة والباِطَنُة  ، وِقيَل: الظاِهَرُة: النُّْصَرُة على وِقيَل: الظاهَرُة 

ملالئكِة، وُكلُّ ذلك َيْدُخُل يف ُعُموم اآليِة بقوله تعاىل: {َوَأْسَبَغ َعَلْيكُ  لنَّاِس والباِطَنُة: النُّْصرُة  ْم نَِعَمُه ظَاِهَرًة األْعَداء 
ِطَنًة} [لقَمان:   ].20َوَ

َرُة الشَّْيء وتـَوْ  ِجيُهُه، يُقاُل بـََعثْـُتُه فانـْبَـَعَث. وَخيَْتِلُف البَـْعُث ِحبََسِب اْخِتالِف ما ُعلَِّق به. بـََعْثُت بعث: أْصُل البَـْعِث إ
َُّ} [األنَعام:  َعثـُُهُم ا ] أْي حيييهم ُخيْرُِجُهْم من األجداث 36الَبِعَري: أثـَْرتُُه وَسيـَّْرتُُه. وقولُُه عزَّ وجلَّ: {َواْلَمْوَتى يـَبـْ

ُهُ  َادلة: وُيَسريِّ يًعا} [ا َُّ مجَِ َعثُوا ُقْل بـََلى َوَريبِّ 6ْم إىل احلساب. وقال: {يـَْوَم يـَبـَْعثـُُهْم ا ]، {َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َلْن يـُبـْ



َعُثنَّ} [التّـَغابُن:  ُث نوعان: َبَشرِيٌّ َكبَـْعِث ] فالبَـعْ 28]، {َما َخْلُقُكْم َوَال بـَْعُثُكْم ِإالَّ َكنَـْفٍس َواِحَدٍة} [لقَمان: 7لَتـُبـْ
تصُّ الَبعِري وبـَْعِث اِإلْنساِن يف حاَجٍة، وإِهليٌّ وذلك نوعان: أَحُدُمها إجياُد األْعياِن واألْجناِس واألْنواِع ابتداًء، وذلَك خيَْ 

ع) . ومنه قولُه عزَّ وَجلَّ: {فـََهَذا به البارِي تعاىل ومل يـُْقِدْر عليه أَحداً، والثَّاِين إْحياُء املَْوَتى، وقد َخصَّ به ِعيَسى (
ً يـَْبَحُث ِيف اَألْرِض} [املَائدة: 56يـَْوُم اْلبَـْعِث} [الرُّوم:  ُ ُغَرا َّ ] 31] يعِين يوَم احلشر. وقولُُه عزَّ وَجلَّ: {فَـبَـَعَث ا

ْلنا رُسَلنا. وقال تعاَىل: {مثَُّ بـََعثْـَناُهْم لِنـَْعَلَم َأيُّ ] حنُو أرسَ 36أي قـَيَّضُه. {َوَلَقْد بـََعثْـَنا ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسوًال} [الّنحل: 
َعُث ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة 12[الكهف:  }اْحلِْزبـَْنيِ َأْحَصى لَِما َلِبثُوا أََمًدا  َرٌة ِبال تـَْوِجيٍه إىل مكاٍن {َويـَْوَم نـَبـْ ] وذلَك إ

ً ِمْن فـَْوِقُكْم} [األنَعام: ]، {ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى أَ 84َشِهيًدا} [الّنحل:  ]. وقال َعزَّ 65ْن يـَبـَْعَث َعَلْيُكْم َعَذا
ُ ِمَئَة َعاٍم مثَُّ بـََعَثُه} [البَـَقَرة:  َّ للَّْيِل َويـَْعَلُم َما 259وجلَّ: {َفَأَماَتُه ا ِ ] وعلى هذا قولُُه تعاىل: {َوُهَو الَِّذي يـََتوفَّاُكْم 

لنـََّهاِر مثَُّ  ِ َعُثُكْم ِفيِه} [األنَعام: َجَرْحُتْم  َ فيهما والبَـْعَث منهما َسواًء. 60 يـَبـْ ] والنـَّْوُم ِمْن ِجنِس املَْوِت، َفَجَعَل التَّويفِّ
ُ اْنِبَعاثـَُهْم} [الّتوبَة:  َّ  ] أي َتوجَُّهُهْم وُمِضيـَُّهْم.46وقوله عزَّ وجلَّ: {َوَلِكْن َكرَِه ا

ا وأُِثَري ما فيها، وذلك ِمْن قوِل َمْن قال: إّن 4[االنِفطار:  }ِثَرْت بعثر: {َوِإَذا اْلُقُبوُر بـُعْ  ُ  »بـُْعِثرَ «] أي قُِلَب تُرا
ُن َمْعَىن بُِعَث وأِثَري. وبـَْعثَـ  ُعُد يف هذا احلَْرِف، فإّن البَـْعثـََرَة تـََتَضمَّ َر الشيَء: فّرَقُه ُمركٌَّب ِمْن بُِعَث وأِثَري، وهذا ال يـَبـْ

َدهُ   ، وبـَْعثـََر احلوَض: هَدَمُه وَجَعَل أسَفَلُه أعاله، والبَـْعثَرُة غثيان النفس.َوَبدَّ
ا ذلَك َحبَسِب اْعتباِر املكاِن بَِغْريِِه. يقاُل ذلَك يف املَ  حسوِس وهو بعد: البـُْعُد ِضدُّ الُقْرِب، وليَس هلُما َحدٌّ َحمُْدوٌد، وإمنَّ

 }] وحنو: {أُوَلِئَك يـَُناَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد 167[النَِّساء:  }َضَالًال بَِعيًدا األْكثُر، ويف املَْعُقوِل حنُو: {َضلُّوا 
لضّم): 83[ُهود:  }]. يُقاُل بـَُعَد، إذا تَباَعَد، وهَو بِعيٌد َوبَِعَد {َوَما ِهَي ِمَن الظَّاِلِمَني ِبَبِعيٍد 44[ُفّصَلت:  ]. (و

لتحريك: البعيد. يق ]. 95[ُهود:  }أي بَِعيٌد، والَبِعُد: اهلاِلُك، حنُو: {بَِعَدْت َمثُوُد  »بيٌت بـََعدٌ «ال ماَت. والبَـَعُد 
 وقد قال النَّابَِغُة:

 يف األْدَىن ويف البَـَعدِ 
لَِقْوٍم َال يـُْؤِمُنوَن ]، {فـَبُـْعًدا 41[املؤمنون:  }والبـُْعُد والبَـَعُد يقاُل يف ِضدِّ الُقْرِب ويف اهلالك {فـَبـُْعًدا لِْلَقْوِم الظَّاِلِمَني  

آلِخَرِة ِيف اْلَعَذاِب َوالضََّالِل اْلَبِعيِد 44[املؤمنون:  } ] أي 8[َسَبإ:  }]، وقوُلُه تعاىل: {َبِل الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن ِ
اً ُمتَناِهياً فال َيكاُد يـُْرَجى لُه الضَّالِل الذي َيْصُعُب الرُّجوُع منه إىل اهلدى، تشبيهاً ِمبَْن َضلَّ َعْن َحمَجَِّة الطرِيِق بـُْعد

ُعُد أْن 89[ُهود:  }العوُد إليها. وقوُلُه َعزَّ وجلَّ: {َوَما قَـْوُم ُلوٍط ِمْنُكْم بَِبِعيٍد  ] أي تُقارِبونـَُهْم يف الضَّالِل، َفال يـَبـْ
ُهْم ِمَن العذاِب. تيكْم ما أ َ 

]. الَبِعُري َمْعروٌف، ويـََقُع على الذَّكِر واألنـَْثى من اِإلبل، كاِإلْنساِن 72ف: بعر: {َوِلَمْن َجاَء ِبِه ِمحُْل بَِعٍري} [يُوسُ 
ِعُر وبـُْعراٌن. والبَـْعُر: ِلما َيْسُقُط منه. وليلة البعري: الليلة اليت  اشرتى فيها من الناِس يف ُوُقوِعِه عليهما، وَمجُْعُه أْبِعَرٌة وأ

 رسول هللا (ص) من جابر َمجَله.



، ولذلك يُقاَبُل به ُكلٌّ، فيقاُل بـَْعُضُه وُكلُُّه، وَمجُْعُه أْبعاٌض. بعض:  بَعُض الشيِء: جْزٌء منه، ويقاُل ذلك مبُراعاِة ُكلٍّ
} [البَـَقَرة:  ]، {َويـَْلَعُن 129]، {وََكَذِلَك نـَُويلِّ بـَْعَض الظَّاِلِمَني بـَْعًضا} [األنَعام: 36{بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ

]. وقد بـَعَّْضُت كذا: َجَعْلُتُه أْبعاضاً، حنو َجزَّأتُُه. قال أبو ُعبَـْيَدَة يف تفسري قوله 25ُكْم بـَْعًضا} [الَعنكبوت: بـَْعضُ 
َ َلُكْم بـَْعَض الَِّذي َختَْتِلُفوَن ِفيِه} [الّزخُرف:   ]، أي ُكلَّ الذي ختتلفون فيه، كقوِل الشاِعر:63تعاىل: {َوِألُ◌بـَنيِّ

 بـَْعَض النفوِس محاُمها أو يـَْرتَِبطْ 
ريَعِة ويف قوِلِه هذا ُقصوُر َنَظٍر منه، وذلك أّن األشياَء على أربَعِة أوجه: َوْجٍه يف بَيانِِه َمْفَسَدٌة، فال جيوُز ِلصاِحِب الشَّ  

َِّ وَمْعرفَِتِه يف َخْلِق أن يـُبَـيَِّنُه كوقِت الِقياَمِة َوَوْقِت املَْوِت؛ َوَوْجٍه َمْعقوٍل ُميِكُن للناِس إدراُكُه ِمْن غ ري َنيبٍّ كمعرفِة ا
ِل اْنظُُروا السَّمواِت واألرِض، فال يـَْلَزُم صاِحَب الشَّرِْع أْن يـُبَـيَِّنُه، أال تـََرى كْيَف أحاَل َمْعرفـََتُه على الُعقوِل يف حنو: {قُ 

ِت، 184ُروا} [األعَراف: ] و {َأَوملَْ يـَتَـَفكَّ 101َماَذا ِيف السََّماَواِت َواَألْرِض} [يُونس:  ] وغري ذلك ِمَن اآل
ُب علْيِه بَيانُه كُأصوِل الشَّْرِعيَّاِت املُخَتصَِّة ِبَشْرِعِه، ووجٍه ُميِكُن الوقوُف علْيه مبا بـَيـََّنُه صاِحبُ  الشَّرِْع كُفروِع  ووجٍه جيَِ

لنيبّ  َ األحكاِم. وإذا اختَـَلَف الناُس يف أْمٍر غري الذي َخيَْتصُّ  َ َوبـَْنيَ أْن ال يـُبَـنيِّ  (ص) بَيانُُه فُهو ُخمَيـٌَّر بـَْنيَ أْن يـُبَـنيِّ
َ َلُكْم بـَْعَض الَِّذي َختَْتِلُفوَن ِفيِه} [الزّ  ] 63خُرف: َحْسَب ما يـَْقَتضي اْجِتهاُدُه وِحكَمُتُه. إذاً، قوُلُه تعاىل: {َوِألُ◌بـَنيِّ

 ْلَقى الَعَصِبيََّة عن نـَْفِسِه، وأّما قوُل الشاِعر:مل يُرْد به ُكلَّ ذلك، وهذا ظاِهٌر ِلَمْن أ
 أو يـَْرتَِبْط بـَْعَض النـُُّفوِس ِمحاُمها

 اِإلنساِن يف فإنَُّه يـَْعين به نـَْفَسُه، واملعَىن: إالَّ أْن يـََتَداركين املوُت، لكن َعرََّض ومل ُيَصرِّْح َحْسَب ما بُِنَيْت عليه ُمجَْلةُ 
َتِعُض، أي يـََتناَول بـَْعُضها بـَْعضاً. والَبعوض ُبِين َلْفظُُه ِمْن االبتعاِد ِمْن ذْكر مَ  ً تـَبـْ ْوتِِه. قال اخلليُل: يُقاُل: َرأْيُت ِغْر

ِت واحلشرات. ملقارنة مع سائِر احلَيَـَوا  بـَْعٍض، وذلك ِلِصَغر ِجْسِمها 
]، وَمجْعه بـُُعوَلٌة، حنُو َفْحٍل وُفُحوَلٍة {َوبـُُعوَلتُـُهنَّ 72َشْيًخا} [ُهود: بعل: البَـْعُل ُهو الذََّكُر ِمَن الزَّْوَجْنيِ {َوَهَذا بـَْعِلي 

]. وَلمَّا ُتُصوَِّر ِمَن الرَُّجِل االْسِتْعالُء على املَْرأِة، َفُجِعَل ساِئَسها والقاِئَم عليها {الّرَِجاُل 228َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ} [البَـَقرَة: 
ِه ُكلُّ ُمْستَـْعٍل على غريِه، َفَسمَّى الَعَرُب َمْعُبوَدُهْم الذي يـَتَـَقرَّبُوَن به 34} [النَِّساء: قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساءِ  مسِْ َي  ] مسِّ

َِّ بـَْعًال ِالْعِتقاِدِهْم ذلك فيه {أََتْدُعوَن بـَْعًال َوَتَذُروَن َأْحَسَن اْخلَالِِقَني  َ بـَعْ 125[الصَّافات:  }إىل ا ُل ]. ويقاُل: أ
ا ال ُمتطُر يف السنة إالَّ  ّ ابَِّة، أي املُْستَـْعِلي عليها. وِقيَل لألرِض املُْستَـْعِلَيِة على غريها بـَْعٌل، َأل َمرًَّة واحدة، هِذِه الدَّ لبَـْعِل ِمنَ  از  الّرِجاِل، وِلَما َعُظَم  ومنها كلُّ شجٍر أو زرٍع ال ُيْسَقى، ويُقاُل لَِفْحِل النَّْحِل بـَْعٌل، َتْشِبيهاً على سبيل ا

، وَلمَّا كاَنْت وْطأُة العاِيل على )28(»ِفيَما ُسِقَي بـَْعًال: الُعْشرُ «حىت َيْشَرَب بُعُروِقِه بـَْعٌل، الْسِتْعالئِِه. قال (ص) 
ُلّوِِه عليهْم، وُبِينَ ِمْن َلْفِظ البَـْعِل املُْستَـْوىل عليه ُمْستَـثْـَقَلًة يف النفِس، ِقيَل: أْصَبَح ُفالٌن بـَْعًال على أْهِلِه، أي ثَقيًال لِعُ 

َعَل فهو بـَْعٌل وُمْستَـْبِعٌل، إ َعُل بـُُعوَلًة، واْستَـبـْ َعَل املُباَعَلُة والِبعاُل ِكنايٌَة عِن اِجلَماِع، وبـََعَل الرَُّجُل يـَبـْ ذا صار بـَْعًال، واْستَـبـْ



ْمرِه، إذا أُْدِهَش وثـََبَت مكانَُه النَّْخُل: َعُظَم، وُتُصوَِّر ِمَن البَـْعِل الذي هو النَّ  ْخُل ِقياُمُه يف مكانِِه، فِقيَل: بَِعَل ُفالٌن 
 ثـُُبوَت النَّْخل يف َمَقّرِِه، وذلك كقوهلِِْم: ما هو إالَّ َشَجٌر، ِفيَمْن ال يـَبـْرَُح.

]، {َبْل َْتِيِهْم بـَْغَتًة} 187ْغَتًة} [األعَراف: بغت: البَـْغُت ُمفاَجأُة الشيِء ِمْن حيُث ال َحيَْتِسُب {َال َْتِيُكْم ِإالَّ بَـ 
ْتِيـَُهْم بـَْغَتًة} [َحممَّد: 40[األنبَياء:  َ ِغٌت. قال 18]، {فـََهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ السَّاَعَة َأْن  ]. ويقاُل بـََغَت كذا، فُهو 

 الشاِعُر:
 ها بـََغتاتِ قدمياً فال تـَْعَتدَّ    إذا بـََعَثْت أْشياَء قد كان ِمثْـُلها

، فإّن اُحلبَّ اجنذاُب النفِس إىل الشيِء   بغض: البـُْغُض نِفاُر النفِس عِن الشيِء الذي تـَْرَغُب عنه، وُهو ِضدُّ اُحلبِّ
نَـُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء} [ا َنا بـَيـْ ]، 64ائدة: ملَ الذي تـَْرَغُب فيه. يقال: بَِغَض الشيَء بـُْغضًا، وبـََغْضُته بـَْغضاَء {َوأَْلَقيـْ

َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء} [املَائدة:  َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ إّن «]. وقوُلُه عليه وعلى آله الصالة والسالُم: 91{ِإمنَّ
َش البذيء يِق إْحسانِِه منه. والبَـْغضاُء: شدُة َفذِْكُر بـُْغِضِه له تـَْنِبيٌه على فـَْيِضِه وتـَْوف )29(»هللا يـَبـَْغُض الفاِحَش املُتَـَفحِّ

 البـُْغِض.
]. البَـْغُل: املُتَـَولُِّد ِمْن بـَْنيِ اِحلماِر والَفَرِس، وتَبغََّل الَبِعُري: َتَشبََّه به يف َسَعِة 8بغل: {َواْخلَْيَل َواْلِبَغاَل َواْحلَِمَري} [الّنحل: 

ثُُه فقيلَ   يف ِصَفَة النَّْذِل هو بـَْغٌل أي متبلٌِّد. َمْشِيِه، وُتُصّوَر منه َعَراَمُتُه وُخبـْ
رًة بغى: البَـْغُي طََلُب َجتاُوِز االْقِتصاِد ِفيَما يـَُتَحرَّى َجتاَوزَُه أْو مل يـََتجاَوْزُه، فَـَتاَرًة يـُْعتَـبَـُر يف الَقْدِر  يَُّة و الذي ُهو الكمِّ

ُب، وابْـتَـَغْيُت كذلك. {َلَقِد ابـْتَـَغُوا يـُْعتَـبَـُر يف الَوْصِف الذي ُهو الكيفيَُّة. يُقاُل: بـََغْيتُ   الشيَء، إذا طََلْبُت أْكثـََر ما جيَِ
َنَة ِمْن قـَْبُل} [الّتوبَة:  َنَة} [الّتوبَة: 48اْلِفتـْ ُغوَنُكُم اْلِفتـْ ]. والبَـْغُي على ضْربـَْنيِ، أحُدُمها َحمْموٌد هو َجتاُوُز 47]، {يـَبـْ

إىل الفَرِص، والثاِين مْذُموٌم وهو َجتاُوُز احلالل إىل احلرام أْو َجتاُوزُُه إىل الشَُّبِه، كما قال  الَعْدِل إىل اِإلْحساِن والتََّطوّعِ 
ٌ َوبـَْنيَ ذلك أُموٌر ُمْشَتِبهاٌت، ومن رَتَع َحْوَل اِحلَمى أْوَشَك أْن يـََقَع «عليه وعلى آله السالُم:  ٌ وحرام بـَنيِّ حالٌل بـَنيِّ

ِبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُموَن النَّاَس َويـَبـُْغوَن ِيف . وألّن البَـْغَي )30(»فيه َا السَّ قد يكوُن حمموداً ومذُموماً قال تعاىل: {ِإمنَّ
} [الّشورى:  ُتَك على طََلِبِه، وبـََغى اجلُْرُح: 42اَألْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ ُتَك: أَعنـْ ، وأبْـَغيـْ ] َفَخصَّ العُقوبَة ِببَـْغِيِه ِبغْري احلقِّ

 َعَلى اوَز احلدَّ يف فساِدِه، وبـََغِت املرأُة بِغاًء: إذا َفَجَرْت، وذلك لَِتجاُوزِها إىل ما ليس هلا {َوَال ُتْكرُِهوا فَـتَـَياِتُكمْ جتَ 
} [يُونس:َكبـََّر، وذلك ]. وبـََغِت السَّماء: َجتَاوَزْت يف املَطر َحدَّ املُْحتاِج إليه. فبَـَغى: ت33اْلِبَغاِء ِإْن أََرْدَن َحتَصُّنًا} [النُّور:  َا 23 لَِتجاُوزِِه َمْنزَِلَته إىل ما ليس له، وُيْستَـْعَمُل ذلك يف أّي أْمٍر كان {يـَبـُْغوَن ِيف اَألْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ ]، {ِإمنَّ
َُّ} [اَحلّج: 23بـَْغُيُكْم َعَلى أَنـُْفِسُكْم} [يُونس:  ]، {ِإنَّ َقاُروَن َكاَن ِمْن قـَْوِم 60]، {مثَُّ بُِغَي َعَلْيِه لَيَـْنُصَرنَُّه ا

]. 9]، {فَِإْن بـََغْت ِإْحَداُمهَا َعَلى اُألْخَرى فَـَقاتُِلوا الَِّيت تـَْبِغي} [اُحلجَرات: 76ُموَسى فـَبَـَغى َعَلْيِهْم} [الَقَصص: 
ٍغ َوَال َعاٍد} [البَـَقَرة:  َ َر طاِلٍب ما ليس له طَلُبُه، وال 173فالبَـْغُي يف أكثر املَواضِع َمْذُموٌم. وقوله: {َغيـَْر  ] أْي َغيـْ

 َُّ ِة، وال ُمَتجاوٍز َسدَّ اَجلوَعِة. وقال ُجماِهٌد، َرِمحَُه ا َر ُمَتناِوٍل لِلَّذَّ ٍغ على ُمَتجاوٍز ِلما ُرِسم له. قال احلسُن: َغيـْ َر  : َغيـْ



. وأما االبِْتغاُء فقدْ  الْجِتهاِد يف الطََّلِب، َفَمَىت كان الطََّلُب ِلَشْيٍء َحمْموٍد،  إماٍم وال عاٍد يف املعِصيِة َطريَق احلقِّ ُخصَّ 
]. 20[اللْيل:  }] و {اْبِتَغاَء َوْجِه َربِِّه اَألْعَلى 28فاالبِتغاُء فيه َحمْموٌد َحنُْو: {اْبِتَغاَء َرْمحٍَة ِمْن َربَِّك} [اإلسَراء: 

َبِغي، ُمطاوُِع بـََغى، فإذا ق َبِغي أْن يكوَن كذا، فـَُيقاُل على وْجَهْني: أَحُدُمها ما يكوُن ُمَسخَّراً لِْلِفْعِل، وقوُهلُْم يـَنـْ يَل: يـَنـْ
َبِغي أْن حتِرَق الثَّوَب. والثاين على َمْعَىن االْسِتْئهاِل، حنُو: ُفالٌن يَنَبِغي أْن يـُْعِطَي ِلَكَرِمِه. وقـَْولُُه تعاىل:  حنُو: الناُر يـَنـْ َبِغي َلُه} [يس: {َوَما َعلَّْمَناهُ  ْعَر َوَما يـَنـْ ُل له، أال تـََرى أّن 69 الشِّ ] على األوَِّل، فإّن َمْعناُه ال يـََتَسخَُّر وال يـََتَسهَّ

َبِغي ِألَ◌َحٍد ِمْن بـَْعِدي} [ص:  ] وعلى الثاين، فإّن 35لسانَُه مل يكْن َجيْري به. وقال تعاىل: {َوَهْب ِيل ُمْلًكا َال يـَنـْ
ْن يسأل املُْلَك فقط حّىت أضاف إىل ذلك ما مينع هذا القوَل من  النيب سليمان (ع) يقتضي املنافسة، ألنَّه مل يرَض 

 غريه منه.
َنا} [البَـَقَرة:  ]، {بـََقَرٌة الَ فَاِرٌض َوَال 70بقر: البَـَقُر جنس للحيوان املعروف، واِحَدُتُه بـََقَرٌة {ِإنَّ اْلبَـَقَر َتَشابََه َعَليـْ

َنا} [البَـَقَرة: 68بَـَقَرة: ِبْكٌر} [ال ْ َلَنا َما ِهَي ِإنَّ اْلبَـَقَر َتَشابََه َعَليـْ ِقٌر  70]، {ادُْع َلنَا َربََّك يـُبَـنيِّ ] ويُقاُل يف َمجِْعِه 
قٍة ورُجٍل وامَرأٍة. واْشُتقَّ  ُقوٌر، وقيَل لِلذََّكر ثـَْوٌر، وذلك حنُو َمجٍَل و  مْن لفِظِه َلْفٌظ كحاِمٍل، وبَِقٌري كحِكيٍم، وقيَل بـَيـْ

. وَلمَّا كان َشقُُّه واِسعاً اْستـُْعِمَل يف ُكلِّ َشقٍّ واِسٍع، يُقاُل بـََقْرُت َبطْ  َنُه، إذا َشَقْقَتُه لِفْعِلِه فِقيل بـََقَر األرَض، أْي َشقَّ
ٍ◌ ابن احلسني (رضي هللا عنهم) الباِقر، لتـََوسُّعِ  َي ُحممُد بن َعليِّ  ِه يف َدقاِئِق العُلوِم وبـَْقرِِه بـََواِطَنها.َشّقاً واِسعاً. ومسُِّ

بقع: البـُْقعُة: القطعة من األرض على غري هيَئِة اليت جبنبها، ومجعها ِبَقاٌع وبُقٌع. ويقال بـََقَع بقعاً: ذهب. وبقَع املََطُر 
َعِة عند األمري: أي حسُن يف مواضع من األرِض: إذا مل يشملها. والَبقعة: املكان يستنِقُع فيه املاء. وهو حسُن البـُقْ 
] فإنُه َيْشَمُل املعىن األوََّل 30املنزلة. والَبِقَعُة: أرٌض نبتها متقطِّع. وأما قوله تعاىل: {ِيف اْلبـُْقَعِة اْلُمَبارََكِة} [الَقَصص: 

ْلَوْحِي، ا كانت ُمباركًة  َئِة اليت ِجبَْنِبها ألَّ وُمَباركًة ِبَكثْـَرِة اَألْشجاِر واألمثاِر واَخلْريِ  أي القْطَعَة ِمَن األرِض على َغْري َهيـْ
ا.  والنَِّعِم 

]. البَـْقُل كّل ما نبَت يف ِبْزرِِه ال يف أصِلِه وفـَْرِعِه، وقد اْشُتقَّ ِمْن َلْفِظِه َلْفُظ 61بقل: {بـَْقِلَها َوِقثَّائَِها} [البَـَقَرة: 
، إذا َخرََج شَعُر حليِتِه. وكذا بـََقَل الَبعِري، قاَله ابن الِفْعل، فقيَل بقَلِت األرُض أي أنَبتِت البَـْقلَ  َقَلُة موضع الَبقل، والب، وبـََقَل وْجُه الصَّيبِّ كِّيِت. وأبـَْقَل املكاُن: صار َذا بـَْقٍل، فهُو ُمْبِقٌل. وبـََقْلُت البَـْقَل: َجَزْزتُُه. واملَبـْ ّقاُل: بّياُع السِّ

 الُبقول.
لشيء على حالِِه األوىل، وهو ُيضادُّ الَفناَء، وقد بقي يـَبـَْقى َبقاًء، وقيَل بـََقى يف املاضي، َمْوِضَع بقي: الَبقاُء: ثباُت ا
ٍق بِنَـْفِسِه  )31(»بَِقينا رسوَل هللا (ص) «بَِقَي. ويف اَحلديِث  ًة طويلة. والباقي نوعان:  ُه وتـََرصَّْد له ُمدَّ أي انـَْتَظْر

َِّ ال إىل ُمدَّة، وهو البارِ  ٍق بَغْريِه وُهو ما َعداه، وَيِصحُّ عليِه الفناُء؛ والباقي  ٍق بنَـْوِعِه وِجْنِسِه ُدوَن شَ ي عزَّ وجلَّ، وال َيِصحُّ عليه الفناُء. و ُ أْن يْفِنَيُه كَبقاِء األْجراِم السماِويَِّة، و َّ ٍق بَشْخِصِه إىل أْن َيشاَء ا ْخِصِه وُجْزئِِه  نوعان: 
ٍة، كما كا َقوَن على التأبيد ال إىل ُمدَّ ٍق بَشْخِصِه كأْهِل اجلَنَّة، فإنـَُّهْم يـَبـْ قال َعزَّ ِإلْنساِن واحلََيواِن، وكذا يف اآلِخَرِة 



نَِّة ]. واآلَخُر بنَـْوِعِه وِجْنِسِه كما ُرِوَي عِن النيبِّ (ص) أّن أمثاَر أْهل اجلَ 162وجلَّ: {َخاِلِديَن ِفيَها} [البَـَقَرة: 
ا ِمثْـَلها َ ا مث ُختَْلُف مكا ُكُلوَ ٌر )32(يـَْقطُفها أْهُلها وَ َِّ َخيـْ ، وِلَكْوِن ما يف اآلِخَرِة، دائماً. قال تعاىل: {َوَما ِعْنَد ا

نساِن ِمَن ] أي ما يـَبـَْقى َثوابُُه لإلِ 46]، وقوُله تعاىل: {َواْلَباِقَياُت الصَّاِحلَاُت} [الكهف: 36َوأَبْـَقى} [الّشورى: 
ُ، وا َّ ، َوَال إلَه ِإالَّ ا َِّ َِّ واحلمُد  ا الصََّلَواُت اخلمُس، وِقيَل ِهَي ُسبحاَن ا َّ َُّ َأْكبَـُر، األْعماِل. وقد ُفّسَرت  َِّ خَ  ا وْجُه هللا الكرمي، وعلى هذا قولُه: {بَِقيَُّة ا ا ُكلُّ ِعباَدٍة يـُْقَصُد  َّ ٌر َلُكْم} [ُهود: والصَّحيُح أ ] أي ِإبـَْقاُء 86يـْ

ٌر َلكم ِممَّا َجتُْنونَُه ِمْن َتْطِفيِف اْلَكْيِل َواملِيَزاِن. وقولُه تعاىل: {َوجَ  َِّ َتعاَىل نَِعَمُه َعَلْيُكْم َخيـْ ِقَيًة ِيف َعِقِبِه} ا َ َعَلَها َكِلَمًة 
ُّ ال إل«] أي جعل كلمة التوحيد ـ وهي قول: 28[الّزخُرف:  قيًة يف ذرية إبراهيم (ع) إىل يوم  »ه إال ا ـ كلمًة 

ِقَيٍة  َ ِقَيٍة. أي 8[احلَاقَّة:  }القيامة. وقيل هم آل حممد (ص) . {فـََهْل تـََرى َهلُْم ِمْن  ِقَية، أو ِفْعَلٍة َهلُْم  ] أي َمجاَعٍة 
قية بـَْعَد َأْن َصاُروا ِمْثَل َأْعَجازِ  َ كلت َأْجَوافـَُها، فاقُتِلَعْت ُوطرَِحْت على األرض هامدًة،  لَْيَس َهلُْم ِمْن  َخنٍْل َخاِويٍَة، َ  بسًة.

ُة ِهَي َمكَُّة، عن ُجماِهٍد، وَجَعَلُه حنو َسَبَد َراَسُه وَمسََدُه، وَضْربُُه الِزٌب والزٌِم يف كوِن الباِء َبدالً   ِمَن املِيِم {ِإنَّ بكت: َبكَّ
] ِقيَل بطُن مكَة، وِقيَل هي اسم املسِجِد، وِقيَل هي 96لِلنَّاِس َللَِّذي بَِبكََّة ُمَبارًَكا} [آل ِعمَران:  أَوََّل بـَْيٍت ُوِضعَ 

البيُت، وِقيَل ِهَي حيُث الطواُف. ومسِّي بذِلَك ِمَن التباكِّ أي االْزدحاِم، ألنَّ الناَس يْزَدِمحُوَن فيه للطواِف. وِقيَل 
يْت مكُة بكَة ألَّ   ا تـَُبكُّ أْعناَق اجلَباِبَرِة إذا أحلَُْدوا فيها بظلٍم، أي تدقُّها.مسُِّ

ا َخرََج بكر: أصُل الكِلَمِة هي الُبْكَرُة اليت هَي أّوُل النَّهاِر، فاْشُتقَّ ِمْن لفِظِه لفُظ الفعِل، فقيَل َبَكَر فالٌن ُبكوراً، إذ
َكَر ُمباَكَرًة. وُتُصوَِّر منها مْعَىن التـَّْعِجيِل لِتَـَقدُِّمها على ُبْكَرًة، والَبُكوُر: املُباِلُغ يف الُبُكوِر، وَبكَّ  َر يف حاَجٍة وابْـَتَكَر و

، وقِ  َِّ ُه تـَْعِظيماً له، حنُو بـَْيِت ا َّ َي أّوُل الَوَلِد ِبْكراً، وكذِلك أبـََواُه يف والَدِتِه إ يَل: أشار إىل ثـََواِبِه سائِر اَألْوقات. ومسُِّ
اَر اآلِخَرَة هلََِي احلَْ وما أع يَـَواُن} دَّ ِلصاِحلي عباِدِه ممَّا ال يـَْلَحُقُه الَفناُء، وُهو املشاُر إليه بِقوِلِه تعاىل: {َوِإنَّ الدَّ

 ]. قال الشاِعُر:64[الَعنكبوت: 
  ِبْكَر ِبْكَريِن و َخْلَب الَكِبد

َيت اليت مل تـُْفَتضَّ بْكراً، اعتباراً 68[البَـَقَرة: فِبْكٌر يف قولِِه تعاىل {الَ فَاِرٌض َوَال ِبْكٌر}   ] هي اليت مل تَِلْد. ومسُِّ
ُهنَّ ِإْنَشاًء *َفَجعَ  َ َّ أَْنَشْأ [الواِقَعة:  }ْلَناُهنَّ أَْبَكارًا لثـَّيِِّب، لِتَـَقدُِّمها عليها فيَما يُراُد له النِّساُء، وَمجُع البْكـر أبكـاٌر {ِإ

ْرَعِة فيها. والَبْكرُة: اجلماعُة، وقالوا: جاؤوا على َبْكرِة أَبيهم أي ]. والَبكَ 36- 35 َرُة: املَحاَلُة الصَِّغريَُة لَِتَصوُِّر السُّ
 مجيعاً.

] َمجُْع أْبَكَم، وهو الذي يُولد َأْخَرَس، فاألخرس هو الذي ُولد وال نطَق له، 18بكـم: {ُصمٌّ ُبْكٌم} [البَـَقَرة: 
ُ َمَثالً َرُجَلْنيِ َأَحُدُمهَا أَْبَكُم َال يـَْقِدُر َعَلى َشْيٍء} واألبكُم الذي ُميك َّ ُن أن ينطَق ولكنه ال يعقُل اجلواَب {َوَضَرَب ا

 ]. ويُقاُل: َبَكَم عِن الَكالِم، إذا َضُعَف َعْنُه ِلضْعِف َعْقِلِه فصار كاألبكِم.76[الّنحل: 



ْمِع عن ُحْزٍن وقرْح. يقاُل إذا كان الصَّْوُت أَْغَلَب كالرُّغاِء  بكى: َبَكى يـَْبكي ُبًكى وُبكاًء، فالُبكاءُ  ملدِّ، َسَيالُن الدَّ
ك لَقْصر يُقاُل إذا كان احلُْزُن أْغَلَب. وَمجُْع الباِكي:  ون وُبكيٌّ والثُّغاِء وساِئر هِذِه األبِْنَيِة املَْوُضوَعِة لِلصَّْوِت. و

ًدا َوُبِكيا  ]. وأْصُل بُكيٍّ فـُُعوٌل كقوهلِِْم ساجٌد وُسُجوٌد وراِكٌع وركوٌع وقاِعٌد وقُعوٌد، لِكْن 58[َمرَمي:  }{َخرُّوا ُسجَّ
ْمِع َمعاً، ويُ  ، وُبًكى: يُقاُل يف احلُْزِن وإساَلِة الدَّ ًء فَأْدِغَم، حنُو: جاٍث َوُجِثيٍّ وعاٍت َوُعِيتٍّ قاُل يف ُكلِّ واِحٍد قُِلَب الَواُو 

ُهما مُ  ] إشارٌة إىل الَفرَِح والتـَّرَِح، 82نـَْفرداً عن اآلَخر. وقولُه َعزَّ وجلَّ: {فـَْلَيْضَحُكوا قَِليًال َوْليَـْبُكوا َكِثريًا} [الّتوبَة: منـْ
سََّماُء وإْن مل تُكْن َمَع الضَِّحِك قـَْهَقهٌة وال َمَع الُبكاِء إساَلُة دمٍع، وَكذِلَك قولُه تعاَىل: {َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم ال ] وقد ِقيَل إّن ذِلَك على احلِقيَقِة، وذلك قوُل َمْن َجيَْعُل َهلُما َحياًة وِعْلماً. وِقيَل ذلك على 29َواَألْرُض} [الّدخان: 

 }َوأَْبَكى املَجاِز، وتـَْقديُرُه: َبَكْت عليهْم أْهُل السماِء. وأَْبكاُه: فـََعَل به ما يُبِكيِه، قال تعاىل: {َوأَنَُّه ُهَو َأْضَحَك 
 ].43[الّنْجم: 

ا يـُْقَصُد به لَِتْصِحيِح اُحلكِم الذي بـَْعدَ  َلُه، لِكْن ُرمبَّ ُه إبطاُل ما بل: لِلتَّداُرِك، وهو نوعان: نوٌع يُناِقُض ما بـَْعَدُه ما قـَبـْ
َلُه وإْبطاِل الثاِين. َفِممَّا ُقِصَد به تَ  ا ُقِصَد لَِتْصِحيِح الذي قـَبـْ ْصحيُح الثاين وإْبطاُل األّوِل قولُه تعاىل {ِإَذا قـَبْـَلُه، وُرمبَّ

ِْم َما َكانُوا َيْكِسُبوَن  تـَُنا قَاَل َأَساِطُري اَألوَِّلَني *َكالَّ َبْل َراَن َعَلى قـُُلِو َ ] أي 14-13[املطّفِفني:  }تـُتـَْلى َعَلْيِه آ
ِْم، على َجْهِلِهْم. وعلى هذا قولُه يف ِقصَِّة إبراِهيَم: {َقاُلوا لَْيَس األْمُر كما قاُلوا َبْل َجِهُلوا، فـَنَـبََّه بقولِِه: رَا َن على قلِو

ِإبـَْراِهيُم *َقاَل َبْل فـََعَلُه َكِبريُُهْم َهَذا َفاْسأَلُوُهْم ِإْن َكانُوا يـَْنطِ  ِهلَِتَنا  ِ ]. 63-62[األنبَياء:  }ُقوَن أَأَْنَت فـََعْلَت َهَذا 
 َريبِّ يُح األّوِل وإبطاُل الثاين قولُه تعاىل: {َفَأمَّا اِإلْنَساُن ِإَذا َما ابـَْتَالُه َربُُّه َفَأْكَرَمُه َونـَعََّمُه فـَيَـُقولُ وِممَّا ُقِصَد به َتْصحِ 

] أي 17-15[الَفجر:  }َن اْلَيِتيَم َأْكَرَمِن *َوأَمَّا ِإَذا َما ابْـَتَالُه فَـَقَدَر َعَلْيِه رِْزَقُه فـَيَـُقوُل َريبِّ َأَهاَنِن *َكالَّ َبْل َال ُتْكرُِمو 
ُعُهْم ِمَن اِإلهانَِة، لِكْن َجِهُلوا ذلك ِلَوْضِعِهم املَاَل يف َغْري َموْ  ِضِعِه، وعلى ذلك لَْيَس إْعطاُؤُهم املاَل ِمَن اِإلْكراِم وال َمنـْ

] فإنَُّه َدلَّ بقولِِه: {َواْلُقْرآِن 2- 1[ص:  }َوِشَقاٍق  قولُه تعاىل: {ص َواْلُقْرآِن ِذي الذِّْكِر *َبِل الَِّذيَن َكَفُروا ِيف ِعزَّةٍ 
] أّن القرآَن َمَقرٌّ لِلتََّذكُّر، وأْن َلْيَس معىن اْمِتناِع الكفَّاِر ِمَن اإلصغاِء إليه أنه َمْوِضع لِلذِّْكِر َبْل 1[ص:  }ِذي الذِّْكِر 

] أي ليَس اْمِتناُعُهْم ِمَن اإلمياِن 2- 1اْلَمِجيِد * َبْل َعِجُبوا} [ق:  لِتَـَعزُّزِِهْم وُمشاقَِّتِهْم، وعلى هذا {ق َواْلُقْرآنِ 
شيِء يـَْقَتضي لقرآِن أْن ال َجمَْد لِلُقرآِن وَلِكْن جلْهِلِهْم، ونـَبََّه بقولِه: َبْل َعِجُبوا، على َجْهِلِهْم ألّن التـََّعجَُّب ِمَن ال

: {َما َغرََّك ِبَربَِّك اْلَكرِِمي * الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك فَـَعَدَلَك *ِيف َأيِّ ُصورٍَة َما اَجلْهَل بَسَببِه. وعلى هذا قولُه َعزَّ وجلَّ 
لدِّيِن  ِ ] كأنَُّه ِقيَل: ليَس َهُهنا ما يـَْقتضي أْن يـَُغرَُّهْم به تعاىل 9- 6[االنِفطار:  }َشاَء رَكََّبَك *َكالَّ َبْل ُتَكذِّبُوَن 

هو الذي َمحََلُهْم على ما اْرَتكُبوُه. والنوع الثاين ِمْن َبْل ُهَو أن يكوَن ُمبَـيِّناً للُحكِم األول وزائداً عليه  ولِكْن َتْكذيبـُُهمْ 
] 5]، {َبْل افْـتَـَراُه َبْل ُهَو َشاِعٌر} [األنبَياء: 5ِمبَا بـَْعَد َبْل، حنُو قولِه تعاىل: {َبْل قَاُلوا َأْضَغاُث َأْحَالٍم} [األنبَياء: 

ّن الذي أَتى به ُمْفتَـًرى اْفرتاُه، َبْل َيزِ ف ْم يـَُقولوَن: أْضغاُث أْحالٍم، َبل افـَْرتاُه، َيزيُدوَن على ذلك  يُدوَن إنه نـَبََّه أ
ً. وعلى هذا قولُه تعاىل: {َلْو يـَْعَلُم الَِّذيَن َكَفُروا ِحَني َال َيُكفُّ  ُعوَن أنه شاعر والشاِعُر يَِهيُم َأْحيا وَن َعْن ُوُجوِهِهُم فـََيدَّ



َهتـُُهْم} [األنبَياء:  ] أي لو يـَْعَلُموَن ما ُهو 40- 39النَّاَر َوَال َعْن ُظُهورِِهْم وَال ُهْم يـُْنَصُروَن * َبْل َْتِيِهْم بـَْغَتًة فـَتَـبـْ
يُع ما يف القرآِن الكرمي مِ  تيَـُهْم بـَْغَتًة. ومجَِ ْن َلْفٍظ بل ال َخيْرُُج من أَحِد هذْيِن زائٌد عِن األوَّل وأْعَظُم منه، وُهو أْن 

، وإن َدقَّ الكالُم يف بـَْعِضِه.  الوْجَهْنيِ
ْجِتماِع ُسكَّانِِه وإقاَمِتِهْم فيه، وَمجُْعُه ِبالٌد وبْلداٌن {الَ  ََذا اْلبَـَلِد بد: البلُد: املكاُن املُْخَتطُّ املَْحُدوُد املَُتأنُِّس   } أُْقِسُم ِ

. وقال تعاىل: {َربِّ اْجَعْل َهَذا اْلبَـَلَد آِمنًا} [إبراهيم:  ]،1[البَـَلد:  ِقيَل يعين به مكَة تفخيمًا هلا كالنجم للثر
ًتا} [الّزخُرف: 15]، {بـَْلَدٌة طَيَِّبٌة} [َسَبإ: 35 ]، {َفُسْقَناُه ِإَىل بـََلٍد َميٍِّت} [فَاِطر: 11]، {َفَأْنَشْرَ ِبِه بـَْلَدًة َميـْ
ا َمْوِطَن 126 وجلَّ: {َربِّ اْجَعْل َهَذا بـََلًدا آِمنًا} [البَـَقَرة: ]، وقال عزَّ 9 يِت املَفاَزُة بـََلداً، ِلَكوِ ا َمْوِطناً ِلألْمواِت. والبَـْلَدُة َمْنزٌل من َمنازِِل القَمر. والبلَدُة البَـلْ ] يـَْعين مكَة. ومسُِّ : ما بَني احلاِجبَـْنيِ َجةُ الَوْحِشيَّاِت، واملْقبَـَرُة بـََلداً ِلَكْوِ

يِت الَكرَْكَرُة بَلدًة لذلك. ورمبا اْستُعَري ذلك ِلَصْدِر اِإلْنساِن. والعتباِر األ لبَـَلِد ِلَتَحدُِّدِه. ومسُِّ َثر ِقيَل: ِجبْلِدِه بلٌد َتْشِبيهًا 
 أْي أثـٌَر، ومجُعُه أْبالٌد. قال الشاعُر:

 ويف النُُّجوِم ُكُلوٌم ذاُت أْبالدِ 
َتَحيـَُّر إذا َحَصَل يف َلَد الرَّجُل: صاَر ذا بَلٍد، ْحنُو أْجنََد وأتْـَهَم. وبـََلَد: َلزَِم البَـَلَد، وملا كان الالَّزُِم ملوِطِنِه َكِثرياً ما يَـ وأبْـ  

: بَِلَد يف أْمرِه وأبـَْلَد وتـَبَـلََّد. قال الشاعر:  َغْريِ َمْوِطِنِه قِيَل لِْلُمَتَحريِّ
 ُزوِن أن يـَتَـبَـلََّداال ُبدَّ لِْلَمحْ 

بَـَلُد الطَّيُِّب ولَكثْـَرِة وُجوِد البالدِة فيمن كان ِجْلَف الَبَدِن ِقيَل: َرُجٌل أبَلُد، ِعباَرًة عِن العِظيِم اخلَْلِق. وقوله تعاىل: {َوالْ 
ِِْذِن َربِِّه َوالَِّذي َخُبَث َال َخيْرُُج ِإالَّ َنِكًدا} [األعَراف ] كنايَتاِن عِن النُفوِس الطَّاِهَرِة والنَِّجَسِة، ِفيما 58: َخيْرُُج نـََباُتُه 

 قيَل.
ِة اليأِس، والُقُنوُط وَقْطُع الرجاء، وبلس من رمحة هللا تعاىل: يئس، ومنه اْشُتقَّ  بلس: اإلبالُس: احلُْزُن املعرتُض ِمْن ِشدَّ

قـُْلَنا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َأَىب إبليس فيما ِقيَل، وهو َعَلٌم جنسّي للشيطان، قال تعاىل: {َوِإْذ  ] روي عن ابن عباس أنه قال: إّن املالئكَة كانت تُقاِتُل اِجلنَّ الذين  34[البَـَقَرة:  }َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِيَن 
 ِإبلْيُس وكان صغرياً، وعاَش مع املالئكِة فَـتَـَعّبَد معهم، فلما َعَصى كانوا يـُْفِسدوَن يف األرِض وَيْسِفكوَن الدماَء َفُسِيبَ 

ئساً ِمْن رمحِة هللا؛ ويُقال: إنَّ امسَ  ً رجيماً أي  ُ، ومسّاُه إبليساً، وشيطا َّ ُه كان أمَر هللا وَأَىب السجوَد آلدَم لَعَنُه ا
َفُة اليت تُناِسُب َمْعِصيَـَتُه هي:  َق َعَلْيِهْم إِْبِليُس ظَنَُّه}  »إبِْليسُ «َعَزازِيل، والصِّ لُِتالزَِمُه إىل يـَْوِم الدِّيِن. {َوَلَقْد َصدَّ

] واملعىن أن إبليس قال: ُألغويّنهم وألضلَّنَّهم، وما كان عن علٍم أو حتقيق وإمنا كان ظّناً. فلما اتّبعوه يف 20[َسَبإ: 
ُهْم بـَْغَتًة فَِإَذا ُهْم 12[الرُّوم:  }اَعُة يـُْبِلُس اْلُمْجرُِموَن ما دعاهم إليه صدق ظنه. {َويـَْوَم تـَُقوُم السَّ  َ ]، {َأَخْذ

] أي آيسون من رمحة هللا ومن النجاة. {َوِإْن َكانُوا ِمْن قـَْبِل َأْن يـُنـَزََّل َعَلْيِهْم ِمْن قـَْبِلِه 44[األنَعام:  }ُمْبِلُسوَن 



إنزال املطر عليهم. وملا كان املُْبِلُس يـَْنَسى ما يـَْعِنيه، ِقيَل: أبـَْلَس ُفالٌن، إذا  ] أي آيسني من49[الرُّوم:  }َلُمْبِلِسَني 
ُتُه.  َسَكَت غّماً وانـَْقطََعْت ُحجَّ

َأْرُض ابـَْلِعي َماَءِك} [ُهود:   ] ِمن قوهلِِم بَِلْعُت الشيَء وابـْتَـَلْعُتُه، ومنه البلُّوَعُة. أي شرَبِت األرُض املاَء.44بلع: {َ
 أي غاضت املاُء يف األرض.

َرةِ  ً أو أْمراً ِمَن األُموِر املَُقدَّ ً كان أو َزما تَـَهى َمكا َا يـَُعبـَُّر به بلغ: البلوُغ والبالُغ: االنْتهاُء إىل أْقَصى املقِصِد واملنـْ ، ورمبَّ َتِه إليه، َفِمن االنتهاِء قوله تعاىل يف اآلية  من سورة القصص {بـََلَغ َأُشدَُّه}  14عِن املشارَفِة عليه، وإْن مل يـَنـْ
] {َما 232] وبلغ أربعني سنًة، و {َوِإَذا َطلَّْقُتُم النَِّساَء فـَبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَال تـَْعُضُلوُهنَّ} [البَـَقَرة: 14[الَقَصص: 

]، ومن 19َمْن بـََلَغ} [األنَعام: ]، {وَ 102]، {فـََلمَّا بـََلَغ َمَعُه السَّْعَي} [الصَّافات: 56ُهْم بَِبالِِغيِه} [َغافر: 
بلغ أي من بلغه القرآن، كأمنا رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومسع منه، فيكون الرسول قد بّلغه بنفسه. {َلَعلِّي 

لَِغٌة} [الَقَلم: 36[َغافر:  }أَبـُْلُغ اَألْسَباَب  َنا َ َتِهَيٌة يف التَّوكِ 39]، و {َأْميَاٌن َعَليـْ يِد. ومن البالغ التبِليغ: ] أي ُمنـْ
َنا 35[األحقاف:  }]، {َبَالٌغ فـََهْل يـُْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَفاِسُقوَن 52{َهَذا َبَالٌغ لِلنَّاِس} [إبراهيم:  ]، {َوَما َعَليـْ

َنا احلَِْساُب 17[يس:  }ِإالَّ اْلَبَالُغ اْلُمِبُني  َا َعَلْيَك اْلَبَالُغ َوَعَليـْ ]. والبالُغ الِكفايَُة: {ِإنَّ 40الّرعد: [ }]، {َفِإمنَّ
] أْي إْن مل 67]، و {َوِإْن ملَْ تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت ِرَساَلَتُه} [املَائدة: 106[األنبَياء:  }ِيف َهَذا لََبَالًغا لَِقْوٍم َعاِبِديَن 

ْلَت َتكْن يف ُحكِم َمْن مل يـُبَـلِّْغ شيئاً  ِمْن ِرسالِتِه، وذلك أّن ُحْكَم األْنِبياِء وَتْكِليفاِِم أَشدُّ  تـُبَـلِّْغ هذا أو شيئاً مما محُِّ
وليس ُحكُمُهْم كحكم ساِئر الناِس الذين يـَُتجاَىف عنهم إذا َخَلطُوا َعَمًال صاِحلاً وآخر َسيِّئاً. وأّما قولُُه َعزَّ وجلَّ 

ا إذا انْـتَـَهْت إىل أْقَصى األَجِل ال َيصحُّ 2َالق: {فَِإَذا بـََلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ ِمبَْعُروٍف} [الطّ  َّ ] فَِلْلُمشاَرَفِة، فإ
} [األعَراف: لِلزوِج ُمراَجَعُتها وإمساُكها. ويقاُل: بـَلَّْغُتُه اخلبَـَر وأبْـَلْغُتُه، ِمثْـُلُه، وبلَّْغُتُه أْكثـَُر {أُبـَلُِّغُكْم رَِساالَ  ِت َريبِّ

أَيـَُّها الرَُّسوُل 62 ]، {فَِإْن تـََولَّْوا فـََقْد أَبـَْلْغُتُكْم َما أُْرِسْلُت ِبِه 67بـَلِّْغ َما أُْنزَِل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك} [املَائدة: ]، {َ
] 8: [َمرميَ  }]، {َوَقْد بـََلْغُت ِمَن اْلِكَربِ ِعِتيا 40]، {بـََلَغِينَ اْلِكبَـُر َواْمَرَأِيت َعاِقٌر} [آل ِعمَران: 57إِلَْيُكْم} [ُهود: 

ن  وذلك حنُو أْدرَكِين اَجلْهُد. والبالَغُة تُقاُل على وْجَهْنيِ: أَحُدُمها أْن يكوَن الكالُم أو القوُل بذاتِِه بليغاً، وذلك 
ً يف َمْوُضوِع ُلَغِتِه وِطْبقاً لِْلَمْعىن املَْقُصوِد به وِصْدقاً يف نْفِسِه. ومَىت اْخرتُِ  َم وْصٌف ِمْن ذلك  َجيَْمَع َثالثَة أْوصاٍف: َصوا

ْعتباِر القاِئل واملُقوِل له، وهو أْن يـَْقِصَد القاِئُل أْمراً فـََيوردَ  ِقصاً يف البالَغِة. والثاين أْن يكوَن بَِليغاً  ُه على وْجٍه كان 
] َيِصحُّ َمحُْلُه على 63[النَِّساء:  }حقيٍق أْن يـَْقبَـَلُه املُقوُل له. وقوله تعاىل: {َوُقْل َهلُْم ِيف أَنـُْفِسِهْم قـَْوًال بَِليًغا 

ِْم، فإشاَرٌة إىل بـَْعِض ما يـَْقَتِضيِه ُعموُم اللَّْفِظ. وقيَل: دالل ٌة على فضِل البالغِة املَْعنَـيَـْنيِ. َوقيَل: َخوِّفـُْهْم ِمبكارَِه تـَْنزُل 
ا أحَد أقساِم احلكمِة ملا فيها ِمنْ  وضِح بياٍن لكوِ لّلفِظ وحثٌّ على اعتماِدها   بلوِغ املعىن الذي حيتاُج إىل الّتفسِري 

 الوجيِز مَع ُحسِن الرتتيب. والبـُْلَغُة: ما يـُتَـبَـلَُّغ به ِمَن العيِش.



بَـرْ   تُُه كأّينِ بلي: يُقاُل بَلَي الثوُب بًلى وَبالًء، أْي َخُلَق. ومنه ملْن ِقيَل: سافَر َبالُه َسَفٌر أي أْبالُه السفُر. وبَلوته: اْختـَ
ُلو ُكلُّ نـَْفٍس َما َأْسَلَفْت} [يُونس:  30أْخَلْقُتُه ِمْن َكثْـَرِة اْخِتباري له، وقوله يف سورة يونس، اآلية:  {ُهَناِلَك تـَبـْ

َي الَغمُّ َبالًء ِمْن َحْيُث إنه 30 ً، إذا اْخَتربْتُُه، ومسُِّ ْبِلي يُـ ] أْي نـَْعرُف َحقيَقَة ما َعِمَلْت، ولذلك ِقيَل: أبـَْلْيُت فال
ُلَونَُّكْم ِبَشيٍء ِمَن اْخلَْوِف} [البَـَقَرة: 6[إبراهيم:  }اِجلْسَم {َوِيف َذِلُكْم َبَالٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيٌم  ]، {ِإنَّ 155]، {َوَلنَـبـْ

َي التَّْكِليُف َبالًء ِمْن أْوُجٍه: أَحُدها أ106[الصَّافات:  }َهَذا َهلَُو اْلَبَالُء اْلُمِبُني  ّن التَّكالِيَف ُكلَّها َمشاقُّ ]. ومسُِّ
ُلَونَُّكْم َحىتَّ  ُ عزَّ وجلَّ: {َوَلنَـبـْ َّ ا اْخِتباراٌت، وهلذا قال ا َِّ 31اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصَّاِبرِيَن} [َحممَّد:  نـَْعَلَم على األْبداِن، فصاَرْت ِمن هذا الوجِه بالًء، والثاين أ رًة ]، والثالُث أّن اْخِتباَر ا ملَسارِّ لَِيْشُكُروا، و رًة   تعاىل لِْلِعباِد 

لقياُم ُحبُقوِق الصَّْرب ملضارِّ لَِيْصربوا، فصاَرِت املِْحَنُة مجيعاً بالًء، فاملِْحَنُة ُمْقَتضيٌة لِلصَّْرب، واملِْنَحُة ُمْقَتِضَيٌة لِلشُّكر وا
ُكْم} [األنَعام: أْيَسُر ِمَن الِقياِم ِحبُُقوِق الشُّكر. وقوله تع َ ُلوَُكْم ِيف َما آ اىل: {َوَرَفَع بـَْعَضُكْم فَـْوَق بـَْعٍض َدَرَجاٍت لِيَـبـْ

لّرِْزِق واملاِل والسُّْلطَِة والوجاهة، والصُّورِة والُقوَِّة اجلسديَِّة لَِيْخَتِربَُكمْ 165 فيما  ] أي: َرَفَع بـَْعَضُكْم فوَق بعٍض 
لُ  َنًة} [األنبَياء: أعطاكم. وقال تعاىل: {َونـَبـْ لشَّرِّ َواخلَْْريِ ِفتـْ ِ ]، {َولِيـُْبِلَي اْلُمْؤِمِنَني ِمْنُه َبَالًء َحَسنًا} [األنَفال: 35وُكْم 

ْم ] راِجٌع إىل األْمَرْيِن: إىل احملنِة اليت َأْوقـََعهُ 6[إبراهيم:  }]. وقوله عزَّ وجلَّ: {َوِيف َذِلُكْم َبَالٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيٌم 17
ُوَن أَبـَْناءَُكْم َوْيَسَتْحُيوَن ِنَساءَُكْم} [البَـَقَرة:  ا يف قولِه عزَّ وَجلَّ: {يَُذحبِّ ]، وإىل اْحملَنِة اليت أْجناهم ربـُُّهُم 49فرعوُن 

ِت َما ِفيِه َبَالٌء ُمِبٌني  َناُهْم ِمَن اآلَ ٌع إىل األْمَرْيِن، كما ] راجِ 33[الّدخان:  }العزيُز منها، وكذلك قوله تعاىل: {َوآتـَيـْ
]. وإذا ِقيَل ابـْتَـَلى ُفالٌن كذا وأْبالُه، فذلك 44وصَف كتابه بقوله: {ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهدًى َوِشَفاٌء} [ُفّصَلت: 

ا ُقِصَد به يَتَضمَُّن أْمَرْين: أَحُدُمها تـََعرُُّف حالِه والوقوُف على ما ُجيَْهُل ِمْن أْمرِِه. والثاين ُظهوُر َجْودَ  تِِه وَرَداَءتِِه، وُرمبَّ
َُّ تعاىل كذا أو أْبالُه، فليَس املُراُد ِمنه إال إظهاَر َجوْ  ا يـُْقَصُد به أَحُدُمها، فِإذا ِقيَل: َبَال ا َدتِِه وَرداَءتِِه دوَن األْمراِن، ورمبَّ

ُ َعالََّم الُغُيوِب، وعلى هذا قوُلُه عزَّ وجلَّ: {َوِإِذ ابـْتَـَلى التـََّعرُِّف ِحلالِه والوُقوِف على ما ُجيَْهُل ِمْن أْمرِِه، إْذ كا َّ ن ا تَـُلوا 124إِبْـَراِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت فََأَمتَُّهنَّ} [البَـَقَرة:  َِواِمَر َونَواٍه فَأّداها ُكّلها على أمتِّ وْجٍه، َوَقولُُه تـََعاَىل: {َوابـْ ]، َكلََّفُه 
َُّ تـََعاَىل َأْن َخيَْتِربُوا ُعُقوَل اْليَـَتاَمى، ِيف أَْفهاِمِهمْ 6َساء: اْليَـَتاَمى} [النِّ   ] وهو ِخطَاٌب َألْولَِياِء اْليَـَتاَمى، أََمَرُهْم به ا

 َوَصَالِحِهْم ِيف أَْمَواِهلِْم.
] إىل قوله: {بـََلى َمْن َكَسَب َسيّـَئًة} 80ة: بلى: بَلى: َردٌّ لِلنفي كما يف قوله تعاىل: {َوَقاُلوا َلْن َمتَسََّنا النَّاُر} [البَـَقرَ 

]. ونـََعْم، يقاُل 172]. أو جواٌب السِتْفهاٍم ُمْقَرتٍن بنْفي ْحنُو: {أََلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا بـََلى} [األعَراف: 81[البَـَقَرة:  ] وال يُقاُل هُهنا بـََلى فإذا 44ا قَاُلوا نـََعْم} [األعَراف: يف االْستفهاِم املَُجرَِّد، ْحنُو: {فـََهْل َوَجْدمتُّْ َما َوَعَد َربُُّكْم َحق 
َلَم َما ُكنَّا  نـَْعَمُل ِمْن ُسوٍء ِقيَل: ما ِعْنِدي َشْيٌء، فـَُقْلَت بـََلى، فهو َردٌّ ِلكالِمِه، وإذا قْلَت نعم فإْقراٌر منك {َفأَْلَقُوا السَّ ُتْم تـَْعمَ  َ َعِليٌم ِمبَا ُكنـْ َّ َْتِيَنا السَّاَعُة ُقْل بـََلى َوَريبِّ َلَتْأتِيَـنَُّكْم} 28[الّنحل:  }ُلوَن بـََلى ِإنَّ ا ]، {َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َال 



ِت َربُِّكْم َويـُْنِذُروَنُكْم لِقَ 3[َسَبإ:  َ ُلوَن َعَلْيُكْم آ ِْتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يـَتـْ َ ْوِمُكْم َهَذا قَاُلوا اَء يَـ ]، {َوقَاَل َهلُْم َخَزنـَتـَُها َأملَْ 
ْلبَـيَِّناِت َقاُلوا بـََلى} [َغافر: 71بـََلى} [الزَُّمر:  ِ ْتِيُكْم ُرُسُلُكْم  َ  ].50]، {قَاُلوا أََوملَْ َتُك 

ا صالَح األْحواِل اليت ُميِْكُن ِلِإلْنساِن أْن َيِنبَّ  َيْت بذلك ألّن  ا َأْي أْن  بن: البناُن: األصابُع َأْو أطراُفها. ِقيَل مسُِّ
ملكان ُيِنبُّ، أي أََقاَم ِبِه، وِلذِلك ُخصَّ يف قولِه تعاىل: {بـََلى قَاِدرِيَن َعَلى َأْن ُنَسوِّ  ا، ويقاُل أَبنَّ   }َي بـََنانَُه يُِقيَم 

واخلُطُوِط والتَّعاريِج حىتَّ ] فقدرُة هللا القدير جعلِت البَـَناَن يف كلِّ إنساٍن متفاوتًة َعْن غريِِه يف األْحجاِم 4[الِقَياَمة: 
ُهْم ُكلَّ بـََناٍن  ا تُقاِتُل 12[األنَفال:  }ُميَيَّز كلُّ بَناٍن َعِن اآلَخر. وقوُله تعاىل: {َواْضرِبُوا ِمنـْ ] َخصَُّه ألجِل أنَّك 

 وُتَداِفُع. والبَـنَُّة: الرَّاِئَحُة الطّيبة اليت َتنبُّ مبا تـَْعَلُق به.
ًعا ِشَداًدا بىن: يُقاُل: بـَنَـيْ  َنا فَـْوَقُكْم َسبـْ َيًة وبـَْنياً {َوبـَنَـيـْ َىن ِبناًء {َهلُْم 12[النّـَبِإ:  }ُت أْبِين بِناًء وبِنـْ ] .والِبناُء اسٌم ِلَما يـُبـْ

َِّ أي الكعبِة ال20ُغَرٌف ِمْن فـَْوِقَها ُغَرٌف َمْبِنيٌَّة} [الزَُّمر:  ا عن بـَْيِت ا شريفِة. وقال تعاىل: ]. والَبِنيَُّة يـَُعبـَُّر 
ت:  َْيٍد} [الّذارَ ِ َناَها  ] والبـُْنياُن واِحٌد ال َمجٌْع {َال يـََزاُل 5[الّشمس:  }]، {َوالسََّماِء َوَما بـََناَها 47{َوالسََّماَء بـَنَـيـْ ِْم} [الّتوَبة:  َيانـُُهُم الَِّذي بـَنَـْوا رِيَبًة ِيف قـُُلِو َياٌن مَ 110بـُنـْ ]، {َقاُلوا ابـُْنوا َلُه 4[الصَّف:  }ْرُصوٌص ]، {َكَأنـَُّهْم بـُنـْ

ً} [الصَّافات:  َيا ]. وقال بـَْعُضُهْم: بـُْنياٌن َمجُْع بـُْنيانٍَة فهو مْثُل َشِعٍري وَشِعريٍة َوَمتٍْر وَمتْرٍة وَخنٍْل وَخنَْلٍة، وهذا 97بـُنـْ
نِيثُُه. وابٌن: أْصُلُه بَـ  بـَُينَّ الَ تـَْقُصْص النحُو ِمَن اجلمِع َيِصحُّ تذِكريُُه وَ نَـٌو، لِقوهلِِْم يف اجلمِع أبناٌء ويف التَّْصِغري بـَُينٌّ {

َك َعَلى ِإْخَوِتَك} [يُوُسف:  بـَُينَّ ِإّينِ أََرى ِيف اْلَمَناِم َأّينِ أَْذَحبَُك} [الصَّافات: 5ُرْؤَ بـَُينَّ َال ُتْشِرْك 102]، {َ َ} ،[
} [لقَمان:  َِّ ُ بـَنَّاًء يف إجياِدِه، ويُقاُل  ] ومسُِّي13ِ َّ بذلَك ِلكونه بَِناًء لألِب، فإّن األَب هو الذي بَناُه وَجَعَلُه ا

ْمرِه: هو ابْـُنُه، حنُو ُفالٌن ابُن  ِلُكلِّ ما َحيُْصُل ِمْن ِجَهِة َشْيٍء أو ِمْن تـَْربَِيِتِه أو بتَـَفقُِّدِه أو َكثْـَرِة ِخْدَمِتِه له أو ِقياِمِه 
 ْرٍب، وابُن السَّبيِل لْلُمساِفر، وابُن اللَّْيِل، وابُن الِعْلم. قال الشاِعُر:حَ 

 أوالَك بُنو َخْريٍ وَشرٍّ ِكَلْيِهما
ُد ُعَزيـٌْر اْبُن ِت اْليَـُهو وُفالٌن ابُن َبْطِنِه وابُن فـَْرِجِه، إذا كان مهَُُّه َمْصُروفاً إليهما، وابُن يـَْوِمِه إذا مل يـَتَـَفكَّْر يف َغِدِه. {َوَقالَ  

َِّ} [الّتوَبة:  َِّ َوَقاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن ا ] {ِإنَّ ابْـَنَك َسَرَق} 45]، {ِإنَّ اْبِين ِمْن أَْهِلي} [ُهود: 30ا
َبِينَّ َال 72ّنحل: ]. وَمجُْع ابٍن: أْبناٌء وبـَُنوَن {َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم بَِنَني َوَحَفَدًة} [ال81[يُوُسف:  } ،[

ٍب َواِحٍد} [يُوُسف:  َ َبِين آَدَم ُخُذوا زِينَـَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد} [األعَراف: 67َتْدُخُلوا ِمْن  َبِين 31]، {َ َ} ،[
مُع بَناٌت. وقوله تعاىل على ]. ويقاُل يف ُمَؤنَِّث ابٍن: ابَنٌة وبْنٌت، واجل27آَدَم َال يـَْفِتنَـنَُّكُم الشَّْيطَاُن} [األعَراف: 

] وكان رّدهم عليه {َلَقْد َعِلْمَت َما َلَنا ِيف بـََناِتَك ِمْن 78لسان لوط (ع) : {َهُؤَالِء بـََناِيت ُهنَّ َأْطَهُر َلُكْم} [ُهود: 
} [ُهود:  ُخياِطْب أْهَل  ] ِقيَل خاَطَب لوط (ع) ِبذلَك أكابَر القوِم وَعَرَض عليهم الزواج من بناته، أْي مل79َحقٍّ

لَبناِت إىل ِنساِء  أمَِّتِه وَمسَّاُهنَّ بَناٍت قـَْريَِتِه ُكلَُّهْم فإنه ُحماٌل أْن يـَْعرَض بَناٍت له قَليَلًة على اجلَمِّ الَغِفري، وِقيَل َبْل أشاَر 



ْيِن َهلُْم، كما تـََقدََّم يف ِذْكِر األِب، وقولُه تعاىل: له ِلكوِن ُكلِّ َنيبٍّ مبَْنزَلِة األِب ألمَِّتِه، َبْل ِلكونِِه أكبَـَر وأَجلَّ األبـَوَ 
َِِّ اْلبَـَناِت} [الّنحل:  َِّ تعاىل.57{َوَجيَْعُلوَن  َِّ: إّن املَالئكَة بَناُت ا  ] ُهو قوُهلُْم عِن ا

َِِّ ُشرََكاَء اجلِْنَّ َوَخَلَقُهْم َوَخَرُقوا  }َلُه بَِنَني َوبـََناٍت ِبَغْريِ ِعْلٍم ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َعمَّا َيِصُفوَن  َوأّما قـَْوُلُه َتعاىل: {َوَجَعُلوا 
ُ خاِلُق الّناِس والدَّوابِّ واألنعاِم، 100[األنَعام:  َّ ] فقد قال (الُكّفاُر) إنَّ هللا َتعاىل وإبليَس َأَخواِن َشريكاِن: ا

باِع؛ وهي ُ وأَمَرَهم  }وَخَلَقُهمْ {مقالُة املَجوِس. وقولُُه َتعاىل:  وإبليُس خالُق احليّاِت والعقارِب والسِّ ّ أي َخَلَقُهُم ا
ِمَن املالئكِة  }بنات{من البنني؛ وِهَي مقالُة الَيهوِد والنَّصاَرى، و  }بنني{أي َوَصفوا له:  }وخرقوا له{لتَّوحيِد. 

أي نـَزََّه نَفَسُه عِن الولِد  }سبحانه{جٍَّة وبَياٍن، أي بال حُ  }بغري علم{واألصنام؛ وِهَي مقالُة ُمْشرِكي العرِب، 
 أي تعاىل هللا علّواً كبرياً وتربَّأ عن َأْن َيكوَن لُه بنون أو بَنات. }وتعاىل عما يصفون{والشَّريك، 

ُ سبحانه رسوَلُه ِبسؤاِل ] فقد 149[الصَّافات:  }وأما قولُُه تعاىل: {َفاْستَـْفِتِهْم أَلَِربَِّك اْلبَـَناُت َوَهلُُم اْلبَـُنوَن  ّ أمَر ا ٌت تنكُر على املشر ] قالوا نـََعْم. فقاَل َهلُُم النيبُّ (ص) : أَتـَْرَضْوَن 149[الصَّافات:  }أهِل مكَّة {َفاْستَـْفِتِهْم أَلَِربَِّك اْلبَـَناُت َوَهلُُم اْلبَـُنوَن  كني تفكريَُهُم وعقوَهلُُم اليت ال ُمتَيِّز  ما ال تـَْرَضْوَن ألنفسكم؟ ولذلك ورَدت بعد هذه اآلية آ
ً َوُهْم َشاِهُدوَن *َأَال ِإنـَُّهْم ِمْن ِإْفِكهِ  َ َُّ َوِإنـَُّهْم بَني اَحلقِّ والباِطِل. قاَل َتعاىل: {أَْم َخَلْقَنا اْلَمالَِئَكَة ِإ ْم َليَـُقوُلوَن *َوَلَد ا

 ].154- 150[الصَّافات:  }َبِنِني *َما َلُكْم َكْيَف َحتُْكُموَن َلَكاِذبُوَن *َأْصَطَفى اْلبَـَناِت َعَلى الْ 
َت الرَُّجُل 258ت: {فـَُبِهَت الَِّذي َكَفَر} [البَـَقَرة:  َن ِمْن ُظُهوِر اُحلجَّة. َويُقاُل: َ َ ] َأْي َحتَيـََّر ِعْنَد االْنِقطَاِع ِمبَا 

. َويُـ  ً، ِإَذا َدِهَش َوَحتَريَّ ً} [النَِّساء: يـَبـَْهُت بـُْهَتا َُْخُذونَُه بـُْهَتا ] 20َقاُل: أبـَْهَتُه، ِإَذا قَابـََلُه ِبكِذٍب، قَـْولُُه تـََعاَىل: {َأ
َهتُـُهْم} [األنبَياء:  َْتِيِهْم بـَْغَتًة فـَتَـبـْ َُْخُذونَُه ادَِّعاًء لِْلَكِذِب ِفيه. َوقـَْوُلُه تـََعاَىل: {َبْل  ُهْم. ] َأْي فـَُتْدِهُشُهْم وَ 40أي َأ ُحتَريِّ ُ تعاىل: {َِْتَني 16[النُّور:  }قال َعزَّ وجلَّ: {َهَذا بـُْهَتاٌن َعِظيٌم  َّ ] أي: كِذٌب يـُْبِهُت ساِمَعُه لِفظاَعِتِه. وقول ا

ْل ذلَك ِلُكلِّ فعٍل شنيٍع يـَتَـَعاطَيـَْنُه ] ِكنايٌَة عن الزَِّىن، وِقيَل بَ 12بِبـُْهَتاٍن يـَْفَرتِيَنُه بـَْنيَ أَْيِديِهنَّ َوَأْرُجِلِهنَّ} [املُمَتحَنة: 
لَبِهيَتِة، أِي الكذِب.  لَيِد والّرِْجِل ِمْن تناُوِل ما ال َجيُوُز واملَْشِي إىل ما يقبح. ويُقاُل: جاَء 

َنا ]. وقد بـَُهَج 60ج: البَـْهَجُة: ُحْسُن اللوِن وظهوُر السُّرور فيه {َحَداِئَق َذاَت بـَْهَجٍة} [النَّمل:  ِيٌج. {َوأَنـْبَـتـْ فهو َ
َِيٍج  ] أي: أنبت هللا يف األرض من كل صنف ُموِنق للعني َحَسن الصورة واللون، 7[ق:  }ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج 

 يُدخل البهجة أي السرور يف النفس.
أو عن ِمسٍَة، أو الناقُة املَُخلَّى َضْرُعها ل: أصُل البَـْهِل: كوُن الشيِء غَري ُمراًعى. والباِهُل: البعُري املَُخلَّى عن قيِدِه 

ِهًال غري  لكسر، هو خيٌط ُيشدُّ فوق ِخْلِف النَّاَقِة لِئّال يرَضَعها َولُدها. قالِت امرأٌة: أتيُتَك  رار  عن ِصراٍر. والصِّ
يَع ما ُكْنُت أْمِلُكُه ملَْ أسَتأثِْر َبْشيٍء ُدونَهُ  لَبِعِري ذاِت ِصراٍر، أي أَحبُْت َلك مجَِ ً: َخلَّيُتُه وإراَدتَُه َتْشبيهاً  َِّ َعلَ . وأبـَْهْلُت ُفال َتِهْل فـََنْجَعْل َلْعَنَة ا [آل  }ى اْلَكاِذِبَني الباِهِل. والبَـْهُل واالبِتهاُل يف الدُّعاِء: االسِرتساُل فيه والتََّضرُّع {مثَُّ نـَبـْ

للَّ 61ِعمَران:   ْعِن فألْجِل أّن االْسِرتْساَل يف هذا املكاِن ألْجِل اللَّْعِن. قال الشاِعُر:] وَمْن َفسََّر االبْتهاَل 



 أي اسرتَسَل ِفيهْم فأْفناُهْم.   َنَظَر الدَّهُر إَليهْم فابـْتَـَهلْ 
اسَِّة إدراُكُه، إْن كاَن م: البُـْهَمُة: احلَجُر الصُّْلُب. وِقيَل لِلشُّجاِع بـُْهَمٌة َتْشبيهاً به. وِقيَل ِلكلِّ ما َيْصُعُب على احل

َهَم، وأبْـَهْمُت الباَب: أْغَلْقُتُه إْغال َهٌم. ويُقاُل أبـَْهْمُت كَذا فاْستَـبـْ قاً ال حمسوساً، وعلى الَفْهم، إْن كاَن َمْعقوًال: ُمبـْ
اِم، لِكْن خُ  باَع يـُْهَتَدى لَفْتِحِه. والَبِهيَمُة: ما ال نُْطَق له، وذلك ملا يف َصْوتِِه ِمَن اإلْ صَّ يف التعاُرِف مبَا عدا السِّ ِيَمُة اَألنـَْعاِم} [املَائدة:  َِْم أْمُرُه لِلظُّْلَمِة، أو يف َمْعَىن 1والطَري {أُِحلَّْت َلُكْم َ ِيٌم، فِعيٌل مبعىن ُمْفَعٍل قد ُأ َ ]. وليٌل 

ِيٌم، إ َ ذا كان على لوٍن واِحٍد ال تكاُد ُمتَيُِّزُه العُني غايََة التمييز، ومنه مفِعٍل، ألنَُّه يـُْبِهُم ما يَِعنُّ فيه َفال يُْدَرُك. وفرٌس 
ْنيا ويَـ  وَن به يف الدُّ ُ أْعلُم. ما ُرِوَي أنَُّه ُحيَْشُر الناُس يوَم القياَمِة بـُْهمًا، أي ُعراًة، وقيَل ُمَعرَّوَن ِممَّا يـَتَـَومسَّ َّ تَـَزيـَُّنوَن به، وا بساً، وإذا عظمت ويبست كانت كًأل يُرعى. وقد أبـَْهَمِت والبَـْهُم: ِصغاُر الَغَنمِ   األْرُض: َكثـَُر بـُْهُمها، حنُو أْعَشَبْت وأبـَْقَلْت، أي َكثـَُر ُعْشُبها وبـَْقُلها.. والبـُْهَمى: نَباٌت من البقول رطباً و

َوِة الذي هو مُ  نافاُة األْجَزاِء. يُقاُل: مكاٌن بـََواٌء، إذا مل يُكْن بواء: أْصُل البواِء ُمساواُة األْجزاء يف املَكاِن، ِخالُف النـَّبـْ
ً، َسوَّيـُْتُه فَـتَـبَـوَّأ. ودُم ُفالٍن بواٌء بَدِم ُفالٍن، إذا كان كفوءاً له {َوَأْوَحيْـ  َنا ِإَىل ُموَسى َوَأِخيِه بياً بنازِِلِه. وبـَوَّْأُت له مكا

{ َ َبِين ِإْسَرائِيَل ُمبَـوَّأَ ِصْدٍق} [يُونس: 87[يُونس:  َأْن تـَبـَوََّءا لَِقْوِمُكَما ِمبِْصَر بـُُيوً ً، {َوَلَقْد بـَوَّْأ ] أي اختذا هلم بيو
َها َحْيُث َيَشاُء} [يُوُسف: 121]، {تـُبَـوِّىُء اْلُمْؤِمِنَني َمَقاِعَد لِْلِقَتاِل} [آل ِعمَران: 93 ]. 56]، {يـَتَـبَـوَّأُ ِمنـْ

َمْن َكَذَب «ُتُه به وسّدْدتُُه إليه مث َقَصْدُت الطَّْعَن به. وقال عليه وعلى آله الصالة والسالُم: وبَوأُت الرُّْمَح ْحنَوُه: قابل
داً فَـْليَـتَـَبوأ َمْقَعَدُه ِمَن النارِ   . أي فْلُيِقْم ِبِه. قال الشاعر يف ِصَفِة إبٍل:)33(»َعَليَّ ُمتَـَعمِّ

 أًوى تـَبَـوَّأ َمْضَجعاْخفاِفها مَ    هلا أْمُرها حىت إذا ما تـَبَـوَّأتْ 
اِر والبيِت، وَمجُْعُه أبوابٌ   بـََوَب: الباُب: يُقاُل ِلَمْدَخِل الشيِء، وأصُل ذلَك َمداِخُل األْمِكَنِة كباِب املَديَنِة والدَّ

ٍب َواِحٍد 25{َواْستَـبَـَقا اْلَباَب َوَقدَّْت َقِميَصُه ِمْن ُدبٍُر َوأَْلَفَيا َسيَِّدَها َلَدى اْلَباِب} [يُوُسف:  ]، {َال َتْدُخُلوا ِمْن َ
ُب كذا، واملبوَُّب منه: املقسوم إىل أبواب. وهذا 67َواْدُخُلوا ِمْن أَبـَْواٍب ُمتَـَفّرَِقٍة} [يُوُسف:  ]. ومنه يُقال يف الِعلِم: 

ٌب إىل ِعلِم كذا، أي به يـُتَـَوصَُّل إليه. وقال (ص) :  اأ مدينُة الِعلِم وَعِليٌّ «الِعلم  ُ أي به يـُتَـَوصَُّل. قال  )34(» 
 الشاعر:

ا ِ  أتيُت املروءَة ِمن 
ِطُنُه ِفيِه الرَّْمحَُة} [اَحلديد: 44وقال تعاىل {فـََتْحَنا َعَلْيِهْم أَبـَْواَب ُكلِّ َشْيٍء} [األنَعام:  َ ٌب  ]، وقال عزَّ وجلَّ: {َ

ا يـُتَـَوصَُّل إليهما {اْدُخُلوا أَبـَْواَب َجَهنََّم} [الزَُّمر: ]. وقد يقاُل: أبواُب اجلنِة وأبواُب جهنم لَألشي13 اِء اليت 
ِب  73]، {َحىتَّ ِإَذا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَبـَْوابـَُها َوقَاَل َهلُْم َخَزنـَتـَُها َسَالٌم َعَلْيُكْم} [الزَُّمر: 72 ا ِقيَل هذا ِمْن  ] وُرمبَّ

ً أي َعِمْلُت. كذا، أْي ِمما َيْصُلُح لُه، وْمجُعُه  ٌت، وقال اخلَِليُل: الَبابَُة يف احلُُدوِد واحلساِب الغايُة، وبـَوَّْبُت 
ٍب: بـَْوٌب. ً: اختََّْذتُُه. وأْصُل   وأبواٌب ُمبَـوَّبٌَة. والبّواُب: حاِفُظ البَـْيِت. َوتـَبـَوَّْبُت 



لَبواِر عن بور: الَبوار: فـَْرُط الَكساِد. وَلمَّا كان فـَْرُط الَكسا  َ َر الشيُء يـَُبوُر بـَْوراً وبـُْؤراً، أْي َكَسَد، ومنه قوله تعاىل: {ِجتَارَ ِد يـَُؤدِّي إىل الفساِد كما ِقيَل: َكَسَد حىت َفَسَد، ُعربِّ ًة َلْن اهلَالِك وعن األرِض اخلراِب اليت مل تزرَع. يُقاُل 
َِّ ِمْن بـََواِر األميِِّ 10[فَاِطر:  }يـَُبوُر  ]، {َوَمْكُر أُولَِئَك ُهوَ 29[َفاِطر:  }تـَُبوَر  ، أي اليت )35(]. وُرِوَي: نـَُعوُذ 

ئٌِر، وقوٌم 28[إبراهيم:  }مكثت يف بيت أبيها، فيقاُل هلا الَبواُر {َوَأَحلُّوا قَـْوَمُهْم َداَر اْلبَـَواِر  ]. ويقاُل رجٌل حائٌِر 
ِئٍر، وِقيَل بل هو َمْصَدٌر يُوَصُف 18[الُفرقان:  }انُوا قـَْوًما بُورًا ُحوٌر بُوٌر {َحىتَّ َنُسوا الذِّْكَر وَكَ  ] أي َهْلَكى، مجُع 

 به الواِحُد واجلمُع فـَُيقاُل: َرجٌل بُوٌر، وقوٌم بُوٌر، ومنه قال الشاِعُر:
 راِتٌق ما فَِتْقُت إْذ أ بُورُ    رسوَل املَِليِك إّن ِلساِين 

 ِتباِر، فيقاُل بـُْرُت كذا: اْختَـبَـْرتُُه.وُيْستعاُر ذلك ِلالخْ  
لنهاِر، مث قد يُقاُل لِ  للَّيِل، كما يُقاُل: َظلَّ  َت: أقاَم  للَّْيِل، ألنه يُقاُل  ْلَمسكِن بيت: أْصُل البيِت َمأَوى اِإلنساِن 

مل لشعر. قال تعاىل: بيٌت ِمن غري اْعتباِر الليِل فيه، وَمجُْعُه أبياٌت وبـُُيوٌت، لِكِن البـُُيوُت  ، واألبْياُت  سكِن َأَخصُّ
َلًة} [يُونس: 52{فَِتْلَك بـُُيوتـُُهْم َخاِويًَة ِمبَا َظَلُموا} [النَّمل:  َر 87]، {َواْجَعُلوا بـُُيوَتُكْم ِقبـْ ] {َال َتْدُخُلوا بـُُيوً َغيـْ

ٍر وُصوٍف ووَبٍر، وبه ُشبَِّه بـَْيُت الشَّعر، وُعربِّ عن ]. ويَقُع ذلك على املُتََّخذ ِمن َحَجٍر ومدَ 27بـُُيوِتُكْم} [النُّور: 
ُتُه. وصاَر أهُل البيِت ُمَتعاَرفاً يف آِل النيبِّ (ص) ، ونـَبَّه النيبُّ بقوِله:  نُه بـَيـْ َسْلمان ِمنَّا أهَل «مكاِن الشيء 

َِّ والبيُت ، أّن َمْوَىل القوِم َيِصحُّ ِنْسبَـُتُه إليهم، كما قال: َمْوَىل )36(»البيتِ  القوِم منهم وابُنُه ِمْن أنفِسِهْم. وبيُت ا
ْلبَـْيِت اْلَعِتيِق  ِ ]، {ِإنَّ أَوََّل بـَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي بَِبكََّة} [آل 29[اَحلّج:  }العتيُق: الكعبة الشريفة، {َوْلَيطَّوَُّفوا 

َِّ. وقوله عزَّ وجلَّ: {َوَلْيَس 127َد ِمَن اْلبَـْيِت} [البَـَقَرة: ]، {َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْرَاِهيُم اْلَقَواعِ 96ِعمَران:  ] يـَْعِين بيَت ا َِْن َُْتوا اْلبـُُيوَت ِمْن ُظُهورَِها َوَلِكنَّ اْلِربَّ َمِن اتـََّقى} [البَـَقَرة:  ] إمنا نـََزَل يف قوٍم كانُوا يـََتحاَشْوَن أْن 189اْلِربُّ  ُكلِّ    بـَْعَد إْحراِمهْم فـَنَـبََّه تعاىل أّن ذلك ُمناٍف لِْلِربِّ، وقوله عزَّ وجلَّ: {َواْلَمالَِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمنْ َيْستَـْقبلوا بـُُيوتـَُهمْ 
ٍب * َسَالٌم} [الّرعد:  ُ َأْن تـُْرفَ 23-24َ َّ َع} ] َمْعناُه: ِبُكلِّ نوٍع ِمَن املسارِّ، وقوله سبحانه: {ِيف بـُُيوٍت َأِذَن ا

، حنو: {الَ َتْدُخُلوا بـُُيوَت النَِّيبِّ ِإالَّ َأْن يـُْؤَذَن َلُكْم} [األحَزاب: 36[النُّور:  ] 53] قيل املساجد، وِقيَل بـُُيوُت النيبِّ
َ ِإلِ◌بـَْراِهيَم َمَكاَن الْ  ] 26بَـْيِت} [اَحلّج: وِقيَل أِشَري بقوله يف (بـُُيوٍت) إىل أْهِل بيِتِه وقوِمِه، وقولُه تعاىل: {َوِإْذ بـَوَّْأ

ًتا ِيف اْجلَنَِّة} [الّتْحرمي:  َنا ِإَىل ُموَسى 11يعِين مكَة. وقال: {َربِّ اْبِن ِيل ِعْنَدَك بـَيـْ ْل ِيل فيها َمَقّراً. {َوَأْوَحيـْ ] أي َسهِّ
َلًة}  ا 87[يُونس: َوَأِخيِه َأْن تـَبـَوََّءا لَِقْوِمُكَما ِمبِْصَر بـُُيوً َواْجَعُلوا بـُُيوَتُكْم ِقبـْ ] أي واجعلوا يف بيوتكم قبلًة تتوجهون 

َ ِفيَها  َر إىل املسِجِد األْقَصى، وقيل اجعلوها ُمَصلى ُتصلُّون فيها لتأمُنوا ِمَن اخلوِف. وقولُه َعزَّ وجلَّ: {َفَما َوَجْد َغيـْ ت:  }بـَْيٍت ِمَن اْلُمْسِلِمَني  زِل الَقْريَِة قـَْريًَة.  ] ِقيَل هو إشارة إىل َمجاَعةِ 36[الّذارَ البيِت، َفَسمَّاُهْم بـَْيتاً، كَتْسِمَيِة 
ئِ  َ ً َوُهْم  َُْسَنا بـََيا ] و 97[األعَراف:  }ُموَن والَبياُت والتـَّْبِييُت: َقْصُد الَعُدوِّ لْيًال {أََفَأِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأْن َْتِيَـُهْم 

ً َأْو ُهْم قَائُِلوَن  ُهْم} [النَِّساء: 4ألعَراف: [ا }{بـََيا للَّْيِل. قال تعاىل: {بـَيََّت طَائَِفٌة ِمنـْ ]. والبَـيُّوُت: ما يـُْفَعُل 



للَّْيِل بـُيَِّت {ِإْذ يـُبَـيُِّتوَن َما َال يـَْرَضى ِمَن اْلَقْوِل} [النَِّساء: 81 ] وعلى ذلك قولُه 108] يُقاُل لُكلِّ ِفْعٍل ُدبِّر فيه 
َت ُفالٌن يـَْفَعُل كذا: ِعبارٌة  )37(»ال ِصياَم ِلَمْن مل يـُبَـّيِت الصياَم ِمَن اللَّْيلِ «صالة والسالُم: عليه وعلى آله ال و

ِب الِعباداِت، ومنه قوله تعاىل: {َوالَِّذيَن  لنهاِر. وُمها مْن  للَّْيِل، َكَظلَّ ملا يـُْفَعُل  يَِبيُتوَن لَِرِِّْم َمْوُضوَعٌة ملا يـُْفَعُل 
 ].64[الُفرقان:  }ُسجًَّدا َوِقياًما 

َد الشيُء يَبيُد بَياداً، إذا 35[الكهف:  }بيد: {َما َأُظنُّ َأْن تَِبيَد َهِذِه أََبًدا  َ ] أي أن تفىن هذه احلديقة، ويقاُل: 
 تـََفرََّق وتـََوزََّع يف البَـْيداِء، أي املَفاَزِة، وَمجُْع البَـْيداِء بِيٌد.

أللواِن ِضدُّ السَّواِد، يُقاُل ابـَْيضَّ اْبِيَضاضاً وبَياضاً، فهو ُمبـَْيضٌّ وأبـَْيُض {يـَْوَم تـَبـَْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ بيض: البياُض يف ا
َي به 107]، {َوأَمَّا الَِّذيَن ابـَْيضَّْت ُوُجوُهُهْم} [آل ِعمَران: 106ُوُجوٌه} [آل ِعمَران:  ]. واألبـَْيُض: ِعْرٌق مسُِّ

ْفَرُة يَض. وَلمَّا كان الَبياُض أْفَضَل َلْوٍن ِعْنَدُهْم، كما ِقيَل الَبياُض أفضُل والسَّواُد أَْهَوُل واحلُْمَرُة أْمجَُل والصُّ ِلكونِِه ابْ 
لبياِض حىت قيَل ِلَمْن مل يـََتَدنَّْس مبَعاٍب: هـو أبـْيَـُض الَوجـِه. وقولـه تعاىل:  َ عِن الفضِل والَكَرِم  {يـَْوَم أْشَكُل، ُعربِّ ، وعلى ذلك {َوِإَذا 106تـَبـَْيضُّ ُوُجوٌه} [آل ِعمَران:  ] فاْبِيضاُض الوُجوِه ِعبـارٌة عـِن املََسـرَِّة، واْسِوداُدهـا عِن الَغمِّ

ألُنْـَثى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودا} [الّنحل:  ِ َر َأَحُدُهْم  ِضَرٌة ]، وعلى حنِو االبيضاِض قْولُه تعاىل: {َوُجوٌه يـَوْ 58ُبشِّ َ  }َمِئٍذ 
]. وقيَل: أمَُّك بـَْيضاُء ِمْن 39- 38[َعَبَس:  }] وقولُه: {ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ ُمْسِفَرٌة *َضاِحَكٌة ُمْستَـْبِشَرٌة 22[الِقَياَمة: 

ٍة لِلشَّارِِبَني  َي البَـْيُض لِبياِضِه، الواحِ 46[الصَّافات:  }ُقضاَعَة، وعلى ذلك {بـَْيَضاَء َلذَّ َ عِن ]. ومسُِّ ا َمُصونًَة حتت اجلَناِح. وبـَْيَضُة البَـَلِد، ملا يُقاُل يف املْدِح والذَّ َدُة بـَْيَضٌة. وُكينِّ ا يف اللَّْوِن وكوِ لبَـْيضِة تْشبيهاً  ِم، أّما املَْدُح َفِلَمْن  املرأِة 
ً ِمْن بـَْنيِ أْهِل البَـَلِد وَرئِيساً فيهم، وعلى ذلك قوُل الشاعر:  كان مُصو

 فاملُحُّ خاِلُصُه لَِعْبِد َمنافِ    كاَنْت قـَُرْيٌش بـَْيَضًة فـَتَـَفلََّقتْ 
لبَـَلِد، أي الَعَراِء واملَفاَزةِ  يَـَتا بذلك وأّما الذَّمُّ َفِلَمْن كان َذلِيًال ُمَعرَّضًا ِلَمْن يَتناَولُُه َكبَـْيَضٍة َمتـُْروَكٍة  ، وبـَْيَضَتا الرَُّجِل، مسُِّ َض كذا أي َمتكََّن، قال الشاِعُر:َتْشبيهاً يف اهلَ  َضِت الدَّجاَجُة. و َئِة والَبياِض. يُقاُل:   يـْ

ِوي َ ْغن  ضا   بََدا ِمْن َذواِت الضِّ  ُصُدوَرُهُم فعشََّش مث 
َئِة البَـْيِض. ويُقاُل َدجاَجةٌ   َضْت َيُد املَرأِة، إذا ورَِمْت وَرماً على َهيـْ َن. و : َمتَكَّ َض احلَرُّ   بـَُيوٌض، وَدجاٌج بـُُيٌض.و

راءُ  راء إْعطاُء الثََّمِن وأْخُذ املُْثَمِن. ويقاُل لِْلبَـْيِع الشِّ راِء البَـْيُع، وذلك بيع: البَـْيُع إْعطاُء املُْثَمِن وأْخُذ الثََّمِن. والشِّ ، وللشِّ
]. وقال عليه 20 {َوَشَرْوُه بَِثَمٍن َخبٍْس} [يُوُسف: َحبَسِب ما يـَُتَصوَُّر ِمَن الثََّمِن واملُْثَمِن، وعلى ذلك قولُه َعزَّ وجلَّ 

أي ال َيْشَرتِيّن على ِشراُه. وأبـَْعُت الشيَء: َعَرْضُتُه لِلبَـْيِع  )38(»ال يَبيُع أَحدُُكْم على بـَْيِع أِخيهِ «وعلى آله السالُم: 
 حنُو قوِل الشاِعر:

 فـََرساً فـََلْيَس َجواُدُه مبُباعِ 



} [البَـَقَرة: واملُبايـََعُة واملُ   ُ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرَِّ َّ ]، {َال 9]، {َوَذُروا اْلبَـْيَع} [اجلُُمَعة: 275شاراُة تُقاالِن ِفيِهما {َوَأَحلَّ ا
َيَع اخلَليَفَة، إذا تَ 254]، {َال بـَْيٌع ِفيِه َوَال ُخلٌَّة} [البَـَقَرة: 31[إبراهيم:  }بـَْيٌع ِفيِه َوَال ِخَالٌل  َضمََّن َبْذَل ]. و

يـَْعُتْم ِبِه} [ َ َعٌة وُمَبايـََعٌة. وقولُُه عزَّ وجلَّ: {َفاْستـَْبِشُروا بِبَـْيِعُكُم الَِّذي  ] 111الّتوبَة: الطاَعِة له. ويقاُل لذلك بـَيـْ
ُ َعِن اْلُمْؤِمِنَني إِ  َّ ْذ يـَُبايُِعوَنَك َحتَْت الشََّجَرِة} [الَفْتح: إشارٌة إىل بـَيـَْعِة الرِّْضواِن املذكورِة يف قوله تعاىل: {َلَقْد َرِضَي ا

ََّ اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَني أَنـُْفَسُهْم} [الّتوبَة: 18 ] اآليََة، فَـَيكوُن البَـْيُع: 111] وإىل ما ذُِكَر يف قولِه تعاىل: {ِإنَّ ا
َعُة: الصَّْفَقُة على إِ  َع يف الشرِّ الصَّْفَقُة َعَلى ِإَجياِب البَـْيِع؛ َواْلبَـيـْ جياِب الطَّاَعِة. وأّما الباُع َفِمَن الواِو، بدالَلِة قوهلِِْم: 

َعُه.  يـَُبوُع، إذا َمدَّ 
َ َلُكْم ِمْن َمَساِكِنِهْم} [الَعنكبوت:  ُتُه {َوَقْد تـَبَـنيَّ َ وقد بـَيـَّنـْ َن واْسَتباَن وتـَبَـنيَّ َ َلُكْم َكْيَف 38َبَني: يُقاُل:  ]، {َوتـَبَـنيَّ

} [البَـَقَرة: 55[األنَعام:  }]، {َولَِتْسَتِبَني َسِبيُل اْلُمْجرِِمَني 45َعْلَنا ِِْم} [إبراهيم: فَـ  َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ ]، {َقْد تـَبَـنيَّ
ِت} [اَحلديد: 256 َ َلُكْم بـَْعَض الَِّذي َختَْتِلُفوَن ِفيِه} [ا17]، {َقْد بـَيـَّنَّا َلُكُم اآلَ ]، 63لّزخُرف: ]، {َوِألُ◌بـَنيِّ

َ لِلنَّاِس َما نـُّزَِل ِإلَْيِهْم} [الّنحل:  َ َهلُُم الَِّذي َخيَْتِلُفوَن ِفيِه} [الّنحل: 44{َوأَنـَْزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر لِتُـبَـنيِّ ]، 39]، {لِيُـبَـنيِّ
ٍت بـَيَِّناٍت} [النُّور:  ]. 185ُقْرآُن ُهدًى لِلنَّاِس َوبـَيَِّناٍت} [البَـَقَرة: ]، {َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه الْ 1{ِفيَها آَ

ٌت ُمبَـيَّناٌت وُمبَـيِّناٌت. والبَـيَِّنُة: الدَّال َلُة الواِضَحُة عقِليًَّة كاَنْت أو ويقاُل: آيٌة ُمبَـيَّنٌة اْعِتباراً مبَْن بـَيـََّنها، وآيٌة ُمبَـيَِّنٌة، وآ
َي الشاهداِن بـَيِّنَ  . وقال ُسْبحانَُه: )39(»البَـيَِّنُة على املُدَِّعي والَيِمُني على َمْن أْنَكرَ «ًة لقولِِه (ص) : َحمُْسوَسًة، ومسُِّ

] وقال: {لِيَـْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بـَيَِّنٍة َوَحيَْيا َمْن َحيَّ َعْن بـَيَِّنٍة} [األنَفال: 17{أََفَمْن َكاَن َعَلى بـَيَِّنٍة ِمْن َربِِّه} [ُهود: 
ْلبَـيَِّناِت} [األعَراف: ]، {َجاءَ 42 ِ ]. والبياُن: الَكْشُف عن الشيِء، وُهو أَعمُّ ِمَن النُّْطِق ُخمَْتصٌّ 101تْـُهْم ُرُسُلُهْم 

لتـَّْنِجيز وُهَو األشياُء ا ً. قال بـَْعُضُهْم: البياُن َيُكوُن على نوعني. أَحُدُمها  َ به بيا ليت تدلُّ ِإلْنسان وُيَسمَّى ما بـُنيِّ
الْخِتباِر، وذلك إّما أْن َيُكوَن ُنْطقاً أو ِكتابًَة أو إشارًة، َفِمماع ِر ُصنِعِه، والثاِين  هو  لى حاٍل ِمَن األْحواِل ِمْن آ

نَُّكُم الشَّْيطَاُن إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبٌني  حلَاِل قولُه: {َوالَ َيُصدَّ ٌ يف احلال ] أي َكْونُُه َعدّواً بَـ 62[الّزخُرف:  }بياٌن  نيِّ
ُؤَ َفْأُتوَ ِبُسْلطَاٍن ُمِبٍني  َ الْخِتباِر {فَاْسَألُوا 10[إبراهيم:  }{تُرِيُدوَن َأْن َتُصدُّوَ َعّما َكاَن يـَْعُبُد آ ]، وما هو بَياٌن 

ْلبَـيَِّناِت َوالزُّبُِر} [الّنحل:  ِ َ لِلنَّاِس َما نـُّزَِل ]44- 43أَْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكنْـُتْم َال تـَْعَلُموَن *  ، {َوأَنـَْزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتُـبَـنيِّ
ً ِلَكْشِفِه عِن املْعَىن املَْقُصوِد إْظهاُرُه حنُو: {َهَذا بـََياٌن لِلنَّاِس} [آل ِعمَران: 44إَِلْيِهْم} [الّنحل:  َي الَكالُم بَيا ]. ومسُِّ

َي ما ُيْشرَُح به املُْجَمُل وا138 َنا بـََيانَُه ]، ومسُِّ ً، حنُو: {مثَُّ ِإنَّ َعَليـْ َهُم ِمَن الكالِم بيا ]. ويُقاُل: 19[الِقَياَمة:  }ملُبـْ
َ لِلنَّاِس َما نـُّزَِل إَِلْيِهْم} [الّنحل:  ً َتْكِشُفُه، حنو: {لِتـُبَـنيِّ ُتُه، إذا َجَعْلَت له بَيا ُتُه وأبـَنـْ  }]. وقال {َنِذيٌر ُمِبٌني 44بـَيـَّنـْ

] أي 52[الّزخُرف:  }] {َوَال َيَكاُد يُِبُني 106[الصَّافات:  }]، {ِإنَّ َهَذا َهلَُو اْلَبَالُء اْلُمِبُني 184اف: [األعرَ 
ُر ُمِبٍني  ُ، {َوُهَو ِيف اخلَِْصاِم َغيـْ  ].18[الّزخُرف:  }يـُبَـنيِّ

  



)Chchapter(  َِحْرُف اْلتَّاء 
 (ت)

 
َِّ َألَ◌ِكيَدنَّ َأْصَناَمُكْم} [األنبَياء: التاء: التاُء يف أوَّل الَكِلَمِة لِْلقَ  ]، ولِْلُمخاَطِب يف الفعِل املُْستَـْقَبِل 57َسِم {َو

]. ويف 30]، ولِلتَّأنِيِث {تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمَالِئَكُة} [ُفّصَلت: 99{أََفَأْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحىتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِنَني} [يُونس: 
ِبَتًة يف الوقِف والوْصِل، وذآِخر الكَ  لك يف ِلَمِة تكوُن إّما زائَدًة لِلتَّأنِيِث فـََتِصُري يف الوْقِف هاًء َحنُْو: قاِئَمـٍة، أو َتكوُن 

أْخـٍت وبْنـٍت، أو تكوُن يف اَجلْمِع مع األِلف َحنُْو ُمْسِلماٍت َوُمْؤمناٍت. ويف آِخر الفعِل املاِضي ِلَضمِري املَُتَكلِم 
ثِّر: مَ  ]، وِلَضِمري 7]، ولِْلُمخاَطِب َمْفُتوحاً {أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم} [الَفاِحتَة: 12ْضُموماً {َوَجَعْلُت َلُه َماًال َممُْدوًدا} [املدَّ

} [َمرَمي:  ًئا َفِر  ].27املُخاطََبِة مكسوراً {َلَقْد ِجْئِت َشيـْ
ْتَِيُكُم التَّابُوُت} [البَـَقَرة َ ً ِمَن اَخلَشِب فيه ِحْكَمٌة. وِقيَل ِعبارٌة عِن 248: بوت: {َأْن  ] ِقيَل كان َشيئاً َمْنحو

بُوَته وِوعاَءُه وُصْندُ  َي القلُب َسَفَط الِعْلِم وبـَْيَت اِحلْكَمِة و وَقُه، وعلى هذا الَقْلِب والسِكيَنِة وَعمَّا فيه ِمَن الِعْلِم. ومسُِّ
لتَّابوِت. قال ُعَمُر البن مسعوٍد رضي هللا عنهما: ِقيَل: اْجَعْل ِسرََّك يف وَعاٍء  ُكنَـْيٌف «غري َسِرٍب، وعلى َتْسِمَيِتِه 

بويت شيئاً فقدتُهُ «وعلى ذلك ما قاله الزخمشرّي: ». ُملىَء ِعْلماً   اي ما أودعُت صدري علماً فَعِدْمُتُه.» ما أوَدْعُت 
َرًة} [طه:  َ َر اجلُرُْح: الَتأَم.] أْي َمّرةً 55رة: {ُخنْرُِجُكْم    وَكرًَّة ُأْخَرى، وهو فيما ِقيَل: 

ُتُه، إذا قـُْلَت له ذلك. ولَِتَضمُِّن  االستمراِر قيَل َتّب: التَّبُّ والتَّباُب: االستمراُر يف اُخلْسَران، يُقال تـَبّاً له وَتبَّ له وتـَبـَّبـْ
، {تـَبَّْت َيَدا  ] أي ضّلت واْسَتَمرَّْت يف ُخْسَرانِِه وهالكه، {َوَما 1َأِيب َهلٍَب} [املََسد: اْستَـَتبَّ ِلُفالٍن كذا، أي اْسَتَمرَّ

َر تـَْتِبيٍب} [ُهود:  ] أي 37] أي غري َختْسري مؤدٍّ للهالك، {َوَما َكْيُد ِفْرَعْوَن ِإالَّ ِيف تـََباٍب} [َغافر: 101َزاُدوُهْم َغيـْ
ت هللا اليت أتى   ا موسى إال يف خسران.وما مؤامرات فرعون يف إبطال آ

ُر والتـّْتبُري: التَّْدمُري واإلهالُك. وتـَبَـَرُه وتبـََّرُه: َدمََّرُه أو أهلكه. ويقاُل ِلُكلِّ شيٍء ُمَكسَّر: ُمتَـ  ُرُه. ترب: التـَّبـْ بـٌَّر، وكسارتُه تِبـْ ] 39وقال: {وَُكال تـَبـَّْرَ تَـْتِبريًا} [الُفرقان:  ] أي ُمَدّمٌر،139قال تعاىل: {ِإنَّ َهُؤَالِء ُمتَـبـٌَّر َما ُهْم ِفيِه} [األعَراف: 
ُوا َما َعَلْوا تـَْتِبريًا} [اإلسَراء:  ] أي دماراً 28]، وقال سبحانَُه: {َوَال َتزِِد الظَّاِلِمَني ِإالَّ تـََبارًا} [نُوح: 7وقال: {َولِيـُتَـربِّ

 وإهالكاً.
الرتساِم واالْئتماِر، وعلى ذلك {َفَمْن تَِبَع ُهَداَي َفَال َخْوٌف َعَليِهْم َوَال تبع: يُقاُل تِبَعُه واتـَّبَـَعُه: َقفا أثـََرُه، و  رًة  ذلك 

قَـْوِم اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِلَني * اتَِّبُعوا َمْن َال َيْسأَُلُكْم َأْجًرا} [يس: 38ُهْم َحيَْزنُوَن} [البَـَقَرة:  َ ]، {َفَمِن 21-20]، {َقاَل 
]، {َواتـَّبَـَعَك اَألْرَذُلوَن} [الشَُّعَراء: 3]، {اتَِّبُعوا َما أُْنزَِل ِإَلْيُكْم ِمْن َربُِّكْم} [األعَراف: 123[طه: اتـََّبَع ُهَداَي} 



ِئي} [يُوُسف: 111 َ اَء الَِّذيَن َال ]، {مثَُّ َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة ِمَن اَألْمِر َفاتَِّبْعَها َوَال تـَتَِّبْع َأْهوَ 38]، {َواتـَّبَـْعُت ِملََّة آ
ُلوا الشََّياِطُني} [البَـَقَرة: 18يـَْعَلُموَن} [اجلَاثَية:  ]، {َوالَ تـَتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيطَاِن} [البَـَقَرة: 102]، {َواتـَّبَـُعوا َما تـَتـْ

َِّ} [ص: 168 ]، 66َعَلى َأْن تـَُعلَِّمِن} [الكهف:  ]، {َهْل أَتَِّبُعكَ 26]، {َوَال تـَتَِّبِع اْهلََوى فَـُيِضلََّك َعْن َسِبيِل ا
ََب} [لقَمان:  ]، {مثَُّ أَتْـَبَع 60]، ويُقاُل أتْـبَـَعُه إذا َحلَِقُه {فَأَتْـبَـُعوُهْم ُمْشرِِقَني} [الشَُّعَراء: 15{َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأ

نـْيَا َلْعَنًة} [89َسبَـًبا} [الكهف:  ]، {َفَأتْـبَـَعُه الشَّْيطَاُن} [األعَراف: 42الَقَصص: ]، {َوأَتْـبَـْعَناُهْم ِيف َهِذِه الدُّ
]. يُقاُل أتْـبَـْعُت عليه، أي أَحْلُت عليه. ويُقاُل أُْتِبَع ُفالٌن ِمباٍل، أي 44]، {َفَأتْـبَـْعَنا بـَْعَضُهْم بـَْعًضا} [املؤمنون: 175

َنا ِبِه تَِبيًعا} [اإلسرَ  ُدوا َلُكْم َعَليـْ صراً هلم. والتَّبيُع ُخّص ِبَوَلِد البَـَقر، إذا 69اء: أِحيَل عليه {مثَُّ َال جتَِ بعاً أو  ] أي 
 تَبَع أمَُّه.

بَـُعُه قـَوْ  ياَسِة. وقيل: تـُبٌَّع َمِلٌك يـَتـْ سِة والسِّ ُمُه، واجلمُع التَّبابَِعة وتـُبٌَّع كانُوا ُرَؤساء ُمسُّوا بذلك التباِع بـَْعِضِهْم بْعضاً يف الر
ٌر أَمْ   ].37قَـْوُم تـُبٍَّع} [الّدخان:  {أَُهْم َخيـْ

َفَمْن َصَرَفُه َجَعَل ترتى: تـَتـَْرى، على فَـْعَلى، ِمَن املُواتـََرِة، أي املَُتابـََعِة ِوتراً ِوْتراً، وأصُلها واٌو َفأُبدَلْت حنَو تُراٍث وِجتاٍه. 
] أي 44. قال: {مثَُّ أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا تـَتْـرَا} [املؤمنون: األِلَف زائَدًة ال للتأنِيِث، وَمْن مل َيصرِفُه َجَعَل ألَِفُه لِلتَّْأنِيثِ 

 ْنِوين.ُمَتواتِريَن. وقال الَفراُء: يُقاُل: تـَتـًْرى يف الرَّْفِع وتـَتـًْرى يف اجلرِّ وتـَتـَْرى يف النْصِب، واألِلُف فيه َبَدٌل ِمن التـَّ 
ِجٌر وَجتٌْر َكصاِحٍب وَصْحٍب، قيَل: وليَس يف  جتر: التِّجارُة التََّصرُُّف يف رأِس املاِل طلباً لِلّرِبحِ  . يقال َجتََر يـَْتُجُر. و

ٌء بعَدها ِجيٌم غَري هذا اللَّْفِظ. فأّمـا ِجتاُه فأْصُلُه ِوجاُه، ويف لفظة  التَّاءُ لْلُمضاَرَعِة. وقولُه: {َهْل » َجتُوبُ «كالِمِهْم 
َِّ} [الصَّف: 10َذاٍب أَلِيٍم} [الصَّف: َأُدلُُّكْم َعَلى ِجتَاَرٍة تـَُنِجيُكْم ِمْن عَ  ِ ] فقد َفسَّـَر هِذِه التِّجـارَة بقوله: {تـُْؤِمُنوَن 

ْهلَُدى َفَما َرِحبَْت ِجتَاَرتـُُهْم} [البَـَقَرة: 11 ِ أَيـَُّها الَِّذيَن 16] إىل آِخـر اآليـِة، وقـال: {ُاْشتَـَرُوا الضَّالََلَة  ]. وقال: {َ
 َْ ْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِجتَاَرًة َعْن تـََراٍض ِمْنُكْم َوَال تـَْقتُـُلوا أَنـُْفسَ آَمُنوا َال  ِ َنُكْم  ََّ َكاَن ِبُكْم ُكُلوا أَْمَواَلُكْم بـَيـْ ُكْم ِإنَّ ا

َنُكْم} [البَـَقَرة: 29َرِحيًما} [النَِّساء:  جٌر ] قا282] وقوله: {ِجتَارًَة َحاِضَرًة ُتِديُرونـََها بـَيـْ ل ابُن األعرايب: ُفالٌن 
 بَكذا، أي حاِذٌق به عارٌف الوجَه املكَتَسَب منُه.

]، {َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها 66حتت: َحتْت: مقابٌل لَِفْوق {َألَكُلوا ِمْن فـَْوِقِهْم َوِمْن َحتِْت أَْرُجِلِهْم} [املَائدة: 
َفِصِل، وأْسَفُل يف املُتَِّصِل، يُقاُل: 24ْن َحتِْتَها} [َمرَمي: ]، {فـََناَداَها مِ 25اَألنـَْهاُر} [البـََقَرة:  ]. وَحتُْت ُيْستَـْعَمُل يف املُنـْ

لك الوعولُ «املاُل َحتَْتُه، وأْسَفُلُه أْغَلُظ ِمْن أْعالُه، ويف احلديِث:  )، 40»(ال َتقوُم الساَعُة حىت َتْظَهَر التُُّحوُت و
النَّاِس، وِقيَل َبْل ذلَك ِإشاَرٌة إىل ما قال ُسْبحانه: {َوِإَذا اَألْرُض ُمدَّْت *َوأَْلَقْت َما ِفيَها  والتُّحوُت ُهُم األْرذاُل ِمنَ 

 ].4-3َوَختَلَّْت} [االنشقاق: 



تَـَعَل، ومنه {أَفـَتَـتَِّخُذوَنُه َوُذّرِيـََّتُه أَْولَِياَء ِمْن ُدوِين} [ال ]، {ُقْل َأختََّْذُمتْ ِعْنَد 50كهف: ختذ: ختََِذ ِمبَْعَىن أَخَذ، واختَََّذ: افـْ
َِّ َعْهًدا} [البَـَقَرة:  ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـَْراِهيَم ُمَصّلًى} [البَـَقَرة: 80ا ]، {َال تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم 125]، {َواختَِّ
 ].77لكهف: ]، {َلْو ِشْئَت َالختََّْذَت َعَلْيِه َأْجًرا} [ا1أَْولَِياَء} [املُمَتحَنة: 

ُ َخَلَقُكْم ِمْن تـَُراٍب} [فَاِطر:  َّ } [النـَّبِإ: 11ترب: قال: {َوا ً َتِين ُكْنُت تـُرَا لَيـْ ] يتمىن الكافر يوم احلساب 40]، {َ
لتـَُّرا ً إلبعاد نفسه عن العقاب الشديد، وال حياسب هذا احلساب العسري. َوَتِرَب: افـْتَـَقَر، كأنه َلِصَق  ِب لو كان ترا

َربٍَة} [البَـَلد:  اِب لَِفْقرِه، وأتْـَرَب الرُجُل: قلَّ ماله؛ وأَتْـَرَب: 16ِمَن الفقر {َأْو ِمْسِكيناً َذا َمتـْ لرتُّ ] أي َذا ُلُصوٍق 
 َ اُب: األرُض نـَْفُسها. واجلمع أَْترِبٌَة. ورِيٌح تـَُربٌَة:  اِب، والرتُّ اِب. ومنه قولُه اْستَـْغَىن كأنه صار له املَاُل ِبَقَدِر الرتُّ لرتُّ ِيت 

رٌِح َتِرٌب: رِيٌح ِفيها تُراٌب. والرتاِئُب ضلوُع الصدِر، الو ) تـَْنبيهاً على أنه ال يـَُفوتـَنََّك ذاُت الدِّيِن، فال َحيُْصُل لك ما َتروُمُه، 41»(عليَك بذاِت الدِّيِن َترَِبْت َيَداكَ «(ص) :  اِحدُة َتريَبٌة {َخيْرُُج ِمْن بـَْنيِ فـَتـَْفَتِقُر ِمْن حيُث ال َتْشُعُر. و
} [الواِقَعة: 7الصُّْلِب َوالتـََّراِئِب} [الطّارق:  ً } 37-36] وقوله: {َفَجَعْلَناُهنَّ أَْبَكارًا *ُعُرً أَتْـَرا ً ]، {وََكَواِعَب أَتْـَرا

لرتُّ ٌت يـَْنَشأَن َمعاً َتْشبيهاً يف التساِوي والتماثُِل ] أي ِلدا52]، {َوِعْنَدُهْم َقاِصرَاُت الطَّْرِف أَتْـَراٌب} [ص: 33[النـّبَِإ:  َبا فكأمنا يـَْلَعْنبَ  اب لرتاِئِب اليت هَي ضلوُع الصدِر، أو لوُقوِعِهّن َمعاً على األرِض، وقيل ألنـَُّهنَّ يف حاِل الصِّ
 َمعاً.

نـَْيا} [املؤمنون: ترف: التـََّرُف: التَّوسُّع يف النِّعَمِة. يقاُل أُْترَف ُفالٌن، فهو مُ  ]، 33تـَْرٌف {َوأَتْـَرفْـَناُهْم ِيف اْحلََياِة الدُّ
] أي واتّبع الظاملون ما تعوَّدوا عليه من النَِّعم والتنعُّم، وإيثار اللذات 116{َواتـََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا َما أُْترِفُوا ِفيِه} [ُهود: 

َ 13لطاعات {َواْرِجُعوا ِإَىل َما أُْترِفْـُتْم ِفيِه} [األنبَياء: يف الدنيا على أموِر اآلخرة، وانشغُلوا بذلَك عن ا ]، و{َأَخْذ
ْلَعَذاِب} [املؤمنون:  ِ َرِفيِهْم  َرِفيَها} [اإلسَراء: 64ُمتـْ ا، وقوله: {أََمْرَ ُمتـْ ِ ِعَني يف مالذِّ الدنيا وشهوا ] 16] أي املتوسِّ

 ].15مَّا اِإلْنَساُن ِإَذا َما ابـَْتَالُه َربُُّه فََأْكَرَمُه َونـَعََّمُه} [الَفجر: فُهُم املَْوُصوُفوَن بقوله سبحانَُه: {َفأَ 
] َمجُْع تـَْرقـَُوٍة وهي َعْظٌم َوَصَل ما بـَْنيَ ثـُْغَرِة النحِر والعاِتق. وهو مقدَُّم 26ترقوة: {َكالَّ ِإَذا بـََلَغِت التـَّرَاِقَي} [الِقَياَمة: 

تتَـَرقَّى إليه الروُح عند املوت وإليه يرتَقَّى الُبخاُر ِمن اجلَْوِف وهناك تـََقع اَحلْشَرَجُة. والراقي  احلَْلِق ِمْن أعلى الصدرِ 
ت هللا الكرمية، قولُه تعاىل: {َوِقيَل َمْن َراٍق} [الِقَياَمة:  مساء هللا املقدسة وآ فاِء  ] أْي: وقاَل َمْن 27طالُب الشِّ

 ْن راٍق أي ِمْن ُمَعوٍِّذ يـَْرِقيِه ويشفيه، أو طبيٍب يداويه، فلم يغنوا عنه ِمْن عذاب هللا شيئاً.َحَضَرُه ِمْن َأهِلِه: هْل مِ 
وُج ِيف بـَْعٍض} ترك: تـَْرُك الشيء: َرْفُضُه َقْصداً واْخِتياراً أو قـَْهراً واْضطراراً، َفِمن األوَِّل {َوتـَرَْكَنا بـَْعَضُهْم يـَْوَمِئٍذ ميَُ 

]. وأما 25]. وِمَن الثاين {َكْم تـَرَُكوا ِمْن َجنَّاٍت} [الّدخان: 24تْـُرِك اْلَبْحَر َرْهًوا} [الّدخان: ] و {َوا99[الكهف: 
] أي تركنا له ذكراً مجيالً وأبقيناه مستمراً إىل يوم القيامة. 78قوله تعاىل: {َوتـَرَْكَنا َعَلْيِه ِيف اآلِخرِيَن} [الصَّافات: 

 السنة إالَّ واحدة، مث ترتُكها وتذَهُب.لُِّفُه بـَْعَد َمْوتِِه. والرتكة يف األصل هي بيضُة النعام، واسُتعريْت منها ألّن النعامَة ال تبيُض يف ومنه َترَكُة فالٍن، ِلَما خيَُ 



ُعوَن نـَْعَجًة} ]، {ِتْسٌع َوِتسْ 48تسعة: التِّسَعُة يف الَعَدِد معروفٌة، وكذا الّتْسُعوَن. قال تعاىل: {ِتْسَعُة َرْهٍط} [النَّمل:  ثِّر: 23[ص:  َها ِتْسَعَة َعَشَر} [املدَّ  ].25]، {َثَالَث ِمَئٍة ِسِنَني َواْزَداُدوا ِتْسًعا} [الكهف: 30]، {َعَليـْ
َتِعُش ِمَن العثرِة، َويـَْنَكسِ  ) أي اهلالك. والتَِّعُس هو َمْن ال يـَنـْ ُر يف تعس: التِّْعُس: اإلْتعاُس، واالحنطاُط، واِإلْزالل (زلَّ

ِسفاٍل، فيقال: تَِعَس تـَْعساً وتـَْعَسًة. والتّـَعُس هو الِعثَاُر الذي ال يقوُم صاحُبُه من عثرته. فإذا سقط َأحُدهم، وأُريَد له 
ْم َوَأَضلَّ االنتعاُش قيل له: َلعاً، وإذا أُريَد له املكروُه والّسوُء قيل له: تـَْعساً. قال هللا تعاىل: {َوالَِّذيَن َكَفُروا فـَتَـْعًسا هلَُ 

 ].8أَْعَماَهلُْم} [َحممَّد: 
 وقال األعشى:

ٍة إذا َعثـََرتْ   فالتـَّْعُس أَْدىن هلا ِمْن َأْن أقوَل لعا بذاِت َلْوٍث ِعِفْر
ٍر، َوُغْسٍل َواْسِتْعماِل ] َأْي لُِيزِيُلوا َشَعَث اِإلْحَراِم ِمْن تـَْقِليِم ظُْفٍر، َوَقصِّ َشعْ 29تفث: {مثَُّ ْليَـْقُضوا تـََفثـَُهْم} [اَحلّج:  

طيٍب، يُقاُل: قَضى الشيَء يـَْقِضي، إذا َقَطَعُه وأزاَلُه، وأصُل التـََّفث الوَسُخ والشَّعُث، ومنها قّص اَألظفار والشارب 
 وحلق الرَّأس من مناسك احلج أي كّل ما َشأنُُه أْن يـَُزاَل َعِن الَبَدِن. قال أعراّيب: ما أتْـَفَثَك وأْدَرَنَك.

ِبِه. ُء التـَّْقَوى َمْقُلوٌب ِمَن الواِو وذلَك َمْذكوٌر يف   تقوى: 
ُة املُّتَكأُ عليها. وقْولُُه: {َوَأْعَتَدْت َهلُنَّ ُمتََّكًأ} [يُ  ] أْي 31وُسف: تكأ: اْلُمتََّكأُ: املكاُن الذي يـُتََّكأُ عليه، واملَِخدَّ

َها} [طه: أُتْـُرّجاً، وقيل طعاماً متناَوًال، من قولك: اتك أُ َعَليـْ ]، {ُمتَِّكِئَني 18أ على كذا فَأَكَلُه {قَاَل ِهَي َعَصاَي أَتـَوَكَّ
َها ُمتَـَقابِِلَني} [الواِقَعة: 56]، {َعَلى اَألَراِئِك ُمتَِّكُئوَن} [يس: 20َعَلى ُسُرٍر َمْصُفوَفٍة} [الطُّور:  ]، {ُمتَِّكِئَني َعَليـْ

16.[ 
: املكانُ  ، َكَقْوِلَك: 103املُْرتَِفُع. والتَِّليُل: الُعُنق. {َوتـَلَُّه لِْلَجِبِني} [الصَّافات:  تلَّ: أصُل التَّلِّ ] أْسَقَطُه على التَّلِّ

 تـَرَّبَُه: أْسَقَطُه على الرتاِب. وِقيَل: أْسَقَطُه على تَِليِلِه أي ُعُنِقه. واملَِتلُّ: الرُّْمُح الذي يـَُتلُّ به.
لقراَءِة أو تال: َتِبَعُه ُمتابـََعًة  َرًة  ُحلْكِم أو الَعَمل. وَمْصدرُُه تـُُلوٌّ وتِْلٌو، و َرًة  ِجلْسِم، و َرًة  أي قفا أثره، وذلَك َيُكوُن 

املَْرتـََبِة، ] أراَد به هاُهنا االتِّباَع على َسبيِل االْقِتداِء و 2َتَدبُّر املَْعَىن. ومْصَدره ِتالَوٌة. {َواْلَقَمِر ِإَذا َتَالَها} [الّشمس:  َل الشَّْمَس وذلَك أنه يُقاُل إّن الَقَمَر ُهَو يـَْقَتِبُس النوَر ِمَن الشَّمِس، وُهَو هلا ِمبَْنزَلِة اخلَِليَفِة. وِقيَل، وعلى هذا {َجعَ 
ياءُ أْعَلى َمْرتـََبًة ِمَن النُّوِر، إذ كاَن ُكلُّ ِضياٍء 5ِضَياًء َواْلَقَمَر نُوًرا} [يُونس:  ُلوُه ] والضِّ نوراً وليَس كلُّ نوٍر ِضياًء. {َويـَتـْ

} [آل ِعمَران: 17َشاِهٌد ِمْنُه} [ُهود:  َِّ ِت ا ُلوَن آَ ]، والتِّالَوُة 113] أي يـَْقَتِدي به ويـَْعَمُل مبُوجِب قوِله: {يـَتـْ
الْرِتسامِ  َرًة  لقَراءِة، و رًة  َِّ املُنَـزََّلِة  تِّباِع ُكُتِب ا  ِلَما فيها ِمْن أْمر ونـَْهي وتـَْرغيٍب وتـَْرهيٍب. وهو أَخصُّ ِمَن َختَْتصُّ 

ا يُقاُل يف القرآِن يف ش يء إَذا قـََرأَْتُه القَراءِة، َفُكلُّ ِتالَوٍة ِقراَءٌة وليس ُكلُّ قراَءٍة تالَوًة. ال يُقاُل تـَْلوُت رِقـَْعَتَك، وإمنَّ ُلو كُ  تـَُنا} [األنَفال: 30لُّ نـَْفٍس َما َأْسَلَفْت} [يُونس: َوَجَب عليَك اتِّباُعُه {ُهَناِلَك تـَبـْ َ ]، {َوِإَذا تـُتـَْلى َعَلْيِهْم آ
َّ أَنـَْزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـَْلى َعَلْيِهْم} [الَعنكبوت: 31 َُّ َما تـََلْوتُُه َعَلْيُكْم} 51]، {َأَوملَْ َيْكِفِهْم َأ ]، {ُقْل َلْو َشاَء ا



ً} [األنَفال:  ]،16[يُونس:  تُُه زَاَدتْـُهْم ِإميَا َ لقراءة. وكذلك {َواْتُل َما أُوِحَي ِإلَْيَك 2{َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آ ] فهذا 
} [املَائدة: 27ِمْن ِكَتاِب َربَِّك} [الكهف:  حلَْقِّ ِ  ، {فَالتَّالَِياِت ِذْكًرا}[27]، {َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبأَ ابـَْينْ آَدَم 

ُلونَُه َحقَّ ِتَالَوتِِه} [البَـَقَرة: 3[الصَّافات:  ُلوُه َعَلْيَك ِمَن 121]. وأّما قولُه: {يـَتـْ لعلِم والَعَمِل. {َذِلَك نـَتـْ ] فاتِّباٌع له 
ِت َوالذِّْكِر احلَِْكيِم} [آل ِعمَران:  ُلوا الشَّيَاِطُني} [البَـقَ 58اآلَ ] واْستـُْعِمَل فيه 102َرة: ] أي نـُنَـزِّلُُه {َواتـَّبَـُعوا َما تـَتـْ

َِّ، والتُّالَوُة والتَِّليَُّة بَِقيَّةٌ ِممَّ  ا يـُتـَْلى، أي يـُتَـتَـبَُّع. َلْفُظ التِّالَوِة، ألن الشيطان كان يزعُم أّن الذي يـَْتلونَُه هو ِمْن ُكُتِب ا ُتُه، أي أبـَْقْيُت منه ِتالَوًة، أي تـَرَْكُتُه قاِدراً على أْن يَـ  ، أي أَحْلُتُه عليه. ويُقاُل: وأتْـَليـْ ً على ُفالٍن ِحبَقٍّ ُلَوُه. وأتْـَليُت ُفال َِّ اْلَكِذَب} [آل ِعمَران: تـْ ُلو على ُفالٍن ويـَُقوُل عليه، أي َيْكِذُب عليه {َويـَُقوُلوَن َعَلى ا ]. ويُقاُل: ال 75ُفالٌن يـَتـْ
ا هو أْدرِي وال أْتِلي، وال َدَرْيَت وال تـََلْيَت. وأصُله  َر َمأُجوراٍت. وإمنَّ وال تـََلْوَت، فِقيَل للُمَزاَوَجِة، كما ِقيَل: َمأُزوراٍت َغيـْ  َمْوُزوَراٌت.

ُل ذلك متَّ: َمتاُم الشيء: اْنتهاُؤُه إىل َحدٍّ ال َحيْتاُج إىل شيٍء خارٍِج عنه. والنَّاِقُص: ما َحيْتاُج إىل شيٍء خارٍِج عنه. ويُقا
مٌّ. {َوَمتَّْت َكِلَمُة َربَِّك} [األنَعام: لْلَمْعُدوِد واملَْمسُ  مٌّ ولَْيٌل  ُ ُمِتمُّ نُورِِه} [الصَّف: 115وِح، تـَُقوُل: َعَدٌد  َّ ]، {َوا

]، {َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبْـَراِهيَم َربُُّه 142]، {فـََتمَّ ِميَقاُت َربِِّه} [األعَراف: 142]، {َوَأْمتَْمَناَها ِبَعْشٍر} [األعَراف: 8
]، {اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِدينًا} 124ِبَكِلَماٍت َفَأَمتَُّهنَّ} [البَـَقَرة: 

 ].3[املَائدة: 
للِّسان، أو هي تـَرْ  لَقْلِب واالستغفاُر  ُك الذَّْنِب على أْمجَِل الُوُجوِه، وهو أبْـَلُغ توب: التوُب: َمجُْع تـَْوَبٍة وهي النََّدُم 

، أْو فـََعْلُت ُوُجوِه االْعِتذاِر، فِإّن االْعِتذاَر على ثالثِة أوجٍه: إّما أن يـَُقوَل املُْعَتِذُر: مل أفْـَعْل، أو يقوَل: فعلُت ألْجِل كذا ْنِب ِلُقْبِحِه، والنََّدُم على ما فـََرَط وأسأُت وقد أقْـَلْعُت، وال رابَع لذلك، واألخُري ُهو التـَّْوبَُة. وال توبَُة يف الشرِع: تـَْرُك الذَّ
ِإلعاَدِة. َفَمَىت اْجَتَمَعت هذه األْربُع فَـَقْد  منه، والَعزميَُة على تـَْرِك املُعاَوَدِة، وَتَداُرِك ما أْمَكَنُه أن يـَُتدارَك ِمَن األْعماِل 

َب إىل ا يًعا} [النُّور: َكُمَلت شراِئُط التْوبَِة، و َِّ مجَِ بََة َحنُْو: {َوتُوبُوا ِإَىل ا : تذكََّر ما يـَْقَتِضي اإل ]، {أََفَال 31َِّ
} [املَائدة:  َِّ َُّ َعَلى النَِّيبِّ َواْلُمَهاِجرِيَن} [التّ 74يـَُتوبُوَن ِإَىل ا َب ا َ ُ عليه، أْي قَِبَل تـَْوبـََتُه منه {َلَقْد  َّ َب ا وبَة: ]. و

َب َعَلْيِهْم لِيَـُتوبُوا} [الّتوبَة: 117 َ ]. والتاِئُب، يقاُل 187]، {فَـَتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم} [البَـَقَرة: 118]، {مثَُّ 
ِئٌب على َعْبِدِه. والتوَّاُب: ا  ُ َّ َِّ، وا ِئٌب إىل ا لعبُد الَكِثُري التـَّْوبَِة، وذلك بِتَـرِْكِه  لِباِذِل التـَّْوبَِة ولقاِبِل التـَّْوبَِة، فالَعْبُد 

رِكاً ِجلَميِعها. وهللا هو التّـّواب ِلَكثْـَرِة قـَُبوِلِه تـَْوبََة  نُوِب على التـَّْرتِيِب حىت َيِصَري  العباِد حاًال بـَْعَد كلَّ وْقٍت بْعَض الذُّ
َب َوَعِمَل َصاِحلًا فَِإنَُّه يـَُتوُب  َ } [الُفرقان: حاٍل. وقولُُه: {َوَمْن  ً َِّ َمَتا ] أي التْوبََة التاّمَة، وهو اَجلْمُع بـَْنيَ 71ِإَىل ا

ْلُت َوِإَلْيِه َمَتاِب} [الّرعد:   ].37]، {ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيُم} [البَـَقَرة: 30تـَْرِك الَقبيِح وَحتَّرِي اَجلِميِل {َعَلْيِه تـَوَكَّ
لعربية وهي أسفاُر موسى (ع) اخلمسة، وقد أُْطِلَقْت على الَعْهِد الَقدِمي ُكلِِّه؛ وبعَد » ُتوَره« توراة: التـَّْوَراُة: معرَّبُ 

ً، وأصُله ِمَن الَوْرِي. وبناُؤها ِعْنَد الكوفيني َوْوراٌة تـَْفَعَلٌة. وقال بـَْعُضُهْم هيَ  تـَْفَعُل حنُو:  تـَْعريبِه صاَر التاُء فيه َمْقُلو



َفُل وليَس  َّ أَنـَْزْلَنا التـَّْورَ تـَنـْ اَة ِفيَها يف كالِمِهْم تـَْفَعُل اْمساً وِعنَد الَبْصريَني َوْوَرى هَي فَـْوَعَل حنُو: َحْوَقَل. قال تعاىل: {ِإ
يِل} [الَفْتح: 44ُهدًى َونُوٌر} [املَائدة:   ].29]، {َذِلَك َمثـَُلُهْم ِيف التـَّْورَاِة َوَمثـَُلُهْم ِيف اِإلجنِْ

 ] ِقيَل ُمها َجَبالِن مقدسان، وقيَل ُمها املأكوالِن. واملََتانُة األرض الكثريُة التِني.1التِِّني َوالزَّيْـُتوِن} [التِّني: تني: {وَ 
. َه، يتيُه، إذا حتريَّ ، فيقال:   تيه: أصُل التِّيه: التحريُّ

ائدة: هللا تعاىل التِّيَه على بين إسرائيل، كما بّينه القرآُن الكرمي بقوله تعاىل: {أَْربَِعَني َسَنًة يَِتيُهوَن ِيف اَألْرِض} [املَ تـَْيهاء. أي ُمِضّلٌة يَِتيُه فيها اإلنساُن. وقد فرَض والتـَّْيهاُء ِمَن اَألرِض: هي اليت ال يُهتدى فيها، ولذا يقاُل هلا أرٌض 
 الصحراء. ويقال أيضاً: توََّهُه وتيـََّهُه إذا ] أي َحيارون إىل أي جهٍة يتوجهون، فلم يهتدوا للخروِج ِمْن َضَياِعِهم يف26

  حيـََّره. ووقع يف التِّيِه والتـَّْوِه، أي يف مواِضِع اَحلْرية.
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يًعا} [النَِّساء:  َفرَِدٍة.71ثبات: {َفاْنِفُروا ثـَُباٍت َأِو اْنِفُروا مجَِ فالثُّبات: اَجلَماَعات  ] هَي َمجُْع ثـَُبٍة، أي َمجاعٍة ُمنـْ
ا أَْوَجَب الرَّْأُي، َوِقيَل إنَّ املُراَد املُتَـَفّرِقة، فـََيُكوُن املَْعَىن: فاْخُرُجوا ِفْرَقًة بـَْعَد ِفْرَقٍة، أَِو اْنِفُروا ُجمَْتِمِعَني يف ِجَهٍة َواِحَدٍة ِإذَ 

، َو  َ لثـَُّباِت: السَّرا  َصغَُّر على ثـُبَـيَّة، وُجيَْمُع على ثُبات وثُبَني.أي مجيع املَعْسَكر، ويُ »: مجيعاً «ِ
أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثـْبُـ  َ} ً ]. وَرُجٌل 45ُتوا} [األنَفال: ثبت: الثَّباُت: ِضدُّ الزَّواِل. يُقاُل: ثـََبَت يـَثْـُبُت ثَبا

بٌت ِعْنِدي، ونـُبـُوَُّة ثـَْبٌت وثَبيٌت يف اَحلْرِب. وأثـَْبَت السَّْهَم. و  لَبَصر أو الَبِصريَِة، فُيقاُل ُفالٌن  يُقاُل ذِلَك للمْوُجوِد 
لِفْعِل، فـَُيقاُل لَِما َخيْرُُج ِمَن الَعَدم إىل الُوُجـوِد: أثْـ  َرًة يُقاُل  بَتٌة. واالْثباُت والتـَّْثبيُت  رًة النّيب (ص)  َُّ كذا، و َبَت ا

حلُ  ً، ملا يـَثْـُبُت  لَقْوِل سواٌء كاَن ذلَك ِصْدقاً أو َكِذ رًة ملا َيكوُن  كِم َفيقاُل: أثـَْبَت احلاِكُم على ُفالٍن كذا وثـَبـََّتُه، و
} [األنَفال: تُـُلوكَ فـَُيقاُل أثْـَبَت التـَّْوِحيَد وصْدق النـُّبـُوَِّة، وُفالٌن أثـَْبَت مَع هللا إهلاً آَخَر. وقولُه تعاىل: {لِيـُْثِبُتوَك أَْو يـَقْ 

ْلَقْوِل الثَّاِبِت ِيف اْحلََياِة الدُّ 30 ِ ُ الَِّذيَن آَمُنوا  َّ ُوَك. وقوله تعاىل: {يـُثـَبُِّت ا ] 27نـَْيا} [إبراهيم: ] أي يـُثـَبُِّطوَك وُحيَريِّ
ُحلَجِج الَقويَِّة. وقولُه تعاَىل: {َوَلْو أَنـَُّهْم فَـَعُلوا َما يُوَعُظونَ  ًرا َهلُْم َوأََشدَّ تـَْثِبيًتا} [النَِّساء:  أْي يـَُقوِّيهْم  ِبِه َلَكاَن َخيـْ

ِهْم {َوَقِدْمَنا ] أْي أَشدَّ َحتْصيًال لعلمهم. وِقيَل أثْـَبَت ألْعماهلِِْم واْجِتناِء َمثََرِة أْفعاهلِِْم، وأْن يكونُوا ِخبِالِف مْن قال ِفي66
ثُوًرا} [الُفرقان: ِإَىل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهبَ  َناَك} [اإلسَراء: 23اًء َمنـْ ]. يُقاُل ثـَبـَّتُُّه، أي قَـوَّيـُْتُه {وَلْوَال َأْن ثـَبـَّتـْ

]، {َوثـَبِّْت أَْقَداَمَنا} [البَـَقَرة: 265]، {َوتـَْثِبيًتا ِمْن أَنْـُفِسِهْم} [البَـَقَرة: 102]، {لِيـُثـَبَِّت الَِّذيَن آَمُنوا} [الّنحل: 74
250.[ 

بـَْرُت. {َدَعْوا ُهَناِلَك ثـُُبورًاثرب } [الُفرقان: : الثـُُّبوُر: اهلالُك والَفساُد املُثاِبُر على اإلْتياِن، أي املُواِظُب، ِمْن قَـْوِهلْم 
لويل واهلالك على أنفسهم {الَ َتْدُعوا اْليَـْوَم ثـُُبورًا َواِحًدا َواْدُعوا ثـُُبورًا َكِثريًا} [الُفرقان13 ]. وقوُلُه 14: ] أي دعوا 

ِفْرَعْوُن َمثْـُبوًرا} [اإلسَراء:  ِقَص الَعْقِل، 102تعاىل: {َوِإّينِ َألَ◌ظُنُّك  ] قال ابُن َعبَّاٍس (رضي هللا عنه): يـَْعِين 
 ».َأشرِْق ثَِبُري كيما نُِغري«ونـُْقصاُن الَعْقِل أْعَظُم ُهْلٍك. وثَبٌري جبٌل مبَكََّة، يقال: 

َس وَشَغَل. ويقال: ثبََّطُه املرُض وأثبطه: إذا حبسه ومنعه ومل يكد يفارقه. والتثبيط: التوقيف عن األمر ثبط: ثـَبََّط: َحبَ 
ُ انِْبَعاثـَُهْم فـَثـَبََّطُهْم} [الّتوبَة:  َّ ] أي َبطََّأ ِِْم، وَحَبَسُهم، وأَْوَهَن َعزاِئَمُهْم 46لتزهيد فيه، قال تعاىل: {َوَلِكْن َكرَِه ا

ُهم ِمَن الَفَساِد.لَِما   يعلُم ـ سبحانه ـ ِمنـْ



حاِب: املتناهي يف االنِصَباِب، الدَّفَّاُع يف انصبابه كثجِّ دماِء الُبْدِن. يقال: ثججُت دمه أَُثجُّ  ه ثجَّ: الثَّجَّاُج ِمَن السِّ
لتَّلبية42»(أفضُل احلج الَعجُّ فالثَّجُّ «ثّجاً، ويف احلديث:  ، والثَّجُّ إسالُة دِم اهلَْدي. وقال )، فالَعجُّ رفُع الصوِت 

 ].14تعاىل: {َوأَنـَْزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء َثجَّاًجا} [النّـَبِإ: 
ُتُه ضَ  ً ثخن: يُقاُل َثُخَن الشيءُ فهو ثِخٌني، إذا َغُلَظ فلم َيِسْل ومل َيْسَتِمرَّ يف ذهابِه، ومنه اْسُتِعَري قوُهلْم: أْثَخنـْ ْر

] َأْي َحّىت يـَُباِلَغ ِيف قـَْتِل 67ْم قـَْتًال. {َما َكاَن لَِنِيبٍّ َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحىتَّ يـُْثِخَن ِيف اَألْرِض} [األنَفال: وأَْثَخنَّاهُ 
ُتُموُهْم َفُشدُّوا اْلوَ  َق} [َحممَّد: املُْشرِِكَني َوقـَْهرِِهْم لِيَـْرَتدَِع ِِْم َمْن َورَاَءُهْم، وقوله: {َحىتَّ ِإَذا أَْثَخنـْ ] أي إذا غلبُتموُهم 4َ

َق. َيديهم فُشّدوا الَوَ  وكثـَُرت فيهم اجلراُح َفَأعَطْوا 
ْنِب {َال تـَْثرِيَب َعَلْيُكُم اْليَـْوَم} [يُوُسف:  لذَّ ]. ُرِوَي: إذا َزَنْت أَمُة أَحدُِكْم 92ثرب: التـَّْثرِيُب: التـَّْقرِيُع والتـَّْقِهُري 

َأْهَل يـَْثرِ فَـْلَيْجِلْدها  ا، وال يـُْعَرُف ِمْن َلْفِظِه إالَّ قوُهلُْم: الثـَّْرُب، وهو َشْحَمٌة َرِقيَقٌة. وقولُه تعاىل: {َ َب} وال يـُثـَرِّْ
 ] أي أْهَل املَِديَنِة فَيِصحُّ أْن يكوَن أصُلُه ِمْن هذا الباِب، والياُء تكوُن فيه زائَدًة.13[األحزَاب: 

َي بذلَك ِمْن قوهلِِْم: ثـََعْبُت املاَء فانْـثـََعَب، أي 107ْعَباٌن ُمِبٌني} [األعَراف: ثعب: {فَِإَذا ِهَي ثُـ  ] َجيُوُز أْن يكوَن مسُِّ
 ُعها ثـَُعٌب، كأنهَفَجْرتُُه وأَسْلُتُه فساَل. ومنه ثـَْعُب املََطِر أي َمِسيُلُه يف الوادي ومجُعُه ثُعباٌن، والثـُّْعَبُة نوع ِمَن الَوزَِغ، ومجَْ 

َئِة. َئِتِه فاْخُتِصَر َلْفظُُه ِمْن َلْفِظِه ِلَكْونِِه ُخمَْتَصراً منه يف اهلَيـْ لثـُّْعباِن يف َهيـْ  ُشبَِّه 
ِقٌب} [الصَّافات:  َ ]، {َوالسََّماِء 10ثقب: الثَّاِقُب: الذي يـَثْـُقُب بُِنورِِه وإصابَِتِه ما يـََقُع عليه. {فََأتْـبَـَعُه ِشَهاٌب 

ُ املتَوقُِّد، وأصُله ِمَن الثـُّْقَبِة. واملِثْـَقُب: 3-1َوَما أَْدَراَك َما الطَّاِرُق *النَّْجُم الثَّاِقُب} [الطّارق: َوالطَّارِِق * ] أي النّـريِّ
ُتها يـْ  .الطَّرِيُق يف اجلََبِل الذي كأنه قد ثُِقَب. وقال أبُو َعْمرو: والصحيُح املَثْـَقب. وقاُلوا: ثـَقَّْبُت الناَر، أي ذَكَّ

ُف به الثـَّقَّاُف. ثقف: الثـَّْقُف: اِحلْذُق يف إْدراِك الشيِء وِفْعِلِه، ومنه اسُتِعَري املُثاقَـَفُة. وُرْمٌح ُمثـَقٌَّف، أي ُمَقوٌَّم، وما يـَثْـقُ 
لظََّفر َواِإلْدرَاك ِبُسْرَعٍة. {َواقْـتـُُلوُهْم ويُقاُل ثَِقْفُت كذا، إذا أْدرَْكَتُه ِبَبَصِرَك ِحلِْذٍق يف النََّظِر، مث يـَُتَجوَُّز به فـَُيْستَـْعَمُل يف ا

]، أي حيُث َظِفرُمتْ ِِم؛ {فَِإمَّا تـَثْـَقَفنـَُّهْم ِيف اْحلَْرِب َفَشّرِْد ِِْم َمْن َخْلَفُهْم َلَعلَُّهْم 191َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم} [البَـَقَرة: 
 ].61ثُِقُفوا أُِخُذوا َوقـُتُِّلوا تـَْقِتيًال} [األحَزاب: ]، {َمْلُعوِنَني أَيْـَنَما 57َيذَّكَُّروَن} [األنَفال: 

ُر به يُقاُل هو ثَِقيٌل، وأصُلُه يف  األْجسام، مث ثقل: الثَِّقُل واخلِفَُّة ُمَتقاِبالِن، َفُكلُّ ما يـَتَـَرجَُّح على ما يُوَزُن به أو يـَُقدَّ
]. والثَِّقيُل يف 40ْم َتْسَأُهلُْم َأْجًرا فَـُهْم ِمْن َمْغَرٍم ُمثْـَقُلوَن} [الطُّور: يُقاُل يف املَعاِين، حنُو: أثـَْقَلُه الُغْرُم والوِْزُر {أَ 

رًة يف املَْدِح حنُو قوِل الشاِعِر: ِم وهو أْكثـَُر يف التعاُرِف، و رًة يف الذَّ  اإلْنساِن، ُيْستـَْعَمُل 
ا ثَ    ختَِفُّ األرُض إْذ ما زِْلَت عنها َقى ما بَِقيَت   ِقيالوتـَبـْ

 فَتْمَنُع جانِبَـْيها أْن َمتِيال     َحَلْلَت ِمبُْستَـَقرِّ الِعزِّ ِمنها 
ِل ما يـُْلَقى إليه. ويُقاُل: يف أُذنِِه ثَِقٌل، إذا مل َجيُْد َمسُْعُه. كما يُقاُل: يف أُذِنِه ِخفٌَّة، إذا جاَد َمسُْعُه، كأنه يـَثْـُقُل عن قـَُبو   ]: ثقل علم الساعة 187إذا مل َيِطْب َمساُعُه. {ثـَُقَلْت ِيف السََّماَواِت َواَألْرِض} [األعَراف:  وقد يُقاُل: ثـَُقَل الَقْوُل،



على أهل السماوات واألرض ألن من خفي عليه علم شيء كان ثقيًال عليه، وقوله تعاىل: {َوَأْخَرَجِت اَألْرُض 
نَـْتُه مْن أْجساِد البشِر ِعنَد احلشِر والبعِث. وقال تعاىل: {َوَحتِْمُل ] قيَل ُكنوَزها، وِقيَل ما َتضَ 2أَثْـَقاَهلَا} [الزّلَزلة:  مَّ ] أْي أْمحاَلُكم الثَِّقيلَة. وقال عزَّ وجلَّ: {َوَلَيْحِمُلنَّ أَثْـَقاَهلُْم َوأَثـَْقاالً َمَع أَثـَْقاهلِِْم} 7أَثْـَقاَلُكْم ِإَىل بـََلٍد} [الّنحل: 

َمُهُم اليت13[الَعنكبوت:  ]. وأما 31]، {َأَال َساَء َما يَِزُروَن} [األنَعام: 25]، {َوِمْن َأْوَزاِر الَِّذيَن ُيِضلُّونـَُهْم بَِغْريِ ِعْلٍم} [الّنحل: 25[الّنحل:  تـُْثِقُلُهْم وتـُثـَبُِّطُهْم عِن الثَّواِب، كَقْولِه: {لَِيْحِمُلوا أَْوَزاَرُهْم َكاِمَلًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة} ] أي آ
َء وُمْستـَْوِطنَني، 41تعاىل: {اْنِفُروا ِخَفاًفا َوثَِقاًال} [الّتوبَة: قوله  ً وُشيوخاً، وقيَل فـَُقَراَء وأغنياَء، وقيَل ُغَر ] قيَل ُشبَّا

آلَيِة اَحلثُّ على النـَّْفِر على ُكلِّ حاٍل َتصَ  عََّب أو وِقيَل ِنشاطاً وُكساَىل. وكل ذلك َيْدُخُل يف ُعُموِمها، فإّن الَقْصَد  ] فهما اإلنُس واجلنُّ. واملِْثقاُل: ما يُـوَزُن به {َوِإْن 31َتَسهََّل. وأمَّا قوُلُه تعاىل: {َسنَـْفرُُغ َلُكْم أَيـَُّها الثـََّقَالِن} [الرَّمحن: 
َا وََكَفى بَِنا َحاِسِبَني} [األنبَياء:  نَا ِ َمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخيـْرًا يـََرُه *َوَمْن ]، {فَ 47َكاَن ِمثْـَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَتـَيـْ

]. وقوله احلسيُب تعاىل: {َفَأمَّا َمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه *فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة َراِضَيٍة} 8-7َذرٍَّة َشرا يـََرُه} [الّزلزَلة:  يـَْعَمْل ِمثـَْقالَ 
اِت. وقوله تعاىل: {َوأَمَّا َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه} [الَقارَعة: ] فإشارٌة إىل َكثْـَرِة أعماِلِه الصاحل7-6[الَقارَعة:  ] 8ات اَخلريِّ

فإشاَرٌة إىل من قلَّت أعماله من اخلري والطاعة. والثَِّقيُل واخلَِفيُف ُيْستَـْعَمالِن على وْجَهْنيِ أَحدُمها على َسِبيِل 
ْعِتبارِِه بَِغْريِِه، وِهلذا َيِصحُّ لِلشيء الواحِد أْن يقاَل: َخِفيٌف إذا املُضايـََفة، وهو أْن ال يقاَل ِلشيٍء ثَِقيٌل أو َخِفيفٌ   إال 

 أْن ُيْستَـْعَمَل اْعتَـبَـْرَتُه مبا هو أثَقُل منه، وثَِقيٌل إذا اْعتَـبَـْرَتُه مبا هو أَخفُّ منه، وعلى هذا اآليَُة املُتَـَقدَِّمُة آنفاً. والثاين
َحِة إىل أسفَل كاَحلجِر واملََدِر، واخلَفيُف يُقاُل يف األْجساِم املائَِلة إىل الصُُّعوِد كالنَّاِر الثقيُل يف األْجساِم املَرجَّ 

أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِيف َسِبي قـَْلُتْم ِإَىل والدُّخاِن، وِمْن هذا الثَِّقِل قوُله تعاىل: {َ َّ َِّ ا اَألْرِض  ِل ا
نـَْيا ِيف اآلِخَرِة ِإالَّ َقِليٌل} [الّتوبَ  نـَْيا ِمَن اآلِخَرِة َفَما َمَتاُع اْحلََياِة الدُّ ْحلَيَاِة الدُّ ِ  ].38ة: أََرِضيُتْم 

ِه الثـُُّلُث} ثلث: الثالثَُة والثَّالثُوَن والثالُث والثـََّلُثمائِة وثالثَُة آالٍف والثـُُّلُث والثـُُّلثان. وقال عزَّ وجلَّ: {فَ  ِألُ◌مِّ
َلًة} 11[النَِّساء:  َ ُموَسى َثَالِثَني َليـْ ] أْي أَحُد أْجزاء نصيبها الثالثَِة من الرتكة، واجلَِميُع أثالٌث. قال: {َوَواَعْد

َادلة: 142[األعَراف:  وقال {َثَالُث َعْوَراٍت  ]7] وقال عزَّ وجلَّ: {َما َيُكوُن ِمْن َجنَْوى َثَالثٍَة ِإالَّ ُهَو َراِبُعُهْم} [ا
] أي ثالثَُة أوقاِت الَعْورَِة. وقال هللا اْحملصي كلَّ شيٍء عدداً: {َولَِبثُوا ِيف َكْهِفِهْم َثَالَث ِمَئٍة ِسِنَني} 58َلُكْم} [النُّور: 

َزِلَني} [آل ِعمَران: 25[الكهف:  ] وقال العليُم: {ِإنَّ َربََّك 124] وقال تعاىل: {بَِثَالَثِة آَالٍف ِمَن اْلَمَالِئَكِة ُمنـْ
َع} [النَِّساء: 20يـَْعَلُم أَنََّك تـَُقوُم َأْدَىن ِمْن ثـُُلَثِي اللَّْيِل َوِنْصَفُه} [املُّزمل:  ] 3] وقال عّز وجّل: {َمثْـَىن َوُثَالَث َوُرَ

 .ً َلَثْت ِهَي. وأثْـَلَث القوُم: صاُروا ثالثًة. وَحْبٌل َمثْـُلوٌث: َمْفُتوٌل علوثـَلَّْثُت القْوَم: أخْذُت ثـُُلَث أْمواهلِِْم. وأثـَْلثْـتـُُهْم: ِصْرُت أْي اثـْنَـْنيِ اثْـنَـْنيِ وَثالثًة َثالثًَة. وثـَلَّْثُت الشيَء َجزَّأتُُه أثال ى ثالث قـًُوى. ِلثـَُهْم أو ثـُُلثـَُهْم. وأثلثُت الّدراهَم، فأثـْ
باِق. ويُقاُل: أثالثٌة وثالثوَن ِعْنَدَك أو وَرُجٌل َمثْـُلوٌث: أِخَذ ثـُْلُث ماِلِه. وثـَلَّثَ  لِثاً ورابِعاً يف السِّ َ  الَفَرُس وَربََّع: جاَء 

قٌة ثـَُلوٌث: ُحتَْلُب ِمْن ث الثِة َثالٌث وثالثوَن: ِكنايٌة عِن الّرِجاِل والنِّساِء. وجاؤوا ُثالَث وَمثْـَلَث، أي ثالثًة ثالثًة. و



ُء واألربِ  ليوِم. أْخالٍف. والثَّال ِم، ُجِعَل األِلُف فيهما َبَدًال ِمَن اهلاِء حنُو َحْسَنٍة وَحْسناَء َفُخصَّ اللفظ  عاُء يف األ
. الِعَنُب: أْدَرَك ثـُُلثاهُ  وحكي ثـَلَّْثُت الشيَء تـَْثِليثاً: َجَعْلُتُه على ثالثِة أْجزاٍء. وثـَلََّث الُبْسُر، إذا بـََلَغ الرَُّطُب ثـُُلثـَْيِه. وثـَلَّثَ 

 وثوٌب ُثالِثيٌّ: طُوُلُه ثالثُة أْذرٍُع.
اَألوَِّلَني *َوثـُلٌَّة ِمَن  ثّل: الثـَّلَُّة: ِقطعٌة ُجمَْتِمَعٌة ِمَن الصُّوِف، ولذلك ِقيَل لِلُمِقيِم ثـَلٌَّة. والْعِتباِر االجتماِع ِقيَل {ثـُلٌَّة ِمنَ 

: َتناَوْلُت ثـُلًَّة منه. وَثلَّ َعْرَشُه: أْسَقَط ثـُلًَّة منه. والثـََّلُل: ِقَصُر ] أي َمجاَعٌة. وثـََلْلُت كذا40-39اآلِخرِيَن} [الواِقَعة: 
َمْت.  األسناِن ِلُسُقوِط اللَِّثِة، ومنه أَثَل َفُمُه: َسَقَطْت أْسنانُُه. وتـَثـَلََّلت الرَِّكيَُّة، أي تـََهدَّ

]، واخُتِلَف فيه َفَمْن َصَرَفُه ذهب به 51َد َفَما أَبْـَقى} [الّنْجم: مثد: َمثُوُد: قبيلٌة من الَعَرِب اُألَوِل، قال تعاىل: {َوَمثُو 
ي مبذكر، ومن مل َيْصرِْفُه ذهَب به إىل القبيلة وهي مؤنثة، وهو فـَُعوٌل ِمَن الثََّمِد،  أْي إىل اَحليِّ ألنه اسم عرّيب مذّكٌر مسُِّ

ْثُموٌد: َمثََدْتُه النِّساُء، أي َقَطَعْت مادََّة مائِِه ِلَكثَرِة ِغْشيانِِه َهلُنَّ، املَاُء القليُل الذي ال مادََّة له، ومنه ِقيَل: ُفالٌن مَ 
 وَمْثُموٌد، إذا َكثـَُر عليه السُّؤاُل حىت فـََقَد مادََّة مالِِه.

، الواحَدُة َمثََرٌة، واجلمُع ِمثاٌر وَمثََراٌت مثر: الثََّمُر: اْسٌم ِلُكلِّ ما يـَُتَطعَُّم مْن َمحِْل الشََّجِر أو ما هو ِمْن أنواِع املاِل املُْثِمرِ 
]، {َوِمْن َمثََراِت النَِّخيِل َواَألْعَناِب} [الّنحل: 22{َوأَنْـَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخرََج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت رِْزقًا َلُكْم} [البَـَقَرة: 

]. والثََّمُر: ِقيَل هو الّثماُر، وِقيَل 3]، {َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت} [الّرعد: 141 ]، {ُكُلوا ِمْن َمثَرِِه ِإَذا َأْمثََر} [األنَعام:67
َُّ 34هو َمجُْعُه. وُيَكىنَّ به عن املَاِل املُْستفاِد، وعلى ذلك َمحَل ابُن َعبَّاٍس {وََكاَن َلُه َمثٌَر} [الكهف:  ] ويُقاُل: َمثََّر ا

ُدُر عن شيٍء َمثََرتُُه، كقوِلَك َمثََرُة الِعْلِم الَعَمُل الصاِلُح، وَمثََرُة الَعَمِل الصاِلح اجلَّنُة، وَمثََرُة ماَلُه، ويقاُل لُكلِّ نـَْفٍع َيصْ 
َئِة والتََّديلِّ َكَتَديلِّ الثََّمِر عِن الشََّجِر. والثَِّمريَُة  لثََّمر يف اهلَيـْ : ما َحتَبََّب ِمَن الزُّْبِد، ِمَن اللََّنبِ السَّْوِط ُعْقَدُة أْطراِفِه تشِبيهاً 

َئِة ويف التَّْحِصيِل عن اللََّنبِ. لثََّمِر يف اهلَيـْ  تشِبيهاً 
لَوْضِع َحْسَبما ذُ  ملَْرتـََبِة أو  لذات أو  خرياً  َلُه، إّما َ َر ما بـَْعَدُه عما قـَبـْ خُّ ِكر يف قـَْبُل ويف مثَّ: َحْرُف َعْطٍف يـَْقَتِضي 

 َُّ ُتْم ِبِه َتْستَـْعِجُلوَن} [يُونس: أّوُل، قال ا ُتْم ِبِه آآلَن َوَقْد ُكنـْ ]، {ُمثَّ قِيَل لِلَِّذيَن 51 تعاىل: {َأمثَُّ ِإَذا َما َوَقَع آَمنـْ
ت 52] وقال عزَّ وجلَّ: {مثَُّ َعَفْوَ َعْنُكْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك} [البَـَقَرة: 52ظََلُموا} [يُونس:  ] وسوى ذلك من اآل

هِ «رمية. ومثاَمُة: َشَجٌر. وَمثَْمُت الشيَء َمجَْعُتُه، قال أعرايبٌّ: الك ْهُر َعْن ُمثِّه َورُمِّ أي عن قليِله وكثريِِه، » َجْعَجَع ِيب الدَّ
يف األْصِل. وقولُُه تعاَىل: والثُّمَُّة: َمجَْعٌة ِمْن َحِشيٍش. وَمثَّ إشاَرٌة إىل املُتَـبَـّعِد عن املكاِن، وُهناِلَك للتـََّقرُِّب، وُمها َظْرفاِن 

 ] فهو يف َمْوِضِع املَْفُعوِل.20{َوِإَذا رَأَْيَت َمثَّ رَأَْيَت نَِعيًما} [اإلنَسان: 
ُخُذُه الباِئُع يف ُمقابـََلِة املَِبيِع َعْيناً كاَن أو ِسْلعَ 20مثن: {َوَشَرْوُه بَِثَمٍن َخبٍْس َدرَاِهَم} [يُوُسف:  ًة أو ] الثََّمُن اْسٌم ملا 

ِِْم َمثَناً  َِّ َوأَْميَا ]، 77قَِليًال} [آل ِعمَران:  نقداً. وكلُّ ما َحيُْصُل عَوضاً عن شيٍء فـَُهَو َمثَُنُه {ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَـُروَن بـََعْهِد ا
َِّ َمثَناً قَِليًال} [الّنحل:  ِيت مثََ 95{َوَال َتْشتَـُروا بَِعْهِد ا َ ِ ]. وأْمثَْنُت الرُجَل 44ناً قَِليًال} [املَائدة: ]، {َوَال َتْشتَـُروا 

َعَدِد َمْعُروٌف، ُويقاُل َمَتاَعُه، َوأَْمثَنُت له: أْكثـَْرُت له الثََّمَن. شيٌء مثٌَِني: كثُري الثََّمِن. والّثمانيُة والثَّمانُوَن َوالثُُّمُن يف ال



مناً، أو أَخْذُت ُمثَُن مالِهِ  ُتُه، ُكْنُت له  ِمنـُُهْم َكْلبـُُهْم} [الكهف: 143 {َمثَانَِيَة أَْزَواٍج} [األنَعام: َمثَنـْ َعٌة َوَ ]، {َسبـْ
َُْجَرِين َمثَاِين ِحَجٍج} [الَقَصص: 22  ] والثَِّمُني: الثُُّمُن. قال الشاِعُر:27]، {َعَلى َأْن 

 َفما صاَر يل يف الَقْسِم إالَّ مثَِيُنها
 ].12ُن ِممَّا تـَرَْكُتْم} [النَِّساء: وقال تعاىل: {فـََلُهنَّ الثُّمُ  

عِتبار التَّْكرِيِر املوجوِد  عتباِر الَعَدِد، أو  فيه، أو ثىن: الثِّْينُ واالثناِن أصٌل ملَُتَصّرِفاِت هِذِه الكلمِة. ويُقاُل ذلك 
ِينَ اثْـنَـْنيِ} [الّتوبَة:  َ َع} [النَِّساء: 60} [البَـَقَرة: ]، {اثْـنَـَتا َعْشَرَة َعْيناً 40ْعِتبارِِمها َمعاً { ] 3]، {َمثْـَىن َوُثَالَث َوُرَ

. الثَِّىن  نياً، أو أَخْذُت ِنْصَف ماِلِه، أو َضَمْمُت إليه ما صاَر به اثـْنَـْنيِ ُتُه تـَْثِنَيًة: ُكْنُت له  : ما يُعاُد َمرَّتـَْنيِ. فـَُيقاُل؛ ثـَنـَّيـْ  )، أي ال تـُْؤَخُذ يف السََّنِة َمرَّتـَْنيِ. قال الشاِعُر:43»( يف الصََّدَقةِ ال ِثَىن «قال عليه وعلى آله الصالة والسالُم، 
 لقد كاَنْت َمالَمُتها ِثًىن 

يء قد . ويُقاُل ملن َلَوى الشَّ وامرأٌة ِثْينٌ: َوَلَدْت اثْـنَـْنيِ. والَوَلُد يُقاُل له ِثْينٌ. وحلَف مييناً فيها ِثْينٌ وثـََنِويٌّ وثَِنيٌَّة وَمثْـَنوِيَّةٌ  
ِينَ 5ثَناُه، حنُو: {َأَال ِإنـَُّهْم يـَثْـُنوَن ُصُدوَرُهْم} [ُهود:  ا على ما هم عليه من الكفر. وقال َعزَّ وجلَّ: {َ ] أي يطوو

ى ِجبانِِبِه. والثَِّينُّ ِمنَ 9ِعْطِفِه} [اَحلّج:  ِر واِإلْعَراِض، حنُو: َلَوى ِشْدَقُه وَ الشاِء: ما َدَخَل يف  ] وذلك ِعباَرٌة عِن التَّنكُّ
َنِة الثانيِة، وما َسَقَطْت ثِنيـَُّتُه ِمَن الَبِعِري، وقد أثْـَىن وثـَنَـْيُت الشيَء أْثِنيِه: َعَقْدتُُه بثَنايـَْني: غري  ا مل السَّ َمْهُموٍز، ِقيَل وإمنَّ

َياُن: الذي يـُثْـَىن يـُْهَمْز ألنه بـََىن الَكلَمَة على التـَّْثِنَيِة ومل يـَْنبِ عليه َلْفَظ الواِحِد.  واملُثـَنَّاُة: ما ُثِينَ ِمْن َطَرِف الزَّماِن. والثـُّنـْ ثَِنيَُّة كذا، ِكنايٌة عن ُقُصوِر َمْنزِلَِتِه ِفيِهْم. والثَِّنيَُّة ِمَن اجلََبِل: ما ُحيْتاُج يف َقْطِعِه وُسُلوِكِه إىل  به إذا ُعدَّ الساداُت. وُفالنٌ  َياُصُعوٍد وُصُدوٍد، فكأنَّهُ  َئِة والصَّالبِة. والثـُّنـْ لثَِّنيَِّة ِمَن اجلََبِل يف اهلَيـْ نِّ: َتْشبيهاً  َر. والثَِّنيَُّة ِمَن السِّ ِمَن اجلَُزوِر:   يـَْثين السَّيـْ
ناِس فـَيـُثْـَىن حاًال فحاًال ذكرُُه، ما يْثنيِه جازِرُُه إىل ثـُْنِيه ِمَن الرَّأِس والصُّْلِب. وِقيَل الثـُّنـَْوى والثَّناُء: ما يُْذَكُر يف َحماِمِد ال

َيْت ُسَوُر الُقْرآِن َمثاِينَ يف قولِه عزَّ وجلَّ: {َولَ  ًعا ِمَن يُقاُل أثْـَىن عليه، وتـَثَـىنَّ يف ِمْشَيِتِه، حنُو تـََبْختَـَر. ومسُِّ َناَك َسبـْ َقْد آتـَيـْ
ا تـُثْـَىن على ُمُروِر األْوقاِت وتُ 87اْلَمثَاِين} [اِحلجر:  ًا َكرَُّر فال تنقطع وال َتْدُرُس ُدُروَس سائِر األْشياِء اليت ] ألَّ ً ُمَتَشاِ ُ نـَزََّل َأْحَسَن احلَِْديِث ِكَتا َّ ِم، وعلى ذلك قولُه تعاىل: {ا َمثَاِينَ} [الزَُّمر: َتْضَمحلُّ وتـَْبُطُل على ُمُروِر األَّ

ُد حاالً فحاالً ِمْن فوائِدِه، كما ُرِوَي يف اَخلَربِ يف ِصَفِتِه: ] وَيِصحُّ أنه ِقيَل لِلُقْرآِن َمثاِينَ، َما 23 ال يـَْعَوجُّ «يـُثْـَىن ويـََتَجدَّ ، وَيِصحُّ أْن يكوَن ذلك ِمَن الثناِء تـَْنِبيهاً على أنه أبداً َيْظَهُر منه ما »فـَيـَُقوَُّم، وال يَزِيُغ فـَُيْستَـْعَتُب، وال تـَنـَْقِضي َعجائُبهُ 
لَكَرم يف قولِِه تعاىل: {ِإنَُّه َلقُ َيْدُعو إىل ا ُلوُه ويـَْعَلُمُه ويـَْعَمُل به، وعلى هذا الَوْجِه وْصُفُه  ْرآٌن لثَّناِء عليه وعلى َمْن يـَتـْ

ملَْجِد يف قولِه: {َبْل ُهَو قـُْرآٌن جمَِيٌد} [البـُُروج: 77َكرٌِمي} [الواِقَعة:  ِضي َرْفَع ]. واالْسِتْثناُء: إيراُد َلْفٍظ يـَْقتَ 21] و
ُبُه ُعُموُم اللَّْفِظ قـَْوُلُه بـَْعِض ما يُوِجُبُه ُعُموُم َلْفٍظ ُمتَـَقدٍِّم أو يـَْقَتِضي َرْفَع ُحْكِم اللَّْفِظ، َفِممَّا يـَْقَتِضي َرْفَع بـَْعِض ما يُوجِ 

َتًة} [األنَعام: َعزَّ وَجلَّ: {ُقْل َال َأِجُد ِيف َما أُوِحَي ِإَيلَّ ُحمَرًَّما َعَلى طَاِعٍم َيْطعَ  ] اآليََة، وأما 145ُمُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َميـْ



 َُّ َُّ، وامرأتُُه حامٌل إن شاَء ا َِّ ألفـَْعَلنَّ كذا إن شاَء ا ، وَعْبُدُه َعِتيٌق إن ما يـَْقَتِضي َرْفَع ما يُوِجُبُه اللَّْفُظ فنحُو قولِِه: وا
ُ، وعلى هذا قولُه تعاىل: {إِ  َّ  ].17ْذ أَْقَسُموا َلَيْصرُِمنـََّها ُمْصِبِحَني} [الَقَلم: شاَء ا

لِفْكَرِة، َرِة املَْقُصوَدِة  وِهي احلاَلُة  ثوب: أصُل الثَّوِب ُرُجوُع الشيِء إىل حالَِتِه األوىل اليت كان عليها أو إىل احلاَلِة املَُقدَّ
َبْت إيلَّ املُشاُر إليها بقوهلِِْم: أّوُل الِفْكَرِة آِخُر الَعَملِ  َب ُفالٌن إىل دارِِه، و ، َفِمَن الرُُّجوِع إىل احلاَلِة األوَىل قوُهلُم: 

]، َأْي يـَْرِجُعوَن ِإَلْيِه ِيف ُكلِّ َعاٍم. وُمسي َمَكاُن 125نْفِسي. قـَْوُلُه تـََعاَىل: {َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابًَة لِلنَّاِس} [البَـَقَرة: 
لِفْكَرِة. وَمجُْع الثوِب: أْثواٌب وثِ املُْسَتْسِقي عل َرِة املَْقُصوَدِة  ياٌب أي لِباٌس ى َفِم الِبْئِر َمثابًَة، ِمَن الرُُّجوِع ِإىل اْحلَاَلِة املَُقدَّ

ثِّر:  ْر} [املدَّ  ِكنايٌَة عِن النـَّْفِس، لقوِل ] ُحيَْمُل على َتْطِهِري الثـَّْوِب، وِقيَل الثيابُ 4وأَْلِبَسٌة؛ وقولُُه تعاىل: {َوثَِياَبَك َفَطهِّ
 الشاِعِر:

 ثِياُب َبِين َعْوٍف َطهاَرى نَِقيَّةٌ 
ُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الّرِْجَس أَْهَل اْلبَـْيِت وَ   َّ َا يُرِيُد ا ُ تعاىل يف قوِلِه: {ِإمنَّ َّ رَُكْم َتْطِهريًا} وذلك أْمٌر ِمبا ذََكَرُه ا ُيَطهِّ

ً َتَصّوراً أن اجلزاَء من جنٍس ]. والثّوابُ 33[األحزَاب:  : ما َيرِجُع إىل اإلنساِن ِمْن َجزاِء أْعمالِِه، فـَُيَسمَّى اجلََزاُء ثوا
ًرا  ُ تعاىل اجلََزاَء نـَْفَس الِفْعِل يف قولِه: {َفَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخيـْ َّ ] 7يـََرُه} [الزّلزَلة: العمِل، أال تـََرى َكْيَف َجَعَل ا

ً ِمْن ملَْ يـَُقْل َجزاَءُه. والثَّواُب يُقاُل يف اَخلْريِ والشَّرِّ، لكن األْكثـَُر املُتعاَرُف يف اَخلْريِ، وعلى هذا قوُلُه َعزَّ و و  جلَّ: {ثـََوا
َِّ} [آل ِعمرَان:  ُ ِعْنَدُه ُحْسُن الثـََّواِب} [آل ِعمَران: 195ِعْنِد ا َّ َُّ 195]، {َوا ُهُم ا َ نـَْيا ]، {َفآ ]، وكذِلك املَثُوبَُة يف قولِه تعاىل: {َوَلْو أَنـَُّهْم آَمُنوا َواتـََّقْوا َلَمثُوبٌَة ِمْن ِعْنِد 148َوُحْسَن ثـََواِب اآلِخَرِة} [آل ِعمَران:  ثـََواَب الدُّ

َِّ} [البَـَقَرة:  بَـ 103ا َ بَُة ُتْستَـْعَمُل يف املَْحُبوِب. قال تعاَىل: {َفَأ ُ ِمبَا َقاُلوا َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها ]. واِإل َّ ُهُم ا } [آل ِعمَران: 85اَألنـَْهاُر} [املَائدة:  َبُكْم َغما ِبَغمٍّ َ ]، {ُقْل َهْل 153]. وقد ِقيَل ذِلك يف املَْكُروِه، حنو: {َفَأ
َِّ َمْن َلَعَنهُ  ُهُم اْلِقَرَدَة َواْخلََنازِيَر} [املَائدة: أُنـَبُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن َذِلَك َمثُوبًَة ِعْنَد ا ُ َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمنـْ َّ ] على 60 ا

ىْء إالَّ يف املَْكُروِه َحنُْو: {َهْل ثـُوَِّب اْلُكفَّاُر} [املطّفِفني:  ]. الثّيُب: الراجعة 36االستعارة. والتـَّْثِويُب يف الُقْرآن ملَْ جيَِ
ب يثوب إذا رجع {ثـَيَِّباٍت َوأَْبَكاًرا} [الّتْحرمي: من عند الزوج بعد االف ]، والبكر هي اليت على أول 5تضاض، من 

ُء: الِيت تـَْعَرتِي اِإلْنساَن، مسُِّ  َيْت بذِلك حاِهلا قبل االفتضاض. والتـَّْثويُب: تكريُر النِّداِء، ومنه التـَّْثويُب يف األذان. والثـَّْو
يًعا} [النَِّساء: لَتَكرُّرِها. والثـَُّبُة:   ].71اجلماعُة الثاِئُب بـَْعُضُهْم إىل بـَْعٍض يف الظاِهِر {فَاْنِفُروا ثـَُباٍت َأِو اْنِفُروا مجَِ

ً: هاَج وانـَْتَشَر أو َظَهَر، ويُقال للُغباِر والسَّحاِب والدُّخاِن وغريها جمازاً. قال تعاَىل  ر يـَُثوُر ثـَْوراً وثـََورا ُتِثُري ثور:  : {فـَ
} [الرُّوم: سَ  ً ُروا اَألْرَض َوَعَمُروَها} [الرُّوم: 48َحا َ ً 9]. يقاُل أثـَْرُت، ومنه قولُه تعاىل: {َوَأ َرِت اَحلْصَبُة ثـََورا ]. و

ئُِرُه ِكنايٌة عن اْنِتشاِر َغَضِبهِ  َر  ْنِتشار الُغباِر، َوثـَوََّر َشّراً َكذلك، و َوَرُه: أي ظهرْت، وهو ذكر جماز َتْشبيهاً  . و
يف َمْعَىن  واثـََبُه. والثـَّْوُر: البَـَقُر وبه تثاُر األْرُض، فكأنَُّه يف األْصِل َمْصَدٌر ُجِعَل يف َمْوِضِع الفاِعِل، حنُو َضْيٍف وطيفٍ 

َتِثُر. ويقال للرجل البليِد الَفْهم  ِم، أصُلُه اهلَْمُز.والثَّاُر هو طَ ». ما هو إّال ثـَْورٌ «ضائٍف وطائٍف، أي الثَّائُِر املُنـْ  َلُب الدَّ



لُ  ِوً ِيف َأْهِل َمْدَيَن تـَتـْ َ تَِنا} ثوى: الثَّواُء: اِإلقَاَمُة َمَع االْسِتْقراِر، يُقاُل ثـََوى يـَْثِوي ثَواًء. {َوَما ُكْنَت  و َعَلْيِهْم آَ
تِنا. قال تعاىل: {أَلَْيَس ِيف َجَهنََّم َمْثوًى ].. وما كنَت ُمقيماً  حمّمُد يف َأْهِل َمْديَن تْتلو عليهم آ45[الَقَصص: 

ِيَن} [الزَُّمر:  ] {اْدُخُلوا أَبـَْواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها َفِبْئَس َمثْـَوى 12]، {َوالنَّاُر َمْثوًى َهلُْم} [َحممَّد: 60لِْلُمَتَكربِّ
ِيَن} [الزَُّمر:  ]. الثِّوّي: البيُت املهّيأُ للضيف، واملَثْـَوى: املنزِل الذي 128نَعام: ]، {النَّاُر َمثْـَواُكْم} [األ72اْلُمَتَكربِّ

  يُقاُم به، َويـَُقاُل: ثـََوى الرَُّجُل: َماَت؛ َويُقاُل عن القرب: َمثْـَواُه اَألِخُري، لدوام اإلقامِة بـَْعَد املوت.
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لدُّعاِء {فَِإلَْيِه َجتَْأُروَن} [الّنحل: جأر: اجلُؤاُر: االستغاثُة وَرْفُع ا ]، 64]، {ِإَذا ُهْم َجيَْأُروَن} [املؤمنون: 53لصَّوِت 
] أي ال تستغيثوا اليوم وال ترفعوا أصواَتكم. وَجأر: إذا أفْـَرَط يف الدُّعاِء والتَّضرُِّع 65{َال َجتَْأُروا اْليَـْوَم} [املؤمنون: 

  كالظِّباء وَحنِْوها.َتْشبيهاً ُجبؤار الوْحشيَّاتِ 
} [يُوُسف:  : الَقليُب الواسعُة، والبئُر الكثريُة املاِء البعيدُة الَقْعِر. َوَتْسِميَـُتُه 10جب: {َوأَْلُقوُه ِيف َغَياَبِة اجلُْبِّ ] اُجلبُّ

: قَ  ْطُع الشَّيء ِمْن أْصِلِه بَذِلَك ألنُه ُوِجَد حمفوراً يف ُجُبوب، أي يف أرٍض َغليَظٍة من الصخر ال من الطني، واَجلبُّ
َقٌة َجبَّاُء، وذلِ  : َمْقطُوُع السَّناِم. و راِم. وبَعٌري أَجبُّ َك حنُو أْقَطَع َكَجبِّ النَّْخِل. وِقيَل: َزَمُن اجلِباِب، حنُو َزمِن الصِّ

 وَقْطعاَء لِْلَمْقُطوِع الَيِد.
جلِْ  ِ ] واجلِْبُت ال تـَْعرِيَف َلُه ِيف اللَُّغِة 51ْبِت َوالطَّاُغوِت} [النَِّساء: جبت: اجلِْبُت: الّصَنُم. قال تعاىل: {يـُْؤِمُنوَن 

ْحُر بُِلَغِة َأهْ  ِل احلََبشة، َواْلَعَرُب َقْد اْلَعَربِّية وَأْصُلُه اجلِْبُس أي اجلاِمُد من كلِّ شْيٍء، َوُروَي َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ أَنَُّه السِّ
ِني َكقول الشاِعِر:َأْدَخُلوَها ِيف لَُغتِ  َر فيه، وِقيَل التاء بَدٌل ِمَن السِّ  ِهْم. وقيل: اجلِْبُس الِغْسُل الذي ال َخيـْ

 َعْمُرو بُن يـَْربوٍع ِشراُر الّنات
َِّ تعاىل ِجْبٌت، وُمسَّي الساِحُر والكاِهُن ِجْبتاً.   أي خساُر الناِس، ويُقال لُكّل ما ُعِبَد ِمْن ُدوِن ا

 ِعِر:َجلْربِ إْصالُح الشيِء بنوٍع ِمَن الَقْهِر. يُقال َجبَـْرتُه فاْجنَبَـَر واْجتَـبَـَر، وقد ِقيَل َجبَـْرتُُه َفَجبَـَر، َكقوِل الشاجرب: أْصُل ا
 قد َجبَـَر الديَن اِإللُه َفَجبَـرْ 

عاِل، َبْل ذلَك على سبيِل الِفْعِل هذا قوُل أْكَثِر اللغويني. وقال بـَْعُضُهْم ليَس قولُه َفَجبَـَر َمْذكوراً على َسبيِل االْنفِ  
َر الّديِن وابـْتَ  لثاِين على تـَْتِميِمِه، فكأنَُّه قال: َقَصَد َجبـْ ْصالِحِه، و ألّول على االْبتداِء  َرُه، وَكرََّرُه، ونـَبََّه  َدأُه فـََتمَّم َجبـْ َرًة ملْن فَـرَغَ  َتَدأ ِبِفْعٍل و رًة يقاُل ِلمِن ابـْ  منه. وَجتَبـََّر: يقاُل إّما لَتَصوُِّر َمْعَىن االْجِتهاِد واملُباَلغِة أْو ملعَىن وذلك أْن فَـَعَل 

 التََّكّلِف َكقول الشاِعِر:
 َجتَبـََّر بـَْعَد األْكل فهو َغْيصٌ 

رة يف اإلْصالِح املَُجرَِّد حنُو قوِل َعليٍّ َرضي هللا عنه:   ُر  َل ُكلِّ َعِسريٍ  جاِبَر ُكلِّ َكِسٍري «وقد يُقاُل اجلَبـْ » و ُمَسهِّ
َرًة يف الَقْهِر املَُجرَِّد، حنُو قوِلِه عليه وعلى آله الص الة ومنه قوُهلُْم لِلُخْبِز: جابر بُن حبة، وكنيُة اخلبِز أبو جابر؛ و



َر وال تـَْفويضَ «والسالُم:  ُر يف اِحلساِب إحلاُق شيٍء به» ال َجبـْ إصالحاً ملا يُريُد  [رواه ابن ماجه ـ األحكام]. واجلَبـْ
َي السُّْلطاُن َجْرباً كَقْوِل الشاِعِر:  إْصالَحُه. ومسُِّ

رُ   وأْنِعْم َصباحاً أيُّها اجلَبـْ
، لكْن تـُُعوِرَف لَقْهرِِه الناَس على ما يُرِيُدُه أِو ِإلْصالِح أُُمورِِهْم. واِإلْجباُر يف األْصِل: َمحُْل الَغْريِ على أْن َجيْبـَُر اآلَخرَ  

ُعوَن أّن هللا تعاىل يُْكرِ  يف َي الذين َيدَّ ُه الِعباَد على اِإلْكراِه املَُجرَِّد، َفِقيَل: أْجبَـْرتُُه عـلى كذا، َكَقْوِلَك أْكَرْهُتُه. ومسُِّ
يف ِصَفِة اِإلْنساِن: يـَُقاُل ملْن َجيْبـُُر املَعاِصي يف تعاُرِف املَُتَكلِِّمَني ُجمِْربًَة، ويف قوِل املُتَـَقدِّمَني َجْربِيًَّة، وَجَربِيَّة، واجلَبَّاُر 

، كقولِِه َعزَّ و  دِّعاِء َمْنزَِلٍة ِمَن التَّعاِيل ال َيْسَتِحقُّها، وهذا ال يُقاُل إالَّ على َطرِيِق الذَّمِّ جلَّ: {َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر نَِقيَصَتُه 
]. {َكَذِلَك 22]، {ِإنَّ ِفيَها قَـْوًما َجبَّارِيَن} [املَائدة: 32يا} [َمرَمي: ]، {َوملَْ َجيَْعْلِين َجبَّاًرا َشقِ 15َعِنيٍد} [إبراهيم: 

ُ َعَلى ُكلِّ قـَْلِب ُمَتَكربٍِّ َجبَّاٍر} [َغافر:  َّ َرُه: 35َيْطَبُع ا ] أي مَتعاٍل عن قَـُبوِل اَحلقِّ واإلمياِن به. ويُقاُل لْلقاِهِر َغيـْ
َقٌة َجبَّارٌة. 45َلْيِهْم ِجبَبَّاٍر} [ق: َجبَّاٌر، حنُو: {َوَما أَْنَت عَ  لُعُلوِّ على األقـَْراِن ِقيَل: َخنَْلٌة َجبَّاَرٌة، و ]. ولَِتَصوُِّر الَقْهِر 

ُ} [اَحلشر:  َي بذلـك ِمْن قوهلِِْم َجبَـْرُت الفَ 23أّمـا يف َوصِفِه تعاىل بـ {اْلَعزِيُز اْجلَبَّاُر اْلُمَتَكربِّ ِقَري، ألنه ] فقد ِقيَل: مسُِّ
بَـَر الناَس هو الذي َجيْبـُُر الناَس بفاِئِض نَِعِمِه، وِقيـَل ألنـه َجيْبُـُر الناَس، أي يـَْقَهُرُهْم على ما يُريُدُه، وهللا َتعاىل قد أجْ 

ُُه  الُغَواُة اَجلَهَلُة، وذلك كِإْكَراِهِهْم علـى أْشيـاَء ال اْنِفكاَك هلْم منها َحْسَبما تـَْقَتِضيِه اِحلْكَمُة اِإلَهليَُّة ال على ما تـَتَـَومهَّ
ُجمْبَـراً يف على املََرِض واملوِت والبَـْعِث، وَسخََّر ُكالًَّ◌ منهم ِلصناَعٍة يـََتعاطاها، وَطرِيَقٍة ِمَن األْعماِل يـََتحرَّاها، وَجَعَلُه  َعِتِه ال يريُد عنها ِحَوًال، وإّما ك ُد عنها َبَدًال. ُصـوَرِة ُخمَيَّـٍر، فإّما راٍض ِبَصنـْ ارٌِه هلا ُيكاِبُدها َمَع َكَراِهَيِتِه هلا كأنه ال جيَِ

نَـُهْم زُبـًُرا ُكلُّ ِحْزٍب ِمبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن} [املؤمنون:  ] وقال عزَّ وجلَّ: {َحنُْن 53ولذلك قال تعاىل: {فـَتَـَقطَُّعوا أَْمَرُهْم بـَيـْ
نَـُهْم َمِعيَشتَـُهْم ِيف ا نـَْيا} [الّزخُرف: َقَسْمَنا بـَيـْ لقاِهِر، وُهَو ال يـَْقَهـُر إالَّ على ما 32ْحلََياِة الدُّ ] وعلى هذا اَحلدِّ ُوِصَف 

رِىَء املَْسُموكاِت وَجبَّاَر «تـَْقَتِضي اِحلْكَمُة أْن يـَْقَهَر عليه. وقد رِوَي عن علّي بن أيب طالب رضي هللا عنه:   
ا َشِقيِّ  ا ِمَن املَْعرَِفِة، َفذُِكَر لِبَـْعِض ما َدَخَل يف ُعُموِم ما » ها وَسِعيِدهاالُقُلوِب على ِفْطَرِ فإنه َجَرب القلوَب على ِفْطَرِ

َم. وَجبَـُروٌت (فـََعُلوٌت) ِمَن التََّجربُِّ. واْسَتْجبَـْرُت حاَلُه: َتعاَهْدُت أْن َأْجبـَُرها. وأصابـَْتُه ُمِصيَبٌة ال  َجيْتِربُها، أي ال تـََقدَّ
ِر، واجلِباَرُة: لِْلَخَشَبة يـََتَحرَّى ِجلَْربها ِمْن ِعَظِمَها. واْشُتقَّ ِمْن َلْفِظ َجْربِ الَعْظِم اجلَِبريَُة وهي اخلرقُة اليت ُتَشدُّ على املَْجُبو 

َئِة. واجلِ  ا يف اهلَيـْ َي الدُّْمُلوُج ِجباَرًة تشبيهاً   بار، ِلَما َيْسُقُط ِمَن األرِض.اليت ُتَشدُّ عليه، وَمجُْعها َجباِئُر. ومسُِّ
ِد األرِض إذا عظم وطاَل من األعالِم واألطواِد {أََملْ  جبل: اجلََبُل َمجُْعُه أْجباٌل وِجباٌل، وهو اسٌم لكلِّ َوَتٍد من أَْو

ًدا} [النـَّبِإ:  ]، {َويـُنَـّزُِل ِمَن السََّماِء ِمْن 32لنَّازَعات: ]، {َواْجلَِباَل أَْرَساَها} [ا7-6َجنَْعِل اَألْرَض ِمَهاًدا *َواْجلَِباَل أَْوَ
]، {َوَيْسَألُوَنَك َعِن 27]، {َوِمَن اْجلَِباِل ُجَدٌد بِْيٌض َوُمحٌْر ُخمْتَِلٌف أَْلَوانـَُها} [فَاِطر: 43ِجَباٍل ِفيَها ِمْن بـََرٍد} [النُّور: 

]، {َوتـَْنِحُتوَن ِمَن اْجلَِباِل بـُُيوً 32اْجلَِباَل أَْرَساَها} [النَّازَعات: ]، {وَ 105اْجلَِباِل فـَُقْل يـَْنِسُفَها َريبِّ َنْسًفا} [طه: 
] واْعُتِربَ َمعانِيِه فاْسُتِعَري واْشُتقَّ منه ِحبََسِبِه، فقيَل عن سيِِّد القوم َوَزعيِمِهْم َجَبٌل، وُفالٌن 149َفارِِهَني} [الشَُّعَراء: 



َىب على  اً ِلَمْعَىن الثَّباتِ َجَبٌل ال يـَتَـَزْحزَُح: َتَصوُّر  َ ُ على كذا، ِإشارٌة إىل ما رَكََّب فيه ِمَن الطَّْبِع الذي  َّ فيه، وَجبَـَلُه ا
يَمِة لِلجماَعِة الَعظِ  الناِقِل نـَْقُلُه. وُفالٌن ُذو ِجِبلٍَّة، أي َغِليُظ اِجلْسِم. وثوٌب َجيُِّد اجلِِبلَِّة. وُتُصوَِّر منه معَىن الِعَظِم فقيلَ 

جلََبِل يف الِعَظِم. وُقرىَء ُجُبال 62ِجِبلٌّ. {َوَلَقْد َأَضلَّ ِمْنُكْم ِجِبال َكِثريًا} [يس:  ] خلقاً كثرياً، أي َمجاَعًة َتْشِبيهاً 
رُُه: ُجُبال مجُع ِجِبلٍَّة. ومن ه قولُه عزَّ وجلَّ: {َواتـَُّقوا الَِّذي ُمثـَقًَّال. قال التـَّْوِذي: ُجْبًال وَجْبًال وُجُبال وِجِبال. وقال َغيـْ ] أي املَْجُبولَني على أْحواهلِِْم اليت بـُُنوا عليها وُسُبِلِهْم اليت قـُيُِّضوا ِلُسُلوِكها 184َخَلَقُكْم َواْجلِِبلََّة اَألوَِّلَني} [الشَُّعَراء: 

 ]. وَجَبَل الرُجُل: صار كاجلََبِل يف الِغَلِظ.84} [اإلسرَاء: املشاِر إليها بقولِِه تعاىل: {ُقْل ُكلٌّ يـَْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتهِ 
َهِة عن مييِنها ومشاهلا، 103جنب: {َوتـَلَُّه لِْلَجِبِني} [الصَّافات:  ]. اجلَِبُني: ما فوق الصَّْدِغ، واجلبينان جانِبَا اجلَبـْ

ُتُه: واُجلْنبُ: َضْعُف القلِب َعمَّا حيَِقُّ أْن يـَْقَوى عليه. ورُجٌل َجبا ٌن: َهُيوٌب لألشياء، ويقاُل للمرأِة أيضاً َجباٌن. وأْجبَـنـْ
َ اللََّنبُ: صار كاُجلْنب. ً وحَكْمُت ِجبُْبِنِه. واُجلْنبُ: ما يُؤَكُل ِمَن اللِنب اجلاِمِد، وَجتَنبَّ  وَجْدتُُه َجبا

َا ِجَباهُ  َهُة: َمْوِضُع السُُّجوِد ِمَن الرأِس {فـَُتْكَوى ِ ]. والنَّْجُم يُقاُل له َجبـَْهٌة 35ُهْم َوُجُنوبـُُهْم} [الّتوبَة: جبه: اجلَبـْ
ماك تـَْنِجيماً «َتَصوُّراً أنه من األجنم اليت يقال هلا جبهة األسد، ومنها قوهلم:  أي انْتظر طلوَع » جنَّم نوَء األسد والسِّ

َهٌة، وَتْسِميَـتـُُهْم بذلك كَتسْ  لُوُجوِه. وُرِوَي عِن النيبِّ (ص) أنه قال: َجنِْمِه. ويُقاُل َألْعياِن الناِس َجبـْ َلْيَس يف «ِمَيِتِهْم 
 )، أي يف اخلَْيِل.44»(اجلَبـَْهِة َصَدَقةٌ 

[َسَبإ:  جىب: يُقاُل َجبَـْيُت املاَء يف اَحلْوِض: َمجْعُتُه. واَحلْوُض اجلاِمُع له: جاِبَيٌة، وْمجُعها َجواٍب {َوِجَفاٍن َكاجلََْواِب}
]. 57ُتِعَري: َجبَـْيُت اخلََراَج ِجبايًَة. ومنه قولُه تعاىل: {ُجيَْىب إَِلْيِه َمثََراُت ُكلِّ َشْيٍء} [الَقَصص: ] ومنه اسْ 13

] وقال تعاىل: {َوِإَذا 122واالْجِتباُء: ِمن اْجتَـَىب الشخَص أي اصطفاُه واختاَرُه. قال عزَّ وجلَّ: {اْجتَـَباُه َربُُّه} [طه: 
 ِ تَـَها} [األعَراف: ملَْ َِِْْم  َِّ. 203يٍَة قَاُلوا َلْوَال اْجتَـبَـيـْ ِت، وَلْيَسْت ِمَن ا نََّك َختَْرتُِع هِذِه اآل ُه بَِفْيٍض ِإهلَِيٍّ يـََتَحصَُّل له منه أنواٌع ِمَن النَِّعِم ِبال َسْعٍي ِمَن ال] تـَْعرِيضاً منهم  َِّ العْبَد: َختِْصيُصُه إ ِد، وذلك ِلألْنِبياء َعبْ واْجِتباُء ا

دِّيِقَني والشَُّهَداِء، كما قال تعاىل: {وََكَذِلَك َجيَْتِبيَك َربَُّك} [يُوُسف:  ] {فَاْجتَـَباُه َربُُّه 6وبـَْعِض َمْن يُقارِبـُُهْم ِمَن الصِّ
َناُهْم َوَهَديـَْناُهْم ِإَىل ِصرَ 50َفَجَعَلُه ِمَن الصَّاِحلَِني} [الَقَلم:  ]، {مثَُّ اْجتَـَباُه َربُُّه 87اٍط ُمْسَتِقيٍم} [األنَعام: ]، {َواْجتَـبَـيـْ

َُّ َجيَْتِيب إَِلْيِه َمْن َيَشاُء َويـَْهدِ 122فـََتاَب َعَلْيِه َوَهَدى} [طه:  ي ]، {تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه َكبُـَر َعَلى اْلُمْشرِِكَني َما َتْدُعوُهْم ِإلَْيِه ا
َّ َأْخَلْصَناُهْم ِخبَاِلَصٍة ِذْكَرى الدَّاِر} [ص:  ]13إَِلْيِه َمْن يُِنيُب} [الّشورى:   ].46وذلك حنُو قولِِه تعاىل: {ِإ

، وَجَسْسُته فاْجَتسَّ {اْجتـُثَّْت ِمْن فـَْوِق اَألْرِض} [إبراهيم:  تُِلَعْت ُجثـَُّتُه. 26جث: يقال: َجثـَثْـُتُه فاْجنَثَّ ] أي اقـْ
: ما اْرتـََفَع ِمَن األْرِض حىت يكون كاألَكَمِة الصغريِة.واملَِجثَُّة ما ُجيَثُّ به. وُجثَُّة الشي  ِء: َشْخُصُه الناتىُء. واَجلثُّ

رِِهْم َجاِمثَِني} [ُهود:  َ ] اْسِتعارٌَة لِْلمِقيِمَني أو الالزمني أماكَنهم فلم يربحوها، ِمْن قـَْوهلِِْم 67جثم: {َفَأْصَبُحوا ِيف ِد
ألرِض. واجلُْثماُن: َشْخُص اِإلْنساِن قاِعداً. ورُجٌل ُجَثَمٌة وَجثَّاَمٌة: ِكَنايٌَة عِن النـَُّؤوِم َجَثَم الطاِئُر إذا قـََعَد َوَلطِ  ىَء 

 والَكْسالِن والبليد.



ٍك وُبِكيٍّ  وقولُه . َجثـََو: جثا َجيْثُو ُجثـُّواً وُجِثّياً فهو جاٍث، َجَلَس على رُْكبَـتَـْيِه للخصومة وغريها. وَمجُْعُه ُجِثيٌّ، حنُو 
] َيِصحُّ أْن يُكوَن َمجْعاً حنُو ُبِكيٍّ وأْن يكوَن َمْصَدراً َمْوُصوفاً به. 72َعزَّ وجلَّ: {َوَنَذُر الظَّالِِمَني ِفيَها ِجِثيا} [َمرَمي: 

ْوِضَع اجلمِع، َكَقْوِلَك ] مؤنث اجلاثي وقد وضعت مَ 28واجلاثِيُة يف قولِِه عزَّ وجلَّ: {َوتـََرى ُكلَّ أُمٍَّة َجاثَِيًة} [اجلَاثَية: 
 َمجاَعٌة قاِئَمٌة وقاِعَدٌة.

 َِ ا جحد: اجلحوُد نـَْفُي ما يف الَقْلِب إْثباتُُه وإثْباُت ما يف الَقْلِب نـَْفُيُه. يقاُل: َجَحَد ُجُحوداً وَجْحداً {َوَجَحُدوا 
َها أَنـُْفُسُهْم} [النَّمل:  َقنَـتـْ تَِنا ]، أي عرفوا نعمة هللا وأقرّ 14َواْستَـيـْ َ لسنتهم {ِ م، وأنكروها ونفوها  وها يف قلو

] وَجيَْحُد: َخيَْتصُّ ِبِفْعِل ذلك. يقال َرُجٌل َجْحٌد: َشِحيٌح قَِليُل اَخلْريِ يُْظِهُر الَفْقَر، وأْرض 51َجيَْحُدوَن} [األعَراف: 
 َجْحَدٌة: قَِليَلٌة النـَّْبِت. يُقاُل: َجْحداً له ونكداً.

ّجج النار وتوّقِدها. قال تعاىل: {َوِإَذا اجلَِْحيُم ُسعَِّرْت} [الّتكوير: جحم: اَجلْحمَ  ] وقال تعاىل: 12ُة: شّدُة 
ٍر عظيمٍة يف مهواٍة، قال 18{َوَوقَاُهْم َربـُُّهْم َعَذاَب اجلَِْحيِم} [الطُّور:  ] واجلحيُم هي جهّنُم يف القرآن، وتُقاُل لكلِّ 

ٌر َحاِمَيٌة} [الَقارَعة: تعاىل: {َفُأمُُّه َهاِويَ  َ ]. وَجَحم وجُهُه من شّدِة الغضب، استعارٌة 11-9ٌة *َوَما أَْدَراَك َما ِهَيه *
 من َجْحمة النار، وذلك من ثـََوَراِن حرارِة القلب.

ُر {يـَْوَم َخيُْرُجوَن ِمَن اَألْجَداِث ِسَراًعا} [املَعارج:  . يُقاُل َجَدٌث وَجَدف. ويف ] َمجُْع اَجلَدثِ 43جدث: اَجلَدُث: الَقبـْ
 ].51ُسوَرِة يس {َفِإَذا ُهْم ِمَن اَألْجَداِث ِإَىل َرِِّْم يـَْنِسُلوَن} [يس: 

: َأْصُلُه الَقْطُع، ومنه َجدَّ ِيف َسْريِِه، َأْي َقَطَع اَألْرَض َقْطعاً، وكذلَك َجدَّ يف أْمرِه، وأَجدَّ: إذا  بلغ فيه َجّدُه، جّد: اَجلدُّ
َمُه على وْجِه اِإلْصالِح. وثوٌب جِديٌد: أْصُلُه املَْقطوُع، مث ُجِعَل ِلُكلِّ ما ُأْحِدَث إْنشاُؤُه. قال تعاىل: {َبْل ُهْم وَأْحكَ 

ً َذِلكَ 15ِيف َلْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديٍد} [ق:  َنا وَُكنَّا تـَُرا  َرْجٌع بَِعيٌد} ] إشارًة إىل النَّْشأِة الثَّانَِيِة وذلَك قوُهلُْم: {أَِإَذا ِمتـْ
لَقْطِع ِمَن الثوِب، ومنه ِقيَل: الّلْيلُ 3[ق:  جلَِديِد الَقريَب الَعْهِد  خلََلِق، ِلَما كان املَْقُصوُد   ]. وُقوِبَل اجلِديُد 

َلياِن، قال تعاىل: {َوِمَن اْجلَِباِل ُجَدٌد بِْيٌض} [ ما ال يـَبـْ ّ اِن َأل ٍة، أي 27فَاِطر: والنهاُر: اَجلِديَداِن واألَجدَّ ] َمجُْع ُجدَّ
الطُُّرَق  َطريَقٍة ظاِهَرٍة ِمْن قوهلِِْم: طريٌق َجمْدوٌد، أي كثري الَوْطِء واالستواِء. ومنه اجلادَُّة أي الطَّريُق األعظُم الذي جيَمعُ 

اُء ِمَن الضَّأِن اليت انـَْقَطَع َلبَـُنها. وجَ  َي وال بُّد من املروِر عليه؛ واَجلدوُد واَجلدَّ ْتِم. ومسُِّ ِه، على َطريِق الشَّ دَّ َثْدَي أمِّ
َها لُِعُلوَِّها 3الَفْيُض اإلهلَِيُّ َجّداً {َوأَنَُّه تـََعاَىل َجدُّ َربَِّنا} [اجلّن:  ] َأي َجَالُل َربَِّنا. َوِقيَل َعَظَمُتُه ِالْنِقَطاِع ُكلِّ َعَظَمٍة َعنـْ

َها اَجلدُّ، أَبو اَألِب َأِو األُمِّ ِالْنِقطَاِعِه ِبُعُلوِّ أُبـُوَّتِِه وكل من فوقه ». اىل َجدُّكَ تباَرَك اْمسَُك وتع«َعَلْيه. ويف الدعاء:  ُ لِإلْنساِن ِمَن اُحلظُوِظ الدُّ وِمنـْ َّ َي ما َجَعَل ا نْـَيويَِّة َجّداً. وُهو هلذا الولد. واِجلدُّ، ِخالُف اهلَْزل ِالْنِقطَاِعِه َعِن السُّْخِف. ومسُِّ َفُع َذا اَجلدِّ ِمْنَك اجلدُّ «الَبْخُت، فِقيَل ُجِدْدُت وُحِظْظُت. وقولُه عليه وعلى آله الصالة والسالُم:  ) أي ال 45»(ال يـَنـْ
ِجلدِّ يف الطَّاَعِة، وهذا هو الذي أنْبأ عن ا ذلك  َِّ تعاىل يف اآلِخرِة َعْن طَرِيِق اَحلّظ وإمنَّ  ه قولهُ يـَتَـَوصَُّل إىل ثواِب ا

] اآليَة {َوَمْن أََراَد اآلِخَرَة َوَسَعى َهلَا 18تعاىل: {َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد} [اإلسَراء: 



َفُع َماٌل َوَال ] وإىل ذلك أشاَر بقولِ 19َسْعيَـَها َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلِئَك َكاَن َسْعيـُُهْم َمْشُكوًرا} [اإلسَراء:  ِه: {يـَْوَم الَ يـَنـْ
َفُع أَحداً َنَسُبُه وأبـُوَّتُُه، َفَكما نـََفى نـَْفَع الَبنَني يف قولِه 88بـَُنوَن} [الشَُّعَراء:  َفُع َذا اَجلدِّ، ال يـَنـْ ]. وِقيَل: َمْعَىن ال يـَنـْ

َفُع َماٌل َوَال بـَُنوَن} [الشَُّعَراء:   نـَْفَع اُألبـُوَِّة يف هِذِه اآليَِة ويف اَحلِديِث. ] كذلك نـََفى88{يـَْوَم َال يـَنـْ
لنـُّتـُوِّ وا ملكاِن، واجلداُر يُقال اْعِتباراً  ِ ِإلحاَطِة  الْرتِفاِع. وَمجُْعُه جدر: اِجلداُر: احلاِئُط، إالَّ أّن احلاِئَط يُقاُل اْعِتباراً 

]، {أَْو ِمَن 77]، {ِجَدارًا يُرِيُد َأْن يـَنـَْقضَّ َفَأَقاَمُه} [الكهف: 82ف: ُجُدٌر. {َوأَمَّا اجلَِْداُر َفَكاَن لُِغَالَمْنيِ} [الكه
ُلَغ املاُء اجلُُدر«]. ويف اَحلِديث: 14َوَراِء ُجُدٍر} [اَحلشر:  ، وَجَدْرُت اِجلداَر: َرفـَْعُتُه. وجّدَر البّناُء اجلداَر: »حىت يـَبـْ

َي النباُت الناِتىءُ ِمَن األرِض ِجْدراً، َشّيَدُه، واْعُتِربَ منه َمْعَىن النـُّتُـوِّ فق يَل: َجَدر الشجُر، إذا َخرََج وَرقُُه وَمثَرُُه، ومسُِّ
، قَـْوُلُه تـََعاَىل: الواِحُد ِجْدَرٌة. وَأْجَدَرِت األرُض: أْخَرَجْت ذلك. َوَأْجَدُر: َمْأُخوٌذ ِمْن َجْدِر احلَاِئِط، َوُهَو َأْصُلُه َوَأَساُسهُ  ُ َعَلى َرُسوِلِه} [الّتوبَة: {َوَأْجَدُر  َّ َِّ 97َأالَّ يـَْعَلُموا ُحُدوَد َما أَنـَْزَل ا ْن َال يـَْعَلُموا ُحُدوَد ا ِ ]، َأْي َوُهْم َأْحَرى َوأَْوَىل 

تَـَهى، النْتهاِء األْمر إليه اْنِتهاَء ا لشيِء إىل اِجلداِر. وقد َجَدَر بكذا، يف الَفراِئِض، َوالسَُّنِن َواَحلالِل َواحلََراِم. واَجلِديُر: املُنـْ
 فهو َجِديٌر. وما أْجَدَرُه بكذا، وأْجِدْر به.

َلُه. ومنه اَجلِديُل،  جدل: اِجلداُل: املُفاَوَضُة على سبيِل املُناَزَعِة واملُغالََبِة، وأصُلُه ِمْن َجَدْلُت احلَْبَل أْي أْحَكْمُت فَـتـْ
َيِة. واملِْجَدُل: الَقْصُر املُْشِرف، املُْحَكُم الِبناِء، وَجَدْلُت الِبناَء: أْحَكْمُتُه. ودِ  رٌْع َجمُْدوَلٌة. واألْجَدُل: الصَّْقُر املُْحَكُم الِبنـْ

اإلنساِن  وِقيَل: األصُل يف اِجلداِل الّصراُع فكأّن املَُتجاِدَلْنيِ يُريُد كلٌّ منهما أْن يـَْفِتَل اآلَخَر عن رأِيِه، أْو ُهَو: إسقاطُ 
لَِّيت ِهَي َأْحَسُن} [الّنحل: صاحِ  ِ ِت 125َبُه على اَجلداَلِة وِهَي األرُض الصُّْلَبُة {َوَجاِدْهلُْم  َ ]، {الَِّذيَن ُجيَاِدلُوَن ِيف آ

َِّ} [َغافر:  َُّ أَْعَلُم} [اَحلّج: 35ا ]، 32ا} [ُهود: ]، {َقْد َجاَدْلتَـَنا فََأْكثـَْرَت ِجَداَلنَ 68]، {َوِإْن َجاَدُلوَك فـَُقْل ا
]، {َوُهْم ُجيَاِدُلوَن 54]، {وََكاَن اِإلْنَساُن َأْكثـََر َشْيٍء َجَدًال} [الكهف: 58{َما َضَربُوُه َلَك ِإالَّ َجَدًال} [الّزخُرف: 

} [الّرعد:  َِّ ْلَباِطِل} [َغافر: 74]، {ُجيَاِدلَُنا ِيف قـَْوِم ُلوٍط} [ُهود: 13ِيف ا ِ {َوِمَن النَّاِس َمْن  ]،5]، {َوَجاَدُلوا 
َِّ} [اَحلّج:  } [البَـَقَرة: 3ُجيَاِدُل ِيف ا نُوُح َقْد َجاَدْلتَـَنا} [ُهود: 197]، {َوَال ِجَداَل ِيف احلَْجِّ } ،[32.[ 

ُه تعاىل: جذ: اَجلذُّ: كسُر الشيِء وتـَْفِتيُتُه، ويُقاُل ِحلجاَرِة الذََّهِب املكسوَرِة وِلفتاِت الذهِب ُجذاٌذ، ومنه قولُ 
َر َجمُْذوٍذ} [ُهود: 58{َفَجَعَلُهْم ُجَذاًذا} [األنبَياء:  ] أي غَري َمْقطوٍع عنُهْم، وقيل: 108] َأْي ِقَطعاً. و {َعَطاًء َغيـْ

ٌة أي ما عليه شيٌء ِمَن الثِّياِب.  ما عليه ُجذَّ
تَ  لَيـْ َ ]، {َوُهّزِي 23ِين ِمتُّ قـَْبَل َهَذا وَُكْنُت َنْسًيا َمْنِسيا} [َمرَمي: جذع: {فََأَجاَءَها اْلَمَخاُض ِإَىل ِجْذِع الَنْخَلِة َقاَلْت 

ذِْع الَنْخَلِة} [َمرَمي:  ]. اِجلذُْع: ساُق النَّْخَلِة، مجُعُه 71]، {َوَألُ◌َصلِّبَـنَُّكْم ِيف ُجُذوِع النَّْخِل} [طه: 25إَِلْيِك ِجبِ
. واَجلذَُع ِمَن اِإلِبِل: ما أَتْت هلَا َمخُْس ِسِنَني، وِمَن املَْعِز ما َمتَّْت لُه سنٌة ومن ُجذوُع. َجَذْعُتُه: َقَطْعُتُه َقْطَع اِجلْذعِ 

ْهر  تِِه، يُقال: » اَألْزملُ اَجلذَعُ «الضَّْأِن ما اْستَـَتمَّ ِتسَعَة َأْشُهر. ويُقاُل للدَّ أي ال » ال آتيَك اَألزملَ اَجلذَعَ «تنبيهاً على ِجدَّ
 الداهية.»: أمُّ اَجلذَع«الدهَر أَبداً جديٌد كأنه فًىت مل ُيِسنَّ، و آتيَك أبداً ألن 



} جذو: اَجلْذَوُة واجلُْذَوُة: الذي يـَبـَْقى ِمَن اَحلَطِب بـَْعَد االْلِتهاِب، واجلمُع ُجًذى وِجًذى {أَْو َجْذَوٍة ِمَن النَّارِ 
ُثو، إالَّ أّن َجذا أَدلُّ على اللُّزوِم، ومعىن َجَذا ثبَت قائِماً، ] قال اخلليُل: يقاُل َجذا َجيُْذو حنُو َجثا جيَْ 29[الَقَصص: 

َكَمَثل «ويقاُل َجذا الُقراُد يف َجْنِب الَبِعري، إذا َشدَّ الِتزاَقُه به. وأْجَذِت الشََّجَرُة: صاَرْت ذاَت َجْذَوٍة، ويف احلديِث 
 أّن َيَدْيِه َجْذَوٌة. وامرأٌة جاِذيٌَة.، وَرُجٌل جاٍذ: َجمْموُع الباِع، ك»األْرَزِة املُْجِذيَّة

جرح: اجلُْرُح أثـٌَر يف اجلَسِد من السالح أو ِمْن داٍء يف اجلِْلِد، يقاُل َجَرحُه ُجرحاً فهو َجريٌح وَجمْروٌح {َواْجلُُروَح 
أسَقَط به عدالََتُه من كذٍب أو ]، ومسُِّي الَقْدُح يف الشاِهِد َجْرحاً إذا َعثـََر منه احلاكُم على ما 45ِقَصاٌص} [املَائدة: 

ا ت ا َجتْرَُح وإّما ألَّ كِسُب {َوَما غريِِه، وُتَسمَّى الصاِئدُة ِمَن الِكالِب والُفهوِد والطيوِر جارَِحًة، ومجُعها َجوارُِح إّما ألَّ
َيِت أعضاُء اإلنساِن جَ 4َعلَّْمُتْم ِمَن اجلََْوارِِح ُمَكلِِّبَني} [املَائدة:  ا تكتسب ِمْثَل اليدين والرجَلْني ]، ومسُِّ وارَِح أل

، وأصُلُه ِمَن اجلِراَحِة، كما أّن االقِرتاَف ِمْن قـََرَف الَقْرَحَة {أَْم َحِسَب الَّذِ  يَن وغريمها. واالجِرتاُح اكِتساُب اِإلمثِْ
 ].21اْجتَـَرُحوا السَّيَِّئاِت} [اجلَاثَية: 

]، {َكَأنـَُّهْم َجَراٌد 133ْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الطُّوفَاَن َواْجلََراَد َواْلُقمََّل} [األعَراف: جرد: اجلراُد اسُم جنٍس َمْعروٌف {َفأَ 
] فَـَيجوُز أْن ُجيَْعَل أْصًال فَـُيْشَتقَّ ِمْن ِفْعِلِه َجَرَد األرَض، أي َأَكَل ما عَلْيها حىتَّ َجتَرََّدْت فصارت 7ُمنْـَتِشٌر} [الَقَمر: 

، ْجَرُد: ُمْنَحِسُر الشََّعر. وثوٌب َجْرٌد: َخَلٌق، وذلك لزواِل وبَرِه وقوَّتِِه. وَجتَرََّد عِن الثـَّْوِب، وَجـرَّْدتُُه عنهُ جمرودًة. وفَـَرٌس أ
ُر: امتدَّ وطاَل ِمْن )، أي ال تـُْلِبُسوُه شيئاً آَخَر يُناِفيِه. واْجنََرَد بَنا السَّيْـ 46وامرأٌة َحَسَنُة املَُتَجرَِّد. وُرِوَي: َجّرُِدوا الُقرآَن(

غِري الوصوِل إىل شيٍء، وَجَرَد اِإلْنساُن: َشَرى ِجْلُدُه ِمْن أْكِل اجلَراِد. واجلارود: املشؤوم، ومنه: سنٌة جاروٌد أي 
 ُمْقِحَطة.

َقِطَع النَّباِت ِمْن أْصِلِه. وأرٌض َجمُْروَزٌة: ُأِكَل ما عل8جرز: {َصِعيًدا ُجُرًزا} [الكهف:  يها. واَجلُروُز: اَألُكوُل، ] أي ُمنـْ
َّ َنُسوُق اْلَماَء ِإَىل اَألْرِض اجلُْ  ُكُل فال يرتُك شيئاً على اِخلواِن. {َأَوملَْ يـََرْوا َأ َ ُرِز فـَُنْخرُِج ِبِه يقال للرجل واملرأة، الذي   ] أي األرض اليابسة اليت ال نبات فيها.27َزْرًعا} [السَّجَدة: 

]. واجلَْرَعُة: 17رَُع، وقيَل َجِر َع. وَجتَرََّعُه، إذا َتَكلََّف َجْرَعُه {يـََتَجرَُّعُه َوَال َيَكاُد ُيِسيُغُه} [إبراهيم: جرع: َجرََع املاَء جيَْ 
َقِن: إذا َأْشَرَف على املوِت مثُّ أَفلَت. َوُنوٌق جماريُع: مل يبَق يف ُروعها من  ضُ املرُة الواحدُة ِمَن اجلرِع. وأفـَْلَت ِجبَُريـَْعِة الذَّ

 اللَنبِ إالّ ُجرٌَع. واجلَرُْع واجلَْرعاُء: َرْمٌل ال يـُْنِبُت شيئاً، كأنه يـََتَجرَُّع اْلَبْذَر.
ُكُلُه السَّيُل فـََيْجرفُُه أي َيْذَهُب به: َجْرٌف، 109جـرف: {َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر} [الّتوبَة:  َ ]، يُقـاُل لِلَمكـان الذي 

ً: اجتاح ماَلُه وأَفْـَقَرُه. ومعىن هاٍر: ُمْشِرٍف على واجلُُرُف: ما جتّرفَـ  ْتُه السيوُل وَأكَلْتُه ِمَن األرض، وَجَرَف الدَّْهُر فال
 السقوط.



، وُجِعَل ملَْجُرومِ جـرم: أصُل اجلَْرِم َقْطُع الثََّمَرِة عن الشَجر. وَرُجٌل جارٌِم، وقوٌم ِجراٌم. وَمثٌَر َجرٌمي، واجلُراَمُة رِديُء التَّْمر ا
اُل يف عامَِّة  بِناؤُه بِناَء النُّفايَِة. وأْجَرَم: ارتكب جرميٍة أو َجَىن جنايًة؛ واْسُتِعَري ذلك ِلُكلِّ اكِتساِب َمْكُروٍه، وال يكاُد يُق

 كالِمِهْم لِلَكيِِّس املَْحُموِد. ومصَدُرُه َجْرٌم. وقوُل الشاِعر يف ِصَفِة ُعقاٍب:
ِمٍض يف رَ   أِس نِيقٍ َجرميَُة 

ا تـَْقُتُل الطُُّيوَر، أو ألنه َتَصوََّرهـا ِبُصـوَرِة ُمْرتِكـِب اجلَ   ا ألوالِدها َجْرماً، ِمْن حيُث إ َرائِِم ألْجِل فإنّه َمسَّى اْكِتساَ
ِيَمًة إالَّ ويُْذِنُب ألجِل أوالِدِه. ويف اإلِ  جراِم قولُه عز وجلَّ {ِإنَّ أْوالِدها. كما قال بـَْعُضُهْم: ما ُذو َوَلٍد وإْن كان َ

] وقال تعاىل: {ُكُلوا َوَمتَتـَُّعوا قَِليالً ِإنَُّكْم ُجمْرُِموَن} 29الَِّذيَن َأْجَرُموا َكانُوا ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َيْضَحُكوَن} [املطّفِفني: 
] كما قال عزَّ وجلَّ: {ِإنَّ اْلُمْجرِِمَني ِيف 47] وقال: {ِإنَّ اْلُمْجرِِمَني ِيف َضَالٍل َوُسُعٍر} [الَقَمر: 46[املُرَسالت: 

] 89]. وِمْن َجَرَم قال تعاىل: {َال َجيْرَِمنَُّكْم ِشَقاِقي َأْن ُيِصيَبُكْم} [ُهود: 74َعَذاِب َجَهنََّم َخاِلُدوَن} [الّزخُرف: 
اَب قوَم نوٍح. وقال عزَّ وجلَّ: {َوَال أي ال َجتِْنَنيَّ عليكم ُخماَلَفيت وُمعادايت أن ُيصيَبُكْم من العذاب مثُل ما أص

] ال حيملّنكم بـُْغُض قوم أو عداوة قوم على أالَّ تعدلوا يف 8َجيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا} [املَائدة: 
]، واْسُتِعَري ِمَن اجلَْرِم، أي 35ْجَراِمي} [ُهود: حكمكم فتجوروا عليهم. ومنه قولُه َعزَّ وجلَّ: {ُقْل ِإِن افْـتَـَريـُْتُه فـََعَليَّ إِ 

ٍض ونِْفٍض الَقْطِع: َجَرْمُت ُصوَف الشاِة، أو حلََْم احليواِن عن َعْظِمِه، وَجتَرََّم الليُل. واِجلْرُم يف األصِل: املَْجُروُم حنُو نِقْ 
ْم: ُفالٌن َحَسُن اجلِْرِم، أي اللَّْوِن، َفحِقيَقُتُه كقوِلك: َحَسُن للَمنـُْقوِض واملنفوِض، وُجعِـَل اْمساً لِلِجْسِم املَْجُروِم. وقوهلُُ 

لصَّْوِت. السَّخاِء. وأّما قوهلُْم َحَسُن اجلِْرِم، أي الصَّـْوِت، فاجلِـْرُم يف احلَِقيَقِة إشارٌة إىل َمْوِضِع الصَّْوت ال إىل ذاِت ا
ُحلسْ  ا ذلك إشارٌة إىل الصوِت ولِكْن َلمَّا كان املَْقُصوُد ِبَوْصِفِه  َر به، كقولَك ُفالٌن طَيُِّب احلَْلِق وإمنَّ ِن ُهو الصوت ُفسِّ

] معناه: لَْيَس ِجبُْرٍم أّن َهلُُم الناَر، تنبيهاً أنـَُّهُم اْكَتَسبُـوها 22ال إىل احلَْلِق نـَْفِسِه. وقولُه َعزَّ وجلَّ: {َال َجَرَم} [ُهود: 
] وقد ِقيَل يف ذلك أقواٌل أكثـَرُها ليَس ِمبُْرَتًضى 46 إىل حنو قولِِه: {َوَمْن َأَساَء فـََعَليـَْها} [ُفّصَلت: ِمبَـا اْرَتَكبُـوُه إشـارةً 

آلِخَرِة قـُُلوبـُُهْم ُمْنِكَرٌة َوُهْم ُمْستَ  ِ َم َأنَّ ْكِربُوَن * َال َجرَ ِعنَد التَّْحِقيِق، وعلى ذلك قولُه َعزَّ وجلَّ: {فَالَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن 
ََّ يـَْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يـُْعِلُنوَن} [الّنحل:  ]، وقال تعاىل: {َال َجَرَم أَنـَُّهْم ِيف اآلِخَرِة ُهُم اْخلَاِسُروَن} 23-22ا

ْم َشَنآُن قـَْوٍم ]. ال َجَرَم يف األصل: ال ُبّد، ال َحمالة، واملعىن: حقاً ُهُم اخلاسرون. وقوله: {َوَال َجيْرَِمنَّكُ 109[الّنحل: 
 ] أي: ال حيملنَُّكْم بُغُض قوم على أن تعتدوا.2أَْن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْحلََراِم َأْن تـَْعَتُدوا} [املَائدة: 

 ً ً {َوَهِذِه اَألنـَْهاُر جرى: اجلَْرُي: املَرُّ السَّريُع، وأصلُه َكَمرِّ املاِء وِلَما َجيْري ِجبَْرِيِه. يُقاُل َجَرى ْجيري ِجْريًَة وَجْر وَجَر
]، {َولَِتْجرَِي اْلُفْلُك} [الرُّوم: 76]، {َجنَّاُت َعْدٍن َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اَألنـَْهاُر} [طه: 51َجتْرِي ِمْن َحتِْيت} [الّزخُرف: 

َّ َلمَّا َطَغى اْلَماءُ محََ 12]، {ِفيَها َعْنيٌ َجارِيٌَة} [الَغاِشَية: 46 ] أي يف 11ْلَناُكْم ِيف اْجلَارِيَِة} [احلَاقَّة: ]، وقوله: {ِإ
تِِه اجلََْواِر ِيف اْلَبْحِر 24السَِّفيَنِة اليت َجتْرِي يف املاء، وَمجُْعها َجواٍر {اْجلََواِر اْلُمْنَشآُت} [الرَّمحن:  ]، {َوِمْن آَ

ا َجمًْرى ]. ويُقاُل لِلَحْوَصَلِة اَجلْريَُة أو 32َكاَألْعَالِم} [الّشورى:  اِجلرِّيُّة، إّما النْتهاِء الطَّعاِم إليها يف َجْرِيِه، أو ألَّ



: العاَدُة اليت َجيْري عليها اإلنساُن. واَجلرِيُّ: الوِكيُل، والرسوُل اجلارِي يف األْمر، وُهو أَخصُّ  ِمْن َلْفِظ لِلطَّعاِم. واِإلْجرَّ
ً. وقو  ) َيِصـحُّ 47»(ال َيْسَتْجريـَنَُّكُم الشيطـانُ «لُه عليه وعلى آله الصالُة والسالُم: الرسوِل والوكيِل. وقد َجَرْيُت َجْر

، أي الرسوِل أْن يُدََّعـى فيـه معَىن األْصِل، أي ال َحيِْمَلنَُّكْم أن َجتُْروا فـي اْئِتمارِِه وطاَعِتِه، وَيِصحُّ أْن َجتَْعَلُه ِمَن ا جلَريِّ
لَّوا وكاَلَة الشيطاِن ورسـاَلَتُه، وذلك إشـارٌة إلـى قـولِِه تعـاىل: {فـََقاتُِلوا َأْولَِياَء الشَّْيطَاِن} [النَِّساء: والوكيِل، وَمْعناُه ال تـَتَـوَ 

َا َذِلُكُم الشَّْيطَاُن ُخيَوُِّف أَْولَِياَءُه} [آل ِعمَران: 76  ].175] وقال تعاىل: {ِإمنَّ
َلُتُه كَأْجزاِء السَِّفيَنِة، وَأْجزاِء البَـْيِت وَأْجَزاِء اجلُْمَلِة ِمَن احلساِب. قوله تعاىل: {مثَُّ جزأ: ُجْزُء الشَّيِء. ما يـَتَـَقوَُّم به مجُْ 

ٍب ِمنـُْهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم} [اِحلجر: 260اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل ِمنـُْهنَّ ُجْزًءا} [البَـَقَرة:  ] أْي 44]، وقوله: {ِلُكلِّ َ
] وِقيَل: ذلَك ِعبارٌة َعِن 15 ِمَن الشيِء؛ وقال تعاىل: {َوَجَعُلوا َلُه ِمْن ِعَباِدِه ُجْزًءا} [الّزخُرف: َنِصيٌب، وذلك ُجْزءٌ 

لبـَْقِل َعْن  ُنـَْثى. وَجزَأَ اِإلِبُل َجمَْزأً وَجْزءاً: اْكتَـَفى  ِث ِمْن َقوهلِِْم أْجَزأِت املَْرأُة: أْي أََتْت  اللَّْحُم  ُشْرِب املاِء. وِقيَل:اِإل
ِكِني: الُعوُد الذي فيه السََّيالُن َتَصوُّراً أنَُّه ُجْزٌء منه.  السَِّمُني َأْجَزأ ِمَن املَْهُزوِل. وُجْزأَُة السِّ

نه. {َسَواٌء ع جزع: اجلَزَُع أبْـَلُغ ِمَن احلُْزِن، فإّن احلُْزَن عامٌّ، واَجلزَُع هو ُحْزٌن َيْصرُف اإلنساَن َعما هو بَصَدِدِه َويـَْقطَُعهُ 
} [إبراهيم:  َنا َأَجزِْعَنا أَْم َصبَـْرَ ، وأْصُل اجلَزِْع َقْطُع احلَْبِل ِمْن ِنْصِفِه، يقاُل 21َعَليـْ ] أي سواٌء علينا َأَصبَـْر أم َحِزَّ

َقَطِعِه. والنقطاع اللَّ  ِِه، ِقيَل لِلَخَرِز املُتَـَلوِِّن: َجزٌْع، َجَزْعُتُه فاْجنَزََع، ولَِتَصوُِّر االْنقطاِع منه ِقيَل َجزُْع الواِدي ملُنـْ ْوِن ِبتَـَغريُّ
ُر َمُنوًعا}  وعنه اْسُتِعَري َقوُهلُْم: حلٌَْم ُجمَزٌَّع، إذا كاَن ذا َلْوَنني. وأما قوله تعاىل: {ِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا *َوِإَذا َمسَُّه اْخلَيـْ

 وراً قليَل الصرب، وإذا أصابه الغىن انقطع عن العطاء والرب للمحتاجني.] أي إذا أصابه الفقُر َضج21-20[املَعارج: 
ًئا} [البَـَقَرة:  ]. {َال َجيْزِي َواِلٌد َعْن َوَلِدِه َوَال َمْوُلوٌد 48جزي: اجلَزاُء: الغناُء والِكفايَُة {الَ َجتْزِي نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشيـْ

ًئا} [لقَمان:  ٌر وإْن َشرّاً َفَشرٌّ. يقاُل 33ُهَو َجاٍز َعْن َواِلِدِه َشيـْ ] واجلَزاُء: ما فيه الِكفايَُة ِمَن املُقابـََلِة، إْن َخْرياً َفَخيـْ
]، {َوَجَزاُء َسيَِّئٍة 88]، {فَـَلُه َجَزاًء احلُْْسَىن} [الكهف: 76َجَزيْـُتُه كذا وبكذا. {َوَذِلَك َجَزاءُ َمْن تـَزَكَّى} [طه: 

]، {َجَزاؤُُكْم َجَزاًء َمْوُفوًرا} 12]، {َوَجَزاُهْم ِمبَا َصبـَُروا َجنًَّة َوَحرِيرًا} [اإلنَسان: 40: َسيَِّئٌة ِمثْـُلَها} [الّشورى
ُتْم تَـْعَمُلوَن} [الصَّافات: 75]، {أُوَلِئَك ُجيَْزْوَن اْلُغْرَفَة ِمبَا َصبَـُروا} [الُفرقان: 63[اإلسَراء:  ]، {َوَما ُجتَْزْوَن ِإالَّ َما ُكنـْ

ا يف َحْقِن َدِمِهْم {َحىتَّ يـُْعُطوا اجلِْْزيَ ]. وا39 َة َعْن َيٍد َوُهْم ِجلْزيَُة ما يـُْؤَخُذ ِمْن أْهِل الذِّمَِّة، وَتْسِميَـُتها بذلك ِلالْجتزاِء 
ىْء يف الُقرآِن إالَّ ]. ويُقال جازِيَك فُـالٌن، أْي كاِفيـَك. ويُقـاُل َجَزيـُْتُه ِبَكذا وجاَزيـُْتُه. ومل جيَِ 29َصاِغُروَن} [الّتوبَة: 

ازاَة ِهَي املكافأُة وهي املُقابـََلُة ِمْن ُكلِّ واِحٍد ِمَن الرَُّجَلْنيِ، واملُكافأُة هَي  ُمقابـََلُة نِْعَمٍة َجَزى ُدوَن جاَزى، وذاَك أّن ا َِّ تعاَىل َلْيَسْت ِمن ذلك، ولذا ال ُيْستَـْعَمُل  َِّ عزَّ وجلَّ، وهذا بِنْعَمٍة هَي كفُؤها، ونِْعَمُة ا َلْفُظ املُكافأِة يف َعَطاِء ا
 ظاِهٌر.

َُّ: ال يقال اَجلسُد ِلَغْري اِإلْنساِن ِمْن َخلِق األْرضِ  . قال اخلَِليُل َرِمحَُه ا وحنوِه،  جسد: اَجلَسُد كاِجلْسِم لِكنَُّه أخصُّ
ال يَِبُني لَه لْوٌن كاملاِء واهلَواِء، وقوُلُه َعزَّ وجلَّ: {َوَما َجَعْلَناُهْم َجَسًدا وأيضاً فإّن اَجلَسَد ما َلُه َلْوٌن، واِجلْسُم يُقاُل ِلَما 



َُْكُلوَن الطََّعاَم} [األنبَياء:  ] َيْشَهُد ِلَما قال اخلَِليُل، وقال تعاىل: {َفَأْخرََج َهلُْم ِعْجًال َجَسًدا َلُه ُخَواٌر} [طه: 8َال 
َنا عَ 88 ََب} [ص: ] وقال: {َوأَْلَقيـْ ْعِتباِر اللَّْوِن ِقيَل لِلزَّْعَفَراِن ِجساٌد. وثـَْوٌب ُجمَسٌَّد: 34َلى ُكْرِسيِِّه َجَسًدا مثَُّ َأ ]. و

ِجلساِد. واملِْجَسُد: الثوُب الذي يَِلي اَجلَسَد. واَجلِسُد واجلاِسُد ِمَن الدِم: ما قد يَِبَس.  َمْصُبوٌغ 
حَِّة والسََّقِم، 12جَرات: جس: {َوَال َجتَسَُّسوا} [احلُ  ]. أْصُل اَجلسِّ َمسُّ الِعْرق وتـََعرُُّف نـَْبِضِه لِْلُحْكِم به على الصِّ

، واَجلسُّ تـََعرُُّف حاٍل ما مْن ذلك. وِمْن لْفِظ اَجلسِّ  ، فإّن اَحلسَّ تـََعرُُّف ما يُْدرُِكُه اِحلسُّ  اْشُتقَّ وهو أَخصُّ ِمَن اَحلسِّ
ا.اجلاُسوُس وهو العنيُ  يت    الذي يـََتَجّسُس األخباَر مث 

ا أْجساماً، وإْن ُقِطَع ما ُقِطَع وُجّزى َء ما جسم: اِجلْسُم: ما َلُه ُطوٌل وَعْرٌض وُعْمٌق، وال ْخترُُج أْجَزاُء اِجلْسِم عن كْوِ
{َوِإَذا َرأَيْـتَـُهْم تـُْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم} [املَناِفقون: ]، وقوله: 247قد ُجزِّىَء. {َوَزاَدُه َبْسَطًة ِيف اْلِعْلِم َواجلِْْسِم} [البَـَقَرة:  َشْخصاً  ] تنبيه أْن ليس َوَراَء األْشباِح َمْعًىن ُمْعَتدٌّ به. واُجلْسماُن: ِقيَل هو الشَّْخُص، والشَّْخُص قد َخيْرُُج ِمْن َكْونِهِ 4

 ديُن.بِتَـْقطيِعِه وِجتْزئَِتِه ِخبِالِف اِجلْسِم، واَجلِسيُم البَ 
ا، ويـََتَصرَُّف على َمخَْسِة أ ِ ْوُجٍه: األّوُل جعل: َجَعَل: َلْفٌظ عامٌّ يف األْفعاِل ُكلِّها، وهو أَعمُّ ِمْن فـََعَل وَصَنَع وساِئِر أَخوا

 َجيْري َجمَْرى صاَر وَطِفَق فال يـَتَـَعدَّى، حنُو َجَعَل َزْيٌد يـَُقوُل كذا. قال الشاِعُر:
 ِمَن األْكواِر َمْرتـَُعها قريبُ   َبين ُسَهْيلٍ فقد َجَعَلْت قَلوصُ 

]، 1} [األنَعام: والثَّاِين َجيْري َجمَْرى أْوَجَد، فَـيَـتَـَعدَّى إىل َمْفُعوٍل واِحٍد حنُو قولِِه َعزَّوجلَّ: {َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّورَ  
]. والثالُث يف إجياِد َشْيٍء من شيء وتْكِويِنِه منه حنُو: {َجَعَل 9َدة: {َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواألَْبَصاَر َواَألْفِئَدَة} [السَّج

ً} [الّنحل: 72َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزَواًجا} [الّنحل:  ]، {َوَجَعَل َلُكْم ِفيَها 81]، {َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْجلَِباِل َأْكَنا
يِء على حاَلٍة ُدوَن حاَلة حنُو: {الَِّذي َجَعَل َلُكُم اَألْرَض ِفَراًشا} ]. والراِبُع يف َتْصِيري الشَّ 10ُسُبًال} [الّزخُرف: 

] َوَجَعل 16]، {َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُوًرا} [نُوح: 81] وقوِلِه: {َجَعَل َلُكْم ِممَّا َخَلَق ِظَالًال} [الّنحل: 22[البَـَقَرة: 
َّ َجَعْلَناهُ  ً َعَربِيا} [الّزخُرف:  مبعىن التبيني، قال تعاىل: {ِإ لشيِء على الشيِء َحّقاً كان أو 3قـُْرآ ]. واخلاِمُساُحلْكُم 

َّ َرآدُّوُه ِإلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلَني} [الَقَصص:  ] وأما الباِطُل فنحُو قوِلِه 7ِطًال، فأّما اَحلّق فنحُو قوِلِه تعاىل: {ِإ
َِِّ اْلبَـَناِت} [الّنحل: 136َِِّ ِممَّا َذَرأَ ِمَن اْحلَْرِث َواَألنـَْعاِم َنِصيًبا} [األنَعام: َعزَّ وجلَّ: {َوَجَعُلوا  ]، 57]، {َوَجيَْعُلوَن 

ا الِقْدُر. واجلُْعُل واَجلعاَلُة واجلَعِ 91{الَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضَني} [اِحلجر:  يَلُة: ما ُجيَْعُل ]. واجلِعاَلُة: ِخْرَقٌة يـُنَـزَُّل 
 لِإلْنساِن ِبِفْعِلِه، فـَُهَو أَعمُّ ِمَن اُألْجَرِة والثواِب.

أ «]. ويف حِديٍث: 13جفن: اجلَْفَنُة: ُخصَّْت ِبوعاِء األْطِعَمِة الَكِبري، وَمجُْعها ِجفاٌن {َوِجَفاٍن َكاجلََْواِب} [َسَبإ: 
ا. واجلَْفُن )، أي اليت جيتمُع النا48»(اجلَْفَنُة الَغرَّاءُ  ُس عليها، وَيدُعون إليها. وقيَل لِْلِبْئر الصَِّغرية َجْفَنٌة، تشبيهاً ِ

َي الَكْرُم َجْفناً َتَصوُّراً أنه ِوعاُء الِعَنِب. وَجْفُن املا ِء: غطاُء العِني من أَعلى وَأسفل، ومجُعُه أْجفاٌن َوجفوٌن، ومسُِّ
 الّسحاُب.



ال خَبُث الغليان. يُقاُل: أْجَفأِت الِقْدُر َزَبَدها: أْلَقْتُه إْجفاًء. وأْجَفَأِت األرُض: صارْت كاجلُفاِء يف َذهاِب َخْريها. ق] وهو ما يـَْرِمي به الَواِدي أو الِقْدُر ِمَن الغُثاء إىل َجوانِِبِه، وهو 17َيْذَهُب ُجَفاًء} [الّرعد: َجَفَو: {َفَأمَّا الزََّبُد فَـ 
] أي تـَْنبو عنها وال تطمئنُّ إليها. ومنه (َجتَاَىف) أي تـََنحَّى 16ُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع} [السَّجَدة: تعاىل: {تـََتَجاَىف ُجُنوبُـ 

ُبُه َعِن الِفراِش: نبا عنُه ومل يطمِئنَّ عليه.  ومل يَلَزْم مكانَُه. َجتَاَىف َجنـْ
 ِعُر:جلب: َأْصُل اجلَْلِب َسْوُق الشَّيِء، يُقاُل َجَلْبُت َجْلبًا. قال الشا

 وقد َجيِْلُب الشيَء البِعيَد اَجلوابُ 
] أي امجع عليهم ما قدرَت 64وأْجَلْبُت عليه: ِصْحُت عليه ِبَقْهٍر. {َوَأْجِلْب َعَلْيِهْم ِخبَْيِلَك َوَرِجِلَك} [اإلسَراء:  

إلغواء واإلغراء. وقي ل هو من اجلََلَبة عليه من مكايدك وأتباعك وُذريتك وأعواِنَك. واحُشْد ما استطْعَت هلم 
البِيُب: والصياح والضَّوضاء. واجلُْلَبُة: ِقْشَرٌة تـَْعُلو اجلُْرَح. وأجلب فيه. واجلُْلُب: َسحابَُة َرِقيَقٌة ُتْشبُه اجلُْلَبَة. واجلَ 

 ].59اب: الُقُمُص واخلُُمُر، الَواِحُد ِجْلباٌب، قال تعاىل: {يُْدِنَني َعَلْيِهنَّ ِمْن َجَالِبيِبِهنَّ} [األحزَ 
] 250جلت: َجَلَتُه: مبعىن َجَلَدُه، يقال َجَلتُّه عشرين سوطاً. قال تعاىل: {َوَلمَّا بـََرُزوا ِجلَاُلوَت َوُجُنوِدِه} [البَـَقَرة: 

 وجالوُت: اسٌم أْعَجِميٌّ ال أْصَل له يف الَعَربيَِّة.
ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغيـَْرَها} [النَِّساء: جلد: اجلِْلُد: ِقْشُر الَبَدِن، وَمجُْعُه ُجُلوٌد {ُكلََّما َنضِ  َُّ نـَزََّل 56َجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ ]، {ا

ًا َمثَاِينَ تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َخيَْشْوَن َربـَُّهْم مثَُّ تَِلُني جُ  ً ُمَتَشاِ َِّ َأْحَسَن احلَِْديِث ِكَتا } ُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم ِإَىل ِذْكِر ا
]. واجلُلوُد عباَرٌة عِن األْبداِن، كما الُقُلوُب عبارٌة عِن النفوِس. وقولُه َعزَّ وجلَّ: {َحىتَّ ِإَذا َما َجاُءوَها 23[الزَُّمر: 

َنا} ] {َوَقاُلوا ِجلُُلوِدِهمْ 20َشِهَد َعَلْيِهْم َمسُْعُهْم َوأَْبَصاُرُهْم َوُجُلوُدُهْم ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن} [ُفّصَلت:   ِملَ َشِهْدمتُّْ َعَليـْ
جلِلْ 21[ُفّصَلت:  ِد ] فقد ِقيَل: اجلُُلوُد، َهُهنا، ِكنايٌَة عِن الُفُروِج. وَجَلَدُه: َضَرَب ِجْلَدُه، حنُو َبطََنُه وَظَهَرُه، وَضَربَُه 

لَعصا {فَاْجِلُدوُهْم َمثَاِنَني َجْلَدًة} [النُّور:  اجلََلُد: الشّدة، والصرب، والصالبة وقد َجُلَد ]. و 4حنُو َعصاُه إذا َضَربَُه 
ٌل وِجْلٌد. َجَلداً فهو َجْلٌد وَجِليٌد، أي َقويٌّ، وأصُلُه الْكِتساِب اجلِْلِد قـُوًَّة. ويُقاُل: ما َلُه َمْعُقوٌل وال َجمُْلود، أي َعقْ 

َقٌة َجَلَدٌة، وَجلَّْدُت كذا، أي جَ  َعْلُت له ِجْلداً. وفـََرٌس ُجمَلٌَّد: ال يـَْفزَُع ِمَن وأْرٌض َجَلَدٌة، تشبيهاً بذلك، وكذا 
جلِْلِد  ملُجلَِّد الذي ال يـَْلَحُقُه ِمَن الضَّْرِب أَملٌ. واجلِليُد: الصَِّقيُع، تشبيهاً  ا هو َتْشبيٌه   يف الصَّالبَة.الضَّْرِب، وإمنَّ

َي النَّْجدُ   َجْلسًا لذلك. وُرِوَي أنه عليه وعلى آله الصالُة والسالُم قاَل: جلس: أصُل اجلَْلِس الغَِليُظ ِمَن األْرِض، ومسُِّ
). وَجَلَس: أصُلُه أْن يـَْقِصَد ِمبَْقعِدِه َجْلساً ِمَن األرِض، مث ُجِعَل 49»(أْعطاُهُم املعاِدَن القبلية َغْورِيَّها وَجْلَسها«

اجلُلوَس يُقاُل ِلَمْن كان ُمْضَطِجعاً، والُقُعوَد ِلَمْن كان َقائماً.  اجلُُلوُس ِلكلِّ قـُُعوٍد، والفرُق بني اجلُلوِس والُقُعوِد أنَّ 
 َُّ َادلة: واملَْجِلُس: ِلُكلِّ َمْوِضٍع يـَْقُعد فيه اإلْنساُن {ِإَذا ِقيَل َلُكْم تـََفسَُّحوا ِيف اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يـَْفَسِح ا  َلُكْم} [ا

11.[ 



َِّ تعاىل فِقيَل: {ُذو اجلََْالِل جل: اَجلالَلُة: ِعَظُم الَقدْ  ِر. واَجلالُل، بَِغْري اهلاِء: التَّناِهي يف ذلك، وُخصَّ ِبَوْصِف ا
] ومل ُيْستَـْعَمْل يف َغْريِِه. واجلَِليُل: الَعِظيُم الَقْدِر، وَوْصُفُه تعاىل ِبذلك إّما ِخلَْلِقِه األْشياَء 27َواِإلْكَراِم} [الرَّمحن: 

. وهو َما اْسَتَدلَّ ِبِه الَعِظيَمَة  حلواسِّ لُّ أْن يُْدَرَك  لُّ عِن اِإلحاَطِة به، أْو ألنه جيَِ ا عليه، أْو ألنه جيَِ ـ ِبُصوَرٍة املُْسَتَدلَّ 
ُر َجائَِزة. َوِقيَل َمْعَناُه  َِّ (تعاىل) َغيـْ يٍَّة ـ قوم موسى الذين كانوا ِعْنَد اجلََبِل من َأنَّ ُرْؤيََة ا تِِه الَِّيت ِحسِّ َ َِِّ الَِّذي يـََتجّلى لََنا ِبُقْدَرتِِه؛ مما يعين أن كل آَظَهَر َربُُّه  ُ َأْحَدَثها يف اجلََبل َألْهِل اجلََبِل، َكَما يـَُقاُل: اَحلْمُد  َّ يٍَة يُوِجُدَها ا

َا لِِعَباِدِه، فـََلمَّا َأْظَهَر اآل يََة الَعِجيَبَة يف اجلََبِل َصاَر َكَأنَُّه َظَهَر َألْهِلِه، َوذِلَك يف قـَْولِِه تـََعاَىل يف ُسْبَحانَُه َفَكَأنَُّه يـََتَجلَّى ِ
يت ِيف لفظِة (َجُلَو) التَّالَِية.143من سورة األعراف: {فَـَلمَّا َجتَلَّى َربُُّه لِْلَجَبِل} [األعَراف:  143اآلية   ] وبـََيانـَُها 

ظاِهُر، يُقاُل: أْجَلْيُت القوَم عن َمناِزِهلْم َفَجَلْوا عنها، أي أبـَْرْزتـُُهْم عنها، ويُقاُل: َجالُه جلو: أصُل اجلَْلو الَكْشُف ال
 وجّالها حنُو قول الشاعر:
م َحتَيـََّرتْ  أل ا  فَـَلمَّا َجالها  ُ  ثُباٌت عليها ُذهلُّا واكتئا

َجلَّى الظُّلمة وكشَفها، وقوله تعاىل: {َال ُجيَلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإالَّ ] أي 3وقوله تعاىل: {َوالنـََّهاِر ِإَذا َجالََّها} [الّشمس:  
 ] أي ال ُيظهر، وال َيْكِشف عن ِعلِم السَّاعِة، وال يُبنيِّ وقَتها إالَّ هللا سبحانه وتعاىل.187ُهَو} [األعَراف: 

ُ َعَلْيِهُم اجلَْ  َّ ُ َعزَّ وجلَّ: {َوَلْوَال َأْن َكَتَب ا َّ نـَْيا} [اَحلشر: وقال ا بـَُهْم ِيف الدُّ ] ومنه َجال ِيل َخبَـٌر. وخٌرب 3َالَء َلَعذَّ
أي َجِليٌّ وِقياٌس َجِليٌّ، ومل ُيْسَمْع فيه جاَل، وَجَلْوُت الَعُروَس َجْلَوًة، وَجَلْوُت السَّْيَف ِجالء. والسماُء َجْلَواُء، 

لذات حنُو: {َوالنـََّهاِر ِإَذا َجتَلَّى} ُمْصِحَيٌة. وَرُجٌل أْجَلى: اْنَكَشَف بـَْعُض َرأسِ  ِه عِن الشََّعر. والتََّجلِّي قد يُكوُن 
ألْمر والِفْعِل حنُو: {فـََلمَّا َجتَلَّى َربُُّه لِْلَجَبِل} [األعَراف: 2[اللْيل:  ] َأْي َظَهَر أَْمُر َربِِّه َألْهِل 143] وقد يكوُن 

ً إىل ، واملَْعَىن ك»أمر«اْجلََبِل، َفحذف  ته ما جعَل اجلبَل َمْدكوكاً، مستو ما قدمنا آنفاً أنَُّه ُسْبَحانَُه أَْظَهَر ِمن آ
 األرض. وِقيَل: ُفالٌن ابُن َجال، أي َمْشُهوٌر. وأْجَلْوا عن َقِتيٍل إْجالًء أي انفرجوا.

نِِه، وذلك أبـَْلُغ ِمَن ] َأْصُلُه يف الَفَرِس إذا َغَلَب فارِ 57مجح: {َوُهْم َجيَْمُحوَن} [الّتوبَة:  َسُه بَِنشاِطِه يف ُمُرورِِه وَجَر
 النَّشاِط واملَرَِح. واِجلماُح: ُمِضيُّ املارِّ ُمْسرِعاً َعَلى َوْجِهِه ال يـَُردُُّه َعْنُه َشْيٌء.

َرى اْجلَِباَل َحتَْسبُـَها َجاِمَدًة} مجد: َمجََد َمجْداً وُمجُوداً املاُء: َوَقَف وَمتاَسَكْت أجزاؤه فصار َجِليداً. قال تعاىل: {َوتَـ 
 ].88[النَّمل: 

َع الشَّْمُس َواْلَقَمُر} [القِ  ]، 9َياَمة: مجع: اَجلْمُع: َضمُّ الشيء بتَـْقرِيِب بـَْعِضِه ِمْن بـَْعٍض. يقال: َمجَْعُتُه فاْجَتَمَع {َومجُِ
َدُه} 18{َوَمجََع َفَأْوَعى} [املَعارج:  } [َسَبإ: 2[اهلَُمزة: ]، {َمجََع َماالً َوَعدَّ حلَْقِّ ِ نَـَنا  نَـَنا َربـَُّنا مثَُّ يـَْفَتُح بـَيـْ ]، {َجيَْمُع بـَيـْ

ٌر ِممَّا َجيَْمُعوَن} [آل ِعمَران: 26 َِّ َوَرْمحٌَة َخيـْ ]، {ُقْل لَِئْن اْجَتَمَعْت اِإلْنُس َواجلِْنُّ} [اإلسَراء: 157]، {َلَمْغِفَرٌة ِمَن ا
ََّ َجاِمُع اْلُمَناِفِقَني} [النَِّساء: 99َمجًْعا} [الكهف:  ]، {َفَجَمْعَناُهمْ 88 ]، {َوِإَذا َكانُوا َمَعُه َعَلى 140]، {ِإنَّ ا

] أي أمٍر له َخَطٌر َجيَْتِمُع ألْجلِه الناُس َفكأنَّ األْمَر نـَْفَسُه َمجََعُهْم. وقولُه تعاىل: {َذِلَك يـَْوٌم 62أَْمٍر َجاِمٍع} [النُّور: 



ُعوا فيه، حنو ذلك يوُم اَجلْمِع. وقال تعاىل: {يـَْوَم َجيَْمُعُكْم ِليَـْوِم اجلَْْمِع} 103وٌع َلُه النَّاُس} [ُهود: َجمْمُ  ] أي مجُِ
يٌع وَمجاَعٌة. وقال تعاىل: {َوَما َأَصاَبُكْم يـَْوَم اْلتَـَقى اجلَْْمَعاِن} [آل ِعم9[التّـَغابُن:  َران: ] ويقال لِلَمْجُموِع، َمجٌْع ومجَِ

يٌع َلَديْـَنا ُحمَْضُروَن} [يس: 166 اُع يُقال يف أْقواٍم ُمَتفاِوَتٍة اْجَتَمُعوا، 32] وقال عز وجلَّ: {َوِإْن ُكلٌّ َلمَّا مجَِ ]. واجلُمَّ
 قال الشاِعُر:

 ِجبَْمٍع َغْريِ ُمجَّاعٍ 
ُعوا أَْمرَُكْم َوُشرََكاءَُكْم} [يُونس: وأْمجَْعُت كذا: أْكثـَُر ما يُقاُل ِفيما َيكوُن َمجْعاً يـَُتوصَُّل إليه   ] 71لِفْكَرِة، حنو {َفَأمجِْ

 َأي اْعزُموا على أَْمٍر تـَْفَعُلونَُه يب َمَع ُشرَكاِئكم، ألنَّ الواَو مبعىن َمع؛ قال الشاِعُر:
 هْل أْغُزَوْن يـَْوماً وأْمري ُجمِْمعٌ 

ُعوا َكْيدَُكْم} [طه:   لدهاء واملكر، ويُقاُل: أْمجََع املُْسلموَن على كذا: ] أي فأ64وقال تعاىل: {َفَأمجِْ حكموا أمركم 
لتَّْدِبري والفْكَرة. وقوُلُه عّز وجّل: {ِإنَّ النَّاَس َقدْ  َل إليه   َمجَُعوا َلُكْم} اْجَتَمَعْت آراُؤُهْم عليه. ونـَْهٌب ُجمِْمٌع: ما تـُُوصِّ

يٌع وأْمجَُع وأْمجَُعوَن ُيْستَـْعَمُل ] قيل: َمجَُعوا آراَءُهْم يف ا173[آل ِعمَران:  لتَّْدِبري َعَلْيُكْم، وِقيَل َمجَُعوا ُجُنوَدُهْم. ومجَِ
اْلَمَالِئَكُة لَِتْأِكيِد االْجِتماِع على األْمر، فأّما أْمجَُعوَن فَـُتوَصُف به املَْعرَفُة وال َيِصحُّ َنْصُبُه على احلاِل مثل: {َفَسَجَد 

َْهِلُكْم َأْمجَِعَني} [يُوُسف: 30} [اِحلجر: ُكلُُّهْم َأْمجَُعونَ  ِ يٌع فإنُه قد يـُْنَصُب على احلاِل 93]، {َوْأتُوِين  ] فأّما مجَِ
يًعا} [البَـَقَرة:  َها مجَِ أَيـَُّها النَّاُس ِإّينِ َرُسو 38فـَُيؤكَُّد ِبه مْن َحْيُث املَْعَىن مثل: {اْهِبُطوا ِمنـْ َ َِّ ]، َوقـَْوُلُه تـََعاىل: {ُقْل  ُل ا يًعا} [األعَراف:  يًعا} [ُهود: 158إَِلْيُكْم مجَِ َِّ} [اجلُُمَعة: ] وقوُهلُْم: يـَْوُم اجلُُمَعِة، الْجِتماِع الناِس لِلصَّالِة 55]، {َفِكيُدوِين مجَِ ِمِع، أي األْمِر اجلاِمِع أو الَوْقِت ] وَمْسِجُد اجلَا9{ِإَذا نُوِدَي لِلصََّالِة ِمْن يـَْوِم اْجلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَىل ِذْكِر ا

لَغ. اجلاِمِع، وَلْيَس اجلاِمُع وْصفاً لِلَمْسِجِد. وَمجَُّعوا: َشِهُدوا اجلُُمَعَة أو اجلَاِمَع أو اجلماَعَة. واْسَتْجَمَع الَفرَ   :ً ُس َجْر
ُدها يف َبْطِنها، فَِلَتَصوُِّر اْجِتماِعهما. وقوُهلُْم ِهَي منه ِجبُْمٍع، َفَمْعَىن اَجلْمِع ظاِهٌر. وقوُهلُْم ماَتِت املَْرأُة ُجبْمٍع، إذا كان ولَ 

ا. وأْعطاُه إذا مل تـُْفَتضَّ فِالْجِتماِع ذلك العْضو منها وَعَدِم التََّشقُِّق فيه. وَضَربَُه َجبُْمع َكفِِّه، إذا َمجََع أصاِبَعُه َفَضرَ  بَُه 
، أي   ما َمجََعْتُه َكفُُّه. واَجلواِمُع: األْغالُل ِجلَْمِعها األْطراَف.ِمَن الدَّرَاِهم ُمجَْع الَكفِّ

والثاين ما مجل: اجلَماُل: اُحلْسُن الَكِثُري، وذلك نوعان: أَحُدُمها َمجاٌل َخيَْتصُّ اِإلْنساُن به يف نـَْفِسِه أو َبَدنِِه أو ِفْعِلِه. 
يٌل حيُِبُّ اجلَمالَ «نه (ص) أنه قال: يُوَصُل منه إىل َغْريِه. وعلى هذا الوْجِه ما ُرِوي ع ) تنبيهاً أنه منـه 50»(إّن هللا مجَِ

َراُت الَكِثريَُة فَـُيِحبُّ َمْن َخيَْتصُّ بذلك {َوَلُكْم ِفيَها َمجَاٌل ِحَني تُِرُحيوَن َوِحَني َتْسَرُحوَن}  ] 6[الّنحل: َتِفيُض اخلَيـْ
يٌل} [يُوُسف: ويقاُل مجَِيٌل ومجاٌل وُمجَّاٌل على التَّكِثريِ  يًال} 18. قال هللا تعاىل: {َفَصبـٌْر مجَِ ]، {َفاْصِربْ َصبـًْرا مجَِ

ْل، واْعُتِربَ منه َمْعَىن الَكثْـَرِة 5[املَعارج:  ً وأْمجَْلُت يف كذا. وَمجاَلَك، أي أمجِْ ] أي احتمْل وال جتزع. وقد جاَمْلُت ُفال
َفصَلٍة مجُْ  ْ تـَْفِصيلُـُه: ُجمَْمٌل، وقد  َلٌة. ومنه ِقيَل لِْلِحساِب الذي مل يـَُفصَّْل والكالِم الذيفقيَل ِلُكلِّ َمجَاَعٍة َغْري ُمنـْ َواِحَدًة} [الُفرقان:  أْمجَْلُت اِحلساَب وأْمجَْلُت يف الكالِم. قال تعاىل: {َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوَال نـُّزَِل َعَلْيِه اْلُقْرآُن ُمجَْلةً مل يـُبَـنيَّ



ا ي ُجمَْتِمعاً ال كما أْنزَِل ُجنُوماً ُمْفَرتَِقًة. وقوُل الُفَقهاِء: املُْجَمُل ما َحيْتاُج إىل بياٍن، فـََلْيَس ِحبَدٍّ له و ] أ32 ال تـَْفسٍري، وإمنَّ ا يـََتَميـَّ  َ ِصَفُتُه يف نـَْفِسِه اليت  ُب أْن تـُبَـنيَّ ُز. وَحِقيَقُة املُْجَمِل: هو هو ِذْكُر أَحِد أْحواِل بـَْعِض الناِس معه، والشيُء جيَِ
بُُه وم ؤنثه الناقة، وَمجُْعُه املُْشَتِمُل على ُمجَْلِة أْشياَء َكِثريٍَة َغْري ُمَلخََّصٍة. واجلََمُل: يُقاُل لِلَبِعري إذا بـََزَل أي إذا انشّقت 

] أي حىت يدخل اجلمُل يف ثْقِب ِإْبرِة 40عَراف: ِمجاٌل وأْمجاٌل وِمجاَلٌة. {َحىتَّ يَِلَج اجلََْمُل ِيف َسمِّ اْخلَِياِط} [األ
، وِقيَل ِهَي 33اخلّياط. وقولُُه: {ِمجَاَلٌة ُصْفٌر} [املُرَسالت:  لضَّمِّ ] َمجُْع ِمجاَلٍة، واِجلماَلُة َمجُْع َمجٍَل، وقُرىَء ُمجاالٌت 

وقوُهلُْم: اختَََّذ اللَّْيَل َمجًَال: فاْسِتعاَرٌة، كقوهلِِْم: رَِكَب اللَّْيَل. الَقُلوُص. واجلاِمُل: ِقْطَعٌة ِمَن اإلِبِل َمَعها راِعيها، كالباِقر. 
] ألنـَُّهْم كانُوا يـَُعدُّوَن 6وَتْسِمَيُة اجلََمِل بذلك َجيُوُز أْن يكوَن ِلما قد أشاَر إليه بقولِِه: {َوَلُكْم ِفيَها َمجَاٌل} [الّنحل: 

ُتُه. واَجلِميُل: الشَّْحُم املُذاُب. واالْجِتماُل: االدِّهاُن، وقاَلِت امرأٌة لِِبْنِتها: َجتَمَِّلي ذلك َمجاالً َهلُْم، وَمجَْلُت الشَّحْ  يٌّ، أمَّا الشَّرُح املعَنويُّ فـَُهَو: ُكوين َمجيلًة َوعِفيَم: أَذبـْ َفًة وَهذا وتـََعفَّفي، أي ُكِلي اجلميَل واْشَرِيب الَعفاَفَة، وهذا شرٌح ِحسِّ
 املعىن الذي أراَدْتُه املرأُة بوصيتها البنِتها.َحْتماً 

م َلِمْن 20جم: {َوحتُِبُّوَن اْلَماَل ُحبا َمجا} [الَفجر:  ّ ] أي كثرياً، واملعىن: ُحتّبون املاَل ُحّباً شديداً وتولعون به. وإ
قبة األمر. وُمجَِّة املَاِء، أي فـَْرِط حرصهم عليه، جيمعونه من غري وجهه ويصرفونه من غري وجهه وال يتفّكرون يف عا

َحتَمُِّل التَّعب، ُمْعَظُمُه وُجمَْتَمِعِه الذي َجمَّ فيه املاُء عن السََّيالِن، وأْصُل الَكِلمِة ِمَن اجلماِم أي الرَّاَحِة لِإلقامِة وتـَْرِك  ماً. وقيل للَفَرِس َمجُوُم الشَّدِّ، ومنه االستجمام وملا اْجَتَمَع ِمْن َشْعِر النَّاِصَيِة. وَمجَُّة الِبئر: مكاٌن جيَْ  َتِمُع فيه املاُء، أ
 راً ِجبُمَِّة الناِصَيِة.َتْشبيهاً به. واَجلمَّاُء، واَجلمُّ مبعىن واحد: الَغِفُري، َأْي اجلماَعُة ِمَن الناِس. وشاٌة َمجَّاُء: ال قَـْرَن هلا، اْعِتبا

َا ِجَباُهُهْم َوُجُنوبـُُهْم} [الّتوبَة: جنب: أصُل اجلَْنِب اجلارَِحُة، وَمجُْعُه جُ  ]، {تـََتَجاَىف ُجُنوبـُُهْم َعِن 35ُنوٌب {فـَُتْكَوى ِ
ِْم} [آل ِعمرَان: 16اْلَمَضاِجِع} [السَّجَدة:  ]، مث ُيْسَتعاُر يف الناِحَيِة اليت تَِليها  191]، {ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى ُجُنِو
ماِل، كقوِل الشاِعر:كعاَدِِْم يف اْسِتعارِة سا  ئِر اَجلوارِِح لذلك، حنُو: الَيِمِني والشِّ

 ِمْن َميِيين َمرًَّة وأماِمي
ْجلَْنِب} [النَِّساء:   ِ َحْسَرَتى َعَلى َما 36وقيَل: َجْنُب احلاِئِط وجانُِبُه {َوالصَّاِحِب  ] أي الَقريِب. وقال تعاىل: {َ

َِّ} [الزُّمَ  ُه لنا. وساَر َجِنيَبُه وَجِنيبَـَتُه وَجنابـَْيِه وجناِبيـََتُه. 56ر: فـَرَّْطُت ِيف َجْنِب ا ] أي يف أْمرِه وَحدِِّه الذي َحدَّ
َبُه، حنُو ُكِبَد وفُِئَد، وُبِينَ ِمَن اجلَْنِب ا َبُه، حنُو َكَبْدتُُه وفأْدتُُه. وُجِنَب: شكا َجنـْ ُتُه: أَصْبُت َجنـْ ، وَجنَـبـْ لِفعُل على وْجَهْنيِ

ُتُه، ومنه {َواْجلَاِر اْجلُُنِب} [النِّ أَحُدمهُ  ُتُه وأْجنَـبـْ ِحَيِتِه، والثاين: الذهاُب إليه. فاألّوُل، حنو َجنَـبـْ َساء: ا: الذَّهاُب على 
 ] أي البِعيِد عنك يف اِجلوار قال الشاِعُر:36

ِئًال عْن َجناَبةٍ   فال َحتْرَمينِّ 
َهْوَن َعْنُه} [النَِّساء:  أْي عن بـُْعد. ورُجٌل َجِنٌب وجاِنٌب. قال  ]، {الَِّذيَن 31َعزَّ وجلَّ: {ِإْن َجتَْتِنُبوا َكَباِئَر َما تـُنـْ

} [الّنْجم:  ]، {َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت} [الّنحل: 30]. وقوله: {َواْجَتِنُبوا قـَْوَل الزُّوِر} [اَحلّج: 32َجيَْتِنُبوَن َكَباِئَر اِإلمثِْ



ها. {فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن} [املَائدة: ] ِعباَرٌة عن تـَرِْكهِ 36 َّ ] وذلك أبـَْلُغ ِمْن قوهلِِم اتْـرُُكوُه. وَجَنَب ُفالٌن 90ْم إ
ْطِلَق ]. وإذا أُ 18-17َخْرياً وَجَنَب َشرّاً. قال تعاىل يف الناِر: {َوَسُيَجنـَّبـَُها اَألتْـَقى *الَِّذي يـُْؤِيت َماَلُه يـَتَـزَكَّى} [اللْيل: 

ِينَّ َأْن فقيَل َجَنَب ُفالٌن، فمعناه: أُْبِعَد عِن اَخلْري. وكذلك يُقاُل يف الدُّعاِء يف اَخلْري. وقوله عزَّ وجلَّ: {َواْجنُـْبِين َوبَ  ا سألُه أْن يـَُقوَدُه أبْـَعْدتُُه، وقيَل هو مْن َجنَـْبُت الَفَرَس، كأمنَّ  ]، ِمْن َجنَـبْـُتُه عن كذا، أي35نـَْعُبَد اَألْصَناَم} [إبراهيم: 
، وذلك إْبعاُد إْحَدى الّرِْجَلْنيِ ع لطاٍف منه وأْسباٍب َخِفيٍَّة. واجلََنُب: الرَّوُح يف الّرِْجَلْنيِ ْرِك  ِن األخرى عن جاِنِب الشِّ

ُتْم ُجنـًُبا} [املَائدة:  . ] أي إْن أصابـَْتكم اجلَنابُة وذلك 6ِخْلَقًة. وقوله تعاَىل: {َوِإْن ُكنـْ لِتقاِء اخلِتانـَْنيِ ْنزاِل املاِء أو 
ا َسبباً لَِتَجنُِّب الصَّالِة أو الصيام أو غريمها من الفرائض يف ُحْكِم الشَّرِْع، وَجنَـَبت  َيِت اجلَنابَُة بذلك لكوِ الّرِيُح: ومسُِّ

لريح أصابـَْتنا، وَسحابَ  ً. فأْجنَـْبنا َدَخْلنا فيها، وُجِنْبنا   ٌة َجمُْنوبٌَة: َهبَّْت من اجلنوب.َهبَّْت َجُنو
َي 38جنح: اجلَناُح: َجناُح الطاِئر، يُقاُل َجَنَح الطاِئَر، أي َكَسَر َجناَحُه {َوَال طَائٍِر َيِطُري ِجبََناَحْيِه} [األنَعام:  ] ومسُِّ

وَجناَحا اِإلنساِن: ِجلانِبَـْيِه. {َواْضُمْم  جانَِبا الشيِء َجناَحْيِه، فقيَل َجناَحا الطائرة وَجناَحا الَعْسَكر، وَجناَحا الواِدي
] أي جانِِبَك. واْضُمْم إليَك َجناَحَك، ِعبارٌة عِن الَيِد ِلكوِن اجلَناِح كالَيِد، ولذلك ِقيَل 22َيَدَك ِإَىل َجَناِحَك} [طه: 

] فاْسِتعاَرٌة، وذلك أنه 24ِمَن الرَّْمحَِة} [اإلسَراء: ِجلَناَحِي الطائِر َيَداُه، وقولُه عزَّ وجلَّ: {َواْخِفْض َهلَُما َجَناَح الذُّلِّ 
ً يـَْرفـَُعُه، وُقِصَد يف هذا املكاِن إىل ما يـَْرفَـُعُه ال إىل ً َيَضُع اِإلْنساَن وَضْر ما َيَضُعُه، استعاَر  َلمَّا كان الذُّلُّ َضْربـَْنيِ َضْر

َِّ تعاىلَلْفَظ اجلَناِح، فكأنه ِقيَل: اْستَـْعِمِل الذُّلَّ ال ِمْن أْجِل اْكِتساِبَك الرَّْمحََة أو ِمْن أْجِل َرْمحَِتَك  ذي يـَْرفَـُعَك ِعْنَد ا
] أي من الرهبة. وَجَنَحت الِعُري يف َسْريها: أْسَرَعْت،  32لِوالدْيَك. {َواْضُمْم ِإلَْيَك َجَناَحَك ِمَن الرَّْهِب} [الَقَصص: 

ا اْسَتعاَنْت ِجبَناٍح. وَجَنحَ  الليُل، أَظلَّ ِبَظالِمِه. واجلُْنُح: ِقْطَعٌة ِمَن الليِل ُمْظِلَمٌة. {َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم َفاْجَنْح َهلَا}  كأ
] أي ماُلوا إىل الصُّْلِح ألن السَّْلم معناه الّصلُح، وهو ِمْن قوهلِِْم: َجَنَحِت السَِّفيَنُة، أي ماَلْت إىل أَحِد 61[األنَفال: 

َي ُكلُّ إمثٍْ ُجناحاً حنُو: {َال ُجَناَح َعَلْيُكْم} [اجانِبَـْيها إلْنساِن عِن اَحلقِّ ُجناحاً، مث مسُِّ َي اِإلْمثُ املاِئُل  لبَـَقَرة: . ومسُِّ
ِحنٌَة، ] أي ال إْمثَ عليكم وال تضييق، وَجواِنُح الصَّْدِر: األْضالُع املُتَِّصَلُة ُرؤوُسها يف َوَسِط الزَّْوِر، الواِحدُة جا236  وذلك لَِما فيها ِمَن املَْيِل.

لِغْلَظِة ِمَن اجلُُنِد، أي األْرِض الَغِليَظِة اليت فيها حجارٌَة، مث يُقاُل لِ  ُكلِّ ُجمَْتِمٍع جند: يُقاُل لِلَعْسَكر اجلُْنُد، اْعِتباراً 
َ َهلُُم اْلغَ  ]، {ِإنـَُّهْم ُجْنٌد ُمْغَرُقوَن} [الّدخان: 173الُِبوَن} [الصَّافات: ُجْنٌد، حنُو: األرواُح ُجُنوٌد ُجمَنََّدٌة. {َوِإنَّ ُجْنَد

ثِّر: 95]. وَمجُْع اجلُْنِد أْجناٌد وُجُنوٌد {َوُجُنوُد ِإْبِليَس َأْمجَُعوَن} [الشَُّعَراء: 24 ]، {َوَما يـَْعَلُم ُجُنوَد َربَِّك ِإالَّ ُهَو} [املدَّ
َِّ َعلَ 31 ] فاجلُنوُد 9ْيُكْم ِإْذ َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رًِحيا َوُجُنوًدا ملَْ تـََرْوَها} [األحَزاب: ]، {اذُْكُروا نِْعَمَة ا

 األوىل ِمَن الُكفَّاِر، واجلُنوُد الثانِيُة اليت مل تـََرْوها: املالئكُة.
] أي َمْيًال ظاِهراً َعِن 182ُموٍص َجنَـًفا} [البَـَقَرة: جنف: َأْصُل اجلََنِف َمْيٌل يف اُحلْكِم، فقوُلُه {َفَمْن َخاَف ِمْن 

} [املَائدة:  َر ُمَتَجاِنٍف ِإلمثٍْ ، وعلى هذا {َغيـْ  ] أي غري ماِئٍل إليه، وقيل: غري ُمَتعرٍِّض ملْعِصَية.3اَحلقِّ



ُر الشيِء عِن احلاسَِّة، يُقاُل: َجنَُّه اللَّْيُل وأَجنَُّه وجَ  ُتُه. وَجنَّ عليه كذا: َستـََر عليه {فـََلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رَ نَّ عليه َفَجنَُّه: َستَـَرُه. وأَجنَُّه: َجَعَل له ما َجيُنُُّه،  جّن: أْصُل اَجلنِّ َستـْ ُتُه وأْسَقيـْ َأى َكوَْكًبا} [األنَعام: كقوِلَك: قـَبَـْرُتُه وأقْـبَـْرتُُه َوَسَقيـْ
ُتوراً عِن احلاسَِّة. واملَِجنُّ واملَِجنَُّة: التـُّْرُس الْسِتتاِر صاحِبِه به {اختََُّذوا َأْميَانـَُهْم ُجنًَّة} ]. واجلَناُن: الَقْلُب، ِلكونِِه َمسْ 76

َادلة:  ) أي يقي صاحَبُه ما يْؤِذيِه مَن الشَّهَواِت. واجلَنَُّة: ُكلُّ ُبْستاٍن ِذي 51»(الصَّْوُم ُجنَّةٌ «]، ويف اَحلِديِث 16[ا
ْشجارِِه األرَض {َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍإ ِيف َمْسَكِنِهْم آيٌَة َجنـََّتاِن َعْن ميٍَِني َوِمشَاٍل} [َسَبإ: َشَجٍر َيْستُـ  ْلَناُهْم 15ُر  ]، {َوَبدَّ

سَّاِتَرُة َجنًَّة، ] ِقيَل: وقد ُتَسمَّى األْشجاُر ال39]، {َوَلْوَال ِإْذ َدَخْلَت َجنـََّتَك} [الكهف: 16ِجبَنـَّتَـْيِهْم َجنـَّتَـْنيِ} [َسَبإ:   وعلى ذلك محَُِل قوُل الشاِعر:
 ِمَن النواِضِح َتْسِقي َجنًَّة َسِحقا

نَـُهما بـَْوٌن، وإّما لَسْرتِِه نَِعَمها املُشاَر إليها   جلَنَِّة يف األْرِض، وإن كان بـَيـْ يَـِت اجلَنَُّة إّما تشبيهاً  عنا بقولِِه تعاىل: ومسُِّ
ا قال َجنَّاٍت بَِلْفِظ 17َما ُأْخِفَي َهلُْم ِمْن قـُرَِّة َأْعُنيٍ} [السَّجَدة: {َفَال تـَْعَلُم نـَْفٌس  ] قال ابُن َعبَّاٍس رضي هللا عنه: إمنَّ

لِّيَِّني. واجلَِنُني: لسَّالِم وعِ اَجلْمِع ِلَكْوِن اجلِناِن َسْبعاً: َجنَِّة الِفْرَدْوِس وَعْدٍن وَجنَِّة النَِّعيِم ودار اخلُْلِد وَجنَِّة املَْأَوى وداِر ا
ِه، وَمجُْعُه أِجنٌَّة {َوِإْذ أَنْـُتْم َأِجنٌَّة ِيف ُبُطوِن أُمََّهاِتُكْم} [الّنْجم:  ]. واِجلنُّ: يُقاُل على 32الَوَلُد ما داَم يف َبْطِن أمِّ

ِزاء اِإلنْ  ِس وعلى هذا َتْدُخُل فيه املالئكُة والشياِطُني، َفُكلُّ وْجَهْنيِ: أَحُدُمها لِلرُّوحانيَِّني املُْسَتِرتَِة عِن اَحلواسِّ ُكلِّها 
مالئكًة، وعلى هذا قال أبُو صاِلٍح: املالئكُة ُكلُّها ِجنٌّ، وِقيَل َبِل اِجلنُّ بـَْعُض الرُّوحانيَني،  مالئكٍة ِجنٌّ وليس ُكلُّ ِجنٍّ 

خيار، وأْشراٌر اإلنس واِجلنُّ، وَيُدلُّ على ذلك قولُه وذلك أّن الرُّوحانيَني ثالثٌة: أْخياٌر وهم املالئكة، وأوساط فيهم أ
َّ ِمنَّا اْلُمْسِلُموَن َوِمنَّا اْلَقاِسطُوَن} [اجلّن: 1تعاىل: {ُقْل أُْوِحَي ِإَيلَّ} [اجلّن:  ]. واجلِنَُّة: 14] إىل قوله عزَّ وجلَّ: {َوَأ

َنُه َوبـَْنيَ اْجلِنَِّة َنَسًبا} [الصَّافات: ]6َمجاَعُة اِجلنِّ {ِمَن اْجلِنَِّة َوالنَّاِس} [النَّاس:  ]. واجلِنَُّة: اجلُُنوُن 158، {َوَجَعُلوا بـَيـْ
] أي ُجُنوٍن. واجلُُنوُن: حاِئٌل بـَْنيَ النـَّْفِس والَعْقِل. وُجنَّ ُفالٌن: ِقيَل أصابَُه اِجلنُّ، 46{َما ِبَصاِحِبُكْم ِمْن ِجنٍَّة} [َسَبإ: 

ْقُلُه فُِعَل) كِبناِء األْدواِء حنُو زُِكَم ولُقَي وُحمَّ، وقيل ُأِصيَب َجنانُُه، وِقيَل ِحيَل بـَْنيَ نـَْفِسِه َوعْقِلِه َفُجنَّ عَ وُبِينَ ِفْعُلُه على (
َّ لََتارُِكو ] أي ضامَُّه َمْن يـَُعلُِّمُه ِمَن اِجلنِّ. وكذلك قولُُه تعاىل: {أَإِ 14بذلك. وقوُلُه تعاىل: {ُمَعلٌَّم َجمُْنوٌن} [الّدخان: 

] ومعناه، لسَت  حمّمُد مبجنون 2]، {َما أَْنَت ِبِنْعَمِة َربَِّك ِمبَْجُنوٍن} [الَقَلم: 36آِهلَِتَنا ِلَشاِعٍر َجمُْنوٍن} [الصَّافات: 
َخَلْقَناُه ِمْن  بنعمة ربك اليت هي القرآُن والنبّوُة، كما تقول مثًال: ما أنت بنعمة ربك جباهل. وقوُلُه تعاىل: {َواْجلَآنَّ 

ِر السَُّموِم} [اِحلجر:  َ ] قيل اجلانُّ ـ هنا ـ: 10] فـَنَـْوٌع ِمَن اِجلنِّ. وقوُلُه تعاىل: {َكأَنـََّها َجآنٌّ} [النَّمل: 27قـَْبُل ِمْن 
 َضْرٌب ِمَن احلَيَّاِت.

ُتها. واَجلِينُّ واَجلَىن: املُْجتَـَىن ِمنَ   الثََّمِر والَعَسِل. وأكثـَُر ما ُيْستَـْعَمُل اَجلِينُّ فيما كان َغّضاً أو جىن: َجنَـْيُت الثََّمَرَة واْجتَـنَـيـْ
]. وأْجَىن الشََّجُر: 54]، {َوَجَىن اْجلَنـَّتَـْنيِ َداٍن} [الرَّمحن: 25ُجِينَ من ساعِتِه {ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطًَبا َجِنيا} [َمرَمي: 



ْسُتِعَري ِمْن ذلك: َجَىن ُفالٌن ِجنايًَة، كما اْسُتِعَري اْجتَـَرَم ـ من اجلُْرِم ـ واملعىن، أنه أْدَرَك َمثَرُُه، واألرُض: َكثـَُر َجناها، وا
 فـََعَل ما يُوِجُب عليه العقاب.

لَفْتِح املََشقَُّة، واجلُْهُد الواِسُع، وقيَل اجلُْهُد لإلِ  ساِن {َوالَِّذيَن َال نْ جهد: اَجلْهُد واجلُْهُد: الطاَقُة واملََشقَُّة، وقيَل: اَجلْهُد 
ُدوَن ِإالَّ ُجْهَدُهْم} [الّتوبَة:  ِِْم} [النُّور: 79جيَِ َِّ َجْهَد أَْميَا ِ ] أي َحَلُفوا واْجتَـَهُدوا يف احللِف 53]. و {َوأَْقَسُموا 

تُوا به على أبـَْلِغ ما يف ُوْسِعِهْم. واالجتهاُد: أْخُذ النـَّْفِس بَِبْذِل الطَّاَقةِ  َ وَحتَمُِّل املََشقَِّة، يُقاُل َجَهْدُت َرأِيي  أْن 
اَهَدُة: اْسِتْفراُغ الُوْسِع يف ُمدافـََعِة الَعُدوِّ دفاعاً عن الدين. واجلِ  لِفْكر. واِجلهاُد وا ُتُه  هاُد َثالثُة أنواع: وأْجَهْدتُُه: أتـَْعبـْ

َِّ َحقَّ ُجماَهَدُة الَعُدوِّ الظَّاِهر، وُجماَهَدُة الشَّْيطان، وُجما َهَدُة النـَّْفِس. وَتدُخُل َثالثـَُتها يف قوله تعاىل: {َوَجاِهُدوا ِيف ا
َِّ} [الّتوبَة: 78ِجَهاِدِه} [اَحلّج:  َْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم ِيف َسِبيِل ا ِ ]. {ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا 41]، {َوَجاِهُدوا 

َِْمَواهلِِْم وَ  َِّ} [األنَفال: َوَجاَهُدوا  جاِهُدوا أْهواءكْم كما ُجتاِهدوَن «]. وقال (ص) : 72أَنـُْفِسِهْم ِيف َسِبيِل ا
ْلَيِد واللِّساِن. قال (ص) : 52»(أْعداءكمْ  ْيديُكْم وأْلسَنِتُكمْ «). واملُجاَهَدُة تكوُن  [سنن أيب » جاِهدوا الُكفَّاَر 
 داود] .

 ِ ُ تعاىل: {َلْن جهر: يُقاُل ِلظُهوِر الشيِء  َّ فراِط حاسَِّة الَبَصر أو حاسَِّة السَّْمِع. أّما الَبَصُر فَـَنْحُو َرأيْـُتُه ِجهاراً. قال ا
َ َجْهَرًة} [البَـَقَرة:  َّ ََّ َجْهَرًة} [النَِّساء: 55نـُْؤِمَن َلَك َحىتَّ نـََرى ا َر واْجتَـَهَرها، إ153]، {أَِرَ ا ذا ] ومنُه َجَهَر الِبئـْ

ا السَّْمُع أْظَهَر ماَءها. وقيَل: ما يف الَقْوِم أَحٌد َجيَْهُر َعْيين. واَجلْوَهُر: فْوعٌل منه. ومسُِّي بذلك ِلُظهورِِه لِلحاسَِّة. وأمّ 
ْلَقْوِل َفِإنَُّه ] وقال َعزَّ وَجلَّ 10َفِمْنُه قـَْولُُه تعاىل: {َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر ِبِه} [الّرعد:  ِ : {َوِإْن َجتَْهْر 

رَّ َوَأْخَفى} [طه:  ]، {وَأِسرُّوا قـَْوَلُكْم 110]، {ِإنَُّه يـَْعَلُم اْجلَْهَر ِمَن اْلَقْوِل َويـَْعَلُم َما َتْكُتُموَن} [األنبيَاء: 7يـَْعَلُم السِّ
َا} [اإلسَراء: ]، {َوَال َجتَْهْر ِبَصَالِتَك وَ 13أَِو اْجَهُروا ِبِه} [املُلك:  ْلَقْوِل 110َال ُختَاِفْت ِ ِ ]، {وَال َجتَْهُروا َلُه 

 ]. وقيَل: َكالٌم َجْوَهريٌّ. وَجِهٌري: يُقاُل لرِفيِع الصَّْوِت، وِلَمْن َجيَْهُر ِحبُْسِنِه.2َكَجْهِر بـَْعِضُكْم لِبَـْعٍض} [اُحلجَرات: 
ً: أي هّيْأَت متاع سفره، {فـَلَ  َزُهْم ِجبََهازِِهْم} [يُوُسف: جهز: وجّهزت فال ]ومنه َجهاز املرأة. اجلَهاُز: ما 70مَّا َجهَّ

 يـَُعدُّ ِمْن َمتاٍع وغريِه. وَضَرَب الَبعُري ِجبَهازِِه، إذا أْلَقى َمتاَعُه فـَنَـَفَر.
اين اعِتقاد الشيِء ِخبِالِف ما هو جهل: اَجلْهُل على َثالثَة أنواع: األّوُل ُخُلوُّ النـَّْفِس مَن الِعْلِم. هذا هو األصُل، والث

ُرُك الصَّالَة عليه. والثاِلُث ِفْعُل الشيِء ِخبِالِف ما َحقُُّه أن يـُْفَعَل َسواٌء اْعتَـَقَد فيه اْعِتقاداً َصِحيحاً أو فاِسداً َكَمْن يـَتْـ 
َ ُهُزًوا َقاَل َأُعوذُ  داً، وعلى ذلك قولُُه تعاىل: {َقاُلوا أَتـَتَِّخُذ َِّ َأْن َأُكوَن ِمَن اْجلَاِهِلَني} [البَـَقَرة:  ُمتَـَعمِّ ] َفُجِعَل 67ِ

رًة يُْذَكُر على َسِبيِل 6ِفْعُل اهلُُزِو َجْهًال، وقال َعزَّ وجلَّ: {فـَتَـبَـيـَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا قـَْوًما ِجبََهاَلٍة} [اُحلجَرات:  ]. واجلاِهُل 
َرًة ال على َسبِ  يِل الذَّمِّ بل على َعَدِم الِعْلِم، حنُو: {َحيَْسبُـُهُم اْجلَاِهُل َأْغِنَياَء ِمَن التـََّعفُِّف} [البَـَقَرة: الذمِّ وهو األكثـَُر، و

 ] أي مْن ال يـَْعِرُف حاَهلُْم.273



َِّ املُوَقَدِة. ِقيَل وأْصُلها فاِرسيٌّ ُمَعرٌَّب، وهو ِجِهّناٌم وقيل جهّنُم عرّيب مسيت ا لبُـْعد  جهنم: اْسٌم لِناِر ا ُر اآلخرِة 
 قـَْعرِها وإّمنا مل ُجتَّر لثقل التعريف وثقل التأنيث.

ً: َخَرَقُه، وجاَب البالَد: َقطََعها َسْرياً، واجلَْوبَة: الَفْجَوُة ما بَني البُيوِت أو  احلُْفرة. جوب: َجاَب الشَّيَء َجيُوبُُه َجْو
لْ  ِ ] أي خرقوا الصخر وقطَّعوُه بوادي ُقراهم. ويُقاُل: َهْل ِعْنَدَك جائَِبُة 9َواِد} [الَفجر: {َوَمثُوَد الَِّذيَن َجابُوا الصَّْخَر 

ُد ِمَن الَكالِم َخَربٍ؟ وجـواُب الَكـالِم ُهـو ما يـَْقَطُع اجلَْوَب فـََيِصُل ِمْن َفِم القاِئِل إىل َمسِْع املُْسَتِمِع، لكْن ُخصَّ مبا يـَُعو 
َتَدإ ِمَن ا ]، واجلواُب يقال يف ُمقابَلِة السُّؤاِل. 56ِخلطاِب {َفَما َكاَن َجَواَب قَـْوِمِه ِإالَّ َأْن قَاُلوا} [النَّمل: دوَن املُبـْ

: طََلُب املَقاِل وَجوابُُه املقاُل، وطََلُب النَّواِل وَجوابُُه النواُل. فعَلى األّوِل {َأِجيُبوا دَ  َِّ} والسُّؤاُل على نـَْوَعْنيِ اِعَي ا
} [األحقاف: 31حقاف: [األ َِّ ْب َداِعَي ا قولُُه: {َقْد أُِجيَبْت َدْعَوُتُكَما  ]. وعلى الثاِين 32]، {َوَمْن َال جيُِ

] أْي أُْعِطيُتَما ما َسأْلُتَما. واالْسِتجاَبُة قيل هي اِإلجاَبِة وَحِقيَقُتها هَي التََّحّرِي للجواِب 89َفاْسَتِقيَما} [يُونس: 
َِِّ َولِلرَُّسوِل} [األنَفال: والتهيـُُّؤ له ] وقال 24، لِكْن ُعبِّـَر عـِن اِإلجاَبِة لِِقلَِّة اْنِفكاِكها منها. قال تعاىل: {اْسَتِجيُبوا 

ن: ]، {فَاْسَتَجاَب َهلُْم َربـُُّهْم} [آل ِعمَرا186]، {فـَْلَيْسَتِجيُبوا ِيل} [البَـَقَرة: 60{اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكْم} [َغافر: 
]، {َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلَرِِّْم} [الّشورى: 26]، {َوَيْسَتِجيُب الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت} [الّشورى: 195
اِع ِإَذا َدَعاِن} [البَـَقَرة: 38 ]، 186]، وقال تعاىل: {َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإّينِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

َِِّ َوالرَُّسوِل ِمْن بـَْعِد َما َأَصابـَُهُم اْلَقرُْح} [آل ِعمَران: 186{فـَْلَيْسَتِجيُبوا ِيل} [البَـَقَرة:  ]. 172]، {الَِّذيَن اْسَتَجابُوا 
ُ َتعاَىل:  َّ ] َأي 13{َوِجَفاٍن َكاجلََْواِب} [َسَبإ: َواجلََْواِيب: َمجُْع َجابِية، َوِهَي احلَْوُض اْلَكِبُري، ُجيَْىب ِإلَْيِه اْلَماُء. َقال ا

 ِة َعَددِه.ِصَحاٍف َكاْحلَِياِض، َواملَْقُصوُد َأنَّ ُسَلْيَماَن (ع) َكاَن يُْطِعُم َجْيَشُه ِيف تِْلَك اْجلَِفاِن اْلَكِبريَِة ِلَكثـْرَ 
} [ُهود:  ِل واجلَزيَرِة، وهو يف األْصِل َمْنُسوٌب إىل ]. قيل هو اسُم َجَبٍل بَني املوصِ 44جود: {َواْستَـَوْت َعَلى اْجلُوِديِّ

َخِر  اجلوِد. واجلُوُد َبْذُل املُْقتَـَنياِت ماًال كان أو ِعْلماً. ويُقاُل :َرُجٌل َجواٌد، أي َسِخّي، كرمي. وفـََرٌس َجواٌد: َجيُودُ  ِمبُدَّ
ْلَعِشيِّ الصَّاِفَناُت اْجلَِياُد} [ص:  ].31 َعْدوِِه، واجلَْمُع اجلِياُد {ِ

 وذلك الَغيـُْر جاٌر َجَوَر: اجلاُر: َمْن يـَْقُرُب َمْسَكُنُه ِمْنَك، وهو ِمَن األْمساِء املَُتضاِيفِة فِإنَّ اجلاَر ال يكوُن جاراً ِلَغْريِِه إالَّ 
َ عن ُكلِّ َمْن يـَْعُظمُ  جلاِر له كاألِخ والصَِّديِق، وَلمَّا اْستـُْعِظَم َحقُّ اْجلَار َعْقًال وَشْرعاً ُعربِّ  َحقُُّه أو َيْستَـْعِظُم َحقَّ َغْريِِه 

اورة وهو إعطاُء 36{َواْجلَاِر ِذي اْلُقْرَىب َواْجلَاِر اْجلُُنِب} [النَِّساء:  ]. ويُقاُل: اْسَتَجْرتُه فأجاَرِين، من اِجلوار أو ا
ُري َوالَ ُجيَاُر 48َفال: الرجِل ِذّمًة وعهداً، وعلى هذا قولُُه تعاىل: {َوِإّينِ َجاٌر َلُكْم} [األن ]. وقال عزَّ وجلَّ: {َوُهَو جيُِ

ً، ِإَذا88َعَلْيِه} [املؤمنون:   ] َأْي َميَْنُع ِمَن السُّوِء َمْن َيَشاُء، َوَال َميَْتِنُع ِمْنُه َمْن أَرَاَدُه ِبُسوٍء. َويُقاُل: َأَجْرَت ُفال
َتُه. وقد ُتُصوَِّر ِمَن  اجلاِر معَىن الُقْرِب، فقيل ِلَمْن يـَْقُرُب ِمْن َغْريِِه جاَرُه وجاَوَرُه وَجتاَوَر {َال اْستَـَغاَث ِبَك َفَحَميـْ
ْعِتباِر الُقْرِب ِقيَل جاَر 4]، {َوِيف اَألْرِض ِقَطٌع ُمَتَجاِوَراٌت} [الّرعد: 60ُجيَاِوُروَنَك ِفيَها ِإالَّ قَِليًال} [األحَزاب:  ]. و



َها َجاِئٌر} [الّنحل: عِن الطريِق. مث ُجِعَل ذلك  ، فـَُبِينَ منه اجلَْوُر {َوِمنـْ ] أي عاِدٌل 9أْصًال يف الُعُدوِل عن ُكلِّ َحقٍّ
 عِن املََحجَِّة.

]، وقال عزَّ وجّل: {َوَجاَوْزَ بَِبِين ِإْسَرائِيَل 249جوز: قال تعاىل: {فـََلمَّا َجاَوَزُه ُهَو َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه} [البَـَقَرة: 
اُز: 138ْلَبْحَر} [األعرَاف: ا ]. يقال: جاَز الطريَق أو املوِضَع جيوزُُه، إذا قطعه وتعّداه. وَجْوُز الشيء: وسطُه. وا

 الطريق واملسلك؛ و(جتاوز) هللا عن سيئاته: أي عفا عنه.
ِر} [اإلسَراء:  َ لعب5َجَوَس: {َفَجاُسوا ِخَالَل الدِّ َنها، ويُقاِرُب ذلك ] أي تـََوسَّطُوها وداروا فيها  ِث والَفَساِد بـَيـْ

سِتْقصاٍء. واملَُجوُس: طائَِفٌة يـَْعُبُدوَن النَّاَر أَو الشَّْمَس.  جاُسوا وداُسوا. وِقيَل: اجلَْوُس: طََلُب ذلك الشيِء 
ِعباَرٌة عن َزماِن اَجلْدِب. ويقاُل: َرُجٌل جوع: اجلُوُع: األَملُ الذي يَناُل احلَيواَن ِمْن ُخُلوِّ املَِعَدِة ِمَن الطَّعاِم. واملَجاَعُة 

طه: جائٌع وَجْوعاُن إذا َكثـَُر ُجوُعُه. قال هللا تعاىل خماطباً نبّيه آدم (ع) : {ِإنَّ َلَك َأالَّ َجتُوَع ِفيَها َوَال تـَْعَرى} [
118.[ 

. واَجلْوُف أيضًا: الَبْطُن؛ َوِمَن الشيء: جوف: اَجلْوُف ما انطبقْت عليه الكِتفاِن والَعُضداِن واألضالُع، َمجُعُه أْجوافٌ 
ُ ِلَرُجٍل ِمْن قـَْلبَـْنيِ ِيف َجْوِفِه َوَما َجَعَل َأْزَواَجُكُم الالَِّئي ُتظَ  َّ اِهُروَن ِمنـُْهنَّ أُمََّهاِتُكْم داِخُلُه. قال هللا تعاىل: {َما َجَعَل ا

ُ يـَُقوُل احلَْقَّ َوُهَو يـَْهِدي السَِّبيَل} [األحزَاب: َوَما َجَعَل َأْدِعَياءَُكْم أَبْـَناءَُكْم َذِلُكْم قَـ  َّ َفْـَواِهُكْم َوا ِ ] أي إنَّ أمَر 4ْوُلُكْم 
أنَُّه  الرَّجِل (اإلنسان) ال ينتظُم ومعه قلبان، فكيف ينتظُم أمُر العاملَِ وَلُه إهلاِن معبوداِن. وهو َردٌّ على املُناِفقَني. واملعىن

آلَخِر، وإمنا هو قلٌب واحٌد، فإّما أَْن يُؤِمَن وإّما َأْن َيْكُفَر.ليس َألَحٍد قلبا ََحِدمها وَيْكُفُر   ِن يف صدرِِه يُؤِمُن 
البَـَقَرة: َجَوَل: جاُلوُت: اْسُم َمِلٍك طاٍغ َرماُه داُوُد (ع) فَـَقتَـَلُه، وهو املذكوُر يف قوِلِه تعاىل: {َوقـََتَل َداُووُد َجاُلوَت} [

251.[ 
: اهلواُء أو الفضاُء، وهو ما بني األرض والسماء {أَملَْ يـََرْوا ِإَىل الطَّْريِ ُمَسخََّراٍت ِيف َجوِّ السََّماِء َماج ُميِْسُكُهنَّ  و: اجلوُّ َُّ} [الّنحل:  ] أي ما ُميسكهّن عن السقوِط من اهلواء إىل األرض إالَّ هللا تعاىل. فهو ـ سبحانه ـ ُميْسُك 79ِإالَّ ا

اهلواَء حتت الّطري حىت ال ينزَل فيه كإمساِك املاِء حتت السابح حىت ال ينزَل فيه، فجعل إمساَك اهلواِء حتت الطيور 
ا يف اجلو إمنا هو من فعلها.  إمساكاً هلا على التوّسع، وإّن سكو

ِنَّ} [ال ]، َواْخلُُمر: ُمْفـَرُدُه ِمخَـاٌر َوُهـَو ِغَطاُء 31نُّور: جيب: َجْيٌب: َمجُْعها ُجيوٌب {َوْلَيْضرِْبَن ِخبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيِو
ْجلُُيوِب. َقاَل اْبُن َعبَّاٍس: تـَُغطِّي َشعْ  َ َعِن الصُُّدوِر  َرَها َوَصْدَرَها َوتـََرائِبَـَها الرَّْأِس اْلُمْنَسِدُل َعَلى َجِبِني اْلَمْرأَِة، وَُكينِّ

 َوَسَوالَِفَها.
يُء أَعمُّ َألّن اِإلْتياَن ِجميٌء ِبُسُهوَلٍة، واِإلْتياُن يُقاُل جيَء: جاَء َجييء َجيْـ  َئًة وجمَِيئاً: أَتى، واملَِجيُء كاِإلْتياِن، لِكِن ا

ُحلُصوِل، ويقاُل جاَء، يف األْعياِن واملعاِين، ولِمَ  يُء يُقاُل اعتباراً  ِ ا يكوُن عِتبار الَقْصِد وإْن مل يكْن منه اُحلصوُل، وا
ً {َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى} [ي ً أو َعَمًال أو َزما ْمرِه ولَِمْن َقَصَد َمكا ]، {َوَلَقْد 20س: جمَِيُئُه بذاتِِه و



ْلبَـيَِّناِت} [َغافر:  ِ ]، {فَِإَذا َجاَء 77د: ]، {َوَلمَّا َجاَءْت ُرُسُلَنا ُلوطًا ِسيَء ِِْم} [ُهو 34َجاءَُكْم يُوُسُف ِمْن قـَْبُل 
ِيت} [الزَُّمر: 49]، {ِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم} [يُونس: 19اخلَْْوُف} [األحَزاب:  ]، و {فـََقْد 59]، {بـََلى َقْد َجاَءْتَك آَ

يُء كما اْسُتعمِ 4َجاُءوا ظُْلًما َوُزوًرا} [الُفرقان:  ِ َل فيه الَقْصُد. وأصُل ] أي َقَصُدوا الكالَم وتـََعدَّْوه. فاْستـُْعِمَل فيه ا
]، {َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك َصفا َصفا} 10الَعْمِد: الَقْصُد.. {ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن فَـْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم} [األحَزاب: 

اِت، وهو قوُل ابِن عباٍس رضي هللا عنه. وكذا قولُُه: {فَـَلمَّ 22[الَفجر:  لذَّ ألْمر ال  ا َجاَءُهُم احلَْقُّ} ] فهذا 
َُّ تعاىل: {َفَأَجاَءَها اْلَمَخاُض ِإَىل ِجذِْع الَنْخَلِة} [َمرَمي: 76[يُونس:  ] ِقيَل 23]، ويقاُل جاَءُه بكذا وأجاَءُه. قال ا

ا هو ُمَعّدى عن جاَء، وعلى هذا قوُهلُْم: َشرٌّ ّما أجاَءَك إىل ُخمَِّة ُعْرُقو   ٍب، وقوُل الشاِعر:أْجلأها واضطرَّها وإمنَّ
 أجاَءْتُه املخاَفُة والرَّجاءُ 

َْربـََعِة ُشَهَداَء} [النُّور:   ِ ُتَك ِمْن َسَبٍإ بِنَـَبٍإ يَِقٍني} 13وجاَء بكذا: اْسَتْحَضَرُه حنُو: {َلْوَال َجاُءوا َعَلْيِه  ]، {َوِجئـْ
 جيِء به.]. وجاَء بكذا، َخيَْتلُف معناُه ِحبََسِب اْختالِف املَ 22[النَّمل: 

] اجلْيُد: الُعْنُق، واملعىن أَنَُّه ِيف ُعُنِقها ـ امرأِة أيب َهلٍَب ـ 5جيد: قوله تعاىل: {ِيف ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد} [املََسد: 
  َحْبٌل ِمْن لِيٍف يف النار.



 
)Chchapter(  َِحْرُف اْحلَاء 

 (ح)
والشَِّعري وحنوِمها ِمن املَْطُعوماِت، واحدتُُه َحبَّة ج ُحبوب. واِحلبُّ واحلِبَّة:  حب: اَحلبُّ واحلَبَُّة: يُقاُل يف ِبْزِر احلِْنَطةِ 

بـَُلةٍ  ِحِني، واحده ِحبَّة ج َحبٌّ {َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـْبَـَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسنـْ  ِمَئُة َحبٍَّة} يُقال يف بـُُزوِر البقول والرَّ
ِبٍس ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ُمِبٍني} [األنَعام: ]، {َوَال َحبَّ 261[البَـَقَرة:  َ ََّ 59ٍة ِيف ظُُلَماِت اَألْرِض َوَال َرْطٍب َوَال  ]، {ِإنَّ ا

َنا ِبِه َجنَّاٍت َوَحبَّ احلَِْصيِد} [ق: 95َفاِلُق احلَْبِّ َوالنـََّوى} [األنَعام:  بَـتـْ ] أي احلِْنطََة وما 9]. وقولُه تعاىل: {َفأَنـْ
يِل السَّْيلِ «َراها ِممَّا ُحيَْصُد، ويف اَحلِديِث َجيْري جمْ  ُبُت احلِبَُّة يف محَِ : َمن فـََرَط ُحبُُّه. واحلََبُب: 53»(كما تـَنـْ ). واِحلبُّ

. واحلَباُب ِمَن املَاِء: النُّفاخاُت، تشبيهاً به. وَحبَُّة القلِب: العلقُة السوداء اليت  َحلبِّ كوُن تتـََنضُُّد األْسناِن تشبيهاً 
ً، يُقاُل يف األصِل مبَْعَىن: أَصْبُت َحبََّة قلبِه، حنُو َشَغْفتُ  َئِة. وَحبَـْبُت ُفال حلَيَِّة يف اهلَيـْ ُه وَكَبْدتُُه وفأْدتُُه. داِخَلُه تشبيهًا 

ً: َجَعْلُت قلِيب ُمَعرَّضاً ِحلُبِّه، لِكْن يف التَّعاُرِف ُوِضَع َحمُْبوٌب َمْوضِ  ، واْستُـْعِمَل َحبَـْبُت أيضاً يف وأْحبَـْبُت ُفال َع حمُِبٍّ
ِة الرَُّجِل املَْرأَة، وحمّبة َمْوِضِع أْحبَـْبُت. واملََحبَُّة: إرادُة ما َتراُه أو َتظُنُُّه خرياً، وِهَي على َثالثِة أْوُجٍه: َحمَبٍَّة للَّذِة، كَمَحبَّ  َتِفُع به، ومنه 8ِكينًا} [اإلنَسان: الطعام، ومنه {َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمسْ  ] وَحمَبٍَّة لِلنـَّْفِع َكَمَحبَِّة َشيٍء يـَنـْ

َِّ َوفَـْتٌح َقرِيٌب} [الصَّف:  ]، وَحمَبٍَّة لِلَفْضِل َكَمَحبَِّة أْهِل الِعْلِم بـَْعَضِهْم لِبَـْعٍض ألْجِل 13{َوأُْخَرى حتُِبُّونـََها َنْصٌر ِمَن ا
ا ُفسِّ  إلراَدِة يف حنِو قولِِه تعاىل: {ِفيِه رَِجاٌل حيُِبُّوَن َأْن يـََتَطهَُّروا} [الّتوبَة: الِعْلِم، ورمبَّ ] وليَس كذلك، فِإّن 108َرِت 

َتَحبُّوا اْلُكْفَر : {ِإِن اسْ املََحبََّة أبـَْلُغ ِمَن اإلراَدِة كما تقّدَم آِنفاً َفُكلُّ َحمَبٍَّة إراَدٌة وليَس ُكلُّ إراَدٍة َحمَبًَّة. وقولُه عزَّ وجلَّ 
بَُّه، 23َعَلى اِإلميَاِن} [الّتوَبة:  ] أي إْن آثـَُروُه عليه، وحقيقُة االْسِتْحباِب أْن يـََتَحرَّى اإلنساُن يف الشيِء أن حيُِ

].. اآليََة، 17َتَحبُّوا} [ُفّصَلت: واقـَْتَضى تـَْعِديـَُتُه ِبَعَلى معَىن اِإليثاِر، وعلى هذا قوُلُه تعاىل: {َوأَمَّا َمثُوُد فَـَهَديـَْناُهْم فَاسْ 
بـُُّهْم َوحيُِبُّونَُه} [املَائدة:  َُّ ِبَقْوٍم حيُِ َِْيت ا َِّ تعاىل للَعْبِد: إْنعاُمُه عليه، وَحمَبَُّة الَعْبِد 54وقولُُه تعاىل: {َفَسْوَف  ] َفَمَحبَُّة ا

} [ص: له: طلُب الزُّْلَفى َلَدْيِه. وقوُلُه تعاىل: {ِإّينِ أَ  ] فمعناُه أْحبَـْبُت اخلَْيَل ُحيبِّ 32ْحبَـْبُت ُحبَّ اخلَْْريِ َعْن ِذْكِر َريبِّ
رِيَن} [البَـَقَرة:  ََّ حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َوحيُِبُّ اْلُمَتَطهِّ ] أي يُِثيبُـُهْم ويـُْنِعُم عليهْم، وقال: {َال 222لِلَخْري. وقولُُه تعاىل: {ِإنَّ ا

ََّ َال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمَْتاٍل َفُخوٍر} [لقَمان: 276فَّاٍر أَثِيٍم} [البَـَقَرة: حيُِبُّ ُكلَّ كَ  ] تنبيه أنه 18]. وقولُُه تعاىل: {ِإنَّ ا
ا ُ املَحبََّة اليت َوَعَد  َّ بَُّه ا ِم َيِصُري ِحبيُث ال يـَُتوُب لَتماديِه يف ذلك، وإذا مل يـَُتْب مل حيُِ ِبَني التّوا ْرِتكاِب اآل

ََّ َحبََّب ِإلَْيُكُم اِإلميَاَن} [اُحلجرَ  ُ تعاىل: {َوَلِكنَّ ا َّ ُ إَيلَّ كذا.. قال ا َّ ريَن، وَحبََّب ا ]. وأَحبَّ الَبِعُري، 7ات: واملَُتَطهِّ
 ُة َحمَبَِّتَك ذلك.إذا َحَرَن وَلزَم َمكانَُه كأنه أَحبَّ املكاَن الذي وَقَف فيه. وَحباُبَك أْن تـَْفَعَل كذا، أي غايَ 



رُُه وِسبـْرُُه، أي َمجالُُه و  ُر: األثَر املُْسَتْحَسُن، ومنه ما ُرِوَي: َخيْرُُج ِمَن الناِر َرُجٌل قد َذَهَب ِحبـْ َي حرب: احلِبـْ اُؤُه، ومنه مسُِّ َ ٌ، وِشْعٌر ُحمَبـٌَّر، وثوٌب َحبٌري: حمَُ  ُر: املِداُد أو الَوْشُي، وشاِعٌر ُحمَربِّ ُر: احلِبـْ ْلِدِه أثـٌَر ِمْن قَـرٍْح. واحلَبـْ ِر أْفعاهلِِم اَحلَسَنِة املُْقَتَدىسٌَّن، وُحِربَ ُفالٌن: بَِقَي ِجبِ َقى ِمْن أثَر ُعُلوِمِهْم يف قلوِب الناِس وِمْن آ ا {اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم  العاِملُ، وَمجُْعُه أْحباٌر ِلَما يـَبـْ
ً مِ  } [الّتوبَة: َورُْهَبانـَُهْم أَْرَ َِّ ُ عنه بقوِلِه 31ْن ُدوِن ا َّ الُعَلماُء «] وإىل هذا املعَىن أشاَر عليُّ بُن أيب طالب رضَي ا

رُُهْم يف القلوِب َمْوُجوَدةٌ  ْهُر أعيانـُُهْم َمْفُقوَدٌة وآ وقوُلُه َعزَّ وجلَّ: {ِيف َرْوَضٍة ُحيْبَـُروَن} [الرُّوم: ». قوَن ما بَِقَي الدَّ
 يـَْفَرُحوَن حىت َيْظَهَر عليهم َحباُر نَِعيِمِهْم. ] من احلبور، أي15

ما (يعين الشاهديِن 106حبس: احلَْبُس: املَْنُع ِمَن االنِْبعاِث. {َحتِْبُسونـَُهَما ِمْن بـَْعِد الصََّالِة} [املَائدة:  ] أي َمتَْنعو
جن، وَمْصَنُع املَاِء الذي َحيِْبُسُه، واألحباُس على الوصيَِّة) ِمَن الذهاِب حىتَّ يُقِسما أالَّ يَقوال  إالَّ احلقَّ. واحلَْبُس: السِّ

.َِّ  َمجٌْع. والتَّْحِبيُس: َجْعُل الشيء َمْوُقوفاً على التَّأبِيِد، يقال: هذا َحِبيٌس يف َسِبيِل ا
ُهْم َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن} [األنَعام:  ]، {َوَلْو َأْشرَُكوا َحلَِبطَ 217حبط: {َحِبَطْت َأْعَماُهلُْم} [البَـَقَرة:  ]، 88َعنـْ

ُ َأْعَماَهلُْم} [األحَزاب: 65]، {َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك} [الزَُّمر: 32{َوَسُيْحِبُط أَْعَماَهلُْم} [َحممَّد:  َّ ]. 19]، {َفَأْحَبَط ا
فال تـُْغِين يف الِقياَمِة ِغناًء كما أشاَر إليه بقولِِه {َوَقِدْمَنا وَحْبُط الَعَمِل على أوجه: أَحُدها أْن َتُكوَن األْعماُل دنـَْيويًَّة 

ثُوًرا} [الُفرقان:  ا 23ِإَىل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمنـْ ]. والثاِين أْن َتُكوَن أْعماًال أْخَرِويًَّة لِكْن مل يـَْقِصْد 
َِّ تعاىل كما ُرِوَي أ فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عنك عامل نَُّه يـُْؤَتى يوَم القياَمِة برُجٍل تعلََّم العلَم وعّلمُه وقرأ القرآَن، َفعّرفه نعمُه فعرفها، قال: صاِحُبها وْجَه ا

). َوهِذِه َتُكوُن 54»(لى وجهه حّىت أُلقَي يف الناروقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، مث أُمر به فُسحَب ع
َِّ َعزَّ َوَجلَّ. والثاِلُث ِمبَْعىن: َبطَُلْت َأْعماُهلُْم َألنـَُّهْم َأْوقُعوَها َعَلى اْلَوْجِه الَِّذي ال َيْسَتِحقُّوَن َألْجِلِه الثـََّواَب َعَلْيه ا ِعْنَد ا

 زائِها َسيِّئاٌت ُتوّيفِ عليها، وذلك هو املشاُر إليه ِخبِفَِّة املِيزاِن.أْن َتُكوَن أْعماًال صاِحلًة، ولِكْن 
ت:  َماِء َذاِت اْحلُُبِك} [الّذاَر ] أي ذاُت الطََّرائِِق، َفِمَن الناِس َمْن َتَصوََّر ِمْنها الطََّرائَق املَْحسوَسَة 7حبك: {َوالسَّ

ُهْم َمِن اْعتَـ  لَبِصريَِة، وإىل ذلك أشاَر تعاىل {الَِّذيَن لنُُّجوِم واملََجرَِّة، وِمنـْ ِ بَـَر ذلك مبا فيه ِمَن الطَّراِئِق املَْعقوَلِة املُْدرََكِة 
ََّ ِقَياًما} [آل ِعمَران:  ] اآلية. وأْصُلُه ِمْن قوهلِِْم: بَِعٌري َحمْبوُك الَقرا، أي الظَّهر. واالْحتباُك: َشدُّ 191َيْذُكُروَن ا

 ْبُك: ُحْسُن أَثَِر الصَّنعة يف الشيء، يقال َحَبَكه َحيِبُكه وَحيُْبُكُه: َأجاَد َنْسَجُه.اِإلزار. واحلَ 
ط {ِيف ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد} [املََسد:  َئُة َحْبُل الورِيِد، 5حبل: احلبل معروف: الر ]. وُشبَِّه به ِمْن حيُث اهلَيـْ

َِّ  وَحْبُل العاِتِق، واحلَْبُل: املُْسَتِطيلُ  ِمَن الرَّْمِل، واْسُتِعَري للَوْصِل وِلُكلِّ ما يـُتـََوصَُّل به إىل شيٍء {َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل ا
يًعا} [آل ِعمَران:  ُلُه هو الذي َمَعُه التـََّوصُُّل به إليه ِمن الُقرآِن والَعْقِل وغري ذلك ِممَّا إذا اْعَتَصْمَت به 103مجَِ ] َفَحبـْ

َِّ أّداَك إىل ِجوارِ  َوَحْبٍل ِمَن  ِه. ويُقاُل لِلَعْهِد َحْبٌل، وقولُُه تعاىل: {ُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّلَُّة أَْيَن َما ثُِقُفوا ِإالَّ ِحبَْبٍل ِمَن ا



َِّ وهو أْن يكوَن مِ 112النَّاِس} [آل ِعمَران:  ْن أْهِل ِكتاٍب ] ففيه تـَْنِبيٌه أّن الكاِفَر َحيْتاُج إىل َعْهَدْيِن: َعْهٍد ِمَن ا
ُ تعاىل وإال مل يـَُقرَّ على ِديِنِه ومل ُجيَْعْل يف ِذمٍَّة، وإىل َعْهٍد ِمَن الناِس يـَْبُذُلونَُه له. َّ  أنـَْزَلُه ا

ْتًما حتم: َحَتَم َحْتماً األمُر، وحَتم عليه: َقضاُه وَأوجَبُه. احلتُم: القضاُء املُقدر، وقولُه تعاىل: {َكاَن َعَلى َربَِّك حَ 
ن يكون، فمعناه: أوجب هللا على نفِسه من طريق اِحلْكمة. احلاِمتُ: 71َمْقِضيا} [َمرَمي:  ] أي: كائِناً قد قضى 

 القاضي املوجب للحكم.
َلُه، ويـُْعَطُف ب َرًة كـ (إىل)، لِكْن َيْدُخُل احلَدُّ املذكوُر بـَْعَدُه يف ُحكِم ما قـَبـْ َرًة، حىت: حىت: َحْرٌف ُجيَرُّ به  ه 
َرًة حنُو: أَكْلُت السَّمَكَة حىت رْأِسها ورأَسها ورأُسها {َلَيْسُجنُـنَُّه َحىتَّ ِحٍني} [يُوُسف:  ]، {َحىتَّ 35وُيْسَتأَنُف به 

ُد وْجَهِي ]. ويْدُخُل على الِفْعِل املُضارِِع فـَيـُْنَصُب ويـُْرَفُع، ويف ُكلِّ واِحٍد وْجهاِن: فأحَ 5َمْطَلِع اْلَفْجِر} [الَقدر: 
َلُه ماِضياً، حنُو َمَشْيُت حىت أْدُخُل ا  لَبْصَرَة.النَّْصِب: إىل أْن، والثاِين: َكْي، وأَحُد وْجَهِي الرَّْفِع أْن يكوَن الِفْعُل قـَبـْ

: حثَّهُ حثّاً: أعجَله، وأحثَُّه واسَتَحثَُّه على األمر: حضَّه ونَدبه إليه. واحلثيث: السريع اجلاّد يف أم ره. ويقال وىلَّ حثَّ
] أي يتُلوه فيدركه سريعاً. يعين 54حثيثاً، أي مسرعاً. وقوله تعاىل: {يـُْغِشي اللَّْيَل النـََّهاَر َيْطلُُبُه َحثِيثًا} [األعَراف: 

يت الشيُء يف أثر  ثره مسرعاً كما  يت  حدمها بعد اآلَخر فيجعل ظُلمَة اللَّيل مبنزلِة الغشاوِة للنهاِر و الشيء يت 
ه.  طالباً إ

َرِة، قال الشاِعُر: : الَقْصُد لِلَز  حج: أْصُل اَحلجِّ
 َحيُجُّوَن بـَْيَت الّزِْبرقاِن املَُعْصَفرا

َِِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ الْ   َِّ تعاَىل إقاَمًة للنُُّسِك، قال تعاىل: {َو اْسَتَطاَع بَـْيِت َمِن وُخصَّ يف َتعاُرِف الشَّرِْع ِبَقْصِد بـَْيِت ا
]، ويوُم اَحلجِّ األْكَرب: يوُم النَّْحِر ويوُم َعَرَفَة، وُروَي: الُعْمَرُة احلجُّ األْصَغُر. واُحلجَُّة: 97إَِلْيِه َسِبيًال} [آل ِعمَران: 

َة أَحِد النَّقيضني  {ُقْل فَِللَِّه اْحلُجَُّة اْلَبالَِغُة} [األنَعام: الدَّالَلُة املُبَـيِّنُة للَمَحجَِّة، أي املَْقِصِد املُْسَتِقيم والذي يـَْقَتِضي ِصحَّ
ا الذيَن ظََلُموا ُمْستَـثْـًىن ِمَن احلجَِّة وإْن 150]، {لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلْيُكْم ُحجٌَّة} [البَـَقَرة: 149 ] َفَجَعَل ما َحيَْتجُّ 

 مل َيُكْن ُحجٌَّة كقول الشاِعِر:
َر   ِِنَّ فـُُلوٌل ِمْن ِقراِع الَكتاِئبِ  أنَّ ُسُيوفـَُهمْ وال َعْيَب ِفيهْم َغيـْ

َِّ ِمْن بـَْعِد َما اْسُتِجيَب َلُه ُحجَّ   تـُُهْم َداِحَضٌة ِعْنَد وجيوُز أنه مسَِّي ما َحيَْتجُّوَن به ُحجًَّة، كقوله: {َوالَِّذيَن ُحيَآجُّوَن ِيف ا اِحَضَة حُ 16َرِِّْم} [الّشورى:  َنُكْم} ] َفَسمَّى الدَّ نَـَنا َوبـَيـْ َة بـَيـْ طلة، وقوله تعاىل: {الَ ُحجَّ جًَّة ولكنها حّجٌة  ِتِه، 15[الّشورى:  ِتِه وَحمَجَّ ] أي ال اْحِتجاَج ِلُظهوِر البياِن. واملُحاجَُّة: أْن َيْطُلَب ُكلُّ واِحٍد أْن يـَُردَّ اآلَخَر عن ُحجَّ
ُه قـَْوُمُه قَاَل َأحتَُ  َِّ} [األنَعام: قال تعاىل: {َوَحآجَّ ]، {َفَمْن َحآجََّك ِفيِه ِمْن بـَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم} 80آجُّوّينِ ِيف ا

]، أي فمن جادلَك يف أمر عيسى ابن مرمي من بعد ما جاءك من العلم حبقيقته، من حيث كونُه 61[آل ِعمَران: 
] وقال العليم احلكيم: {َهاأَنـُْتْم َهُؤَالِء 65 ِإبـَْراِهيَم} [آل ِعمَران: بشراً، ونبيّاً رسوًال. وقال تعاىل: {ِملَ ُحتَآجُّوَن ِيف 



]، وقال 66]، {فَِلَم ُحتَآجُّوَن ِفيَما لَْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم} [آل ِعمَران: 66َحاَجْجُتْم ِفيَما َلُكْم ِبِه ِعْلٌم} [آل ِعمَران: 
ُر اِجلراَحِة َحّجاً، قال الشاِعُر:47افر: تعاىل: {َوِإْذ يـََتَحآجُّوَن ِيف النَّاِر} [غَ   ] ومسُِّي َسبـْ

 َحيُجُّ مأمومًة يف قـَْعرها جلََفُ 
ً. وِحجاُب اَجلْوِف: ما َحيُْجُب عن   حجب: اَحلْجُب واِحلجاُب: املَْنُع ِمَن الُوُصوِل، يقاُل َحَجَبُه َحْجباً وِحجا

نـَُهَما ِحَجاٌب} ا يـَْعِين ما َميَْنُع ِمْن 46[األعَراف:  الُفؤاِد، وقولُُه تعاىل: {َوبـَيـْ ] َلْيَس يـَْعِين به ما َحيُْجُب الَبَصَر، وإمنَّ
نَـهُ  ْم ِبُسوٍر َلُه وُصوِل نعيِم أْهِل اجلَنَِّة إىل أْهِل الناِر وعذاِب أْهِل الناِر إىل أْهل اجلَنَِّة، َكقولِِه عزَّ وجلَّ: {َفُضِرَب بـَيـْ

ِطُنُه ِفيِه الرَّ  َ ٌب  ُ ِإالَّ 13ْمحَُة َوظَاِهرُُه ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذاُب} [اَحلديد: َ َّ ]. وقال عزَّ وجلَّ: {َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن ُيَكلَِّمُه ا
تـََواَرْت ] أْي ِمْن َحْيُث ما ال يراُه ُمَكلَُّمُه وُمبَـلَُّغُه. وقوله تعاىل: {َحىتَّ 51َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب} [الّشورى:  حلَِْجاِب} [ص:  ملَغيِب. واحلاِجُب: املاِنُع عِن السُّْلطاِن. واحلاِجباِن يف الرَّأِس، 32ِ َم احلاِجِب لل] يـَْعِين: الشَّْمُس إذا اْستَـتَـَرْت  ِمِه عليها تـََقدُّ ما كاحلاِجبَـْنيِ للَعينِني يف الذبِّ عنهما. وحاِجُب الشَّْمِس، مسُِّي لتَـَقدُّ سُّلطاِن. وقوله لكوِ ] إشاَرٌة إىل َمْنِع النُّوِر عنهم املشاِر إليه بقوِلِه: 15عزَّ وجلَّ: {َكالَّ ِإنـَُّهْم َعْن رَِِّّْم يـَْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَن} [املطّفِفني: 

نـَُهْم ِبُسوٍر} [اَحلديد:   ].13{َفُضِرَب بـَيـْ
ُعُه أْحَجاٌر وِحجارٌَة. وقولُُه تعاىل: {َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجاَرُة} [البَـَقَرة: حجر: اَحلَجُر: اَجلْوَهُر الصُّْلُب املعروُف، ومجَْ 

ا ِممَّ 24 ا تُوَقُد ] ِقيَل ِهَي ِحجاَرُة الِكْربيِت، وِقيَل َبِل اِحلجاَرُة بَِعْيِنها، ونـَبََّه بذلك على ِعَظِم حاِل تِْلَك الناِر، وأ
ِحلجاَرِة وإْن كاَنْت بـَْعَد اإليقاِد قد تـَُؤثُِّر فيها، وِقيَل: لناِس واِحلجارَِة ِخالَف  ْنيا إْذ ِهَي ال ُميِْكُن أْن ُتوَقَد  ِر الدُّ

ُبوِل اَحلقِّ كاِحلجاَرِة َكَمْن وَصَفُهْم ِبقولِِه: {َفِهَي َكاحلَِْجاَرةِ  ِحلَجاَرِة الذيَن ُهْم يف َصالبَِتهْم عن قـَ َوًة}  َأْو َأَشدُّ َقسْ أراَد 
ِجرياً، ]. واَحلْجُر والتَّْحِجُري: أْن ُجيَْعَل َحْوَل املَكاِن ِحجارٌَة، يُقاُل َحَجْرتُُه َحْجراً فهو َحمُْجوٌر، وَحجَّْرتُُه حتَْ 74[البَـَقَرة: 

ُر َمثُودَ  َي ِحْجُر الَكْعَبِة وِد َي ما أِحيَط به اِحلجاَرُة ِحْجراً، وبه مسُِّ {َكذََّب َأْصَحاُب احلِْْجِر  فهو ُحمَجٌَّر. ومسُِّ
]. وُتُصوَِّر ِمَن اَحلْجر معَىن املَْنِع ِلَما َحيُْصُل فيه، فِقيَل لِلَعْقِل ِحْجٌر كوَن اِإلْنساِن يف َمْنٍع 80اْلُمْرَسِلَني} [اِحلجر: 

] قال املُبَـّرُِد: يُقال ِلألنـَْثى ِمَن 5َفجر: منه ِممَّا َتْدُعو إليه نـَْفُسُه، وقال تعاىل: {َهْل ِيف َذِلَك َقَسٌم ِلِذي ْحِجٍر} [ال
ا ُمْشَتِمَلًة على ما يف َبْطِنها ِمَن الَوَلِد. واِحلْجُر: املَْمُنوُع منُه ِبَتْحرميِِه. قال تعاىل:  {َوقَاُلوا َهِذِه الَفَرِس ِحْجٌر، لكوِ

] إذ كان الرَُّجُل يف اجلاهلية يـَْلقى 22َحمُْجوًرا} [الُفرقان: ]، {َويـَُقوُلوَن ِحْجًرا 138أَنـَْعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر} [األنَعام: 
أي حراٌم حمرٌَّم عليك، َفَذَكَر تعاىل أّن الُكفَّاَر إذا َرأوا املَالئكَة يف » ِحْجراً حمُجوراً «الرجَل خيافُُه يف الشهر احلرام فيقول 

َفُعُهْم. قال تعاىل: {َوَجعَ  نَـُهَما بـَْرَزًخا َوِحْجًرا َحمُْجوًرا} [الُفرقان: اآلخرة قاُلوا ذلك ظَّناً أنه يـَنـْ ] أي َمْنعاً ال 53َل بـَيـْ
ُعُه ُحُجوٌر سبيَل إىل َرفِعِه وَدْفِعِه. وُفالٌن يف ِحْجر فالٍن، أي يف َمْنٍع منه عِن التََّصرُِّف يف مالِه وَكِثري ِمْن أْحوالِِه، ومجَْ 

ئُِبُكُم الالَِّيت ِيف ُحُجورُِكمْ  ]. وِحْجُر الَقِميِص أيضاً: اْسٌم ملا ُجيَْعُل فيه الشيُء فَـُيْمَنُع، وُتُصوَِّر ِمَن 23} [النَِّساء: {َوَرَ
َر الَقَمُر: صاَر َحْوَلُه َدائَِرٌة. واَحلجُّوَرُة: لُْعَبٌة  اِحلْجر َدَوَرانُُه فقيَل ُحِجرْت َعْنيُ الَفَرِس، إذا ُوِمسَْت َحْوَهلا ِمبيسٍم، وُحجِّ



ْبياِن حيث َخيُطُّوَن َخطّاً ُمْسَتِديراً. وَحمِْجُر الَعْنيِ منه. وَحتَجََّر كذا: َتَصلََّب، وصاَر كاألْحجاِر. واألحجاُر:لِل ُبطُوٌن  صِّ
 ِمْن َبِين َمتِيٍم ُمسُّوا بذلَك لِقوٍم منهْم أْمساُؤُهْم َجْنَدٌل وَحَجٌر وَصْخٌر.

ئَ  نَـُهما. قال تعاىل {َوَجَعَل بـَْنيَ اْلَبْحَرْيِن َحاِجًزا} حجز: اَحلْجُز: املَْنُع بـَْنيَ الشيـْ نَـُهما يُقاُل: َحَجَز بـَيـْ ِني ِبفاِصٍل بـَيـْ
َي بذلك ِلكونِِه حاِجزاً بـَْنيَ الشاِم والباِديَِة. قال تعاىل: {َفَما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َعْنُه 61[النَّمل:  ]. واحلجاُز مسُِّ

فقوُلُه حاِجزيَن ِصَفٌة لـ (أَحٍد) يف َمْوِضِع اَجلْمِع. واِحلَجاُز: َحْبٌل ُيَشدُّ ِمْن ِحْقو الَبِعري إىل  ]47َحاِجزِيَن} [احلَاقَّة: 
ِزارِِه، ومنه: ُحْجَزُة السََّراِويِل. وقِ  إْن «يَل: ُرْسِغِه، وُتُصوَِّر منه معَىن اجلمِع فقيَل: اْحَتَجَز ُفالٌن عن كذا، واْحَتَجَز 

، أي املُمانـََعُة قـَْبَل املُحاَربَِة. وهو يف األصل مَثٌل معناه: اْنُج بنفِسَك قبَل لقاِء َمْن ال »حاَجَزَة فـََقْبَل املُناَجَزةِ أَرْدُمتُ املُ 
 تستطيُع مقاوَمَتُه.

حدب: اَحلَدب: مصدر َحِدَب، وهو املرتفع من األرض، واَحلَدُب دخول الصدر وخروج الظهر والبطن، ويقال 
ُء: تشبيهاً به. وقوله تعاىل: {َوُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب َحِدَب ال قٌة حْد ً فهو أْحَدُب، واْحَدْودَب الرجل، و رُجُل َحَد

جوج ومأجوج من كل ُمْشرٍف أو مرتفٍع من األرض ُيسرعون.96يـَْنِسُلوَن} [األنبَياء:   ] يعين أن 
ضاً كان ذلك أو َجْوَهراً، أي نقيُض الِقَدِم. وإْحداثُُه: إجياُدُه، حدث: اُحلُدوُث: كوُن الشيِء بـَْعَد أْن مل يكْن، َعرَ 

َِّ تعاىل. واملُْحَدُث: ما مل يكن معروفاً يف كتاٍب وال سنٍة وال إمجاع؛ وما أوِجَد بـَْعَد أنْ   مل وإْحَداُث اَجلواِهر ليَس إالَّ 
َْتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن َرِِّْم يكْن، وذلك إّما يف ذاتِِه أو يف إْحَداثِِه ِعْنَد َمْن َحصَ  َل ِعْنَدُه، حنُو أْحَدْثُت ِمْلكاً {َما 

]. ويُقاُل ِلُكلِّ ما قـَُرَب َعْهُدُه ُحمَْدٌث، ِفْعًال كان أو َمقاًال {َحىتَّ أُْحِدَث َلَك ِمْنُه ِذْكًرا} 2ُحمَْدٍث} [األنبَياء: 
ََّ ُحيِْدُث بـَعْ 70[الكهف:  ُلُغ اإلْنساَن ِمْن ِجَهِة السَّْمِع أو 1َد َذِلَك أَْمًرا} [الّطَالق: ]، {َلَعلَّ ا ]. وُكلُّ كالٍم يـَبـْ

َك 3الَوْحِي يف يـََقظَِتِه أو َمناِمِه يُقاُل له حديٌث {َوِإْذ َأَسرَّ النَِّيبُّ ِإَىل بـَْعِض َأْزَواِجِه َحِديثًا} [الّتْحرمي:  َ ]. {َهْل َأ
َِْويِل اَألَحاِديِث} 1[الَغاِشَية: َحِديُث اْلَغاِشَيِة}  ]. وقال عزَّ وجلَّ على لسان يوسف (ع) : {َوَعلَّْمَتِين ِمْن 

] أْي ما ُحيَدَُّث به اإلْنساُن يف نوِمِه. وَمسَّى تعاىل كتابَُه َحِديثاً فقال: {فَـْلَيْأُتوا ِحبَِديٍث ِمْثِلِه} [الطُّور: 101[يُوُسف: 
]، {َفَماِل َهُؤَالِء اْلَقْوِم الَ َيَكاُدوَن يـَْفَقُهوَن َحِديثًا} [النَِّساء: 59حلَِْديِث تـَْعَجُبوَن} [الّنْجم: ]، {أََفِمْن َهَذا ا34
تِِه يـُْؤِمُنوَن} [اجلَاثَية: 68]، {َحىتَّ َخيُوُضوا ِيف َحِديٍث َغْريِِه} [األنَعام: 78 َِّ َوآَ ]، قال 6] {فَِبَأيِّ َحِديٍث بـَْعَد ا

َِّ َحِديثًا} [النَِّساء: تع ] معناه: 19]. وقوُلُه َعزَّ وجلَّ: {َفَجَعْلَناُهْم َأَحاِديَث} [َسَبإ: 87اىل: {َوَمْن َأْصَدُق ِمَن ا
هم حيث مل يبَق بني الناس منهم إال حديُثهُم. أْي أْخباراً يـَُتَمثَُّل ِِْم. واَحلِديُث: الطَّريُّ ِمَن الثِّماِر. وَرُجٌل  إ صريَّ

ثْـُتُه وَحتاَدثُوا وصاَر أْحُدوثًَة. ورجلٌ   َحَدٌث َحُدوٌث: َحَسُن اَحلِديِث. وهو ِحْدُث النِّساِء، أي ُحماِدثـُُهّن، وحاَدثـُْتُه وَحدَّ
نِّ. واحلاِدثَُة: النَّازَِلُة العاِرَضُة، وَمجُْعها َحواِدُث.  أي َحِديُث السِّ

آلَخِر. يُقاُل: َحَدْدُت كذا: َجَعْلُت له َحّداً ُميَيِّزُُه. وَحدُّ حّد: اَحلدُّ: احلاِجُز بـَْنيَ الشيْـ  ئَـْنيِ الذي َميَْنُع اْخِتالَط أَحِدِمها 
َي به الداِر: ما تـََتَميّـُز به عن غريها. وَحدُّ الشيِء: الَوْصُف املُِحيُط ِمبَْعناُه املَُميُِّز له عن غريِه. وَحدُّ الزَِّىن واخل مر: مسُِّ



َِّ َوَمْن يـَتَـ لكو  َِّ} نِِه مانِعاً ملَُتعاِطيِه عن ُمعاَوَدِة ِمْثِلِه، ومانِعاً لغريِه أْن َيْسلَك َمْسَلَكُه {َوتِْلَك ُحُدوُد ا َعدَّ ُحُدوَد ا
َِّ َفَال تـَْعَتُدوَها} [البـََقَرة: 1[الّطَالق:  نَِفاقًا َوَأْجَدُر َأالَّ يـَْعَلُموا ]، {اَألْعَراُب َأَشدُّ ُكْفًرا وَ 229]، {تِْلَك ُحُدوُد ا

َُّ} [الّتوبَة:  َدِة 97ُحُدوَد َما أَنـَْزَل ا لزِّ َِّ منها ما ال َجيُوُز أْن يـُتَـَعدَّى  ] أي أْحكاَمُه، وِقيَل َحقاِئَق َمعانِيِه. وُحُدوِد ا
َدُة عليه وال َجيُوُز النـُّْقصاُن منه، كالزكاة. وقولُه رَكعاِت َصالِة الَفْرِض، ومنها ما  عليه وال الُقُصوِر عنه كأْعَدادِ  َجتُوُز الز َادلة:  ََّ َوَرُسوَلُه} [ا ] أي ُميانُِعوَن ويتعّدون حدود هللا اليت حّدها. واحلِديُد: املَْعِدُن 5تعاىل: {ِإنَّ الَِّذيَن ُحيَآدُّوَن ا

ٌَْس شَ  ُه. وأحَدْدتُُه: جعلُت له 25ِديٌد} [اَحلديد: املعروف {َوأَنْـزَْلَنا اْحلَِديَد ِفيِه  كَِّني: َرقـَّْقُت َحدَّ دُت السِّ ] وَحدَّ
هو َحِديُد  حّداً. مث يُقاُل ِلُكلِّ ما َدقَّ يف نـَْفِسِه ِمْن حيُث اخلِْلَقة أو ِمْن حيُث املعَىن كالَبَصر والَبِصريَة حِديٌد، فـَُيقاُل:

] ويقاُل: ِلساٌن َحِديٌد، حنُو ِلساٌن صارٌِم وماٍض، وذلك إذا  22َصُرَك اْليَـْوَم َحِديٌد} [ق: النََّظر، وَحِديُد الَفْهِم {فَـبَ 
َْلِسَنٍة ِحَداٍد} [األحَزاب:  ِ ِثَري اَحلِديِد {َسَلُقوُكْم  َ اداً. وِقيَل: َرُجٌل 19كان يـَُؤثُِّر  َي البَـوَّاُب َحدَّ ]. ولَِتَصوُِّر املَْنِع مسُِّ

  الفهم أو يف الرزق.َحمُْدوٌد: يف
َنا ِبِه َحَداِئَق} [النَّمل:  بَـتـْ } [النّـَبِإ: 60حدق: {فََأنـْ ] أي 30]، و {َوَحَداِئَق ُغْلًبا} [َعَبَس: 32]، {َحَداِئَق َوَأْعَناً

َيْت َتْشِبيهاً ِحبَ  َئِة وُحصوِل َحداِئَق ذاَت بـَْهَجٍة، َمجُْع َحِديَقٍة، وهي ِقْطَعٌة ِمَن األْرِض ذاُت ماٍء، مسُِّ َدَقِة الَعْنيِ يف اهلَيـْ
َد النَظَر. وَحَدُقوا به وأْحَدُقوا: أحاُطوا به،  َتْشِبيهاً املاِء فيها. وَمجُْع اَحلَدَقِة: ِحداٌق وأْحداٌق. وَحدََّق َحتِْديقاً: َشدَّ

 ستدارة اَحلَدَقِة.
َّ جلََِميٌع 9َحِذْرتُُه {َحيَْذُر اآلِخَرَة} [الزَُّمر: حذر: اَحلَذُر: اْحِرتاٌز عن خمُِيٍف، يقال: َحِذَر َحَذراً، و  ]، وُقرِىَء {َوِإ

ُ نـَْفَسُه} [آل ِعمَران: 56َحاِذُروَن} [الشَُّعَراء:  َّ م حيذرون أن يـَُفاَجأوا، وقال تعاىل: {َوُحيَذِّرُُكُم ا بوَن كأ ] أي ُمَتَأهِّ
الِح وَغْريِه أي التحرُُّز واالستعداُد. 71َساء: ] وقال عزَّ وجلَّ: {ُخُذوا ِحْذرَُكْم} [النِّ 28 ] أي ما ِفيِه اَحلَذُر ِمَن السِّ

] وقال: {ِإنَّ ِمْن أَْزَواِجُكْم َوَأْوَالدُِكْم َعُدوا َلُكْم َفاْحَذُروُهْم} 4قال تعاىل: {ُهُم اْلَعُدوُّ فَاْحَذْرُهْم} [املَناِفقون: 
  فالن، أي اْحَذْر، حنُو َمناِع، أي اْمَنْع. وَحَذاِر: اْسُم ِفْعِل أَْمٍر ِقياِسيٌّ.]. وَحذاِر َحذاِر 14[التّـَغابُن: 

ِن: َحراَرٌة عارَِضٌة يف اهلَواِء ِمَن األْجساِم املَْحِميَِّة َكَحراَرِة الشَّ  ْمِس والناِر، وَحراَرٌة حّر: احلَراَرُة: ِضدُّ الُربوَدِة، وذلك َضْر
فـَُهَو َن الطَِّبيَعِة َكحراَرِة املَْحُموِم. يقال: َحرَّ يـَْوُمنا، فهو حمرور، والّرِيُح َحيَرُّ َحّراً وَحراَرًة، وَحرَّ يـَْوُمنا عارِضٌة يف الَبدِن مِ  ُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرا} [الّتوَبة:  َ . واحلَُروُر: الّرِيُح ]81َحمُْروٌر، وكذا َحرَّ الرَُّجُل. قال تعاىل: {َال تـَْنِفُروا ِيف اْحلَرِّ ُقْل 

 حلًَْما َطِر َوَتْسَتْخرُِجوَن احلارَُّة {َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَراِن َهَذا َعْذٌب فـَُراٌت َساِئٌغ َشَرابُُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج َوِمْن ُكلٍّ َُْكُلونَ 
تَـُغوا  ]. واْسَتَحرَّ الَقْيُظ: اْشَتدَّ 12ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن} [َفاِطر: ِحْلَيًة تـَْلَبُسونـََها َوتـََرى اْلُفْلَك ِفيِه َمَواِخَر لِتَـبـْ

. واحلَرَُّة: أْيضاً َحرُُّه. واَحلَرُر: يـُْبٌس عاِرٌض يف الكِبِد ِمَن الَعَطِش. واحلَرَُّة: الواِحَدُة ِمَن احلَرِّ. يقال: َحرٌَّة َحتَْت ِقرَّةٍ 
تُُه. وقوهلم: ِحجاَرٌة َتْسَودُّ ِمْن  أشدُّ «َحراَرٍة تـَْعرُض فيها. وعن ذلك اْسُتِعَري: اْسَتَحرَّ الَقْتُل: اْشَتدَّ. وَحرُّ الَعَمِل: ِشدَّ

لَعَطِش ». سلَّط هللا عليه احلَرَّة حتت الِقرَّة«ويف الدعاء: ». العطِش َحرٌَّة على ِقّرة قال اللحياين يف معناه: رماه هللا 



ُ احلَُرورِيَِّة واحلُروَرِة. واحلُّرِيَُّة نوعان: األّوُل َمْن مل َجيْر عليه ُحْكُم والبَـْرِد. واحلُ  : ِخالُف الَعْبِد: يقاُل ُحرٌّ بـَنيِّ الشيِء حنُو: رُّ
فاُت الذَِّميَمُة ِمَن اِحلْرِص والشََّرِه على املُْقتَـَنياِت الدُّ  حلُرِّ، والثاِين َمْن مل تـََتملَّْكُه الصِّ نـَْيويَِّة. وإىل الُعُبوِديَِّة اليت احلُرُّ   ) وقوُل الشاِعر:55»(تَِعَس َعْبُد الدِّْرَهِم َتِعَس َعْبُد الدِّينارِ «ُتضادُّ ذلك أشاَر النيبُّ (ص) بقولِِه: 

 وِرقُّ ذِوي األْطماِع رِقٌّ ُخمَلَّدٌ 
ْعُل اِإلْنساِن ُحرّاً: َفِمَن األّوِل {فـََتْحرِيُر َرقَـَبٍة ُمْؤِمَنٍة} [النَِّساء: وِقيَل: َعْبُد الشَّْهَوِة أذلُّ ِمْن َعْبِد الّرِِق. والتحريُر: جَ  

] ِقيَل هي (زوجة عمران) جعلت جنيَنها بعد 35] وِمن الثاين {َنَذْرُت َلَك َما ِيف َبْطِين ُحمَرَّرًا} [آل ِعمرَان: 92
َتِفُع به االنِْتفاَع الّدنـَْيو  ] َبْل َجَعَلْتُه 72يَّ املذكوَر يف قولِِه عزَّ وجلَّ: {بَِنَني َوَحَفَدًة} [الّنحل: والدتِِه ِحبَْيُث ال تـَنـْ

َعِة، وقال َجْعَفٌر: ُمْعَتقاً  ِمْن أْمِر الدْنيا،  ُخمَْلصاً لِلعباَدِة، وهلذا قال الشَّْعِيبُّ: معناُه: ُخمَْلصاً، وقال ُجماِهٌد: خاِدماً لِلبَـيـْ
 واِحٍد. وَحرَّْرُت الَقوَم: أْطَلقتـُُهْم وأْعتَـْقتـُُهْم عن أْسر احلَْبِس. وُحّر الَوْجِه: ما مل َتْسَرتقَُّه وُكلُّ ذلك إشارٌة إىل معًىن 

اِر: َوَسُطها. وقوُل الشاِعر:  احلاجُة. وُحرُّ الدَّ
 جاَدْت عليه ُكلُّ ِبْكٍر ُحرَّةٍ 

َلٍة ُحرٍَّة، ُكلُّ ذلك اْسِتعاَرةٌ   َتِت املَْرأُة بَِليـْ . واَحلريُر ِمَن الثِّياِب: قماٌش رقيٌق مصنوع من خيوط دودة احلرير و
 ] أي لباسهم يف اجلنة حرير.23{َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر} [اَحلّج: 

حرب: احلَْرُب: معروٌف، وهو القتاُل بني أفراد أو مجاعات. واحلَْرُب: السََّلُب يف احلَْرِب مث قد ُيَسّمى ُكلُّ َسَلٍب 
َرُة احلَْرِب. ورُجٌل ِحمَْرٌب: كأنه آَلٌة يف احلَْرِب. واحلَْرَبُة: َحْرً  آَلٌة . وقد ُحِرَب فهو َحريٌب، أي َسِليٌب. والتَّْحريُب: إ

َربَِة للَحْرِب معروَفٌة، وأصُلُه الَفْعَلُة ِمَن احلَْرِب أو ِمَن احلَِراِب. وِحمَراُب املَسِجِد: ِقيَل مسي بذلك ألنه َمْوِضُع ُحما
َي بذلك ِلكوِن َحقِّ اِإلْنساِن فيه أْن يكوَن َحريباً ِمْن أْشغاِل الّدْنيا وِمْن تـََوزُِّع اخلو  اِطِر، الشيطان واهلَوى، وِقيَل مسُِّ

َي َصْدُرُه به، وِقيَل بل َذِت املَساِجُد َفُسمِّ املِحراُب أصُلُه يف  وِقيَل: األصُل فيه أّن ِحمَْراَب البَـْيِت َصْدُر املَْجِلِس مث اختُِّ
ً تشبيهاً ِمبِْحَراِب املسِجِد، وكأّن هذا أصَ  َي َصْدُر البَـْيِت ِحمَْرا ِلِس َفُسمِّ ّح. قال املسِجِد، وهو اْسٌم ُخصَّ به َصْدُر ا

ُء: ُدوَ 13عزَّ وجلَّ: {يـَْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن َحمَارِيَب َوَمتَاثِيَل} [َسَبإ:  ِء اليْبٌة تـَتَـَلقَّى الشمَس برْأِسها وَتُكوُن ]. واِحلْر ِحلْر ُء: ِمْسماُر الدِّرِْع تشبيهاً  ا. واِحلْر ا ُحتاِرُ َّ رها َفَكأ ً تبحِّ يت ِهي ُدَويْـبٌَّة يف معها كيفما َداَرْت وتتلوَُّن أَْلوا
لضَّبِّ  َئِة، كقوهلِِْم يف ِمْثِلها: َضبٌَّة وَكْلٌب، تشبيهاً    والَكْلِب.اهلَيـْ

ً {َأِن اْغُدوا َعَلى َحْرِثُكْم إِ  يئتها للزَّرِْع، وُيَسمَّى اْحملُروُث َحْر ُتْم حرث: اَحلْرُث: إْلقاُء الَبْذِر يف األرِض َوَ ْن ُكنـْ يُد َحْرَث اآلِخَرِة نَزِْد َلُه ِيف ]. وُتُصوَِّر منه الِعَمارَُة اليت َحتُْصُل عنه يف قولِِه تعاىل: {َمْن َكاَن يُرِ 22َصارِِمَني} [الَقَلم: 
َها َوَما َلُه ِيف اآلِخَرِة ِمْن َنِصيٍب} [الّشورى:  نـْيَا نـُْؤِتِه ِمنـْ ]. وقد ذُِكَر يف مكارِِم 20َحْرثِِه َوَمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ

ً ِفيها وكَ  ً للناِس وَكْونـُُهْم ُحرَّا ْنيا َحمَْر )، وذلك 56ْيفيَّة َحْرثِِهْم. وُرِوَي: أصَدُق األْمساِء احلاِرُث(الشَّرِيَعِة َكْوُن الدُّ
). وُتُصوَِّر معَىن التـََّهيُِّج ِمْن َحْرِث األْرِض، فقيَل: 57لَِتَصوُِّر معَىن الَكْسِب منه. وُرِوَي: اْحُرْث يف ُدْنياَك آلِخَرِتَك(



قـََتُه  يقال:َحَرْثُت الناَر، ولَِما تـَُهيَُّج به الناُر ِحمَْرٌث. و  َحَرَث الُقْرآَن، أي أْكثـََر ِتالَوَتهُ وأطاَل دراسَتُه وَتَدبـَُّرُه. وَحَرَث 
أي أَْهَزْلَناَها. وقال » َأْحَرثْناها يوَم َبْدرٍ «َوَأْحَرثها، إذا اْستَـْعَمَلها. وقال ُمعاِويَُة لألْنصاِر: ما فـََعَلْت نواِضُحُكْم؟ قالوا: 

ُتْم} [البَـَقَرة: عزَّ وجلَّ: {ِنَساؤُكُ  ] وذلك يف َسبيِل التَّْشبيِه، فبالّنساِء َزرُْع ما 223ْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشئـْ
ألرِض َزرَْع ما به بقاُء أْشخاِصِهْم. وقولُُه َعزَّ وجلَّ: {َويـُْهِلَك اْحلَْرَث َوالنَّسْ  َل} فيه بَقاُء نـَْوِع اإلنسان كما أن 

 ] يـَتَـَناَوُل احلَْرثـَْنيِ.205َرة: [البَـقَ 
يِق َحرٌَج ولإلمثِْ َحرٌَج {ُمثَّ  ُدوا حرج: أصُل اَحلرَِج واحلََراِج ُجمَْتَمُع الشيِء، وُتُصوَِّر منه ِضيٌق ما بينهما، َفِقيَل لِلضِّ  َال جيَِ

]: وقد َحرَِج َصْدرُُه {َجيَْعْل 78يِن ِمْن َحرٍَج} [اَحلّج: ]، {َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّ 65ِيف أَنـُْفِسِهْم َحَرًجا} [النَِّساء: 
َا َيصَّعَُّد ِيف السََّماِء} [األنَعام:  ] وُقرىَء َحرِجاً، أي َضيِّقًا ِبُكْفرِِه ألّن الُكْفَر ال َيكاُد 125َصْدَرُه َضيًِّقا َحَرًجا َكَأمنَّ

ُ َعَلى قـُُلوِِْم} [البَـَقَرة:  َتْسُكُن إليه النْفُس ِلكونِِه اْعِتقاداً عن َظنٍّ، َّ إلْسالم كما قاَل تعاىل: {َخَتَم ا وِقيَل َضيٌِّق 
] قيَل هو نـَْهٌي، وِقيَل هو ُدعاٌء، وِقيَل هو ُحْكٌم 2]، وقَـْولُُه تعاىل: {َفَال َيُكْن ِيف َصْدِرَك َحرٌَج ِمْنُه} [األعَراف: 7

 ]: واملُْنَحرُِج واملُْنَحِوُب: املَُتَجنَُّب ِمَن احلَرَِج واَحلَوِب.1} [الشَّرح: منه حنُو: {أَملَْ َنْشرَْح َلَك َصْدَركَ 
] أي على اْمِتناٍع من إعطاء الفقراء 25حرد: احلَْرُد: املَْنُع عن ِحّدٍة وَغَضٍب {َوَغَدْوا َعَلى َحْرٍد قَاِدرِيَن *} [الَقَلم: 

ولكنهم مقتدرون على عدم العطاء. ونـََزَل ُفالٌن َحريداً، أي واملساكني نصيباً من حرثهم، وهم يف حالة غضب 
َنُة: َمنَـَعْت َقْطَرها، والّناقُة: َمنَـَعْت َدرَّها. . وحاَرَدِت السَّ  ُمَتَمّنعاً عن ُخمَاَلَطِة القوِم، وهو َحريُد املََحلِّ

َها ُمِلَئْت َحَرًسا َشِديًدا} [اجلّن:  َ ِن معًىن َتقاُربـَُهما َلْفظاً، لِكِن اِحلْرُز ُيْستَـْعَمُل يف األْمِتَعِة أْكثـََر، واَحلْرُس ُيْستَـْعَملُ رَّاُس مجُع حارٍس، وهو حاِفُظ املَكاِن، واِحلْرُز ] اَحلَرُس واحلُ 8حرس: {فَـَوَجْد يف األمِكَنِة أْكثـََر،  واَحلْرُس يـََتقاَر
 وقوُل الشاِعر:

 لو كان لِلنـَّْفِس اللَُّجوِج ُخُلودُ   فـََبِقيُت َحْرساً قْبَل َجمَْرى َداِحسٍ 
ْن َيُدلَّ على ِقيَل َمعناُه َدْهراً، فِإّن هذا َحيَْتِمُل أْن َيكوَن َمْصَدراً َمْوُضوعاً َمْوِضَع احلاِل، أي بَِقيُت حاِرسًا، وَحيْتِمُل أَ  

ِة ال ِمْن َلْفِظ اَحلْرِس َبْل ِمْن ُمْقَتَضى الَكال ْهر واملُدَّ ِم. وأْحَرَس: َمْعناُه صار َذا ِحَراَسٍة، َكساِئِر هذا الِبناِء َمْعَىن الدَّ
للَّْيِل. قال أبُو ُعبَـْيَدة: احلَريَسُة ِهَي املَ  ْحُروَسُة، وقال: املُْقَتِضي ِهلَذا املَْعَىن، وَحريَسُة اجلََبِل: ما ُحيَْرُس يف اجلََبِل 

م وجدوا احلَريَسُة: املَْسُروَقُة، يُقاُل: َحَرَس اإلِبلَ   والغنَم: َسَرَقها ليًال فَأَكَلها، وهو ممّا جاَء على طريق التهكُِّم أل
 احلُّراَس ُهُم السََّرَقُة.

] أي إن تـَْفرِْط 37حرص: احلِْرُص: فـَْرُط الشََّرِه وفَـْرُط اِإلراَدِة. قال تعاىل: {ِإْن َحتِْرْص َعَلى ُهَداُهْم} [الّنحل: 
]. وَحَرَص الَقصَّاُر 103ْم. وقال تعاىل: {َوَما َأْكثـَُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت ِمبُْؤِمِنَني} [يُوُسف: إراَدُتَك يف ِهدايَِتهِ 

ً وُشقوقاً.  الثـَّْوَب، َدقَُّه حىت َجَعَل فيه ثُقو



َر فيه، ولذلك يقاُل ِلما أْشَرَف على اهلَالِك: َحَرَض. { َحىتَّ َتُكوَن َحَرًضا} حرض: اَحلَرُض: ما ال يـُْعَتدُّ به وال َخيـْ
 ] َحىتَّ َتُكوَن ُخمَْتلَّ اْلَعْقل. َواْحلََرُض: الذي أَذابَهُ احلُْزُن أو العشُق، أو أْضناُه املََرُض، وهو َال يـُثـَىنَّ َوالَ 85[يُوُسف: 

اَخلْطِب فيه كأنَُّه يف األْصِل إزاَلُة احلََرِض، ُجيَْمُع َألنَُّه َمْصَدر. والتَّْحريُض: اَحلثُّ على الشيِء بَكثْـَرِة التـَّْزيِني وَتْسِهيِل 
يـُْتُه، أي أزَْلُت َعْنُه املََرَض والَقَذى.  حنُو َمرَّْضُتُه وَقذَّ

حرف: َحْرف الشيِء: َطَرُفُه، أو جانبه، وَمجُْعُه أْحُرٌف وُحروٌف. يقاُل: َحْرف السَّْيِف، وَحْرُف السَِّفيَنِة، وَحْرُف 
ِهلجاِء: حروف االجبدية أْطراُف الَكِلَمِة. واحلُروُف العواِمُل يف النَّْحِو: أطراُف الكِلماِت الرَّاِبَطُة اجلََبِل. وحروُف ا

ََّ َعَلى َحْرٍف} [اَحلّج:  ] أي على ضعف يف العبادة َكضْعِف القائم 11بـَْعضها بِبعٍض. {َوِمَن النَّاِس َمْن يـَْعُبُد ا
ََّ بِِلَسانِِه ُدوَن قَـْلِبِه، َألنَّ الدِّيَن َحْرَفاِن َأَحُدُمهَا اللَِّساُن، على َطَرِف اجلبل يكاُد أن يقعَ  . َوِقيَل َمْعناُه أَنَُّه يـَْعُبُد ا

ٌر} [اَحلّج:  َر ذلك بقولِِه بـَْعَدُه {َفِإْن َأَصاَبُه َخيـْ نِيِهَما الَقْلُب؛ وقد ُفسِّ ْنيَ ] اآليَة، ويف َمْعناُه {ُمَذْبَذِبَني بَـ 11َوَ ]. واْحنََرَف عن كذا وَحتَرََّف واْحتَـَرَف. واالْحِرتَاُف: َطَلُب ِحْرَفٍة لِلمْكَسِب. واحلِْرَفُة: حالَُتُه اليت 143َذِلَك} [النَِّساء: 
ركاً طَ 16يـَْلَزُمها يف ذلك، حنُو الِقْعَدِة واجلِْلَسِة. وأما قوله تعاىل: {أو متحرفاً لقتال} [األنفال:  َرْف َمْوِقٍع ] أي إّال 

إىل موقع أْصَلَح منه للقتال.وَحتْريُف الشيِء إماَلُتُه، كَتْحريِف الَقَلِم. وْحتريُف الكالِم: أن َجتَْعَلُه على َحْرٍف ِمَن 
. قال َعزَّ وجلَّ: {ُحيَّرِفُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه} [النَِّساء ونَُه، 46: االْحِتماِل ُميِْكُن َمحُْلُه على الَوْجَهْنيِ ] أي يـَُغريِّ

َِّ مثَُّ ُحيَّرُِفونَُه ِمْن بـَْعِد َما 41و{ُحيَّرُِفوَن اْلَكِلَم ِمْن بـَْعِد َمَواِضِعِه} [املَائدة:  ُهْم َيْسَمُعوَن َكَالَم ا ]، {َوَقْد َكاَن َفرِيٌق ِمنـْ
رٌَّف عِن اَحلالَوِة واحلََراَرِة. وَطعاٌم ِحّرِيٌف. وُرِوَي عنه ] واِحلْرُف: ما فيه حرارٌَة وَلذٌْع، كأنه حمَُ 75َعَقُلوُه} [البَـَقَرة:  َعِة أْحُرفٍ «(ص) :   ).58»(نـََزَل الُقرآُن على َسبـْ

]، {َفَأَصابـََها ِإْعَصاٌر ِفيِه 50حرق: يقال: أْحَرَق كذا فاْحتَـَرَق. واحلَريُق: الناُر {َوُذوُقوا َعَذاَب اْحلَرِيِق} [األنَفال: 
ٌر فَاحْ  ] وَلُنْحرقـَنَُّه 97]، {َلُنَحّرِقَـنَُّه} [طه: 68]، {قَاُلوا َحّرُِقوُه َواْنُصُروا آِهلََتُكْم} [األنبَياء: 266تَـَرَقْت} [البَـَقَرة: َ

. وَحَرَق اَحلديَد  لدَّقِّ َرِد: بـََرَدُه، ـ ُقر َمعًا. َفحرُق الشيء إيقاُع َحَراَرٍة يف الشيِء ِمْن َغْري َهلِيٍب َكَحْرِق الثـَّْوِب  ملِبـْ فاُألّرُم » فالٌن حيُرُق عليك اُألرََّم غيظاً «وعنه اْسُتِعَري: َحَرَق الناَب، أي َسَحَقها حىت ُمسَع هلا صريف، ومنه قوهلم: 
ملربد، وذلك ملا يفعله املتوعِّد إظهاراً لشدة الغيظ.  األضراُس، واملعىن: يسحُق بعَض األضراِس ببعٍض كفعل احلارق 

ٍر َذات َهلِيٍب  يف الشيِء، ومنه وَحِرَق الشََّعُر، إذا تقطََّع وَنَسَل. واملاُء احلَُراُق: الذي َحيْرُق ِمبُُلوَحِتِه. واإلْحَراُق: إيقاُع 
َلَغ يف أذيَِّتِه بَِلؤٍم.  اْسُتِعَري: َأْحَرَقين بَلْوِمِه، إذا 

]. اَحلرََكُة ِضدُّ السُُّكوِن، وال تُكوُن إالَّ لِلِجْسِم، وهو انِْتقاُل اِجلْسِم ِمْن 16 حرك: {َال ُحتَرِّْك ِبِه ِلَساَنَك} [الِقَياَمة:
ا ِقيَل: َحتَرََّك كذا، إذا اْسَتَحاَل، وإذا زاَد يف أْجزائِِه، وإذا نـََقَص ِمْن أْجَزائِِه.  َمكاٍن إىل َمكاٍن، وُرمبَّ

، وإّما ِمبَْنٍع ِمْن ِجَهِة الَعْقِل أو ِمْن ِجَهِة الشَّرِْع أو ِمْن حرم: احلَراُم: املَْمُنوُع منه إّما بَِتْسِخريٍ  ، وإّما ِمبَْنٍع قـَْهريٍّ  إهلَِيٍّ
َل على 12ِجَهِة َمْن يـَْرَتِسُم أْمَرُه. فقوُلُه تعاىل: {َوَحرَّْمَنا َعَلْيِه اْلَمَراِضَع} [الَقَصص:  ] فذلك َحتْرمي ِبَتْسِخٍري، وقد محُِ



] 26]، وقولُه تعاىل: {َفِإنـََّها ُحمَرََّمٌة َعَلْيِهْم أَْربَِعَني َسَنًة} [املَائدة: 95اٌم َعَلى قـَْريٍَة أَْهَلْكَناَها} [األنبَياء: ذلك {َوَحرَ 
، وقولُُه تعاىل: {ِإنَُّه َمْن ُيْشرِْك  لتَّسِخِري اِإلهلَِيِّ ُ َعَلْيِه وِقيَل َبْل كان َحَراماً عليهْم ِمْن ِجَهِة الَقْهِر ال  َّ َِّ فَـَقْد َحرََّم ا ِ

ََّ َحرََّمُهَما َعَلى اْلَكاِفرِيَن} [األعَراف: 72اْجلَنََّة} [املَائدة:  ملَْنِع، وكذلك قولُُه تعاىل: {ِإنَّ ا ] فهذا ِمْن ِجَهِة الَقْهر 
لطَّعاِم ُمتَ 50 لشَّرِْع َكَتْحِرمي بـَْيِع الطَّعاِم  َُْتوُكْم ُأَساَرى تـَُفاُدوُهْم َوُهَو ُحمَرٌَّم ]. واملَُحرَُّم  فاِضًال، وقولُُه َعزَّ وجلَّ: {َوِإْن 

] فهذا كان ُحمَرَّماً عليهْم ِحبُْكِم َشْرِعِهم، وحنو قولِِه تعاىل {ُقْل َال َأِجُد ِيف َما أُوِحَي 85َعَلْيُكْم ِإْخَراُجُهْم} [البـََقَرة: 
]. 146] اآليَـة {َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا ُكلَّ ِذي ظُُفٍر} [األنَعام: 145اِعٍم َيْطَعُمُه} [األنَعام: ِإَيلَّ ُحمَرًَّما َعَلى طَ 

ِغ الذي اقْـَتضاُه قوُل النّيب (ص) :  لّد ا إهاٍب ُدِبَغ فقد َطُهرَ «وَسـْوٌط ُحمَرٌَّم: مل يُْدَبْغ ِجْلُدُه، كأنه مل حيَِلَّ  » أميُّ
َي بذلك لَِتْحرِمي هللا تعاىل فيه كِثرياً ِممَّا ل[صحيح  . واَحلَرُم مسُِّ ب احليض] وِقيَل َبِل املَُحرَُّم الذي مل يـَُلنيَّ يَس مسلم ـ 

َ  ِمبَُحرٍَّم يف غريه ِمَن املََواِضِع، وكذلك الشَّْهُر احلََراُم. وِقيَل: رُجلٌ  ُ تعاىل: { َّ أَيـَُّها النَِّيبُّ ِملَ َحَراٌم وَحالٌل وحمُِلٌّ. قال ا َتِغي َمْرَضاَة أَْزَواِجَك} [الّتْحرمي:  َُّ َلَك تـَبـْ ] أي ِملَ متنع عن نفسك ما أحل هللا لك، وهو العسل 1ُحتَّرُِم َما َأَحلَّ ا
]. 138َها} [األنَعام: الذي مَنعُه عن نفسه ومل ُحيّرمه على غريه ومل جيعله هللا حراماً، حنُو: {َوأَنـَْعاٌم ُحّرَِمْت ُظُهورُ 

] أي َممُْنوُعوَن ِمْن ِجَهِة اَجلدِّ، وقولُه تعاىل: {َوِيف أَْمَواهلِِْم َحقٌّ لِلسَّاِئِل 67وقولُُه تعاىل: {َبْل َحنُْن َحمُْروُموَن} [الواِقَعة: 
ت:  َع على 19َواْلَمْحُروِم} [الّذارَ َغْريِِه، واألشهُر احلُُرُم هي ذو القعدة وذو ] أي الذي ملَْ يُوسَّْع عليه الّرِْزُق كما ُوسِّ

احلجة واحملرَّم ورجب. واحلُْرمة: ما ال حيلُّ انتهاُكُه. واَحلَرماِن: مكة واملدينة، إذ ُحيرم على غري املسلم أن يدخل 
 إليهما.

ً َحيْريه، أي َقَصَد ساَحَتُه، وحترَّى األْمَر توخاه وقَصَده. {َفُأولَئِ  ] أي 14َك َحتَرَّْوا َرَشًدا} [اجلّن: حرى: َحَرى فال
 قصدوا جانب احلق؛ َوَحَرى الشيُء َحيْري: نـََقَص، قال الشاِعُر:

 واملَْرُء بـَْعَد َمتاِمِه َحيْري
لتناقص.  أي يبدأ 

من  19تعاىل يف اآلية ]، وقوله 12حزب: اِحلْزُب َمجاَعٌة فيها قّوة {َأيُّ اْحلِْزبـَْنيِ َأْحَصى ِلَما َلِبُثوا أََمًدا} [الكهف: 
َادلة:  ادلة: {أُولَِئَك ِحْزُب الشَّْيطَاِن} [ا ] أي جنُدُه. وقوُلُه تعاىل: {َوَلمَّا َرَأى اْلُمْؤِمُنوَن اَألْحَزاَب} 19سورة ا

َِّ ُهُم اْلَغا22[األحزَاب:  ] يْعِين أْنصاَر 56لُِبوَن} [املَائدة: ] ِعبارٌَة عن املُْجَتِمِعَني حملاَربَِة النيبِّ (ص). {فَِإنَّ ِحْزَب ا
ُدوَن ِيف  َ ، وقال تعاىل: {َحيَْسُبوَن اَألْحَزاَب َملْ َيْذَهُبوا َوِإْن َِْت اَألْحَزاُب يـََودُّوا َلْو أَنـَُّهْم  َِّ اَألْعَراِب} [األحَزاب:  ا

] واالصطالُح اَحلِديُث لِْلِحْزِب، أَنَُّه اَجلماَعُة ِمَن 22اب: ] وبـَُعْيَدُه {َوَلمَّا َرَأى اْلُمْؤِمُنوَن اَألْحَزاَب} [األحزَ 20
 النَّاِس املُْجَتِمِعَني على مذهٍب ِسياسيٍّ عقائِديٍّ واحٍد.

، وُيضادُُّه الَفرَُح، ِتباِر اُخلُشونَِة والعْ  حزن: احلُْزُن واحلََزُن: ُخُشونٌَة يف األْرِض وُخُشونٌَة يف النـَّْفِس ِلَما َحيُْصُل ِفيِه ِمَن الَغمِّ
َِِّ 153لَغمِّ ِقيَل َخَشَنْت ِبَصْدرِِه، وَأْحَزنه. جعله حزيناً {ِلَكْيَال َحتْزَنُوا َعَلى َما َفاَتُكْم} [آل ِعمَران:  ]، {اْحلَْمُد 



ً} [الّتوبَة: ]، {تـََولَّْوا َوأَْعيـُنـُُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّمْ 34الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا احلََْزَن} [َفاِطر:  َا َأْشُكو بـَثِّي 92ِع َحَز ]، {ِإمنَّ
} [يُوُسف:  َِّ ً} [الَقَصص: 86َوُحْزِين ِإَىل ا ] أي 8]. وقوُلُه تعاىل: {َفاْلتَـَقَطُه آُل ِفْرَعْوَن لَِيُكوَن َهلُْم َعُدوا َوَحَز

م، ألن الالم الم العاقبة. ]، وال َحتَْزْن، 139{َوَال َحتَْزنُوا} [آل ِعمرَان:  ليكون هلم يف عاقبة أمرهم عدواً هلم ليحز
ا هو عن الْخِتياِر، ولِكن النـَّْهُي يف احلَقيَقِة إمنَّ تعاِطي ما  فَـَلْيَس ذلك بِنَـْهٍي عن َحتِْصيِل احلُْزن فاحلُْزُن َلْيَس َحيُْصُل 

 يُوِرُث احلُْزَن واْكِتسابه، وإىل معَىن ذلك أشاَر الشاِعُر بقولِِه:
 َفال يـَتَِّخْذ َشيئاً يُباِيل له فـَْقدا َمْن َسرَُّه أْن ال يـََرى ما َيُسوُءهُ 

ا ملَْعرفَتِ   ئَِبٌة مل َيكَرتْث ِ ْنيا حىت إذا ما بـََغتَـْتُه  ُب عليه وأْيضاً ينبغي لِإلْنساِن أْن يـََتَصوََّر ما عليه ُجِبَلِت الدُّ ها، وجيَِ َّ ِه إ ا إىل َحتَمُِّل ِكبارِها. أْن يـَُروَض نـَْفَسُه على  َحتَمُِّل ِصغاِر النـَُّوِب حىت يـَتَـَوصََّل 
: احلواس اَخلْمُس. يقال: َحَسْسُت وَحَسْيُت  يَُّة، واَحلواسُّ ا ُتْدَرُك األْعراُض اِحلسِّ حس: احلاسَُّة: الُقـوَُّة اليت 

: أَحُدُمها: أَصبْـ  َتُه، حنو وأْحَسْسُت. فأْحَسْسُت، ويقاُل على وْجَهْنيِ ُتُه وُرْعُته، والثَّاِين: أَصْبُت حاسَّ ، حنُو ِعنـْ ُتُه ِحبِسِّ
َ به عِن الَقْتِل، فقيَل: َحَسْسُتُه، أي قـَتَـْلُتُه  {ِإْذ َحتُسُّونـَُهْم َكَبْدتُُه وفأْدتُُه. وَلمَّا كاَن ذلك قد يـَتَـَولَُّد منه الَقْتُل ُعربِّ

ْحلَاّسِة؛ َوِيف احلَِْديِث: ] َأْي تَـ 152ِِْذنِِه} [آل ِعمَران:  ِ ْذنِِه. َوالتََّحسُُّس ُهَو طََلُب الشَّْيِء  َال َجتَسَُّسوا «ْقتُـُلونـَُهْم ِ
]، َأْي 87] . قَـْوُلُه تـََعاَىل: {فَـَتَحسَُّسوا ِمْن يُوُسَف َوَأِخيِه} [يُوُسف: 2563[صحيح مسلم رقم » َوَال َحتَسَُّسوا

 ِِ ِحباسَِّيت. وقولُه تعاىل: {فـََلمَّا َأَحسَّ ِعيَسى  ما، َواْطُلُبوا َخبَـَرُمهَا، وأّما أْحَسْسُتُه فحقيَقُتُه: أْدرَْكُتهُ اْسَتْخِربُوا ِمْن َشْأ
ُهُم اْلُكْفَر} [آل ِعمَران:  َن للِحسِّ َفْضًال عِن الَفْهِم، وكذا قولُهُ 52ِمنـْ تَـْنِبيٌه أنه قد َظَهَر منهُم الُكْفُر ُظُهوراً   ] فـَ

ََْسَنا ِإَذا ُهْم ِمنـَْها يـَرُْكُضوَن} [األنبَياء:  ا َأَحسُّوا  ُهْم ِمْن َأَحٍد} 12تعاىل: {فـََلمَّ ]، وقولُُه تعاىل: {َهْل حتُِسُّ ِمنـْ
: {َال َيْسَمُعوَن َحِسي98[َمرَمي:  َحلِسيِس واِحلسِّ َ عن احلَرََكِة  َسَها} ] أي َهْل َجتُد ِحباسَِّتَك أَحداً منهم. وُعربِّ

 ]. واُحلساُس ِعبارٌَة عن ُسوِء اخلُُلِق، وُجِعَل على بِناِء زُكاٍم وُسعاٍل.102[األنبَياء: 
ِنَني  ً. قال تعاىل: {لِتَـْعَلُموا َعَدَد السِّ ً وُحْسبا حسب: اِحلساُب: اْسِتعماُل الَعَدِد، يقاُل َحَسْبُت أْحِسُب ِحسا

ً} [األنَعام: ]، {َوَجَعَل 5َواحلَِْساَب} [يُونس:  ] وِقيَل: ال يـَْعَلُم ُحْسبانَُه إالَّ 96اللَّْيَل َسَكناً َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبا
ً ِمَن السََّماِء} [الكهف:  َُّ. وقال َعزَّ وجلَّ: {َويـُْرِسَل َعَليـَْها ُحْسَبا ا هو يف احلَِقيَقِة ما 40ا ً، وإمنَّ راً وعذا ] ِقيَل 

ً «يه فـَُيجاَزى ِحبََسِبِه، ويف اَحلِديِث أنَُّه قال (ص) يف الّرِيِح: ُحياَسُب عل ً وال ُحْسبا )، 59»(اللَُّهمَّ ال َجتَْعْلها َعذا
ً َشِديًدا} [الّطَالق:  َناَها ِحَسا ). 60] إشاَرًة إىل حنو ما ُرِوَي: َمْن نُوِقَش اِحلساَب ُعذَِّب(8وقال تعاىل: {َفَحاَسبـْ

]. أما قوُلُه َعزَّ وجلَّ: {َوملَْ 47] و {وََكَفى ِبَنا َحاِسِبَني} [األنبَياء: 1تَـَرَب لِلنَّاِس ِحَسابـُُهْم} [األنبَياء: وقال: {ِإقْـ 
لَِيْه ] فاهلاُء منها لِلَوْقِف حنُو: ما20]، {ِإّينِ ظَنَـْنُت َأّينِ ُمَالٍق ِحَساِبَيْه} [احلَاقَّة: 26َأْدِر َما ِحَسابَِيْه} [احلَاقَّة: 

ََّ َسرِيُع احلَِْساِب} [آل ِعمَران:  ]. وقولُُه َعزَّ وجلَّ: {َجَزاًء ِمْن َربَِّك َعطَاًء 199وُسْلطانَِيْه. وقال تعاىل: {ِإنَّ ا
} [النّـَبِإ:  ً ى} [الّنْجم: ] فقد ِقيَل كاِفياً، وقيل: ذلك إشاَرٌة إىل ما قال: {َوَأْن لَْيَس ِلِإلْنَساِن ِإالَّ َما َسعَ 36ِحَسا



] ففيِه أْوُجٌه، األّوُل: يـُْعِطيِه أْكثـََر ِممَّا َيْسَتِحقُُّه، والثاِين: 212]. وقوُلُه: {يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْريِ ِحَساٍب} [البَـَقَرة: 39
ُخُذُه منه، والثالُث: يـُْعِطيِه َعطاًء ال ُميِْكُن لِلَبَشر إْحصاُؤُه، كقوِل الش َ  اِعر:يـُْعِطيِه وال 

ُه ُحيَْصى قَـْبَل إْحصاِئها الَقْطرُ   َعطا
ُتُه إذا ضايـَْقُتُه. واخلاِمُس: يـُْعِطيِه أكثـََر ِممَّا َحيْسِ   ُبُه، والساِدُس: أْن والراِبُع: يـُْعِطيِه ِبال ُمضايـََقٍة، وذلك ِمْن قوهلِِْم: حاَسبـْ

َسِب ِحساِِم، وذلك حنُو ما نـَبََّه عليه بقولِِه تعاىل: {َوَلْوَال َأْن َيُكوَن يـُْعِطَيُه ِحبََسِب ما يـَْعرفُُه ِمْن َمْصَلَحِتِه ال على حَ 
لرَّْمحَاِن} [الّزخُرف:  ِ ] اآليََة. والساِبُع: يـُْعِطي املُْؤِمَن وال ُحياِسُبُه َعليه، وَوْجُه 33النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة َجلََعْلَنا ِلَمْن َيْكُفُر 

ُب، وال يـُْنِفُق إالَّ كذِلَك، وُحياِسُب ذلك أّن املُْؤِمَن  ُب، ويف وْقِت ما جيَِ ُب، وكما جيَِ نيا إال َقْدَر ما جيَِ ُخُذ ِمَن الدُّ َ ً َيُضرُُّه، كما ُرِوَي: ال  ُ ِحسا َّ )، ومعىن قوله من دان نفسه يقول 61»(الكّيُس من دان نفسه«نـَْفَسُه فال ُحياِسُبُه ا
هللا املُْؤِمنَني يف الِقياَمِة ال ِبَقْدِر اْسِتْحقاِقِهْم َبْل  قبل أن ُحياسب يوم القيامة. والثاِمُن: يُقاِبلُ حاسب نفسه يف الدنيا 

ََّ قـَْرًضا َحَسناً فَـُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثريًَة} [البَـَقَرة:  ِه ] وعلى حنو هِذِه األْوجُ 245ْكثـََر منه {َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض ا
]، {َهَذا َعطَاُؤَ فَاْمُنْن َأْو أَْمِسْك ِبَغْريِ 40قولُه تعاىل: {َفُأوَلِئَك َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة يـُْرَزُقوَن ِفيَها بَِغْريِ ِحَساٍب} [َغافر: 

ُب، ويف وْقتِ 39ِحَساٍب} [ص:  ُب وعلى  ] وقد ِقيَل: َتَصرَّْف فيه َتَصرَُّف َمْن ال ُحياَسُب، أي تَناَوْل كما جيَِ ما جيَِ
ِحلساِب. وَحْسُب: ُيْستَـ  ُب، وأْنِفْقُه كذلَك. واَحلِسيُب واملُحاِسُب: َمْن ُحياِسُبَك، مث يـَُعبـَُّر به عن املُكاِيف  ْعَمُل ما جيَِ

َُّ} [آل ِعمَران:  َ 173يف َمْعَىن الِكفايَِة {َحْسبـَُنا ا ]، {وََكَفى 8ادلة: ] أْي كاِفينا ُهَو. و {َحْسبـُُهْم َجَهنَُّم} [ا
َِّ َحِسيًبا}  ] أْي َرقيباً ُحياِسبُـُهْم عليه، وقوُلُه تعاىل: {َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساِِْم ِمْن َشْيٍء} [األنَعام: 6النَِّساء: ]ِ

َسُكْم َال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا ] فَـَنْحُو قولِه: {َعَلْيُكْم أَنْـفُ 52]، {َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهْم ِمْن َشْيٍء} [األنَعام: 52
} [الشَُّعَراء: 105اْهَتَديْـُتْم} [املَائدة:  - 112] وَحنُْوُه {َوَما ِعْلِمي ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن * ِإْن ِحَسابـُُهْم ِإالَّ َعَلى َريبِّ

ُ َيْكِفيِهمْ 113 َّ } [النـّبَِإ:  ] وِقيَل َمْعناُه: ما ِمْن ِكفايَِتِهْم َعَلْيَك َبِل ا َك، وذلك ِمْن قولِِه: {َعطَاًء ِحَساً َّ ] 36وإ
حلساب الذي هو ُمنـْتَـَهى األْعماِل. وِقيَل: ا ْحَتَسَب أْي كاِفياً، ِمْن قوهلِِْم َحْسِيب كذا، وِقيَل أراَد منه َعَمَلُهْم َفَسمَّاُه 

َِّ تعاىل: {امل * َأَحِسَب النَّاُس} [الَعنكبوت:  ابناً له، أي اْعَتدَّ به ِعنَد هللا. واِحلْسَبُة: ِفْعُل ما - 1َحيَْتِسُب به عنَد ا
ا يـَْعَمُل الظَّاِلُموَن} 4]، {أَْم َحِسَب الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السَّيَِّئاِت} [الَعنكبوت: 2 ََّ َغاِفًال َعمَّ ]، {َوالَ َحتَْسَنبَّ ا

ََّ خمُْ 42[إبراهيم:  ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْجلَنََّة} [البَـَقَرة: 47ِلَف َوْعِدِه ُرُسَلُه} [إبراهيم: ]، {َفالَ َحتَْسَنبَّ ا ]، {أَْم َحِسبـْ
َيْحِسُبُه ] فُكلُّ ذلك َمْصَدرُُه اِحلْسباُن. واِحلْسباُن: أْن َحيُْكَم ألَحِد النَِّقيَضْنيِ ِمْن َغْري أْن َخيْطَُر اآلَخُر ببالِِه فَـ 214

، ويقاِرُب ذلك الظنُّ، لِكِن الظَّنُّ أْن ُخيِْطَر النَِّقيَضْنيِ ببالِِه ويـَْعِقُد عليه األ ْصبَع وَيُكوُن بَِعْرِض أْن يـَْعَرتَيُه فيه َشكٌّ
 فـَُيغلَِّب أَحَدُمها على اآلَخر.

ا، وُرِوَي: املُْؤِمُن يـَْغِبُط واملُناِفُق حسد: اَحلسُد: َمتَينِّ َزواِل نِْعَمٍة ِمْن ُمْسَتِحقٍّ هلا، وُرّمبا كاَن َمَع ذلك َسْعٌي يف إزالِته
 ].5]، {َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد} [الَفَلق: 109َحيُْسُد. قال تعاىل: {َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَنْـُفِسِهْم} [البَـَقَرة: 



. واحلاِسُر: َمْن ال درَْع عليِه وال حسر: اَحلْسُر (ِمْن َحَسَر): َكْشُف املَْلَبِس َعمَّا عليه، يقاُل: َحَسْرُت عِن الذِّراعِ 
شاِف ُقواُه، ويقاُل ِمْغَفَر. واملِْحَسَرُة: املِْكَنَسُة. واَحلْسَرُة واَحلَسُر: الندُم الشديُد، وَحتَسََّر تـََلهََّف. واحلاسُر: املُْعَيا الْنكِ 

نَـْفِسِه ُقواُه، وأّما املَْحُسوُر فـَُتُصوَِّر أّن التـََّعَب قد َحَسَرُه. لْلُمْعَيا حاِسٌر وَحمُْسوٌر، أّما احلاِسُر، فـَُتُصوَِّر أنه قد َحَسَر بِ 
َقِلْب إِلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُهَو َحِسٌري} [املُلك:  ]، يصحُّ أْن يكوَن ِمبعَىن حاِسٍر وأْن يكوَن 4وقولُُه َعزَّ وجلَّ: {يـَنـْ

]. واَحلْسَرُة: الَغمُّ على ما فاَتُه والنََّدُم عليه كأنه اْحنََسَر عنه اجلَْهُل 29} [اإلسَراء: ِمبعَىن َحمُْسوٍر {فـَتَـْقُعَد َمُلوًما َحمُْسوًرا
، أو أْدرََكُه إْعياٌء عن َتَداُرِك ما فَـَرَط منه. ق ال تعاىل: الذي َمحََلُه على ما اْرَتَكَبُه، أو اْحنََسَرت قـَُواُه ِمْن فـَْرِط َغمٍّ

ُ َذلِ  َّ ِْم} [آل ِعمَران: {لَِيْجَعَل ا ]، 50]، {َوِإنَُّه حلََْسَرٌة َعَلى اْلَكاِفرِيَن} [احلَاقَّة: 156َك َحْسَرًة ِيف قـُُلِو
} [الزَُّمر:  َِّ َحْسَرَتى َعَلى َما فـَرَّْطُت ِيف َجْنِب ا ُ َأْعَماَهلُْم َحَسَراٍت َعَلْيِهْم} [البَـَقَرة: 56{َ َّ ]، {َكَذِلَك يُرِيِهُم ا

َحْسَرًة َعَلى اْلِعَباِد} [يس: 167 ] وقوُلُه تعاىل يف َوْصِف املَالئكِة {َال َيْسَتْكِربُوَن َعْن 30]، ومنه قولُُه تعاىل: {َ
نفون وال يرتفعون عن عبادته وال ميّلون أو ينقطعون.19ِعَباَدتِِه َوَال َيْسَتْحِسُروَن} [األنبَياء:   ]. أي ال 

َي السَّْيُف ُحساماً. وَحْسُم الدَّاء: إزاَلُة  حسم: اَحلْسُم: إزاَلةُ  أَثر الشيِء. يُقاُل: َقَطَعُه َفَحَسَمُه، أي أزاَل مادَّتَُه، وبه مسُِّ
ٍم ُحُسوًما} [احلَاقَّة:  َّ َلُه: ُحُسوٌم {َوَمثَانَِيَة َأ . وِقيَل لِلشُّْؤِم املُزيِل األَثَر منه  لَكيِّ أثـََرُهْم أو ] ِقيَل: حاِمسًَة 7أثَرِه   َخبَـَرُهْم، وِقيَل قاِطَعًة لُِعْمرِهْم، أو قاطعًة خلريهم ومانعًة له. وُكلُّ ذلك داخٌل يف ُعُموِمِه.

ِمْن  حسن: اُحلْسُن: ِعباَرٌة عن ُكلِّ ُمْبِهٍج َمْرغوٍب فيه، وذلك ثالثَُة أْضُرٍب: ُمْسَتْحَسٌن ِمْن ِجَهِة العْقِل، وُمْسَتْحَسنٌ 
ا عن ُكلِّ ما َيُسرُّ ِمن نِْعَمٍة َتناُل اإلنساَن يف نـَْفسِ ِجَهِة اهلَ  . واَحلَسَنُة: يـَُعبـَُّر  ِه وبََدنِـِه َوى، وُمْسَتْحَسٌن ِمْن ِجَهِة اِحلسِّ

َِّ} [النِّسَ  ُهْم َحَسَنٌة يـَُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعْنِد ا ] أي َخْصٌب 78اء: وأْحوالِه وهي ضد السيَِّئِة. فقوُله تعاىل: {َوِإْن ُتِصبـْ
]. وقولُُه تعاىل: {َما َأَصاَبَك ِمْن 131وَسَعٌة وَظَفٌر، وقال تعاىل: {َفِإَذا َجاَءتْـُهُم احلََْسَنُة قَاُلوا َلَنا َهِذِه} [األعَراف: 

َِّ} [النَِّساء:  ] أي ِمْن ِعتاٍب. والَفْرُق 79] أي ِمْن َثواٍب، {َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة} [النَِّساء: 79َحَسَنٍة َفِمَن ا
َن بـَْنيَ اُحلْسِن واَحلَسَنِة واُحلْسَىن أّن اُحلْسَن يقاُل يف األْعياِن واألْحداِث، واُحلْسَىن ال يقاُل إالَّ يف األْحداِث ُدو 

لَبصَر. يقاُل: رُجلٌ   َحَسٌن وُحسَّاٌن واْمَرأٌة َحْسناُء األْعياِن، واُحلْسُن أكثـَُر ما يقاُل يف َتعاُرِف العامَِّة يف املُْسَتْحَسِن 
َتِمُعوَن اْلَقْوَل وُحسَّاَنٌة. وأكثُر ما جاَء يف القرآِن ِمَن اُحلْسِن َفِلْلُمْسَتْحَسِن ِمْن ِجَهِة الَبِصريَِة. وقولهُ تعاىل: {الَِّذيَن َيسْ 

َهِة، كما قال (ص) : ] أي أرشَده إىل احلق األبـَْعِد ع18فـَيَـتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه} [الزَُّمر:  إذا شَكْكَت يف شيٍء «ِن الشُّبـْ
َنا اِإلْنَساَن ِبَواِلَدْيِه 83). {َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسنًا} [البَـَقَرة: 62»(َفدَعْ  ] أي: َكِلَمًة َحَسَنًة، وقال تعاىل: {َوَوصَّيـْ

] أي النصَر أو 52َنا ِإالَّ ِإْحَدى احلُْْسنَـيَـْنيِ} [الّتوبَة: ]. وقولُه َعزَّ وجلَّ: {ُقْل َهْل تـََربَُّصوَن بِ 8ُحْسنًا} [الَعنكبوت: 
َِّ ُحْكًما لَِقْوٍم يُوِقُنوَن} [املَائدة:  ] إْن ِقيَل ُحْكُمُه َحَسٌن ِلَمْن يُوِقُن 50الشهادَة، وقولُه تعاىل: {َوَمْن َأْحَسُن ِمَن ا

؟ ِقيَل: الَقْصُد إىل  ُظُهوِر ُحْسِنِه واالّطالِع عليه، وذلك َيْظَهُر ِلَمْن تـَزَكَّى واطََّلَع على ِحْكَمِة ولَِمْن ال يُوِقُن فَِلَم ُخصَّ
: أَحُدُمها: اِإلْنعاُم على الغري، يُقاُل أْحَسَن إىل ُفالِن. َِّ تعاىل ُدوَن اَجلَهَلِة. واِإلْحساُن يُقاُل على وْجَهْنيِ والثاين:  ا



َم ِعْلماً َحَسناً أو َعِمَل َعَمًال َحَسناً، وعلى هذا قوُل علّي بن أيب طالب رضي هللا إْحساٌن يف ِفْعِلِه، وذلك إذا َعلِ 
أي َمْنُسوبوَن إىل الذي يـَْعَلُمونَُه ويـَْعَمُلونُه ِمَن األفعاِل اَحلَسَنِة. وقوله تعاىل: {فـَتَـَباَرَك » الناُس أْبناُء ما ُحيِْسُنونَ «عنه: 

ُ َأْحَسُن اْخلَالِِقنيَ  َّ ] املراد من اخللق أنه مقّدر تقديراً ال تفاوَت فيه. (أحسُن): صفة أو بدل من 14} [املؤمنون: ا
َُّ أحسُن املقدِّرين تقديراً بال تفاوت. وال جيوز اعتبار (أحسُن) للمفاضلة ألن  لفظ اجلاللة. وتقديُر املعىن: فتبارك ا

 َِّ  تعاىل. قولُه تعاىل: {الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقُه} اخللق هو إجياد الشيء من عدم، وهذا ال يكون إالَّ 
] أي الذي أْحَكَم كل شيء. وأتقنه، أي أحسَنه، ألنه عامل بكل شيء قبل أن خيلقه. وحنن نقول: إّن 7[السَّجَدة: 

ً حيسن كذا، أي يعرفه ويتقُنه وُحيِسُن ُصنـَْعُه، وبناًء على هذا جعل كل شيء يف خلَ  قه حسناً، ولذا نرى أَنُّه فال
ُهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا}  ُنه. وقوله: {أُولَِئَك الَِّذيَن نـَتَـَقبَُّل َعنـْ أوجد يف كل شيء خلقه وجهاً من وجوه احلكمة ُحيَسِّ

] معناه: نتقبل إجياب الثواب هلم عن أحسن أعماهلم وهو ما يستحق الثواب من الواجبات 16[األحقاف: 
ت،  ُتْم واملندو نّه ُمَتقبٌَّل. واِإلْحساُن أَعمُّ ِمَن اِإلْنعاِم {ِإْن َأْحَسنـْ فإن املُباَح أيضاً من قبيل احلسن، وال يُوصُف 

ُتْم ِألَ◌نـُْفِسُكْم} [اإلسرَاء:  ْلَعْدِل َواِإلْحَساِن} [الّنحل: 7َأْحَسنـْ ِ َُْمُر   ََّ ] فاِإلحسان 90]، وقولُه تعاىل: {ِإنَّ ا
ُخَذ أقلَّ فـَْوق ا ُخَذ ما َلُه، واِإلْحساُن أْن يـُْعِطَي أْكثَر ِممَّا عليه وَ ِممَّا لَعْدِل وَذاك أّن الَعْدل هو أْن يـُْعِطي ما عليه و

َلَم َوْجَهُه َلُه، فـََتحرِّي العدِل واِجٌب وَحتّرِي اِإلْحساِن َنْدٌب وتَطوٌُّع، وعلى هذا قولُه تعاىل: {َوَمْن َأْحَسُن ِديناً ِممَْن َأسْ 
ِِْحَساٍن} [البَـَقَرة: 125َِِّ َوُهَو ُحمِْسٌن} [النَِّساء:  ]. ولذلَك عظَّم هللا تعاىل 178] وقولُه َعزَّ وجلَّ: {َوأََداٌء ِإلَْيِه 

ََّ َلَمَع اْلُمْحِسِنَني} [الَعنكبوت:  ََّ 69ثواَب املُحِسنَني، فقال تعاىل: {َوِإنَّ ا  حيُِبُّ اْلُمْحِسِنَني} ] وقال: {ِإنَّ ا
نـَْيا 91] وقال تعاىل: {َما َعَلى اْلُمْحِسِنَني ِمْن َسِبيٍل} [الّتوبَة: 195[البَـَقَرة:  ]، {لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا ِيف َهِذِه الدُّ

 ].30َحَسَنٌة} [الّنحل: 
ِب وحنوها، وُرِوَي: النِّساُء ال ُحيَْشْرَن، أي ال ُخيَْرْجَن حشر: اَحلْشُر: إخراُج اجلماَعِة عن َمَقّرِِهْم وإْزعاُجُهْم عنه إىل احلَرْ 

ُل اَحلْشُر إىل الَغْزِو، ويُقاُل ذلك يف اِإلْنساِن ويف غريِه. يُقاُل: َحَشَرِت السََّنُة ماَل َبِين ُفالٍن، أي أَزالَْتُه عنهم. وال يُقا
َر َحمُْشوَرًة} [ص: 36} [الشَُّعَراء: إالَّ يف اجلماَعِة: {َوابـَْعْث ِيف اْلَمَداِئِن َحاِشرِينَ  ]، {َوِإَذا اْلُوُحوُش 19]، {َوالطَّيـْ

ُتْم َأْن َخيُْرُجوا} [اَحلشر: 5ُحِشَرْت} [الّتكوير:  ]، {َوُحِشَر ِلُسَلْيَماَن ُجُنوُدُه ِمَن اجلِْنِّ 2]، {ِألَ◌وَِّل احلَْْشِر َما ظَنَـنـْ
]. وقال يف ِصَفِة الِقياَمِة: {َوِإَذا ُحِشَر النَّاُس َكانُوا َهلُْم َأْعَداًء} 17} [النَّمل: َواِإلْنِس َوالطَّْريِ فَـُهْم يُوَزُعونَ 

يًعا} [النَِّساء: 6[األحقاف:  ُهْم َأَحًدا} [الكهف: 172]، {َفَسَيْحُشُرُهْم ِإَلْيِه مجَِ ُهْم فـََلْم نـَُغاِدْر ِمنـْ ]، {َوَحَشْرَ
َي يوُم الِقياَمِة يو 47 َي يوَم البَـْعِث ويوَم النَّْشر. ورُجٌل َحْشُر األُذنـَْنيِ: أي يف أُذنِِه انِْتشاٌر ]. ومسُِّ َم اَحلْشر كما مسُِّ

 وِحدٌَّة.



َحلَصب. واَحلَصُب: احلطب وما يرمى به يف النار لُتْسَجَر به، وال يكون  َحَصَب: َحَصَب النار َحْصباً: أضرمها 
ا َحَصَبة. واحلاِصُب: ريٌح حتمل الرتاَب اَحلَطُب َحَصباً حىت ُيْسَجر به. و  احلْصَبُة هي احلجارة واحلصى، واحد

 واَحلصى. قال الفرزدق:
 ِحبَاِصٍب َكَنديِف القْطِن َمْنُدوفِ   ُمْستَـْقِبِلَني َمشَاِل الشَّاِم َيْضرِبُنا

ا، وقوله تعاىل: ] أي يرسل عليك68وقوله تعاىل: {أَْو يـُْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا} [اإلسَراء:   م حجارًة ُحتَْصبون 
] أي حطُب جهنم. وقوله تعاىل: {َفِمنـُْهْم َمْن أَْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصًبا} [الَعنكبوت: 98{َحَصُب َجَهنََّم} [األنبَياء: 

جلسد من ُمحَّى  40  كاجلَُدري.] أي رحياً فيها حًصى قاتَِلٌة. واَحلْصَبُة واحلَصَبُة واِحلْصَبُة: بثوُر خترج 
: حصد: أْصُل اَحلْصِد َقْطُع الزَّرْع، ويقال: َزمُن اَحلصاِد واِحلصاِد، قال تعاىل: {َوآتُوا َحقَُّه يـَْوَم َحَصاِدِه} [األنَعام

نِِه. وقوُلُه عّز وجلَّ: {َحىتَّ ِإَذا َأَخَذِت اَألْرُض ُزْخُرفـََها َوازَّيـَّ 141 َّ َنْت َوَظنَّ َأْهُلَها أَنـَُّهْم ] فَـُهَو اَحلصاُد املَْحُموُد يف إ
َألْمِس} [يُونس:  ِ َها أَْمُرَ لَْيًال أَْو نـََهاًرا َفَجَعْلَناَها َحِصيًدا َكَأْن ملَْ تـَْغَن  َ ] فهو اَحلصاُد يف َغْري 24َقاِدُروَن َعَليـَْها َأ

ِنِه على سبيِل اِإلْفساِد، ومنه اْسُتِعري: َحَصَدُهُم السَّْيُف. و  َّ َها َقاِئٌم َوَحِصيٌد} [ُهود: إ ] 100يف قوله َعزَّ وجلَّ: {ِمنـْ
]. وَحّب اَحلِصيِد أي ما ُحيَصُد ِممَّا 45َحِصيٌد إشارًَة إىل حنو ما قال: {فـَُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم الَِّذيَن ظََلُموا} [األنَعام: 

 ).63»(إال َحصاِئُد أْلِسَنِتِهمْ   النارِ وَهْل ُيِكبُّ الناَس على َمناِخرهْم يف«منه الُقوُت. وقال (ص) : 
] أي َضيُِّقوا َعَلْيِهْم. وقال عّز وجلَّ: {َوَجَعْلَنا َجَهنََّم لِْلَكاِفرِيَن 5حصر: اَحلْصُر: التَّْضِييُق. {َواْحُصُروُهْم} [الّتوبَة: 

َلُه اَحلِصَري املَْرموَل، فإّن اَحلِصَري مسُِّي بذلَك ] أي حاِبساً. قال احلَسُن: َمْعناُه ِمهاداً، كأنه َجعَ 8َحِصريًا} [اإلسَراء: 
 ِحلَْصر بعِض طاقاتِِه على بْعٍض، وقال َلبيٌد:

ِب اَحلِصري ِقيامُ   ومعاملٍِ ُغْلِب الّرِقاِب كأنـَُّهمْ   ِجنٌّ َلَدى 
ا ِلَكْونِِه حاِصراً أي مانِعاً ِلَمْن أراَد أْن َميْنَـَعُه ِمَن أي َلَدى ُسْلطاٍن، وَتْسِميَـُتُه بذلك إّما ِلكْونِِه َحمُْصوراً حنُو ُحمَجٍَّب، وإمّ 

ِيت النِّساَء إّما ِمَن الُعنَِّة 39الوُصوِل إليه. وقولُه عّز وجلَّ: {َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا} [آل ِعمَران:  َ ] فاَحلُصوُر الذي ال 
ثَّاِين أْظَهُر يف اآليَِة ألّن بذلك َيْسَتِحّق املَْحَمَدَة. واَحلْصُر واِإلحصاُر: وإّما ِمَن الِعفَِّة واالْجِتهاِد يف إزاَلِة الشَّْهَوِة. وال

اُل إال يف املَْنِع املَْنُع ِمْن َطريِق البَـْيِت، فاِإلْحصاُر يقال يف املَْنِع الظاِهر كالَعُدّو، واملَْنِع الباِطِن كاملََرِض. واَحلْصُر ال يُق
] َفَمْحُموٌل على األْمَرْيِن، وكذلك قولُُه: {لِْلُفَقَراِء الَِّذيَن 196ِإْن أُْحِصْرُمتْ} [البَـَقَرة: الباِطِن، فقوُلُه تعاىل: {فَ 

} [البَـَقَرة:  َِّ ] أي 90{َأْو َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم} [النَِّساء:  :]، وقولُه عّز وجلَّ 273أُْحِصُروا ِيف َسِبيِل ا
لُبْخِل واُجلْنبِ  لربِّ والسََّعِة.ضاَقْت  َ عنه ِبِضيِق الصَّْدِر، وعن ضدِِّه  َ عنه بذلك كما ُعربِّ  ، وُعربِّ

َنْت َوَوُضَحْت ِحصَُّة احلَْقِّ َوِجَهُتُه ِمْن ِحصَِّة 51حص: {َحْصَحَص احلَْقُّ} [يُوُسف:  َ ] اْشِتَقاقُُه ِمَن اِحلصَِّة، َأْي 
َدُة َتْضِعيٍف َدلَّ َعَلْيِه اِالْشِتَقاق.اْلَباِطِل. َويـَُقاُل: َأَخَذْت ِحصَّتَ  ْمَع وَكْفَكَفُه، فـَُهَو ِز  ها َأْي َنِصيَبها. َومثْـُلُه: َكفَّ الدَّ



نُه، وحصََّل الشيَء أو العلَم أْدرََكُه. َأْحَصَل البَـَلُح إذا أخرج من تفاريقه صغاراً. قوله  حصل: َحصََّل اَألْمَر: حققه وأ
لَ  ت:  تعاىل: {َوُحصِّ َّ تعاىل. 10َما ِيف الصُُّدوِر} [الَعادَ َنُه ا ] أي ُأظِهَر ما كان ُمْضَمراً يف القلوب، وَأ

الطَّْري: ما والتحصيل: إْخَراُج اللُّبِّ ِمَن الُقُشور كإخراِج الذَهِب ِمْن َحَجر املَْعِدِن، وإخراُج البـُرِّ ِمَن التِّْنبِ. وَحْوَصَلُة 
 َن الِغذاِء.َحيُْصُل ِفيِه مِ 

َِّ} [اَحلشر:  ]، وقولُه َعزَّ وجلَّ: 2حصن: اِحلْصُن هو كلُّ موضٍع َحرِيٍز، َمجُْعُه ُحُصوٌن {َمانَِعتُـُهْم ُحُصونـُُهْم ِمَن ا يًعا ِإالَّ ِيف ُقرًى ُحمَصََّنٍة} [اَحلشر:  ِإلْحكاِم كاُحلُصوِن. وحتََ 14{َال يـَُقاتُِلوَنُكْم مجَِ ا ِحْصناً للَبَدِن، وفَـَرٌس ِحصاٌن ِلكْونِِه صَّن، إذا اختَََّذ اِحلْصَن ] أي َجمُْعوَلٍة  َذا َمْسَكناً، مث يـَُتَجوَُّز ِبِه يف ُكّل َحتَرٍُّز، ومنه ِدرٌْع َحِصيَنٌة ِلكْوِ ِحْصناً لراِكِبِه، ِو
 النََّظر قال الشاعُر:

 إنَّ اُحلُصوَن اخلَْيُل ال ُمْدُن الُقَرى
] أي ُحتْرُزوَن يف املََواِضِع اَحلِصيَنِة اجلارِيَِة َجمَْرى اِحلْصِن. واْمَرأٌَة 48 تعاىل: {ِإالَّ قَِليًال ِممَّا ُحتِْصُنوَن} [يُوُسف: وقـَْولُهُ  

] أي اليت 12ّتْحرمي: َحصاٌن وحاِصٌن: املرأُة العفيفة، أو املرأة املتزوجة. {َوَمْرَميَ ابـَْنَة ِعْمَراَن الَِّيت َأْحَصَنْت فـَْرَجَها} [ال
] أي تـََزوَّْجَن، وُأْحِصنَّ: ُزوِّْجَن. واَحلصاُن يف 25عفَّت عن الرجال وَأْحَصَنْت وَحَصَنْت. {َفِإَذا ُأْحِصنَّ} [النَِّساء: 

َصَنٌة وُحمِْصَنٌة، فالعفيفة (بفتح الصاد اجلُْمَلِة: إّما ِبِعفَِّتها أْو تـََزوُِّجها، أْو ِمباِنٍع ِمْن َشَرِفها وُحّرِيَِّتها. ويقاُل: اْمَرأٌة حمُْ 
وكسرها) واملتزوجة (بفتح الصاد فقط)، ويقال لألوىل إذا ُتُصوَِّر ِحْصُنها ِمْن نـَْفِسها، ويُقاُل لُألخرى إذا ُتُصوَِّر 

ْلَمْعُروِف ُحمَْصَناتٍ  ِ َر ُمَساِفَحاٍت} [النَِّساء: ِحْصُنها ِمْن َغْريها. ومنه قوله َعزَّ وجلَّ: {َوآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ  ] 25 َغيـْ
]. وِهلذا 25ء: وبـَْعَدُه فإذا أْحِصنَّ {فَِإْن أَتـَْنيَ ِبَفاِحَشٍة فـََعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب} [النَِّسا

، ألّن اللواِيت َحُرَم التـََّزوُج ِِنَّ املَُزوَّجاُت ُدوَن ِقيَل: املُْحَصَناُت: املَُزوَّجاُت َتَصوُّراً أّن َزْوَجها هو الذي أْحَصَنها
 الَعِفيفاِت.

ْلَعَدِد. يقاُل َأحَصْيُت كذا، وذلك ِمْن َلْفِظ اَحلصا، واْسِتْعماُل ذلك فيه ِمْن َحْيُث  حصو: اِإلْحصاُء: التَّْحِصيُل 
لَعدِّ كاعِتماِد ِفيِه ع ضياِت) إنـَُّهْم كانُوا يـَْعَتِمُدونَُه  لى األصابِع، َوَقْد أْصَبَح اِإلْحصاُء اليوَم ِعْلماً (فرعاً من فروع الر

ألْرقاِم كإحصاِء الّسكاِن واِإلحصاِء االقت صادّي وغريمها. َجيَْمُع َويـَُنظُِّم ويَدُرُس ِسْلِسَلًة ِمَن الوقاِئِع أو املُْعَطياِت املبينِة 
نـَْفٌس تـُْنِجيها َخيـٌْر «] أي َحصََّلُه وأحاَط ِبِه. وقال (ص): 28ْيٍء َعَدًدا} [اجلّن: قال هللا تعاىل: {َوَأْحَصى ُكلَّ شَ  ) وقال تعاىل: {َعِلَم َأْن َلْن ُحتُْصوُه} 65»(َمْن أْحصاها َدَخَل اجلنةَ «) وقال (ص) : 64»(لك ِمْن إمارٍة ال ُحتِْصيها

)، أي َلْن ُحتَّصُلوا ذلك. َوَوْجُه تـََعذُِّر إْحصائِِه وَحتِْصيِلِه هو أّن اَحلقَّ 66(] وُرِوَي: اْسَتِقيُموا وَلْن ُحتُْصوا20[املُّزمل: 
إلضاَفِة إىل ساِئر أْجَزاِء الدائرِة، وكاملَْرَمى ِمنَ  إلضاَفة إىل الباِطِل كالنقَطِة   اهلََدِف، واِحٌد والباِطُل كِثٌري َبِل اَحلقُّ 

ا«أشاَر ما ُرِوَي أّن النّيب (ص) قال: فإصابَُة ذلك َشديَدٌة. وإىل هذا  ُ ) َفُسِئَل ما الذي 67»(َشيـَّبَـْتِين ُهوٌد وأَخوا



] وقال أْهُل اللَُّغِة: َلْن ُحتُْصوا، أْي ال ُحتُْصوا 112َشيـََّبَك منها، فقال: قولُُه تعاىل {َفاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت} [ُهود: 
 ثوابَُه.

: التَّْحريُض، كاحلَ  ، إالَّ أّن اَحلثَّ يكوُن ِبَسْوٍق وَسْريٍ، واَحلضُّ ال يكوُن بذلَك. وأْصُلُه ِمَن اَحلثِّ على حض: اَحلضُّ ثِّ
 ].34اَحلِضيِض، وُهَو َقراُر األْرِض. قال تعاىل: {َوَال َحيُضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكِني} [احلَاقَّة: 

َحلَضر كالِبداَوِة والَبداَوِة، مث ُجِعَل ذلك اْمساً حضر: اَحلَضُر: ِخالُف الَبْدِو. واِحلضاَرُة واَحلضارَ  ُة: اإلقامة أو السكن 
]، {َوِإَذا َحَضَر 180ِلَشهاَدِة مكاٍن أو إْنساٍن أو َغْريِه {ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت} [البَـَقَرة: 

]، {َوُأْحِضَرِت اَألنـُْفُس الشُّحَّ} [النَِّساء: 14ْحَضَرْت} [الّتكوير: ]، {َعِلَمْت نـَْفٌس َما أَ 8اْلِقْسَمَة} [النَِّساء: 
نَُّه أَْيضاً َمْظَهٌر ]، والشُّحُّ َحاِضٌر َدائماً َألنَُّه َمْظَهٌر ِمْن َمظَاِهِر َغريَزِة ُحبِّ البَـَقاِء، َكَما أنَّ الَكَرَم َحاِضٌر دائماً ألَ 128

ِب الِكنايَِة أي 98ْلبَـَقاء. أَّما قَـْولُُه: {َوَأُعوُذ ِبَك َربِّ َأْن َحيُْضُروِن} [املؤمنون: ِمْن َمظاِهِر َغرِيَزِة ُحبِّ ا ] فهو ِمْن 
ِت َربَِّك} [األنَعام َ َِْيت بـَْعُض آ ]. وقـال تعالـى: {َما َعِمَلْت ِمْن 158 :أْن َحيُْضَرين اِجلنُّ. ومنه قولُه تعاىل: {يـَْوَم 

] أي ُمشاَهـداً ُمعايَناً يف ُحْكٍم احلاِضر ِعْنَدُه. وقولُه َعزَّ وجلَّ: {َواْسَأْهلُْم َعِن اْلَقْريَِة 30} [آل ِعمَران: َخْريٍ ُحمَْضًرا
 ] أي نـَْقداً. وقولُهُ 282] أي قـُْربَُه. وقولُُه: {ِجتَاَرًة َحاِضَرًة} [البَـَقَرة: 163الَِّيت َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر} [األعَراف: 

يٌع َلَديـَْنا ُحمَْضُروَن} [يس:  ]، و {ِشْرٍب 16]، {ِيف اْلَعَذاِب ُحمَْضُروَن} [الرُّوم: 32تعاىل: {َوِإْن ُكلٌّ َلمَّا مجَِ
 ]، وأي َحيُْضرُُه أصحابُُه.28ُحمَْتَضٌر} [الَقَمر: 

. وقولُه تعاىل: {َوُقوُلوا ِحطٌَّة} حط: اَحلطُّ: إنـَْزاُل الشيِء ِمْن ُعلٍو. يقال: َحَطْطُت الرَّْحَل، وجارِيٌَة حمَْ  نَـْنيِ طُوَطُة املَتـْ
ً. ويف احلديث: 58[البَـَقَرة:  ا هللا تعاىل َبين إْسرائِيَل، ومعناه: ُحطَّ عنا ُذنُوبَنا، وِقيَل معناُه: ُقوُلوا َصوا ]، َكلَمٌة أَمَر ِ

ُ بَِبَالٍء يف َجَسدِه فهو له حطَّةٌ « َّ ُه وُذنوبُُه.1محد بن حنبل ـ ج[أ» َمن ابـَْتَالُه ا  ] أي ُحتَطُّ عنه خطا
املِْكثَاُر «] أي ما يـَُعدُّ لِإليقاِد، وقد َحَطَب َحَطباً، واْحَتطَْبُت. ويف املثل 15حطب: {َفَكانُوا ِجلََهنََّم َحطًَبا} [اجلّن: 

شْتُه احليَّة أو َلَدَغْتُه العقرُب فصاَر َيهذي، ، أي رّمبا يتكلَُّم مبا فيه هالُكُه مثَل حاطب الليل الذي »حاِطُب َلْيلٍ 
ً: مجع له احلطَب. ومكاٌن َحِطيٌب: كثُري اَحلَطِب. وقولُه تعاىل: {َمحَّاَلَة احلََْطِب} [املََسد:  ] ِكنايٌَة عن 4وَحَطَب فال

لنَِّميَمِة. َوَحَطَب ُفالٌن ِبُفالٍن: َسَعى ِبِه.  امرأِة أيب هلٍب فقد كانت متشي 
ُجُنوُدُه} [النَّمل: حطم: اَحلْطُم: كْسُر الشيِء ِمْثُل اهلَْشم وَحنْوِه، مث اْستـُْعِمَل ِلُكلِّ كسر ُمتَـَناٍه {َال َحيِْطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن وَ 

ا. و 18 َيت اَجلِحيُم: ُحَطَمًة، ]. وَحَطْمُتُه فاْحنََطَم َحْطمًا. وساِئٌق ُحَطٌم: َحيِْطُم املاشَيَة لَِفْرط َسْوِقِه وقلِة رمحِتِه  مسُِّ
جلِحيم َتَصوُّراً ِلَقْوِل الشاِعر:5{َوَما أَْدَراَك َما احلَُْطَمُة} [اهلَُمزة:   ] وِقيَل لألُكوِل: ُحَطَمًة، َتْشِبيهاً 

ا يف َجْوِفِه تـَنُّورُ   كأمنَّ
ِسِجها أو ُمْستَـْعِمِلها. وَحِطيمٌ   ِن قرب الكعبة. واُحلطاُم: ما يـََتَكسَُّر ِمَن وِدرٌْع ُحْطِميٌَّة: َمْنُسوبٌَة إىل   وَزْمَزُم: َمكا

 ].21النباِت بسبب اليـُْبِس، ومنه {مثَُّ يَِهيُج فـَتَـَراُه ُمْصَفرا ُمثَّ َجيَْعُلُه ُحطَاًما} [الزَُّمر: 



ُر، وقد َحِظَظ وأَحظَّ فـَُهَو َحمُْظوٌظ، وقيَل يف مجَْ  ِعِه: أحاٍظ َوَأْحٍظ وُحُظوٌظ. قال تعاىل: حظ: اَحلظُّ: النَِّصيب املَُقدَّ
 ].11]، {لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنـْثـَيَـْنيِ} [النَِّساء: 14{فَـَنُسوا َحظا ِممَّا ذُكُِّروا ِبِه} [املَائدة: 

اَحلِظريََة. {َفَكانُوا َكَهِشيِم حظر: اَحلْظُر: َمجُْع الشيِء يف َحِظريٍَة. واملَْحُظوُر: املَْمُنوُع. واملُْحَتِظُر الذي يـَْعَمُل 
ُدوا 31اْلُمْحَتِظِر} [الَقَمر:  َ م  ] أي فصاروا كاهلشيم الذي جيمعه صاحب احلظرية لَِغَنِمِه أو ماعزِه، واملعىن أ

َحلِظر الرَّْطِب، أي الَكِذِب املُْستَـْبَشِع.  وَهلكوا. وقد جاَء ُفالٌن 
] أي ُمِطيفَني ِحبافـَتَـْيِه أي جانِبَـْيه، ومنه قـَْوُل النيبِّ 75 ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش} [الزَُّمر: حف: {َوتـََرى اْلَمالَِئَكَة َحآفِّنيَ 

ْجِنَحِتها«عليه وعلى آله الصالة والسَّالُم:   ). قال الشاِعُر:68»(َحتُفُُّه املالِئكُة 
 َله حلظاٌت يف َحفاِف َسريرهِ 

]. وُفالٌن يف َحَفٍف ِمَن الَعْيِش: أي يف ِضيٍق، كأنَُّه 32َفْفَناُمهَا بَِنْخٍل} [الكهف: وَمجُْعُه: أِحفٌَّة. قال تعاىل: {َوحَ  
َنا َحَصَل يف َحَفٍف ِمنه أي جاِنٍب ِخبِالِف َمْن ِقيَل ِفيِه: ُهَو يف واِسَطٍة ِمَن الَعْيِش، ومنه ِقيَل: َمْن َحفََّنا أو َرفـَّ 

: آلُة النَّسَّاِج، فَـْليَـْقَتِصْد، أي َمْن تـََفقََّد َحفَ  َف َعْيِشَنا. وَحِفيُف الشََّجر، واجلَناِح: َصْوتُُه َفَذلك ِحكايَُة َصْوتِِه. واَحلفُّ
ِه، وهو َصْوُت َحرَكِتِه. َي ِبذلك ِلما ُيْسَمُع ِمْن َحفِّ  مسُِّ

أْوالُد أَْوالِدِه، َمجُْع حاِفٍد أو حفيد، وهو ] حَفَدتُه: 72حفد: {َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم بَِنَني َوَحَفَدًة} [الّنحل: 
ُروَن: ُهُم األْسَباُط وَحنُْوهْم، وذلك أّن خِ  خلْدَمِة أقاِرَب كانُوا أو أجاِنَب. قال املُفسِّ ِ ْدَمتَـُهْم أْصَدُق. املَُتَحرُِّك املُتَـبَـرُِّع 

 قال الشاِعُر:
نَـُهنَّ   َحْفُد الوالِئِد بـَيـْ

: أْصُل احلَْفِد ُمدارََكُة اَخلْطو.َخمُْدوٌم، وُهُم اَألختاُن واألْصهاُر، ويف الدعاِء: إَلْيَك َنْسَعى وَحنِْفُد. وَسْيٌف ُحمَْتِفٌد: َسريُع الَقْطِع.  وُفالٌن َحمُْفوٌد أي   قال األْصَمعيُّ
ُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر} [آل ِعمَران:  ٍر، ويقاُل هلا َحِفريٌَة. واحلََفُر: التـَُّراُب ] أي مكاٍن َحمُْفو 103حفر: {وَُكنـْ

َي  َقُض. واملِْحَفاُر واملِْحَفُر واملِْحَفَرُة: ما ُحيَْفُر به، ومسُِّ حاِفُر الَفَرِس، تشبيهاً الذي َخيْرُُج ِمَن احلُْفَرِة، َحنُْو نـََقٍض ِلما يـُنـْ
َّ َلَمرْ  ] مَثٌل ِلَمْن يـَُردُّ ِمْن حيُث جاَء، أي: 10ُدوُدوَن ِيف اْحلَاِفَرِة} [النَّازَعات: ِحلَْفرِه يف َعْدوِِه. وقوله َعزَّ وجلَّ: {أَِإ

حلاِفَرِة أي يف أَحنَْيا بـَْعَد أْن َمنُوَت؟ وِقيَل: احلاِفَرُة: األرُض اليت ُجِعَلْت قـُُبوَرُهْم، ومعناُه: أئِنَّا َلَمْرُدوُدوَن وحنُن يف ا
ِة على هذا يف َمْوِضِع احلاِل. وِقيَل َرَجَع على طريِقِه الذي جاء منه، وَرَجَع الشيُخ إىل حاِفَرتِِه، الُقُبوِر؟ وقولُه: يف احلاِفرَ 

] وقوُهلُْم: النـَّْقُد ِعْنَد احلاِفَرِة ِلَما يُباُع 70أي َهرَم وشاَخ، حنُو قولِِه: {َوِمْنُكْم َمْن يـَُردُّ ِإَىل أَْرَذِل اْلُعُمِر} [الّنحل: 
عيَّاتُُه. نـَْقداً، ُه ور كُُّل األْسناِن. وُحِفَر ُفوُه َحْفراً أصاَب احلََفُر أسنانَُه. وأْحَفَر املُْهُر: سقطت ثنا  واحلََفُر: 

َرًة لَضْبٍط يف النـَّْفِس، وُيضا ا يـَثْـُبُت ما يـَُؤدِّي إليه الَفْهُم، و رًة هليئِة النـَّْفِس اليت  النِّْسياُن، دُُّه حفظ: احلِْفُظ: يُقاُل 
َرًة الْسِتْعماِل تِْلَك الُقوَِّة فيقاُل: َحِفْظُت كذا ِحْفظاً، مث ُيْستَـْعَمُل يف ُكلِّ تـََفقٍُّد وتـََعهٍُّد وِرعايٍَة { َّ َلُه َحلَاِفظُوَن} و َوِإ



]، 5ُروِجِهْم َحاِفُظوَن} [املؤمنون: ]. وقوله: {َوالَِّذيَن ُهْم لِفُ 238]، {َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت} [البَـَقَرة: 9[اِحلجر: 
َُّ} [النَِّساء: 35{َواْحلَاِفِظَني فـُُروَجُهْم َواْحلَاِفظَاِت} [األحَزاب:  ] ِكناَيٌة عِن الِعفَِّة. {َحاِفَظاٌت لِْلَغْيِب ِمبَا َحِفَظ ا

ََّ ت34 َبِتِهْم ِبَسَبِب أّن ا عاىل َحيَْفُظُهنَّ أْن ُيطََّلع َعَليهنَّ. وُقرِىَء (ِمبا َحِفَظ هللا) ] أي َحيَْفْظَن َعْهَد األزواِج ِعْنَد َغيـْ
 َِّ ٍء وَتَصنٍُّع ِمنـُْهنَّ. {َفَما أَْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظًا} [النَِّساء:  لنَّْصِب أي ِبَسَبِب رعايَِتِهنَّ َحقَّ ا ] 80تعاىل ال ِلر

ٌر 107]، {َوَما أَْنَت َعَلْيِهْم ِبوَِكيٍل} [األنَعام: 45ْيِهْم ِجبَبَّاٍر} [ق: أي حاِفظاً كقوِلِه: {َوَما أَْنَت َعلَ  ُ َخيـْ َّ ]، {َفا
َ ِكَتاٌب َحِفيٌظ} [ق: 64َحاِفظًا} [يُوُسف:  ٌر ِمْن ِحْفِظ َغْريِه، {َوِعْنَد ] أي 4] وقُرىَء ِحْفظاً، أي ِحْفُظُه َخيـْ

ُ َحِفيٌظ َعَلْيِهْم} [الّشورى: حاِفٌظ َألْعماهلِِْم، فيكوُن َحِفيٌظ  َّ ] أو معناُه: َحمُْفوٌظ ال َيِضيُع،  6مبعَىن حاِفٍظ حنُو {ا
]. واحلِفاُظ: املُحاَفَظُة وهَي أْن َحيَْفَظ 52كقوِلِه تعاىل: {ِعْلُمَها ِعْنَد َريبِّ ِيف ِكَتاٍب َال َيِضلُّ َريبِّ َوَال يـَْنَسى} [طه: 

م َحيَْفظُوَن 9لُه َعزَّ وجلَّ: {َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى َصَلَواِِْم ُحيَاِفظُوَن} [املؤمنون: ُكلُّ واِحد اآلَخَر. وقو  ا يف غايِة ما يكوُن ِمَن الطَّوِق، وأنَّ الصَّالَة َحتَْفُظهُ ] فيه تـَْنِبيٌه أ ا والِقياِم  ا وُمَراعاِة أركاِ نـَبَّه ْم احلِْفَظ الذي الصَّالَة ِمبَُراعاِة أْوقاِ ا هو تكلُُّف 45عليه يف قوِلِه: {ِإنَّ الصََّالَة تـَنـَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر} [الَعنكبوت:  ]. والتََّحفُُّظ وحِقيقُتُه إمنَّ
ها كما تـََرى. واحلَفيَظُة: احلِْفِظ ِلَضْعِف الُقوَِّة احلاِفَظِة. وَلمَّا كاَنْت تلك الُقوَُّة ِمْن أْسباِب الَعْقِل تـََوسَُّعوا يف تـَْفِسري 

 الَغَضُب الذي ْحتِمُل عليه املُحاَفَظُة، واحلََفَظُة: املالئكُة الذين ُحيصوَن أفعال العباِد.
ِل يُقاُل: حفى: اِإلْحفاُء يف السؤاِل: التـَّنَـزُُّع يف اِإلْحلاِح يف املُطاَلَبِة أو يف الَبْحِث عن َتعرُِّف احلاِل، وعلى الَوْجِه األوّ 

َُّ تعاىل: {ِإْن َيْسأَْلُكُموَها فَـُيْحِفُكْم تـَْبَخُلوا} [حمَ  ً يف السَُّؤاِل. قال ا ] أي إن 37مَّد: أْحَفْيُت السَُّؤاَل وأْحَفْيُت ُفال
لسؤاِل، فإن أعطيتم القليل منها يعدكم الثواب اجلزيل.  يسألكم مجيع أموالكم تبخلوا أي لن تعطوها: ولكنه يلطف 

: البَـرُّ  َوَأْصلُ  اللَِّطيُف. ذلك ِمْن أْحَفْيُت الدابَة: َجَعْلتُـَها حاِفيًة، ومنه أْحَفْيُت الشاِرَب: أَخْذتُُه أْخذاً ُمتَـَناِهياً. واحلَِفيُّ
كراِمِه. ]. ويُقاُل أْحَفْيُت بُفالٍن وَحتَفَّْيُت به، إذا ُعِني47ومنه قوله َعزَّ وجلَّ: {ِإنَُّه َكاَن ِيب َحِفيا} [َمرَمي:  ُت ِ

َها} [األعَراف:  لشيِء، كقوِلِه تعاىل: {َكَأنََّك َحِفيٌّ َعنـْ : العاِملُ  ا. وحفَّ القوُم 187واحلَِفيُّ ] أي كأنك عامل 
ي: وترى ] أ75بفالن: أْحَدُقوا به، والتّفوا حوله لقوله تعاىل: {َوتـََرى اْلَمالَِئَكَة َحآفَِّني ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش} [الزَُّمر: 

 املالئكة حمدقني من حول العرش يطوفون به..
قاُل على أْوُجٍه: حق: أْصُل اَحلقِّ املُطابـََقُة واملَُوافَـَقُة، َكُمطابـََقِة رِْجِل الباِب يف َحقِِّه ِلَدَوراِنِه على اْسِتقاَمٍة. واَحلقُّ ي

َِّ األوَُّل: يُقاُل ملُوِجِد الشيِء ِبَسَبِب ما تـَْقَتِضيِه اِحلْكمَ  نّه هو اَحلقُّ {مثَُّ ُردُّوا ِإَىل ا ُ تعاىل نفسه  َّ ُة، وهلذا وصَف ا
} [األنَعام:  قِّ ِإالَّ الضََّالُل فََأىنَّ ُتْصَرُفوَن} [يُونس: 62َمْوَالُهُم احلَْقِّ ُ َربُُّكُم احلَْقُّ َفَماَذا بـَْعَد احلَْ َّ ]. 32]، {َفَذِلُكُم ا

َِّ تعاىل ُكلُُّه َحقٌّ، وقال تعاىل: {ُهَو الَِّذي َجَعَل والثاِين: يقاُل للمُ  وِجِد ِحبََسِب ُمْقَتَضى اِحلْكَمِة، وهلذا يقاُل: ِفْعُل ا
} [ُيونس: 5الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُوًرا} [يُونس:  حلَْقِّ ِ َُّ َذِلَك ِإالَّ  ] وقال يف 5] إىل قولِه تعاىل: {َما َخَلَق ا

]، ومنه قوله: {لََيْكُتُموَن احلَْقَّ} [البَـَقَرة: 53َمِة: {َوَيْستَـْنِبُئوَنَك َأَحقٌّ ُهَو ُقْل ِإي َوَريبِّ ِإنَُّه حلََقٌّ} [يُونس: الِقيا



والثاِلُث: يف ]. 149]، {َوِإنَُّه لَْلَحقُّ ِمْن رَبَِّك} [البَـَقَرة: 147] وقوُلُه عزَّ وجلَّ: {احلَْقُّ ِمْن َربَِّك} [البَـَقَرة: 146
واجلَنَِّة والناِر االعِتقاِد لِلشَّيِء املُطاِبِق ملا عليه ذلك الشيُء يف نـَْفِسِه َكَقْولِنا: اْعِتقاُد ُفالٍن يف البَـْعِث والثَّواِب والِعقاب 

} [البَـَقَرة:  َُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْختَـَلُفوا ِفيِه ِمَن احلَْقِّ والراِبُع: للِفْعِل والَقْوِل الواِقِع ِحبََسِب ما ]. 213َحقٌّ {فَـَهَدى ا
ُب، ويف الوْقِت الذي ِجيُب، َكَقْولِنا: فعُلَك َحقٌّ وقـَْوُلَك َحقٌّ. {َكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمُة َربِّ  َك} جيَُِب، وبَقْدِر ما جيَِ

قُّ َأْهَواَءُهْم} 13]، {َحقَّ اْلَقْوُل ِمينِّ ِألَ◌ْمَألَ◌نَّ َجَهنََّم} [السَّجَدة: 33[يُونس:  ]. وقوله عزَّ وجلَّ: {َوَلِو اتـََّبَع احلَْ
ََّ تعاىل وَيِصحُّ أْن يُراَد به اُحلْكُم الذي هو ِحبَسِب ُمْقَتَضى اِحلْكَمِة. 71[املؤمنون:  ] َيِصحُّ أْن يكوَن املُراُد به ا

] فإْحقاُق 8ِه َحّقاً. وقوله تعاىل: {لُِيِحقَّ احلَْقَّ} [األنَفال: ويقاُل: أْحَقْقُت كذا، أي أثـْبَـتُُّه َحّقاً أو َحَكْمُت ِبَكْونِ 
 ً ِت، كما قال تعاىل: {َوأُوَلِئُكْم َجَعْلَنا َلُكْم َعَلْيِهْم ُسْلَطا ظهاِر األِدلَِّة واآل  ُمِبينًا} اَحلقِّ على نوعني أَحُدُمها ِ

كما91[النَِّساء:  ُ ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه ] أي ُحجًَّة َقويًَّة. والثاِين  َّ ِل الشَّريَعِة وبـَثِّها يف الكافَِّة كقولِه تعاىل: {َوا
ْهلَُدى َوِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه} [الّتوبَة: 8اْلَكاِفُروَن} [الصَّف:  ِ ]. 33]، {ُهَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه 

] 6إىل الِقياَمِة كما َفسََّرُه ِبَقْوِلِه: {يـَْوَم يـَُقوُم النَّاُس} [املطّفِفني:  ] إشاَرةٌ 2-1ا اْحلَآقَُّة} [احلَاقَّة: وقوله: {اْحلَآقَُّة *مَ 
ُتُه. وقال ُعَمُر رضي هللا عن النِّساءُ ه: إذا ألنَُّه حيَِقُّ فيه اجلَزاُء. ويقاُل: حاقـَْقُتُه َفحَقْقُتُه، أْي خاَصْمُتُه يف اَحلقِّ فـََغَلبـْ

ماَل بـََلْغَن َنصَّ احلِقاِق فالَعَصَبُة أْوَىل يف ذلك. وُفالٌن نَزُق اِحلقاِق، إذا خاَصَم يف ِصغاِر األموِر، وُيْستَـْعَمُل اْسِتعْ 
َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنَني} [الرُّوم:  َنا نـُْنِج اْلُمْؤِمِنَني} ]، {َكَذِلَك َحق 47الواِجِب والالَّزِِم واجلائِز، حنو: {وََكاَن َحقا َعَليـْ ا َعَليـْ

َِّ ِإالَّ احلَْقَّ} [األعَراف: 103[يُونس:  ] قيَل معنـاُه: َجِديٌر، 105] وقولُه تعاىل: {َحِقيٌق َعَلى َأْن َال أَُقوَل َعَلى ا
َرًة 228[البَـَقَرة:  وقُرىَء (َحِقيٌق َعَليَّ) ِقيَل: واِجٌب. وقال تعاىل: {َوبـُُعولَتـُُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ} ]. واحلقيقُة ُتْستَـْعَمُل 

أي ما الذي يـُْنىبُء عن » ِلُكلِّ َحقٍّ َحِقيَقٌة َفما َحِقيَقُة إمياِنكَ «يف الشيِء الذي له ثَباٌت وُوُجوٌد كقوِلِه (ص) حلارِثََة: 
َرًة َكْوِن ما َتدَّعيِه َحّقًا؟ وُفالٌن َحيِْمي َحِقيَقَتُه: أي ما حيَِقُّ عليه أ َم، و رًَة ُتْستَـْعَمُل يف االْعِتقاِد كما تَـَقدَّ ْن ُحيَْمى، و

صًا يف الَعَمِل ويف الَقْوِل، فـَُيقاُل: ُفالٌن لِِفْعِلِه َحِقيَقٌة إذا مل يكْن ُمَرائِياً فيه، ولِقولِِه َحِقيَقٌة إذا مل يكْن ف يه ُمتَـَرخِّ
 وُمْستزيداً.

]. وقولُه تعاىل: {الَبِِثَني ِفيَها 60موسى (ع) : {َأْو أَْمِضَي ُحُقًبا} [الكهف:  حقب: َقاَل تعاىل على لسان نبّيه
} [النّـَبِإ:  َهَمٌة.23َأْحَقاً ٌة ِمَن الزَّماِن ُمبـْ  ] هو توقيٌت ألنواع العذاب ال ملكثهم يف النار. واِحلْقَبَة: ُمدَّ

َألْحَقاِف}  ِ ُلُغ 21[األحقاف: حقف: قال تعاىل: {ِإْذ أَْنَذَر قَـْوَمُه  ] َمجُْع احلِْقِف، أي الرَّْمِل املستطيِل العظيم ال يـَبـْ
أن يكوَن َجَبًال، وقيل: الرَّْمُل الكثُري الذي يظهر فيِه اعوجاٌج. واألحقاُف هي رماٌل بني ُعماَن وحضرموَت. وَظْيبٌ 

 حاِقٌف: ساِكٌن لِلِحْقِف. واْحَقْوَقَف: ماَل حىت صاَر َكِحْقٍف قال:
 اَوُة اِهلالِل حىت اْحَقْوقـََفامسَ 



حكم: َحَكَم: أصُله َمَنَع َمْنعاً ِإلْصالٍح، يُقاُل: َحَكَم له، وَحَكَم عليه إذا قضى؛ وَحَكَم الرجَل: َمنَـَعُه مما يُريُد،  
 وَأْحَكَم عن الشيء: ردَُّه، ومنه قول جرير:

 أَبِين َحِنيَفَة أْحِكُموا ُسَفهاءَُكمْ 
َ (أي ردُّوهم وكُ   ُ آ َّ ُ َما يـُْلِقي الشَّْيطَاُن مثَُّ ُحيِْكُم ا َّ تِِه} فُّوهم وامنعوُهم ِمَن التَّعرُِّض يل)، وقوله تعاىل: {فـَيَـْنَسُخ ا

َُّ َعِليٌم َحِكيٌم} [النَِّساء: 52[اَحلّج:  نه كذا أو ليَس بكذا26] أي يـُثـَبُِّتها، {َوا لشيِء أْن تـَْقضَي   ]. واُحلْكُم 
ْلَعْدلِ  ِ َرَك أْو ملَْ تـُْلزْمُه. قال تعاىل: {َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَْنيَ النَّاِس َأْن َحتُْكُموا  ]، 58} [النَِّساء: ،َسواٌء أْلَزْمَت ذلك َغيـْ

ُغوَن} 95{َحيُْكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل ِمْنُكْم} [املَائدة:  ] وقال تعاىل: 50[املَائدة: ]. وقال َعزَّ وجلَّ: {أََفُحْكَم اْجلَاِهِليَِّة يـَبـْ
َِّ ُحْكًما لَِقْوٍم يُوِقُنوَن} [املَائدة:  َُّ 50{َوَمْن َأْحَسُن ِمَن ا اٌم ِلمْن َحيُْكُم بـَْنيَ الناِس، قال ا ]. ويقاُل: حاِكٌم وُحكَّ

َا ِإَىل اْحلُكَّاِم} [البَـَقَرة:  ُص 188تعاىل: {َوتُْدُلوا ِ َِّ أَبـَْتِغي َحَكًما} ]. واَحلَكُم: املَُتَخصِّ َر ا بذلك، فهو أبْلُغ {َأفـََغيـْ
ا قال َحَكماً، ومل يـَُقْل حاِكماً 35]، {َفابـَْعثُوا َحَكًما ِمْن َأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَها} [النَِّساء: 114[األنَعام:  ] وإمنَّ

نِِه ِمْن َغْري ُمَراَجَعٍة إليهْم يف تـَْفِصيِل تنبيهاً أّن ِمْن َشْرِط اَحلَكَمْنيِ أْن يـَتَـَولَّيا احلُْكَم َعلَ  ْيِهْم وَهلُْم َحْسَب ما َيْسَتْصو
]، 60: ذلك. ويُقاُل اَحلَكُم للواِحِد واجلمِع. وَحتاَكْمنا إىل احلاِكِم {يُرِيُدوَن َأْن يـََتَحاَكُموا ِإَىل الطَّاُغوِت} [النَِّساء

ً {َحىتَّ ُحيَكُِّموَك  ْمُت ُفال نَـُهْم} [النَِّساء: وَحكَّ لباِطِل َفمعناُه أْجَرى الباِطَل 65ِفيَما َشَجَر بـَيـْ ] فإذا ِقيَل َحَكَم 
َِّ تعاىل ِعْلُم األْشياِء وإجياُدها لِعْلِم والَعَمِل، فاِحلْكَمُة ِمَن ا على غايَِة اِإلْحكاِم،  َجمَْرى اُحلْكِم. واِحلْكَمُة: إصابَُة اَحلقِّ 

َنا لُْقمَ وِمَن اِإلنْ  اَن ساِن َمْعرَفُة املوُجوداِت وِفْعُل اخلَيـْرَاِت وهذا هو الذي ُوِصَف به ُلْقماُن يف قوله َعزَّ وجلَّ: {َوَلَقْد آتـَيـْ
َِّ تعاىل هو حِكيٌم، فمعناُه ِخبالِف معناهُ 12احلِْْكَمَة} [لقَمان:  ا، فإذا قيَل يف ا إذا  ] ونـَبََّه على ُمجَْلِتها مبا وَصَفُه 

َِْحَكِم اْحلَاِكِمَني} [التِّني:   َُّ ُ تعاىل: {أََلْيَس ا َّ ]، وإذا ُوِصَف به الُقْرآُن 8ُوِصَف به غيـْرُُه، وِمْن هذا الَوْجِه قال ا
ُت اْلِكَتاِب احلَِْكيِم} [يُونس:  اَءُهْم ِمَن األَنْـَباِء ] وعلى ذلك قال: {َوَلَقْد جَ 1َفِلَتَضمُِّنِه اِحلكَمَة حنُو: {الر تِْلَك آَ

لَِغٌة} [الَقَمر:  َ تُُه} [ُهود: 5-4َما ِفيِه ُمْزَدَجٌر * ِحْكَمٌة  َ ] 1]. وقيَل معَىن اَحلكيِم: املُْحَكِم حنُو: {ُأْحِكَمْت آ
َمِة، َفُكلُّ ِحكَمٍة ُحْكٌم وليَس وِكالُمها صحيٌح، فإنه ُحمَْكٌم وُمِفيٌد لِلُحْكِم ففيه املَْعَنيان مجيعاً. واُحلْكُم أَعمُّ من اِحلكْ 

ُكلُّ ُحْكٍم ِحْكَمًة، فإّن اُحلْكَم أْن يـُْقَضى ِبشيٍء على شيٍء فـَيَـُقوَل هذا كذا أو ليَس بكذا. قال (ص) : إّن ِمَن 
ْعِر حلَِْكَمًة ( ألفراِد، كقوله )، أي َقِضيًَّة صاِدَقًة. واحلكمُة اصطالحاً تتحّقُق مجلًة، وقد تتخلُف عنَد بعِض ا69الشِّ

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر} [الَعنكبوت:  ]. وحنُن نرى أّن املنكَر قد يقُع من بعِض 45تعاىل: {ِإنَّ الصََّالَة تـَنـْ
لصالِة ولذلك فإنَّ الصالَة ليست عّلًة بل هَي حكمٌة لتخلِّفها عند بعض األفراد. وكذلك قوله  املصّلَني مع قياِمِهْم 

ت:  تعاىل: ] َفتكوُن احلكمُة من اخلَْلِق عبادَة هللا سبحانه 56{َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواِإلْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن} [الّذاَر
وتعاىل، وليست العّلَة؛ ألنَّ العبادَة من املخلوقات تـََتحقَُّق يف مجلتهْم أي من أعداٍد منهْم ولكنها تتخلَُّف يف أفراٍد 



ة فهي اليت تدوُر مع املعلوِل وجوداً وعدماً فال تتخّلُف ال يف اجلملِة وال يف األفراِد. كقوله (ص) : منهْم. أما العل
 ).70»(قاتُل أبيِه ال يرثُ «

َناُه احلُْْكَم َصِبيا} [َمرَمي:  ُ تعاىل: {وآتـَيـْ َّ ) أي ِحْكَمٌة 71»(الصَّْمُت ُحْكٌم وقليٌل فاِعُلهُ «] وقال (ص) : 12قال ا
َِّ َواحلِْْكَمِة} 129َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة} [البَـَقَرة: {َويُـ  ِت ا َ َلى ِيف بـُُيوِتُكنَّ ِمْن آ ]. وقال تعاىل: {َواذُْكْرَن َما يـُتـْ

ََّ َحيُْكُم َما 34[األحزَاب:  ] أي 1يُرِيُد} [املَائدة: ] ِقيَل تـَْفِسُري الُقرآِن، ويـَْعين ما نـَبََّه عليه القرآُن ِمْن ذلك {ِإنَّ ا
َا ا َّ أَنـَْزْلَنا التـَّْوَراَة ِفيَها ُهدًى َونُوٌر َحيُْكُم ِ لنَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا لِلَِّذيَن ما يُرِيُدُه َجيَْعُلُه ِحْكَمًة، وقولُُه َعزَّ وجلَّ: {ِإ ألنْ 44َهاُدوا} [املَائدة:  ٌت ُحمَْكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب ] فهو من اِحلْكَمِة املُْخَتصَّة  َ ِبياء أو ِمَن اُحلْكِم. أما قوله: {آ

َاٌت} [آل ِعمَران:  ُت  ]7َوُأَخُر ُمَتَشاِ َهٌة ِمْن َحْيُث اللَّْفُظ وال ِمْن َحْيُث املعَىن. فاآل فاملُْحكُم: ما ال يـَْعرُض فيه ُشبـْ
عًىن واحد. وال تُفّسر إال على وجه واحد. وأيضاً هي اليت أُتقنت فليس احملكماُت معناها قطعيٌّ، أي ليس هلا إالّ م

إّن اجلَنََّة «فيها خلل وال عوج. واملَُتشاِبُه على أْضُرٍب، أي يفّسر على أكثر من وجه.. ويف اَحلِديِث: 
ُوا بْنيَ أْن يـُْقتَـُلوا ُمْسِلِمَني وبـَْنيَ 72»(لِلُمَحكَِّمنيَ   أْن يـَْرَتدُّوا فاْختاُروا الَقْتَل، وِقيَل عِن املَُخصَِّصَني ) ِقيَل ُهْم قَـْوٌم ُخريِّ
 ِحلْكَمِة.

]. وَحَلْلُت: نـََزْلُت، أصُلُه ِمْن 27حل: أصُل احلَلِّ َحلُّ الُعْقَدِة، أي نـَْقُضَها وَفكُّها {َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِين} [طه: 
رُُه. {َأْو َحتُلُّ َقرِيًبا ِمْن َدارِِهْم} [الّرعد: َحلِّ األْمحاِل ِعْنَد النـُُّزوِل، مث ُجرِّ  د اْسِتْعمالُُه لِلنزوِل، فقيَل َحلَّ ُحُلوًال وأَحلَُّه َغيـْ

] أي أنزلوهم داَر اهلَالِك. ويقاُل: َحلَّ الدَّْيُن: انتهى أجُلُه 28]، و {َوَأَحلُّوا قَـْوَمُهْم َداَر اْلبَـَواِر} [إبراهيم: 31
ُهلُْم َحلَّ ُه، واحلِلَُّة: القوُم النازِلوَن. وَحيٌّ ِحالٌل: ِمثْـُلُه. واملََحلَُّة: مكاُن النُّزوِل. وعن َحلِّ الُعْقَدِة اْسُتِعَري قو فوَجَب أَداؤُ 

ُ َحَالالً َطيًِّبا} [املَائدة:  َّ {َهَذا َحَالٌل َوَهَذا  ]،88الشيُء ِحال، إذا كان َحالًال، ومنه قوله تعاىل {وَُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم ا
ُلَغ اْهلَْدُي حمَِلَُّه} [البَـَقَرة: 116َحَراٌم} [الّنحل:  ]. وِمَن احلُُلوِل َحلَّ اهلدُي إذا بلَغ موضَع حلِّ حنرِِه {َحىتَّ يـَبـْ

َُّ كذا: جعَلُه حالًال {َوُأِحلَّْت َلُكُم األَنـَْعاُم} [اَحلّج: 196 أَيـَُّها ا30]. وأَحلَّ ا َّ َأْحَلْلَنا َلَك أَْزَواَجَك ]، {َ لنَِّيبُّ ِإ
َك َوبـََناِت َعمَّاِتكَ  ُ َعَلْيَك َوبـََناِت َعمِّ َّ ] فإْحالُل 50} [األحزَاب: الالَِّيت آتـَْيَت ُأُجوَرُهنَّ َوَما َمَلَكْت َميِيُنَك ِممَّا أَفَاَء ا

نَّ. وبـََلَغ األجل أزواجه هو يف الَوْقِت ِلَكْوِِنَّ َحتَْتُه، وإْحالُل بَن اِت الَعمِّ وما بـَْعَدُهنَّ يف اآلية الكرمية: إْحالُل التـََّزوُِّج ِ
ََذا 2حمَِلَُّه، ورُجٌل َحالٌل وحمُِلٌّ، إذا َخرََج إىل اِحللِّ عن احلََرِم {َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوا} [املَائدة:  ]، و {َوأَْنَت ِحلٌّ ِ

َُّ َلُكْم حتَِلََّة َأْميَاِنُكْم} [الّتْحرمي: 2اْلبَـَلِد} [البَـَلد:  َ ما تـَْنَحلُّ 2] أي َحالٌل. وقولُه َعزَّ وجلَّ: {َقْد فـََرَض ا ] أي بـَنيَّ
)، أي 73ِة الَقسـَِم(حتَِلَّ به ُعْقَدُة أْمياِنكْم ِمَن الَكفَّاَرِة. وُرِوَي: ال َميُوُت للّرُجِل ثالثٌة ِمَن األوالِد فـََتَمسَُّه النـاُر إالَّ َقْدَر 

َُّ تعاىل، وعلى هذا قوُل الشاِعر:  َقْدَر ما يـَُقـوُل: إْن شاَء ا
 وقْـُعُهنَّ األْرَض َحتِْليلُ 



 ِلَمْن ، وهلذا يقالُ واحلَِليُل: الزَّْوُج إّما ِحلَلِّ ُكلِّ واِحٍد ِمنُهما إزاَرُه ِلآلَخر، وإّما لِنـُُزولِِه َمَعُه، وإّما ِلكْونِِه َحالًال له 
]. واحلُلَُّة: 23َساء: ُحيالَُّك: َحِليٌل. واحلَِليَلُة: الزَّوَجُة. وَمجُْعها: حالِئل {َوَحَالِئُل أَبـَْناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصَالِبُكْم} [النِّ 

 القميُص واإلزاُر والّرِداُء.
حلِ  ِ ْلِف؛ واملُحالَفُة: املُعاَهَدُة، وُجِعَلت لِلُمالَزَمِة اليت َتُكوُن حلف: احلِْلُف: الَعْهُد بـَْنيَ الَقْوِم ألنه ال يـُْعَقُد إالَّ 

 ِمبُعاهدٍة. وفالٌن َحِلُف َكَرٍم وِحْلُف َكَرٍم. واألْحالُف: َمجُْع َحِليٍف. قال الشاِعُر:
 َتَدارَْكُتما األْحالَف قد ُثلَّ َعْرُشها

ُخُذ بـَْعُضُهمْ   َ َ به عن ُكلِّ ميٍَِني. {َوَال ُتِطْع ُكلَّ َحالٍَّف واحلَِلُف: أْصُلُه الَيِمُني الذي  ا الَعْهَد، مث ُعربِّ  ِمْن بـَْعٍض 
َِّ َما َقاُلوا} [الّتوَبة: 10َمِهٍني} [الَقَلم:  ِ َِّ ِإنـَُّهْم 74] أْي ِمْكثاٍر لِْلَحِلِف. وقال تعاىل: {َحيِْلُفوَن  ِ ]، {َوَحيِْلُفوَن 
َِّ َلُكْم لِيُـْرُضوُكْم} [الّتوبَة: 56 ِمْنُكْم} [الّتوبَة: َلِمْنُكْم َوَما ُهمْ  ِ ]. واملُْحِلُف: كلُّ شيٍء ُحمْتَـَلٍف فيه 62]، {َحيِْلُفوَن 

 ُفالٍن ْلفُ ألنه داٍع إىل احلَِلِف. واملُحاَلَفُة: أْن َحيِْلَف ُكلٌّ ِلآلَخر، مث ُجِعَلْت ِعباَرٌة عِن املُالَزَمِة ُجمَرَّداً، فقيَل: حِ 
ب الكفالة] أي ما كاَن منه يف اجلاهلية على » ال ِحْلَف يف اإلْسالمِ «وَحِليُفُه. وقال النّيب (ص) :  [رواه البخاري ـ 

ا ِحْلٍف كان يف ا«الفِنت والقتال والغارات، وخبالِفِه قال النيبُّ (ص) :  ) أي 74»(اهلية مل يَزِْدُه اإلسالُم إالَّ شدةجلوأميُّ
يه املعاقدة على اخلري ونصرة احلق كحلف املطيبني. وُفالٌن َحِليُف اللِّساِن: أْي َحِديُدُه، كأنَُّه ُحياِلُف الَكالَم ما كان ف

 فال يـََتباطَأ عنه، ومنه: َحِليُف الَفصاَحِة.
صِّ الشََّعر، فقيَل: َحَلَق َشَعَرُه {َوَال حلق: احلَْلق: الُعْضُو املَْعروُف. وَحَلَقُه: َضَربَُه فأصاَب َحْلَقُه، مث ُجِعَل احلَْلُق لِقَ 

رِيَن} [الَفْتح: 196َحتِْلُقوا ُرُؤوَسُكْم} [البَـَقَرة:  ]. وَرأٌس َحِليٌق، وِحلَْيٌة َحِليٌق، واْعُتِربَ 27]، {ُحمَلِِّقَني ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصِّ
 لََّق الطَّاِئُر، إذا اْرتـََفَع وداَر يف طَيَـَرانِِه.يف احلَْلَقِة معَىن الدََّورَاِن، فقيَل: َحْلَقُة القوِم، وِقيَل حَ 

َُْمُرُهْم َأْحَالُمُهْم} [الطُّور ] ِقيَل: 32: حلم: احلِْلُم: َضْبُط النـَّْفِس والطَّْبِع عن َهَيجاِن الَغَضِب، وَمجُْعُه أْحالٌم {أَْم 
َفسَُّروُه بذلك ِلَكْونِِه ِمْن ُمسبـََّباِت الَعْقِل. وقد َحُلَم وَحلََّمُه  معناُه ُعُقوُهلُْم. وليس احلِْلُم يف اَحلقيَقِة هو الَعْقل، لكنْ 

]. وقولُه تعاىل: 75الَعْقُل وَحتَلََّم. وأْحَلَمت املَرأُة: َوَلَدْت أْوالداً ُحَلماَء {ِإنَّ ِإبـَْراِهيَم َحلَِليٌم َأوَّاٌه ُمِنيٌب} [ُهود: 
ُه ِبُغَالٍم َحِليٍم} [ا ] أي ُوِجَدْت فيه قـُوٌَّة احلِْلِم. وقولُُه َعزَّ وجلَّ: {َوِإَذا بـََلَغ اَألْطَفاُل ِمْنُكُم 101لصَّافات: {فـََبشَّْرَ

حلِْلِم. ويُقاُل: َحَلَم يف نـَْوِمِه َحيُْلُم ِحلماً 59اْحلُُلَم} [النُّور:  َي (احلُُلَم) ِلَكْوِن صاِحِبِه َجِديراً  ] أي َزماَن البـُُلوِغ، ومسُِّ
 َأْحَالٍم} ُحُلماً، وِقيَل ُحْلماً حنُو ُرْبٍع، وَحتَلَّم واْحتَـَلَم وَحَلْمُت به يف نـَْوِمي، أي َرأيْـُتُه يف املَناِم {قَاُلوا َأْضَغاثُ و 

لِقراد يف قوِل الشاِعر:44[يُوُسف:  َئِة ِبدالَلِة َتْسِمَيتها   ]. َوَحَلَمُة الثَّْدِي يف اهلَيـْ
 ِبِطٍني ِمَن احلُوالِن ُكتَّاُب أْعَجم ِه طَبَـَعتـُْهماكأّن ِقَراَدْي َزْورِ 

ً، إذا دارَ   يـَْتُه لَِيْسُكَن وَحِلَم اجلِْلُد: وقَـَعْت فيه احلََلَمُة. وَحَلْمُت الَبِعَري: نـََزْعُت عنه احلََلَمَة، مث يُقاُل َحلَّْمَت ُفال َتهُ  نـْ َنَك ِمَن الَبِعري إذا سكَّ  بِنَـزِْع الِقراِد عنه. وتـََتَمكََّن منه َمتَكُّ



، وهو ما يـَُزّين به من املصوغات {ِمْن ُحِليِِّهْم ِعْجًال َجَسًدا َلُه خُ  : َمجُع احلَْلِي، حنُو َثْدٍي وثُِديٍّ َواٌر} حلي: احلُِليُّ
]، 23ْن َذَهٍب} [اَحلّج: ]. يقاُل َحِلي َحيَْلى: أي َحُسَن ُحْسَن احلَْلِي {ُحيَلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر مِ 148[األعَراف: 

] أي من ينّشأ يف 18]، وِقيَل احلِْلَيُة {َأَوَمْن يـَُنشَُّأ ِيف اْحلِْلَيِة} [الّزخُرف: 21{َوُحلُّوا َأَساِوَر ِمْن ِفضٍَّة} [اإلنَسان: 
 الزينة.

يًما َوَغسَّاًقا} [النـَّبِإ: ]، {إِ 15حّم: اَحلِميُم: املاُء الشديُد اَحلرَارَِة {َوُسُقوا َماًء محَِيًما} [َحممَّد:  ]، {َوالَِّذيَن 25الَّ محَِ
يٍم} [يُونس:  َها 19]، {ُيَصبُّ ِمْن فـَْوِق ُرُؤوِسِهُم اْحلَِميُم} [اَحلّج: 4َكَفُروا َهلُْم َشَراٌب ِمْن محَِ ]، {مثَُّ ِإنَّ َهلُْم َعَليـْ

يٍم} [الصَّافات:  يٌم َوَغسَّاٌق} [ص: ]، {َهَذا فـَْلَيُذوُقو 67َلَشْوً ِمْن محَِ ]. َوِقيَل للماِء احلارِّ يف ُخُروِجِه ِمْن 57ُه محَِ
يماً ع َي الَعَرُق محَِ ُء. ومسُِّ تِيها البـَُعَداُء ويـَْزَهُد فيها الُقر َ َبِعِه: َمحٌَّة. وُرِوَي: العاِملُ كاَحلمَِّة  َي احلَمَّاُم َمنـْ لى التَّْشِبيِه. ومسُِّ

َشاِفِعَني  يـَُعّرُِق، وإمَّا ِلما فيه ِمَن املاِء احلارِّ. واْسَتَحمَّ ُفالٌن: َدَخَل اَحلمَّاَم. قاَل َعزَّ وجلَّ: {َفَما لَنَا ِمْن َمحَّاماً إّما ألنَّهُ 
يٍم} يًما} [املَعارج: 101-100[الشَُّعَراء:  *َوَال َصِديٍق محَِ يُب ] فهو الَقر 10]. وقولُه تعاىل: {َوَال َيْسَأُل محَِيٌم محَِ

ِلما قـُْلنا، وَيُدلُّ على املُْشِفُق فكأنَُّه الذي َحيَْتدُّ ِمحَايًَة ِلَذويِه. وِقيَل ِخلاصَِّة الرَُّجِل حامَُّتُه، فقيل: احلامَّة والعامَُّة، وذلك 
 فالٌن لُِفالٍن: اْحَتدَّ، وذلَك أبـَْلُغ من ذلَك أنه ِقيَل لِْلُمْشِفِقَني ِمْن أقاِرِب اِإلْنساِن ُحَزانَتُه، أي الذيَن َحيَْزنُوَن له. واْحَتمَّ 

ُموٍم} (اْهَتمَّ) ِلما فيه ِمْن َمْعَىن االْحِتماِم. وأَحمَّ الشَّْحَم: أذابَُه وصاَر كاَحلِميِم. وقوله َعزَّ وجلَّ: {َوِظلٍّ ِمْن حيَْ 
خاُن الشَِّديُد السَّواِد، وَتْسِميَـُتُه إّما ِلما فيه ِمْن فَـْرِط ] لِْلَحِميِم، فـَُهَو يـَْفعوُل ِمْن ذلَك. وِقيَل أْصُلُه الدُّ 43[الواِقَعة: 

رٍِد َوَال َكِرٍمي} [الواِقَعة:  َ ُتُصوَِّر فيه ِمَن احلََمَمِة، ومن لفِظها الَيْحموُم أي  ] أو ِلما44احلَراَرِة كما َفسََّرُه يف قولِه: {َال 
َ َعِن 16ْم ِمْن فـَْوِقِهْم ظَُلٌل ِمَن النَّاِر َوِمْن َحتِْتِهْم ظَُلٌل} [الزَُّمر: األسوُد من كلِّ شيٍء، وإليه أِشَري بقولِِه: {هلَُ  ]. وُعربِّ

َيْت بذلَك إّما ملا ِفيها ِمَن احلَراَرِة املْفرَطِة، و  ِحلماِم كَقْوهلِِْم ُحمَّ كذا، أي ُقدَِّر. واحلُمَّى: مسُِّ على ذلَك قولُه املَْوِت 
ا ِمْن أمارات اِحلماِم 75»(ِمْن فـَْيِح َجَهنَّمَ  َواحلُمَّى«(ص) :  ُب املَْوِت. وِقيل َمحََّم الَفرُْخ، إذا اْسَودَّ ِجْلُدُه ِمَن الّرِيِش. وَمحَّ )، وإّما ملا يـَْعرُض فيها ِمَن احلَِميِم أي الَعَرِق، وإّما لَكْوِ : اسَودَّ َم وْجُههُ لَِقْوهلِِْم: احلُمَّى بَريُد املَْوِت، وِقيَل 

 لشََّعر، فـَُهما ِمَن َلْفِظ اَحلَممِة.
لَفِضيَلِة، وهو أَخصُّ ِمَن املَْدِح، وأَعمُّ ِمَن الشُّْكر، فإنَّ املَْدَح يقا َِّ تعاىل: الثَّناُء عليه  ُل ِفيما َيُكوُن ِمَن محـد: اَحلْمُد 

لتَّْسِخري ْخِتيارِِه وِممَّا يقاُل منه وفيه  ، فقْد ُميَْدُح اإلْنساُن ِبطُوِل قاَمِتِه وَصباَحِة وْجِهِه، كما ُميَْدُح بَِبْذِل ماِلِه اِإلْنساِن 
ْكٍر َمحٌْد وَلْيَس وَسخائِِه وِعْلِمِه، واَحلْمُد َيُكوُن يف الثَّاين دوَن األوَِّل، والشُّْكُر ال يُقاُل إالّ يف ُمقابـََلِة نِْعَمٍة: فُكلُّ شُ 

َد وُحمَمٌَّد إذا َكثـَُرْت ِخصاُلُه ُكلُّ َمحٍْد ُشكراً  ، وُكلُّ َمحٍْد َمْدٌح وَلْيَس ُكلُّ َمْدٍح َمحْداً. ويقاُل ُفالٌن َحمُْموٌد، إذا محُِ
] َيِصحُّ أْن يُكوَن يف َمْعَىن 73املَْحُموَدُة. وَحمَْمٌد إذا ُوِجَد َحمْموداً. وقوله عزَّ وجلَّ: {ِإنَُّه محَِيٌد جمَِيٌد} [ُهود: 

ت «ْحُموِد، وأْن يُكوَن يف َمْعَىن احلاِمِد. وُمحاداَك أْن تـَْفَعَل كذا، أْي غايـَُتَك املَْحُموَدُة، قالت أم سلمة املَ  ُمحادَ َِْيت ِمْن بـَْعِدي اْمسُُه َأْمحَدُ » النساِء َغضُّ الطرف رًا ِبَرُسوٍل  } أي غايُة ما ُحيَْمُد منهنَّ هذا. وقوله عزَّ وجلَّ: {َوُمَبشِّ



ِه وِفْعِلِه تـَْنِبيهاً أنَُّه كما ُوِجَد اْمسُُه أْمحَُد، فإنّه يُوَجُد وُهَو حمَ 6[الصَّف:  مسِْ موٌد يف ] فأْمحَُد إشارٌَة إىل النَّيبِّ (ص) 
َلُه. وقوله تعاىل: أْخالِقِه وأْحوالِِه، وَخصَّ َلْفَظَة أْمحََد فيما َبشََّر به ِعيَسى (ع) تـَْنِبيهاً أنَُّه أْمحَُد منه وِمَن ا لذيَن قـَبـْ

َِّ} [الَفْتح:  ٌد َهُهنا وإْن كاَن ِمْن وْجٍه اْمساً َعَلماً َلُه، َففيه إشاَرٌة إىل وْصِفِه بذِلَك 29{ُحمَمٌَّد َرُسوُل ا ] َفُمَحمَّ
رُ  َّ نـَُبشِّ  ] فُيحمل7َك ِبُغَالٍم اْمسُُه َحيَْىي} [َمرَمي: وَختِْصيِصِه ِمبَْعناُه احلاِمِد واْحملموِد كما َمَضى ذلَك يف قوله تعاىل: {ِإ

 لفظ حيىي على معىن احلياة.
َرة وُمحٌُر. {َواْخلَْيَل َواْلِبَغاَل َواْحلَِمَري} [الّنحل:  ٌري وأمحِْ ]. ويـَُعبـَُّر عن اجلاِهِل 8محر: اِحلماُر: احلََيواُن املَْعُروُف، وَمجُْعُه محَِ ثِّر: 5ِمُل َأْسَفاًرا} [اجلُُمَعة: بذلَك {َكَمَثِل احلَِْماِر حيَْ  ]. وِمحاُر قـَبَّاَن: ُدَويـْبٌَّة. 50]، {َكَأنـَُّهْم ُمحٌُر ُمْستَـْنِفَرٌة} [املدَّ
َئِة. واملَُحمَُّر: الَفَرُس اهلِجُني املَُشبَّ  ِحلماِر يف اهلَيـْ ُه بَِبالَدِة ُه َبالَدتُ واِحلماراِن: َحَجراِن ُجيَفَُّف َعَلْيِهما اجلُنب ُشبَِّها 
ِِْم. وِقيَل: َمحَْراءُ الِعجاِن، َأي  اِحلماِر. واحلُْمَرُة يف األْلواِن، وِقيَل األْمحَُر واألْسَوُد لْلَعَجِم والَعَرِب اْعِتباراً ِبغاِلِب أْلَوا ُم ِحلُْمرِته. وَسَنٌة َمحَْراُء: الُعُنُق. واألْمحََراِن: اللَّْحُم واخلْمُر اعِتباراً بَِلْونـَْيِهما. واملَْوُت األْمحَُر: أ صُلُه ِفيما يـَُراُق فيه الدَّ

ُة اَحلرِّ. وِقيَل: وطاَءٌة َمحَْراُء، إذا كانْت َجديَدًة. ووطاَءٌة » ومحراُء الظهرية«َجْدبٌَة لِْلُحْمَرِة العاِرَضِة يف اَجلوِّ منها.  ِشدَّ
 َدمهاُء: داِرَسٌة.

ٌل، كالَوَلِد يف األْثقاِل املَْحُموَلِة يف الظَّاِهر كالشـيِء املَْحُموِل على الظَّْهِر: ِمحٌْل، ويف األْثقاِل املَْحُموَلِة يف الباِطِن: محَْ ِربَ يف أشياء َكثريٍَة َفُسوَِّي بـَْنيَ لَفِظِه يف ِفْعٍل، وفـُّرِق بـَْنيَ كثٍري منها يف َمصاِدرِها، فقيَل يف محل: احلَْمُل: معًىن واِحٌد اْعتُ 
 ُحيَْمْل ِمْنُه َشْيٌء} ْطِن واملَاِء يف السَّحاِب والثََّمَرِة يف الشََّجَرِة، تشبيهاً ِحبَْمِل املَرأِة {َوِإْن َتْدُع ُمثـَْقَلٌة ِإَىل ِمحِْلَها الَ البَ 

 َوأَثـَْقاًال َمَع أَثـَْقاهلِِْم} [الَعنكبوت: ]. يقاُل: َمحَْلُت الثِّْقَل والّرِسالَة والوْزَر َمحًْال، ومنه {َوَلَيْحِمُلنَّ أَثْـَقاَهلُمْ 18[َفاِطر: 
ُهْم ِمْن َشْيٍء} [الَعنكبوت: 13 َ ]، {َوالَ َعَلى الَِّذيَن ِإَذا َما أَتـَْوَك لَِتْحِمَلُهْم قـُْلَت 12]، {َوَما ُهْم ِحبَاِمِلَني ِمْن َخطَا

ُلُكْم َعَلْيِه} [الّتوَبة:  ]، وقولُه َعزَّ وجلَّ 25َأْوَزاَرُهْم َكاِمَلًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة} [الّنحل:  ]، {لَِيْحِمُلوا92الَ َأِجُد َما َأمحِْ ُلوا التـَّْوَراَة مثَُّ ملَْ َحيِْمُلوَها َكَمَثِل احلَِْماِر َحيِْمُل َأْسَفاًرا} [اجلُُمَعة:  ] أي ُكلُِّفوا أْن يـََتَحمَُّلوها، أي 5{َمَثُل الَِّذيَن محُِّ
َلُه واْحَتَمَلُه وَمحََلُه، ومنه {فَاحْ يـَُقوُموا ِحبَقِّها  َتَمَل فلم َحيِْمُلوها. ويُقاُل: َمحَّْلُتُه كذا فَـَتَحمََّلُه، وَمحَّْلُت عليه كذا فَـَتَحمَّ

ْيُل َزَبًدا َرابًِيا} [الّرعد:  َا عَ 11]، {َمحَْلَناُكْم ِيف اْجلَارِيَِة} [احلَاقَّة: 17السَّ َل َوَعَلْيُكْم َما ]، {فَِإْن تـََولَّْوا فَِإمنَّ َلْيِه َما محُِّ
ْلُتْم} [النُّور:  ْلَنا َما َال طَاقَ 54محُِّ َنا ِإْصًرا َكَما َمحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَنا َربـََّنا َوَال ُحتَمِّ َة َلَنا ِبِه} ]، {َوالَ َحتِْمْل َعَليـْ

]، {ُذّرِيََّة َمْن َمحَْلَنا َمَع نُوٍح ِإنَُّه َكاَن َعْبًدا َشُكوًرا} 13 َوُدُسٍر} [الَقَمر: {َوَمحَْلَناُه َعَلى َذاِت أَْلَواحٍ  ]،286[البَـَقَرة: 
َلِت اَألْرُض َواْجلَِباُل} [احلَاقَّة: 3[اإلسَراء:  ]. وَمحََلِت املَـرأُة: َحِبَلت، وكذا َمحََلِت الشََّجَرُة، يُقاُل َمحٌْل 14]، {َومحُِ

]، {َوَما َحتِْمُل ِمْن أُنـَْثى َوالَ َتَضُع ِإالَّ بِِعْلِمِه} 4اَألْمحَاِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ} [الّطَالق: وأْمحاٌل {َوأُوَالُت 
قاف: ]، {َمحََلْتُه أُمُُّه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها} [األح189]، {َمحََلْت َمحًْال َخِفيًفا َفَمرَّْت ِبِه} [األعَراف: 11[َفاِطر: 

] واألصُل يف ذلك: اَحلْمُل على الظَّْهر، فاْسُتِعَري للَحَبِل 15]، {َوَمحُْلُه َوِفَصاُلُه َثالَثُوَن َشْهًرا} [األحقاف: 15



ُة، ِلَما ُحيَْمُل على َظْهِر الَبِعري. وِقيَل: املَْحُمولَ  ِبدالَلِة قوهلِِْم: وَسَقِت الناَقُة، إذا َمحََلْت. وأصُل الَوْسِق: اِحلْمُل املَْحُمولُ 
 َحمُْموًال لَِعْجزِِه أو عليه كالَقُتوبَِة والرَّكوبَِة. واحلَُموَلِة ِلَما ُحيَْمُل. واِحلْمُل للَمْحُموِل. وُخصَّ الضَّْأُن الصَِّغري بذلك ِلَكْونِهِ 

ا ُشبَِّه ال ُه، َوَمجُْعُه أْمحاٌل وِمحْالٌن، و َّ ِه إ ت: لُِقْرِبِه ِمْن َمحِْل أمِّ سَّحاُب فقال َعزَّ وجلَّ: {فَاْحلَاِمَالِت ِوقْـًرا} [الّذارَ لسَّْيِل، ]. واَحلِميُل: السحاُب الكِثُري املَاِء، ِلَكْونِِه حاِمًال للماِء. واحلَِميُل: ما َحيِْمُلُه السَّْيُل، والَغرِيُب تشبيهاً 2
 حاِمًال لِلَحقِّ َمَع َمْن عليه اَحلقُّ. وِمرياُث اَحلِميِل: ِلَمْن ال يتحقَُّق َنَسُبُه. و والَوَلِد يف الَبْطِن. واحلَِميُل: الَكِفيُل ِلَكْونِهِ 

 ]: ِكنايٌَة عِن النَّماِم، وِقيَل: ُفالٌن َحيِْمُل اَحلَطَب الرَّْطَب: أي يَِنمُّ.4{َمحَّاَلَة احلََْطِب} [املََسد: 
َن اجلََواِهر املَْحِميَِّة كالناِر والشمِس، وِمَن الُقوَِّة احلارَِّة يف الَبَدِن. قال تعاىل: {ِيف َعْنيٍ محي: احلَْمُي: احلََرارَُة املُتَـَولَِّدُة مِ 

َئٍة} [الكهف:  ِر َجَهنََّم 86محَِ َ َها ِيف  ] أي ذات َمحَأ، وُقرىَء (َحاِمَيٍة) أي حارّة. وقال عز وجلَّ: {يـَْوَم ُحيَْمى َعَليـْ
َا ِجَباهُ  ُتْم َتْكِنُزوَن} [الّتوَبة: فـَُتْكَوى ِ َي 35ُهْم َوُجُنوبـُُهْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما َكنَـْزُمتْ ِألَ◌نـُْفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكنـْ ]. ومحَِ

َ عن الُقوَِّة الَغَضِبيَِّة ِإذا ا، وُعربِّ ا وَحَراَرُ َيِت اَحلِديَدُة إْمحاًء. وُمحَيَّا الكأِس: َسْوَرُ حلَِميَِّة، فقيَل:  النهاُر، وُأمحِْ َرْت 
يََّة اْجلَاِهِليََّة} [الَفْتح:  يُت على ُفالٍن، أي َغِضْبُت عليه، ومنه {محَِ ] وعن ذلك اْستُِعَري قـَْوُهلُْم َمحَْيُت املكاَن 26محَِ

َِّ ورسولِِه( َض َمحْياً. وقوُله عزَّ وجلَّ: {َوالَ َحاٍم} ). َوَمحَْيُت أْنِفي َحمِْمَيًة، وَمحَْيت املَري76ِمحًى، وُرِوَي: ال ِمحَى إالّ 
] ِقيَل: هو الَفْحُل إذا َضَرَب َعَشَرَة أْبُطٍن، كان يقاُل: ُمحَي َظْهرُُه، فال يـُرَْكُب. وأْمحاُء املَرأِة: ُكلُّ َمْن  103[املَائدة: 

يه ا. واَحلمأُة واَحلَمأ: ِطٌني أْسَوُد، ومنه {َوَلَقْد َخَلْقَنا كان ِمْن ِقَبِل َزْوِجها وذلك ِلَكْوِِْم ُمحاًة هلا. وِقيَل َمحاها ومحَِ
ر، واإلنساُن 26اِإلْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َمحٍَإ َمْسُنوٍن} [اِحلجر:  نه ُخِلق من مارٍج من  ] ولذا يتفاخر الشيطان 

ألْصِل خلق من َصلَصال من محٍإ مسنون ومل يعلم الشيطان أن التفاضل عند هللا تعاىل  لعمل والتقوى ال  يكون 
 واملعصية.

ُن لِإلْشفاِق، يقاُل َحنَِّت املَرأُة والناَقُة ِلَوَلِدها، وقد يكوُن َمَع ذلك َصْوٌت. و  لذلك يـَُعبـَُّر حن: احلَِنُني: النَِّزاُع املَُتَضمِّ
 ِبُصوَرتِِه، وعلى ذلك: َحِنُني اِجلذِْع، ورِيٌح َحُنوٌن وقـَْوٌس حلَِنِني عن الصَّْوِت الدَّالِّ على النـَّزاِع والشََّفَقِة أو ُمَتَصوِّرٍ 

يَنٌة، وُوِصَفَتا بذلك اعتباراً »ما َلُه حانٌَّة وال آنَّةُ «َحنَّانٌَة، إذا َرنَّْت ِعنَد اِإلْنباض. ويُقاُل:  َقة وال شاٌة مسَِ ، أي ال 
َ عِن الرَّْمحَِة به، فُيقاُل: َحنَّ عليه: ِبَصْوِِما. وَلمَّا كان احلَِنُني ُمَتَضّمناً لِإلشْ  فاِق واِإلْشفاُق ال يـَنـَْفكُّ ِمَن الرَّْمحَِة، ُعربِّ

َّ} [َمرَمي:  ً ِمْن َلُد ] ومنه ِقيَل: احلَنَّاُن املنَّاُن، أي الرحيُم بعبادِه املعطي هلم؛ وَحنانـَْيَك: 13َرِمحَُه، قال تعاىل: {َوَحَنا
 فاٍق، وتـَْثِنيَـُتُه َكتَـْثِنَيِة َلبـَّْيَك وَسْعَدْيَك. ويوم ُحنَـْنيٍ: مْنُسوٌب إىل َمكاٍن َمْعُروٍف.إْشفاقاً بـَْعَد إشْ 

َي الَيمُني الَغُموُس ِحْنثاً لذلك. 46حنث: {وََكانُوا ُيِصرُّوَن َعَلى اْحلِْنِث اْلَعِظيِم} [الواِقَعة:  ، ومسُِّ ْنِب املُْؤمثِِ ] أي الذَّ
حلِْنِث عِن البـُُلوِغ ِلَما كان اِإلْنساُن ِعْنَدُه يـُْؤَخُذ ِمبا يـَْرتِكُبُه ِخالفاً وِقيَل: َحِنَث يف  َ ا، وُعربِّ  ِلَما   َميِيِنِه، إذا مل َيِف 

َلُه، َفِقيَل بـََلَغ ُفالٌن احلِْنَث. واملَُتَحنُِّث: الناِفُض عن نـَْفِسِه احلِْنَث، حنُو املَُتَحرِّج واملَُتأمثِِّ   .كان قَـبـْ



]، احلناجر َمجُْع َحْنَجَرٍة، وِهي جوف احللقوُم {َوبـََلَغِت اْلُقُلوُب 18حنجر: {َلَدى اْحلََناِجِر َكاِظِمَني} [َغافر: 
 ]: لوال أن ضاقت احلنجرة خلرجِت عن الروح.10اْحلََناِجَر} [األحَزاب: 

لنار لتُـ  ْنِضَجها فهي حنيذ، ومنه قوله تعاىل: {َأْن َجاَء ِبِعْجٍل حنذ: َحَنَذ الشاَة: َشواها وَجَعَل فوقها حجارًة ُحمْماًة 
ا يـُْفَعُل لِتَـَتَصبََّب عنه اللُّزوَجُة اليت فيه، وُهَو ِمْن قـَْوهلِِْم: َحَنْذُت 69َحِنيٍذ} [ُهود:  ] أي َمْشويٍّ بـَْنيَ َحَجَرْيِن، وإمنَّ

ُت عليه اجلالَل لِيَـْعَرَق، وهو َحمُْنوٌذ وَحِنيٌذ، وَقْد َحَنَذْتنا الشَّْمُس، أي الَفَرَس: اْسَتْحَضْرتُُه َشْوطاً أو َشْوَطْنيِ، مث ظاَهرْ 
 جعلتنا نعرق وخيرج منا ماٌء قليل.

َم حنف: احلََنُف: هو َمْيٌل عِن الضَّالِل إىل االِستقاَمِة. واجلََنُف: َمْيٌل عن االْستقاَمِة إىل الضالِل. واحلَِنيُف: من َأْسلَ 
 َِّ َِِّ َحِنيًفا} [الّنحل: َألْمِر ا ] وَمجُْعُه ُحَنفاُء: 67]، {َحِنيًفا ُمْسِلًما} [آل ِعمَران: 120 ومل يـَْلَتِو، {قَانًِتا 

َِِّ} [اَحلّج:  ُب ُكلَّ ]. وَحتَنََّف ُفالٌن، أي َحتَرَّى َطريَق االْسِتقاَمِة. وَمسَِّت الَعرَ 31-30{َواْجَتِنُبوا قـَْوَل الزُّوِر * ُحنـََفاَء 
َي بذلَك على َمْن َحجَّ أِو اْختَـَنتَ َحِنيفًا، تـَْنِبيهاً أنَُّه على ِديِن إْبراِهيَم (ع) . واألْحَنُف: َمْن يف رِْجِلِه َمْيٌل، قيل مسُِّ 

 التَّفاُؤِل، وقيَل َبِل اْسُتِعَري لْلَمْيِل املَُجرَِّد.
ابَِّة، أي  الفكُّ منهما، وِقيَل ِلمْنقاِر الُغراِب َحَنٌك ِلَكْونِِه كاحلََنِك ِمَن اِإلْنساِن. حنك: احلََنُك: َحَنُك اِإلْنساِن والدَّ

ْحَتِنَكنَّ وِقيَل: أْسَوُد ِمثُل َحَنِك الُغراِب وَحَلِك الُغراِب، َفَحَنُكُه: ِمْنقارُُه، وَحَلُكُه: َسواُد رِيِشِه، وقوله تعاىل: {َأل◌َ 
للِّجاِم والرََّسِن، فَيُكوُن 62سَراء: ُذّرِيـََّتُه ِإالَّ قَِليًال} [اإل ] َجيُوُز أْن يُكوَن ِمْن قَـْوهلِِْم: َحَنْكُت الدَّابََّة: أَصْبُت َحَنكها 

ً وألُرِسنَـنَُّه، وَجيُوُز أْن َيُكوَن ِمْن قَـْوهلِِْم: اْحتَـَنَك اجلََراُد األْرَض، أي اسْ  ِكِه َعَلْيها تَـْوَىل ِحبَنَ َحنَْو قَـْولَك: ُألجلَِْمنَّ ُفال
ْهُر: َكَقْوهلِِْم جنََ  َرُه وقَـرََع سنَُّه َوافْـتَـرَُّه، فأَكَلها واْسَتْأَصَلها فيكوُن َمْعناُه: ألْستَـْوِلَنيَّ عليهْم وُأِضلَّنـَُّهْم. وفالٌن َحنَّكُه الدَّ

 وحنو ذلك ِمَن االستعاراِت يف التَّْجربَِة.
ً 2ً َكِبريًا} [النَِّساء: حوب: احلُوُب: اإلْمث {ِإنَّهُ َكاَن ُحو  ً وَحْو ] واحلَْوُب: املَْصَدُر منه؛ من قـَْوهلِِْم: حاَب ُحو

ُ َأْو يـََتَحرَُّج ِمْنُه. وقوُهلُمْ  ُ به وِحيابًَة، واألْصُل فيه: َحَوَب لَزْجر اِإلِبِل. وفالٌن يـََتَحوَُّب مْن كذا، أي يـََتأمثَّ َّ : أحلََْق ا
َت فالٌن ِحبِيَبِة احلَْوبََة، أي املَ  . وِقيَل:  ْسَكَنَة واحلاَجَة، وَحِقيَقُتها: ِهَي احلاَجُة اليت َحتِْمُل صاِحَبها على ارتكاِب اإلمثِْ

ُء، ِقيَل هي النـَّْفُس، وَحِقيَقُتها: ِهَي النـَّْفُس املُْرتِكَبُة لْلَحْوِب َوهَي املَوُصوَفُة بَقْولِِه تعاىل: {إِ وُُّب: التََّحزُّن َوالتـََّوجُّع. َوالتَّحَ  َسْوٍء، َونـََزَل اْلَقْوُم ِحبَْوَبٍة ِمَن اَألْرض؛ َأْي ِمبَْوِضِع ُسوٍء. واْحلَْوبَُة: احلُْزُن َواْلَوْحَشُة، َواْلَوَجُع، نَّ النـَّْفَس َألمَّارٌَة واحلَْو
لسُّوِء} [يُوُسف:  ِ53.[ 

]، {ِإْذ 142]، {َفاْلتَـَقَمُه اْحلُوُت} [الصَّافات: 61َما} [الكهف: حوت: احلوت: السََّمُك العظيم {َنِسَيا ُحوتـَهُ 
أي يُراِوُغين  » ظلَّ ُحياِوُتِين «] وِقيَل: حاَوَتِين ُفالٌن: َخاَدَعين، 163َْتِيِهْم ِحيَتانـُُهْم يـَْوَم َسْبِتِهْم ُشرًَّعا} [األعَراف: 

 كِفْعِل احلُوِت يف املاء.



: الَفْقُر إليه َمَع َحمَبَِّتِه، وَمجُْعها حاجاٌت وحواِئُج. وحاَج َحيُوُج: اْحَتاَج {ِإالَّ َحاَجًة ِيف نـَْفِس حوج: احلاَجُة إىل الشيءِ 
ُدوَن ِيف ُصُدورِِهْم َحاَجًة} [اَحلشر: 68يـَْعُقوَب َقَضاَها} [يُوُسف:  ] 9]، واحلَْوجاُء: احلاَجُة، وقوله تعاىل: {َوَال جيَِ

ن ن َها َحاَجًة} [َغافر: أي وهم يشعرون  ُلُغوا َعَليـْ ] تـَْبلُغوا املواضَع 80فوسهم ليست حباجة إىل شيء. وقوله: {َولِتَـبـْ ا حلواِئجُكْم.  اليت تقصدو
َر َفِخَذْيِه، فـَيـَُعنَِّف يف َسْوِقِه. يُقاُل: حاَذ اِإلِبَل  َبَع الساِئُق حاذَيْي الَبِعري، أي أْد ُذها أي َحيُو حوذ: احلَْوُذ: أْن يـَتـْ

َادلة:  ] أي اْسَتاقـَُهْم سوقًا عنيفاً ُمْسَتولِياً عليهْم، أو 19ساَقها َسْوقاً َعِنيفاً. وقولُه: {اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطَاُن} [ا
ذلك كقوهلِِْم: اقـْتَـَعَدُه ِمْن قوهلِِْم: اْسَتْحَوَذ عليه أي استوىل عليه وَحَواُه إليه. ويُقاُل: اْسَتحاَذ، وهو الِقياُس. واْستعاَرُة 

لشيِء، ِمَن احلَْوِذ أي السَّْوِق.  الشيطاُن واْرَتَكَبُه. واألْحَوِذيُّ: اخلَِفيُف احلاِذُق 
لِفْكر. وقولُُه َعزَّ وجل: {ِإنَُّه َظنَّ َأْن َلْن َحيُوَر} [االنشقاق:  لذاِت وإّما  ] أي َلْن 14حور: احلَْوُر: التـََّردُُّد إّما 

َعثُوا ُقْل بـََلى َوَريبِّ َلتـُبـَْعُثنَّ} [التّـَغاُبن: يُـ  ]. وحاَر املاُء يف الَغِدير: 7بـَْعَث، وذلك حنُو قولِه {َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأْن َلْن يـُبـْ
ُر السَّواِين أَبداً تـََردََّد فيه. وحاَر يف أْمرِه: َحتَيـََّر. ومنه املِْحَوُر لِلُعوِد الذي َجتْري عليه البَكَرُة لتَـَردُِّدهِ  ذا النََّظر ِقيَل: َسيـْ ، و

لصَّْوِت فيه َكتَـَردُّ  َقِعر، تشبيهاً ِمبَحاَرِة املاِء لِتَـَردُِّد اهلواِء  َقِطع. وَحمارَُة اُألُذِن: ِلظاِهرِه املُنـْ ِد املاِء يف املَحاَرِة. والقوُم ال يـَنـْ
َِّ ِمن فساد أموِر بْعد صالِحها«نقول: يف َحَواٍر: يف تردٍد إىل نـُْقصاٍن. ويف الدعاء  أو ِمْن نـُْقصاٍن وتـََردٍُّد » نـَُعوُذ 

َدِة فيها. وِقيَل: حاَر يف األمِر بعَد املِضيِّ فيه. واملُحاَوَرُة واِحلَواُر: املَُرادَُّة يف الكالِم، ومنه التَّحاُوُر  يف احلاِل بـَْعَد الز
ُ َيْسَمُع َحتَاُورَكُ  َّ َادلة: {َوا ْحَوَر، أي بَِعْقٍل 1َما} [ا ]. وَكلَّْمُتُه فما َرَجَع إىل َحَواٍر أو َحويٍر أو َحمَْوَرٍة؛ وما يَِعيُش 

] مجُع أْحَوَر 22]، {َوُحوٌر ِعٌني} [الواِقَعة: 72ُحيوُر إليه. وقولُه تعاىل: {ُحوٌر َمْقُصوَراٌت ِيف اْخلَِياِم} [الرَّمحن: 
ايَُة اُحلْسِن مِ وَحْوَراَء. واحلَ  ُنُه، وذلك ِ َن الَعْنيِ. َوُر ِقيَل: ظُُهوُر َقِليٍل ِمَن الَبياِض يف الَعْنيِ ِمْن بـَْنيِ السََّواِد، وأْحَوَرْت َعيـْ

ُز احلُوَّاُر. واحلََوارِيُّوَن أْنصاُر عيسى (ع) . ِقيلَ  : كانُوا َقصَّارِيَن ألنَّ وِقيَل َحوَّْرُت الشيَء: بـَيَّْضُتُه وَدوَّْرتُُه، ومنه اخلُبـْ
م كانُوا ُيَطهِّ  ا ُمسُّوا َحوارِيَِّني َأل ُروَن نـُُفوَس الَقصَّار هو حمّوُِر الثياب، وِقيَل: كانُوا َصيَّاِديَن. وقال بعُض العلماِء، إمنَّ  َُّ َا يُرِيُد ا ِِِم الديَن والِعْلَم املُشاَر إليه بقولِِه تعاىل: {ِإمنَّ فاَد رَُكْم الناِس ِ  لُِيْذِهَب َعْنُكُم الّرِْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت َويَُطهِّ

ا ِقيَل كانُوا َقصَّارِيَن على التَّْمثِيِل والتشبيِه وُتُصوَِّر ِمْنه َمْن مل يـََتَخصَّْص ِمبَْعرَِفِتِه 33َتْطِهريًا} [األحزَاب:  ] قال: وإمنَّ
. احلقائَق اْلَمِهيَنَة املَُتداَوَلَة بـَْنيَ  َرِة، وقـَْوِدِهْم إىل اَحلقِّ العامَِّة. قال: وإمنا كانُوا َصيَّاِديَن الْصِطياِدِهْم نـُُفوَس الناِس ِمَن احلَيـْ ُر ابُن َعمَِّيت وَحَواِريَّ «قال النيبُّ (ص)  ) فـََتْشِبيٌه 78»(ِلُكلِّ َنِيبٍّ َحَوارِيٌّ وَحَواِريَّ الزُّبـَيـْرُ «) وقولُه (ص) : 77»(الزُّبـَيـْ } [آِِ  َِّ َِّ َقاَل اْحلََوارِيُّوَن َحنُْن أَْنَصاُر ا  ].52ل ِعمَران: ْم يف النُّْصَرِة حيُث قال تعاىل: {َقاَل َمْن أَْنَصارِي ِإَىل ا

َِِّ} [يُوُسف:   ليَس ] أي بـُْعداً منه. قال أبو ُعبَـْيَدَة: هي تـَْنزِيٌه واْسِتْثناٌء، وقيل: حاشَ 31حوش: {َوقـُْلَن َحاَش 
َرَد أنَّ ْسٍم ألّن َحْرَف اجلَرِّ ال َيْدُخُل على ِمْثِلِه، وليَس ِحبَْرٍف ألّن احلَْرَف ال ُحيَْذُف منه ما مل َيُكْن ُمَضعَّفاً َووَ 

ً على املف» حاشَ « ً متصرَّفاً، أْن يكوَن امساً مراِدفاً للتنزيِه منصو عولية املطلقة، على ثالثِة أُوُجٍه: أْن يكون فعًال متعدِّ



َِّ «حنو  ، أْن يكوَن لالْثتثناِء، فيكون حرفاً مبنزلِة إالَّ، لكنَُّه جيرُّ املُْستَـْثىن؛ تـَُقوُل حاَش وحاَشى، فمنهْم َمْن »حاَش 
ِبِه، وَجَعَلُه ِمْن َلْفَظِة احلَْوِش أي الوحِش، ومنه: ُحوشيُّ الكالِم، وِقيَل: احلُواشَ  ة ما ُيْسَتْحيا َجَعَل حاَش أصًال يف 

َتُه ِمْن َحَواَلْيِه. واْحتَـَوُشوُه وَحتَوَُّشوُه: أتـَوْ  ُه ِمْن منه، أو األمر الذي يكون فيه اإلمث والقطيعة. وقيل: أَحْشَتُه إذا ِجئـْ
ً ِمنْ  ُكَل اِإلنساُن ِمْن جاِنِب الطَّعاِم. ومنهم َمْن َمحََل ذلك َمْقُلو َ  َحَشى، ومنه احلاِشَيُة. َجَوانِِبِه. واَحلْوُش: أْن 

ْعتباِر التـََّغريُِّ ِقيَل: حاَل الشيءُ َحيُوُل ُحُؤوًال. و  اْسَتحاَل: تـََهيََّأ حول: أصُل اَحلْوِل: تـََغيـُُّر الشيِء واْنِفصاُلُه عن َغْريِِه، و
ْعِتباِر االْنفصاِل ِقيَل: حاَل بـَْيين وبـَيـَْنك كذا. وقوله تعاىل: {وَ  ََّ َحيُوُل بـَْنيَ اْلَمْرِء َوقـَْلِبِه} َألْن َحيوَل، و اْعَلُموا َأنَّ ا

، وُهَو أْن يـُْلقَي يف قَـْلِب اِإلْنساِن ما َيْصرُفُه عِن ُمراِدِه »يـَُقلُِّب الُقُلوبَ «] فِإشاَرٌة إىل ما ِقيَل يف وْصِفِه: 24[األنَفال: 
نَـهُ  ]. {ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن 54ْم َوبـَْنيَ َما َيْشتَـُهوَن} [َسَبإ: ِحلكَمٍة تـَْقَتِضي ذلَك، وِقيَل على ذلك {َوِحيَل بـَيـْ

] أي حتويل الضّر إىل نفع، مبعىن: املرض إىل 56ُدونِِه َفَال َميِْلُكوَن َكْشَف الضُّرِّ َعْنُكْم َوَال َحتِْويًال} [اإلسَراء: 
ُحلْكِم والَقْوِل. ومنه: أَحْلُت على ُفالٍن الصحة، والفقر إىل الغىن. وَحوَّْلـُت الشـيَء فـَتَ  لذَّاِت وإّما  َحّوَل: َغيـَّْرتُه إّما 

ُقَل صوَرَة ما ِفيِه إىل َغْريِِه ِمْن َغْريِ إزاَلِة الصُّوَرِة األوىل. ويف املثل: َلْو كاَن  لدَّيِن، وقوُلَك: َحوَّْلُت الِكتاَب، ُهَو أْن تـَنـْ
َها ِحَوًال} [الكهف: ذا ِحيَلٍة َلَتَحوَّلَ  ُغوَن َعنـْ ] َأي َحتَوًُّال. واَحلْوُل: السََّنُة اْعِتباراً 108. وقوله َعزَّ وجلَّ: {الَ يـَبـْ

ا {َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ َحْوَلْنيِ َكاِمَلْنيِ} [البَـقَ  ا، ودوراِن الشمِس يف َمطاِلِعها وَمغاِر ]، 233َرة: نقالِ
َر ِإْخَراٍج} [البَـَقَرة: {َمتَ  اُر: تـََغيـََّرْت، وأحالْت 240اًعا ِإَىل احلَْْوِل َغيـْ ]، ومنه: حاَلِت السَّنُة َحتُوُل. وحاَلِت الدَّ

 ولُ وأْحوَلْت: أَتى عليها اَحلْوُل، َحنُْو أعاَمْت وأْشَهَرْت. وأحاَل ُفالٌن َمبكاِن كذا: أقاَم به َحْوًال. وحاَلِت النَّاَقُة حتَُ 
رُُه ِمْن أُمورِ  ا، واحلاُل: ملا َخيَْتصُّ به اِإلْنساُن وَغيـْ ُ َِة يف نـَْفِسِه ِحياًال، إذا مل َحتِْمْل، وذلَك لتَـَغريُِّ ما َجَرْت ِبِه عاَد ِه املُتَـَغريِّ

َيِتِه. واحلَْوُل: ما َلُه ِمَن الُقوَِّة يف أَحِد هذه األُصوِل الثَّالثَِة، ومنه  . وَحْوُل وِجْسِمِه وقـُنـْ ِقيَل: ال َحْوَل وال قـُوََّة إال 
]. واحلِيَلُة واحلَُويـَْلُة: ما 7الشيِء: جانُِبُه الذي ُميِكُنُه أْن ُحيَوَُّل إليه {الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْولَُه} [َغافر: 

ما يف َتعاِطيِه ُخْبٌث، وقد ُتْستَـْعَمُل فيما فيه ِحْكَمٌة. وهلذا يـُتَـَوصَُّل به إىل حالٍة ّما يف ُخْفَيٍة، وأْكثـَُر اْسِتْعماهلا في
َِّ عزَّ وجلَّ نفسه {َوُهَو َشِديُد اْلِمَحاِل} [الّرعد:  ] أي شديُد الُقوَِّة اليت فيها الُوُصوُل يف ُخْفَيٍة مَن 13وصف ا
ملَكر وال َُّ عِن الَقِبيِح. واحلِيَلُة النَّاِس إىل ما فيه ِحْكَمٌة، وعلى هذا النَّْحِو ُوِصف  َكْيِد ال على الَوْجِه املَْذُموِم تعاىل ا

َع فيه َلها، ومنه ِقيَل: َرُجٌل ُحَوٌل. وأّما املُحاُل فهو ما مجُِ ًء الْنِكساِر ما قـَبـْ بـَْنيَ  ِمَن احلَْوِل، ولِكْن قُِلَبْت واوها  يقاَل مثًال: ِجْسٌم واِحٌد يف َمكاَنِني يف حاَلٍة واِحَدٍة. واْسَتحاَل الشيُء:  املُتناِقَضِني، وذلَك يُوِجُد يف (املَقاِل)، كأن
َفِة اليت َعَلْيها   املْوُصوُف.صاَر ُحماًال فـَُهَو ُمْسَتِحيٌل، أي أَخَذ يف أْن َيِصَري ُحماًال. واحلاُل ُتْستَـْعَمُل يف اللَُّغِة لِلصِّ

ِة ُخْضَرتِِه، وذلك إشاَرٌة إىل الدَّرِيِن 5لى: حوا: {َفَجَعَلُه ُغثَاًء َأْحَوى} [األع ] أي النباُت الضارُب إىل السََّواِد ِلِشدَّ
كلُه الّدواب، قال الشاعر:  وهو ما بلَي من احلشيش فال 

لدَّرِيِن األْسَودِ   وطاَل َحْبٌس 



 ُة: سواٌد يضرُب إىل اخلضرِة.وِقيَل تـَْقِديرُُه: والذي أْخرََج املرَعى أْحَوى، َفَجَعَلُه ُغثاًء. واحلُوَّ  
: مجُع َحويٍَّة، وهي األْمعاُء. ويقاُل للِكساء الذي يـَُلفُّ به السَّناُم َحِويَُّة، وأصُله ِمْن َحَواُه َحيّاً وَحوَ  ايًَة: أْحَرَزُه اَحلَوا

َ َأْو َما اْختَـَلَط ِبَعْظٍم} [األنَعام:   ].146َوَمَلَكُه. {أَِو اْحلََوا
ُتْم} [البَـَقَرة: حيث: عِ  جلُْمَلِة اليت بـَْعَدُه {َوَحْيُث َما ُكنـْ َهٍم ُيْشرَُح  ]، {َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت} 144بارٌة عن مكاٍن ُمبـْ
 ].149[البَـَقَرة: 

 ًة.] أي تـَْعِدُل عنه وتـَْنِفُر منه، أو ما كنت تُصدُّ عنه خوفاً وأَنـَفَ 19حيد: {َذِلَك َما ُكْنَت ِمْنُه حتَِيُد} [ق: 
يـََّر حري: يُقال: حاَر َحياُر َحيـَْرًة، فهو حائِر وَحيـَْراُن. إذا مل يهتِد إىل سبيِلِه، أو إذا مل َيْدِر وْجَه الصواِب يف األمر. وحتََ  َراَن} [األنَعا َياِطُني ِيف اَألْرِض َحيـْ ]. واحلاِئُر: املَْوِضُع 71م: واْسَتحاَر، إذا تَبلََّد يف األْمر وتـََردََّد {َكالَِّذي اْستَـْهَوْتُه الشَّ

 الذي يـََتَحيـَُّر به املَاُء قال الشاِعُر:
ا ُ  واْسَتحاَر َشبا

َي بذلك الْجِتماِع ماٍء كان فيه.  َرًة. واِحلريََة: َمْوِضٌع، ِقيَل مسُِّ  وهو أْن َميَْتلىَء حىت يـَُرى يف َذاتِِه َحيـْ
ذلك: ُكلُّ َمجٍْع ُمْنضمٌٍّ◌ بـَْعُضُه إىل بـَْعٍض. وُحْزُت الشيَء أُحوزُُه َحْوزاً. حيز: أي صار إىل َحيٍِّز، وأصلُه ِمَن الَواِو، و 

] أي منحازاً إىل مجاعة من املسلمني 16وَمحَى َحْوَزَتُه: أي َمجَْعُه، وقوله تعاىل: {َأْو ُمَتَحيًِّزا ِإَىل ِفَئٍة} [األنَفال: 
م.  يريدون أن يعودوا إىل القتال ليستعني هو 

] أي ِمْن حمَِيٍد أو َمْهَرٍب، أصُلُه ِمْن 21]، {َما َلَنا ِمْن حمَِيٍص} [إبراهيم: 36{َهْل ِمْن حمَِيٍص} [ق:  حيص:
دَُّة والضيُق، يقال  أي يف اختالٍط ال َحميَد هلم عنه. وحاَص عِن اَحلقِّ » وقعوا يف َحْيَص بـَْيصَ «َحْيَص بـَْيَص، أي الشِّ

 ْكُروٍه، وأّما اَحلْوص: َفخياطَُة اجلِْلِد، ومنه َحَصْيُت َعْنيَ الصَّْقر.حيَِيُص، أي حاَد عنه إىل مَ 
ُم اخلارُِج ِمَن الرَِّحِم على وْصٍف َخمُْصوٍص يف وْقٍت َخمُْصوٍص. واملَِحيُض: احلَْيُض، ووْقُت احلَْيِض،  حيض: احلَْيُض: الدَّ

]. ومنه 222ِض ُقْل ُهَو أَذًى فَاْعَتزِلُوا النَِّساَء ِيف اْلَمِحيِض} [البَـَقَرة: وَمْوِضُعُه، قال تعاىل: {َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحيْ 
م  م َحْيِضها املُعتاِد. وحتّيضِت املرأُة: قعدت أ ملرأِة خروُج الدم بعد أ احلاِئُض واحلائضة. واالستحاضة: أن يستمرَّ 

 حيِضها عن الصالة تنتظر انقطاع الدم.
ملَكاِن. واِإلحاَطُة: تُقاُل على وْجَهْني: أَحُدُمها: يف األْجساِم، حنُو أَحْطُت ِمبكاِن  حيط: احلاِئط: اجلِ  داُر الذي َحيُوُط 

يِع ِجهاتِِه، يف املَْنِع، 54كذا، أْو ُتْستَـْعَمُل يف احلِْفِظ، َحنُْو: {ِإنَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء حمُِيٌط} [ُفّصَلت:  ] أي حاِفٌظ له ِمْن مجَِ
] ماَت 81] أي إّال أْن ُمتْنَـُعوا. وقولُه: {َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيئَـُتُه} [البَـَقَرة: 66الَّ َأْن ُحيَاَط ِبُكْم} [يُوُسف: حنُو: {إِ 

ُهَو أْعَظُم  َدِة ماعلى ُكْفرِِه، ويف ذِلك أبـَْلغ اْسِتعارٍَة، وذاَك أّن اِإلْنساَن إذا اْرَتَكَب َذْنباً واْسَتَمرَّ عليه اْستَجرَُّه إىل ُمعاوَ 
} [الكهف: منه فال يَزاُل يتمادى حىت ُيْطَبَع على قـَْلِبِه، فال ُميِْكُنُه أْن َخيْرَُج عن تَعاِطيِه. وقوله تعاىل: {َوأُِحيَط ِبَثَمرِهِ 

الثاِين: يف الِعْلِم  ] أي أُحرَقْت أشجارُُه وأُتلفْت ِمثارُْه. واالْحِتياُط: اْسِتْعماُل ما فيه احلِياَطُة أي احلِْفُظ. والوجه42



ََّ ِمبَا يـَْعَمُلوَن حمُِيٌط} [آل ِعمَران: 12حنو: {َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلًما} [الّطَالق:  ] و {ِإنَّ َريبِّ ِمبَا 120] و {ِإنَّ ا
يٌط} [ُهود:  لشيِء ِعْلماً ِهَي أْن تـَْعَلَم وُجوَدُه وِجْنَسهُ 92تـَْعَمُلوَن حمُِ يُطوا ِبِعْلِمهِ وَكْيِفيـََّتُه وَغَرَضُه املَْقُصوَد به  ]، واِإلحاَطُة  بُوا ِمبَا َملْ حيُِ َِّ تعاَىل. وقال عزَّ وَجلَّ: {َبْل َكذَّ جياِدِه وما َيكوُن به ومنه، وذلك ليَس إالّ  } [يُونس: و

ُهْم، وقال صاِحُب ُموَسى: {وََكْيَف َتْصِربُ َعَلى َما ملَْ 39 ] تـَْنِبيهاً أّن 68حتُِْط بِِه ُخبـًْرا} [الكهف:  ] فـَنَـَفى ذلك َعنـْ . وقوله َعزَّ وجلَّ: {َوظَ  لشيِء، وذلك َصْعٌب إالّ ِبَفْيٍض إهلَِيٍّ ا يـََقُع بـَْعد إحاَطِة الِعْلِم  َر التَّامَّ إمنَّ نُّوا أَنـَُّهْم ُأِحيَط الصَّبـْ
لُقْدرَِة، وكذلك قولُ 22ِِْم} [يُونس:  َا} ] فذلَك إحاَطٌة  ِ ُ َّ َها َقْد َأَحاَط ا ُه َعزَّ وجلَّ: {َوُأْخَرى ملَْ تـَْقِدُروا َعَليـْ

ا، وعلى ذلك قولُه: {َوِإّينِ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم حمُِيٍط} [ُهود: 21[الَفْتح:   ].84] وهي خيرب وملحقا
ُ َعَلْيِهْم َوَرُسولُُه َبْل أُولَِئَك ُهُم حيف: احلَْيُف: املَْيُل يف اُحلْكِم، واجلُُنوُح إىل أَحِد اجلَ  َّ . {أَْم َخيَاُفوَن َأْن حيَِيَف ا انِبَـْنيِ

 ] أي َخياُفوَن أْن َجيُوَر يف ُحْكِمِه. ويُقاُل: َحتَيـَّْفُت الشيَء تـَنَـقَّْصُتُه من نواِحيِه.50الظَّاِلُموَن} [النُّور: 
] أي َأَحاَط ِِْم، أو لزَِمُهْم َوَوَجَب عليهم؛ {َوَال حيَِيُق 34ْستَـْهزِئُوَن} [الّنحل: حيق: {َوَحاَق ِِْم َما َكانُوا ِبِه يَ 

َْهِلِه} [َفاِطر:  ِ ُء ِإالَّ  ] أي ال يـَْنزُل وال ُيِصيُب. ِقيَل: وأصلُه َحقَّ، فـَُقِلَب حنُو َزلَّ وَزاَل. وقد ُقرىَء، 43اْلَمْكُر السَّىيِّ
َُما الشَّيْ   ] وأَزاَهلُما، وعلى هذا َذمَُّه وَذاَمُه.36طَاُن} [البَـَقَرة: {َفَأَزهلَّ

ملُضاِف إليه حنُو: {َوَالَت ِحَني َمَناٍص} َهُم املعَىن، ويـََتَخصَُّص   حني: اِحلُني: وقُت بـُُلوِغ الشيِء وُحُصولِِه، وهو ُمبـْ
َنُه َحتِْييناً أي َجَعَل له حِ 3[ص:  يت على أْوُجٍه: ِلألَجِل حنُو: {َوَمتـَّْعَناُهْم ِإَىل ] وَمْن قال ِحيناً فهو من َحيـَّ يناً، و

َا} [إبراهيم: 98ِحٍني} [يُونس:  ِِْذِن َرِّ َنِة حنُو: {تـُْؤِيت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحٍني  ]، ولِلوقت حنُو: {ِحَني ُمتُْسوَن 25]، ولِلسَّ
ْهِر} [اإلنَسان: ]، وللزَّماِن املُْطَلِق 17َوِحَني ُتْصِبُحوَن} [الرُّوم:  ]، 1حنُو: {َهْل أََتى َعَلى اِإلْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّ

َر ذلك ِحبََسِب ما ُوِجَد قد َعِلَق به. وحاَن ِحُني كذا، أي قـَُرَب 88{َولَتَـْعَلُمنَّ نـََبَأُه بـَْعَد ِحٍني} [ص:  ا ُفسِّ ] وإمنَّ
َ وقَت الصالة: طَلَب حيَنها. واِحلُني:  َ به عن حِني املوِت.أوانُُه، وحتنيَّ  ُعربِّ

ٌت َحيٌّ {اْعَلُموا حيي: احلياُة: ُتْستـَْعَمُل على أْوُجٍه. اُألول: لِلُقوَِّة النَّاِمَيِة املَْوُجوَدِة يف النَّباِت واحليواِن، ومنه ِقيَل نَبا
َا} [اَحلديد:  ََّ ُحيِْيي اَألْرَض بـَْعَد َمْوِ تًا} [ق: ]، {َوَأْحيَـيـَْنا ِبِه 17َأنَّ ا ]، {َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء 11بـَْلَدًة َميـْ

} [األنبَياء:  ً: {َوَما يْسَتِوي اَألْحَياُء َوَال اَألْمَواُت} [فَاِطر: 30َحيٍّ َي احليواُن حيوا ]. الثاين: لِلُقوَِّة اَحلسَّاَسِة، وبه مسُِّ
ً *َأْحيَ 22 } [املُرَسالت: ]، {أَملَْ َجنَْعِل اَألْرَض ِكَفا ً ]، {ِإنَّ الَِّذي َأْحَياَها َلُمْحِيي اْلَمْوَتى ِإنَُّه َعَلى 26-25اًء َوَأْمَوا

] فقولُُه إّن الذي أْحياها إشارٌة إىل الُقوَِّة النَّاِمَيِة، وقولُُه َلُمحي املوَتى إشارٌة إىل الُقوَِّة 39ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر} [ُفّصَلت: 
َناُه َوَجَعْلَنا} [األنَعام: احلسَّاَسِة. ال ًتا َفَأْحيَـيـْ  ] وقوِل الشاِعر:122ثالث: للُقوَِّة العاِمَلِة، كقولِِه تعاىل: {أََوَمْن َكاَن َميـْ

َدْيَت َحّياً  َ  ولِكْن ال َحياَة ِلَمْن تُناِدي َلَقْد َأْمسَْعَت َلْو 
ذا النظر قال  ، و  الشاِعُر: والراِبع: ِعباَرٌة عن اْرَتفاِع الَغمِّ

ا املَْيُت َميُِّت األْحياءِ  ليَس َمْن ماَت فاْستَـَراَح مبَْيتٍ   إمنَّ



ً َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرِِّ   َِّ أَْمَوا ] 169ْم} [آل ِعمَران: وعلى هذا قولُُه َعزَّ وجلَّ: {َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِيف َسِبيِل ا
ا ُرِوَي يف األْخباِر الكِثريَِة يف أرواِح الشَهـَداِء، واخلامسـُة: احليـاُة األْخَرويَُّة اَألَبِديَُّة، وذلك يـُتَـَوصَُّل أي ُهْم ُمتَـَلذُِّذوَن لِم

َِِّ َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم لَِما ُحيِْييُكْم} [األنَفال:  حلَياِة اليت هي الَعْقُل والِعْلُم {اْسَتِجيُبوا  َتِين ]، وقول24إليه  لَيـْ ُه: {َ
ا البارِي، فِإنه إذا 24َقدَّْمُت ِحلََياِيت} [الَفجر:  اِئَمَة. والسادس: احلياُة اليت يُوَصُف  ا احلياَة األْخَرِويََّة الدَّ َِّ َعزَّ وجلَّ. واحلياُة ] يـَْعين  ْنيا واآلِخرة ِقيَل فيه تعاىل هو َحيٌّ فمعناُه ال َيِصحُّ عليه املوُت، وليَس ذلك إالَّ  عتباِر الدُّ

نـَْيا} [النَّا ْنيا، واحلياُة اآلِخَرُة. قال عزَّ وجلَّ: {َفَأمَّا َمْن َطَغى *َوآثـََر اْحلََياَة الدُّ ِن: احلياُة الدُّ ] 38-37زَعات: َضْر
آلِخَرِة} [البَـَقَرة:  ِ نـَْيا  نـَْيا ِيف اآلِخَرِة ِإالَّ 86وقال َعزَّ وجلَّ: {الَِّذيَن اْشتَـَرُوا اْحلََياَة الدُّ ] وقال تعاىل: {َوَما اْحلََياُة الدُّ

َا} [يُونس: 26َمَتاٌع} [الّرعد:  نـَْيا َواْطَمَأنُّوا ِ ْحلََياِة الدُّ ِ نـَْيويَُّة، وقال: {َوَرُضوا  ]. وقولُه تعاىل: 7] أي األعراُض الدُّ
ْنيا، وقولُه َعزَّ وجلَّ: {َوِإْذ قَاَل ِإبـَْراِهيُم َربِّ أَِرِين 96البَـَقَرة: {َوَلَتِجَدنـَُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة} [ ] أي َحياِة الدُّ

نـَْيويَِّة. وقولُه 260َكْيَف ُحتِْيي اْلَمْوَتى} [البَـَقَرة:  ] كان َيْطُلُب أْن يُريَُه احلياَة األْخَرِويََّة املُعّراَة عن َشَواِئِب اآلفاِت الدُّ
لِقصاِص َمْن يُريُد اِإلْقداَم على الَقْتِل فيكوُن يف 179{َوَلُكْم ِيف اْلِقَصاِص َحَياٌة} [البَـَقَرة:  عزَّ وجلَّ: ] أي يـَْرَتدُِع 

يًعا} [املَائدة:  َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ الِك، ] أي َمْن َجنَّاها ِمَن اهل32ذلك حياُة الناِس. وقال عزَّ وجلَّ: {َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ
َ أُْحِيي َوأُِميُت} [البَـَقَرة:  َ الَِّذي ُحيِْيي َوميُِيُت َقاَل َأ ] أي قال 258وعلى هذا قولُه ُخمِْرباً عن إبراهيَم(ع) : {َريبِّ

ً. واحليواُن: َمَقرُّ احلياِة، ويقاُل على نوعني: أحُدُمها ما َلُه احل اسَُّة الذي كفر: أْعُفو فيكوُن إحياًء، وأقتُل فيكون مو
اَر اآلِخَرَة هلََِي اْحلَيَـَواُن َلْو كَ  انُوا يـَْعَلُموَن} والثاين ما َلُه الَبقاُء األَبِديُّ، وهو املذكوُر يف قوله عزَّ وجلَّ: {َوِإنَّ الدَّ ا، وإىل هذا أشاَر بقولِه تعاىل: {َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء كُ ِديَُّة الَّيت َال تـَْفَىن، الَ ما يبَقى فـَتـَْرًة َأنَّ احلََياَة احلَِقيِقيََّة ِهَي احلََياُة األَبَ » هلََِي احليوانُ «] وقد نـَبََّه بقوله: 64[الَعنكبوت:  } مثَُّ يَفَىن. واحلََيا: املََطُر ألنه ُحيْيي األرَض بعَد َمْوِ لَّ َشْيٍء َحيٍّ ملَاِء ُكلَّ شيء؛ َويَْدخُ 30[األنبَياء:  ِ َنا  ُل ِفيِه اِإلْنَساُن َواْحلََيواُن َواحلََْشَرُة والنـََّباُت َوالشََّجر. وقولُه تعاىل: ] َأْي َوَأْحيَـيـْ

ُرَك بُِغَالٍم اْمسُُه َحيَْىي} [َمرَمي:  َّ نـَُبشِّ نُوُب كما أماَتْت كثرياً ِمْن 7{ِإ ] فقد نـَبََّه أنه َمساُه بذلك ِمْن حيُث إنه مل ُمتِْتُه الذُّ
} [الرُّوم: َوَلد آَدَم (ع) ، وق ] أي ُخيْرُج اِإلْنساَن 19ولُه عزَّ وجلَّ: {ُخيْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُخيْرُِج اْلَميَِّت ِمَن احلَْيِّ

 وجلَّ: {َوِإَذا له َعزَّ مَن النُّْطَفِة والدَّجاَجَة ِمَن البَـْيَضِة، وُخيْرُج اَحلبَّ والثََّمر ِمَن األرِض وُخيْرُج النُّْطَفَة ِمَن اِإلنساِن. وقو 
َها َأْو ُردُّوَها} [النَِّساء:  َِْحَسَن ِمنـْ ] وقولُه تعاىل: {فَِإَذا َدَخْلُتْم بـُُيوً َفَسلُِّموا َعَلى أَنـُْفِسُكْم 86ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا 

َِّ} [النُّور:  هللا، أي َجَعَل لك َحياًة، وذلك إْخباٌر، مث ُجيَعُل ُدعاًء، ] فالتَِّحيَُّة: أْن يُقال َحيَّاَك 61حتَِيًَّة ِمْن ِعْنِد ا
يِعِه غَري خ يًَّة، وأصُل التَِّحيَِّة من احلياِة، مث ُجِعَل ذلك ُدعاَء حتَِيٍَّة لكوِن مجَِ ً حتَِ ارٍِج عن ُحُصوِل ويُقاُل: َحّيا ُفالٌن ُفال

، وقولُه َعزَّ وجلَّ: {َوْيَسَتْحُيوَن ِنَساءَُكْم} احلياِة أو َسَبِب حياٍة إّما يف الّدْنيا وإّما يف اآلخِ  َرِة، ومنه التَِّحيَّاُت 
] أي َيْستَـبـُْقونـَُهنَّ أحياًء، يف حني يقتلون رجاهلم؛ واحلَياُء: اْنِقباُض النـَّْفِس عِن القباِئِح وَتركُه لذلك 49[البَـَقَرة: 

ََّ َال َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثًال َما يقاُل: َحيَي فهو َحييٌّ واْسَتْحيا فهو ُمْسَتْحيٍ  ، وِقيَل: اْسَتَحى فهو ُمْسَتٍح {ِإنَّ ا



} [األحَزاب: 26بـَُعوَضًة َفَما فَـْوقـََها} [البَـَقَرة:  قِّ ُ َال َيْسَتْحِيي ِمَن احلَْ َّ ]، مبعىن أن هللا ـ تعاىل ـ ال يرتك 53]، {َوا
نَة احلقِّ وال يدُعُه، ألن أحدَ   إذا استحى ِمْن شيٍء ترَكُه وامتَنَع عنه، فيكون االستحياءُ مبعىن االنقباِض عن إ

  الشيِء واالمتناِع منه خشيَة موافقة القبح.



 
)Chchapter(  َِحْرُف اْخلَاء 
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ملَطَر ِمَن السماء، ] أي الذي خيرُِج النباَت من األرض، والذي يُنزُِل ا25خبأ:  {الَِّذي ُخيْرُِج اخلَْْبَء} [النَّمل: 
خلِباُء: ما يُعمل ويقاُل ذلك ِلُكلِّ ُمدََّخٍر َمْسُتوٍر، ومنه ِقيَل: جارِيٌَة ُخَبأٌة، وهي اجلارِيُة اليت َتْظَهُر َمرًَّة وَختَْبأ أْخَرى. وا

 من وبٍر أو صوٍف أو شعٍر للّسكن.
َد اخلَْبَت، أو نـََزَلُه، حنُو أْسَهَل وأْجنََد، مث اْستـُْعِمَل اِإلْخباُت خبت: اخلَْبُت: املْطَمِئنُّ ِمَن األرِض. وأخَبَت الرجُل: َقصَ 

َّ تعاىل أي َخَشَع، وأخَبَت إىل َربِّه اطمَأنَّ إليه، قال تعاىل:  {َوَأخْ  بـَُتوا ِإَىل اْسِتْعماَل اللِّني والتَّواُضِع، فُيقاُل أْخَبَت  ِر اْلمُ 23َرِِّْم} [ُهود:  ] أي املُتَـَواِضِعَني حنُو:  {َال َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدِتِه} 34ْخِبِتَني} [اَحلّج: ]، و  {َوَبشِّ
] أي تَِلُني وْختَشُع، واِإلخباُت َهُهنا قريٌب ِمَن اهلُُبوِط يف 54] و  {فـَُتْخِبَت َلُه قـُُلوبـُُهْم} [اَحلّج: 206[األعَراف: 

َها َلَما يـَهْ  } [البَـَقَرة: قولِه تعاىل:  {َوِإنَّ ِمنـْ َِّ  ].74ِبُط ِمْن َخْشَيِة ا
َجمَْرى  خبث: املْخِبُث واخلبيُث: ما ُيْكرَُه َرَداَءًة وَخساَسًة َحمُْسوساً كان أو َمْعُقوًال، وأصُلُه الرَِّديُء الدِّْخَلِة اجلاِري  َخَبِث اَحلِديِد، كما قال الشاِعُر:

 لِكُري عن َخَبِث اَحلِديدِ فأْبَدى ا سَبْكناُه وَحنَْسُبُه ُجلَْيناً 
عَراف: وذلك يَتناوُل الباِطَل يف االْعِتقاِد، والَكِذَب يف املقاِل، والقبيَح يف الِفعال.  {َوُحيَّرُِم َعَلْيِهُم اْخلََباِئَث} [األ 

َناُه ِمَن اْلَقرْ 157 يَِة الَِّيت َكاَنْت تـَْعَمُل اْخلََباِئَث} ] أي ما ال يـَُواِفُق النـَّْفَس ِمَن اْحملظُوراِت. وقولُه تعاىل:  {َوَجنَّيـْ
َُّ لَِيَذَر اْلُمْؤِمِنَني َعَلى َما أَنـُْتْم َعَلْيِه َحىتَّ ميَِ 74[األنبَياء:  يَز ] ِكنايٌَة عن إْتياِن الّرِجاِل. وقال تعاىل:  {َما َكاَن ا

 ِمَن األعماِل الصاِحلَِة، والنـُُّفوَس اخلبيثََة ِمَن النـُُّفوِس ] أي األعماَل اخلبيثَةَ 179اْخلَِبيَث ِمَن الطَّيِِّب} [آل ِعمَران: 
لطَّيِِّب} [النَِّساء:  ِ لُوا اْخلَِبيَث  حلالِل. وقال تعاىل:  {اْخلَِبيثَاُت 2الزَِّكيَِّة. وقال تعاىل:  {وَال تـَتَـَبدَّ ] أي احلََراَم 

] أي األفعاُل الرَّديَُّة واالْختياراُت املُبَـْهَرَجُة َألمثاِهلا وكذا اخلبيثوَن 26ور: لِْلَخِبيِثَني َواْخلَِبيُثوَن لِْلَخِبيَثاِت} [النُّ 
] أي الكاِفُر واملُْؤِمُن، واألعماُل الفاِسَدُة 100لِلخبيثاِت. وقال تعاىل:  {ُقْل َال َيْسَتِوي اْخلَِبيُث َوالطَّيُِّب} [املَائدة: 

] فإشاَرٌة إىل ُكلِّ َكلَمٍة َقِبيَحٍة ِمْن 26{َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة} [إبراهيم:  واألْعماُل الصَّاحلَُة. وقوله تعاىل 
)، ويقاُل: 79»(املُْؤمُن أْطَيُب ِمْن َعَملِه والكاِفُر أْخَبُث ِمْن َعَمِلهِ «ُكْفٍر وَكِذٍب وَمنيَمٍة وغِري ذلَك، وقال (ص) : 

 ُل اخلُْبِث.َخبيٌث ُخمْبٌث، أي فاعِ 



َرًة. وأْخبَـْرُت: أْعَلْمُت مب ألْشياِء املَْعُلوَمِة ِمْن ِجَهِة اَخلَرب. وَخبَـْرتُُه َخْرباً وُخبـْ ُر: الِعْلُم  ا َحَصَل ِيل ِمَن اَخلَرب. خرب: اخلَبـْ
موسى (ع) بقوله تعاىل:  وقيل: اخلُْربُة هي املعرفُة ببواطن األمور. وقد جاء يف القرآن الكرمي أن العبَد الصاحلَ وعظ 

] أي كيف َتْصِربُ على ما ظاهرُُه عندك ُمنَكٌر، بينما أنت مل 68{وََكْيَف َتْصِربُ َعَلى َما ملَْ حتُِْط ِبِه ُخبـًْرا} [الكهف: 
َُّ َخِبٌري ِمبَا تـَْعَمُلوَن} [آل ِعمَران:  طَنُه، ومل تعلم حقيقة أمرِه. وأما قوله تعاىل:  {َوا ] فمعناه أنه 153تعرف 

تونه من شاردة وواردة، فال يغيُب عن ِعلِمه شيء. وقيل  سبحانه عاملٌ ببواطن أموركم وأخبار أعمالكم، وبكل ما 
ُتْم تـَْعَمُلوَن} [املَائدة:  ُ ِمنْ 105خبٌري مبعىن خمٌرب كقوله تعاىل:  {فـَيُـنَـبُِّئُكْم ِمبَا ُكنـْ َّ َ ا  ]، أو قوله تعاىل:  {َقْد نـَبََّأ

 ]، أي من أعمالكم اليت ُخنْرب عنها.94َأْخَبارُِكْم} [الّتوبَة: 
ُلَونَُّكْم َحىتَّ نـَْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصَّاِبرِيَن  ُلَو َأْخَبارَُكْم} وعن اختبار هللا تعاىل لعباده قال عّز من قائل:  {َولَنَـبـْ َونـَبـْ   سرائرَكم مبا تستقبلونه من أفعالكم من طاعتكم وعصيانكم.] فمعىن {نبلو أخباركم} خنتربَ 31[َحممَّد: 

ًزا} [يُوسُ  ُل فـَْوَق َرْأِسي ُخبـْ ُز َمْعُروٌف، ما ُيكَتُل من الدقيق املعجون مثَُّ ُميَدُّ وُيشوى يف النار  {َأمحِْ ف: خبز: اخلُبـْ
ُز املَْخُبوُز من أيِّ حبٍّ كاَن.36  ]. واخلَِبيُز: اخلُبـْ

الضَّْرُب على َغْريِ اْسِتواٍء، َكَخْبِط الَبعِري األرَض بيِدِه، والرَُّجِل الشََّجَر ِبَعصاُه. ويقاُل لْلَمْخُبوِط َخْبٌط،   خبـط: اخلَْبُط:
ْسٍف كما يقاُل للَمضُروِب َضْرٌب، واْسُتِعَري لَِعْسِف السُّْلطَاِن، فقيَل: ُسْلطاٌن َخُبوٌط. واْخِتباُط املْعُروِف: طََلُبُه بِعَ 

} [البَـَقَرة: تَ  ] َيِصحُّ أْن يُكوَن ِمْن َخْبِط 275ْشِبيهاً ِخبَْبِط الَوَرِق. وقوله تعاىل:  {يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ
الشََّجر، وأن يُكوَن من االْخِتباِط الذي هو عدُم إدراِك الشيِء؛ فهو االستعانُة  العليِّ القدير من أن يدرَكه 

 ).80»(اللَُّهمَّ إّين أُعوُذ ِبَك أْن يـََتَخبََّطِين الشَّْيطاُن ِمَن املسِّ «شيٍء من وسوساتِه. يـُْرَوى عنه (ص) : الشيطان ب
ً كاجلُُنوِن واملرِض املَُؤثِّر يف الَعْقِل والِفْكر، ويقالُ  : َخَبٌل خبل: اخلَباُل: الَفساُد الذي يـَْلَحُق اإلنسان فـَُيورِثُُه اضطرا

أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تَـ وَخْبٌل  تَِّخُذوا ِبَطانًَة وَخباٌل، ويقاُل: َخبَـَلُه وَخبـََّلُه فهو خاِبٌل، واَجلْمُع: اخلْبُل. وَرُجٌل ُخمَبٌَّل  {َ
َُْلوَنُكْم َخَباًال} [آل ِعمَران:  ً ِيف الرَّْأِي.  ]47] و  {َما زَاُدوُكْم ِإالَّ َخَباًال} [الّتوبَة: 118ِمْن ُدوِنُكْم َال  َأي اْضِطرا

َِّ تعاىل أْن َيْسِقَيُه ِمْن ِطينِة اخلَبالِ «ويف اَحلِديِث:  ً كاَن َحّقاً على ا  ) قال زهري:81»(َمْن َشرب اَخلْمر َثال
 ُهناِلَك إْن ُيْسَتْخبَـُلوا املاَل ُخيِْبُلوا

 ُه.أي إْن طُِلَب منهْم إفساُد شيٍء ِمْن إبِِلِهْم أْفَسُدو  
ى به، خبو: َخبِت الناُر َختُْبو: َسَكَن َهلَُبها وصاَر َعَلْيها ِخباٌء ِمْن َرماٍد أو ِغشاٌء، وأْصُل اخلِباِء الِغطاُء الذي يـُتَـَغطَّ 

ُهْم َسِعريًا} [اإلسَراء:  َ بُـَلِة ِخباٌء  {ُكلََّما َخَبْت زِْد نـْ  ].97وِقيَل لِغشاِء السُّ
ُر: َغْدٌر َخيْرتُ  َ لَ خرت: اخلَتـْ عاً ِمن  فيه اِإلْنساُن، َوُهَو َأَشدُّ اْلَغْدِر؛ َوِمْنُه قـَْوُهلُْم: َال َمتُدُّ َلَنا ِشْرباً ِمَن اْلَغْدِر إالَّ َمَدْد َ َك  تَِنا ِإالَّ ُكلُّ َختَّاٍر َكُفوٍر} [لقَمان:  َ ِ   الُكْفِر.] أي كلُّ َغدَّار كثريِ 32َخْرت. وقَـْولُُه َتعاىل:  {َوَما َجيَْحُد 



ِثُري الشـيِء َكنَـْقـِش اخلامتَِ والطَّابَ  َ : َمْصَدُر َخَتْمُت وطَبَـْعُت، وهو  ِع، والثاِين: ختم: اخلَْتُم والطَّْبُع يُقاُل على َوْجَهْنيِ
َرًة يف االْسِتيثاِق ِمَن الشيِء واملْنِع منه اعِتبا خلَْتِم األثـَُر احلاِصُل عن النـَّْقِش، ويـَُتَجوَُّز بذلك  راً ِمبا َحيُْصُل ِمَن املْنِع 

َُّ َعَلى قـُُلوِِْم} [البَـَقَرة:  م ال تفَقُه شيئاً وال خيرج منها 7على الُكُتِب واألبْـَواِب حنُو:  {َخَتَم ا ]، أي َجَعَل قلوَ
ْلِبِه} [اجلَاثَية:  ا طُِبَعْت  {َوَخَتَم َعَلى َمسِْعِه َوقـَ َرًة يف23شيٌء كأ لنقِش ]، و  َحتِْصيِل أثٍَر عن شيٍء اْعِتباراً 

َرًة يـُْعتَـبَـُر منه بـُُلوُغ اآلِخِر، ومنه ِقيَل: َخَتْمُت القرآَن، أي انـْتَـَهْيُت إىل آِخرِه. فقوُلُه:  {َخَتَم  ُ َعَلى احلاِصِل، و َّ ا ِْم} [البـََقَرة:  ُ َمسَْعُكْم َوأَْبَصارَُكْم َوَخَتَم َعَلى قـُُلوِبُكْم} [األنَعام: ] وقولُه تعاىل:  {ُقْل أََرأَيـُْتْم ِإْن َأَخذَ 7قـُُلِو َّ ] 46 ا
ِطٍل أو اْرتكاِب َحمُْظوٍر، وال يُكوُن من َُّ به العاَدَة أّن اِإلْنساَن إذا َتناَهى يف اْعِتقاٍد  ه تـََلفٌُّت إشاَرٌة إىل ما أْجَرى ا ا ُخيَْتُم بذلك على قـَْلِبِه. وعلى ذلك  {أُوَلِئَك ِبَوْجٍه إىل اَحلقِّ يُورِثُُه ذلك َهيْـ  َئًة ُمتَّرِنُُه على اْسِتْحساِن املعاِصي، وكأمنَّ

ِْم َوَمسِْعِهْم َوأَْبَصارِِهْم} [الّنحل:  ُ َعَلى قـُُلِو َّ ] وعلى هذا النَّْحو اْسِتعارَُة اِإلْغفاِل يف قوِلِه َعزَّ 108الَِّذيَن طََبَع ا
} [الكهف: وجلَّ:  {وَ  ِْم 28َال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قـَْلَبُه َعْن ذِْكِرَ ] واْسِتعاَرُة الِكنِّ يف قولِه تعاىل:  {َوَجَعْلَنا َعَلى قـُُلِو

]، قال 13ملَائدة: ] واْسِتعارَُة الَقساَوِة يف قولِه تعاىل:  {َوَجَعْلَنا قـُُلوبـَُهْم َقاِسَيًة} [ا25َأِكنًَّة أَْن يـَْفَقُهوُه} [األنَعام: 
ُ َخْتماً على قـُُلوِب الُكفَّاِر لِيكوَن َدالَلًة لِلَمالِئَكِة على ُكْفرِِهْم، فال َيْدُعوَن هل َّ ْم، وليَس ذلك ِبشيٍء اجلُبَّائيُّ: َجيَْعُل ا

طِّالِعِهْم ع َر َحمُْسوَسٍة فاملالِئَكُة  ِِم تستغين عن االْسِتْدالِل. وقال فِإّن هِذِه الِكتابََة إْن كانْت َمْعُقوَلًة َغيـْ لى اْعِتقادا
] أي َمنْنَـُعُهْم 65بعُضُهْم: َخْتُمُه: َشهاَدتُُه تعاىل عليه أنه ال يـُْؤِمُن. وقولُه تعاىل:  {اْليَـْوَم َخنِْتُم َعَلى أَفْـَواِهِهْم} [يس: 

] 26َمها ِمبَِجيِئِه. وقولُه َعزَّ وجلَّ:  {ِخَتاُمُه ِمْسٌك} [املطّفِفني: ِمَن الكالِم. وخاَمتُ النَِّبيَِّني: ألنه َخَتَم النـُّبُـوََّة أي َمتَّ 
َقَطُعُه.  ِقيَل ما ُخيَْتُم به، أي يُْطَبُع، وإمنا معناُه ُمنـْ

ْخُدوِد ]. اَخلدُّ واألْخُدوُد َشقٌّ يف األرِض ُمْسَتِطيٌل غاِئٌص، وَمجُْع األ4خد:  {قُِتَل َأْصَحاُب اُألْخُدوِد} [البـُُروج: 
ِي اِإلْنساِن، وُمها ما اْكتَـَنفا األْنَف عِن اليمِني والشماِل. واخلدُّ ُيْسَتعاُر لألْرِض ولِغ ريِها  أخاِديُد. وأصُل ذلك ِمْن َخدَّ

ْدتُُه فـََتَخدََّد. ُد اللْحِم: زوالُُه عن َوْجِه اجلْسِم، يُقاُل: َخدَّ  كاْسِتعاَرِة الَوْجِه. وَختَدُّ
ََّ} [البَـَقَرة: خـدع: اِخلداعُ  ْمٍر يـُْبِديِه على ِخالِف ما ُخيِْفيـِه،  {ُخيَاِدُعوَن ا ] أي 9: إنْـَزاُل الَغْري َعمَّا هو ِبَصَدِدِه 

َِّ تعاىل ِمْن َحيُث إّن ُمعاَمَلَة الرسوِل َكُمعاَمَلِتِه، ولذلك قال ت   عاىل:ُخياِدُعوَن رسوَلُه وأْولِياَءُه، وُنِسَب ذلك إىل ا
ََّ} [الَفْتح:  َا يـَُباِيُعوَن ا ] وَجَعـَل ذلك ِخَداعاً تـَْفِظيعاً لِِفْعِلِهْم وتـَْنِبيهـاً علـى ِعظَـِم الرُسـوِل 10{ِإنَّ الَِّذيَن يـَُباِيُعوَنَك ِإمنَّ

َْكيداً على أْمَرْيِن: أَحُدُمها َفظاَعُة ِفْعِلِهْم ِفيما َحتَرَّْوُه  ا وِعَظِم أْوليائِِه. َو ْم ِمبُخاَدَعِتِهْم الرسوَل ِإمنَّ ِمَن اَخلِديَعِة، وأ
خلداِع، وأّن ُمعاَمَلَتُه َكُمَعاَملَ  ََّ، والثاِين التـَّْنِبيُه على ِعَظِم هذا الرسوِل الكرِمي املَْقُصوِد  َِّ كما نـَبََّه عليه ُخياِدُعوَن ا ِة ا َِّ فَـْوَق أَْيِديِهْم} [الَفْتح: ِبقولِِه تعاىل:  {ِإنَّ الَِّذيَن يـَُباِيُعونَ  ََّ َيُد ا َا يـَُبايُِعوَن ا ] اآليََة، وقولُه تعاىل:  {َوُهَو 10َك ِإمنَّ

ِخلَداِع، َوِقيَل على وْجٍه آَخَر مذكوٍر يف قوِلِه تعاىل:  {َوَمَكُروا 142َخاِدُعُهْم} [النَِّساء:  ] ِقيَل معناُه: ُجمازِيِهْم 
 َُّ ُ َخيـُْر اْلَماِكرِيَن} [آل ِعمَران: َوَمَكَر ا َّ ، أي اْستَـتَـَر يف ُجْحرِه. واْسِتْعماُل ذلك يف 54 َوا ] وِقيَل: َخدََع الضَّبُّ



ً تْلدَُغ َمْن يُْدِخُل َيَدْيِه يف ُجْحرِه حىت ِقيَل: العْقَرُب بـَوَّاُب الضَّبِّ وحاِجُبُه، وال اَخلِديَعِة فيه  ْعِتقادِ الضَّبِّ أنه يُِعدُّ َعْقَر
. َوَطريٌق خادٌِع وَخْيدٌَع: ُمِضلٌّ، كأنه َخيْدَُع ساِلَكُه. واملَْخدَُع: بـَْيٌت يف بـَْيٍت، كأّن  نَِيُه َجَعَلُه ِقيَل: أْخدَُع ِمْن َضبٍّ

 . َبَني َيَدِي «. ويف احلديث: أي متلوِّنٌ » وُخُلٌق خادِعٌ «خاِدعاً ِلَمْن راَم تَناُوَل ما فيه. وَخدََع الريُق، إذا َقلَّ وجفَّ
ِخلْصِب َمرًَّة.82»(الساَعِة ِسُنوَن َخدَّاَعةٌ  جلَْدِب َمرًَّة و ا  ِ  ) أي ُحمْتاَلٌة لتَـَلوُّ

] مجُع ِخْدٍن، أي املُصاِحِب، وأكثُر ذلك ُيْستَـْعَمُل ِفيمْن ُيصاِحُب 25خدن:  {َوَال ُمتَِّخَذاِت َأْخَداٍن} [النَِّساء: 
 يقاُل: ِخْدُن املَرأِة وَخِديُنها. وقوُل الشاِعر: َشْهَوًة،

 َخِديُن الُعَلى
ملكارِِم.  لنََّدى َويـَْنُسُب   فاْسِتعارٌة كقوهلِِْم: يـَْعَشُق الُعَلى وُيَشبُِّب 

َِّ ِإَهلًا آَخَر فـَتَـْقُعَد ] أي َكِثَري اخلُْذالِن.  {الَ َجتَْعلْ 29خذل:  {وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلِإلْنَساِن َخُذوالً *} [الُفرقان:   َمَع ا
] أي مينع هللا نصرته عنك ويكلك إىل ما أشركت به. ويقال َختاَذَلْت رِْجَال فالٍن، 22َمْذُموًما َخمُْذوالً *} [اإلسَراء: 

 ومنه قول األْعَشى:
 وَخُذوِل الّرِْجِل ِمْن َغْري َكَسح بـَْنيَ َمْغُلوٍب تَِليٍل َخدُّهُ 

 َذَلٌة: َكِثرياً ما َخيُْذُل.وَرُجٌل خُ  
َا َخرَّ ِمَن السََّماِء} [اَحلّج:  ] و  {َفَخرَّ َعَلْيِهُم السَّْقُف 14] و  {فَـَلمَّا َخرَّ تـَبَـيـََّنِت اجلِْنُّ} [َسَبإ: 31خّر:  {َفَكَأمنَّ

: َسَقَط ُسُقوطاً ُيْسَمُع منه َخريرٌ 26ِمْن فَـْوِقِهْم} [الّنحل:  ، واخلَريُر يقاُل ِلَصْوِت املاِء والّرِيِح وَغْريِ ذلك ]. َفَمْعَىن َخرَّ
] فاْسِتْعماُل اخلَرِّ تـَْنِبيٌه على اْجِتماِع أْمَرْيِن: 100مما َيْسُقُط مْن ُعْلٍو، وقوله تعاىل:  {َوَخرُّوا َلُه ُسجًَّدا} [يُوُسف: 

لتَّْسِبيِح. وقولُُه ِمْن بَـ  ] فَـتَـْنِبيٌه أّن ذلك 15ْعِدِه:  {َوَسبَُّحوا ِحبَْمِد َرِِّْم} [السَّجَدة: السُّقوِط وُحُصوِل الصَّْوِت منهْم 
َِّ ال ِبشيٍء آَخَر.  اخلَريَر كاَن َتْسِبيحاً ِحبَْمِد ا

 َِ ً: ثـََقَبُه أو َشقَُّه. وهو ِضدُّ الِعماَرِة  {َوَسَعى ِيف َخَرا ً وَخرا ا} [البَـَقَرة: خرب: يقال: َخَرَب الشيَء َخيْرُبُُه َخْر
َْيِديِهْم َوأَْيِدي اْلُمْؤِمِنَني} [اَحلشر: 114 ِ ا  2]. وقد أْخَربَُه وَخرََّبُه: َهَدَمُه  {ُخيْرِبُوَن بـُُيوتـَُهْم  ْيديهْم إمنَّ ] فـََتْخريبـُُهْم  ِْجالِئِهْم عنها. واخلُْربَُة: َشقٌّ واسٌع يف األُذِن، َتَصوُّراً أنه قد َخربت  كان لَِئالَّ تـَبـَْقى للنَّيبِّ (ص) وأْصحاِبِه، وِقيَل كان 

ُء، واخلَْربَُة: الفساُد يف الدِّين.  أُذنُُه ويقال: َرُجٌل أْخَرُب: مشقوق اُألُذِن، واْمرأٌة َخْر
ً، وَسو  اٌء كاَن حالُه حاَلًة يف نـَْفِسِه أْو خرج: َخرََج ُخُروجاً: بـََرَز ِمْن َمَقّرِِه أو حالِِه َسواٌء كان َمَقرُُّه داراً أو بـََلداً أو ثـَْو

َها َخائًِفا يـَتَـَرقَُّب} [الَقَصص:  َها َفَما َيُكوُن َلَك َأْن تـََتَكبـََّر ِفيَها 21يف أْسباِبِه اخلارَِجِة  {َفَخرََج ِمنـْ ]،  {فَاْهِبْط ِمنـْ
]،  {فَـَهْل 47ْن َمثََراٍت ِمْن َأْكَماِمَها} [ُفّصَلت: ]، و  {َوَما َختْرُُج مِ 13َفاْخرُْج ِإنََّك ِمَن الصَّاِغرِيَن} [األعَراف: 

َها} [املَائدة: 11ِإَىل ُخُروٍج ِمْن َسِبيٍل} [َغافر:  ]. 37]  {يُرِيُدوَن َأْن َخيُْرُجوا ِمَن النَّاِر َوَما ُهْم ِخبَارِِجَني ِمنـْ
]. وقال عزَّ وجلَّ:  {َكَما َأْخَرَجَك 35وَن} [املؤمنون: واِإلْخراُج: أكثـَُر ما يقاُل يف األْعياِن، حنُو:  {أَنَُّكْم ُخمَْرجُ 



} [األنَفال:  حلَْقِّ ِ } [اإلسَراء: 5َربَُّك ِمْن بـَْيِتَك  ً ]،  {َأْخرُِجوا أَنـُْفَسُكْم} 13]،  {َوُخنْرُِج َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتا
َِّ تعاىل:  56[النَّمل: ]،  {َأْخرُِجوا آَل ُلوٍط ِمْن قَـْريَِتُكْم} 93[األنَعام:  ]. ويـَُقاُل يف التَّْكويِن الذي هو ِمْن ِفْعِل ا ُ َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبطُوِن أُمََّهاِتُكْم} [الّنحل:  َّ } [طه: 78{َوا ]،  {ُخيْرُِج 53]،  {َفَأْخَرْجَنا ِبِه أَْزَواًجا ِمْن نـََباٍت َشىتَّ

ناعاِت. وِقيَل ملا َخيْرُُج ِمَن األرِض، وِمْن 21لزَُّمر: ِبِه َزْرًعا ُخمَْتِلًفا أَْلَوانُُه} [ا ]. والتَّْخريُج: أْكثـَُر ما يقاُل يف الُعُلوِم والصِّ
] أي: أَْم تسأُهلْم على ما 72وَْكر احلََيواِن وحنو ذلك َخرٌْج وَخراٌج.  {أَْم َتْسَأُهلُْم َخْرًجا َفَخَراُج َربَِّك َخيـٌْر} [املؤمنون: 

مًة يف حاِلَك، َأْو يَثقُل عليهْم َقبوُل قولَك َألجلِه، َفَأجُر ربَِّك ِجئَتهْم  ُ به من القرآِن َخْرجاً، أْي ماًال، فيورُث ذلك 
ِزاِء الدَّْخِل  {فَـَهْل َجنَْعُل َلَك َخْرًجا} [الكهف:  ]. واخلََراُج 94خٌري منه. واخلَرُْج أَعمُّ ِمَن اخلَراِج. وُجِعَل اخلَرُْج 

لضَّريَبِة على األرِض، قال ابن األعرايب: خمُْ   ».اَخلرْج على الرؤوس واَخلَراُج على األرضني«َتصٌّ يف الغالِب 
َا وََكَفى ِبَنا َحاِسِبَني} [األنبَياء:  َنا ِ ] ومعناه أن 47خردل: قال هللا تعاىل:  {َوِإْن َكاَن ِمثْـَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أَتـَيـْ

ه اإلنسان لو كان مبقدار حبة خردل، فإنَّ هللا تعاىل يَزِنُُه مبوازين العدل يوم القيامة، وال ُيَضيِّع على العمَل الذي أ
اإلنسان شيئاً أبداً {وكفى بنا حاسبني} أي كما حنن قادرون على اإلتيان حببـة اخلردل، ألنّنا نعلم مكان وجودها،  

ن، وحنصيه وحنفُظ له جزاءه يوم القيامة. وكذلك قوله تعاىل كذلك حنن قادرون على كل شيء، ونعلم عمل اإلنسا
بـَُينَّ إِنـََّها ِإْن َتُك ِمثْـَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فَـَتُكْن ِيف َصْخَرٍة َأْو ِيف   السََّماَواِت على لسان لقمان وهو خياطُب ابنه:  {َ

ََّ َلِطيفٌ  ُ ِإنَّ ا َّ َا ا َِْت ِ ]، أي أنَّ فعَل اإلنسان من خٍري أو شرٍّ، من حسنٍة أو 16 َخِبٌري} [لقَمان: أَْو ِيف اَألْرِض 
سيئة، حياسُب عليه اإلنسان وجيازى به مهما كان ضئيًال حىت ولو كان مبقدار حبٍة من خردل، خمّبأٍة يف أي مكان 

ا، ويزُن العمَل الذي هو مبقد  ارها وجيازي عليه بعدله احلّق.يف السماوات أو يف األرض، فإنَّ هللا تعاىل يعلم 
ُقوِض. وقيل: اخلَْرُص: الَكِذُب ِمن َخَرَص َخيْرُ  ُص خرص: اخلَْرُص: ِحْرُز الثََّمَرِة. واخلَْرُص: املَْحُروُز: كالنَّقِض لْلَمنـْ

قوُلُه تعاىل:  {قُِتَل ] قيل: معناُه يكِذبوَن. و 20خرصاً أي َكذَب، قوله تعاىل:  {ِإْن ُهْم ِإالَّ َخيُْرُصوَن} [الّزخُرف: 
ت:  ابوَن، وحقيقُة ذلك أّن ُكلَّ قَـْوٍل َمُقوٍل عْن َظنٍّ وَختْمٍني يُقاُل له َخْرٌص 10اْخلَرَّاُصوَن} [الّذارَ ] قيل: لُِعَن الَكذَّ

َظنٍّ وال َمساٍع، بل اْعَتَمَد فيه  سواٌء أكان ُمطاِبقاً للشيِء أم خمالفاً له، ِمْن حيُث إّن صاِحَبُه مل يـَُقْلُه عن ِعْلٍم وال َغَلَبةِ 
ً، وإن كان  قولُُه على الظَّنِّ والتَّْخِمِني َكِفْعِل اخلاِرِص يف َخْرِصِه، وُكلُّ َمْن قال قـَْوًال على هذا النحو قد ُيَسمَّى كاِذ

َذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن َقاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك ُمطاِبقًا لِلَمُقوِل املُْخِرب عنه. كما ُحكَي عِن املناِفقَني يف قولِه َعزَّ وجلَّ:  {إِ 
ُ َيْشَهُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني َلَكاِذبُوَن} [املنَاِفقون: َّ َُّ يـَْعَلُم ِإنََّك َلَرُسوُلُه َوا َِّ َوا  ].1 َلَرُسوُل ا

ْنَمِحي عنه، كقوهلِِْم: ُجِدَعْت أنـُْفُه. واخلُْرُطوُم: أْنُف ] أي َلزَمُه عاٌر ال يَـ 16خرط:  {َسَنِسُمُه َعَلى اْخلُْرُطوِم} [الَقَلم: 
َي أنـُْفُه ُخْرطُوماً اْسِتْقباحاً له، مل يستعمل لفظ  ِمن » اخلرطوم«ألنه قد يكون فيه أََنٌف، بل لفظ » اَألْنف«الِفيِل، ومسُِّ

ئه َوَمتَرُِّدِه يف غضبه مبا َوَمسَُه به من عالمٍة يف اْخَرْنَطَم أي رفع أْنفه أو استكرب وغضَب، تدليًال على كسر عنفوان كرب  أَْنِفِه.



ساِد ِمْن خرق: اخلَْرُق: الثـُّْقَبُة أو الّشقُّ، َوَخَرق الثوَب: َمزََّقُه، فاسُتعِمَل اخلَْرُق لكل ما فيه َقْطُع الشيِء على َسبيِل الف
ٍر  {َأَخَرقْـتَـَها لِتـُْغِرَق  ] وهو ِضدُّ اخلَْلِق، فاخلَْلَق هو ِفْعُل الشيِء بِتَـْقِديٍر 71َأْهَلَها} [الكهف: َغْري َتَدبٍُّر وال تـََفكُّ

] َأي اختَلُقوا، وافتَـَرُوا الكذَب على 100ورِْفٍق، واخلْرُق بَِغري تـَْقِديٍر  {َوَخَرُقوا َلُه بَِنَني َوبـََناٍت بَِغْريِ ِعْلٍم} [األنَعام: 
َِّ ونسُبوا البنَني والبناِت  . ا َِّ . والنصاَرى قالوا: املسيُح ابُن ا َِّ إليِه سبحانَُه فإنَّ املشركَني قالوا: املالئكُة بناُت ا

َُّ َعّما يصُفوَن علّواً كبرياً. وقيل لثـَْقِب األُذِن إذا تـَوَ  َِّ بغِري علٍم. تعاَىل ا سََّع: َخْرٌق وَصِيبٌّ واليهوُد قالوا: الُعَزيـُْر ابُن ا  ] فيه قوالِن:37، وامرأٌة َخْرقاُء: مثُقوبَُة األُذِن ثـَْقباً واِسعاً. وقولُُه تعاىل  {ِإنََّك َلْن َختْرَِق اَألْرَض} [اإلسَراء: أْخَرقُ 
طنها؛ أو َلْن تـَثْـُقَب األرَض إىل اجلاِنِب اآل ا لتبلَغ أقصاها، واآلَخُر: َلْن خترَقها لتفتَح ممراً إىل  َخر أحُدمها: َلْن جتوَ

عتباِر تـَْرِك التقدير قيل: َرُجٌل أْخَرُق وَخرٌق، أي أمحق، من َخِرَق أي محَق، واْمرأٌة َخرْ  َخلْرِق يف األُذِن. و قاُء. اعتباراً 
ا الريُح يف تـََعسُِّف ُمرورِها فقيل: رِيٌح َخْرقاُء، وُرِوَي: إّن اخلََرُق مل يكن يف شيء إالَّ شانَه(  )، ومعىن83وُشبَِّه 

 اخلََرِق: الدََّهِش، أو التََّحريُِّ.
رِّ وحنوِه. قال تعاىل:  {َوِإْن ِمنْ  َشْيٍء  خزن: اَخلْزُن: ِحْفُظ الشيِء يف اخلزانَِة، مث يـَُعبـَُّر به عن ُكلِّ ِحْفٍظ َكِحْفِظ السِّ

َ َخَزائُِنُه} [اِحلجر:  َِِّ َخَزاِئُن السََّماَواِت َوا21ِإالَّ ِعْنَد غيوُب «]، وخزائُن هللا تعاىل: 7َألْرِض} [املَناِفقون: ]،  {َو
يف إشاَرٍة منه إىل ُقْدَرتِِه تعاىل على ما يُريُد إجياَدُه، أو إىل احلاَلِة اليت » ِعْلِمِه لُِغموِضها على الناس واسِتَتارِها عنهم

)، وقوله تعاىل:  84»(ْلِق اخلَْلِق والّرِْزِق واألَجلِ فَـرََغ َربُُّكْم ِمْن خَ «أشاَر إليها بقولِه عليه وعلى آله الصالة السالُم 
َناُكُموُه َوَما أَنـُْتْم َلُه ِخبَازِِنَني} [اِحلجر:  لشُّكر، وقيل هو إشارٌة إىل ما أنبَأ عنه 22{َفَأْسَقيـْ ] قيَل: َمْعناُه حاِفظَني له 

]. واَخلَزنَُة: مجُع اخلاِزِن  {َوَقاَل َهلُْم 69-68 أَنـَْزْلُتُموُه} [الواِقَعة: قولُه: {أَفَـَرأَيـُْتُم اْلَماَء الَِّذي َتْشَربُوَن * أَأَنـُْتمْ 
َِّ} أي َمْقُدوراتُُه اليت 71َخَزنـَتُـَها} [الزَُّمر:  ] يف ِصَفِة الناِر وِصَفِة اجلَنَِّة. وقوُلُه:  {َوَال أَُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخَزاِئُن ا

َن ضرٌب ِمَن املَْنِع، وقيل: ُجوُدُه الواِسُع وُقْدَرتُُه، وقيل هو قولُه: {َوَال أَُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخَزاِئُن َمنـََعها الناَس، ألنَّ اخلَزْ 
َِّ} [ُهود:  ] أي َمْقُدوراتُُه اليت َمنَـَعها الناَس، ألنَّ اخلَْزَن ضرٌب ِمَن املَْنِع، وقيل: ُجوُدُه الواِسُع وُقْدَرتُُه، وقيل هو 31ا

ِم النُّوِن.ُه: {ُكْن}. واخلَْزُن يف اللَّْحِم: أصلُه االدِّخاُر فكينِّ به عن نـَْتِنِه. يقال: َخَزَن اللَّْحُم، إذا أنـَْنتَ، وخنَـَز بـَتَـقَ قول  دُّ
َحُقُه ِمن نـَْفِسِه هو احلياُء خزي: َخزَِي الرَُّجُل: َحلَِقُه اْنكساٌر َأْو َمَهانٌَة أو ذلٌّ إّما ِمْن نـَْفِسِه وإّما ِمْن َغْريِِه. فالذي يـَلْ 

. ويف احلِديِث:  ، وَمجُْعُه َخَزا ُن واْمَرأٌة َخْزَ َ وال «املُْفرُط وَمْصَدرُُه اخلَزايَُة، وَرُجٌل َخْز َر َخزا اسقنا بكأِسِه َغيـْ
ُه اِخلْزُي،  {َذِلَك َهلُْم ِخْزٌي ِيف )، والذي يـَْلَحُقُه ِمْن َغْريِه يقاُل هو نوع ِمَن االْسِتْخفاِف، وَمْصَدرُ 85»(ِدِمنيَ 

نْـَيا} [املَائدة:  ] أي الندامة 27] أي ذلٌّ وهواٌن، و  {ِإنَّ اخلِْْزَي اْليَـْوَم َوالسُّوَء َعَلى اْلَكاِفرِيَن} [الّنحل: 33الدُّ
نـَْيا} [الزَُّمر:  ُ اْخلِْزَي ِيف اْحلََياِة الدُّ َّ نـَْيا} [ُفّصَلت: ] و{لِ 26والعقاب  {َفَأَذاقَـُهُم ا ُنِذيَقُهْم َعَذاَب اخلِْْزِي ِيف اْحلََياِة الدُّ

ً: أََذلَُّه، ِمَن اخلَزايَِة واِخلْزِي مجَِيعاً، 134]،  {ِمْن قـَْبِل َأْن َنِذلَّ َوَخنَْزى} [طه: 16 ُ فال َّ ]، وأْخَزاه: أهانَُه، وَأْخَزى ا
ُ النَّ  َّ يعاً. 8ِيبَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا} [الّتْحرمي: وقولُُه:  {يـَْوَم الَ ُخيْزِي ا ] فهو ِمَن اخلِْزِي أقـَْرُب، وإْن جاَز أْن يكوَن منهما مجَِ



] َفمَن اخلَزايَِة، وَجيُوُز أْن يكوَن ِمَن 192وقولُُه تعاىل:  {َربـََّنا ِإنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر فـََقْد َأْخَزيْـَتُه} [آل ِعمَران: 
]،  194]،  {َوَال ُختِْزَ يـَْوَم اْلِقَياَمِة} [آل ِعمَران: 39ا قولُُه:  {َمْن َْتِيِه َعَذاٌب ُخيْزِيِه} [ُهود: اِخلْزِي، وكذ

]. وعلى حنو ما قـُْلنا يف َخزي قوُهلُْم: َذلَّ 78]،  {َوَال ُختُْزوِن ِيف َضْيِفي} [ُهود: 5{َولُِيْخِزَي اْلَفاِسِقَني} [اَحلشر: 
، ويكوُن حمموداً. وَمَىت كان ِمْن غريِه يُقاُل له: وهاَن، فِإنّ   ذلك َمىت كان ِمَن اِإلْنساِن نـَْفِسِه يُقاُل له اهلَْوُن والذُّلُّ

، ويكوُن َمْذُموماً.  اهلُوُن واهلََواُن والذُّلُّ
أَبعَدُه وطَرَدُه ُمْسَتِهيناً به. وذلك إذا خسأ: َخَسَأ الَكْلُب َخيَْسأُ َخْسًأ وُخُسوءاً: بـَُعَد وانـَْزَجَر، وخسأَ الرجُل الكلَب: 

] واخلاسىُء هو 108قـُْلَت له: اْخسأ، قال تعاىل يف ِصَفِة الكفَّاِر:  {اْخَسُأوا ِفيَها َوَال ُتَكلُِّموِن} [املؤمنون: 
أ الَبَصُر، أي انـَْقَبَض عن َمهانٍَة، ] ومنه: َخسَ 65الصاِغُر. قال تعاىل:  {فـَُقْلَنا َهلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئَني} [البَـَقَرة: 

َقِلْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسًئا َوُهَو َحِسٌري} [املُلك:   ].4قال تعاىل:  {يـَنـْ
ُل: خسر: اُخلْسُر واُخلْسراُن: انِْتقاُص َرأِس املَاِل، ويـُْنَسُب ذلك إىل اِإلْنساِن، فـَُيقاُل: َخِسَر ُفالٌن، وإىل الِفْعِل فيقا

] وُيْستَـْعَمـُل ذلك يف املُْقتَـَنياِت اخلارَِجِة كاملَاِل واجلَاِه يف 12ِجتاَرتُُه  {تِْلَك ِإًذا َكرٌَّة َخاِسَرٌة} [النَّازَعات:  َخِسَرتْ 
حَِّة والسَّالَمِة والَعْقِل واِإلمياِن والثواِب، وهو الذي جَ  ْنيا وهو األكثر، ويف املُْقتَـَنياِت النـَّْفِسيَِّة كالصِّ َُّ تعاىل الدُّ َعَلُه ا ]،  15اْلُمِبُني} [الزَُّمر:  اُخلْسراَن املُِبَني وقال:  {الَِّذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم َوأَْهِليِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأالَ َذِلَك ُهَو اخلُْْسَرانُ 

َِّ ِمْن بـَْعِد ِميثَاِقِه َويـَْقَطُعوَن َما ]،  {الَّذِ 121{َوَمْن َيْكُفْر ِبِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْخلَاِسُروَن} [البَـَقَرة:  ُقُضوَن َعْهَد ا يَن يـَنـْ
ُ ِبِه َأْن يُوَصَل َويـُْفِسُدوَن ِيف اَألْرِض أُوَلِئَك ُهُم اْخلَاِسُروَن} [البَـَقَرة:  َّ ]،  {َفَطوََّعْت َلُه نـَْفُسُه قـَْتَل َأِخيِه 27أََمَر ا

ْلِقْسِط َوالَ ُختِْسُروا اْلِميزَاَن} [الرَّمحن: 30رِيَن} [املَائدة: فـََقتَـَلُه َفَأْصَبَح ِمَن اْخلَاسِ  ِ ] 9]، وقوله:  {َوأَِقيُموا اْلَوْزَن 
 يكوَن ذلك إشاَرًة َجيُـوُز أْن يكـوَن إشارًَة إىل َحتَرِّي الَعداَلِة يف الَوْزِن، وتـَْرِك احلَْيـِف فيمـا يـََتعاطـاُه يف الَوْزِن، وَجيُوُز أنْ 

] 9 إىل َتعاِطي ما ال يكوُن به ِميزانُُه يف الِقياَمِة خاِسراً، فيكوُن ِممَّْن قال فيه:  {َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه} [األعَراف:
ُ تعاىل يف الُقرآِن فهو على هذا املعَىن األِخري ُدوَن اُخلسْ  َّ اِن املُتَـَعلِِّق ر وِكال املَْعنَـيَـْنيِ يـََتالَزماِن. وُكلُّ ُخْسراٍن ذََكَرُه ا
نـَْيويَِّة والتجاراِت الَبَشريَِّة، ويف هذا املعىن الشموّيل قال تبارك وتعاىل: {َواْلَعْصِر *ِإنَّ اإلنْ  ملُْقتَـَنياِت الدُّ َساَن َلِفي ُخْسٍر ِ

لصَّ  ِ حلَْقِّ َوتـََواَصْوا  ِ َر 3-1ْربِ} [الَعصر: *ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َوتـََواَصْوا  ]. أما قوله {َفَما َتزِيُدوَنِين َغيـْ
 ] أي ما تزيدونين إال بصرية يف خسارتكم.63َختِْسٍري} [ُهود: 

خسف: اُخلُسوُف: لِلَقَمر وهو ذهاُب نورِِه لتوّسط األرِض بيَنُه وبني الشمس، والُكسوُف: للشمِس وهو َذهاُب 
رض، وِقيَل: الكُسوُف فيهما، إذا زاَل بـَْعُض َضْوِئِهما. واُخلُسوُف إذا َذَهَب ُكلُُّه، نورِها لتوسط القمِر بينها وبني األ

ا: غاَب فيها. وَخَسَف  ُ تعاىل األرَض: أساَخها مبا عليها. وَخَسَف الرجُل يف األرض وُخِسَف  َّ ويقاُل: َخَسَف ا
ً أذلَُّه  {َفَخَسْفَنا ِبهِ  نَا خلَََسَف 81 َوِبَدارِِه اَألْرَض} [الَقَصص: الرجُل: َهُزَل، َوَخَسَف فال َُّ َعَليـْ ]،  {َلْوالَ أَْن َمنَّ ا



َِّ ال ُخيَْسفاِن ملوِت أَحٍد وال «] ويف احلديِث: 82بَِنا} [الَقَصص:  ِت ا إنَّ الشمَس والقمَر آيَتاِن ِمْن آ
ُقوٌل ِمْن َخَسَف القمُر.). واخلاِسُف واَخلسيُف: العُني الغائرة أي: إذ86»(حلياِتهِ   ا غاَبْت َحَدقـَُتها، َفَمنـْ

واَخلُسوُف واَخلسيُف واملَْخُسوَفُة: البئُر اليت ُحِفرْت يف الصخر. ويف إنكار الكاِفِر ليوم القيامة والبعث أوَرَد القرآُن من 
َع الشَّْمُس َواْلَقَمُر} [الِقَياَمة: األمارات على قيام الساعة قوَلُه تعاىل:  {َفِإَذا بَرَِق اْلَبَصُر *َوَخَسَف الْ  -7َقَمُر *َومجُِ

9.[ 
] ُشبُِّهوا بذلك ِلِقلَِّة احلاجة إليهم، وهو َمجُْع اَخلَشِب، أي ما غلظ 4خشب:  {َكَأنـَُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدٌة} [املَناِفقون: 

لليل«أي َهْزَىل و » أنعاٌم َخَشبٌ «من العيدان، يقال   يتهجَُّدوَن. وِمْن لْفِظ اَخلَشِب ِقيَل أيضاً: أي ال» ُهْم َخَشٌب 
ا َعمَّْن ال َيْسَتِحي، ِبَسٌة كاَخلَشِب، ويـَُعبـَُّر  َهٌة َخْشباء:  وذلك كما  وَختَشََّبِت اِإلبُل: أَكَلِت الَيبيَس من املرعى. وَجبـْ

لصَّْخر يف حنو قوِل الشاِعر:  ُيَشبَُّه 
  الصَّالبَةوالصَّْخُر َهشٌّ عْنَد وجِهَك يف

 واملَْخُشوُب: املخلوُط يف َنَسِبِه؛ الذي مل ُحيكْم عمَلُه. 
فيما خشع: اُخلشوُع: الضَّراَعُة، وأكثُر ما ُيْستَـْعَمُل اُخلشوُع فيما يُوَجُد على اجلََوارِِح، والضَّراَعُة أكثُر ما ُتْستَـْعَمُل 

 القلُب َخَشَعِت اجلََوارُِح..  {َويَزِيُدُهْم ُخُشوًعا} [اإلسَراء: يُوَجُد يف القلِب، ولذلك ِقيَل فيما ُرِوَي: إذا َضرَعَ 
]،  {َوَخَشَعِت 90]،  {وََكانُوا لََنا َخاِشِعَني} [األنبَياء: 2]،  {الَِّذيَن ُهْم ِيف َصَالِِْم َخاِشُعوَن} [املؤمنون: 109

]،  {أَْبَصاُرَها َخاِشَعٌة} 43أَْبَصاُرُهْم} [الَقَلم:  ]: سكنت وخضعت،  {َخاِشَعةً 108اَألْصَواُت لِلرَّْمحَاِن} [طه: 
] و  {ِإَذا زُْلزَِلِت 4] ِكنايٌَة عنها، وتنبيه على تـََزْعُزِعها، كقولِِه:  {ِإَذا ُرجَِّت اَألْرُض َرجا} [الواِقَعة: 9[النَّازَعات: 

 ].9ُء َمْوًرا} [الطُّور: ]،  {يـَْوَم َمتُوُر السََّما1اَألْرُض زِْلَزاَهلَا} [الزّلَزلة: 
ا فـي  خشي: اَخلْشَيُة: َخْوٌف َيُشوبُُه تعِظيٌم، وأكثُر ما يكوُن ذلك عن ِعْلٍم ِمبا ُخيْشـَى منـه، ولذلـك ُخصَّ العلمـاُء 

ََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء} [َفاِطر:  َا َخيَْشى ا َيْسَعى *َوُهَو َخيَْشى} [َعَبَس:  ]، وقال:  {َوأَمَّا َمْن َجاَءكَ 28قولـه:  {ِإمنَّ
ً وَُكْفًرا} 33]،  {َمْن َخِشَي الرَّْمحَاَن} [ق: 8-9 ]،  {َوأَمَّا اْلُغَالُم َفَكاَن أَبـََواُه ُمُؤِمنَـْنيِ َفَخِشيَنا َأْن يـُْرِهَقُهَما طُْغَيا

َِّ أَْو َأَشدَّ َخْشَيًة} ]،  {َخيشَ 150]،  {َفَال َختَْشْوُهْم َواْخُشْوِين} [البَـَقَرة: 80[الكهف:  ْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة ا
َِّ َوَخيَْشْونَُه} [األحَزاب: 77[النَِّساء:  ََّ} 39]،  {الَِّذيَن يـُبَـلُِّغوَن رَِساَالِت ا ]،  {َوَال َخيَْشْوَن َأَحًدا ِإالَّ ا

ََّ} [النَِّساء: ]،  {َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تـَرَُكوا ِمْن َخْلفِ 39[األحزَاب:  ].. 9ِهْم ُذّرِيًَّة ِضَعافًا َخاُفوا َعَلْيِهْم فَـْليَـتـَُّقوا ا
ُكْم} اآليَة، أي لَيْسَتْشِعُروا َخْوفاً ِمْن َمَعرَّتِِه. وقال تعاىل  {َوَال تـَْقتـُُلوا َأْوَالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمَالٍق َحنُْن نَـ  َّ ْرزُقـُُهْم َوِإ ْلَغْيِب} [ق: ] أي: ال 31[اإلسَراء:  ِ ] أي من خاَف 33تَـْقتُـُلوُهْم َخماَفِة أْن يْلَحَقُهْم إْمالٌق.  {َمْن َخِشَي الرَّْمحَاَن 

 َخْوفاً اقتضاُه َمْعرفـَُتُه بذلك ِمْن نـَْفِسِه.



ه اجلُمَلُة، وذلك خـص: التَّْخِصيُص واالْخِتصاُص واخلصوصيَُّة والتخصُُّص: تَـَفرُُّد بـَْعِض الشيِء ِمبا ال ُيشارُِكُه في
َنًة َال ُتِصيَنبَّ الَِّذي العامَِّة والتاُء ليست ِخالُف الُعُموِم والتـََّعمُِّم والتـَّْعِميِم. وُخصَّـاُن الرَُّجِل: َمْن َخيَْتصُُّه ِبَضْرٍب ِمَن الكراَمِة. واخلاصَُّة: ِضدُّ  ] أي 25َن ظََلُموا ِمْنُكْم َخآصًَّة} [األنَفال: للتأنيث بل للنقل من الوصفّية إىل االمسّية.  {َواتـَُّقوا ِفتـْ

، ومنه اختصَّ فالن لشيء مبعىن خصَّ ـاً بل تـَُعمُُّكْم. وقد َخصَُّه بكذا، َخيُصُّـُه، آثَـَرُه على غيـرِِه وأفرَدُه به، واْخَتصَّ 
َ عن 105[البَـَقَرة:  لـوّد: فضََّلُه ِبِه على غريِِه. قال:  {َخيَْتصُّ ِبَرْمحَِتِه َمْن َيَشاُء} ]. وَخصاُص البيِت: فـَُرُجُه، وُعربِّ

خلَلَِّة  {َويـُْؤِثُروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِِْم َخَصاَصةٌ  َ عنه  َخلصاَصِة، كما ُعربِّ ] 9} [اَحلشر: الفقر الذي مل ُيَسدَّ 
بـَْيٌت ِمْن َقَصٍب أو َشَجٍر، مسي بذلَك ملا يـَُرى فيه ِمَن  أي فقٌر وَحاَجة، وإْن ِشْئَت قـُْلَت ِمَن اَخلصاِص. واُخلّص:  اَخلصاص وهي التفاريُج الضيِّقة.

] أْي أَخَذا َجيمعاِن 22خصف: اَخلْصُف: اجلمُع والّضمُّ؛  {َوَطِفَقا َخيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْجلَنَِّة} [األعَراف: 
ملِْخَصِف َأْي مجعته؛ واملِْخَصُف: َخمَْرُز اإلسكاف، وُرِوَي:  ويضمَّان ورقًة إىل ورقٍة ليسُرتا َسوْ  َِِما. وَخَصْفُت النـَّْعَل  ءا

 ).87كان النيبُّ (ص) َخيِْصُف نـَْعَلُه(
زعُتُه.  {َوُهَو أََلدُّ  خصم: َخَصَمُه َخيِْصُمُه َخْصماً: غلَبُه يف اخلصومة؛ وخاَصْمُتُه خماصمًة وِخصاماً: جادلُتُه و

ُر ُمِبٍني} [الّزخُرف: 204َصاِم} [البَـَقَرة: اخلِْ  ]. مث مسُِّي املُخاِصُم َخْصماً، ج خصوم 18]،  {َوُهَو ِيف اخلَِْصاِم َغيـْ
وَم وِخصام كبحر وحبار. وأصُل املُخاَصَمِة أْن يـَتَـَعلَّق ُكلُّ واِحٍد ِخبُْصِم اآلخر، أي جانِِبِه، وأْن جيِذَب ُكلُّ واِحٍد ُأْخص

اِلِق ِمْن جاِنٍب. (واجلَوالق: مجع اجلُوالق أي ِعدل كبري من صوف أو شعر) ورِوَي: َنِسيُتُه يف ُخْصِم فراشي. اجلَوَ 
] أي َفريقاِن، ولذلك قال: اْخَتَصُموا أي جتادلوا وتنازعوا. 19وقولُه:  {َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِيف َرِِّْم} [اَحلّج: 

ْلَوِعيِد} [ق:  وقال:  {َال َختَْتِصُموا ِ ْمُت ِإَلْيُكْم  ]. 96] وقال:  {َوُهْم ِفيَها َخيَْتِصُموَن} [الشَُّعَراء: 28َلَديَّ َوَقْد َقدَّ
]. واَخلِصُم: املُْخَتصُّ 4واَخلِصيُم: الَكِثُري املُخاَصَمِة  {َخَلَق اِإلْنَساَن ِمْن نُْطَفٍة َفِإَذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبٌني} [الّنحل: 

ادل.  {َبْل ُهْم قَـْوٌم َخِصُموَن} [الّزخُرف: خلُ  لباطل، {َوَال َتُكْن 58ُصوَمِة أي ا ] أي َجِدلوَن يف َدْفِع احلق 
ِخلصاِم والدِّفاِع َعْن َخْصٍم إالَّ بعد أْن يتبّنيَ وجُه احلقِّ الذي 105لِْلَخائِِنَني َخِصيًما} [النَِّساء:  ]،َ ْي ال تُبادْر 

ُموَن} [يس: خيتِلفاِن ف ] أي وهم خياصمون يف أمورهم 49يه. {َما يـَْنظُُروَن ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َُْخُذُهْم َوُهْم خيَِصِّ
 ويتجادلون يف مصاحلهم ويتنازعون يف شؤون دينهم ودنياهم.

اْخنََضَد أي قطعته فانقطع، ] أي َمْكُسوِر الشَّْوِك. يقال: َخَضْدتُُه ف28خضد:  {ِيف ِسْدٍر َخمُْضوٍد} [الواِقَعة: 
ويقال: هو َخمُْضوٌد وَخِضيٌد. ويقال للعشب املخضّر: خضده، وللعشب اليابس: حصده؛ وَخضََّدُه: قطََّعُه؛ وَختضََّد 

 العوُد: تكسَّر.
راً: صار َأْخَضر، ] أي األرُض الكثريُة اُخلْضَرُة؛ وَخِضَر الشيُء َخضَ 63خضر:  {فـَُتْصِبُح اَألْرُض ُخمَْضرًَّة} [اَحلّج: 

لدُّْمهَِة يف قوله ُسْبحانَُه:  {َوِمْن ُدوَِِما َجنـَّتَ  َيِت اُخلْضَرُة  َعُه الثماَر ُخْضراً أي قبل ظهور صالحها، ومسِّ اِن *َفِبَأيِّ و



ِن *ُمْدَهآمََّتاِن} [الرَّمحن:  َ ِة اإلْخِضراِر. وقوله  ] أي جنَّتاِن َخْضراواِن إىل حدِّ 64-62آَالِء َربُِّكَما ُتَكذِّ السَّواِد ِلشدَّ
ُكْم وَخْضراَء الدَِّمنِ «عليه وعلى آله الصالة والسالم:  َّ ) فقد بـَيَّنُه (ص) حيُث قال: املرأُة اَحلْسناُء يف َمنـَْبِت 88»(إ

َتِثُر ُبْسُرها وهو أَخْضَر.السُّوِء. واملُخاَضرُة: املُبايـََعُة على اُخلَضر والثماِر قبَل بـُُلوِغها. واَخلِضريَُة: َخنْلَ   ٌة ينـْ
ْلَقْوِل فَـَيْطَمَع الَِّذي ِيف قَـْلِبِه َمَرٌض} [األحَزاب:  ِ ] أي فال تـَُرقِّْقَن الكالم وال تلّن القول 32خضع:  {َفَال َختَْضْعَن 

 للرجال وال ُختاطْنبَ األجانب خماطبًة تؤدِّي إىل طمعهم.
لقلم وغريه َخيُطُّ خطّ  أي يفكر يف أمرِِه » فالن خيطُّ يف األرض«اً: صوََّر اللفَظ حبروف هجائية، وخط: خطَّ 

 وُمْسَتِديٍر ويَُدبِّرُُه، واَخلطُّ: كاملَدِّ، ويقاُل للشيء الذي له طول، واُخلُطوُط أْنواٌع ِفيما َيْذُكرُه أهُل اهلَْنَدَسِة ِمْن َمْسطوحٍ 
َخلطِّ َكَخطِّ الَيَمِن، ومنه اَخلطِّّي أي الرمُح املنسوُب إىل اخلّط وهو وُمَقوٍَّس، وُمماٍل. ويـَُعبـَُّر عن ُكلِّ أر  ٍض فيها طُوٌل 

مطٌر بـَْنيَ مرفأُ البحرين. وكلُّ مكاٍن َخيُطُُّه اِإلنساُن لِنفِسِه وْحيُفرُُه يُقاُل له: َخطٌّ وِخطٌَّة. واَخلِطيَطُة: أرٌض مل ُيِصْبها 
إذا جاء ويف نفسه » جاء فالٌن ويف رأسه ُخطَّة«طِّ املُْنَحرِف عنه، واُخلطَّة: احلجة، يقال أْرَضْنيِ َممُْطوَرتـَْنيِ، كاخلَ 

ُلو ِمْن قـَْبِلِه ِمْن ِكَتاٍب َوَال َختُطُُّه بِ  َخلطِّ  {َوَما ُكْنَت تـَتـْ َيِميِنَك} حاجة قد َعَزَم عليها، ويـَُعبـَُّر عِن الِكتابَِة 
 ].48[الَعنكبوت: 

العدول عن اِجلهِة الصواِب، وذلك أنواع: أحُدها َأْن يُريَد غَري ما َحتُْسُن ِإرادتُُه فـَيَـْفَعَلُه، وهذا هو اخلطُأ خطأ: اخلطأ: 
نَّ َخِطىَء: التامُّ املأخوُذ بِه اإلنساُن، يُقال: َخطىَء َخيْطَأُ ِخْطئاً ِوِخْطَأًة، َوَأْخطَأَ ِإْخطَاًء مبعىن َخِطىَء، والفرق بينهما أ

َلُهْم َكاَن ِخْطًأ َكِبريًا} [اإلسَراء: تعمَّ  ] و  {َوِإْن ُكنَّا 31َد الذْنَب، وَأْخطََأ: أصاب الذنَب على غِري َعْمٍد  {ِإنَّ قـَتـْ
 ]. والثاِين أْن يُريَد ما َحيُْسُن ِفْعُلُه، ولِكْن يـََقُع منه ِخالُف ما يُرِيُد، فـَُيقاُل: أخطَأ إْخطاءً 91َخلَاِطِئَني} [يُوُسف: 

ُرِفَع «فهو ُخمْطىٌء، وهذا قد أصاَب يف اِإلراَدِة وأْخطََأ يف الِفْعِل، وهذا املَْعينُّ ِبقولِِه عليه وعلى آله الصالُة والسالُم: 
َخطًَأ  )، قال تعاىل:  {َوَمْن قـََتَل ُمْؤِمناً 90»(َمِن اْجتَـَهَد فأْخَطَأ فله أْجرٌ «) وِبقوِلِه: 89»(عن أمَِّيت اَخلطَأ والنِّْسيانُ 
]. والثاِلُث أْن يُريَد ما ال ْحيُسُن ِفْعُلُه، ويـَتَِّفَق منه ِخالُفُه، فهذا ُخمْطىءٌ يف اِإلراَدِة 92فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة} [النَِّساء: 

 اعر يف قوِلِه:وُمِصيٌب يف الِفْعِل، فهو َمْذُموٌم ِبَقْصِدِه، وغُري َحمُْموٍد على فْعِلِه، وهذا املَْعَىن هو الذي أراَدُه الش
 وقد ُحيِْسُن اِإلْنساُن ِمْن حيُث ال َيْدرِي أَراَدْت َمَساءايت فأْجَرْت َمَسرَّيت

وخالصة األْمر أّن َمْن أراَد شيئاً فاتـََّفَق منه غريُُه، يقال: أْخَطأ، وإْن وَقَع منه كما أراَدُه يقاُل: أصاَب. وقد يقاُل  
أْو أراد إراَدًة ال َجتُْمُل: إنه أْخطَأ، وهلذا يقاُل: أصاَب اَخلطَأُ، وأْخطََأ الصَّواُب، وأصاَب لَِمْن فـََعَل ِفْعًال ال َحيُْسُن، 

َدٌة بـَْنيَ َمعاٍن ينبغي ِلَمْن يـََتَحرَّى احل قاِئَق أْن يـََتأمََّلها. الصَّواُب، وأْخَطأَ اَخلطَأُ، وهذه اللَّْفَظُة ُمْشتَـرََكٌة كما تـََرى ُمتَـَردِّ
ن، لكن اَخلطيَئُة أْكثـَُر ما تقاُل فيما ال 81:  {َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيئَـُتُه} [البَـَقَرة: قال تعاىل ] واخلطيئة والسيئة يتقار

ً، أ ْو يكوُن َمْقصوداً إليِه يف نـَْفِسِه، بل يكوُن الَقْصُد َسَبباً لتَـَولُِّد ذلك الِفْعِل منه، َكَمْن رمى صيداً فأصاَب إْنسا
َخلطَأ ِكراً َفَجَىن ِجنايًَة يف ُسْكرِه، والسبُب َسَبباِن، َسَبٌب َحمْظُوٌر ِفْعُلُه َكُشْرِب املُْسِكر وما يـَتَـَولَُّد عنه ِمَن اَشِرَب ُمسْ 



َما تَـَعمََّدْت غُري ُمَتجاٍف عنه، وسبٌب غُري َحمْظُوٍر، َكَرْمِي الصَّْيِد  {َوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخَطْأُمتْ ِبِه َوَلِكْن 
] فاَخلِطيئَـُة ههنـا هي اليت ال تكوُن عن 112] و  {َوَمْن َيْكِسْب َخِطيَئًة أَْو ِإْمثًا} [النَِّساء: 5قـُُلوُبُكْم} [األحزَاب: 

َّ َنْطَمُع َأْن يـَْغِفَر 25-24َقْصٍد إىل ِفْعِلِه، قال تعاىل {َوَال َتزِِد الظَّاِلِمَني ِإالَّ َضَالالً * ِممَّا َخِطيَئاِِْم} [نُوح:  ]،  {ِإ
} [الشَُّعَراء:  َ ُكْم} [الَعنكبوت: 51لََنا رَبـَُّنا َخَطاَ َ ُهْم 12]،  {َوْلَنْحِمْل َخطَا ]،  {َوَما ُهْم ِحبَاِمِلَني ِمْن َخَطاَ

] واجلمُع اَخلِطيئاُت 82 الدِّيِن} [الشَُّعَراء: ] و{َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن يـَْغِفَر ِيل َخِطيَئِيت يـَْومَ 12ِمْن َشْيٍء} [الَعنكبوت: 
ُكْم} [البَـَقَرة:  َ َ من اخلطيئة؛ وقوله تعاىل:  {نـَْغِفْر َلُكْم َخطَا ] فهي املَْقُصوُد إلْيها. واخلاِطىُء هو 58واَخلطا
 َْ ْنِب، وعلى ذلك قولُُه:  {َوَال طََعاٌم ِإالَّ ِمْن ِغْسِلٍني *َال  ]. وقد 37-36ُكُلُه ِإالَّ اْخلَاِطُئوَن} [احلَاقَّة: القاِصُد للذَّ

ْخلَاِطَئِة} [احلَا ِ َلُه َواْلُمْؤتَِفَكاُت  ْنُب خاِطَئًة كما يف قوله تعاىل:  {َوَجاَء ِفْرَعْوُن َوَمْن قـَبـْ ْنِب 9قَّة: ُيَسمَّى الذَّ ] أي الذَّ
يكْن َمْقُصوداً، فـََقْد ذََكَر عليه وعلى آله الصالُة والسَّالُم أنه  العظيِم، وذلك حنو قوهلِِْم: ِشْعٌر شاِعٌر، فأّما ما ملَْ 

 ُمَتجاٍف عنه.
ملَ  ْوِعَظِة، ومبا خطب: اَخلْطُب واملُخاطََبُة والتخاُطُب: املَُراَجَعُة يف الكالِم، ومنه اخلُْطَبُة واِخلْطَبَة، لِكِن اخلُْطَبُة َختَْتصُّ 

ُة ِبطََلِب املرأِة للزواج  {َوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتْم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة النَِّساِء} [البَـَقَرة: ُخيَطُب به من الكالم؛ واِخلْطبَ 
]: وأصُل اِخلْطَبِة احلالُة اليت عليها اِإلنساُن إذا َخَطَب، حنُو اجلِْلَسِة والِقْعَدِة. ويقاُل ِمَن اخلُْطَبِة: خاِطٌب 235

اِخلْطَبِة خاِطٌب ال غُري. والِفْعُل منهما َخَطَب. واَخلْطُب: األْمُر العظيُم الذي يكثـُُر فيه التخاُطُب  وَخِطيٌب، وِمَن 
َساِمرِيُّ} [طه:  ]. وَفْصُل اِخلطاِب: ما يـَنـَْفِصُل 57]،  {َفَما َخْطُبُكْم أَيـَُّها اْلُمْرَسُلوَن} [اِحلجر: 95{َفَما َخْطُبك 

 ِب.به األْمُر ِمَن اِخلطا
 خطف: اَخلْطُف واالْخِتطاُف: االْخِتالُس ِبُسْرَعِة. يقاُل َخِطَف َخيَْطُف وَخِطَفُه َخْطفاً: اْستَـَلَبُه بسرعة، وَخِطَف الربقُ 

] 10البَصَر: َذَهَب به. وَخَطَف البعُري َخيِْطُف َخْطفاً: مشى سريعاً، قال:  {ِإالَّ َمْن َخِطَف اخلَْْطَفَة} [الصَّافات: 
ُر أَْو تـَْهِوي ِبِه الّرِيُح} [اَحلّج:  وذلك ]،  {َيَكاُد 31َوْصٌف لِلشياِطيـِن املُْسَرتَقِة لِلسَّْمِع. قال تعاىل:  {فَـَتْخَطُفُه الطَّيـْ

تَـُلوَن ] أي يـُقْ 67]، وقال:  {َويـَُتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوهلِِْم} [الَعنكبوت: 20اْلبَـْرُق َخيَْطُف أَْبَصاَرُهْم} [البَـَقَرة: 
ْلو، كأنه َخيَْتِطُفُه،  وَمجُْعُه َخطاِطيُف، وُيْسَلُبوَن. واخلُطَّاُف: للطائِر الذي كأنه َخيَْطُف َشْيئاً يف َطَريانِِه، وِلَما ُخيْرَُج به الدَّ

ٍز ُخمِْطٌف: َخيَْتِطُف ما َيِصيُدُه. واَخلِطيُف: السريعُ    املشي.وللحديَدِة اليت َتُدوُر عليها الَبَكَرُة، و
عاىل:  خطو: َخطا َخيْطو َخْطواً: فـََتَح ما بني َقَدَمْيِه يف املَْشِي. واُخلْطَوُة: ما بـَْنيَ الَقَدَمْنيِ، واجلمع: ُخُطَوات، قوله ت

 ].26 اْهلََوى} [ص: ]، أي ال تـَتَِّبُعوُه، وذلك حنُو قولِِه:  {َوَال تـَتَِّبعِ 168{َوَال تـَتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيطَاِن} [البَـَقَرة: 
آلَخِر، حنُو ِدرْ  َئِني أَحِدِمها  لَوْزِن، وِقياِس َشيـْ عتباِر املُضايَفِة  زاِء الثَِّقيِل. ويقاُل ذلك  َهٌم َخِفيٌف خف: اخلَِفيُف: ِ

عتبار ُمضايـََفِة الزَّماِن، حنُو فرٌس َخِفيٌف وفـََرٌس ثَقي ٌل إذا َعَدا أَحُدُمها أكثـََر ِمَن اآلَخِر يف وِدْرَهٌم ثَِقيٌل؛ والثَّاِين يُقاُل 
قيُل َذّماً، َزماٍن واِحٍد؛ الثالُث: يُقاُل َخِفيٌف فيما َيْسَتْحِليِه الناُس، وثقيٌل فيما َيْستَـْوِمخُونَُه. فيكوُن اخلفيُف َمْدحًا، والثَّ 



َُّ َعْنُكْم} [األنَفال:  ُهُم} [البَـَقَرة: ]،  66ومنه قولُُه تعاىل:  {اآلَن َخفََّف ا ] وأَرى أّن ِمْن هذا 86{َفَال ُخيَفَُّف َعنـْ
]. الراِبُع: يُقاُل خِفيٌف ِفيَمْن َيِطيُش، وثقيٌل فيمن فيه وَقاٌر، فيكوُن 189قوَلُه:  {َمحََلْت َمحًْال َخِفيًفا} [األعَراف: 

ا أْن تـَْرَجح إىل أْسَفَل كاألرِض واملاِء،  اخلَفيُف َذّماً والثقيُل َمْدحاً. اخلاِمُس: يقاُل خِفيٌف يف األجسامِ  اليت ِمْن َشأِ
َدُه، واخلفيف: ضد الثقيـ ل، يُقاُل َخفَّ خيَِفُّ َخّفًا وِخفًَّة، وَخفََّفُه َختْفيفاً: ضدَّ ثـَقََّلُه ومنه خفََّف احلرف: ضد شدَّ

سريع يف العمل. وَختَفََّف ُخّفاً: »: خفيف اليد«لطيف، و»: خفيف الروح«فقري، و »: خفيـُف ذات اليد«يقـال: 
] أي َمحََلُهْم أْن 54لِبَسُه. واْسَتَخفَُّه: اْسَتْجَهَلُه أو َمحََلُه على اجلهل واخلِفَِّة  {فَاْسَتَخفَّ قَـْوَمُه َفَأطَاُعوُه} [الّزخُرف: 

وَجَدُهْم طاِئِشَني، وقوُلُه تعاىل:  {َوَمْن َخفَّْت  خيَِفُّوا معـه، أو َوَجدُهْم ِخفافاً يف أْبداِِْم وَعزاِئِمِهْم، وقيَل: معناهُ 
] فإشاَرٌة إىل َكثْـَرِة األْعماِل الصَّاِحلَِة أو ِقلَِّتها،  {َوَال َيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن َال يُوِقُنوَن} [الرُّوم: 9َمَوازِيُنُه} [األعَراف: 

لبعث مبا يُوِقُعوَن ِمَن الشَُّبِه؛ وَخفُّوا عن َمنازِهلِِم: ] أي ال يـُْزِعَجنََّك ويُزِيَلنََّك عن اْعَتقاِدَك ا60 لذين ال يؤمنون 
: واِحُد اخلَِفاِف اليت تلُبس يف الّرِْجِل وُمسَي به خلِِفَِّتِه.  اْرَحتَُلوا منها مسرعني. واُخلفُّ

نَـُهْم} [طه:  َا} [اإلسَراء103خفت:  {يـََتَخافـَُتوَن بـَيـْ ]. املَُخافـََتُة واخلَْفُت: إْسراُر املَْنِطِق، 110: ]،  {َوَال ُختَاِفْت ِ
 قال: وَشتَّاَن بـَْني اَجلْهر واملَْنِطِق اخلَْفِت.

} [اإلسَراء:  ُ  {َواْخِفْض َهلَُما َجَناَح الذُّلِّ ُر الّلنيِّ َعُة، والسَّيـْ ] فهو 24خفض: اخلَْفُض: ضدُّ الرَّْفِع. واخلَْفُض: الدَّ
]، ويف ِصَفِة القيامِة  {َخاِفَضٌة 31جلاِنِب واالْنقياِد، كأنه ِضدُّ قولِِه:  {َأالَّ تـَْعُلوا َعَليَّ} [النَّمل: َحثٌّ على تـَْلِيِني ا
ُه َأْسَفَل َساِفِلَني} [التِّني3َراِفَعٌة} [الواِقَعة:  َ : ] أي َتَضُع قوماً وتـَْرَفُع آَخريَن. َفَخاِفَضٌة: إشاَرٌة إىل قولِِه:  {مثَُّ َرَدْد

5.[ 
]. واخلِفاُء: ما ُيْستَـُر به كالِغطَاِء. 55خفي: َخفَي األمُر ُخْفيًة: اْستَـتَـَر.  {اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة} [األعَراف: 

َتُه: أَزْلَت َخفاُه، وذلك إذا أْظَهْرَتُه، من َخَفى َخيْفي َخْفيًا، وَأْخَفى الشيَء: أَزاَل َخَفاَءُه أَيض اً، وذلك إذا َستَـَرُه، وَخَفيـْ
أي: اسُرتِ اخلَرب لَِمْن سأََلَك َعّين. ويُقاَبُل به اإلْبَداُء واإلْعالُن  {ِإْن تـُْبُدوا الصََّدَقاِت فَِنِعمَّا » أْخِف َعّين َخبَـَركَ «يقال 

ٌر َلُكْم} [البَـَقَرة:  ُتْم} [املُمَتحَنة:  ] و 271ِهَي َوِإْن ُختُْفوَها َوتـُْؤُتوَها اْلُفَقَراَء فَـُهَو َخيـْ ُتْم َوَما أَْعَلنـْ َ َأْعَلُم ِمبَا َأْخَفيـْ {َوَأ »: أخفية الكرى«]. واالْسِتْخفـاُء: طََلـُب اخلََفـاِء، ج أخفية و 28]،  {َبْل َبَدا َهلُْم َما َكانُوا ُخيُْفوَن} [األنَعام: 1
]، وقوله تعاىل:  {َيْسَتْخُفوَن ِمَن 5َرُهْم لَِيْسَتْخُفوا ِمْنُه} [ُهود: العيون. ومنه قولُه تعاىل:  {َأَال ِإنـَُّهْم يـَثْـُنوَن ُصُدو 

} [النَِّساء:  َِّ ] أي يتكتمون عن الناس ويسترتون عنهم مبعاصيهم، وال يستخفون 108النَّاِس َوَال َيْسَتْخُفوَن ِمَن ا
ْسَتحْون من الناس وال َيْسَتُحون من هللا تعاىل من هللا السميع العليم فيما يقولون أو يفعلون، وقيل يْسَتخفون أي يَ 

؛ واملختفي: نـَبَّاُش القبور ألنه يستخرج األكفاَن ِخْفيًة، وُسِئَل احلريري:  ما «العلي العظيم. واخلَافيُة: الشيُء اخلفيُّ
 ».جيب على املُختفي يف الشرع؟ قال: الَقْطِع ِإلقامة الرَّدْع



ئَـْنيِ، وَمجُْعُه ِخالٌل، َكَخَلِل الدَّاِر والسَّحاِب والرَّماِد وغريها. قال تعاىل يف ِصَفِة السحاِب  خل: اخلََلُل: فـُْرَجٌة بـَْنيَ  الشَّيـْ
ِر} [اإلسَراء: 43{فـَتَـَرى اْلَوْدَق َخيْرُُج ِمْن ِخالَلِِه} [النُّور:  َ  ]. قال الشاِعُر:5]،  {َفَجاُسوا ِخَالَل الدِّ

 َض َمجْرأَرى َخَلَل الرَّماِد وِمي
لنَِّميَمِة والَفساِد، 47{َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َما َزاُدوُكْم ِإالَّ َخَباًال َوَألْوَضُعوا ِخالََلُكْم} [الّتوبَة:    ] أي َسَعْوا وَسَطُكْم 

لُفْرَجِة الواقِ 91»(َخلُِّلوا أصاِبعُكم«ويف احلِديِث:  ئَـْنيِ. واخلَلَُّة: ). واخلََلُل يف األْمر: كالوْهِن فيه، تشِبيهاً  َعِة بَني الشَّيـْ
ُه، أو لكْوِن الطَّريِق متخّلًال وَسطُه، واخلَلَُّة أْيضًا: الط َّ ائفُة من اَخللِّ الطَّريُق يف الرمِل، لَتَخلُِّل الُوُعورَِة أي الصعوبَِة إ

ها. واخلِلَُّة امل َّ صادقة. واخلَلَُّة: االْخِتالُل العاِرُض للنـَّْفِس إّما وهو ما محَض من عصري العنب وغريه، لَتَخلُِّل احلُموَضِة إ
ا تَ  حلاَجِة واَخلْصَلِة. واخلُلَُّة: املودَُّة إّما ألَّ ِ ا لشيٍء، أْو حلاَجِتها إليه. وِهلذا ُفّسَرْت اخلَلَُّة  تخلَُّل النـَّْفَس أي لَشْهَوِ

ا ختُِلُّ النـَّْفَس، فـَتُـَؤثِّ  ِثَري السَّْهِم يف الرَّميَّة، وإّما لَفْرِط احلاَجِة إليها، وكلها من احملبة تتوسَّطُها، وإّما ألَّ ُر فيها 
، ج َأِخالَّء، قال تعاىل  {اَألِخالَُّء يـَْوَمِئٍذ  والصداقة اليت ال َخَلَل فيها، ومجُعها: ِخالُل. واخلليُل: الصديُق املختصُّ

] ومعناه: إنَّ اّلذين ختالُّوا، وتواصُلوا يف احلياِة الّدنيا على معصيِة 67َني} [الّزخُرف: بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَّقِ 
ُ ِإبـَْراِهيَم َخِليًال} [النَِّساء:  َّ ] الْفِتقارِه إىل 125هللا يكوُن بعُضهم َأعداًء لبعٍض يوَم القيامة. وقوله تعاىل:  {َواختَََّذ ا

]، وعلى هذا الوْجِه قيل: 24ه بقولِِه:  {ِإّينِ ِلَما أَنْـَزْلَت ِإَيلَّ ِمْن َخْريٍ َفِقٌري} [الَقَصص: ربِِّه؛ كما دَعا موسى (ع) ربَّ 
حلَبيِب فقد أْخطَأ، ألّن هللا جيَ  الْستْغناِء عنَك. قيل: وَمْن قاَسُه  الفتقاِر إليَك، وال تـُْفِقْرين  وُز أْن حيُِبَّ اللَُّهمَّ أْغِنين 

  احملبََّة ِمنه الثناُء على عبده، وقال الشاعر خياطب بعض األخّالء:عبَدُه، فإنّ 
 وبِه مسُِّي اخلَليُل َخليال قد َختَّلْلَت َمْسَلَك الرُّوِح مينِّ 

ُتُه، إذا أصْبَت َحبََّة قل  لودِّ إىل حبَِّة القلِب مْن قوهلِِْم َحبَـبـْ . واحملبَُّة: البلوُغ  ِبِه، لكْن إذا وهلذا يقاُل: متازََج ُروحا
ا ُجمرَُّد اإلْحساِن، وكذا اخلُلَُّة، فإْن جاَز يف َأَحِد اللَّْفَظْنيِ جاز يف َِّ، فاملُراُد ِ  اآلَخر. فأّما أْن يُراَد اْسُتعمَلِت اَحملبَُّة يف ا

وقولُه تعاىل:  {َال بـَْيٌع ِفيِه َوَال ُخلٌَّة} [البَـَقَرة:  ُحلبِّ َحبَُّة الَقْلِب واخلُلَِّة التَّخلُُّل فحاشا له ُسْبحانَُه أْن يُراَد فيِه ذلك.
ا ِمبوّدٍة، وذلك إشاَرٌة إىل قوِلِه سبحانه:  {َوَأْن َلْيَس 254 ] أي ال ميكُن يف القياَمِة ابِْتياُع َحَسَنٍة، وال اْستْجالُ

] فقد قيَل: هو مصَدٌر من 31 َوَال ِخَالٌل} [إبراهيم: ]، وقوله:  {َال بـَْيٌع ِفيهِ 39ِلِإلْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى} [الّنْجم: 
 خاَلْلُت. واالسم: اخللولة واِخلاللة واخلليل بلفظ واحد، ج ِخالٌل وَأْخالٌل وُخالٌَّن، َواملعَىن كاألوَّل.

ِيف َخَوالد، وذلك لطوِل ُمْكِثها ال لَدَواِم بقاِئها. يقاُل: َخَلَد َخيلُ لُّ ما يـََتباطأُ عنه التغيُري خلد: اخلُُلوُد ُهَو تـَبَـّرِي الشيِء ِمن اعرتاِض الَفَساِد، وبقاؤُه على احلَالِة اليت هو عليها، وك خلُُلوِد. كقوِهلْم لألَ ُد ُخلوداً والفساُد َتِصُفُه الَعرُب 
ذي يـَبـَْقى ِمَن اإلنساِن على حالِتِه فال ]. واْخلَْلُد اْسٌم للُجْزِء ال129أي داَم وبقَي  {َلَعلَُّكْم َختُْلُدوَن} [الشَُّعرَاء: 

ٌد َيستحيُل ما َداَم اإلنساُن حيّاً استحالَة سائر أجَزائِِه، وأصُل املَُخلَِّد الذي يـَبـَْقى مدًة طويلًة، ومنُه قيَل: َرُجٌل خملَّ 
شياِء على احلَاَلِة الِيت عليها ِمْن غْري ِلَمْن أبطَأ عنُه الشيُب، مث استعَري للُمْبقى دائماً، واخللوُد يف اجلنَِّة: بَقاُء األ



]،  {أُولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم 42اعرتاِض الَفساِد عليها  {أُوَلِئَك َأْصَحاُب اْجلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن} [األعَراف: 
ًدا َفَجزَ 39ِفيَها َخاِلُدوَن} [البَـَقرَة:  ]، وقوُلُه تعاىل:  93اُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها} [النَِّساء: ]،  {َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمناً ُمتـََعمِّ

َقْوَن على حاَلِتِهْم ال يَعَرتِيهُم استحالٌة. وقيَل: ُمَقرَّطوَن خبََلَدٍة، 17{َيطُوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُخمَلَُّدوَن} [الواِقَعة:  ] قيَل ُمبـْ
لشيِء جْعُلُه ُمبـًْقى، واحلكم عليه بكونِِه ُمبـًْقى. وعلى َهذا قولُه ُسبحانَُه:  {َوَلِكنَُّه واخلََلَدُة: نوع ِمَن الُقْرَطِة. وإخالُد ا

ً أنه َخيُْلُد فيها.176َأْخَلَد ِإَىل اَألْرِض} [األعَراف:  ّ  ] أي رََكَن إليَها ظا
فيِه، والصَّايف قْد يقاُل ملا ال َشْوَب فيِه. خلص: اخلاِلُص: كالصايف، إال أّن اخلاِلَص هَو ما زال عنه َشْوبُُه بعَد أْن كاَن 

] 139[األنَعام: ويـَُقاُل: َخلََّص الشيء: صفَّاُه وميـََّزُه عن غريِِه.  {َوَقاُلوا َما ِيف ُبُطوِن َهِذِه اَألنـَْعاِم َخاِلَصٌة ِلذُُكوِرَ} 
يا} أي حمٌض لذكور ويَقاُل: هذا خالٌص وخاِلصٌة، حنو َداِهَيٍة وراويٍة. و  قولُُه تعاىل:  {فـََلمَّا اْستَـْيَأُسوا ِمْنُه َخَلُصوا جنَِ

َِّ َوُهَو َربـَُّنا َوَربُُّكْم َوَلَنا َأْعمَ 80[يُوُسف:  الَُنا َوَلُكْم ] أي انَفرُدوا خاِلِصَني َعْن غْريِهم. وقوُلُه:  {ُقْل َأُحتَآجُّونـََنا ِيف ا
ِعيِه الَيهود ِمَن التشِبيـه 139} [البَـَقَرة: أَْعَماُلُكْم َوَحنُْن َلُه ُخمِْلُصونَ  ]، فإخالُص املسِلمَني أنـَُّهْم قد تـَبَـرَّأُوا مما َيدَّ

ُه الدِّيَن} والنَصـاَرى ِمَن التثليِث كما يدلُّ عليه قوله تعاىل:  {َوأَِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُخمِْلِصَني لَ 
ِلُث َثَالثٍَة} [املَائدة: ] 29[األعَراف:  َ  ََّ } [النَِّساء: 73و  {َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ ا َِِّ ] و {َوَأْخَلُصوا ِدينَـُهْم 

ً: جَعله خمتاراً خالصاً من الدنس، ومنه اإلخالص  تبارك وتعاىل من قبل األنبياء 146 ]. وأخَلَص هللا تعاىل فال
َ 51تعاىل:  {ِإنَُّه َكاَن ُخمَْلًصا وََكاَن َرُسوًال نَِبيا} [َمرَمي: واملرسلني. قال  ] وقال ربُّ العاَلمَني:  {ِإنَُّه ِمْن ِعَباِد

َِّ تعاىل.24اْلُمْخَلِصَني} [يُوُسف:   ] فحقيَقُة اِإلْخالِص التربِّي عن كلِّ َما ُدوَن ا
 فَصاِعداً سواٌء أكا مائَعْنيِ أم جاِمَدْيِن أم أحُدُمها مائعًا واآلَخُر جامداً، خلط: اخلَْلُط هو اجلمُع بَني أجزاِء الشْيئنيِ 

]، ويقاُل: للصَِّديِق 45وُهَو أعمُّ ِمَن املَْزج. ويُقاُل: اختلَط الشيُء:  {فَاْختَـَلَط ِبِه نـََباُت اَألْرِض} [الكهف: 
)، واخلَليطَان يف 92»(أَْوىل من اخلَِليِط واخلليُط أَْوىل ِمَن اجلارِ الشريُك «واملُجاِوِر والشَّريك: َخِليٌط، ومن احلديث: 

] ويُقاُل: اخلليُط للواحِد واجلمِع. قال 24الِفْقِه ِمْن ذلك  {َوِإنَّ َكِثريًا ِمَن اْخلَُلطَاِء َليَـْبِغي بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض} [ص: 
 الشاِعُر:

َُْوُوا ملن َترُكوا  َن اخلليُط ومل 
] أي يـََتعاَطْوَن هَذا َمرًَّة وذاَك مرًَّة، ويقاُل: أخَلَط 102قاَل تعاىل:  {َخَلُطوا َعَمًال َصاِحلًا َوآَخَر َسيًِّئا} [الّتوَبة: و  

 فالٌن يف كالِمِه، إَذا َصاَر َذا َختْليٍط فيه. وأْخَلَط الفرُس يف َجْرِيِه: َكَنايٌة عْن تقصريِه فيه.
] ِقيَل: ُهَو على الظاِهِر 12ْثِل َخْلِع اِإلْنساِن ثوبَُه، أي نـَْزُعُه على َمْهٍل  {فَاْخَلْع نـَْعَلْيَك} [طه: خلع: اخلَْلُع: ِمْن مِ 

ه، واسُتفيَد معَىن  ً أي منحه إ وأمَرُه خبلِع ذلك َعْن رْجِلِه؛ وإذا قيَل: َخَلَع فالٌن على فالٍن، َفَمْعناُه: أعطاُه ثو
ن ُوِصَل به بـ (على) ال مبجرَِّد اخلَْلِع. واخلَْلُع أيضاً َفسُخ عقِد الزواج بِعوٍض أو بغِري ِعَوض، الَعطَاِء ِمْن َهِذِه  اللفظِة 

 وختاَلَع الزوجان: َخَلَع أحُدمها اآلخر فكل منهما خاِلٌع.



قرُن بعد القرن، قال تعاىل:  {يـَْعَلُم خلف: اخلَْلُف: نقيُض قّدام، يكوُن َظْرفاً، ويكوُن اْمساً للجهِة اخلَْلِفيَِّة؛ واخللف: ال
َباٌت ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه} [الّرعد: 255َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم} [البَـَقَرة:  ] و{فَاْليَـْوَم 11] و{َلُه ُمَعقِّ

يَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آيًَة} [يُونس:  ُر لقُصوِر منزلِتِه، يـَُقاُل ]. وَخَلفَ 92نـَُنجِّ َم وَسَلَف. واملتأخِّ : ِضدُّ تقدَّ
ُر ال لُقُصوِر منزلتِه يُقاُل له: َخْلٌف.  {َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخلْ  ٌف} لُه: َخْلٌف، وهلذا قيَل: اخلَْلُف الرديُء، واملتأخِّ

، أي رديئاً ِمَن الَكالِم بعد »ْلفاً وَنَطَق َخْلفاً سَكَت أ«] واخلَْلُف: الرديُء من القول، ويف املثل: 169[األعَراف: 
َخََّر عنُه، ومصدرُُه اِخلالَفُة. وَخَلَف. َخالَفًة بفتِح اخلَاِء: إ ً طويًال. وَختلََّف فالٌن عن فالٍن، إذا  ذا الكّف عنه زما

َلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصََّالَة} [َمرَمي: قاَم مقاَمُه. واخلاِلُف: األمحق. ويـَُعبـَُّر عن الرديِء بِـَخْلٍف، حنُو  {َفخَ 
ُه: َخَلَف. واخلِْلفُة: من االختالِف أي الرتّدد، أي أْن َخيُلَف كلُّ واحٍد 59 ]، ويقاُل ملْن َخَلَف آَخَر فَسدَّ مَسدَّ

ِيت بْعُضُه َخْلَف بعٍض. 62اآلَخَر  {َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالنـََّهاَر ِخْلَفًة} [الُفرقان:  ]. وقيَل: أمُرُهْم ِخْلَفٌة، أي 
 قال الشاعر:

 ا الِعُني واآلراُم َميِْشَني ِخْلَفةً 
ألمر عنُه إمَّا مَعُه وإمَّا بَعَدُه  {َوَلْو َنَشاُء َجلََعْلَنا ِمْنُكْم َمَالِئَكًة ِيف األَ   ً: قَاَم  ْرِض َخيُْلُفوَن} وَخَلَف فالٌن فال
َبِة املَُنوِب عنُه، وإمَّا ملوتِِه، وإمَّا لعجزِه، وإّما لتشريِف املُْسَتخَلفِ 60الّزخُرف: [ ، ]. واِخلالفُة: الّنيابَُة عن الَغري إمَّا لَغيـْ

َُّ أولياَءُه يف األرِض  {ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخَالِئَف ِيف اَألْرِض} [فَ  ]،  39اِطر: وعلى َهَذا الوجِه األِخري: استخَلَف ا
] 57]، وقـاَل:  {َوَيْسَتْخِلُف َريبِّ قَـْوًما َغيـْرَُكْم} [ُهود: 165{َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخَالِئَف اَألْرِض} [األنَعام: 

َّ َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِيف اَألْرِض} [ص:  َداُووُد ِإ {َوَجَعْلَناُهْم ]،  26واخلالئُف: مجُع خليَفٍة. وُخَلَفاُء: مجُع َخليٍف  {َ
]. واالختـالُف واملخالَفـُة: أْن 69]،  {ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلَفاَء ِمْن بـَْعِد قَـْوِم نُوٍح} [األعَراف: 73َخالَِئَف} [يُونس: 

ْينِ  دِّ، ألنَّ كلَّ ِضدَّ  ُخمَْتِلَفاِن، وليَس  ُخـَذ كلُّ واحٍد طريقاً غَري طريِق اآلَخر يف حالِِه أو قولِِه. واِخلالُف أعمُّ ِمَن الضِّ
َاَدلِة. كلُّ ُخمْتلفْنيِ ِضدَّيِن. وَلمَّا كاَن االختالُف بَني الناِس يف الَقْوِل قْد يقَتِضي التنازَُع اسُتِعَري َذلَك للمَناَزَعِة  وا

{َواْخِتَالُف أَْلِسَنِتُكْم   ]،118]، و  {َوَال يـََزاُلوَن ُخمَْتِلِفَني} [ُهود: 37قال:  {فَاْختَـَلَف اَألْحَزاُب} [َمرَمي: 
]،  {ِإنَُّكْم َلِفي 3-1]،  {َعمَّ يـََتَساَءُلوَن *َعِن النـََّبِإ اْلَعِظيِم *الَِّذي ُهْم ِفيِه ُخمَْتِلُفوَن} [النـَّبِإ: 22َوأَْلَواِنُكْم} [الرُّوم: 

ت:  ] وقال:  {َوَال َتُكونُوا َكالَِّذيَن تـََفرَُّقوا َواْختَـَلُفوا 13حل: ] وقال:  {ُخمَْتِلًفا أَْلَوانُُه} [النّ 8قـَْوٍل ُخمَْتِلٍف} [الّذارَ
ِِْذنِِه} 105ِمْن بـَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَـيَِّناُت} [آل ِعمَران:  قِّ  ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْختَـَلُفوا ِفيِه ِمَن احلَْ َّ ] وقال:  {فَـَهَدى ا

َ َبِين ِإْسَرائِيَل ُمبَـوَّأَ ِصْدٍق 19اُس ِإالَّ أُمًَّة َواِحَدًة َفاْختَـَلُفوا} [يُونس: ]،  {َوَما َكاَن النَّ 213[البَـَقَرة:  ]،  {َوَلَقْد بـَوَّْأ
نَـُهْم يـَْوَم الْ 93َوَرَزقـَْناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َفَما اْختَـَلُفوا َحىتَّ َجاَءُهُم اْلِعْلُم} [يُونس:  ِقَياَمِة ِفيَما ]،  {ِإنَّ َربََّك يـَْقِضي بـَيـْ

ُتْم ِفيِه َختَْتِلُفوَن} [الّنحل: 93َكانُوا ِفيِه َخيَْتِلُفوَن} [يُونس:  ]. وقال يف القيامة:  {َولَيـُبَـيَِّننَّ َلُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َما ُكنـْ
َ َهلُُم الَِّذي َخيَْتِلُفوَن ِفيِه} [الّنحل: 92 َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلُفوا ِيف اْلِكَتاِب} ]، وقوُلُه تعاىل:  {39] وقال:  {لِيـُبَـنيِّ



ُ، وقولُُه تعاىل:  176[البَـَقَرة:  َّ ] قيَل معناه: َخَلُفوا حنُو، َكَسَب واكَتَسَب. وقيل: أتـَْوا فيِه بشيٍء ِخالَف ما أنَزَل ا
كذلك قوله تعاىل:  {َوَما اْختَـَلْفُتْم ِفيِه ِمْن ] فِمَن اِخلالف أو ِمَن اخلُْلِف، و 42{َالْختَـَلْفُتْم ِيف اْلِميَعاِد} [األنَفال: 
َِّ} [الّشورى:  ُتْم ِفيِه َختَْتِلُفوَن} 10َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإَىل ا َنُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما ُكنـْ ُ َحيُْكُم بـَيـْ َّ ]، وقوله تعاىل:  {ا

] أي يف جميِء كّل واحٍد منهما خْلَف 6ْيِل َوالنـََّهاِر} [يُونس: ]. أما قوله تعاىل:  {ِإنَّ ِيف اْخِتَالِف اللَّ 69[اَحلّج: 
 ََّ  َما اآلخر وتعاقُبهما، واخلُْلُف: املَخالَفُة يف الَوْعِد. يُقاُل: وَعدين فأْخَلفين، أي خالَف يف املِيعاِد  {ِمبَا َأْخَلُفوا ا

ََّ َال ُخيِْلفُ 77َوَعُدوُه} [الّتوبَة:  ]،  86]،  {َفَأْخَلْفُتْم َمْوِعِدي} [طه: 9 اْلِميَعاَد} [آل ِعمَران: ] وقال:  {ِإنَّ ا
ً: وَجْدتُُه ُخمِْلفًا. واِإلخالُف: أن َيْسقَي واحٌد بـَْعَد 87{قَاُلوا َما َأْخَلْفَنا َمْوِعَدَك ِمبَْلِكَنا} [طه:  ]. وأْخَلْفُت فال

أخلَف هللا لك وعليك، «َرِقِه. ويقال لَِمْن َهَلَك له ما يُعتاُض عنه: آَخَر. وأخَلَف الشجُر، إذا اخَضرَّ بـَْعَد ُسقوِط وَ 
َُّ عليكَ «، ويقال ملن هلك له ما ال يعتاض عنه كاألب واألم »وخلف هللا لك ، أي كاَن عليك خليفة من »َخَلَف ا

ىَء خالَفَك، أي خمالفة لَك. وقولُُه:  {َأْو ] أي بـَْعَدَك. وُقرِ 76فقدَتُه. وقولُُه:  {َال يـَْلبَـثُوَن ِخَالَفَك} [اإلسَراء: 
] أي إحداُمهَا ِمْن جاِنٍب واألْخَرى ِمْن جاِنٍب آَخَر. وخلَّْفُتُه: 33تـَُقطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخَالٍف} [املَائدة: 

َِّ} [الّتوبَة:  تـَرَكُتُه َخْلفي. قاَل:  {َفرَِح اْلُمَخلَُّفوَن ِمبَْقَعِدِهْم ِخَالَف َرُسولِ  ] أي ُخمَالِِفَني:  {َوَعَلى الثََّالثَِة الَِّذيَن 81ا
ُر لنقَصاٍن أو قصوٍر كاملَتَخلِِّف، قال:  16]،  {ُقْل لِْلُمَخلَِّفَني} [الَفْتح: 118ُخلُِّفوا} [الّتوبَة:  ]. واخلَاِلُف: املتأخِّ

ُعُدوا َمَع اْخلَالِِفَني} [الّتوبَة:  خلَالَِفُة: َعُموُد اخليمِة املتأّخُر؛ واخلالفُة: األّمُة الباقية بعد األمَّة السالفة، ]. وا83{فَاقـْ
َِْن َيُكونُوا َمَع اخلََْواِلِف} [الّتوبَة:  ] واخلواِلف: 87ويقاُل للرجل الكثري اخلالف: اخلالِفة، ج َخَواِلُف، قال  {َرُضوا 

 النساء.
ستقيُم، وُيْستَـْعَمُل يف إْبَداِع الشيِء ِمْن غري أْصٍل وال اْحِتَذاٍء  {َخَلَق السََّماَواِت خلق: اخلَْلُق: أْصُلُه التقديُر املُ 

]، وُيْستَـْعَمُل يف 117] أي أْبَدَعهما بدالَلِة قولِِه:  {َبِديُع السََّماَواِت َواَألْرِض} [البَـَقَرة: 1َواَألْرَض} [األنَعام: 
]،  {َخَلَق اِإلْنَساَن ِمْن نُْطَفٍة} [الّنحل: 1َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة} [النَِّساء: إَجياِد الشيِء ِمَن الشيِء حنو  {

] أي للرمحة خلقهم، واعرتض 119] {َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم} [ُهود: 12]، {َخَلْقَنا اِإلْنَساَن ِمْن ُسَالَلٍة} [املؤمنون: 4
لقول: إن الرمحة مؤنث طل ألن على ذلك بعض املفسرين  ة ولو أراد هللا ذلك لقال: ولتلك خلقهم. وهذا القول 

نيث الرمحة غري حقيقي، فإذا ذُّكر فعلى معىن التفضُّل واإلنعام، وقد قال سبحانه: {هذا رمحٌة من رّيب} وقال: 
ٍر} [الرَّمحن:  َ ِّ ] وليَس اخلَ 15{وإن رمحة هللا قريب}،  {َوَخَلَق اْجلَآنَّ ِمْن َمارٍِج ِمْن  لُق الذي هَو اإلبداُع إالَّ 

] وأّما 17حل: تعاىل، وِهلَذا قال يف الفْصِل بيَنُه تعاىل وبـَْنيَ غريِه:  {أََفَمْن َخيُْلُق َكَمْن َال َخيُْلُق أََفَال َتذَكَُّروَن} [النّ 
ُ تعاىل لغْريِه يف بْعِض األحواِل كعيسَ  َّ الستحاَلِة، فقد جعَلُه ا ى َحْيُث قال:  {َوِإْذ َختُْلُق ِمَن الطِِّني الذي يُكوُن 

ِِْذِين} [املَائدة:  َئِة الطَّْريِ  : أحُدُمها يف معَىن التقدير  110َكَهيـْ ] واخلَْلُق ال ُيْستَـْعَمُل يف كافِة الناِس إالَّ على وجَهْنيِ
 كقوِل الشاعر:



 ْفريوبعُض القوِم َخيُْلُق ُمث ال يَـ   وَألْنَت تـَْفري ما َخَلْقتَ 
َُّ َأْحَسُن 17والثاِين يف الكذِب حنُو قوِلِه:  {َوَختُْلُقوَن ِإْفًكا} [الَعنكبوت:   ]. وإْن قيَل قولُُه تعاىل:  {فـَتَـَباَرَك ا

خللِق، قيَل إنَّ ذلَك معناُه أحَسُن املَقدِّرِ 14اْخلَالِِقَني} [املؤمنون:  يَن، أو ] َيُدّل على أنَّه َيِصحُّ أن يُوَصَف غريُُه 
َِّ يـُْبدُِع، فكأَنه قيَل: فاْحِسْب أنَّ َهُهَنا ُمْبِدِعَني  وُموِجِديَن، يُكوُن على تقدير: ما كانُوا يعتِقُدوَن ويَزعُموَن أنَّ غَري ا

ُ أحسنـُُهم إجياداً على ما يـَْعَتِقُدون، كما قال:  {َخَلُقوا َكَخْلِقِه فـََتَشابََه اْخلَْلُق َعَلْيِهمْ  َّ ]،  {َوآلُمَرنـَُّهْم 16} [الّرعد: فا
َِّ} [النَِّساء:  ُنَّ َخْلَق ا ألوضاع والصفات؛ وهذا النوع حصل 119فَـَليـَُغريِّ الستنساخ، ألن التغيري ال يكون إال   [

ِخلَصا ِء ونـَْتِف اللِّحَيِة، وما بتغيري األوضاع فيما خلق هللا سبحانه وتعاىل، وقيل: إشارٌة إىل ما ُيشوُِّهوَنُه ِمَن اخلِْلَقِة  َِّ} [الرُّوم:  وَن ُحْكَمُه. وقوله:  {َال تـَْبِديَل ِخلَْلِق ا ] فإشارٌة إىل ما قدََّرُه وقَضاُه، 30َجيْري َجمَْراُه، وقيَل: معناُه يُغريِّ
} [الرُّوم:  َِّ وا خِ 30وقيَل: معَىن  {َال تـَْبِديَل ِخلَْلِق ا ٌي، أي: ال تـَُغريِّ َ ، أي الفطرة اليت َفَطَر َخالئَِقُه عليها. ]  َِّ ْلَقَة ا

َْتُوَن الذُّْكَراَن ِمَن اْلَعاَلِمَني * َوَتَذُروَن َما َخَلَق َلُكْم َربُُّكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم} [الشَُّعرَ  ] فكنايٌَة 166-165اء: وقولُُه: {َأ
 وصِف الَكالِم، فاملراُد به الكذُب، وِمْن هذا الوجِه امتَـَنَع كثٌري ِمَن عْن فُروِج النساِء. وكلُّ موضٍع اسُتعِمَل اخلَْلُق يف

] 137الناِس ِمْن إطالق لفِظ اخلَْلِق على القرآِن، وعلى هذا قوُلُه تعاىل:  {ِإْن َهَذا ِإالَّ ُخُلُق اَألوَِّلَني} [الشَُّعَراء: 
ََذا ِيف اْلِملَِّة اآلِخرَ  ْعَنا ِ ]. واخلَْلُق: يُقاُل يف مْعَىن املخلوق. واخلَْلُق 7ِة ِإْن َهَذا ِإالَّ اْخِتَالٌق} [ص: وقولُُه:  {َما مسَِ

لَبَصر، وُخصَّ اخلُُلُق ـ الذي هو السجيَّة أو الطبع هليَئاِت واألشَكاِل والصَُّوِر املُْدرََكِة  لُقَوى  واخلُُلُق: ُخصَّ اخلَْلُق  ـ 
لَبصري  ] وقرىء  {ِإْن َهَذا ِإالَّ ُخُلُق اَألوَِّلَني} [الشَُّعَراء: 4ِة  {َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم} [الَقَلم: والسَّجا املُْدرَكِة 

] واملخلَّقُة: الصورُة التامة اخلَْلق؛ وغري خملَّقة: أي ما كان َسْقطاً 5]. قال تعاىل:  {ُخمَلََّقٍة َوَغْريِ ُخمَلََّقٍة} [اَحلّج: 137
 فيه وال تصوير؛ واَخلالُق: النصيُب سواٌء أكان عاجًال أم آجًال وهو ِممّا اكَتَسَبُه اِإلنساُن مَن الفضيَلِة ال ختطيطَ 

َِّ َوأَْميَاِِْم َمثَناً قَِليالً 200خبُُلقِه.  {َوَما َلُه ِيف اآلِخَرِة ِمْن َخَالٍق} [البَـَقَرة:  أُوَلِئَك َال  ]،  {ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَـُروَن بـََعْهِد ا
] 69] أي َنِصيٌب من اخلري. وقولُُه تعاىل:  {فَاْسَتْمتـَُعوا ِخبََالِقِهْم} [الّتوبَة: 77َخَالَق َهلُْم ِيف اآلِخَرِة} [آل ِعمَران: 

م احملرَّمِة عَلْيِهم. ِ ْن صرُفوها يف َشَهوا  أي بنِصيِبهم وحظِّهم من الدنيا 
: ُيْستَـْعَمُل يف الزماِن واملَكاِن، لِكْن ملا  خال: اَخلالُء: املَكاُن الذي ال َساتَِر فيِه ِمْن بَناٍء ومَساِكَن وغريمها. واخلُُلوُّ

ُسوٌل َقْد َخَلْت ُتُصّوَِر يف الزماِن املِضيُّ َفسَّر أهُل اللَغِة َخَال الزماُن، بقوهلِِْم: َمَضى الزماُن وَذَهَب  {َوَما ُحمَمٌَّد ِإالَّ رَ 
]،  {تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت} 6]،  {َوَقْد َخَلْت ِمْن قَـْبِلِهُم اْلَمُثَالُت} [الّرعد: 144ِه الرُُّسُل} [آل ِعمَران: ِمْن قَـْبلِ 

َرة: ]،  {َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبِلُكْم} [البَـقَ 24]،  {َوِإْن ِمْن أُمٍَّة ِإالَّ َخَال ِفيَها َنِذيٌر} [فَاِطر: 134[البَـَقَرة: 
ِمَل ِمَن اْلَغْيِظ} [آل ِعمَران: 214 َ ]، وقوُلُه:  {َخيُْل َلُكْم َوْجُه أَبِيُكْم} 119]،  {َوِإَذا َخَلْوا َعضُّوا َعَلْيُكُم اَأل

اَر َمَعُه ] أي ْحتُصُل لُكْم َمودَُّة أِبيُكْم وإقباُلُه عليُكْم، وخَال اإلنساُن: صار َخالياً. وَخال ُفالٌن بفالٍن: صَ 9[يُوُسف: 
ً: تركُتُه يف 14يف َخالٍء. وخال إليِه: انْـتَـَهى إليِه يف َخْلَوٍة  {َوِإَذا َخَلْوا ِإَىل َشَياِطيِنِهْم} [البَـَقَرة:  ]. وَخلَّيُت ُفال



الُة للَحْلِب. وامرأٌة خليٌة: ]. والناقُة اخلَِليٌَّة: املُخْ 5خالٍء، مث يقاُل لكلِّ ترٍك ْختليٌة، حنُو  {َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم} [الّتوبَة: 
ٍن: َخِليٌَّة. واخلَِلّي: من َخالَّ  ُه اهلَمُّ حنُو ُخمْالٌة عن الزْوِج واألوالد، أي ال زوج هلا وال أوالد؛ وقيَل للسِفيَنِة املرتُوكِة بال ُرَّ  املطَلَّقة يف قول الشاعر:

 ُمطَلََّقٌة طوراً وطوراً ُتراَجعُ 
ْم، ِمْن قوهلِِْم: َمخََدِت الناُر ُمخوداً: َسَكن َهلبُـَها 15َحِصيًدا َخاِمِديَن} [األنبَياء:  مخد:  {َجَعْلَناُهمْ   ] كنايٌة عْن مْوِ

اَنْت ومل يُطَفْأ مجُرها، وأمَّا إذا طَِفىَء مجُرها ومل يبَق شيٌء فقد َمهََدْت. وعنُه استِعَري: َمخَدِت احلمَّى: َسَكَنْت، و{ِإْن كَ 
 ] أي مّيتون ساكنون ال ُيسَمُع هلم صوت.29َحًة َواِحَدًة فَِإَذا ُهْم َخاِمُدوَن} [يس: ِإالَّ َصيْ 

ُر الشيِء، ويُقاُل ملا ُيْستَـُر به: ِمخَاٌر، لكن اِخلَماُر َصاَر يف التَعاُرِف امساً ملا تـَُغطِّي به امل رأُة مخر: أصُل اَخلْمر َستـْ
]. واخَتمرِت املرأُة وَختمَّرْت: لبست اِخلماَر، 31َن ِخبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوِِنَّ} [النُّور: رأَسَها، ومجُعُه ُمخٌُر  {َوْلَيْضرِبْ 

روا آنيتُكْم. وَأْمخْرُت العجَني: مخَّْرُتُه أي َجَعْلُت فيه اَخلِمَري. واخلِمريَ  َء: غطَّيُتُه. وُروَي: مخَِّ ا وَمخَّْرُت اِإل َيْت ِلكو ُة مسُِّ
ا خامَرًة » َوَدَخَل يف ُمخاِر النـاسِ « قـَْبل. خمموَرًة ِمنْ  يْت لكو أي َمجَاَعِتِهـْم فيما يواريه ويسرتُُه ِمْن زحامهم. واَخلْمر: مسُِّ

اِفُع لِلنَّاِس َوَمنَ  ملَقرِّ العقِل، وهو اسٌم لكلِّ ُمْسِكٍر. قال تعاىل:  {َيْسأَُلوَنَك َعِن اخلَْْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْمثٌ َكِبريٌ 
َا اخلَْْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَْنَصاُب َواَألْزَالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن} 219َوِإْمثُُهَما َأْكبَـُر ِمْن نـَْفِعِهَما} [البَـَقَرة:  ]،  {ِإمنَّ

َا يُرِيُد الشَّْيطَاُن أَْن يُوِقَع بـَيـَْنُكُم اْلَعَداَوَة 90[املَائدة:  ]، َوقاَل 91َواْلبَـْغَضاَء ِيف اْخلَْمِر َواْلَمْيَسِر} [املَائدة: ]،  {ِإمنَّ
) وقاَل (ص) : 94»(ُحّرَِمِت اَخلْمَرُة ِلَعْيِنها«)، وقال (ص) : 93»(ما َأسَكَر كثريه فقليله حرامٌ «النيبُّ (ص) : 

ا لُِعَن يف اَخلْمَرِة َعَشَرٌة: «)، وقال (ص) 95»(شاِرُب اخلمر كعاِبِد الوَثنِ « اخلَْمَرُة وعاصـُرها وُمْعَتِصُرها وَساقيها وَشاِرُ
ئُِعها وشاريها وآِكُل َمثَِنها ). واخلَُماُر: الداُء العارُض ِمَن اَخلْمِر، وُجِعَل بَناؤُه ِبنـاَء 96»(َوَحاِمُلها واملَْحُموَلُة ِإلَْيِه و

أي » َخاِمري أُمَّ عاِمرِ «ُه. وخامَرُه ومخَرُه: خاَلَطُه وَلزَِمُه، ومن َخاَمَرُه قيل: األْدَواِء كالزُّكاِم والسَُّعاِل. وُمخَْرُة الطِّيِب: رحيُ 
 استرتي، وأم عامر كنية الضبع.

]،  {فَـَلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ 22مخس: أصل اخلَْمِس يف الَعَدِد  {َويـَُقولُوَن َمخَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلبـُُهْم} [الكهف: 
]. واخلَميُس: ثوٌب طولُُه َمخُْس أذرٍع. وُرمٌح خمموٌس: كَذِلَك: واخلمُس ِمْن أْظَماِء 14َعاًما} [الَعنكبوت:  َمخِْسنيَ 

ِم معلوٌم، أي اليوُم  اإلبِل. وَمخَْسُت القوَم أْمخُُسُهْم: أَخذُت ُمخَْس أمواهلِِْم أو كنُت هلُم خامساً. واَخلِميُس يف األ
 ميُس: اجليُش الَكبُري املؤلَُّف ِمْن َمخِْس ِفَرٍق. قاَل الشاعُر:اخلامُس من األسبوع. واخل

يٌس ِبَشْرِق اَألْرِض واْلَغْرِب َزْحُفهُ   َويف أُُذِن اجلَْوزاِء ِمْنُه زمازِمُ  مخَِ
خاِمٌص: أي ] أي يف َجماَعٍة ُتوِرُث َمخَْص الَبْطِن، أي ُضُموَرُه. يقاُل: َرجٌل 3مخص:  {ِيف َخمَْمَصٍة} [املَائدة:  

طُنها، وذلَك لُضُمورِها.  َضاِمٌر، وأْمخَُص الَقَدِم: 



] أي 16مخط: اَخلْمُط: احلُرُّ ِمْن ُكلِّ شيٍء، وشجٌر ال شوَك له. قوله تعاىل:  {َجنـَّتَـْنيِ َذَواَيتْ ُأُكٍل َمخٍْط} [َسَبإ: 
لُغصص. قيَل: هو شجُر األراِك، واخلَْمَطُة: اخلمُر إذا َمحَضْت، وَختَمََّط: إذا َغِضَب وتكربَّ  أْكلهما منغٌَّص مشوٌب 

 فيقال له املَُتَخّمُط.
ُهُم اْلِقَرَدَة َواْخلََنازِيَر} [املَائدة:  ] قيَل: َعَىن احلَيواَن املعروف وهو ِمسُج الشكل صعُب املراس،  60خنزير:  {َوَجَعَل ِمنـْ

آليِة، فقد كريه الرائحة، وقيَل َعَىن َمْن أخالُقُه وأفعالُُه م ٌة ألْخالِقَها ال َمْن ِخْلَقُتُه ِخْلَقُتها، واألْمَراِن مَراَداِن  شاِ
)، وكَذا أيضاً يف الناِس قوٌم إذا اعُتِربَْت أخَالقـُُهْم ُوِجُدوا كالِقَردِة واخلنازير، وإْن  97ُرِوَي أنَّ قوماً ُمِسُخوا ِخْلَقًة(
 كانْت ُصَوُرُهم ُصَوَر الناِس.

ُ تعاىل، 4ْن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْخلَنَّاِس} [النَّاس: خنس:  {مِ  َّ َقِبُض إذا ذُِكَر ا ] أي الشيطاِن الذي َخيُْنُس، أي يـَنـْ
ْخلُنَِّس} [الّتكوير:  ِ لَكواِكب اليت َختُنُس 15واخلُنوس: الرجوُع بعَد االختفاء. وقوله تعاىل:  {َفَال أُْقِسُم  ] أي 

ا ختتفي يف َجمَْراها حتت ضوِء الشمس مث ترِجُع للظهور بعد لنهاِر، وقيَل: اخلُ  نَُّس هي ُزَحُل واملُْشَرتِي واملَّرِيُخ ألَ
ْرتُُه. ا يف الليل. وأخَنْسُت عنُه حقَُّه: أخَّ  غيا

، أو كلُّ ما ُخيَنُق به من ] أي اَألنعاُم اليت ُخِنَقْت حىت ماتْت. واملَْخَنقَة الِقالَدةُ 3خنق:  {َواْلُمْنَخِنَقُة} [املَائدة: 
 حبٍل وغريه.

]. اخلَُواُر صوت البَـَقر، وقْد ُيْستَـَعاُر للغنم والظِّباء. ويـَُقاُل: أْرٌض 148خور:  {ِعْجًال َجَسًدا َلُه ُخَواٌر} [األعَراف: 
 أي جبان.» رجٌل خّوار«َخوَّاَرٌة أي سهلة. و 

معناه هو يُبِطُل َمَع املُبطلني، » هو خيوض مع اخلائضني«وُر فيه، والقوُل: خوض: اَخلْوُض: هو الشُُّروُع يف املاِء واْلُمرُ 
َا ُكنَّا وعلى هذا أْكثـَُر ما وَرَد يف القرآِن الكرمي فيما يَُذمُّ الشُّروُع فيه، حنُو قوِلِه تعاىل:  {َوَلِئْن َسأَْلتَـُهْم َليـَُقوُلنَّ   ِإمنَّ

]،  {مثَُّ َذْرُهْم ِيف َخْوِضِهْم يـَْلَعُبوَن} 69له:  {َوُخْضُتْم َكالَِّذي َخاُضوا} [الّتوبَة: ] وقو 65َخنُوُض َونـَْلَعُب} [الّتوبَة: 
تَِنا َفَأْعِرْض َعنـُْهْم َحىتَّ َخيُوُضوا 91[األنَعام:  َ طٍل يلهون. ومنه  {َوِإَذا رَأَْيَت الَِّذيَن َخيُوُضوَن ِيف آ ] أي يف حديٍث 

 ]. وتـَُقوُل، أَخْضُت َدابَِّيت يف املاِء. وَختَاَوُضوا يف احلديِث: تـََفاَوُضوا فيه.68األنَعام: ِيف َحِديٍث َغْريِِه} [
وهذا » انفعاٌل يف النفس حيدُث ِلما وقع، أو لتوّقِع ما قد يَرُِد من املكروه أو يَفـوُت من احملبوب«خوف: اَخلْوُف: 

ٍة أو َمْعلوَمـٍة، كمـا أنَّ الرََّجـاء والّطَمَع: َتوقُُّع َحمُْبوٍب عْن أمارٍَة َمْظُنونٍَة أو يعين أنه َتوقُُّع َمْكُروٍه عْن أماَرٍة َمْظُنونَ 
ُه َوَخيَاُفوَن َعَذاَبُه} َمْعلوَمـٍة. وُيَضـادُّ اخلَـْوَف األْمُن وُيْستَـْعَمُل ذلَك يف األُموِر الدنـَْيويَِّة واألْخَرويَِّة:  {َويـَْرُجوَن َرْمحَتَ 

} [األنَعام: 57اء: [اإلسرَ  َِّ ِ ] و{تـََتَجاَىف ُجُنوبـُُهْم َعِن 81] و{وََكْيَف َأَخاُف َما َأْشرَْكُتْم َوَال َختَاُفوَن أَنَُّكْم َأْشرَْكُتْم 
]. قال تعاىل:  3: ] و{َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسُطوا} [النَِّساء16اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربـَُّهْم َخْوًفا َوَطَمًعا} [السَّجَدة: 

] وَحِقيَقتُـُه: وإْن َوَقَع لُكْم َخْوٌف مْن ذلَك ِلَمْعرَفِتُكْم. واخلَـْوُف ِمـَن اللـَِّه: 35{َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما} [النَِّساء: 
لباِل ِمَن الرُّْعِب كاْسِتْشَعاِر اَخلْوِف ِمـَن املُِخيـفِ  ـا يـَُراُد به الَكفُّ َعِن املعاصي واْخِتياُر الَ يُـَراُد بـه ما َخيُْطُر  ، إمنَّ



َِّ تعاىل هو اَحلثُّ على ا رِكاً. والتَّْخويُف ِمَن ا َ لتََّحرُِّز، الطَّاَعات، ولذلَك قيَل: ال يـَُعدُّ خائفاً َمْن ْمل يُكْن للذنُوِب 
َُّ ِبِه ِعَباَدهُ  ُ تعاىل َعْن َخمَاَفِة الشيطاِن، واملُباالِة 16} [الزَُّمر: وعلى ذلَك قولُُه تعاىل:  {َذِلَك ُخيَوُِّف ا َّ ُتْم ُمْؤمِ ]. ونـََهـى ا ْيطَاُن ُخيَوُِّف أَْولَِياَءُه َفالَ َختَاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكنـْ َا َذِلُكُم الشَّ ] 175ِنَني} [آل ِعمَران: بَتْخوِيِفه، فقال:  {ِإمنَّ

متَُِروا للشيطان َِّ. وقولُُه تعاىل:  {َوِإّينِ ِخْفُت اْلَمَواِيلَ ِمْن َوَراِئي} [َمرَمي: أي َفَال َ ] َفَخْوُفُه من الذين 5، وْأمتَُِروا 
رين.  يتوّلون األمر من بعده أْن ال يـُرَاُعوا الشَّرِيَعَة وال َحيَْفظُوا ِنظاَم الدِّيِن، ال أْن يَرثُوا ماَلُه، كما ظَنَُّه بـَْعضٌ  من املفسِّ

نـَْيويَُّة أَخسُّ ِعْنَد األنبياِء ِمْن أْن ُيْشِفُقوا عليها. واخلِيَفُة: احلاَلُة اليت عليها اإلنساُن ِمنَ   اَخلْوِف  فالَقِنيَّاُت الدُّ
:  ]. واستـُْعِمَل استعمال اَخلْوِف يف قولهِ 68]  {قـُْلَنا َال َختَْف} [طه: 67{َفَأْوَجَس ِيف نـَْفِسِه ِخيَفًة ُموَسى} [طه: 

] أي كَخْوِفُكْم. 28] وقوِلِه:  {َختَاُفونـَُهْم َكِخيَفِتُكْم أَنـُْفَسُكْم} [الرُّوم: 13{َواْلَمَالِئَكُة ِمْن ِخيَفِتِه} [الّرعد: 
خذ َوَختِْصيُص َلْفِظ اخلِيفِة تنبيٌه أنَّ اخلْوَف ِمنهْم حاَلٌة الزَِمٌة ال تـَُفارِقـُُهْم. والتََّخوُُّف: التنقُُّص يف الشيء ، وهو أن 

ُه، حنو قوله  َّ األول فاألول حىت ال يبقى أحٌد منهم، وتلك حالة ُخياف معها الفناء، وختوََّف عليه حقَُّه: تـََهضََّمُه ِإ
َُْخَذُهْم َعَلى َختَوٍُّف} [الّنحل:   ] وقيل على تنقٍُّص من خيارهم.47تعاىل:  {َأْو 

َناُكْم، ما َمنَـنَّا ِبِه عليكم وفوَّضناكم التصرَُّف 94َورَاَء ظُُهورُِكْم} [األنَعام: خول:  {َوتـَرَْكُتْم َما َخوَّْلَناُكْم  ] أي ما أْعطَيـْ
فيه. والتَّخويُل يف األْصِل: إعطاُء اخلََوِل، أي عطاُء هللا تعاىل لعباِدِه من النَِّعِم واخلرياِت، واخلاُل: صاحب الشيء، 

أَيـَُّها أي صاحبُ » أ خاُل هذا الشيء«يقال  ُه، واخلاُل: أخو األم، ج َأْخوال، واخلالة: أخت األم، قال تعاىل:  {َ
 َُّ َّ َأْحَلْلَنا َلَك أَْزَواَجَك الالَِّيت آتـَْيَت ُأُجوَرُهنَّ َوَما َمَلَكْت َميِيُنَك ِممَّا أَفَاَء ا اِتَك  النَِّيبُّ ِإ َك َوبـََناِت َعمَّ َعَلْيَك َوبـََناِت َعمِّ

]. واخلاُل ثـَْوٌب يـَُعلَُّق فـَُيَخيَُّل لِْلُوُحوِش. واخلاُل يف اَجلَسِد شامٌة 50َناِت َخاِلَك َوبـََناِت َخاالَِتَك} [األحَزاب: َوبَـ 
لنبات: ازدانت.  فيه. واختالِت األرض 

لَعْهِد واألما لدِّيِن، مث يـََتداَخالِن. خون: اخلَِيانَُة والنَِّفاُق واحٌد، إال أنَّ اخلَِيانََة تـَُقاُل اعِتباراً  نَِة، والنِّفاُق يـَُقاُل اعِتباراً 
ً، وُخْنُت أمانَةَ  ّر. ونقيُض اخلَياَنِة األمانَُة. يـَُقاُل: ُخْنُت فال  فالٍن، وعلى فاخلَيانَُة: خماَلَفُة احلقِّ بنْقِض الَعْهِد يف السِّ

ََّ َوالرَُّسوَل َوختَُ  ِتُكْم} [األنَفال: ذلَك قوُلُه:  {َال َختُونُوا ا َ ُ َمَثًال لِلَِّذيَن َكَفُروا 27ونُوا أََما َّ ] وقوله تعاىل:  {َضَرَب ا
َ َصاِحلَْنيِ َفَخانـََتاُمهَا} [الّتْحرمي:  ] أي خانتامها يف العقيدة 10اْمَرأََة نُوٍح َواَمَرأََة ُلوٍط َكانـََتا َحتَْت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِد

ُهْم} [املَائدة: والعهد، وقولُهُ  ] أي على مجاعٍة خائَِنٍة منهم، وقيَل عَلى َرُجٍل 13:  {َوَال تـََزاُل َتطَِّلُع َعَلى َخائَِنٍة ِمنـْ
خائٍن. يُقاُل: َرُجٌل خاِئٌن وخائَنٌة، حنُو راويٍة وداهيٍة. وقيَل فخائَنٍة: موضوعٌة موضَع املصدِر، حنو ُقْم قائماً، وقوله:  

] فخائنُة األعني: ما ُيسارُق من النظر إىل ما ال حيَِلُّ. ومنه قوله تعاىل:  {َوِإْن 19َنَة اَألْعُنيِ} [َغافر: {يـَْعَلُم َخائِ 
ُهْم} [األنَفال:  ََّ ِمْن قَـْبُل َفَأْمَكَن ِمنـْ ُتْم َختَْتانُونَ 71يُرِيُدوا ِخَيانـََتَك فـََقْد َخانُوا ا ُ أَنَُّكْم ُكنـْ َّ  ] وقوله  {َعِلَم ا

]، واالخِتياُن: ُمراودة اخلَِيانَِة ومل يقْل: َختُونوَن أنـُْفَسُكْم، ألنه مل تكْن منهم اخلِيانَُة بل كان 187أَنـُْفَسُكْم} [البَـَقرَة: 



{ِإنَّ النـَّْفَس منهم االخِتياُن، فإنَّ االخِتياَن َحترُُّك َشْهَوِة اإلنساِن لِتحّرِي اخلِيانَِة، وذلَك هو املشاُر إليه بقولِِه تعاىل:  
لسُّوِء} [يُوُسف:  ِ  ].53َألمَّاَرٌة 

]  7]،  {َكَأنـَُّهْم َأْعَجاُز َخنٍْل َخاِويٍَة} [احلَاقَّة: 42خوى: قال تعاىل  {َوِهَي َخاِوَيٌة َعَلى ُعُروِشَها} [الكهف: 
: َخَوى َبْطُنُه ِمَن الطعاِم َخيِْوي َخًوى. وَخَوِت الداُر ]. أْصُل اَخلَواء اَخلالء. يُقالُ 52{فَِتْلَك بـُُيوتـُُهْم َخاِويًَة} [النَّمل: 

ما بَني الشيئِني خالِياً. يقال: خوَّى املصلِّي يف سجوده  كما أنَّ أْسَقى أبلُغ مْن َسَقى؛ وَخوَّى َختِْويًَة، والتَّْخويَُة: تـَْركُ َختِْوي َخَواًء: َخَلْت من أهِلها. وخوى النجُم وأْخَوى، إذا َأْحمََل فلم ُميِطر، َتشبيهاً بذلَك، وأْخَوى أبلُغ مْن َخَوى،  
بَـْيه.  أي جتاىف عن األرض وفرَّج ما بني عضدْيِه وَجنـْ

َبُة: فـَْوُت الطلِب. قال تعاىل:  {َوَخاَب  خيب: خاَب َخييُب َخيبًة: مل يـََنْل ما طلب، أو مل يظفْر مبا سعى إليه؛ واخلَيـْ
]،  {َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها} [الّشمس: 61]،  {َوَقْد َخاَب َمِن افـْتَـَرى} [طه: 15هيم: ُكلُّ َجبَّاٍر َعِنيٍد} [إبرا

 ]. أي انقطع رجاُؤُه من الفوز برضوان هللا تعاىل.10
. قيَل: و  ُر: ما َيرَغُب فيه الكلُّ، كالَعْقِل مَثًال والَعْدِل والَفْضِل والشيِء الناِفِع، وِضدُّه الشرُّ اخلُري نوعان: خري: اخلَيـْ

ً فيـه بكلِّ حاٍل وعنَد كلِّ أحٍد، كما َوصف عليه وعلى آله الصالُة والسالُم بِه  خٌري ُمْطَلٌق، وهو أْن يكوَن مرُغو
َر ِخبَْري بعَدُه الناُر، وال شرَّ بشرٍّ بعَدُه اجلنةُ «اجلنَة فقاَل:   ). وخٌري وشرٌّ ُمَقيَّداِن، وهو أن يُكوَن خرياً 98»(ال َخيـْ

ألْمَرْيَن، فقاَل يف َُّ تعاىل  موضٍع:   لواحد َشّراً آلَخَر كاملاِل الذي ُرمبا يُكوُن َخْرياً لزيٍد وشّراً لعْمٍرو، ولذلك وصَفُه ا
ًرا اْلَوِصيَُّة لِْلَواِلَدْيِن} [البَـَقَرة:  قاَل يف موضٍع آخر: ] و 180{ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِإْن تـََرَك َخيـْ

ُهْم ِبِه ِمْن َماٍل َوبَِنَني * ُنَسارُِع َهلُْم ِيف اْخلَيـْرَاِت} [املؤمنون:  َا منُِدُّ ]، وحـول قولـه تعالـى:  {ِإْن 56-55{َأَحيَْسُبوَن َأمنَّ
ىت يُكوَن كثرياً، وِمْن َمكاٍن ] قيل: أي ماًال، وقال بعُض الُعلماِء: ال يُقاُل للماِل خٌري ح180تـََرَك َخيـًْرا} [البَـَقَرة: 

َألنَّ هللا » ال«طيٍِّب، كما ُرِوَي أنَّ علّياً رضي هللا عنه َدَخَل على موىل له، فقاَل: أَال أوصي  أمَري املؤِمنَني؟ قال 
ت: تعاىل قال: إْن تـََرَك خرياً، وليس لك َماٌل كثٌري، وعلى هذا قولُُه:  {َوِإنَُّه ِحلُبِّ اخلَْْريِ َلَشدِ  ] أي 8يٌد} [الَعادَ

َي املاُل ها هنا خرياً تنبيهاً على معًىن لطيٍف، وهو أنَّ الذي َحيُْسُن الوصيةُ  ِبه  املاِل الكِثري. وقاَل بعُض العلماِء: إمنا مسُِّ
] 215ِلْلَواِلَدْيِن} [البَـَقَرة: ما كاَن جمموعاً ِمَن املاِل ِمْن وجٍه حمموٍد، وعلى هذا قولُُه:  {ُقْل َما أَنـَْفْقُتْم ِمْن َخْريٍ فَ 

ََّ ِبِه َعِليٌم} [البَـَقَرة:  ]. وقوله:  {َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخيـًْرا} [النُّور: 273وقوله:  {َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َخْريٍ فَِإنَّ ا
م، وهو قولُُه:  {َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أَُمٌة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْ ُهْم يـَُعوُد عليُكْم وعليهْم بنـَْفٍع، أي ثواٍب؛ واخلُري والشرُّ ] قيَل َعَىن بِه ماالً ِمْن جَهِتهْم، وقيَل: إْن عِلمتْم أنَّ عتـْقَ 33 ، أحُدُمها: أن يكوَ امسِني، كما تقدَّ ْريِ} [آل يُقاالِن على وجَهْنيِ

تقديـُر أفَعَل منه حنُو: هذا خٌري ِمْن ذاَك وأفَضُل. وقوله:   ]. والثاِين: أْن يكو وْصَفْنيِ، وتقديرُمهـا104ِعمَران: 
َها} [البـََقَرة:  ٌر َلُكْم} 106{َِْت ِخبَْريٍ ِمنـْ ] أي أيسر للعباد وأكثر أجراً يف اتّباع حكمها. وقوله:  {َوَأْن َتُصوُموا َخيـْ

َر الزَّاِد ] فخٌري ها هَنا َيصحُّ أْن يكوَن امساً، وأْن يكوَن 184[البَـَقَرة:  مبْعَىن أفْـَعَل، وِمنُه قولُُه:  {َوتـََزوَُّدوا َفِإنَّ َخيـْ



َُّ ِبُضرٍّ َفَال َكاِشَف َلُه إِ ] وتـَْقديُرُه تقديُر أفعَل ِمنُه، فاخلُري يقاَبُل بِه الشرُّ مرًة، والضُّرُّ مرًة حنُو قوله تعاَىل:  {َوِإْن 197التـَّْقَوى} [البَـَقَرة:  ]. وقوُلُه:  17الَّ ُهَو َوِإْن َميَْسْسَك ِخبَْريٍ فَـُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر} [األنَعام: َميَْسْسَك ا
َراٌت ِحَساٌن} [الرَّمحن:  ٌر 70{ِفيِهنَّ َخيـْ َاٌت فخفَف فاخلْرياُت ِمَن النساِء: اخلّرياُت، يقاُل َرجٌل َخيـْ ] قيَل: أصُلُه َخريِّ

خلْريِ. وامرأٌة خْريٌة، وهذا خُري الر  جال، وهذه ِخريُة النساِء، واملراُد بذلَك: املختاَراُت، واخليّـُر: الفاِضُل املخَتصُّ 
ً كذا، فِخْرتُُه. واِخلريَُة: احلاَلُة ا َر فأوالُه. وخايـَْرُت فال ََّ العبُد َفخاَر َلُه، أي طََلَب ِمنُه اخليـْ ليت َحتُصُل واستخاَر ا

ٌر وفعُلُه، وقد يقاُل ملا للمْسَتخِري واملختاِر، حن ُو الِقْعَدِة واجلِْلَسِة حلاِل القاِعِد واجلاِلِس. واالختياُر: طََلُب ما هو َخيـْ
ُهْم َعَلى ِعْلٍم َعَلى اْلَعاَلِمَني} [الّدخان:  ] يصحُّ أْن 32يـََراُه اإلنساُن خرياً وإْن ْمل َيُكْن خرياً. وقوُلُه:  {َوَلَقْد اْختَـْرَ

ُهْم خرياً، وأْن يكوَن إشاَرًة إىل تـَْقِدِميهْم على َغْريهْم، واملُْختاُر يف ُعْرِف املتكلِِّمَني يكوَن إشار  ًة إىل إجياده تعاَىل إ
: ُفَالٌن له بقوهلِِمْ يـَُقاُل لكلِّ ِفْعٍل يـَْفَعُلُه اإلنساُن ال على سبيِل اِإلكراِه. فـََقْوُهلُْم: هو ُخمْتاٌر يف كذا ال يُرِيدوَن به ما يـَُراُد 

 اْخِتياٌر، فإنَّ االْخِتياَر هو أْخُذ ما يَراُه َخْرياً، واملُْخَتاُر: قْد يـَُقاُل للَفاِعِل واملْفُعوِل.
 : اإلبـَْرةُ خيط: اخلَيط َمْعُروٌف، وَمجُْعُه: ُخُيوٌط. وقْد ِخْطُت الثوَب أِخيطُُه ِخَياَطًة فهو خميٌط وَخيَّْطُتُه َختِْييطاً. واخلَِياطُ 

ا. قال تعاىل:  {َحىتَّ يَِلَج اجلََْمُل ِيف َسمِّ اْخلَِياِط} [األعَراف:  َ َلُكُم اْخلَْيُط 40اليت ُخيَاُط ِ ]. وقوله  {َحىتَّ يـَتَـبَـنيَّ
 طَُة يف قوِل الشاِعِر:] أي بـََياُض النـََّهار ِمْن َسَواِد الليل. واخلَيْ 187اَألبـَْيُض ِمَن اْخلَْيِط اَألْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر} [البَـَقَرة: 

ا َتَدىلَّ عليَها بـَْنيَ ِسبٍّ وَخْيَطةٍ  ُ  جبرداَء مثِل الوكِف يكبو ُغرا
عبارة عن خيط يكون مع حبل مشتار العسل فإذا أراد اخللية مث أراد احلبل جذبُه بذلك اخليط وهو مربوٌط إليه.  

َ وُرِوَي أنَّ َعِديَّ بن حاٍمت َعَمَد إىل ِعَقاَلْنيِ أبْـ  ُكُل يف السُّحور إىل أْن يـَتَـبَـنيَّ َيَض وأْسَوَد، َفَجَعَل يـَْنظُُر إليهما و
ا ذلك بـََياُض النـََّهاِر وَسَواُد اللْيلِ «أحُدُمها ِمَن اآلَخِر، فأْخبَـَر النيبَّ (ع) بذلَك، فقاَل  )، 99»(إنََّك َلَعريُض الَقَفا إمنَّ

ْيِط. واخلَْيُط: السلك، مجعه خيوط؛ واخلَْيُط اجلماعُة من النـََّعاِم، وَمجُْعُه ِخيطاٌن. وَخيََّط الشَّْيُب يف رأِسِه: َبَدا كاخلَ 
ا ُعنـُُقها َخْيٌط.  واخليطاُء: النعامُة الطويلُة الُعُنِق، كأمنَّ

ُبوبَِة اْلمْرئّي، مث خيل: اخلَياُل: أْصُلُه الصُّوَرُة املَُجرََّدُة، كالصُّوَرِة املَُتَصوَّرِة يف املنَاِم ويف اْلِمْرآِة و  يف اْلَقْلِب بـَُعْيَد َغيـْ
اِل الشيِء يف ُتْستَـْعَمُل يف ُصوَرِة كلِّ أْمٍر ُمَتَصوٍَّر، ويف كلِّ َشْخٍص َدِقيٍق َجيْري َجمَْرى اخلََياِل. والتَّْخِييُل: َتْصويُر َخيَ 

َقاُل اْعِتَباراً بَِتَصوُِّر َخَياِل املْظُنوِن. ويـَُقاُل: َخيََّل عليهم النـَّْفِس. والتََّخيُُّل: َتَصوُُّر ذلك. وِخْلُت: ِمبعَىن ظنَـْنُت، يُـ 
يََّأْت للَمَطر. وفالٌن خمَِيٌل بكَذا: أي َخليٌق، وَحقيَقُتُه أنه ُمْظهٌر َخَيالَ   السحاب: برق، وَأْخَيلت السماُء ِإْخياًال: 

 َتراَءْت لِإلْنساِن ِمْن نـَْفِسِه، ومنها يـَُتأوَُّل َلْفُظ اخلَْيِل، ملا قيَل إنه ال يـَرَْكُب ذلَك. واخلَُيالُء: التََّكبـُُّر َعْن َختَيُِّل َفِضيَلةٍ 
{َوِمْن  أحٌد فـََرساً إال وَجَد يف نـَْفِسِه َخنَْوًة. واخلَْيُل يف األْصِل اسٌم لَألفراِس والُفْرساِن مجيعاً، وعلى ذلَك قوُلُه تعاىل: 

ِط اْخلَْيِل} [األنفَ  َعَفْوُت َلُكْم َعْن َصَدقِة «] وُيْستَـْعَمُل للُفْرساِن. وقوُلُه عليه وعلى آله الصالُة والسَّالُم: 60ال: ِرَ



ِقرَّاُق(100»(اخلَْيلِ  ً غَري اللوِن 101) يعين األفراَس. واألْخَيُل: الشِّ ً فـََيْخَتاُل يف كلِّ وقٍت أنَّ له لو )، لكونه ُمَتلوِّ
 َل:األوَِّل، ولذلَك قي

 كادْت بـََراِقُش ُكلَّ َلْوٍن لونُُه يـََتَخيَّلُ 
]، وهو وصٌف ملكان احلوِر الِعِني يف اجلنة، واخلياُم 72خيم: قال تعاىل:  {ُحوٌر َمْقُصوَراٌت ِيف اخلَِْياِم} [الرَّمحن: 

د. و  قد وصف بعُض مجع خيمة، وهي عبارٌة عن بيٍت مصنوٍع من األقمشة أو غريها، قائٍم على األعمدة واألو
رِّ املَُجوَِّف. ا ُخدوُر احلُوِر ِمَن الدُّ ّ   املفّسرين خياَم اجلنة 



 
)Chchapter(  َِحْرُف الدَّال 

 (د)
َر َلُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدائِبَـْنيِ  ً. ويف قوله تعاىل:  {َوَسخَّ } [إبراهيم: دأب: الدأُب: إَداَمُة السَّْري. َدأَب يف السَّْري َدأ

] الدائبان: الليُل والنهاُر كاجلديدين كأنَّ ُكالًَّ◌ منهما جيدُّ يف معاقبِتِه لآلخر؛ والدَّأُب: العاَدُة املستمرَُّة َدائماً 33
تَِنا} [آل ِعمَران:  َ ِ بُوا  ِِم اليت َيْستَ 11على حاَلٍة.  {َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َكذَّ ِمرُّوَن ] أي كعاَد ت هللا تعاىل.  عليها يف التكذيب 

ى دب: الدَّبُّ والدبيُب: َمْشٌي خفيٌف، وُيْستَـْعَمُل ذلَك يف احليواِن ويف اَحلَشَراِت أكثَر، وُيْستَـْعَمُل يف الشََّراِب والِبلَ 
ُ َخَلَق ُكلَّ وحنو ذلَك مما ال ُتْدرُِك حرَكَتُه احلاسَُّة، وُيْستَـْعَمُل يف كلِّ َحيَواٍن وإِن اخْ  َّ لَفَرِس  {َوا تصَّْت يف التـََّعارِف 

]،  {َوَما ِمْن َدآبٍَّة ِيف اَألْرِض 164] اآليَة، وقال:  {َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدآبٍَّة} [البَـَقَرة: 45َدآبٍَّة ِمْن َماٍء} [النُّور: 
َِّ رِْزقـَُها} [ُهود:  ]. 38َما ِمْن َدآبٍَّة ِيف اَألْرِض َوَال طَاِئٍر َيِطُري ِجبََناَحْيِه} [األنَعام: ]، وقال تعاىل:  {وَ 6ِإالَّ َعَلى ا

ُ النَّاَس ِمبَا َكَسُبوا َما تـََرَك َعَلى َظْهرَِها ِمْن َدآبٍَّة} [َفاِطر:  َّ ] قال أبو ُعبَـْيَدَة: َعَىن 45ويف قوله تعاىل:  {َوَلْو يـَُؤاِخُذ ا
َىل إْجَراؤها على الُعُموِم. وقوُلُه:  {َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا َهلُْم َدآبًَّة ِمَن اَألْرِض اإلنساَن خاصًَّة، واألوْ 

ا َحَيواٌن خبالِف ما نَعرُفُه يكون ُخُروُجَها أمارة من أمارات اقرتاب الساعة، وقيَل 82ُتَكلُِّمُهْم} [النَّمل:  َّ ] فقد قيَل إ
ا ا ، حنُو خائنٍة مجُع خائٍن. َعَىن  ، فتكوُن الدابُة اسم مجع لكلِّ شيٍء َيِدبُّ ألشرَاَر الذيَن ُهْم يف اجلَْهِل مبنزلِة الدوابِّ

َِّ الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن َال يـَْعِقُلوَن} [األنَفال:  ا عامٌّ يف مجيِع احليوا22وقولُُه:  {ِإنَّ َشرَّ الدََّوآبِّ ِعْنَد ا ِت. ] فإ
. وأرٌض مدبوبٌَة: كثريَُة ذواِت الدَّ  ٌّ، أي َمْن َيِدبُّ لداِر ُديبِّ قٌة َدبوٌب َتِدبُّ يف َمْشِيها لُبْطِئها. وما   بيِب فيها.ويُقاُل: 

ما َعِن العْضَوْيِن املخُصوَصْنيِ. ويُقاُل ُدبـٌْر وُدبـٌُر، ومجُعهُ   َ ٌر  {َوَمْن يـَُوهلِِّْم دبر: ُدبـُُر الشيِء: خالُف الُقُبِل. وُكينِّ  أْد
َرُهْم} [األنَفال: 16يـُْوَمِئٍذ ُدبـَُرُه} [األنَفال:  َ اَمُهْم وَخْلَفُهْم، وقال:  {َفَال 50]. و{َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْد ] أي ُقدَّ

َر} [األنَفال:  َ َ 15تـَُولُّوُهُم اَألْد زَاِم. وقولُُه:  {َوأَْد ٌي َعْن اال ] أواِخُر الصلواِت، 40َر السُُّجوِد} [ق: ] وذلَك 
َر مصدٌر جمعوٌل َظْرفاً، حنُو  َر النجوم: الركعتان قبل الفجر، فِإْد َر النجوِم، وإْد أو الركعتان بعد املغرب، وُقرىَء: وأْد

عتِ  رًة  َر، فجْمٌع. وُيْشَتقُّ منه  عِتباِر َدبـََر املفعول، َمْقَدَم احلاجِّ وُخُفوَق النجِم. وَمْن َقرأ: أْد رًة  باِر َدبـََر الفاعُل، و ثِّر: ». أمِس الدابُر ال يعود«َفِمَن األوِل قْوهلُْم: َدبـََر فالٌن. والداِبُر: املاضي، ومنه قوهلم:  قال  {َواللَّْيِل ِإْذ أَْدبـََر} [املدَّ
عِتباِر املفعوِل قوُهلُْم: َدبـََر السهُم اهلَدَف: سقطَ 33 ُ «َخْلَفُه، وَدبـََر فالٌن القوَم: صاَر َخْلَفُهْم. وقوهلم:  ]. و َّ َقَطَع ا

] و  {فـَُقِطَع َداِبُر 66أي آخر َمْن بَِقَي منهم، قال تعاىل:  {َأنَّ َداِبَر َهُؤَالِء َمْقُطوٌع ُمْصِبِحَني} [اِحلجر: » داِبَرُهم



عِتباِر ] والدابِ 45اْلَقْوِم الَِّذيَن ظََلُموا} [األنَعام:  عِتباِر الزماِن، أو  عِتباِر املكاِن، أو  ُر: يُقاُل للمتأِخر وللتاِبِع، إمَّا 
ثِّر:  } [املَعارج: 23املرتَبِة. وأدبـََر: أعرَض ووىلَّ  {مثَُّ أَْدبـََر َواْسَتْكبَـَر} [املدَّ ]، وقال 17] و  {َتْدُعو َمْن َأْدبـََر َوتـََوىلَّ

ً «سالُم: عليه وعلى آله الصالة وال َّ إخوا ) أي ال َختَْتِلفوا َوتـَتَـَعاَدْوا 102»(ال تـََقاطَُعوا وال تَدابـَُروا وكونوا ِعباد ا
ُر:  فينقطع بعضكم عن بعض، ومنه إذا وىلَّ بعضهم عن بعض وقيَل: ال َيْذُكْر أحدُُكْم صاِحَبُه ِمْن َخْلِفِه. والدِّ

ر: االستئثاُر؛ والتدبُري: التفكُري يف ُدبُر األموِر.  {فَاْلُمَدبَِّراِت أَْمًرا} مصدُر دابـَْرتُُه، أي عاَديْـُتُه ِمْن خَ  ْلِفِه. واالستد
َلًة بتدبري أمور اخللق. والتََّدبـُُّر: النظُر يف عواقِب األُمور  {أََفَال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن} 5[النَّازَعات:  ] يعين مالِئكًة موكَّ

راً، قيَل: وذلَك لِتشاؤِمِهْم ]. وا82[النَِّساء:  َي يوُم األربعاِء يف اجلاهليِة ِد ُر: اهلَالُك الذي يـَْقَطُع داِبَرتـَُهْم، ومسُِّ لدِّ
ِح: الّرِيُح الَغْربِيَُّة وهي قاِسَيٌة، وَعكْ  بُوُر ِمَن الّر وقال  ُسها الصَّبا.به. ورُجٌل ُمقاَبٌل ُمدابـٌَر، أي شريٌف ِمْن جانِبَـْيِه. والدَّ

 الشاعر:
ْهُر ذو تـََبدُّلِ  لصَّبا والشَّْمألِ   تـََبدََّلْت والدَّ  ِهيفاً َدبُوراً 

ٌر، قال الشاِعُر:  بْـَرُة ِمَن اْلَمْزَرَعة، مجعها َد  والدَّ
ا َر ُغُروُ  على جريٍة تـَْعُلو الدَّ

بيـِر وحنُوِمهَا مما ِسالُحه  بْـُر: مجاعـُة النَّْحـِل والزَّ َقى بعَد والدَّ بْـُر: املاُل الكثُري الذي يـَبـْ رِها، الواِحدُة: َدبـَْرٌة. والدَّ ا يف أد
 صاِحِبِه، ولفظه ال يـُثـَىنَّ وال ُجيَْمُع.
ثِّر:  ثُِّر} [املدَّ أَيـَُّها اْلُمدَّ لثياب عند ال1دثر:  {َ َرُه أي املتغطي  نوم. يُقاُل: ] أْصُلُه اْلُمَتَدثُِّر فُأْدِغَم، وهو املتدرُِّع ِد

ُر: ما يـَُتَدثـَُّر به. وقد َتَدثـََّر الفحُل الناَقَة: َتَسنَّمها. والرَُّجُل الفرَس: وَثَب عل يه، فـَرَِكبُه. ورجٌل َدثـَْرتُُه فـََتَدثـََّر. والدِّ قاِل، ومنه قيَل للمنزِِل الداِرِس: د لصِّ فالٌن «اِثٌر، لزواِل أعالِمِه. و َدثوٌر: خامٌل ُمْسَتِرتٌ. وسيٌف داثٌِر: بعيُد الَعْهِد 
 ، أي َحَسُن القياِم عليه.»ِدثـُْر مالٍ 

] أي بعَد خْلِق الّسماِء بسَط األرَض ومدَّها، من الّدحِو وهو 30دحا:  {َواَألْرَض بـَْعَد َذِلَك َدَحاَها} [النَّازَعات: 
ا حبيُث تصبُح صاحلًة  للسِري عليها. والّدْحوُة تعين أيضاً الَبْسَط؛ يقاُل: الَبسُط، ودْحُو األرِض: متهيُدها وبسُط قشِر

 دحْوُت أدُحو دْحواً، ودحْيُت أدِحي دحياً (لغتان، وهَي من ذواِت الواِو والَياء)؛ قاَل أمّيُة ابُن أِيب الّصْلت:
ا َ ُألْخَرى اّليت ِهَي أجمدُ    داٌر دَحاَها ّمث أعمَر   وأقاَم 
 هَد له بدّقِة الوصِف فقد قاَل يف وصِف خّباٍز يصنع الرُّقاَق من العجِني يف وقٍت قصري:وأّما ابُن الروِمي الذي شُ 

لبصرِ   إْن أنَس ال أنَس خبازاً مررُت به  يدُحو الرُّقاقَة وْشَك الّلْمِح 
ِه ُكرةً    وبَني رْؤيَِتَها قـَْوراَء كالقمرِ   ما بَني رؤيَِتَها يف كفِّ
حلجرِ    دائرةٌ  إالَّ مبقداِر ما تـَْنداحُ    يف ُجلِّة املاِء يُلَقى ِفيِه 



لكّفِني ِمْن أعلى وِمْن أسفَل  ، وضغَط عليها  فالّشاعُر يصُف عملّيَة الّدحو بعد َأْن مثَّلها ِبُكرٍة من العجِني الطريِّ
طٍة اجتاَه املركِز من أعلى وأسفَل حبركٍة دائريٍة إىل اّجتاِه مركزِها؛ فيكوُن الّدحُو هو التأثري على َشكِل الُكرِة بقوٍة ضاغ

ا تدوُر حوَل ِحمْورِها الرأسّي. والقبائُل العربّيُة غرَب اخلليِج يسمُّون البيضَة: ُدْحَية.  حالَة كوِ
َطُر اَحلَصى ِمْن ] وِمْنه قوُهلُْم: َدحا امل14ودحاها: أزاَهلا عن َمَقّرِها، كقولِِه:  {يـَْوَم تـَْرُجُف اَألْرُض َواْجلَِباُل} [املُّزمل: 

وجِه األرِض، أي جَرَفها ودفعها. وَمرَّ الَفَرُس َيْدُحو َدْحواً، إذا رمى بيديه رمياً ال يرفع حافرُه عن األرض كثرياً. ومنه 
: منزل القمر، وهو أفْـُعوٌل ِمْن َدَحْوُت. وِدْحَيُة: اسُم َرُجٍل.  أْدحيُّ النَّعاِم أي مبيُضُه، وأُدحيُّ

َها َمْذُؤوًما َمْدُحوًرا} [األعَراف: دحر: الدَّحْ  ]،  {فـَتـُْلَقى ِيف 18ر: الطَّْرُد واِإليعاُد يُقاُل: َدَحَرُه ُدُحوراً  {اْخرُْج ِمنـْ
] أي مطروداً من رمحة هللا، ومنه {َويـُْقَذفُوَن ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب * ُدُحوًرا} 39َجَهنََّم َمُلوًما َمْدُحوًرا} [اإلسَراء: 

 ].9-8 [الصَّافات:
تُـُهْم َداِحَضٌة ِعْنَد َرِِّْم} [الّشورى:  ْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا 16دحض:  {ُحجَّ ِ ِطلٌة زائلٌة،  {َوُجيَاِدُل الَِّذيَن َكَفُروا  ] أي 

َتهُ 56ِبِه احلَْقَّ} [الكهف:  : أبطلُتها، وعلى ] لُِيزيُلوا احلقَّ عن قرارِه، ليُـْبِطُلوا ما جاَء به حمّمد (ص) . وأْدَحْضُت ُحجَّ
 حنوِه يف وْصِف املناَظرَِة:

 نظراً يُزِيُل َمواِقَع األقدامِ 
 وَدَحَضِت الشمُس عن كبد السماِء، إذا زالت إىل جهة الغرب، ُمْسَتعاٌر ِمْن ذلك. 

، وقولُه تعاىل:  {َوأَنـُْتْم ] أي أِذالُء: يُقاُل: أْدَخْرتُه فَدَخَر، أي أْذلَْلُتهُ َفَذلَّ 48دخر:  {َوُهْم َداِخُروَن} [الّنحل: 
]، يعين صاِغُرون أشدَّ الصَّغار، وعلى ذلك قولُُه:  {ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِربُوَن َعْن ِعَباَدِيت 18َداِخُروَن} [الصَّافات: 

ِخُرون، وليس ِمَن هذا ] أْصُلُه 49]. وقولُُه:  {َتدَِّخُروَن} [آل ِعمَران: 60َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن} [َغافر:  َيدَّ
 الباب.

 دخل: الدُُّخوُل: نَقيُض اخلُروِج، وُيْسَتعَمُل ذلك يف املكاِن والزماِن واألعماِل، يُقاُل: َدَخَل مكاَن كذا  {اْدُخُلوا َهِذهِ 
ُتْم تـَْعَمُلوَن} [الّنحل: 58اْلَقْريََة} [البَـَقَرة:  {ِقيَل اْدُخُلوا أَبْـَواَب َجَهنََّم َخاِلِديَن ]،  32]،  {اْدُخُلوا اْجلَنََّة ِمبَا ُكنـْ
َادلة: 72ِفيَها} [الزَُّمر:  ]. وقال:  {يُْدِخُل َمْن َيَشاُء ِيف 22]،  {َويُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها األَنْـَهاُر} [ا

] َفَمْدَخٌل: ِمْن َدَخَل َيْدُخُل، وُمْدَخٌل: 80اإلسَراء: ]،  {َوُقْل َربِّ َأْدِخْلِين ُمْدَخَل ِصْدٍق} [8َرْمحَِتِه} [الّشورى: 
] َمْن قـََرأ 31] وكذلك قولُُه:  {ُمْدَخًال َكرِميًا} [النَِّساء: 59ِمْن أْدَخَل  {لَُيْدِخَلنـَُّهْم ُمْدَخًال يـَْرَضْونَُه} [اَحلّج: 

ْم يـَْقِصُدونَُه ومل يكون لفتِح فكأنه إشاَرٌة إىل أ وا َكَمْن ذََكَرُهْم يف قولِِه:  {الَِّذيَن ُحيَْشُروَن َعَلى ُوُجوِهِهْم ِإَىل َمْدَخًال 
]، وَمْن قـََرأ ُمْدَخًال فكقوِلِه  71] وقوِلِه:  {ِإِذ اَألْغَالُل ِيف َأْعَناِقِهْم َوالسََّالِسُل} [َغافر: 34َجَهنََّم} [الُفرقان: 

ُدوَن َمْلَجًأ أَْو َمَغاَراٍت َأْو ُمدََّخًال} 59[اَحلّج: {لَُيْدِخَلنـَُّهْم ُمْدَخًال يـَْرَضْونَُه}  ]. وادََّخَل: اجتهَد يف دخولِِه  {َلْو جيَِ
ْعَوُة يف النََّسِب إىل من ليس م57[الّتوبَة:  َغِل؛ والدََّخُل الدَّ نه، ]. والدََّخُل: ِكنايةٌ َعِن الفساِد والَعَداوِة املُْستَـْبَطَنِة كالدَّ



اَحلَسِب؛ والدََّخُل أيضاً ما خاَمَر اجلسَم أو العقل من الفساد، ومنه قوله تعاىل:  {تـَتَِّخُذوَن أَْميَاَنُكْم  أو العيُب يف
َنُكْم} [الّنحل:  ] أي خداعاً؛ وُدِخَل ُفالٌن، فهو َمْدُخوٌل: ِكنايٌة َعْن بـََلٍه يف َعْقِلِه وَفساٍد يف أْصِلِه، 92َدَخًال بـَيـْ

ْمَرأتِهِ  َال ُجَناَح : ِكنايٌة َعِن اِإلفضاِء إليها  {ِمْن ِنَساِئُكُم الالَّّ◌َ◌ِيت َدَخْلُتْم ِِنَّ َفِإْن ملَْ َتُكونُوا َدَخْلُتْم ِِنَّ فَ وَدَخَل 
 ].23َعَلْيُكْم} [النَِّساء: 

َخاُن، كالُعثاِن، املُْسَتْصَحُب لِلَّهيِب، أي ما يصدر عن النار من دقائِق الوقودِ   غِري احملرتقة.  {مثَُّ اْستَـَوى دخن: الدُّ
َماِء َوِهَي ُدَخاٌن} [ُفّصَلت:  ] أي هَي ِمْثُل الدَُّخاِن، إشارٌَة إىل أنه ال َمتاُسَك َهلا. وَدَخَنِت الناُر 11ِإَىل السَّ

ا، قوله تعاىل:  {فَاْرتَِقْب يـَْوَم َِْيت السََّماءُ ِبُدَخاٍن ُمِبنيٍ  ُ ] أي فانتظر يوم جتيء 10} [الّدخان: وادََّخنت: َكثـَُر ُدَخا
ِت بعُد، فيدخل الدخان مسامع الكافرين  السماء بدخان، وقيل إن الدخان شرط من أشراط الساعة وهو مل 
واملنافقني حىت ليكاد أن يكون رأس أحدهم كالرأس احلنيذ أي املَْشوّي. ويصيب املؤمن منه مثُل الزكام فقط. 

ْخَنُة منه، لكن تـُعُ  َخاُن. وقوهلم: والدُّ ، »ُهْدنٌَة على َدَخنٍ «وِرَف فيما يـُتَـَبخَُّر به ِمَن الطِّيِب. وَدِخَن الطَِّبيُخ: أْفَسَدُه الدُّ
 أي صلٌح على َفساد ودخيلة.

، يُقاُل: قوَّْمُت َدرأَُه، وَدَرأُت عنه: َدفـَْعُت عن جانِبِه. وفالٌن  ُذو َتَدرُّؤ أي قويٌّ درأ: الدَّرُء: املَْيُل إىل أحِد اجلانِبَـْنيِ
حلََْسَنِة السَّيَِّئَة} [الّرعد:  ِ َها اْلَعَذاَب} 22على َدْفِع أْعَدائِه. وداَرأتُُه: دافـَْعُتُه. قال تعاىل:  {َوَيْدَرأُوَن  ] و  {َوَيْدَرأُ َعنـْ

لشُُّبهاتِ «]. ويف احلديِث: 8[النُّور:   الشبهة بطريق التفكري لكي يُْدفَـَع ) تنبيهاً على َتطَلُّبِ 103»(اْدَرأوا احلُدوَد 
.  {ُقْل َفاْدَرأُوا َعْن أَنـُْفِسُكُم اْلَمْوَت} [آل ِعمَران:  ] أي فادفعوا عنكم املوت وفيه التوبيُخ والتهديُد؛ 168ا احلدُّ
ُتْم تَ  َُّ ُخمْرٌِج َما ُكنـْ َُّ أما قوله: {َوِإْذ قـَتَـْلُتْم نـَْفًسا فَادَّارَْأُمتْ ِفيَها َوا ُقْلَنا اْضرِبُوُه بِبَـْعِضَها َكَذِلَك ُحيِْيي ا ْكُتُموَن * فـَ

لدال. واملعىن: فادارأمت، أي اختلفتم يف من 73-72اْلَمْوَتى} [البَـَقَرة:  ] أي اختلفتم. وأصله تدارأمت فأدغمت التاء 
مركم أن تذحبوا بقرة( ضربوا املّيت ببعضها فُيخرج هللا من ) وت104قتله فسألتم موسى عن القاتل، فقال لكم: هللا 

 غامض أخباركم ويبّني لكم ما تسّرونه من القتل. فلما ضربوه ببعضها قام حّياً وقال من قتله مث مات.
لصُُّعوِد دوَن االمتداِد على الَبسيِط، َكدَ  َجِة السَّْطِح رَ درج: الدََّرَجُة حنُو املَْنزلِة، لكن يُقاُل للمْنزلِة َدَرَجٌة، إذا اْعُتِربَْت 

َنـُْفِسِهنَّ َثالَثَةَ  ِ ا َعِن املنزلِة الرفيَعِة، وقوله تعاىل:  {َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن  قـُُروٍء َوَال حيَِلُّ َهلُنَّ َأْن  والسُّلَِّم، ويـَُعبـَُّر   َِّ ِ َُّ ِيف َأْرَحاِمِهنَّ ِإْن ُكنَّ يـُْؤِمنَّ  َواْليَـْوِم اآلِخِر َوبـُُعوَلتـُُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِيف َذِلَك ِإْن أََراُدوا ِإْصَالًحا  َيْكُتْمَن َما َخَلَق ا
ْلَمْعُروِف َولِلّرَِجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة} [البَـَقَرة:  ِ ] تنبيه لرفَعِة منزلِة الرجاِل على النساِء يف 228َوَهلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ 

ياسِة وحنِو ذلك ِمَن املشاِر إليِه بقولِِه:  {الّرَِجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء} [النَِّساء: اِإلنفاق وا ]. وقال سبحانَُه:  34لسِّ
} [آل ِعمَران: 4{َهلُْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َرِِّْم} [األنَفال:  َِّ ] 163] أي مراِتُب ِمَن املراقي، وقال:  {ُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد ا

َء بسخِطِه. وَدَرجاُت النجوِم،  َِّ. فالثواُب ملن اتبع رضوانه سبحانه وتعاىل، والعقاُب ملن  أي ُهْم َذُوو َدَرجاٍت ِعنَد ا
َم، ويُقاُل لقارَعِة الطَّريق َمْدَرَجٌة، ويُقاُل: ُفالٌن يـََتَدرَُّج يف كذا، أي يصعد فيه َدَرَجَة َدَرَجةً  َج ؛ وَدرَ تشبيهاً مبا تـََقدَّ



: َدرْ  ً: مَشى ِمْشَيَة الصاِعِد يف دَرِجِه. والدَّرُْج: َطيُّ الكتاِب والثْوِب. ويُقاُل للَمْطويِّ ٌج، واْسُتعَري الشيُخ والصَِّيبُّ َدَرجا
َمْن كاَن حّياً َفَمَشى ومْن الدَّرُْج للَمْوت، كما اْسُتعَري الطيُّ له يف قوهلِِْم: َطَوْتُه املَِنيَُّة: وقوهلِِْم: َمْن َدبَّ وَدرََج، أي 

] قيَل: َمعناُه َسَنْطوِيهْم َطيَّ 182ماَت َفَطَوى أْحواَلُه. وقولُُه:  {َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث َال يـَْعَلُموَن} [األعَراف: 
]. وقيَل: َسَنْسَتْدرُِجُهْم: 28} [الكهف: الكتاِب، ِعباَرًة َعْن إْغفاهلِِْم حنُو:  {َوَال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَـْلَبُه َعْن ِذْكِرَ 

ئهْم ِمَن الشيِء شيئاً فشيئاً كاملََراقي واملَ  د ُخُذُهم َدَرَجًة َفَدَرَجًة أي قليًال قليًال دون مباغتٍة، وذلك  ناِزِل يف َمْعناُه 
 اْرتِقاِئها ونُزوِهلا. والدُّرَّاُج: طائٌر َيْدرُُج يف ِمْشَيِتِه.

] أي كثرية املطر. 52]،  {يـُْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدَرارًا} [ُهود: 6َسْلَنا السََّماَء َعَلْيِهْم ِمْدرَاًرا} [األنَعام: در:  {َوأَرْ 
، وُيْسَتعاُر ذلك للمَطر، ومنه: التَِّدرَُّة مبعىن الدرِّ الغ ير، فيقال: ز وأْصُلُه ِمَن الدَّرِّ أي اللنب، والدِّرَِّة، أي سيالن اللََّنبِ

ذن هللا. وأما قوهلم: » مساء مدرار« ال َدرَّ «، فذلك يف املدح والدعاء، بينما قوهلم: »َِّ َدرُّهُ «أي دارٌَّة هلم املطَر  ُلُه َمَطرَ «حنُو » َسبَـَقْت ِدرَّتُُه ِغَراَرهُ «فمعناه ال زكا عمُلُه وال كُثر خريُُه. ويف املَثِل أيضاً » درُّهُ   ».هُ َسَبَق َسيـْ
المنِْحاءِ  َر الدُُّروُس  ، وكذا َدَرَس درس: َدَرَست الدَّاُر: بَقَي أثَرها، وبَقاُء األَثر يـَْقَتضي امنِْحاَءُه يف نـَْفِسِه، َفِلذلك ُفسِّ

ْحلِْفِظ، وَلمَّا كانَ   تَناُوُل ذلك ِمبَُداوَمِة الكتاَب َدْرساً ودراسًة: قرأه وأقَبَل عليه حيفظُُه. وَدَرْسُت الِعْلَم: تَناوْلت أثـََرُه 
ْرِس  {َوَدَرُسوا َما ِفيِه} [األعَراف:  لدَّ َ َعْن إَداَمِة الِقراءِة  ُتْم 169الِقراءِة ُعربِّ ُتْم تـَُعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِمبَا ُكنـْ ] و{ِمبَا ُكنـْ

َناُهْم ِمْن ُكُتٍب َيْدُرُسونـَهَ 79َتْدُرُسوَن} [آل ِعمَران:  ]. وقولُُه تعاىل:  {َولِيَـُقوُلوا َدَرْسَت} 44ا} [َسَبإ: ]،  {َوَما آتـَيـْ
] وُقرىء َداَرْسَت، أي جاَرْيَت أْهَل الكتاِب: وقيَل: وَدَرُسوا ما فيه: تـَرَكوا الَعَمَل به، ِمن قوهلِِْم: َدَرَس 105[األنَعام: 

ا من الدَّْرس وهو  القوُم املكاَن، أي أبَلْوا أثـََرُه، َواملُداِرُس: املُذاكر؛ واملُداِرسُ  أيضاً الذي قارَف الذُّنوَب َوتَلطََّخ 
 اجلرب.

حلُدوِر، وهلذا قيَل: َدَرجاُت اجلَ  ْرُك اعِتباراً  لصُُّعوِد، والدَّ رِْج، لكن الدَّرُْج يُقاُل اعتباراً  نِة، وَدرَكاُت درك: الدَّْرُك كالدَّ
َيتْ  ] والدَّْرُك: 145هاويًَة.  {ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ِيف الدَّْرِك اَألْسَفِل ِمَن النَّاِر} [النَِّساء:  الناِر. ولَتَصوُِّر احلُدوِر يف الناِر مسُِّ

عٍة: َدَرٌك،  أْقَصى قَـْعر البحر. ويُقاُل للَحْبِل الذي يُوَصُل به َحْبٌل آَخُر لُيْدَرَك املاُء: َدَرٌك، وِلَما يـَْلَحُق اإلنساَن ِمْن تَبِ 
] أي ال ختاف أن يلحقوا بك فينالوا منك وال ختشى 77البْيِع.  {َال َختَاُف َدرًَكا َوَال َختَْشى} [طه: كالدََّرِك يف 

با، وذلك حَني البُلوِغ.  {َحىتَّ ِإَذا أَْدرَكَ  ُه اْلَغَرُق} غرقاً. وأْدَرَك: بـََلَغ أْقَصى الشيِء. وأْدَرَك الصَّيبُّ: بـََلَغ غايََة الصِّ
] فمنهْم مْن َمحََل ذلك على الَبَصر 103ُه:  {َال تُْدرُِكُه األَْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اَألْبَصاَر} [األنَعام: ]. وقولُ 90[يُونس: 

الذي هو اجلارَِحُة، ومنهْم َمْن َمحََلُه على الَبصريَِة، وذََكَر أنه قد نـَبََّه به على ما ُرِوَي عن أيب بكر رضي هللا عنه يف 
نها ُة َمْعرَفِتِه الُقُصوُر َعْن َمْعرَِفِتِه، إذ كاَن غايَُة َمْعرَفِتِه تعاىل أْن تـَْعرَف األشياَء فـَتَـْعَلَم أنه ليس بشيٍء مقوِلِه:  َمْن غايَ 

َأْن َتَدارََكُه نِْعَمٌة  وال مبْثِلها، َبْل هو ُموجُد ُكلِّ ما أْدرَْكَتُه. والتََّداُرُك يف اِإلغاثَِة والنِّعَمِة أكثُر، حنُو قولِِه تعاىل:  {َلْوالَ 
يًعا} [األعَراف: 49ِمْن َربِِّه} [الَقَلم:  آلخر. وقال:  {َبِل 38]، وقوله:  {َحىتَّ ِإَذا ادَّارَُكوا ِفيَها مجَِ ] أي حلََِق ُكلٌّ 



ة مبا أُخربُوا به يف الّدنيا، ] أي تـََتاَبَع ِعلُمهم وتالحَق حىت كُمَل يف اآلِخر 66ادَّاَرَك ِعْلُمُهْم ِيف اآلِخَرِة} [النَّمل: 
قَـْلُتْم ِإَىل اَألْرِض} [الّتوبَة: 38وعلى ذلك قولُُه تعاىل:  {َحىتَّ ِإَذا ادَّارَُكوا ِفيَها} [األعَراف:  َّ ]، 38]، وحنُوُه:  {ا

ْعناُه َجِهُلوا أْمَر اآلخَرِة، وحقيقُتُه ] وُقرىَء: َبْل أْدَرَك ِعْلُمُهْم يف اآلخَرِة، قال احلسُن: مَ 47و{اطَّيـَّْرَ ِبَك} [النَّمل: 
يف اآلخَرِة، انتَهى ِعْلُمُهْم يف ُحلُوِق اآلِخَرِة َفجِهُلوها. وقيَل َمْعناُه: َبْل ُيْدرُِك ِعْلُمُهْم ذلك يف اآلخَرِة، أي إذا َحَصُلوا 

نيا فهو يف اآلخَرِة يَقٌني.  {أَيـَْنَما َتكُ  ً يف الدُّ ُتْم ِيف بـُُروٍج ُمَشيََّدٍة} ألنَّ ما يُكوُن ظُُنو ونُوا يُْدرِْككُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنـْ
 ] أي يلحقكم املوت ولو كنتم يف قصور أو قالع حمّصنة. ومنهم من قال: يف بروج السماء.78[النَِّساء: 

ا.]. الدِّْرَهُم: الفِ 20درهم:  {َوَشَرْوُه بَِثَمٍن َخبٍْس َدرَاِهَم َمْعُدوَدٍة} [يُوُسف:   ضَُّة املطبوَعُة اْلُمَتعاَمُل 
لشيء، وقيل مع تكلٍُّف وحيلٍة، وهي أكثر مصادر  استعماًال، » درى«درى: الدِّرايَُة: املْعرَفُة اْلُمْدرَكُة أو العلُم 

ُتها، واملُداراة: املُداجاُة واملُاليـََنة. يُقاُل: َدَريـُْتُه وَدَرْيُت به ِدْريًَة، حنُو َفِطْنُت وَشَعْرُت وَ  َعِلْمُت به. وادََّرْيُت َغْفَلَتُه: َحتَيـَّنـْ
 قال الشاِعُر:

 وقد جاَوْزُت رأَس األْربَعني  وماذا َيدَّرِي الشَُّعَراُء مينِّ 
ََّ ُحيِْدُث بـَْعَد َذِلَك أَْمًرا} [الّطَالق:   َنٌة لَ 1قال تعاىل  {َال َتْدرِي َلَعلَّ ا ُكْم} [األنبَياء: ]،  {َوِإْن أَْدرِي َلَعلَُّه ِفتـْ

أي ما أعلمك » وما أْدرَاكَ «]. وُكلُّ موضٍع ذُِكَر يف القرآِن 52]،  {َما ُكْنَت َتْدرِي َما اْلِكَتاُب} [الّشورى: 111
ٌر َحاِمَيٌة} [الَقارَعة:  َ َلُة اْلَقْدِر ]، {َوَما أَْدَراكَ 11-10ماهيـََّتُه، فقد ُعقَِّب ِببَيانِه، حنُو  {َوَما أَْدَراَك َما ِهَيه * َلُة اْلَقْدِر} [الَقدر:  َما لَيـْ ]،  {مثَُّ َما أَْدرَاَك َما يـَْوُم 3-1]،  {اْحلَآقَُّة *َما اْحلَآقَُّة *َوَما أَْدَراَك َما اْحلَآقَُّة} [احلَاقَّة: 3-2* لَيـْ

ُ َما تـََلْوتُُه عَ 18الدِّيِن} [االنِفطار:  َّ ] ِمْن قوهلِِْم: 16َلْيُكْم َوَال أَْدرَاُكْم ِبِه} [يُونس: ]، وقولُُه:  {ُقْل َلْو َشاَء ا
{َوَما  َدَريُت. ولو كاَن ِمْن َدَرأُت لقيَل: وال أْدَرأُتُكُموُه. وُكلُّ موضٍع ذُِكَر فيه وما يُْدرِيَك ملَْ يـَُعّقْبُه بذلك، حنُو: 

َِّ 17َلَعلَّ السَّاَعَة َقرِيٌب} [الّشورى: ]،  {َوَما يُْدرِيَك 3يُْدرِيَك َلَعلَُّه يـَزَّكَّى} [َعَبَس:  ]. والدِّرايَُة ال ُتْستَـْعَمُل يف ا
] فمعناه: أن تلك الزجاجة مثل الكوكب 35تعاىل. وأما قوله تعاىل:  {الزَُّجاَجُة َكَأنـََّها َكوَْكٌب ُدّرِيٌّ} [النُّور: 

 .املضيِء الَّذي ُيشبه الدُّرَّ يف صفائِه ونُورِه ونَقائِه
ُد الطرفني 13دسر:  {َوَمحَْلَناُه َعَلى َذاِت أَْلَواٍح َوُدُسٍر} [الَقَمر:  ] أي َمساِمَري، الواِحُد: ِدساٌر. أي مسماٌر حمدَّ

ْفُع الشديُد  نتشاب طرفيه فيهما مجيعاً، ومجعه: ُدْسٌر وُدُسٌر؛ وأْصُل الدَّْسر: الدَّ ُيَضمُّ به كلٌّ من اللَّوحني إىل اآلخر 
ا هي شيءٌ َدَسَرهُ بَقهْ  َرب زَكاٌة إمنَّ لرُّْمِح، وَرُجٌل ِمْدَسٌر، كقوِلك ِمْطَعٌن. وُرِوَي: ليَس يف الَعنـْ  ر. يـَُقاُل: َدَسَرُه 

 ): أخرجه َمْوُجه وَدفـََعُه بقوة.105البحُر(
: إْدخال الشيِء يف الشيِء ِبَضْرٍب ِمَن اِإلكراِه. دسَّ الشيَء يف الرتاب  وغريه َيُدسُُّه َدّساً: أدخَلُه فيه دّس: الدَّسُّ

ألُنـَْثى َظلَّ َوْجُهُه مُ  ِ َر َأَحُدُهْم  ْسَودا َوُهَو ودفَـَنُه حتته وأخفاه؛ واندسَّ الشيءُ اْندساساً: انَدَفَن؛ قال تعاىل: {َوِإَذا ُبشِّ



َر ِبِه َأُميِْسُكُه عَ  ]، أي 59-58َلى ُهوٍن أَْم َيُدسُُّه ِيف التـَُّراِب} [الّنحل: َكِظيٌم * يـَتَـَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء َما ُبشِّ
 يَِئُدُه يف الرتاب.

ًء، حنُو: 10دسَّى:  {َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها} [الّشمس:  ينات  ] أي َدّسَسها يف املعاصي فأْبَدَل ِمْن إحَدى السِّ
َلَح َمْن زَكَّاَها *َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها} َتَظنـَّْيُت، وأْصُلُه َتظَنـَّْنُت، وروي أن رسول هللا (ص) ك ان إذا قرأ:  {َقْد أَفـْ

 ).106] وقف فقال: اللهم آِت نفسي تقواها، أنت ولّيها وموالها، وزّكها وأنت خري َمْن زّكاها(10-9[الّشمس: 
ِر َجَهنََّم َدعا} دّع: الدَّعُّ: الدْفُع الشديُد، وأْصُلُه أْن يُقاَل للعاثِر: دَْع دع، كما يُقاُل  َ له َلع.  {يـَْوَم يَُدعُّوَن ِإَىل 

 ] أي يدفعه عن حقه جبفوة وعنف.2] و  {َفَذِلَك الَِّذي َيدُعُّ اْلَيِتيَم *} [املَاعون: 13[الطُّور: 
) وحنو ذلَك ِمن غري أْن ُيضَ  ) أو (أ ُق ِمبَا يُقاُل إال إذا كاَن معه االْسُم حنُو  ُفالُن، وقد ُيْستَـْعَمُل ُكلُّ واحٍد منهما يف موِضَع اآلخر:  {َكَمَثِل الَِّذي يـَْنعِ مَّ إليِه االْسُم، والدُّعاُء ال َيكاُد دعو: الدُّعاُء كالنَِّداِء إال أنَّ النَِّداَء قد يُقاُل بـ (

َل التسمية حنُو: َدَعْوُت ابين زيداً، أي َمسَّيـُْتُه  {َال ]، وُيْستَـْعَمُل اْسِتْعَما171الَ َيْسَمُع ِإالَّ ُدَعاًء َوِنَداًء} [البَـَقَرة: 
َنُكْم َكُدَعاِء بـَْعِضُكْم بـَْعًضا} [النُّور:  ] َحثّاً على تَعظيِمِه، وذلك ُخماطََبُة َمْن كاَن يقوُل:  63َجتَْعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوِل بـَيـْ

] أي َسْلُه. وقال:  {ُقْل أَرَأَيْـَتُكْم ِإْن 68اُلوا ادُْع َلَنا َربََّك} [البَـَقَرة: حممُد. ودعْوَتُه: إذا سأْلَتُه وإذا اْستَـَغثْـَتُه  {قَ 
ُتْم َصاِدِقَني} [األنَعام:  َِّ َتْدُعوَن ِإْن ُكنـْ َر ا َِّ َأْو أَتـَْتُكُم السَّاَعُة َأَغيـْ ُكْم َعَذاُب ا َ ُه َتْدُعوَن} 40َأ َّ ]،  {َبْل ِإ

ٌة مل تـَْفَزُعوا إالَّ إلَْيه،  {َوِقيَل َهَذا الَِّذي ُكنْـُتْم ِبِه َتدَُّعوَن} [املُلك: ] تنبيه41[األنَعام:  ] 27اً أنَُّكْم إذا أصابـَْتُكْم شدَّ
]،  56وهنا تّدعون وتْدعون واحد يف املعىن. مثل: تْدخرون وتّدخرون.  {َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا} [األعَراف: 

ُتْم َصاِدِقَني} [البَـَقَرة: {َواْدُعوا ُشَهَداءَكُ  َِّ ِإْن ُكنـْ ]،  {َوِإَذا َمسَّ اِإلْنَساَن ُضرٌّ َدَعا َربَُّه ُمِنيًبا ِإَلْيِه} 23ْم ِمْن ُدوِن ا
َ ِجلَْنِبِه} [يُونس: 8[الزَُّمر:  َِّ َما 12]،  {َوِإَذا َمسَّ اِإلْنَساَن الضُّرُّ َدَعا َفُعَك َوَال ]،  {َوَال َتدُْع ِمْن ُدوِن ا َال يـَنـْ ] فهو أْن يقوَل: 14]. أما قوُلُه:  {الَ َتْدُعوا اْليَـْوَم ثـُُبوًرا َواِحًدا َواْدُعوا ثـُُبورًا َكِثريًا} [الُفرقان: 106َيُضرَُّك} [يُونس: 

ُه!، وحنَو ذلك ِمْن ألفاِظ التأسُِّف. واملعَىن: َحيُْصُل لُكْم ُغموٌم   كثريٌة. وقولُُه:  {َيْدُعوَن ِفيَها ِبُكلِّ  َهلْفاُه!، و َحْسَر
ا ألن 55َفاِكَهٍة آِمِنَني} [الّدخان:  ا آمنني من مضّر ] أي ستدعون فيها أّي مثرة شئتم واستهويتم غري خائفني فو

 َِّ ]  {َوْلَتُكْن 33} [ُفّصَلت: البيئة غري ملّوثة كما هو حالنا اليوم. قوله تعاىل:  {َوَمْن َأْحَسُن قـَْوًال ِممَْن َدَعا ِإَىل ا
ْريِ} [آل ِعمَران:  َِّ. قال تعاىل:  {قَاَل َربِّ 104ِمْنُكْم أَُمٌة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْ ] أي َحيُثُّوَن النَّاَس على الدُّخوِل يف ديِن ا

ْجُن َأَحبُّ ِإَيلَّ ِممَّا َيْدُعوَنِين إِلَْيِه} [يُوُسف:  َُّ َيدْ 33السِّ قـَْوِم َما 25ُعو ِإَىل َداِر السَّالَِم} [يُونس: ]،  {َوا ]،  {َوَ
َِّ َوُأْشرَِك بِِه} [َغافر: 41ِيل أَْدُعوُكْم ِإَىل النََّجاِة َوَتْدُعوَنِين ِإَىل النَّاِر} [َغافر:  ِ ]. أما 42]  {َتْدُعوَنِين ِألَ◌ْكُفَر 

َا َتْدُعوَنِين إِلَْيهِ  دِّعاِء النِّْسَبِة، 43َلْيَس َلُه َدْعَوٌة} [َغافر:  قولُُه:  {َال َجَرَم أَمنَّ ْعَوُة ُخمَتصٌَّة  ] فهي رِفـَْعٌة وتـَْنويٌه. والدَّ
ا َتدَُّعوَن * وأْصُلها للحاَلِة اليت عليها اِإلنساُن، حنُو الَقْعَدِة واجلَْلَسِة. واالدِّعاُء، أن َيدَّعي شيئاً أنه له، {َوَلُكْم ِفيَها مَ 



ْعَوى: االدِّعاءُ  {َفَما َكاَن َدْعَواُهْم ِإْذ َجاَءُهْم 32-31ْن َغُفوٍر َرِحيٍم} [ُفّصَلت: نـُُزًال مِ  ] أي ما َتْطلُُبوَن. والدَّ
َِِّ َربِّ اْلَعاَلِمَني} [يُونس: 5َُْسَنا} [األعَراف:  ْعَوى: الدُّعاُء  {وآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْحلَْمُد   ].10]. والدَّ

]، وهو ملا ُيدىفُء. ورجل َدْفآُن، 5لدِّْفُء ِخالُف البَـْرِد، قال تعاىل:  {َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع} [الّنحل: دىفء: ا
 وامرأٌَة َدْفَأى، َوبـَْيٌت ديفٌء.

َلِة حنُو:  {فَا ِىل اقْـَتَضى معَىن اِإل ْدفَـُعوا ِإَلْيِهْم أَْمَواَهلُْم} دفع: أصُل الّدفِع هو الّصرُف عن الّشيِء، وإذا ُعدَِّي الّدفُع 
ََّ يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا} [اَحلّج: 6[النَِّساء:  ]. وأما قوله 38]، وإذا ُعدَِّي ِبَعْن اقـَْتَضى معَىن اِحلمايَِة حنُو  {ِإنَّ ا

َِّ النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َلَفَسَدِت اَألرْ  ] فيقاُل: تداَفَع القوُم: إذا دَفَع 251ُض} [البَـَقَرة: تعاىل:  {َوَلْوَال َدْفُع ا
بعُضهم بعضاً يف احلرب، أي لوال أن يسلَِّط هللا تعاىل الناَس بعَضهم على بعٍض ِلَمْنِع الشرِّ لفسدِت األرُض وَمن 

ُلُه: {لَْيَس َلُه َداِفٌع * عليها؛ ألّن لوال هنا هي حرُف امتناع لوجود، أي امتنعْت كثرُة الفساِد لوجوِد هذا الدافع. وقو 
َِّ ِذي اْلَمَعارِِج} [املَعارج:  ] أي ليَس له حاٍم من هللا، يدفُع عنُه ما يُنزِله به سبحانه. واملِْدَفُع: آلة الدفع. 3-2ِمَن ا

فاُع: طحمُة املوج والسَّيل. فْـَقُة ِمَن املََطر، والدُّ َعُة: الدَّ فـْ  والدُّ
، أي مبرٍَّة. وبَعٌري أْدَفُق: َسريٌع. وَمَشى »جاؤوا ُدفْـَقةً «] ساِئٍل ِبُسْرَعٍة، ومنه اْسُتعَري: 6لطّارق: دفق:  {َماٍء َداِفٍق} [ا

 الدِِّفقَّى: أسرع، أي هو يـََتَصبَُّب يف َعْدِوِه َكَتَصبُِّب املاِء املَُتَدفِِّق. وَمشى َدْفقاً: ماَل ِمْرفـَُقُه عن جانبه.
: ما استوى مِ  ًة َواِحَدًة} [احلَاقَّة: دك: الدَّكُّ َتا دَكَّ َلِت اَألْرُض َواْجلَِباُل َفدُكَّ َن األرِض، وقد دَكَُّه دَّكاً، هَدَمُه  {َومحُِ

كا}  َجَعَلُه دَ ]. ودُكَِّت اجلباُل دَّكاً: أي ُجِعَلُت مستوية مبْنزَلة األرِض اللَّيَِّنِة. قال تعاىل:  {فـََلمَّا َجتَلَّى َربُُّه لِْلَجَبلِ 14
]. والدَّكَّة: ما استوى من الرمل؛ والدكَُّة أيضاً: بناٌء ُيسَطُح أعاله للجلوس عليه، والدكَّاُء: الرابيُة 143[األعَراف: 

لغليظة. وَدكَّ الدابة يف السري: َأْجَهَدها.  من الطني ليست 
 على املعَىن، وَدالَلِة اِإلشاراِت والرُُّموِز والكتابِة والُعُقوِد دل: الدَّاللُة: ما يـَُتوصَُّل به إىل معرفِة الشيِء، َكَدالَلِة األلفاظِ 

َحيٌّ  يف احلساِب، وسواٌء أكاَن ذلك بَِقْصٍد ممْن ْجيَعُلُه َدالَلًة، أم مل يُكْن ِبَقْصٍد َكَمْن يـََرى حرَكَة إنسان فـَيَـْعَلُم أنه 
: من يرشد 14[َسَبإ:  {َما َدهلَُّْم َعَلى َمْوتِِه ِإالَّ َدآبَُّة اَألْرِض} ]. وأْصُل الدَّالَلِة مصدٌر كالِكنايَِة واألماَرِة. والدَّالُّ

لُّ ويهدي غريَُه فهو دالٌّ وذاَك مدلوٌل عليه. والدليُل: املرشد، ويف املباَلَغِة، كعاملٍِ وَعِليٍم وقاِدٍر وقدير، مث ُيَسمَّى الدا
 والدليُل َدالَلًة، كتسميِة الشيِء مبصَدرِِه.

دلـك: َدَلَكـِت الشمـُس دلوكـاً: زالـت عـن كبِد السماء فهي دالك، وَدَلكت ُدلوكاً: غربت واصفرَّت. قال تعاىل:  
َلُك اسم لوقت غروب الشمس وزواهلا. وداَلَك غرميَُه، إذا 78{أَِقِم الصََّالَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس} [اإلسَراء:  ]. والدَّ

ُلوُك: ما يـُتَ  ليُك: طعاٌم يـُتََّخُذ ِمَن الزُّْبِد واللنب كالثريد.ماطَلُه. والدَّ  َدلَُّك به ِمْن ِطيٍب أو دواء أو غريمها. والدَّ
ا لُيخرَِجها، ومثله أْدَىل إِ  ْلَو: نـََزَعَها وجذ ْلَو يدلوها َدْلواً: أرَسلها يف البئر، ويقال أيضاً: دال الدَّ ْدالًء إذا دلو: دال الدَّ

 ]. واْسُتِعَري للتوصُِّل إىل الشيِء، قال الشاِعُر:19تعاىل:  {فََأْدَىل َدْلَوُه} [يُوُسف:  أرسلها يف البئر، قال



لتمّين   ولكْن أْلِق َدْلَوَك يف الدِّالءِ    وما طَلُب املعيشِة 
َا ِإَىل اْحلُكَّاِم} [البَـَقَرة:   تدفعوها إليهم، أي إىل َمْن بَِيِدِه ] أي 188وأَْدىل إليه مباٍل: َدفـََعُه، قال تعاىل:  {َوُتْدُلوا ِ

َ فَـَتَدىلَّ *} [الّنْجم:  : الدُّنـُوُّ مث االسرتساُل يف الّدنّو.  {مثَُّ َد ] أي قُرب جربيل 8اُحلْكم والضمري للرشوة. والتديلِّ
أي أوقعهما يف  ]22(ع) بعد بُعِده يف األفق األعلى مث د من حممد (ص) .  {َفَدالَُّمهَا بُِغُروٍر} [األعَراف: 

 املكروه.
َتُة َوالدَُّم} [املَائدة:  ] ومجُعُه ِدماٌء  {َال َتْسِفُكوَن 3دم: أْصُل الدَِّم: َدَمٌو، وهو معروٌف  {ُحّرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَميـْ

ٌة َداِمَيٌة، والدامي: الذي يسيُل دمُ 84ِدَماءَُكْم} [البَـَقَرة:  »: شجرٌة دامية«ُه، و ]. يقال: َدِمَيِت اِجلَراَحُة، وَشجَّ
 حسنٌة، والدامياُء: اخلُري والربكة.

» دمدم«] بتضعيِف العذاِب وترديِدِه. ولذلك استعمل لفظ 14دمدم:  {َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َربـُُّهْم} [الّشمس: 
م األرض وأهلكهم. وقي َل: بتضعيف األحرف اليت تدل على تضعيف العمل، ومثله: كفَّ وكفكف. واملراد: أرجف 

لصمغ: طاله به. والدِّماُم: كلُّ ما  ْمَدَمُة: حكايَُة صْوِت اِهلرَِّة، ومنه َدْمَدَم ُفالٌن يف كالِمِه. ودمََّم الثوَب  يُْطَلى الدَّ
ميُوَمُة: املَفاَزُة ال ماَء فيها.  به. والدميوُم والدَّ

ُهْم َتْدِمريًا} [الُفرقان: دمر: الدَّمار: اهلالك، وَدمََّرُهم وَدمََّر عليهم: َأْهَلَكُهم   ]،  {ُمثَّ َدمَّْرَ اآلَخرِيَن} 36{َفَدمَّْرَ
]. والتَّْدِمُري: إْدخاُل 137]،  {َوَدمَّْرَ َما َكاَن َيْصَنُع ِفْرَعْوُن َوقـَْوُمُه َوَما َكانُوا يـَْعِرُشوَن} [األعَراف: 172[الشَُّعَراء: 

ُ َعَلْيِهْم} [َحممَّد: » لدَّاِر َتْدُمرِيُّ ما يف ا«اهلالِك على الشيِء. ويُقاُل  َّ ] فإنَّ 10أي أَحٌد؛ أما قولُُه تعاىل:  {َدمََّر ا
 مفعوَل َدمََّر حمذوٌف، أي دّمر عليهم قراهم فأهلكهم.

ً: ساَل َدْمُعها  {تـََولَّْوا َوأَْعيـُنـُُهْم تَِفيُض ِمَن  ً} [الّتوبَة: دمع: َدَمَعِت العُني َتْدَمُع َدْمعاً وَدَمعا ْمِع َحَز ْمُع 92الدَّ ] فالدَّ
 ماُء العني من حزٍن أو سرور، والقطرُة منه دمعة، واجلمع دموع وَأدمع.

حلَْقِّ َعَلى اْلَباِطِل فـََيْدَمُغُه} [األنبَياء:  ِ ] أي يُبطُلُه وميحُقُه من َدَمَغُه َيْدُمُغُه ويدَمُغُه، أي 18دمغ:  {َبْل نـَْقِذُف 
ُه  ٌة َداِمَغٌة؛ والدامغة تُقاُل للطَّْلَعِة َختْرُُج ِمْن أْصِل » دميٌغ ومدموغ«حىت بلغِت الشُّجَُّة ِدَماَغُه فهو شجَّ ومنه ُحجَّ

ليت الشجَّة االنَّْخَلِة فـَتـُْفِسُدها إذا مل تـُْقَطْع، وللَحِديدِة اليت ُتَشدُّ على آخر الرَّْحِل، وكلُّ ذلك اْسِتَعاَرٌة ِمَن الدامغة أي 
 تـَبـُْلُغ الدماَغ فتقتل لوقتها.

ًء، وهو عبارة عن قطعٍة 75دنر:  {َمْن ِإْن ََْمْنُه ِبِديَناٍر} [آل ِعمَران:  ٌر، فأبدَل ِمْن إحَدى النونـَْنيِ  َّ ] أصُلُه ِد
ا العرُب قدمياً، وال تزال العملة الورقية أو املعدنية عند بعض دوهلم حىت اآل ن. وقيَل: أْصُلُه من الذهب تعاَمَل 

 لفارسيِة دين آْر، أي الشريعُة جاَءْت به.
ُحلْكِم، وُيْستَـْعَمُل يف املكاِن والزماِن واملنزَلِة  {َوِمَن النَّْخِل ِمْن طَلْ  اِت أو  لذَّ : الُقْرُب  نـُوُّ ِعَها ِقنـَْواٌن َدانَِيٌة} َدَنو: الدُّ } [ا99[األنَعام:  َ فـََتَدىلَّ ألكثر حنُو:  8لّنْجم: ] و{مثَُّ َد ألدَىن تـارًة َعِن األقّل، فيقاَبُل  ُحلْكِم. ويـَُعبـَُّر  ] هذا 



َادلة:  َخلْري، حنُو:  {أََتْستَـْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدَىن 7{َوَال َأْدَىن ِمْن َذِلَك َوَال َأْكثـََر} [ا رًة َعِن األْرَذِل، فُيقاَبُل  ] و
لَِّذي ُهَو َخيْـ  نْـَيا َواآلِخَرَة} [اَحلّج: 61ٌر} [البَـَقَرة: ِ آلخر حنُو:  {َخِسَر الدُّ َناُه 11] وَعِن األّوِل، فيقابل  ]،  {َوآتـَيـْ

نـَْيا َحَسَنًة َوِإنَُّه ِيف اآلِخَرِة َلِمَن الصَّاِحلَِني} [الّنحل:  ألْقصى حنُو:  {ِإذْ 122ِيف الدُّ َرًة َعِن األقـَْرِب فُيقاَبُل  أَنْـُتْم  ] و
ْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى} [األنَفال:  ِ نْـَيا َوُهْم  ْلُعْدَوِة الدُّ ْنيا: ُدًىن، حنُو الُكبـَْرى والُكَرب والصُّْغَرى والصَُّغر. 42ِ ]. ومجُع الدُّ

لشََّهاَدِة} [املَائدة:  ِ ْتُوا  َ َرُب لنُفوِسِهْم 108وقولُُه تعاىل:  {َذِلَك َأْدَىن َأْن  أن تـََتَحرَّى الَعداَلَة يف إقاَمِة ] أي أقـْ
]. وقوُلُه تعاىل: {َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّروَن 51الشَّهاَدِة، وعلى ذلك قولُُه تعاىل:  {َذِلَك أَْدَىن َأْن تـََقرَّ َأْعيـُنـُُهنَّ} [األحَزاب: 

نـَْيا َواآلِخَرِة} [البَـَقَرة:  النَّْشأِة األوَىل، وما يكوُن يف النَّشأِة اآلخرِة. ] ُمَتناِوٌل ِلألحواِل اليت يف 220-219* ِيف الدُّ
] أي يُرِخَني 59ويُقاُل: َدانـَْيُت بَني األْمَرْيِن، قاَرْبُت أحَدُمها ِمَن اآلخر.  {يُْدِنَني َعَلْيِهنَّ ِمْن َجَالبِيِبِهنَّ} [األحَزاب: 

ُء، يُقاُل: َدِينء الثياَب الساترة. وأْدَنت الَفَرُس: َد نِتاُجها فهي مدٍن. وُخصَّ  حلقري الَقْدِر، ويُقاَبُل به السىيِّ  الدَّينُء 
َءِة. وما ُرِوَي: إذا أَكْلُتْم َفِدنُوا ( ُ الدَّ  )، ِمَن الّدوِن، أي ُكلوا مما يَِليُكْم.107بـَنيِّ

ِة العاملَِ ِمْن َمْبَدأ وُجوِدِه إىل انقضائِِه  {َهْل أََتى َعَلى اِإلْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّْهِر}  دهر: الدَّْهُر: يف األْصِل اسٌم ملُدَّ
ٍة كثريٍة، وهو ِخالُف الزماِن، فإنَّ الزماَن يـََقُع على املدِة القليلِة والكثريِة. وَدْهُر 1[اإلنَسان:  ]، مث يـَُعبـَُّر به َعْن كلِّ ُمدَّ

َة احل ُة حياتِِه. واْسُتعِريَ للعادِة الباِقَيِة ُمدَّ ئَبٌة َدْهراً: أي نـََزلْت ُفالٍن: ُمدَّ  ً ياِة، فقيَل: ما َدْهري بكذا. ويُقاُل: َدَهَر ُفال
أي شديد، » مضى عليه دهٌر داِهرٌ «به. قال اخلليُل: فالدَّْهُر ها ُهنا مصدٌر. ودهٌر داهٌر يريدون به املبالغة. يقال: 

َّ هو «آله الصالة والسالُم: أي أبداً. وقولُُه عليه وعلى » ال آتيِه َدهَر الداهرين«وتقول:  ْهَر فإنَّ ا ال َتُسبُّوا الدَّ
ُتُم 108»(الدَّْهرُ  ََّ فاِعُل ما ُيضاُف إىل الدَّْهر ِمَن اخلْري والشرِّ واملََسرَِّة واملَساَءِة، فإذا سبَـبـْ ) قد قيَل: َمْعناُه: إنَّ ا

ُتُموُه تعا ْهر األوِل، الذي تـَْعَتِقُدوَن أنه فاِعُل ذلك، فقد َسبَـبـْ ْهُر الثاين يف اَخلَرب غُري الدَّ ىل َعْن ذلك. وقال بعُضُهْم: الدَّ
ََّ هو الدَّاهُر، أي املُصرُِّف املَُدبُِّر املُِفيُض ملا َحيُْدُث، واألولُ   أْظَهُر. وقولُُه وإمنا هو مصدٌر مبعَىن الفاِعِل، وَمْعناُه أنَّ ا

نـَْيا َمنُوُت َوَحنَْيا َوَما يـُْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّْهُر} تعاىل إْخباراً عن ملحدي العرب (الد هريني):  {َوقَاُلوا َما ِهَي ِإالَّ َحَياتـَُنا الدُّ
 ] قيَل ُعَين به الزماُن.24[اجلَاثَية: 

. وَدَهَق يل مَن املاِل ] أي طافحًة وُمْفَعَمًة مليئة. ويُقاُل: أْدَهْقُت الكأَس، َفَدَهقَ 34دهق:  {وََكْأًسا ِدَهاقًا} [النـَّبِإ: 
 َدْهَقًة: أَعطاين منه قـَْبَضًة.

ا َعِن اُخلْضَرِة الكاِملِة اللَّوِن، فيقا ا َعْن َسواِد الَفَرِس، وقد يـَُعبـَُّر  ْمهَُة: السََّواُد، ويـَُعبـَُّر  » حديقة دمهاء«ل دهم: الدُّ
ُ تعاىل َّ ً. قال ا ] أْي َسْوَداَوان ِمن كثاَفِة 64:  {ُمْدَهآمََّتاِن} [الرَّمحن: أي خضراُء تضرُب إىل السواد نِعمًة ورّ

. يُقاُل: اْدهامَّ اْدِهيماماً أي اْسَودَّ. ِما، وبِناؤُمها ِمَن الِفْعِل: ُمْفعالٌّ  شجرِِمها وِشدَِّة ُخْضِر
ْهِن} [املؤمنون:  لدُّ ِ ُبُت  :  {َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدَِّهاِن} [الرَّمحن: ] ومجُع الدُّْهِن أْدهاٌن. وقولُُه تعاىل20دهن:  {تـَنـْ

ً حتت أشعِة الشمس، وذلك أن الدِّهاَن هو املكاُن املنزِلُق، 37 ] قيَل هو وْرِديُّ الزَّْيِت، أي َعَكُر الزيت يتلوَُّن ألوا



 على ُمْفُعٍل ِمَن اآلَلِة. وقيَل للمكاِن أو يقال له: األدُمي األمحُر. واملُْدُهُن: ما ُجيَْعُل فيه الدُّْهُن، وهو أَحُد ما جاءَ 
ا ُدِهَنْت  ، أي كأ للََّنبِ للََّنبِ الذي َيْسَتِقرُّ فيه ماٌء قليٌل: ُمْدُهٌن، تشبيهاً بَذلك. وقيَل: مبعَىن مفعوٍل كأنه َمْدُهوٌن 

 األرَض: بـَلَّها بلًال َيِسرياً كالدُّْهِن الذي يُْدَهُن به لِِقلَِّتِه. والثاين أقْـَرُب ِمْن حيُث مل َيْدُخْل فيه اهلاُء. وَدَهَن املََطرُ 
لرُّ  ُتُه  لسَّيِف، وَحيـَّيـْ لعصا: ِكنايٌَة َعن الضَّْرِب على َسبيِل التَّهكُِّم، كقوهلِِْم: َمَسْحُتُه  ْمِح. واإلْدهاُن يف الرأُس. وَدَهَنُه 

املَُداَراِة واملُاليـََنِة وتـَْرِك اجلدِّ، فيقال: أدَهَنُه إذا غشَُّه وَخَدَعُه، واملُداَهَنُة: َأْن األْصِل مْثُل التَّْدِهني، لكْن ُجِعل عباَرًة عِن 
الدِّيِن، قال تعاىل:  ترى ُمْنَكراً وتـَْقِدَر على َدْفِعِه ومل َتْدفـَْعُه ِحْفظاً جلاِنِب ُمْرَتِكِبِه أو جانِب غريِِه، أو لِِقلَِّة املُباالِة يف 

بُوَن *} [الواِقَعة: {أََفِبهَ  ] واحلديث هو القرآن الكرمي 82-81َذا احلَِْديِث أَنـُْتْم ُمْدِهُنوَن *َوَجتَْعُلوَن رِْزَقُكْم أَنَُّكْم ُتَكذِّ
الذي أخرب هللا فيه عن حوادث األمور. فاحلديث: هو حوادث األمور. مدهنون: ممالئون للكفار على الكفر به.  

 تكذبون به.» القرآن الكرمي«] أي حظكم من اخلري الذي هو 82ُكْم} [الواِقَعة: {َوَجتَْعُلوَن رِْزقَ 
ً ُمَداَهَنًة  {َودُّوا َلْو ُتْدِهُن فـَُيْدِهُنوَن} [الَقَلم:   ]. أي تلُني فيلينون.9وَداَهْنُت ُفال

} [الَقَمر:  األعظُم يف الدَّهاء، والدَّهاُء هو ِعَظُم  ]، فاألدهى هو46دهى: قال هللا تعاىل:  {َوالسَّاَعُة أَْدَهى َوأََمرُّ
ِة اْنزعاِج النـَّْفِس يوَم القياَمِة. والّدهاُء مشتقٌّ من الداهية وهي اَألمُر العظيم، أو املصيبُة َأو ا لبلّيُة سبِب الضَّرِر مع ِشدَّ

لقيامِة هو أعظُم بَِلّيًة وأشدُّ َمَرارًة ِمْن اليت ليس يف إزالِتها حيلٌة. فيكون معىن اآلية الكرمية: أَنَّ عذاَب الساعِة يوَم ا
نيا.  عذاِب الدُّ

ٌر، مث ُتَسمَّى البلدُة َدا حلاِئِط. وقيَل َداَرٌة. ومجُعها ِد ا الذي َهلا  اُر: املنزُل اعِتباراً ِبَدَوَراِ راً، والصَّْقُع َداراً، َدَوَر: الدَّ
اُر الدنيا،  ْنيا كما هي َداراً. والدَّ والداُر اآلِخَرُة إشاَرٌة إىل املََقرَّْيِن يف النَّشأِة األوىل والنَّشأِة األْخَرى. وقيَل: َداُر والدُّ

ْنيا، وَداُر اآلِخَرُة. قال تعاىل:  {َهلُْم َداُر السََّالِم ِعْنَد َرِِّْم} [األنَعام:  ] أي اجلنُة. و{َداَر اْلبَـَواِر} [إبراهيم: 127الدُّ
اُر اآلِخَرُة} [البَـَقَرة: ] أي اجلحيَم  {28 ]. وقال عّز وجّل:  {أَملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن 94ُقْل ِإْن َكاَنْت َلُكُم اْلدَّ

رِِهْم} [البَـَقَرة:  َ ِرَ} [البَـَقَرة: 243ِد َ ]. وقال:  {َسُأرِيُكْم َداَر اْلَفاِسِقَني} 246]،  {َوَقْد ُأْخرِْجَنا ِمْن ِد
ٌر، أي ساِكٌن،  {َوقَاَل نُوٌح َربِّ َال َتَذْر َعَلى اَألْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن 145اف: [األعرَ  َّ ا َد ] أي اجلحيَم. وقوُهلُْم: ما 

ًرا} [نُوح:  َّ ]، أي ال تدْع على األرض من الكافرين من يدوُر عليها أو يسكُنها. وقال تعاىل:  {َخنَْشى َأْن 26َد
اِريُّ: املَْنُسوُب إىل الدَّار، ويُقاُل 52ٌة} [املَائدة: ُتِصيبَـَنا َدائِرَ  ] وهي املصيبة. والدَّوَّاُر: َصَنٌم كانُوا َيطُوُفوَن حوَلُه. والدَّ

َوائَِر} [الّتوبَة:  ] أي 98[الّتوبَة:  ]،  {َعَلْيِهْم َدائَِرُة السَّْوِء}98لالزِِم الدَّاِر: َدارِيٌّ. وقولُُه َتعاىل:  {َويـَتَـَربَُّص ِبُكُم الدَّ
اِئَرِة ِمبَْن فيها، َفال َسبيَل هلْم إىل االنِْفكاِك ِمْنُه ِبَوْجٍه. َوُشبَِّه الدُّوارُ  ُم السُّوءُ إحاَطَة الدَّ لدََّوراِن ومنه دوراُن  ُحييُط ِ

ِن ِممَْن تـَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهَداِء َأْن َتِضلَّ الكواكِب أي سريُها وانتقاُهلا ِمْن جهٍة إىل أُخرى. وقولُُه تعاىل:  {فـََرُجٌل َواْمَرأَ  ََْب الشَُّهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا َوَال َتْسَأُموا َأْن َتْكتـُُبوُه َ َصِغريًا َأْو َكِبريًا ِإَىل َأَجِلِه َذِلُكْم ِإْحَداُمهَا فَـُتذَكَِّر ِإْحَداُمهَا اُألْخَرى َوَال 



َِّ َوأَقْـ  َنُكْم} [البَـَقَرةأَْقَسُط ِعْنَد ا بُوا ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِجتَارًَة َحاِضَرًة ُتِديُرونـََها بـَيـْ ] أي 282: َوُم لِلشََّهاَدِة َوَأْدَىن َأالَّ تـَْرَ
ا وتـََتعاَطْونـََها ِمْن غْريِ َِْجيٍل.  تـََتَداَوُلو

ْوَلُة يف املا ِل، والدُّوَلُة يف اَحلْرِب واجلاِه. وقيَل: الدَّوَلةُ اسُم الشيء الذي دول: الدَّْوَلُة والدُّوَلُة: واِحَدٌة. وقيَل: الدَّ
] أي كي ال يقتصر تداول 7يـَُتَداَوُل بَعْينِه. والدُّوَلُة املَْصَدُر:  {َكْي َال َيُكوَن ُدوَلًة بـَْنيَ اَألْغِنَياِء ِمْنُكْم} [اَحلشر: 

ُ  األموال على األغنياء فقط بل يتعداه إىل مجيع املو  َّ ْوَلُة، وَداَوَل ا اطنني. وَتَداَوَل القوُم كذا، أي تـََناَوُلوُه ِمْن حيُث الدَّ
ُم نَُداِوُهلَا بـَْنيَ النَّاِس} [آل ِعمَران:  َّ َم بني الناس: صرََّفها بينهم، 140كذا بيَنهْم:  {َوتِْلَك اَأل ] ومعىن أدال األ

رًة وهلؤالء أخرى.  فأدال هلؤالء 
َُِي أْن يـَُبوَل اِإلنساُن يف املاِء الدائِم. وأَدْمُت الِقْدَر دوم: أصْ  ُل الدََّواِم السُكوُن، يُقاُل: َداَم املاُء، أي سَكَن. و

ا وَدام الشيُء يدوم دوماً ودميومًة: إذا ثبت واْمَتدَّ عليه الزماُن  {َو  ُ ملاء البارد ليسكَن َغليا ُكْنُت َوَدوَّْمُتها: َنَضْحُتها 
]،  {َلْن َنْدُخَلَها أََبًدا 75]،  {ِإالَّ َما ُدْمَت َعَلْيِه َقاِئًما} [آل ِعمَران: 117َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم} [املَائدة: 

الشمُس يف َكِبِد ]. ويُقاُل: ُدْمَت َتَداُم، وقيَل: ُدْمَت َتُدوُم، حنُو ُمتَّ َمتُوُت. وَدوََّمِت 24َما َداُموا ِفيَها} [املَائدة: 
 السماِء. قال الشاِعُر:

 والشمُس َحيـَْرى َهلا يف اجلَوِّ َتْدِوميُ 
اِئم. والدِّميَُة: َمطَ   ْوُم الدَّ : الدَّ نـَّْيُت فيه. ولِلظلِّ ُر يف اهلواِء: َحلََّق، واْسَتَدْمُت األْمَر:  مًا.وَدوََّم الطَّيـْ  ٌر تُدوُم أ

 ُدون. قال بعُضهْم، هو َمْقُلوٌب ِمَن الدُّنـُوِّ. واألْدَوُن: الدَّين، وقوُلُه تعاىل:  {َال دون: يُقاُل للقاِصر َعِن الشيءِ 
نَِة، وِقيَل يف الَقَرابَِة. وقوُلُه:  118تـَتَِّخُذوا ِبطَانًَة ِمْن ُدوِنُكْم} [آل ِعمرَان:  ُلْغ َمْنزَلُتُه َمْنزلََتُكْم يف الدِّ ] أي ِممَّْن مل يـَبـْ

 ََّ ] أي ما كاَن أَقلَّ مْن ذلك، وقيَل ما ِسَوى ذلك 48 َال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك} [النَِّساء: {ِإنَّ ا
ُذوِين َوأُمِّي ِإَهلَْنيِ ِمْن ُدو  َِّ} [املَائدة:  نِ من الذُّنوب، واملَْعَنياِن يـََتالَزماِن. وقولُُه تعاىل:  {أَأَْنَت قـُْلَت لِلنَّاِس اختَِّ ا . وقولُُه:  {لَْيَس َهلُْم ِمْن ُدونِِه َوِيلٌّ َوالَ 116 َِّ ما إىل ا َِّ، وقيَل مْعناُه إهلَْنيِ ُمَتوصًَّال   َشِفيٌع} ] أي من َغْري ا

َِّ ِمْن َوِيلٍّ َوَال َنِصٍري} [الّشورى: 51[األنَعام:  ليَس َهلُْم َمْن يـَُوالِيهْم ِمْن ُدوِن أْمر ] أي 31]،  {َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن ا
َ} [األنَعام:  َفُعَنا َوَال َيُضرُّ َِّ َما َال يـَنـْ َِّ. وقوُلُه:  {ُقْل أََنْدُعوا ِمْن ُدوِن ا ] ِمثْـُلُه. وقد يـُْقَرأُ بلفِظ دوَن، فـَُيقاُل: 71ا

 َدْوَنَك كذا، أي تَناوْلُه.
ً أي َخسيساً. ومنه الدينُّ أي السَّاقُط الضعيُف. قال الُقتَـْيِيب: يُقاُل: َدانَ  ً: صاَر ُدو  َيُدوُن َدْو

 منه َدْيناً دين: الدَّيُن: كلُّ ُمَعاَمَلِة بـَْيٍع يكوُن فيها َأحُد الِعَوَضْنيِ حاضراً واآلخر غائباً. ويـَُقاُل: ِدْنُت الرَُّجَل: أَخْذتُ 
ْن تـُْعِطَيُه َدْينًا. قال أبو عبيدَة: ِدنْـُتُه: أقْـَرْضُتُه. وَرُجٌل َمِديٌن وَمْديوٌن. وِدنـُْتُه: اْستَـْقَرْضُت وأَدنـُْتُه: َجَعْلُتُه َدائِناً، وذلك    منه. قال الشاِعُر:

ُ َعنَّا وقد نَرى َّ  َمصارَِع قوٍم ال َيِديُنوَن ُضيِّعا   َنِديُن ويـَْقضي ا



ُتْم ِبَدْيٍن ِإَىل َأَجٍل وأدْنُت ِمْثُل ِدْنُت، وأَدْنُت، أي أقـَْرضْ   ُت. والتََّدايُُن واملَُدايـََنُة: دْفُع الدَّْيِن. قال:  {ِإَذا َتَدايـَنـْ
َا َأْو َدْيٍن} [النَِّساء: 282ُمَسّمًى} [البَـَقَرة:  ]. والدِّيُن: يُقاُل للطاَعِة واجلََزاِء، 12]،  {ِمْن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصَني ِ
َِّ اِإلْسالَ  واْسُتعَري للشريعِة. لطاَعِة واالنِْقياِد للشريعِة، ومنه  {ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد ا ُم} والدِّيُن كامللَِّة، لكنَُّه يُقاُل اعِتباراً 

َِِّ َوُهَو ُحمِْسٌن} [النَِّساء: 19[آل ِعمَران:  ْخَلُصوا ] أي طاَعًة  {َوأَ 125]،  {َوَمْن َأْحَسُن ِديناً ِممَْن َأْسَلَم َوْجَهُه 
َِِّ} [النَِّساء:  أَْهَل اْلِكَتاِب َال تـَْغُلوا ِيف ِديِنُكْم} [النَِّساء: 146ِدينَـُهْم  ] وذلك َحثٌّ على اتباع ِديِن 171]، و{َ

ِن، كما قال:  {وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا} [البَـَقَرة:  ِإْكَراَه ِيف ] و  {َال 143النيبِّ (ص) الذي هو أوَسُط األد
ِإلْخالِص، واِإلْخالُص ال يَتأتَّى فيه 256الدِّيِن} [البَـَقَرة:  ] قيَل يعين الطاَعَة، فإنَّ ذلك ال يكوُن يف احلقيقِة إال 

ُغو  َِّ يـَبـْ َر ِديِن ا ْهِل الكتاِب الباذِلَني للِجْزيَِة. وقولُُه:  {أَفـََغيـْ ] 83َن} [آل ِعمَران: اإلْكَراُه. وقيَل: إنَّ ذلك ُخمَْتصٌّ 
َر اِإلْسَالِم ِديناً فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه} [آل ِعمَران:  َتِغ َغيـْ ]، وعلى هذا قوُلُه تعاىل:  {ُهَو 85يعين اِإلسالَم لقولِِه  {َوَمْن يـَبـْ

} [الّتوبَة:  ْهلَُدى َوِديِن احلَْقِّ ِ } [الّتوبَة:  ]،  {َوَال َيِديُنوَن ِدينَ 33الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُه  قِّ ]، {َوَمْن َأْحَسُن ِديناً 29احلَْ
َِِّ َوُهَو ُحمِْسٌن} [النَِّساء:  َّ َلَمِديُنوَن *} [الصَّافات: 125ِممَْن َأْسَلَم َوْجَهُه  ً َوِعظَاًما أَِإ َنا وَُكنَّا تـَُرا ] 53]، {أَِإَذا ِمتـْ

أْي كما َجتزي ُجتَزى. واملْعَىن َأنَّ ذلَك الَقريَن كاَن يقوُل ِيل ». ا تَِّديُن ُتدانُ َكمَ «أي َجمزِيّوَن حماسبوَن، وذلك ِمْن قـَْوهلِِْم 
ليًة، وُجنازى عَلى أعمالِ  ً وِعظاماً  َنا؟ وأَمَّا قَـْولُُه يف الّدنيا على طريِق االْسِتْبعاِد واالْسِتْنكاِر: أَنـُبـَْعُث بعَد َأْن ِصْرَ تـَُرا َر َمِديِنِني *تـَْرِجُعونـََها ِإْن 83َذا بـََلَغِت اْحلُْلُقوَم} [الواِقَعة: تـََعاىل:  {فَـَلْوَال إِ  ُتْم َغيـْ ] ـ إىل قوله تعاىل ـ  {فـََلْوَال ِإْن ُكنـْ

ُتْم َصاِدِقَني} [الواِقَعة:  َر َجمْزّيَني ِبَثواٍب وِعقاٍب َوَغيْـ 87-86ُكنـْ ُتْم َغيـْ َر ] أْي َتردُّون الّروَح إىل َمْوِضعها إْن كنـْ
َر َعاِجزيَن، ِألَ◌نَّ َمْن ال َيْسَتِطيُع أْن يـَُردَّ املَُحاسَبَة َعْن نـَْفِسِه فَـهْ  ُتْم َغيـْ َو عاِجٌز. واملَِديُن: ُحماَسِبَني. َوِقيَل: ِإْن ُكنـْ

َل على مكُروهٍ  . وقيَل: هو ِمْن ِدنـُْتُه إذا العبُد، واملَِديَنُة: األَمُة. قال أبو زيٍد، هو ِمْن قوِهلْم: ُدِيَن فالٌن يَُداُن، إذا محُِ
ُتُه ِبطاَعِتِه، وَجَعَل بعُضُهُم املَِديَنة ِمْن هذا الباب.   جاَزيـْ



 
)Chchapter(  َِحْرُف الذَّال 

 (ذ)
َها َمْذُؤوًما} [األعَراف:  ً من رمحة هللا، وهو اخلطابُ 18ذأم:  {اْخرُْج ِمنـْ  ] َمْذُموماً، أي اْخرُْج منها َمْطُروداً َخمِْزّ

لسُّجوِد آلَدَم، َفَأْخَرَجُه ُمبَعداً عن َرْمحَِتِه. يُقاُل: ِذْمُتُه أذميُُه َذميْ  اً، وَذَممُْتُه أُذمُُّه َذّمًا، إلبليَس ملَّا َعَصى أَْمَر ربِِّه تعاىل   وَذأَْمُتُه َذْأماً.
ُب يـََقُع على املعروِف ِمَن اَحلَشراِت الطائَِرِة، وعلى النحِل  بري، وحنوِمها. قال الشاِعُر:ذب: الذُّ  والز

بُهُ  بريُُه واألزرُق املتلمِّسُ   فـََهَذا أواُن الَعْرِض َحيٌّ ُذ  ز
ًئا} [اَحلّج:  ُب َشيـْ َ ُهُم الذُّ ] فهو املعُروُف وهو حشرة صغرية طيَّـارٌة، بعُض أَنواِعها 73وقولُُه تعاىل:  {َوِإْن َيْسُلبـْ

ُب ال ُب السَّْيِف، ينقُل اجلراثيَم. وُذ ِب. وُذ َئِتِه، أو لطَيَـَراِن ُشعاِعِه َطَرياَن الذُّ َيـْ َي به لَِتَصوُّرِِه ِ ا، مسُِّ ُ َعْنيِ: إنسا
َب. واملَِذبَُّة: ٌب، إذا كثـَُر التأذِّي به. وَذبـَّْبُت َعْن ُفالٍن: َطَرْدُت عنه الذُّ به،  ما يُْطَردُ  تشبيهاً به يف إِيذائِِه. وُفالٌن ُذ

ْفِع، فقيَل: َذبـَْبُت َعْن ُفالٍن أي دافعُت عنه؛ ومثله: ذب عن الوطِن مبعىن ذاد ودافع.  رَِّد الدَّ مث اْسُتعَري الذَّبُّ 
ْبَذبَُة: ِحكايَُة َصْوِت احلَرََكِة للشيِء املَُعلَِّق، مث اْستُعَري لكلِّ اْضِطَراٍب وحرَكٍة.  {ُمَذْبَذِبَني بـَْنيَ  َك} [النَِّساء: َذلِ والذَّ

ِت. واملذْ 143 ْبِح: َشقُّ َحْلِق احليوا َرًة إىل الكاِفريَن. ذبح: أْصُل الذَّ َرًة إىل املؤِمنني، و َبُح: ] أي مْضَطرِبَني مائِلَني 
َناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم} [الصَّافات:  ْبُح: املَْذبوُح من األضاحي وغريِها  {َوَفَديـْ ْبِح. والذِّ َُْمرُُكْم 107مكاُن الذَّ  ََّ ]،  {ِإنَّ ا

ُوَن أَبـَْناءَُكْم} [البَـَقَرة: 67أَْن َتْذَحبُوا بـََقَرًة} [البَـَقَرة:  ] على التَّْكِثري، أي يَُذبَُّح بعُضهم إثَر بعٍض، 49]. وقوُلُه  {ُيَذحبِّ
 وُتَسمَّى األخاِديُد ِمَن السَّْيِل: َمَذاِبح.

ٌر. يُقاُل: َذَخْرتُُه وادََّخْرتُُه، إذا أْعَدْدتُه للُعْقَىب، قال تعاىل:  {َوَما َتدَِّخُروَن ِيف بـُُيوِتُكْم} ذخر: أْصُل االدِّخاِر: اْذِختا
). واملََذاِخُر: اجلَْوُف والُعُروُق املُدَِّخَرُة 109]. وُرِوَي أنَّ النيبَّ (ص) كاَن ال َيدَِّخُر شيئاً لَغٍد(49[آل ِعمَران: 
 لشاِعُر:للطَّعاِم. قال ا

 َمَذاِخُرها واْمَتدَّ َرْشحاً َورِيُدها  َفلما َسَقْيناها الَعكيَس َمتَألَّتْ 
 واِإلْذِخُر: َحشيَشٌة طَيَِّبُة الّرِيِح. 

ُ اخلَْلَق: َنشَرُهم، أي أْوَجَد أشخاَصُهْم. وقوله تعا َّ َِّ تعاىل ما أْبَداُه. يُقاُل: َذرَأ ا :  {ُقْل ُهَو ىلذرأ: الذَّْرُء: إْظهاُر ا
َ ِجلََهنََّم َكِثريًا ِمَن اجلِِّْن َواِإلْنِس} 24الَِّذي َذَرَأُكْم ِيف اَألْرِض} [املُلك:  ] أي خلقُكْم. أّما قوله تعاىل:  {َوَلَقْد َذَرْأ

ْم وِإنكارِِهْم وُسوِء ] أي خلقنا. ومعناه: َخَلْقناُهْم على أَنَّ عاِقبَـتَـُهْم املصُري إىل جهّنم ِبُكْفرِهِ 179[األعَراف: 



َِِّ ِممَّا َذرَأَ ِمَن اْحلَْرِث َواألَنـَْعاِم َنِصيًبا} [األنَعام:  ] أي مما َخلق. 136اْخِتيارِهم. وقولُُه سبحانَُه وتعاىل:  {َوَجَعُلوا 
] أي خيُلُقُكْم يف هذا 11ؤُُكْم ِفيِه} [الّشورى: وأما قوله:  {َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنْـُفِسُكْم أَْزَواًجا َوِمَن اَألنـَْعاِم أَْزَواًجا يَْذرَ 

َْن جعَل من أْنفِسُكم أزواجاً وِمَن اَألْنعاِم أزواجاً.  الَوْجِه، وتقديُر املعىن: ُيكِثرُُكم 
ُ اخللَق، فـَُرتَك َمهْزُه حن ّ ّرِيَِّة ثالثة أقواٍل: قيل هو من َذَرأَ ا ّرِيَُّة: النَّْسُل. َويف الذُّ َك لِلنَّاِس وقيل: هي َحمِْمليٌَّة من الذَّرِّ حنو قُْمرِيٍَّة، وقال املطرزي: ذريَّة الرجل أوالُدُه، تكوُن واحداً ومجعاً.  {ِإّينِ َجاِعلُ و َرِويٍَّة َوبَرِيَِّة، وقيل أْصُلُه ُذْرِويٌَّة. ذر: الذُّ

]،  {ُذّرِيًَّة بـَْعُضَها ِمْن 128يَِّتَنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك} [البَـَقَرة: ]،  {َوِمْن ُذرِّ 124ِإَماًما َقاَل َوِمْن ُذرَِّيِيت} [البَـَقَرة: 
ُهْم ِيف اْلُفْلِك 3]،  {ُذّرِيََّة َمْن َمحَْلَنا َمَع نُوٍح} [اإلسَراء: 34بـَْعٍض} [آل ِعمَران:  َّ َمحَْلَنا ُذرِّيـَّتـَ ]،  {وآيٌَة َهلُْم َأ
ََّ َال َيْظِلُم ِمثْـَقاَل َذرٍَّة} [النَِّساء: ]. والذَّرَّ 41اْلَمْشُحوِن} [يس:  ] وقد قيَل: 40ُة: جزٌء متناٍه يف الصغر  {ِإنَّ ا

 أْصُلُه اهلمُز.
لذَِّراِع  {ِيف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسبْـ  ُعوَن ِذرَاًعا ذرع: الذَِّراُع: الُعْضُو املعروُف، ويـَُعبـَُّر به َعِن املَْذُروِع، أي املَْمُسوِح 

]. يُقاُل: ِذَراٌع ِمَن الثْوِب واألرِض. وضاق به (ذرعاً) أي مل ُيِطْقُه ومل يـَْقَو عليه، ويقال: 32َفاْسُلُكوُه} [احلَاقَّة: 
ُ تعاىل:  {َوَلمَّا َجاَءْت ُرُسُلَنا لُ  َّ ْمره َذْرعاً: إذا مل جيد من املكروِه يف ذلك األمر َخمَْرجاً. قال ا يَء وطًا سِ َضاَق فالٌن 

] أي ساءه جميئهم وضاق صدره ألنه مل يستطع احملافظة على ضيوفه، حيث ملَْ جيْد 77ِِْم َوَضاَق ِِْم َذْرًعا} [ُهود: 
ِر اإلمكان.  َسبيًال حلمايتهم. وأصُل (الذَّرِْع) ِمَن الذِّراع: ومعناه َبْسُط اليد. فاْستعار ِضيَق الّذرع ِعنَد تـََعذُّ

د وعال ذروَة السؤدد«ناِم وُذَراُه: أْعالُه، ومنه قيَل: ذرو: ِذْرَوُة السَّ  ج ُذرًى؛ والذَّرا: كلُّ ما استرتَت ». هو يف ُذروة ا
اِر. وَذَرْتُه الّرِيُح َتْذُروُه وَتْذرِيِه: فرَّقَـْتُه وَأط» أ يف َذرا فالن«به، يُقاُل  ارْتُه؛  أي يف َكَنِفِه َوِسْرتِِه. والذَّرا أيضاً: ِفَناُء الدَّ

ت:  ِت َذْرًوا} [الّذارَ اِرَ ُح، الواحدُة ذاريٌة. و 1{َوالذَّ ِبِسِه فطارْت به الريُح، » ُذراوة النبت«] الر ما اْرَفتَّ ِمْن 
ُح} [الكهف:   ].45قال تعاىل:  {َتْذُروُه الرَِّ

رَّ له حبقِِّه، قال تعاىل:  {َُْتوا ِإلَْيِه ُمْذِعِنَني} [النُّور: ذعن: َذَعن له َذْعناً: انقاَد؛ وأْذَعَن فالٌن له: َخبََع واستكاَن، وأق ] ُمْذِعِنَني أي ُمْنقاِديَن، واِإلذعاُن مصدُر أذعن، وهو االعتقاُد مبعىن: عزِم الَقْلِب. واِإلذعاُن استعمله بعضهم يف 49
 قاَدٌة، َسِلَسُة الرأس.، أي ُمنْ »َقٌة ِمْذعانٌ «اإلْدراك والفهم، وجمازُُه بعيٌد. يُقاُل: 

ُتُه: َضَرْبُت َذقـََنُه. واَألذقن الرجُل الطويُل 109َذَقَن:  {َوخيَِرُّوَن ِلَألْذَقاِن يـَْبُكوَن} [اإلسَراء:  ] الواِحُد: ذَقٌن. وقد َذقـَنـْ
 ءْت شفُتها مائلًة.ُخرَِزْت فجا»: وَدْلٌو َذُقونٌ «الذقن واملرأُة َذقناء، والذَّقون: الناقة ترخي ذقنها يف السري؛ 

ا ُميِْكُن لِإلْنساِن أْن َحيَْفَظ ما يـَْقَتِنيِه ِمَن املعرفَ  َئٌة للنـَّْفِس  َرًة يُقاُل، ويـَُراُد به َهيـْ ِة، وهو كاحلِْفِظ إالَّ أنَّ ذكر: الذِّْكُر: 
ْسِتْحضارِه. و ْحَرازِِه والذِّْكُر يُقاُل اعِترباً  َرًة يُقاُل حلُضوِر الشيِء الَقْلَب أو القْوَل. ولذلَك قيَل: احلِْفَظ يُقاُل اعِتباراً 

للساِن، وُكلُّ واحٍد منهما نوعان: ِذْكٌر َعْن ِنْسياٍن، وِذْكٌر ال َعْن ِنْسيا لَقْلِب وِذْكٌر  ٍن، َبْل َعْن الذِّْكُر ذِْكَراِن: ذْكٌر 
ً ِفيِه ِذْكرُُكْم}  إَداَمِة احلِْفِظ. وُكلُّ قْوٍل يُقاُل له ذْكٌر، َفِمنَ  للساِن قوُلُه تعاىل:  {َلَقْد أَنـَْزْلَنا إَِلْيُكْم ِكَتا الذِّْكر 



] و  {َهَذا ذِْكُر َمْن َمِعَي َوِذْكُر َمْن قـَْبِلي} [األنبَياء: 50] و  {َوَهَذا ِذْكٌر ُمَباَرٌك أَنْـزَْلَناُه} [األنبَياء: 10[األنبَياء: 
ت القرآن. وقوُلُه تعاىل:  {َواْلُقْرآِن ِذي الذِّْكِر} [ص: 8ِه الذِّْكُر ِمْن بـَْيِنَنا} [ص: ] و  {أَأُْنزَِل َعَليْ 24 ]  1] أي آ

] 43] أي َشَرٌف َلَك ولقوِمَك. وقولُُه:  {فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر} [الّنحل: 44{َوِإنَُّه َلذِْكٌر َلَك َولَِقْوِمَك} [الّزخُرف: 
ُ ِإَلْيُكْم ِذْكًرا * َرُسوًال} [الّطَالق: أي الُكُتِب املُتَـ  َّ ] فقد قيَل: الّذِْكُر هُهنا 11-10َقّدَمِة. وقوُلُه:  {َقْد أَنـَْزَل ا

َر به يف الُكُتِب املُتَـَقدَِّمِة، فيُكوُن قولُهُ  : وْصٌف للنيبِّ (ص) ، كما أّن الكِلَمَة وْصٌف لعيَسى (ع) ِمْن َحْيُث إنه ُبشِّ
ُلو، حنُو قولِهِ رُسوًال، ب ً ذْكراً رُسوًال يـَتـْ َتِصٌب بقولِِه ذِْكراً، كأنه قال قد أنـْزَْلنا إليُكْم ِكتا :  {أَْو دًال منه، وقيَل: رُسوًال منـْ

َيِتيماً: ُنِصَب بقولِِه إطعاٌم. وِمَن الذِّْكِر َعِن ا15-14ِإْطَعاٌم ِيف يـَْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة * يَِتيًما} [البَـَلد:  لنْسياِن قوُلُه  ] فـَ
لَقْلِب واللساِن َمعاً  63{فَِإّينِ َنِسيُت اْحلُوَت َوَما أَْنَسانِيُه ِإالَّ الشَّْيطَاُن َأْن أَذُْكَرُه} [الكهف:  ]، وِمَن الذِّْكر 

ءَُكْم َأْو َأَشدَّ ذِْكًرا} [البَـَقَرة:  َ ََّ َكذِْكرُِكْم آ ََّ 200{فَاذُْكُروا ا  ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْحلََراِم َواذُْكُروُه َكَما ] و  {فَاذُْكُروا ا
َنا ِيف الزَّبُوِر ِمْن بـَْعِد الذِّْكِر} [األنبَياء: 198َهَداُكْم} [البَـَقَرة:  ] أي ِمْن بـَْعِد الكتاِب املُتَـَقدِِّم. 105]،  {َوَلَقْد َكتَـبـْ

ًئا َمْذُكورًا} [اإلنَسان: وقوُلُه:  {َهْل أََتى َعَلى اِإلْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّهْ  ] أي مل َيكْن شيئاً موجوداً ِبَذاتِِه 1ِر ملَْ َيُكْن َشيـْ
َّ َخَلْقَناُه ِمْن قـَْبُل} [َمرَمي:  َِّ تعاىل؛ وقولُُه:  {أََوَال َيْذُكُر اِإلْنَساُن َأ ] أي أَوَال َيْذُكُر 67وإْن كاَن موجوداً يف ِعْلِم ا

َخْلِقِه، فَـَيْسَتِدلُّ بذلك على إعاَدتِِه يف النشأِة الثانية، وكذلك قولُُه تعاىل:  {ُقْل ُحيِْييَها الَِّذي  اجلاِحُد للبَـْعِث أوَّلَ 
َِّ َأْكبَـُر} 27]،  {َوُهَو الَِّذي يـَْبَدأُ اْخلَْلَق مثَُّ يُِعيُدُه} [الرُّوم: 79أَْنَشَأَها أَوََّل َمرٍَّة} [يس:  ].  {َوَلذِْكُر ا

َِّ لَِعْبِدِه أْكبَـُر ِمْن ِذْكر العبِد له، وذلك حثٌّ على اِإلكثاِر ِمْن ذِْكرِِه. والذِّْكَرى: َكثْـَرُة 45وت: [الَعنكب ] أي ذِْكُر ا
َفُع ]،  {َوذَكِّْر َفِإنَّ الذِْكَرى تـَنْـ 43الذِّْكر، وهو أبـَْلُغ ِمَن الذِّكر:  {َرْمحًَة ِمنَّا َوِذْكَرى ِألُ◌وِيل األَْلَباِب} [ص: 

ت:  ] يف آٍي كثريٍة. والتَّْذِكَرُة: ما يـَُتَذكَُّر به الشيُء، وهو أَعمُّ ِمَن الّدالَلِة واألماَرِة:  {َفَما َهلُْم 55اْلُمْؤِمِنَني} [الّذارَ
ثِّر:  ِم ] أي القرآن. وذ 11]،  {َكالَّ ِإنـََّها َتْذِكَرٌة} [َعَبَس: 49َعِن التَّْذِكَرِة ُمْعِرِضَني} [املدَّ ََِّ كَّْرتُُه كذا:  {َوذَكِّْرُهْم 

َِّ} [إبراهيم:  ] قيَل َمْعناُه تُعيَد ِذْكرَُه، وقد قيَل َجتَْعُلها ِذْكراً 282]، وقولُُه  {فـَُتذَكَِّر ِإْحَداُمهَا اُألْخَرى} [البَـَقَرة: 5ا
] وبـَْنيَ قولِِه:  {اذُْكُروا 152 َأذُْكرُْكْم} [البَـَقَرة: يف اُحلْكِم. قال بعُض العلماِء يف الفرِق بـَْنيَ قوِلِه:  {َفاذُْكُروِين  ] أنَّ قوَلُه: اذُْكُروِين ُخماطََبٌة ألصحاِب النيبِّ (ص) الذيَن َحَصَل هلُْم َفْضُل قـُوٍَّة مبعرَفِتِه تعاىل، 40نِْعَمِيتَ} [البَـَقَرة: 

ْن َيْذُكُروُه ِبَغْري واِسَطٍة، وقولُُه تعا ََّ 40ىل:  {اذُْكُروا نِْعَمِيتَ} [البَـَقَرة: فأَمَرُهْم  ] خماطََبٌة لبين إسرائيَل الذيَن مل يـَْعرُفوا ا
ا إىل َمْعرَفِتِه. والذََّكُر ِضدُّ األنَثى الئِِه ونَِعمه، فأَمَرُهْم أْن يـَتَـَبصَُّروا نِْعَمَتُه فـَيَـتَـَوصَُّلوا   :  {َولَْيَس الذََّكُر َكاألُنـَْثى}إالَّ 

ً} 143]، و  {آلَذَكَرْيِن َحرََّم أَِم األُنـْثـَيَـْنيِ} [األنَعام: 36[آل ِعمَران:  َ ً َوِإ ] ومجُعُه ذُُكوٌر وذُْكَراٌن  {ذُْكرَا
ا ]. وُجِعَل الذََّكُر ِكناَيًة َعِن الُعْضو املخصوِص، واملُْذِكُر: املرأُة اليت َوَلَدْت ذََكراً. واملِْذكاُر: ا50[الّشورى:  ُ ليت عاَد

لذَّ  َقٌة ُمَذكََّرٌة: ُتْشِبُه الذََّكَر يف ِعَظِم َخْلِقها. وَسْيٌف ُذو ذُْكر. وُمَذكٌَّر: صارٌِم، تشبيهاً  َكر. وذُُكوُر البَـْقِل: أْن ُتْذِكَر. و
 ما َغُلَظ منه.



ُتها َتْذِكَيًة.  يـْ وذُكاُء اسٌم للشمِس. وابُن ذُكاَء: لِلصُّْبِح، وذلك أنه ذََكَو: ذََكِت الناُر َتْذُكو: اتـََّقَدْت وأضاَءْت، وذَكَّ
َرًة حاِجباً َهلا، فقيل: حاِجُب الشمِس. وُعربِّ َعْن ُسْرَعِة اإلْدرَاِك وِحدَّ  ِة الَفْهِم َرًة يـَُتَصوَُّر الصُّْبُح ابناً للشمِس، و

ٍر. وذَكَّْيُت الشا ُتْم} [املَائدة: لذِّكاِء، كقوهلِِْم: ُفالٌن هو ُشْعَلُة  يـْ ]، وحقيقُة 3َة: َذَحبُْتها كقوِلِه تعاىل  {ِإالَّ َما ذَكَّ
بطاِل احلياِة على وْجٍه دوَن وْجٍه. وَيُدلُّ على هذا ا الشِتقاِق التَّْذِكَيِة: إخراُج احلَراَرِة الَغريزيَِّة، لِكْن ُخصَّ يف الشرِع 

َضِتِه قوهلُْم يف امليِِّت: خاِمٌد وهاِمٌد، ويف ال لذَّكاِء، لكثرِة ر َتٌة. وذَكَّى الرَُّجُل: إذا أَسنَّ وَحظَي  ناِر اهلاِمَدِة: َميـْ
ضاٍت، وَلمَّا كاَنِت التَّ  جارُب وَجتاُرِبِه، وِحبََسِب هذا االشِتقاِق ال ُيَسمَّى الشيُخ ُمْذِكياً إالَّ إذا كاَن َذا َجتاُرب وِر

ضاُت قـَلَّما تُوَجُد إالَّ  ، والرِّ  يف الشُُّيوِخ ِلطُوِل ُعُمرِهْم اْسُتعِمَل الذَّكاُء فيهْم، واْستُـْعِمَل يف الِعتاِق ِمَن اخلْيِل املسانِّ
 وعلى هذا قوهلُْم: َجْرُي املُْذِكياِت ِغالٌب.

: ما كاَن بـَْعَد َتَصعُّبٍ  : ما كاَن َعْن قَـْهٍر. يُقاُل: َذلَّ َيِذلُّ ُذال. والذِّلُّ  وِمشاٍس ِمْن َغْري قَـْهر. وقولُُه تعاىل:  ذل: الذُّلُّ
، أي ِلْن وانـَْقْد 24{َواْخِفْض َهلَُما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْمحَِة} [اإلسَراء:  ] أي ُكْن كاملَْقُهوِر َهلُما، وقُرىَء َجناَح الذِّلِّ

]، و  {َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّلَُّة َواْلَمْسَكَنُة} [البَـَقَرة: 43ِذلٌَّة} [الَقَلم: َهلُما. يُقاُل: الذِّلُّ والُقلُّ والذِّلَُّة والِقلَُّة  {تـَْرَهُقُهْم 
ابَُّة بـَْعَد ِمشاٍس ُذال، وهي َذُلوٌل، أي 152] و  {َسيَـَناُهلُْم َغَضٌب ِمْن َرِِّْم َوِذلٌَّة} [األعَراف: 61 ]. وَذلَِّت الدَّ

: َمَىت كاَن ِمْن ِجهِة اإلنساِن نـَْفِسِه لنفِسِه فمحموٌد 71ُري اَألْرَض} [البَـَقَرة: ليسْت ِبَصْعَبٍة  {الَ َذلُوٌل تُثِ  ]. والذُّلُّ
ُ بَِبْدٍر َوأَنـُْتْم أَِذلٌَّة} [آل ِعمَران: 54حنُو  {أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنَني} [املَائدة:  َّ ]، وقال تعاىل  123]،  {َوَلَقْد َنَصرَُكُم ا

َر ُمَتَصعَِّبٍة. و  {َوُذلَِّلْت ُقُطوفـَُها َتْذِليًال} [اإلنَسان: 69ُسُبَل َربِِّك ُذُلًال} [الّنحل:  {فَاْسُلِكي ] 14] أي ُمْنقاَدًة َغيـْ
َلْت. وقيَل: األُموُر َجتْري على أْذالِهلا، أي َمساِلِكها وطُُرِقها.  أي ُسهِّ

ً مطروداً من رمحة هللا. 18 وَذِميٌم.  {َمْذُموًما َمْدُحورًا} [اإلسَراء: ذم: يُقاُل:َذَممُْتُه أُذمُّهُ َذّماً، فهو َمْذُمومٌ  ] أي خمّز
ًء. والذِّماُم: ما ُيَذمُّ الرَُّجُل على إضاَعِتِه ِمْن َعْهٍد، وكذل ك الذِّمَُّة وقيَل: َذَمتُُّه أْذُمتُه على قـَْلِب إحَدى املِيَمْنيِ 

 فال تـَْهِتْكها. وأْذِهْب َمَذمَّتُهْم بشيٍء، أي أْعِطهم شيئاً ِلما َهلُْم ِمَن الذَِّمام. قال تعاىل:  واملََذمَُّة، وقيَل: ِيل َمَذمَّةٌ 
]، أي وهم إن يغلبوكم ويظفروا بكم ال يراعوَن 8{َكْيَف َوِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َال يـَْرقـُُبوا ِفيُكْم ِإال َوالَ ِذمًَّة} [الّتوبَة: 

 عهداً. لكم قرابًة وال
ُب القْوِم، وعنه اْسُتِعريَ  ر والرَّْذِل، يُقاُل: ُهْم أْذ ابَِّة وَغْريها معروٌف؛ ويـَُعبـَُّر به َعِن املتأخِّ : َمَذانُب ذنب: َذَنُب الدَّ

نُوُب: الَفَرُس الطَّويُل ال ْلُو اليت َهلا َذَنٌب، التِّالِع ِلمساِيِل ِمياِهها. واملِْذَنُب: ما أْرَطَب ِمْن ِقَبِل َذنَِبِه. والذَّ َنِب، والدَّ ذَّ
ت: واْسُتِعَري للنَِّصيِب، كما اْسُتِعَري َلُه السَّْجُل  {َفِإنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا َذنُوً ِمْثَل َذنُوِب َأْصَحاِِْم} [ا ]. أي 59لّذارَ

ْنُب تبعَة ملا  ُتُه: أَصْبُت نصيباً من العذاب مثل قوم نوح وعاد ومثود، وهلذا يسمَّى الذَّ حيصل من عاقبته. يُقاُل: َذنـَبـْ
ْنُب َتِبَعًة، ا عِتباراً ِلما َحيُْصُل ِمْن َذنـََبُه، وُيْستَـْعَمُل يف ُكلِّ ِفْعٍل ُيْستَـْوَخُم ُعْقباُه اعِتباراً ِبَذَنِب الشيِء، وهلذا ُيَسمَّى الذَّ



ِْم} [آل ِعمَران: عاِقَبِتِه، ومجُع الذَّْنِب ُذنُوٌب. قال تعاىل:  {فََأَخَذهُ  ُ ِبُذنُِو َّ َ ِبَذْنِبِه} 11ُم ا ]، و  {َفُكال َأَخْذ
َُّ} [آل ِعمَران: 40[الَعنكبوت:   ] إىل َغْري ذلك ِمَن اآلِي احلكيم.135]، و  {َوَمْن يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ ا

َهُب: معِدن أصفُر اللَّون ورمبا قيَل: َذَهَبٌة. ورَ  َهِب َفَدِهَش. وَشيٌء ُمَذهٌَّب: ذهب: الذَّ ُجٌل ِذِهب: َرأى َمْعِدَن الذَّ
َهُب. وُكَمْيٌت ُمْذَهٌب: َعَلْت ُمحَْرَتُه ُصْفَرٌة، كأنَّ عليها َذَهباً. والذَّهاُب: املُضيُّ يُقاُل َذَهبَ  لشيِء، ُجِعَل عليه الذَّ  

} [الصَّافات: وأْذَهَبُه، وُيْستَـْعَمُل ذلك يف األعياِن واملعاين.  {وَ  ]،  {فَـَلمَّا َذَهَب َعْن 99قَاَل ِإّينِ َذاِهٌب ِإَىل َريبِّ
الَّ 8]، وقوله:  {َفَال َتْذَهْب نـَْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَراٍت} [َفاِطر: 74ِإبـَْراِهيَم الرَّْوُع} [ُهود:  ِه الشَّديِد  ] ِكنايٌَة َعن َغمِّ

َِْت ِخبَْلٍق َجِديٍد} [إبراهيم:  يـُْؤمنوا ملقاربِتِه حدَّ املْوِت. وقال:  َِِّ الَِّذي 19{ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم َو ]،  {َوقَالُوا اْحلَْمُد 
ُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الّرِْجَس} [األحَزاب: 34َأْذَهَب َعنَّا اْحلََزَن} [َفاِطر:  َّ َا يُرِيُد ا ]. وقولُُه تعاىل:  {َوَال 33] و  {ِإمنَّ

ُتُموُهنَّ} [النَِّساء: تـَْعُضُلوهُ  ُتُموُهنَّ. 19نَّ لَِتْذَهُبوا بِبَـْعِض َما آتـَيـْ ] أي لَتفوُزوا بشيٍء ِمَن املَْهر، أو غري ذلك مما أْعطَيـْ
ُ بُِنورِِهْم} [البَـَقَرة: 46وقال:  {َوَال تـََناَزُعوا فـَتَـْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرُحيُكْم} [األنَفال:  َّ {َوَلْو َشاَء ]،  17]،  {َذَهَب ا

ُ َلَذَهَب ِبَسْمِعِهْم} [البَـَقَرة:  َّ } [ُهود: 20ا  ].10]،  {َليَـُقوَلنَّ َذَهَب السَّيَِّئاُت َعينِّ
ا أَْرَضَعْت} [اَحلّج:  ً، يُقال: ذَ 2ذهل:  {يـَْوَم تـََرْونـََها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ ً وِنْسيا َهَل ]. الذُُّهول: شْغٌل يُوِرُث ُحْز

 َعْن كذا، وأْذَهَلُه كذا. والذُّهوُل: َدْهَشٌة وَحيـَْرٌة.
مساِء األْجناِس واألنواِع، وُيضاُف إىل الظاِهر من ُدوَن  ذو: ُذو: على وْجَهْنيِ: أحُدُمها: يـُتـََوصَُّل به إىل الوْصِف 

، ويف اجلمِع َذَواٌت. وال ُيْستَـْعَمُل شيٌء منها إالَّ املضمر ويـُثـَىنَّ وُجيَْمُع، ويُقاُل يف املؤنَِّث َذاٌت، ويف التثنيِة َذوا
]،  36]،  {َوِبِذي اْلُقْرَىب} [النَِّساء: 6]،  {ُذو ِمرٍَّة فَاْستَـَوى} [الّنْجم: 251ُمضافاً:  {ُذو َفْضٍل} [البَـَقَرة: 

]،  {ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر} 177ى} [البَـَقَرة: ]،  {َذِوي اْلُقْرَىب َواْليَـَتامَ 3{َويـُْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلُه} [ُهود: 
َماِل} [الكهف: 43[األنَفال:  َر َذاِت الشَّوَْكِة َتُكوُن 18]،  {َونـَُقلِّبُـُهْم َذاَت اْلَيِمِني َوَذاَت الشِّ ]،  {َوتـََودُّوَن َأنَّ َغيـْ

َ أَفْـنَاٍن} [الرَّمحن: 7َلُكْم} [األنَفال:  ]. وقد اْسَتعاَر أصحاُب املعاِين الذَّاَت، َفَجعُلوها ِعباَرًة َعْن 48]، و  {َذَوا
ألِلف والالِم، وأْجَروها َجمَْرى النـَّ  ْفِس َعْنيِ الشيِء َجْوَهراً أو َعَرضاً، واْستَـْعَمُلوها ُمْفَرَدًة وُمضاَفًة إىل املضمر و

ٍء َيْستَـْعِمُلونَُه واخلاصَِّة، فقاُلوا: َذاتُُه ونـَْفُسُه وخاصَُّتُه، وليَس  ذلك ِمْن كالِم الَعَرِب. والثاين يف لفِظ ُذو لغٌة ِلَطىيِّ
 اْسِتْعماَل الذي واليت وُجيَْعُل يف الرفِع والنصِب واجلرِّ واجلمِع والتأنيِث على لفٍظ واحٍد حنُو:

 وبِْئري ُذو َحَفْرُت وُذو َطَوْيتُ 
 (هذا): فِإشاَرٌة إىل شيٍء َحمُْسوٍس أو َمْعُقوٍل، ويُقاُل يف املؤنَِّث ِذْه وِذي أي اليت َحَفْرُت واليت َطَوْيُت، وأما َذا يف 

ن.  {أََرأَيـَْتَك َهَذا الَِّذي َكرَّْمَت  ُهـنَّ إالَّ هاتـا فـَُيقاُل: ها ، وال تـُثـَنَّـى ِمنـْ ، فـَُيقاُل: هذه وهِذي وها َعَليَّ} و
ت: 53[ص:  ]،  {َهَذا َما ُتوَعُدوَن}62[اإلسَراء:  ُتْم ِبِه َتْستَـْعِجُلوَن} [الّذارَ ]،  {ِإْن 14]،  {َهَذا الَِّذي ُكنـْ

َا ُتَكذِّبُوَن} [الطُّور: 63َهَذاِن َلَساِحَراِن} [طه:  ُتْم ِ َا 14]،  {َهِذِه النَّاُر الَِّيت ُكنـْ ]،  {َهِذِه َجَهنَُّم الَِّيت ُيَكذُِّب ِ



ملْنزَلِة: َذاَك، وذلك:  {امل * َذِلَك 43اْلُمْجرُِموَن} [الرَّمحن:  لشَّْخِص أو  َعِد  زاِء (هذا) يف املُْستَـبـْ ]. ويُقاُل 
َِّ} [األعرَاف: 2-1اْلِكَتاُب} [البَـَقَرة:  ِت ا ]،  {َذِلَك َأْن ملَْ َيُكْن َربَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى} 26]،  {َذِلَك ِمْن آَ

. وقوُهلُْم: ماَذا ُيْستَـْعَمُل على وْجَهْنيِ: أحُدُمها: أْن يُكوَن ما مَع َذا مبْنزَلِة اسٍم واِحٍد، ] إَىل َغْري ذلك131[األنَعام: 
ْن ما بِنَـْفِسِه واآلَخُر: أْن َيُكوَن َذا مبْنزَِلِة الذي، فاألّوُل حنُو قوهلِِْم: َعمَّا َذا َتسأُل؟ فـََلْم ُحتَْذِف األلُف منه َلّما مل يكُ 

 ِم، َبْل كاَن َمَع َذا امساً واحداً، وعلى هذا قْوُل الشاِعر:لِالْسِتْفها
 َدِعي ماَذا َعِلْمِت َسأتَِّقيهِ 

] فِإنَّ َمْن قـََرأ: 215أي َدعي شيئاً َعلْمِتِه. وقوله تعاىل:  {َيْسَأُلوَنَك َماَذا يـُْنِفُقوَن ُقْل َما أَنـَْفْقُتْم ِمْن َخْريٍ} [البَـَقَرة:  
ل لرفِع، فِإنَّ ُقِل الَعْفَو   نصِب فإنه َجَعَل االْمسَْنيِ مبْنزَلِة اسٍم واحٍد كأنه قال: أيَّ شيٍء يـُْنِفُقوَن. وَمْن قـََرأ: ُقِل الَعْفُو 

 اَألوَِّلَني} اِطريُ َذا مبْنزَلِة الذي وما لِالْسِتْفهاِم أي ما الذي يـُْنِفُقوَن، وعلى هذا قوُلُه تعاىل:  {َماَذا أَنـَْزَل َربُُّكْم قَاُلوا َأسَ 
لرفِع والنصِب.24[الّنحل:   ] وأساطُري 

النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد  ذود: ذاَدُه َعْنه َيذوُدُه َذْوداً: طرَدُه ودفـََعُه. قال تعاىل:  {َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه أُمًَّة ِمنَ 
ْوُد ِمَن اِإلِبِل: إىل الَعَشَرة. 23ص: ِمْن ُدوُِِم اْمَرأَتـَْنيِ َتُذوَداِن} [الَقصَ  ] أي َتطْـُرَداِن ومتنعـان أغناَمهمـا ِمَن املاء. والذَّ

بت األنصارّي:  واملِذَوُد معتلُف الدابَّة؛ واملذوُد: اللساُن كما يف قول حسان بن 
 ويبلُغ ما ال يبلُغ السيُف ِمْذَودي   لساين وسيفي صارمان كالمها

لَفِم، وأْصُلُه فيما يَِقلُّ تَناُوُلُه ُدوَن ما َيْكثـُُر، فإنَّ ما َيْكثـُُر منه يُقاُل له األْكُل. واْختِ ذوق: الذَّْوقُ   َري : وجوُد الطَّْعِم 
لذِّْكر ليَـُعمَّ  يف القرآِن لفُظ الذَّْوِق يف العذاِب، ألنَّ ذلك وإْن كاَن يف التَّعاُرِف للَقليِل فهو ُمْسَتْصَلٌح للكثري، َفخصَُّه  ]،  {َوِقيَل َهلُْم ُذوُقوا َعَذاَب النَّاِر} 56األْمَرْيِن، وكثـَُر استعماُلُه يف الَعذاِب حنُو:  {لَِيُذوُقوا اْلَعَذاَب} [النَِّساء: 

ُتْم َتْكُفُروَن} [آل ِعمَران: 20[السَّجَدة:  َعزِيُز اْلَكِرُمي} ]،  {ُذْق ِإنََّك أَْنَت الْ 106]،  {َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِمبَا ُكنـْ
]،  14]،  {َذِلُكْم َفُذوُقوُه} [األنَفال: 38]،  {ِإنَُّكْم َلَذائُِقو اْلَعَذاِب األَِليِم} [الصَّافات: 49[الّدخان: 

َنا ]. وقد جاَء يف الرَّْمحَِة حنوُ 21{َوَلُنِذيَقنـَُّهْم ِمَن اْلَعَذاِب اَألْدَىن ُدوَن اْلَعَذاِب اَألْكَربِ} [السَّجَدة:  :  {َولَِئْن أََذقـْ
]. ويـَُعبـَُّر به عِن االخِتباِر، 10]،  {َوَلِئْن أََذقـَْناُه نـَْعَماَء بـَْعَد َضرَّاَء َمسَّْتُه} [ُهود: 9اِإلْنَساَن ِمنَّا َرْمحًَة} [ُهود:  َُّ لَِباَس فـَُيقاُل: أَذقـُْتُه كذا َفَذاَق، ويُقاُل: ُفالٌن َذاَق كذا وأ أَكْلُتُه، أي َخبَـْرتُهُ فَـ  ْوَق ما َخبَـَر. وقوُلُه:  {فََأَذاقَـَها ا
] فاْسِتْعماُل الذَّْوِق َمَع اللِّباِس ِمْن أْجِل أنه أرِيَد به: التَّْجربَُة واالخِتباُر، أي َفَجَعلها 112اْجلُوِع َواْخلَْوِف} [الّنحل: 

، كأنه قيَل: أَذاَقها طَْعَم اجلُوِع واخلَْوِف، وأْلَبَسها ِحبَْيُث ُمتاِرُس اجلُوَع واَخلْوَف، وقيَل: إنَّ ذلك على تـَقْ  ِدير كالَمْنيِ
] فإنه اْستـُْعِمَل يف الرَّْمحَِة اِإلَذاَقُة، ويف ُمقابَلِتها 48لِباَسهما. وقوُلُه:  {ِإَذا أََذقْـَنا اِإلْنَساَن ِمنَّا َرْمحًَة} [الّشورى: 

ُهْم سَ  َشُر 78يَِّئٌة} [النَِّساء: اِإلصابَُة، فقاَل:  {َوِإْن ُتِصبـْ ْدَىن ما يـُْعَطى ِمَن النِّْعَمِة َ ] تنبيهاً على أنَّ اِإلنساَن 
 ].7-6ويـَْبَطُر، إشاَرًة إَىل قوِلِه:  {َكالَّ ِإنَّ اِإلْنَساَن لََيْطَغى *َأْن َرآُه اْستَـْغَىن} [الَعلق: 



َنا َنْسَتِبُق َوتـَرَْكَنا يُوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا َفَأَكَلُه  ذيب: الذِّيُب: احليواُن املعروُف، وأْصُلُه اهلَمُز  َّ َذَهبـْ َ ِإ َ َأ {قَاُلوا 
ِب. وُذِئَب ُفالٌن: وَقَع يف َغَنِمِه الذِّْئُب. وَذِئَب: صاَر َكِذْئٍب يف 17الذِّْئُب} [يُوُسف:  ]. وأْرض َمْذأبٌَة: كثريَُة الذِّ
ْئِب ُخْبِثِه. وتَذاَءَبِت الرِّ  لذِّ يُح: أَتْت ِمْن ُكلِّ جاِنٍب َجميَء الذِّْئِب. وَتَذاَءْبَت للناَقِة، على َتفاَعْلَت: إذا َتَشبـَّْهَت َهلا 

لذِّْئِب يف اهليئ َوْيِن، تشبيهاً  ن ذُ «ِة. ويقال يف اهليئِة لَِتْظَأَر على َوَلِدها. والّذئْـَبُة، ِمَن الَقَتِب: ما َحتَْت ُمْلتَـَقى احلِنـْ ْؤ
 أي لصوُصهم وَصعاليُكُهْم.» العرب

ٌع أي ال يستطيُع كتمان اخلرب. واإلذاعة، واإلشاعة،  ذيع: يقال: أذاَع السرَّ أو اخلَرب إذا أظهره وأفشاه. ورجٌل مذ
َءُهْم أَْمٌر واإلفشاء نظائر. وضدها: الكتمان، واإلسرار واإلخفاء. وعن املرجفني يف املدينة قال هللا تعاىل:  {َوِإَذا َجا

  ]، أي أَْفَشْوُه من غِري أن يعلموا صّحته.83ِمَن اَألْمِن أَِو اخلَْْوِف أََذاُعوا ِبِه} [النَِّساء: 



 
)Chchapter(  َِحْرُف الرَّاء 

 (ر)
ًبا} [َمرَمي:  َحتِْلُقوا ُرُؤوَسُكْم َحىتَّ ]، و  {َوَال 4رأس: الرَّْأُس معروف، وَمجُعُه ُرُؤوٌس، قال تعاىل:  {َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشيـْ ُلَغ اْهلَْدُي حمَِلَُّه} [البَـَقَرة:  لرَّْأِس َعِن الرَّئِيِس، واَألْرَأُس: الَعظيُم الرَّْأِس. َوَشاٌة َرْأساُء: اْسَودَّ َرْأُسها. 196يـَبـْ ]؛ ويـَُعبـَُّر  ُس السَّْيِف: َمْقِبُضُه.  وِر

ْلِعَباِد} [آل 7:  {ِإنَّ َربَُّكْم َلَرُؤوٌف َرِحيٌم} [الّنحل: رأف: الرَّأَفُة: الرَّْمحَُة، قال تعاىل ِ َُّ َرُؤوٌف  ]، وقال تعاىل:  {َوا
]؛ وَقْد َرُؤَف، فهو َرُؤٌف، َوَرُؤوٌف حنُو َعُطوف وَخُلوق وَحِذٌر. قال سبحانَُه وتعاىل:  {الزَّانَِيُة َوالزَّاِين 30ِعمَران: 

َِّ} [النُّور: َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد  ُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة َوَال َُْخْذُكْم َِِما َرأََفٌة ِيف ِديِن ا  ].2ِمنـْ
لَقْلِب، َوَأْصل يـََرى يـَْرَأى َكيَـْنَأى فُحذفت اهلمزُة ختفيفاً ونُقلت لعِني و ً: َنَظر  حركُتها  رأى: َرَأى، يـََرى ُرْؤيًَة َوَرْأ

عر اضطراراً كقول الشاعر:الفتحُة إىل الراء وقد ثـُّبت  ت اهلمزُة يف الشِّ
 وَمْن يـََتَملَّ العيَش يرَأى ويسَمعُ   أَملْ تـََر ما القيُت والدهُر َأْعُصرٌ 

وحذُفها جاٍر يف املضارِع كلِِّه، ويف اَألمِر تقول: َر َرْوا َرْي، وأجازوا إسقاط اهلمزة من رأى إذا أسند إىل ضمري  
 متحرك كقول املخزومي:

 ردَّ يف الضَّرع ما جرى يف احلالبِ    هل َرْيَت أو مسعَت براعٍ صاحِ 
َ ِمَن اجلِْنِّ َواِإلْنِس} 26(أي هل رأيت)، قال تعاىل:  {َفِإمَّا تـََرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا} [َمرَمي:   ]،  {أَِرَ الََّذْيِن َأَضالَّ

، والرؤيَُة: إْدرَاُك ا29[ُفّصَلت:  حلاسَِّة وما َجيْري ] وقُرىَء: أر ، وذلك أضُرٌب، ِحبََسِب قـَُوى النْفِس. األوَُّل:  ملَْرئيِّ
]،  {َويـَْوَم اْلِقَياَمِة تـََرى الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى 7-6َجمَْراها، حنُو:  {لَتَـَرُونَّ اجلَِْحيَم *مثَُّ َلتَـَرُونـََّها َعْنيَ اْلَيِقِني} [الّتكاثُر: 

َِّ} [الزَُّمر:  ُ َعَمَلُكْم} [الّتوبَة: 60ا َّ حلاسَِّة فإنَّ احلاسََّة 105]، وقوُلُه:  {َفَسيَـَرى ا ] فإنه ِممَّا ُأْجِرَي َجمَْرى الرُّؤيَِة 
]. 27ال َتِصحُّ على هللا تعاىل َعْن ذلك، قال تعاىل:  {ِإنَُّه يـََراُكْم ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْن َحْيُث َال تـََرْونـَُهْم} [األعَراف: 

لوْهِم والتََّخيُِّل، حنُو: أَرى أنَّ َزْيداً ُمْنطَِلٌق، وحنُو قوِلِه:  {َوَلْو تـََرى ِإْذ يـَتَـَوىفَّ الَِّذيَن   َكَفُروا اْلَمَالِئَكُة} والثاِين: 
لتَّفكُّر حنُو:  {ِإّينِ أََرى َما َال تـََرْوَن} [األنَفال: 50[األنَفال:  لَعْقِل، وعلى ذلك ]. والرّاِبعُ 48]. والثالُث:   :

َل 11قولُه:  {َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى} [الّنْجم:  ّية، وعلى ذلك محُِ ] أي ما عقل القلُب والبصرية من الرؤية احلسِّ
لِعْلِم، حنُو:  {َويـََرى ]. ورَأى، إَذا ُعدَِّي إَىل َمْفُعوَلْنيِ اقـَْتَضى َمْعَىن ا13قولُُه:  {َوَلَقْد َرآُه نـَْزَلًة أُْخَرى} [الّنْجم: 

َ أََقلَّ ِمْنَك} [الكهف: 6الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم} [َسَبإ:  ]. وَجيْري أَرأْيَت َجمَْرى أْخِربِْين، فـََيْدُخُل 39] وقال:  {ِإْن تـََرِن َأ



َرُك التاُء على حالَِتِه يف التـَّْثِنَيِة واجلَمِع والتأنِيِث، وُيَسلَّ  ُط التـَّْغِيُري على الكاِف من ُدوَن التـاِء  {قَاَل عليه الكاُف ويـُتـْ
]،  9]، وقولُُه:  {أََرأَْيَت الَِّذي يـَنـَْهى} [الَعلق: 40]،  {ُقْل أََرأَيـَْتُكْم} [األنَعام: 62أََرأَيـَْتَك َهَذا الَِّذي} [اإلسَراء: 

َُّ} [الَقَصص: ]،  {ُقْل أََرأَيـُْتْم 4{ُقْل أَرَأَيـُْتْم َما َتْدُعوَن} [األحقاف:  ]،  {ُقْل أََرأَيـُْتْم ِإْن َكاَن} 71ِإْن َجَعَل ا
ْنِبيِه. والرَّْأُي: اعِتقاُد النـَّْفِس أَحَد 63]،  {أَرَأَْيَت ِإْذ أََويـَْنا} [الكهف: 52[ُفّصَلت:  ] ُكّل ذلك فيه مْعَىن التـّ

] أي َيظُنُّونـَُهْم ِحبََسِب 13نـَُهْم ِمثْـَلْيِهْم َرْأَي اْلَعْنيِ} [آل ِعمَران: النَّقيَضْنيِ َعْن َغَلَبِة الظَّنِّ، وعلى هذا قولُُه:  {يـََروْ 
: التَّفكُُّر يف الشيِء ُمقَتَضى ُمشاَهَدِة الَعْنيِ مثْـَلْيهم. تـَُقوُل: فَـَعَل ذلك رأَي َعْيِين. وقيَل: َراَءَة َعْيِين. والرَِّويَُّة والتـَّْرِويَةُ 

ىل اقْـَتَضى َمْعَىن واِإلماَلُة بـَْنيَ َخوَ  : املُتَـَفكُِّر، وإَذا ُعدَِّي َرأْيُت   النََّظر اِطِر النـَّْفِس يف َحتِْصيِل الرَّْأِي. واملُْرَتِئي واملَُروِّيِّ
َُّ} [النِّ 45املَُؤدِّي إىل االْعِتَباِر، حنُو:  {أَملَْ تـََر ِإَىل َربَِّك} [الُفرقان:  ] أي مبا 105َساء: ]. وقوُلُه:  {ِمبَا أََراَك ا

ذا أْظَهَرِت اَحلْمَل حىت َعلََّمَك. والرَّايَُة: الَعالَمُة املَْنُصوبَُة لِلرُّْؤيَِة. وَمَع ُفالن َرِئيٌّ، ِمَن اِجلنِّ. وأرأِت املرأة، فهي ُمْرء، إ
، ما يـَُرى يف املَناِم، وهو فـُْعَلى، وقد ُخيَفَّف فيه ا لواِو، وُرِوي: مل يـَْبَق ِمْن يـَُرى ِصْدُق َمحِْلها. والرُّؤ هلَْمَزُة فَـُيقاُل 

راِت النـُّبـُوَّة إال الرُّؤ ( } [الَفْتح: 110ُمَبشِّ حلَْقِّ ِ ُ َرُسوَلُه الرُّْؤَ  َّ ]،  {َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤَ الَِّيت 27)  {َلَقْد َصَدَق ا
] أي َتقاَر وَتقاَبال حىت صاَر ُكلُّ واحٍد 61اَءى اْجلَْمَعاِن} [الشَُّعَراء: ]، وقوُلُه:  {فـََلمَّا تـَرَ 60أََريْـَناَك} [اإلسَراء: 

رُُمها. وَمنا ُن ِمْن ُرؤيَِة اآلَخر، ويـََتَمكَُّن اآلخُر ِمْن ُرْؤيَِتِه، ومنه قولُه: ال َيرتَاَءى  ٌء: أي منهما ِحبَْيُث يـََتَمكَّ زُِهلُْم ِر
ءَ   الناِس: أي ُمَراءاًة وَتَشيُّعاً. واملِْرآُة: ما يـَُرى فيه ُصوَرُة األْشياِء، وِهي ِمْفَعَلٌة ِمْن رَأْيُت، حنُو ُمَتقابَلٌة. وفَـَعَل ذلك ِرَ

َتِشُر َعِن الَقْلِب، وَمجُعُه ِمْن َلْفِظِه رُؤوَن.  :أْنَشَد أبو زيدٍ  املِْصَحِف ِمْن َصَحْفُت، وَمجُْعها َمَراِئي. والّرَِئُة: الُعْضُو املُنـْ
ُهُمو ً وأْكباداً َهلُْم ورِئِينا  َحِفْظَناُمهُو حىت أَتى الَغْيُظ منـْ  قـُُلو

 ورِئْـَتُه، إَذا َضَرْبَت رِئـََتُه. 
ُه وأحسن القيام عليه حىت أدرك، ومنه  رب: ربَّ الشيَء: مجَعُه، وربَّ الصيبَّ، وربـََّبُه، وترىبَّ الصيبَّ مبعىن واحد أي رَّ

ألْن يـَرُبَّين َرُجٌل مْن قـَُرْيٍش أَحبُّ إيلَّ «اُء الشيِء حاًال فحاالً إىل َحدِّ التماِم. وقال أحدهم يوم ُحنني: الرتبيُة، أي إْنش
: مصدٌر ُمستَعاٌر للفاِعِل مبعىن املالك أو السيد أو املطاع. وال يُقاُل الرَّبُّ ». ِمْن أْن يـَُربَّين َرُجٌل ِمْن َهوازِنَ  والرَّبُّ َِّ تعاىل، املَُتَكفِِّل مبصلحِة املَْوجوداِت حنُو قولِِه:  {بـَْلَدٌة طَيَِّبٌة َوَربُّ َغُفوٌر} [َسَبإ: ُمْطَلقاً إ ]، وعلى هذا قولُُه 15الَّ 

} [آل ِعمَران:  ً َُْمرَُكْم َأْن تـَتَِّخُذوا اْلَمالَِئَكَة َوالنَِّبيَِّني أَْرَ ُم الباِري ُمَسبُِّب ] أي آِهلًَة وتـَْزعُ 80تعاىل:  {َوَال  َّ ُموَن أ
إلضاَفِة يُقاُل له ولَغْريِه، حنُو قوله:  {َربِّ اْلَعاَلِمَني} [الَفاِحتَة:  ]، و  {َربُُّكْم 2األسباب، واملُتَـَويلِّ ملصاِحل العباِد. و

ِئُكُم اَألوَِّلَني} [الشَُّعَراء:  َ اِر، وَرّب ال26َوَربُّ آ َفَرِس لصاِحِبهما. وعلى ذلك  {اذُْكْرِين ِعْنَد ]. ويُقاُل: َربُّ الدَّ
]، وقولُُه تعاىل:  {اْرِجْع ِإَىل 42] أي عند سيِّدك،  {َفَأْنَساُه الشَّْيطَاُن ِذْكَر َربِِّه} [يُوُسف: 42َربَِّك} [يُوُسف: 
َِّ ِإنَُّه َريبِّ َأْحَسَن مَ 50َربَِّك} [يُوُسف:  ََّ تعاىل، 23ثْـَواَي} [يُوُسف: ] أي وقولُُه:  {َقاَل َمَعاَذ ا ] قيَل َعَىن به ا

ِن، وَلْفُظ فَـعْ  ِينُّ: ِقيَل منسوٌب إىل الرََّّ ُه، واألوَُّل أْلَيُق بقوِلِه. والرََّّ الَن ِمْن َفِعَل، حنُو وقيَل َعَىن به عزيز مصر الذي َرَّ



لِعْلِم، وِكالُمها يف التحقيِق ُمَتالزماِن ألَء: نـَْعساُن. وقيَل هو منسوٌب إىل الرَّبِّ الذي هو املصَدُر، وهو َعْطشاَن وَسكَراَن، وقـَلَّما يـُبـَْىن ِمْن فـََعَل، وقد جا نَّ َمْن الذي يـَُربُّ الِعْلَم كاحلكيِم، وقيَل منسوٌب إليه، وَمْعناُه: يُربُّ نـَْفَسُه 
لِعْلِم، فقد َربَّ العْلَم، وَمْن َربَّ  الِعْلَم فقد َربَّ نـَْفَسُه به. وقيَل: هو منسوٌب إىل الرَّبِّ أي هللا تعاىل، َربَّ نـَْفَسُه 

دتِِه يف قوهلِِْم: َحلْياِينٌّ وِجْسماِينٌّ. قال عليٌّ رضي هللا دُة النوِن فيه كز ِينُّ كقوِهلِْم إهلَِيٌّ وز ِينُّ هذه «عنه  فالرََّّ أ َرَّ
ين رسول» األمَّةِ  نِيُّوَن َواَألْحَباُر} [املَائدة:  أي أ الذي ر َهاُهُم الَرَّ نِيُّوَن. ومنه  {َلْوَال يـَنـْ هللا على العلم، واجلمُع َرَّ
نِّيَِّني} [آل ِعمَران: 63 ِينٌّ يف األْصِل. 79]،  {ُكونُوا َرَّ ِينٌّ َلْفٌظ ُسْر ] أي كونوا ُدعاًة  رب العاملني، وقيَل َرَّ

بَُة: 146{رِبِّيُّوَن َكِثٌري} [آل ِعمَران:  وقولُه تعاىل:  َِّ َعزَّ وَجلَّ. والرِّ . والرُّبوبِيَُّة: مصدٌر، يُقاُل يف ا ّينِ ُّ كالرََّّ ] فالرِّيبِّ
َُّ اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر}  ٌر أَِم ا ٌب ُمتـََفّرُِقوَن َخيـْ ٌب:  {أَأَْرَ ] ومل َيُكْن ِمْن َحقِّ 39[يُوُسف: تُقاُل يف َغْريِه. ومجُع الرَّبِّ أْر

 ِِ ْم ال على ما الرَّبِّ أْن ُجيَْمَع إْذ كاَن إْطالقُُه ال يـََتناَوُل إالَّ هللا تعاىل، لِكن ُأَيت بلفِظ اجلمِع فيه على َحَسِب اعِتقاَدا
 ،َِّ : ال يُقاُل يف التعاُرِف إالَّ يف ا ٌب وُربُوٌب. والّرِبَُّة: اجلماعة الكثرية؛ عليه َذاُت الشيِء يف نـَْفِسِه. والرَّبُّ ومجُعُه أر
ٌب، والرَّبوُب: ابُن امرأة الرجل من غريِِه. قال الشاِعُر:  مجعه أَرِبٌَّة وِر

 َعْقُد اِجلواِر وكانُوا َمْعَشراً ُغُدرا  كاَنْت أرِبـَّتـُُهْم َحْفراً وَغرَُّهمُ 
 وقال آخُر: 

بيتوُكْنَت أْمَرأً أْفَضْت إليَك  ين َفِضْعُت رُبُوبُ  ِرَ َلَك َرّ  وقَـبـْ
حَ   بَُة. وأيضاً للخيط الذي ُتَشدُّ به السهام. واْخَتصَّ الرَّابُّ والرَّابَُّة  ِد الّزوَجْنيِ إذا ويُقاُل للَعْقِد يف ُمَواالِة الَغْري: الرِّ

َلُه، فالرابُّ ز  ئُِبُكُم الالَِّيت تـََوىلَّ تـَْربَِيَة الَوَلِد ِمْن َزْوٍج كاَن قَـبـْ ، والرابَُّة: امرأُة األب، والرَّبِيُب والرَّبِيَبُة. الَوَلد  {َوَرَ وُج األُمِّ
لَعَسِل، وِسقاٌء َمْربُوٌب. قال الشاِعُر:23ِيف ُحُجورُِكْم} [النَِّساء:  َواَء  لسَّْمِن، والدَّ  ]. وَربـَّْيُت اَألِدَمي 

 ألَدمُ فكوين له كالسَّْمِن َربَّْت له ا
للَّقُ   َي املََطُر َدرّاً، َوُشبَِّه السَّحاُب  ذا النََّظر مسُِّ َي بذلك ألنه يـَُربُّ النباَت، و ُب: السَّحاُب، مسُِّ وِح. ويقال والرَّ

ا صاَرْت َذاَت تـَْربَيٍة، وُتُصوَِّر فيه معَىن اِإلقاَمِة، فقيَل: أَربَّ ُفال ٌن مبكاِن كذا، تشبيهاً أَربَِّت السَّحابَُة، وحقيقُتُه أ
ا ورُبَّتما: حروف موضوعة يف األصل للتقليل وقيل يستفاُد منها التكثري يف أكثر  ِب. وُربَّ ورُبََّة وُرمبَّ قاَمِة الرِّ

 ].2األحيان، حنُو:  {ُرَمبَا يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا} [اِحلجر: 
َدُة احلاِصَلُة يف املُبايَـ  َرًة إىل صاِحِب ربح: الّرِْبُح: الز َعِة، مث يـَُتَجوَُّز به يف ُكلِّ ما يـَُعوُد ِمْن َمثََرِة َعَمٍل. ويـُْنَسُب الّرِبُح 

ْلَعِة نـَْفِسها؛ حنُو قولِِه تعاىل:  {َفَما َرِحبَْت ِجتَاَرتـُُهْم} [البَـَقَرة:  َرًة إىل السِّ ْلَعِة، و  ]. وقول الشاعر:16السِّ
 اً بَِبحْ قـََرْوا أضيافَـُهْم ُرحبَ 

ا. واملعىن: قَـَرْوا َأْضيافـَُهْم »: َبحْ «فقد قيَل: الرَُّبُح: الطائُر، وقيَل: هو الشجُر، و  اسٌم للِقَداِح اليت كانُوا َيْسَتقِسُموَن 
 ما َحصَُّلوا منه احلمَد الذي ُهَو أعظُم الربح.



ا لشيِء سْلَعًة كاَنْت يـَْقِصُد  َتَظُر َزوالُُه أو ُحُصوُلُه. واملرتبُِّص:  ربص: التـََّربُُّص: االنتظاُر  َغالًء، أو رَِخصاً، أو أْمراً يـُنـْ
 املُْحَتِكُر، يُقاُل: تربََّص فالن أي انتظر، وتربََّص يف موضِعِه: لبث، وتربََّص لفالٍن: توقع به اخلري أو الشَّّر (ِحيلُّ به)،

]،  {ُقْل تـََربَُّصوا 228عاىل:  {َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن} [البَـَقَرة: وتربَّص بسلعِتِه الَغالَء: أبقاها لوقت الغالء. قال ت
]،  {ُقْل َهْل تـََربَُّصوَن بَِنا ِإالَّ ِإْحَدى اْحلُْسنَـيَـْنيِ َوَحنُْن نـَتَـَربَُّص ِبُكْم} [الّتوبَة: 31َفِإّينِ َمَعُكْم ِمَن اْلُمتَـَربِِّصَني} [الطُّور: 

52.[ 
ط: ما يُرَبُط به الدابَُّة من حبلٍ ربط: َرَبَط ال طًة: اشتدَّ قلبه. والرِّ ُه. وَرَبَط َجْأُشُه َرَ  شيَء يرِبطُُه ويربُطُُه: أوثـََقُه وَشدَّ

ُط أيضاً: اخليُل، يقال  ط: الفؤاُد؛ والرِّ ٌط من اخليل«وحنوه، والرِّ كما تقول ِتالد وهو أصل خيِلِه، » لفالٍن ِر
َِّ َوَعُدوَُّكْم} [األنَفال: واملَْرَبُط واملَ  ِط اْخلَْيِل تـُْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ ا ، قال تعاىل:  {َوِمْن ِرَ ]، 60ْرِبط: موضع ربط الدوابِّ

طاً، قال تعاىل لثغر مرابطًة وِر َي اإلقامُة  َلهم، مث مسُِّ   :َورَاَبَط اجليُش: الزم ثَغَر العدّو، واألصل أن يرِبَط هؤالِء َخيـْ
أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِربُوا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا} [آل ِعمَران:  ِن: ُمرَاَبَطٌة يف ثُغوِر املسلمَني، وهي 200{َ ] فاملَُراَبَطُة َضْر

ا كمْن أقيَم يف ثـَْغر، وفوَِّض إليه ُمَراعاتُُه، فيحتاُج إىل أْن يـُرَ  اِعَيُه َغيـَْر خمُِلٍّ به، وذلك  َكُمرَاَبَطِة النـَّْفِس الَبَدَن، فِإ
اَهَدِة. وقد قال (ص) :  ِط انِتظاُر الصالِة بـَْعَد الصالةِ «كا [أمحد بن حنبل] . وُفالٌن َراِبُط اجلأِش: إذا » ِمَن الرِّ

ِْم} [الكهف:  إلمي14َقِوَي قـَْلُبُه. وقوُلُه تعاىل  {َوَرَبْطَنا َعَلى قـُُلِو م  ان ليثبتوا على احلق ] أي شدد على قلو
]،  {َوِليـَْرِبَط َعَلى قـُُلوِبُكْم} [األنَفال: 10ويصربوا على املشاق. وقولُُه:  {َلْوالَ َأْن َرَبْطَنا َعَلى قـَْلِبَها} [الَقَصص: 

ً} [الَفْتح: ] فذلك إشارٌة إىل حنو قولِِه:  {ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل السَِّكيَنَة ِيف قـُُلوِب اْلُمْؤِمِنَني لِيَـْزَدا11 ] فِإنه مل 4ُدوا ِإميَا
أي ساكُن » رَاِبُط اجلأشِ «]، وبنحو هذا النََّظر قيَل: ُفالٌن 43َتُكْن أْفِئَدتـُُهْم كما قال:  {َوأَْفِئَدتـُُهْم َهَواٌء} [إبراهيم: 

 القلِب عند الَفزَِع جلرأتِِه.
ُع، ُكلُّها منْ  ]،  {أَْربَِعَني َسَنًة 22أْصٍل واِحٍد  {َثَالثٌَة َراِبُعُهْم َكْلبـُُهْم} [الكهف:  ربع: أْربـََعٌة، وأْربـَُعوَن، وُرْبٌع وُر

َلًة} [البَـَقَرة: 26يَِتيُهوَن ِيف اَألْرِض} [املَائدة:  ]،  12]،  {َوَهلُنَّ الرُّبُُع ِممَّا تـَرَْكُتْم} [النَِّساء: 51]، و  {أَْربَِعَني َليـْ
َع} أَخَذْتُه ُمحَّى  : وُمْربٌَع:َجَعْلُتُه على أْرَبِع قـًُوى. والّرِْبُع: ِمْن أظماِء اِإلِبِل واحلُمَّى. وأْرَبَع إبَِلُه: أوَردها رِْبعاً. وَرُجٌل َمْربوعٌ ]. ورَبـَْعُت القْوَم أْربـُُعهْم: ُكْنُت َهلُْم رَابِعاً، وأَخْذُت ُرْبَع أمواهلِِْم. وَربـَْعُت احلَْبَل: 3[النَِّساء:  {َمثـَْىن َوُثَالَث َوُرَ

ِم ِمَن األسبوع. والرَّبيُع: راِبُع الُفُصوِل األْربـََعِة. ومنه قوُهلُْم: رَ  ِم: َراِبُع األَّ َبَع ُفالٌن، واْرتـََبَع: أقاَم الّرِْبع. واألْرِبعاُء يف األ
َي ُكلُّ مَ  لرَّبيِع. يف الرَّبيِع، مث يـَُتَجوَُّز به يف ُكلِّ إقاَمٍة، وُكلِّ وقٍت حىت مسُِّ ْنزٍِل َرْبعاً، وإْن كاَن ذلك يف األْصِل ُخمَْتّصاً 

: ما نُِتَج يف الّربيِع. وَلمَّا كاَن الرَّبيُع أْوىل وقِت الوالَدِة وأْمحََدُه اْسُتعَري لُكلِّ وَلدٍ   يُوَلُد يف الشَّباِب فقيَل: والرَُّبُع والرُّبَِعيُّ
ِيت يف الرَّبيِع. وَرَبَع احلَجَر واِحلْمَل: تَناَوَل َجوانَِبُه أفْـَلَح َمْن كاَن له َربَِعيُّوَن. و  ُع: ما نُِتَج يف الرَّبيِع. وَغْيٌث ُمْرِبٌع  املِْر

َي احلَجُر املَُتناَوُل: َربِيَعًة. وقوُهلُْم:  ، »ِعكَ اْربَْع على ظَلْ «األْربََع. واملِْرَبُع: َخَشٌب يـُْرَبُع به، أي يُؤَخُذ الشيُء به. ومسُِّ
ُخُذُه الرَّئِيُس ِمَن الُغْنِم ِمْن قوهلِِْم: رَ  ُع: الرُّبُُع الذي  بـَْعُت القْوَم، فمعناه: إنك ضعيٌف فتنكَّْب عمَّا ال ُتطيُقُه. واملِْر



َعَة الَقْوِم َغيْـرُ  ِع، فقيَل: ال يُقيُم ِر ْخِذ املِْر َسِة اعِتباراً  َعُة للرِّ ا يف  واْسُتِعَريِت الرِّ ُفالٍن. والرَّبِيَعُة: اجلُونَُة ِلَكْوِ
َيتا ِلَكْوِن أْرَبِع أْسنانٍ  ِعَيتان: قيَل مسُِّ ا َذاَت أْرَبِع أْرُجٍل. والرُّ  بيَنهما. والَريبوُع: األْصِل َذاَت أْرَبِع طَبَـَقاٍت، أو ِلَكْوِ

.فأَرٌة ِجلُْحرها أْربـََعُة أْبواٍب. وأْرٌض َمْربـََعٌة: فيها   يـََرابيُع، كما تـَُقوُل: َمَضبٌَّة، يف موِضِع الضَّبِّ
وُة مبعىن واحد: ما ارتفع من األرض.  {ِإَىل َربـَْوٍة َذاِت قَـَراٍر َوَمِعٍني} [املؤمنون:  ُة والرَّ ] قال أبو 50ربو: الرَّبْـَوُة والرَّ

ا َرَبْت بنفِسها يف مكاٍن، ومنه احلسِن: الرَّبـَْوُة أْجَوُد، لقوهلِِْم: ُرًىب، وَر ُفالٌن الراب َّ َيِت الرَّبـَْوُة رابَِيًة، كأ ية: عالها. ومسُِّ
ًء: زاَد ومنا.  {فَِإَذا أَنـَْزْلَنا َعَليـَْها اْلَماَء اْهتَـزَّْت َوَرَبْت} [اَحلّج:  : املاُل يربُو رُبـُّواً وِر .  5َر َدة املُتَـَريبِّ ] أي زاَدْت ز

] أي شديدًة زائدًة. وأْرَىب 10]، و  {َفَأَخَذُهْم َأْخَذًة َرابَِيًة} [احلَاقَّة: 17ُل َزَبًدا َرابًِيا} [الّرعد: {فَاْحَتَمَل السَّيْ 
ًء: دخل يف الرَُّىب. وأرىب عليه يف كذا: زاَد، ور الولُد يف حجره َرْبواً ورُبـُّواً: َنَشَأ، وقيَل أْصُلُه ِمَن املُ  ضاَعِف الرجُل إر

ُتْم ِمْن ِرً لِيَـْربـَُو ِيف أَ  فـَُقِلبَ  َدُة على َرأِس املاِل  {َوَما آتـَيـْ : الز ْمَواِل النَّاِس َفَال ختفيفاً حنُو: َتَظنـَّْيُت يف َتَظنِّْنُت. والرِّ
َِّ} [الرُّوم:  َُّ الرَِّ َويـُْرِيب الصََّدقَاتِ 39يـَْربُو ِعْنَد ا ] أّن الرِّ ُيذهُب البـَرَكة 276} [البَـَقَرة: ]. ونـَبََّه بقولِِه:  {َميَْحُق ا

ُتْم ِمْن زََكاٍة تُرِيُدوَن وَ  ا دافُعها مضاَعفًة، ولذلك قال يف مقابلته:  {َوَما آتـَيـْ ْجَه ويـُْنِقُص املاَل بينما الصدقُة ُجيازى 
َِّ َفُأولَِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفوَن} [الرُّوم:  ] أي 92 َتُكوَن أُمٌَّة ِهَي أَْرَىب ِمْن أُمٍَّة} [الّنحل: ]. وأما قوله تعاىل:  {َأنْ 39ا

أن تكون مجاعة هي أقوى من مجاعة أو أغىن أو أكثر عدداً. وألجل ذلك تتخذون أميانكم دخًال بينكم. أي 
ِه، يقال:   ».جاَء يف أُْربِيَِّة قوِمهِ «خليانة واملكر. واُألْربِيَُّة للرجل: بنو عمِّ

املاشيُة يف املرعى: َأَكَلْت َوَشرَِبْت ما شاَءْت من ِخْصٍب َوسَعٍة، والرَّْتُع: أْكُل الَبهائم، وأصُلُه التنعُُّم، رتع: َرتـََعت 
]. وُيْسَتعاُر لِإلْنسان إذا أريد ِبِه األْكُل الكثُري، وعلى 12واملْرَتُع موِضُع الرَّْتِع، ج مراتِع  {يـَْرَتْع َويـَْلَعْب} [يُوُسف: 

لغيبة، قال الشاِعُر:طريِق ت  شبيِه الرَّتِع 
 وإذا َخيُْلو َلُه حلَِْمي َرَتع

ُع من الناس: الكثرُة، وَرتَ   ٌع، يف البهائِم، واألر َع وهو ِمْن: َرَتَع فالٌن يف حلَِْم ُفالٍن أي اغتابَُه، ويُقاُل: َراِتٌع وِر
 القوُم: َوقَـُعوا يف ِخْصٍب وَرَعْوا.

انـََتا ُم واالْلتحاُم، ِخْلَقًة كاَن أو َصنـَْعًة. قوله تعاىل:  {أََوملَْ يـََر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السََّماَواِت َواَألْرَض كَ رتق: الرَّْتُق: الضَّ   أي هو مالك األمر، ومنه قول» هو الفاِتُق الراِتقُ «] أي كانتا ُمْنَضمَّتَـْنيِ. ويقاُل 30َرتْـًقا فـََفتَـْقَناُمهَا} [األنبَياء: 
 املتنيب:

ُم ما أنت راِتقٌ  ُم ما أنت فاتقُ   وال تفتُق األ  وال ترتق األ
 والراِتُق: املُْلَتِئُم ِمَن السحاب. 



ِة مائِها، رتل: الرََّتُل: اتِّساُق الشيء وانِْتظاُمُه على اْسِتقاَمٍة وُحْسٍن. يُقاُل: َرُجٌل َرَتُل األْسناِن، تعبرياً عن بياِضها وكثر 
رآَن: : احلسُن من الكالم، والطيُِّب من كِل شيٍء. والتـَّْرتيُل: إْرساُل الَكِلَمِة ِمَن الَفِم بُسُهوَلٍة واْسِتقاَمٍة. ورتََّل القوالرَِّتلُ 

َنََّق يف تالوتِِه  {َوَرتِِّل اْلُقْرآَن تـَْرتِيًال} [املُّزمل:   ].32]،  {َوَرتـَّْلَناُه تـَْرتِيًال} [الُفرقان: 4َ
]، مثل  {ِإَذا زُْلزَِلِت اَألْرُض 4جُّ: َحتْريُك الشيِء وهزُُّه. يُقاُل: َرجَُّه فاْرَتجَّ  {ِإَذا ُرجَِّت اَألْرُض َرجا} [الواِقَعة: رج: الرَّ 

ا. واْرَتجَّ كال1زِْلَزاَهلَا} [الّزلَزلة:  ُمُه: اْضَطَرَب. والّرِْجرَِجُة: ]، والرَّْجَرَجُة: االْضِطرَاُب. وَكِتيَبٌة َرْجَراَجٌة، أي متوُج من كثِر
ُر.  ماٌء قليٌل يف َمَقّرِِه َيْضَطرُب فـَيَـَتَكدَّ

َقٌة َرْجَزاُء: إذا َتقاَرَب َخْطُوها واْضَطَرَب  رجز: أْصُل الّرِْجِز: االْضِطَراُب، ومنه قيَل: َرَجَز الَبعُري َرْجزاً، فهو أْرَجُز. و
عر َرَجزاً لَِتقاُرِب أْجَزائِِه، وَتَصوُِّر َرْجز يف اللساِن ِعْنَد إْنَشاِدِه، ومفرُدُه أرجوزة وَمجُْعها ِلَضْعٍف فيها. ومسُّي الرََّجُز يف ال شِّ

اٌز ورجَّازٌَة. والّرِْجُز: اِإلْمثُ والذْنبُ  ، أو العذاب، أَراِجيُز، وَرَجَز ُفالن واْرَجتََز، إذا َعِمَل ذلك أو أْنَشَد، وهو راِجٌز وَرجَّ
ن مبعىن واحد، أمَّا قولُُه:  {َعَذاٌب ِمْن رِْجٍز أَلِيٌم} [َسَبإ: أو عباد ] فالّرِْجُز َهُهنا كالزَّلزَلِة واالضطراب، 5ة األو

َّ ُمْنزُِلوَن َعَلى َأْهِل َهِذِه اْلَقْريَِة رِْجًزا ِمَن السََّماِء} [الَعنكبوت:  ُجْر} ]. وأمَّا قولُُه:  {َوالرُّْجَز فَاهْ 34ومثله:  {ِإ
ثِّر:  رَُكْم 5[املدَّ ِبِه َويُْذِهَب ] فمعناه: َجتَنَِّب الفعَل القبيَح والعمَل الذَّميم. وقولُُه:  {َويـُنَـّزُِل َعَلْيُكْم ِمَن السََّماِء َماًء ِلُيَطهِّ

لُكْفِر والبـُْهتاِن والَفساِد. والّرِجازَُة:  ] قيَل: أراَد برجز الشَّْيطان ما َيْدُعو إليه ِمَن ا11َعْنُكْم رِْجَز الشَّْيطَاِن} [األنَفال: 
 رََكِتِه واْضِطَراِبِه.كساٌء ُجيَْعُل فيِه أْحجاٌر، فـَيـَُعلَُّق على أَحِد جاِنَيب اهلَْوَدِج ليَـْعِدَلُه إذا ماَل، وذلك ِلَما يـَُتَصوَُّر فيه ِمْن حَ 

، والّرِجُس أيضاً: الَقَذُر.  {رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن} [املَائدة: ويـَْرُجُس رجاسًة: عمَل عمًال قبيحاً؛ والرَّْجُس: العمُل رجـس: الّرِْجُس: الشيُء القبيح. يُقاُل َرِجَس ورُجَس يَرَجُس  ] أي من 90املَُؤدِّي إىل العذاب، والّرِْجُس الشكُّ
ا تُعاُف طَْبعاً وَعْقًال وَشْرعاً. والّرِْجُس ِمْن ِجَهِة الشرِع: اخلَْمُر واملَْيِسُر، وقيلَ ، وإمَّا ِمْن ِجَهِة العْقِل، وإمَّا ِمْن ِجَهِة الشرِع، وإمَّا وسوسِتِه. والّرِْجُس يُكوُن على أْربـََعِة أوُجٍه: إمَّا ِمْن َحْيُث الطّْبعُ  َتِة فإ إنَّ ذلك رْجٌس  ِمْن ُكّل ذلك، كاملَيـْ

] ألنَّ ُكلَّ ما يزيد ضررُه 219:  {َوِإْمثُُهَما َأْكبَـُر ِمْن نـَْفِعِهَما} [البَـَقَرة: ِمْن ِجَهِة الَعْقِل، وعلى ذلك نـَبَّه بقوِلِه تعاىل
َبُح األشياِء  { لَعْقِل أقـْ ْرَك  َوأَمَّا الَِّذيَن ِيف على نـَْفِعِه فالَعْقُل يقضي بَتَجنُِّبِه، وَجَعَل الكاِفريَن رِْجساً ِمْن َحْيُث إنَّ الشِّ ِْم َمَرٌض  ]،  {َوَجيَْعُل الّرِْجَس َعَلى الَِّذيَن َال يـَْعِقُلوَن} [يُونس: 125فَـَزاَدتـُْهْم رِْجًسا ِإَىل رِْجِسِهْم} [الّتوبَة: قـُُلِو

َا اْلُمْشرُِكوَن َجنٌَس} [الّتوبَة: 100 ] أي َمْأثُوُموَن. 28] قيَل: الّرِْجُس: النـَّْنتُ، وقيَل: الَعَذاُب، وذلك كقوِلِه  {ِإمنَّ
َتًة َأْو َدًما َمْسُفوحً   وقال: ا َأْو حلََْم ِخْنزِيٍر َفِإنَُّه {ُقْل َال َأِجُد ِيف َما أُوِحَي ِإَيلَّ ُحمَرًَّما َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َميـْ

رِْجٌس ورِْجٌز، للصَّْوِت ] فإنه َحراٌم ألنه قذٌر ُيسبُِّب الضَرَر وذلك ِمْن َحْيُث الشرُع. وقيَل 145رِْجٌس} [األنَعام: 
ُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الّرِْجَس أَْهَل اْلبَـْيتِ  َّ َا يُرِيُد ا رَُكْم َتْطِهريًا} الشديِد، وبَعٌري َرجَّاٌس، شديُد اهلَدير. وأما قوله:  {ِإمنَّ  َويَُطهِّ

 لرَّاِجُس والرَّجَّاُس: أي شديُد الرَّْعِد.] أي ليُبِعَد عنكم كلَّ ما هو قبيح ـ سبَق ذكرُُه ـ والَغماُم ا33[األحزَاب: 



ً أو ِفْعًال أو قَـْوًال، وِبذاتِِه كاَن رُُجوعُ  ُه، أو ِجبُْزٍء ِمْن رجع: الرُُّجوُع: الَعْوُد إَىل ما كاَن منه الَبْدُء أو تـَْقديُر الَبْدِء مكا
ْنيا بـَْعَد أْجَزائِِه، أو ِبفْعٍل ِمْن أْفعالِِه. فالرُُّجوُع: الَعْوُد. والرَّ  ْجُع: اِإلعاَدُة. والرَّْجَعُة يف الطَّالِق، ويف العْوِد إىل الدُّ

لّرْجَعُة. والّرِجاُع ُخمَْتصٌّ ِبُرُجوِع الطَّْريِ بـَْعَد ِقطاِعها. َفِمَن الرُُّجوِع  { َلِئْن َرَجْعَنا ِإَىل املَماِت. ويُقاُل: ُفالٌن يُؤِمُن 
]،  {َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى ِإَىل قـَْوِمِه} [األعَراف: 63]،  {فَـَلمَّا َرَجُعوا ِإَىل أَِبيِهْم} [يُوُسف: 8اْلَمِديَنِة} [املَناِفقون: 

]. ويُقاُل: َرَجْعُت َعْن كذا َرْجعاً، وَرَجْعُت اجلواَب حنُو  28]،  {َوِإْن ِقيَل َلُكُم اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا} [النُّور: 150
 َُّ ُهْم} [الّتوبَة: {فَِإْن َرَجَعَك ا َِّ َمْرِجُعُكْم} [املَائدة: 83 ِإَىل طَائَِفٍة ِمنـْ ]، و  {ِإنَّ ِإَىل َربَِّك 48] و  {ِإَىل ا

] يصحُّ أْن يُكوَن ِمَن الرُُّجوِع، كقوِلِه  {مثَُّ ِإَلْيِه 60]، و  {مثَُّ إَِلْيِه َمْرِجُعُكْم} [األنَعام: 8الرُّْجَعى} [الَعلق: 
] وقد قُرىَء  {َواتـَُّقوا 11] ويصحُّ أْن يُكوَن ِمَن الرَّْجِع، كقولِِه:  {ُمثَّ ِإَلْيِه تـُْرَجُعوَن} [الرُّوم: 28َن} [البَـَقَرة: تـُْرَجُعو 

} [البـََقَرة:  َِّ ها. وقوُلُه:  {َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن} [آل ِعمرَ 281يـَْوًما تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَىل ا ] أي 72ان: ] بفتِح التاِء وَضمِّ
ْنِب. وقولُُه  {َوَحَراٌم َعَلى قـَْريٍَة َأْهَلْكَناَها أَنـَُّهْم َال يـَْرِجُعوَن} [األنبَياء:  ] أي َحرَّْمنا عليهْم أْن 95يـَْرِجُعوَن َعِن الذَّ

ْنِب تنبيهًا أنه ال تـَْوبََة بـَْعَد املَْوِت، كما قال  {ِقيَل اْرجِ  ُعوا َوَراءَُكْم َفاْلَتِمُسوا نُوًرا} [اَحلديد: يـَُتوبُوا ويـَْرِجُعوا َعِن الذَّ
] فِمَن الرُُّجوِع، أو ِمْن َرْجِع اجلواِب كقولِِه:  {يـَْرِجُع بـَْعُضُهْم ِإَىل 35]. وقوُلُه:  {ِمبَ يـَْرِجُع اْلُمْرَسُلوَن} [النَّمل: 13

ُهْم فَا31بـَْعٍض اْلَقْوَل} [َسَبإ:  ] َفِمْن َرْجِع اجلواِب ال 28ْنظُْر َماَذا يـَْرِجُعوَن} [النَّمل: ]. أما قوله:  {مثَُّ تـََولَّ َعنـْ
] أي 11]. وقوُلُه:  {َوالسََّماِء َذاِت الرَّْجِع} [الطّارق: 35َغيـُْر. وكذا قولُُه:  {فـََناِظَرٌة ِمبَ يـَْرِجُع اْلُمْرَسُلوَن} [النَّمل: 

َي َرْجعاً لَِردِّ اهلَواِء ما َتناوَ  ملََطر الذي فيه، وإمَّا َلَرتاُجِع أْمَواِجِه املََطر، ومسُِّ َي الَغديُر َرْجعاً إمَّا لَِتْسِميتِه  َلُه ِمَن املاِء. ومسُِّ
َع الذُُّكوَر وتـََردُِّدِه يف مكانِِه. ويُقاُل: ليَس ِلكالِمِه َمْرُجوٌع، أي جواٌب. واالْرِجتاُع: االْسِرتَْداُد. واْرَجتََع إِبًال، إذا 

ً، فاْعُتِربَ فيه معَىن الرَّْجِع تـَْقديراً وإْن مل َحيُْصْل فيه ذلك َعْيناً، وارجتَع اهلبَة: ارتدَّها. واْستَـْرَجعَ واْشتَـ  ُفالٌن، إذا  َرى إ
َّ إلْيِه رَاِجُعونَ «قال:  ّ  وإ للَّْحِن يف القراءِة ويف الِغناِء، وَتْكر ». إ َىن الفاِعِل، أو ومنه التـَّْرِجيُع يف األذاِن. والرَّجُع: ِكنايٌَة َعْن أَذى الَبْطِن لِإلْنساِن والدَّابَِّة، وهو مَن الرُُّجوِع، ويُكوُن مبعيُر قـَْوٍل َمرَّتـَْنيِ َفصاِعداً، والتّـْرِجيُع: تـَْرديُد الصَّْوِت 

 صاِحِبِه، أو املَُكرَُّر، والرَّْجَعُة: َعْوُد املطلِِّق إىل ِمَن الرَّْجِع، ويُكوُن مبعَىن املفعوِل. والرَّجيُع ِمَن الكالِم: املَْرُدوُد إَىل 
 ُمطَلََّقِتِه، واملراِجع املرأة ميوُت زوُجها فرتجع إىل أهلها.

رجف: الرَّْجُف: االْضِطَراُب الشديُد، يُقاُل: َرَجَفِت األرُض: زلزلت. وحبٌر َرجَّاٌف  {يـَْوَم تـَْرُجُف الرَّاِجَفُة} 
]،  {َفَأَخَذتـُْهُم الرَّْجَفُة} 14] النفخة األوىل يف الصور  {يـَْوَم تـَْرُجُف اَألْرُض َواْجلَِباُل} [املُّزمل: 6 [النَّازَعات:
لَقْوِل  {َواْلُمْرِجُفوَن ِيف 78[األعَراف:  لِفْعِل وإمَّا  ] فزُلزلت األرض حتت أقدامهم. واِإلْرجاُف: إيقاُع الرَّْجَفِة إمَّا 

إذا وقعت املخاويف كثرت «، كما يقال »األراجيُف َمالِقيُح الِفَنتِ «]. ويُقاُل: 60} [األحَزاب: اْلَمِديَنةِ 
 ».األراجيف



لذََّكِر ِمَن الناِس أو الكاِمل يف الرجوليَِّة، ولذلك قال تعاىل:  {َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلًكا جلََ  َعْلَناُه رجل: الرَُّجُل: ُخمَْتصٌّ 
لرَُّجِل يف بعِض أْحواِهلا.9م: َرُجًال} [األنَعا  ] ويُقاُل: تـََرجََّلِت املرأُة إذا كاَنْت ُمَتَشبِّهًة 

ُ الرُجوَلِة والرُُّجولِيَِّة. وقولُُه:  {َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل » فالٌن رجٌل يف الرجال«يقال  يريدون به أنه كامٌل بـَنيِّ
] فاألْوَىل به الرُُّجولِيَُّة واَجلالَدُة. ومنه 28قَاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن} [َغافر: ] وقوُلُه:  {وَ 20َيْسَعى} [يس: 

َُّ} [َغافر:  َ ا ْكَثِر 28قولُُه:  {أَتـَْقتـُُلوَن َرُجًال َأْن يـَُقوَل َريبِّ ِ ]. وُفالٌن أْرَجُل الرَُّجَلْنيِ. والّرِْجُل: الُعْضو املخصوُص 
]. واْشُتقَّ ِمَن الّرِْجِل. الرَِّجيُل َوالرَّاِجُل للمشَّاِء، أو للرجل 6{َواْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم} [املَائدة:   احليوانِ 

ً} »: مكان َرِجيلٌ «أي ُصْلٌب، و» رجل َرِجيلٌ «الصُّْلِب، يقال:  بعيُد الطرفِني؛ حنُو قولِِه تعاىل:  {َفرَِجاًال َأْو رُْكَبا
] وكذا َرِجيٌل وَرْجَلٌة. وُحرٌَّة رْجالُء: ضاِبَطٌة لألْرُجِل ِبُصُعوبِتها. واألْرَجُل: األبْـَيُض الّرِْجِل ِمَن الَفَرِس، 239لبَـَقَرة: [ا

راد كالبقلة والعظيُم الّرِْجِل. واْرَجتََل الشاَة: َعلََّقها برجليها، واْسُتعَري الّرِْجُل لِلقطعِة ِمَن النبات ويقال له رجل من اجل
َل  اليمانّية، والّرِجُل أيضاً، الزماُن والعهد. واْرَجتََل الكالَم: أوَرَدُه قائماً ِمْن َغْريِ َتَدبٍُّر. واْرَجتََل الَفَرُس يف َعْدِوِه. وتـََرجَّ

َل النهاُر: اْحنَطَّ  ا تـََرجََّلْت. الرَُّجُل: نـََزَل َعْن َدابَِّتِه. وتـََرجََّل يف البئر، تشبيهاً بذلك. وتـََرجَّ ِت الشمُس َعِن احلِيطاِن، كأ
ِقْدُر وَرجََّل َشْعَرُه من الرتجُِّل أي كثرة اِإلدهان وامتشاط الشعر كلَّ يوم فكأنه أنـَْزَلُه إَىل َحْيُث الّرِْجُل. واملِْرَجُل: ال

 املنصوبُة.
لظن، يقال رجم: الّرِجاُم: اهلضاُب، واحُدها ُرْمجٌَة، ورَمجَُه َيرُمجُُه َرْمج  حلجارة. والرَّْجُم: أن يـَُتَكلََّم  رمجاً «اً: رماُه 

ُنوُح َلَتُكوَننَّ » صار فالٌن رْمجاً «، و»لغيب َتِه َ أي ال يوقف على حقيقِتِه. يُقال: ُرِجَم، فهو َمْرُجوٌم.  {لَِئْن ملَْ تـَنـْ
حلجارة.  {َوَلْوَال َرْهُطَك َلَرَمجَْناَك} [ُهود: ] أي املَْقُتوِلَني أقْـ 116ِمَن اْلَمْرُجوِمَني} [الشَُّعرَاء:  لرَّمي  َلٍة  َبَح قـَتـْ

لظَّنِّ والتـََّوهُِّم، وللشَّْتِم والطَّْرِد، 20]،  {ِإنـَُّهْم ِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم يـَْرُمجُوُكْم} [الكهف: 91 ]. وُيْسَتعاُر الرَّْجُم للرَّْمِي 
ْلَغْيِب} [الكهف: حنُو قوِلِه تعاىل:  {َرمجًْ  ِ  ]. قال الشاِعُر:22ا 

حلديِث املَُرجَّمِ   وَما هو عنها 
] أي ألُقوَلنَّ فيَك ما َتْكَرُه. والشَّْيطاُن الرَّجيُم: املَْطُروُد َعِن 46وقوُلُه تعاىل:  {َألْرُمجَنََّك َواْهُجْرِين َمِليا} [َمرَمي:  

َراِت وَعْن َمنازِِل املَأل األعْ  َِّ ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم} [الّنحل: اخلَيـْ ِ ] وقال تعاىل:  98َلى: قال تعاىل:  {فَاْسَتِعْذ 
َها فَِإنََّك َرِجيٌم} [ص:  ]. والرَّْمجَُة والرُّْمجَُة: 5] وقال يف الشُُّهِب:  {ُرُجوًما لِلشََّياِطِني} [املُلك: 77{فَاْخرُْج ِمنـْ  ا َعِن القرب، ومجُعها: رِجاٌم وُرَجٌم.أحجاُر القرب، مث يـَُعبـَُّر 

حيُة البئِر والسماِء وَغْريِِمها، و  حافـََّتاها، واجلمُع أْرجاٌء  {َواْلَمَلُك َعَلى أَْرَجائَِها} »: َرْجو البئر«َرَجَو: الرَّجا: 
َمُل؛ وقوُله تعاىل:  {َقْد ُكْنَت ِفيَنا َمْرُجوا} ]. والرَّجاُء: َظنٌّ يـَْقَتِضي ُحُصوَل ما فيه َمَسرٌَّة، والرجاُء: األَ 17[احلَاقَّة: 
َِِّ َوَقاًرا} [نُوح: 62[ُهود:  ْمُل ُحصوَل اخلِري منك. وقولُُه تعاىل:  {َما َلُكْم الَ تـَْرُجوَن  ] 13]، أي ُكّنا نـَتـََوّقُع و

ِّ عظمًة، وإمنا اسُتعمَل على معىن اخلوِف ألّن الرجاءَ   أََمل، وقد خياُف أْن ال يتمَّ فصار اخلوُف أْي ال ختاُفوَن 



َِّ َما َال يـَْرُجوَن} [النَِّساء: ]، أي 104 والرجاُء متالزَِمْنيِ ألّن الرجاَء يـُبَـّرُِد حرارَة اَألَمل. وقوله:  {َوتـَْرُجوَن ِمَن ا
واإلرجاء هو التأخري وقوله تعاىل:  {ُقْل الّظَفَر عاِجًال والثواَب آجًال، وُهم هلُُم اخلذالُن عاِجًال والعقاُب آجًال، 

} [اجلَاثَية:  َِّ َم ا َّ ]، أمر هللا املسلمني يف مكة أن يصربوا على أذى 14لِلَِّذيَن آَمُنوا يـَْغِفُروا لِلَِّذيَن َال يـَْرُجوَن َأ
ُهنَّ} [األحزَ  م. وقوله:  {تـُْرِجي َمْن َتَشاُء ِمنـْ ليفاً لقلو ] خطاب للنيب (ص) ، أي 51اب: املشركني ليكون ذلك 

َِّ} [الّتوَبة:  ].  {أَْرِجْه َوَأَخاُه} 106تؤّخر وتُبعد من تشاُء من نسائك، ومنه  {َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن ِألَ◌ْمِر ا
ْرُه وَأَخاه.111[األعَراف:   ]، أي أخِّ

ا ُر: اتََّسَعْت، واْسُتعَري للواِسِع اَجلْوِف، فقيَل َرْحُب رحب: الرُّْحُب: َسَعُة املكاِن، ومنه َرَحَبُة املسجِد. وَرُحَبِت الدَّ
يُق ِلِضدِِّه:  {َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اَألْرُض ِمبَا َرُحَبْت} [الّتوبَة:  ] وَرْحَبُة 25البطِن، ولواِسِع الصْدر، كما اْستُعَري الضِّ

أي ساحِتِه؛ » قضي بني الناس يف َرْحَبِة مسِجِد الكوفةكاَن عليٌّ (كّرم هللا وجهه) ي«املكان: ساحُتُه وُمتََّسُعُه، ومنه 
ً َرْحبًا. وخبالِفِه  {َال مَ  ْرَحًبا ِِْم} وُفالٌن َرحيُب الفناِء: ِلَمْن َكثـَُرْت غاشيَـُتُه. وقوُهلُْم: َمْرَحباً وأْهًال؛ أي وَجدَت مكا

ُتْم َال َمْرَحًبا ِبُكْم} [ص: 59[ص:   .]60]،  {قَالُوا َبْل أَنـْ
]. الرحيق: أصُلُه ضْرٌب من الطيب، وُعربِّ به عن اخلمرة الصافية 25رحق:  {ُيْسَقْوَن ِمْن َرِحيٍق َخمُْتوٍم} [املطّفِفني: 

نيا. ً طيِّباً خمتوماً ال مثيَل له يف احلياة الدُّ  اخلالصة من كلِّ غشٍّ حبيُث تكون شرا
َرًة َعمَّا ُجيَْلُس عليه يف املَْنزِِل. ومجُعُه: رِحاٌل  رحل: الرَّْحُل: ما يُوَضُع على الَبعِري للركوبِ  َرًة َعِن الَبعري و َيانِِه اْجَعُلوا ِبَضاَعتَـُهْم ِيف رَِحاهلِِْم} [يُوُسف: ، يـَُعبـَُّر به  ] أي يف ِعْدهلِِم وَأْجرِبَِتِهم. والّرِْحَلُة: االرِحتاُل  {رِْحَلَة 62{َوقَاَل لِِفتـْ

َتاِء َوال  ]. وأْرَحْلُت الَبعَري: وَضْعُت عليه الرَّْحَل.2صَّْيِف} [قـَُريش: الشِّ
ُتعَري رحم: الرَِّحُم: َرِحُم املرأِة أي بـَْيُت َمْنبِت ولِدها. وامَرأٌة َرُحوٌم: َتْشَتِكي َرِمحَها بعد الوالدة فتموُت منه، ومنه اسْ 

ِِْم خارجَني ِمـْن َرِحٍم وا ]. والرَّْمحَُة: 81ِحَدٍة، يُقاُل: َرِحٌم وُرْحٌم، ومنه  {َوأَقـَْرَب ُرْمحًا} [الكهف: الرَِّحُم للقرابَِة ِلَكْو َرًة يف اِإلْحساِن املُ  َرًة يف الّرِقَِّة املَُجرََّدِة، و َجرَِّد َعِن الّرِقَِّة، حنُو: َرِحَم رِقٌَّة تـَْقَتضي اِإلْحساَن إَىل املَْرُحوِم، وقد ُتْستَـْعَمُل   َُّ ً. وإذا ُوِصَف به الباري، فليَس يُراُد به إال اِإلْحساُن املَُجرَُّد من دوَن الّرِقَِّة، وعلى هذا ُرِوَي أنَّ الرَّمحَْ  ا َِّ ُفال َة ِمَن ا
مَّا َخَلَق الرَِّحَم قال له: إنه لَ «إْنعاٌم وإْفضاٌل، وِمَن اآلَدِميَِّني رِقٌَّة وتـََعطٌُّف. وعلى هذا قَـْوُل النيبِّ (ص) ذاِكـراً َعْن َربِِّه  )، فذلك إشاَرٌة إَىل ما 111»(أ الرَّْمحَُن وأْنِت الرَِّحُم َشَقْقُت اْمسَِك ِمن اْمسي َفَمْن وَصَلِك وَصْلُتُه وَمْن َقَطَعِك بـَتَـتُّهُ 

َم، وهو أنَّ الرَّْمحََة ُمْنَطِويٌَة على َمْعنَـيَـْنيِ: الّرِقَِّة واِإلْحسـاِن، ِإلْحساِن، فهو  تـََقدَّ فرََكَز تعاىل يف طَباِئِع الناِس الّرِقََّة، وتـََفرََّد 
َِّ تعاىل ، فـََتناَسَب َمْعناُمها الرمحن الرحيم. كما أنَّ لفَظ الرَِّحِم ِمَن الرَّْمحَِة َمْعناُه: املَْوُجوُد يف الناِس ِمَن املعَىن املَْوُجوِد  َِّ تعاىل، ِمْن َحْيُث إنَّ َمْعناُه تَناُسَب َلْفظَْيهما. والرَّْمحَنُ  َ َغُفوٌر ال يصحُّ إال له إْذ هو الذي وِسَع ُكلَّ شيٍء َرْمحَة. والرَّحيُم ُيْستَـْعَمُل يف َغْريِِه، وهو الذي َكُثرْت َرْمحَُتُه  {ِإنَّ  والرَّحيـُم على وزن َنْدماَن وَندٍمي، وال ُيْطَلُق الرَّْمحُن إال على ا َّ  ا

] وقال يف ِصَفِة النيبِّ (ص) :  {َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص 182َرِحيٌم} [البـََقَرة: 



ْلُمْؤِمِنَني َرُؤوٌف َرِحيٌم} [الّتوبَة:  ِ ْنيا وَرحيُم 128َعَلْيُكْم  ََّ تعاىل هو َرْمحُن الدُّ اآلِخَرِة، وذلك أنَّ ]. وقيَل: إنَّ ا
ملؤِمنَني، وعلى هذا  {َوَرْمحَِيت َوِسَعْت كُ  لَّ َشْيٍء إحساَنُه يف الدُّنْيا يـَُعمُّ املؤِمنَني والكاِفريَن، ويف اآلِخَرِة َخيَْتصُّ  نْيا عامٌَّة للمؤِمننيَ 156َفَسَأْكتـُبـَُها لِلَِّذيَن يـَتـَُّقوَن} [األعَراف:  ا يف الدُّ والكاِفريَن، ويف اآلِخَرِة ُخمَْتصٌَّة  ] تنبيهاً أ

 ملؤِمنَني.
َْمرِِه َرَخـَو: الرُّخاُء: الرِّيُح اللَّيَِّنُة اليت ال ُحتّرُِك شيئاً، ِمْن قوهلِِْم: شيء رْخٌو، وقد َرخَي يـَْرَخى  {َفَسخَّْرَ  ِ َلُه الّرِيَح َجتْرِي 

َر أي أسدلُتُه، كقوهلم: ]، ومنه: أْرَخيْ 36ُرَخاًء َحْيُث َأَصاَب} [ص:  تـْ َر على نقاِئِصهِ «ُت السِّ تـْ  ».َأْرخى السِّ
تُُه رِْخواً، ومنه  ُتُه: صريَّ ْع عليه يف تصرُِّفِه حىت يذهَب حيُث َيَشاُء.» أَرِْخ له احلبلَ «وقد أْرَخيـْ  أي َوسِّ

َبُع َغيـَْرُه ُمِعيناً له   ُقِين} [الَقَصص: ردأ: الّرِْدُء: العوُن والناِصُر، َأي الذي يـَتـْ  لْلَهالِك  ضد اجلّيد أي الفاِسد، يُقاُل: َرُدأَ الشيءُ َرَداءًة وقد أْرَدأُه فهو َرِديٌء. والرََّدى: اهلَالُك. والتـََّردِّي: التـََّعرُّضُ ]. والرَِّديُء 34{َفأَْرِسْلُه َمِعي رِْدًءا ُيَصدِّ
َِّ ِإْن ِكْدَت َلتـُْرِديِن} 16]،  {َواتـََّبَع َهَواُه فـَتَـْرَدى} [طه: 11لْيل: {َوَما يـُْغِين َعْنُه َمالُُه ِإَذا تـََردَّى} [ال ]، و  {

] أقسم  سبحانه إنك كدَت تـُْهلكين مبا دعوتين إليه من الضاللة حىت لكأين ِكدُت أهوي من 56[الصَّافات: 
 أو املتهوَِّرُة من مكاٍن عاٍل. قال تعاىل:  {ُحّرَِمْت َعَلْيُكُم شاهٍق إىل مكاٍن سحيق. واملُتَـَردِّيَُة: واحدُة األنعام الساقطةُ 

َِّ ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمتـَرَ  ُم َوحلَُْم اْخلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغْريِ ا َتُة َوالدَّ  ].3دِّيَُة} [املَائدة: اْلَميـْ
َُْسُه رد: الـرَّدُّ: َصْرُف الشيِء بذاتِِه، أ و ِحباَلٍة ِمْن أحوالِِه. يُقاُل: َرَدْدتُُه عن الشيِء فاْرَتدَّ، وارتدَّ الشيَء َردَُّه  {َوَال يـَُردُّ 
اِت قولُُه:  {َوَلْو ُردُّوا َلَعاُدوا ِلَما نـُُهوا َعْنُه} [األنَعام: 147َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجرِِمَني} [األنَعام:  لذَّ ]،  28]. فِمَن الرَّدِّ 

َ َلُكُم اْلَكرََّة} [اإلسَراء:  ِه} [الَقَصص: 33]. وقـال:  {ُردُّوَها َعَليَّ} [ص: 6{مثَُّ َرَدْد ُه ِإَىل أُمِّ َ ]،  13]،  {فـََرَدْد
تَـَنا نـَُردُّ َوَال ُنَكذَِّب} [األنَعام:  لَيـْ َعَلى أَْعَقاِبُكْم} [آل ]. وِمَن الرَّدِّ إَىل حاَلٍة كاَن عليها، قولُُه:  {يـَُردُّوُكْم 27{َ

] أي ال َداِفَع وال ماِنَع له، وعلى ذلك  107]، وقوُلُه:  {َوِإْن يُرِْدَك ِخبَْريٍ َفالَ َرادَّ لَِفْضِلِه} [يُونس: 149ِعمَران: 
ُر َمْرُدوٍد} [ُهود:  َِّ تعاىل حنُو قولِِه:  {َوَلِئْن رُ 76{َعَذاٌب َغيـْ ًرا ]، وِمْن هذا الرَّدُّ إَىل ا ِدْدتُّ ِإَىل َريبِّ َألَ◌ِجَدنَّ َخيـْ

َقَلًبا} [الكهف:  َِّ َمْوَالُهُم 94]،  {ُمثَّ تـَُردُّوَن ِإَىل َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة} [الّتوبَة: 36ِمنـَْها ُمنـْ ]،  {مثَُّ ُردُّوا ِإَىل ا
} [األنَعام:  ]. ومنهم َمْن قال: يف الرَّدِّ قوالِن: أحُدُمها: 28تـُْرَجُعوَن} [البَـَقَرة: ] فالرَّدُّ كالرَّْجِع:  {مثَُّ ِإَلْيِه 62احلَْقِّ

] والثاِين: َردُُّهْم إَىل احلياِة املُشاِر إليها 55َردُُّهْم إىل ما أشاَر إليه بقوِلِه:  {ِمنـَْها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم} [طه: 
َرةً  َ َها ُخنْرُِجُكْم  ] فَذِلَك َنَظٌر إَىل حالَتَـْنيِ ِكْلتاُمها َداخَلٌة يف ُعُموِم اللفِظ. وقولُُه 55 ُأْخَرى} [طه: بقولِِه:  {َوِمنـْ

ِمَل َغْيظاً، وقيَل: أشاُروا إَىل السُُّكوِت، وأشاُروا 9تعاىل:  {فَـَردُّوا أَْيِديـَُهْم ِيف أَفْـَواِهِهْم} [إبراهيم:  ] قيَل: َعضُّوا األ
م فـََعُلوا ذلك َمرََّة بَـ  لَيِد إَىل الَفِم، ْعَد وقيَل َردُّوا أْيِديـَُهْم يف أفْـَوِاه األنبياِء فأْسَكُتوُهْم. واْسِتْعماُل الرَّدِّ يف ذلك تنبيه أ

ِل الُكْفِر بـَْعَد أْن ] أي يـُْرِجُعوَنُكْم إَىل حا109أْخَرى. وقولُُه تعاىل:  {َلْو يـَُردُّوَنُكْم ِمْن بـَْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّاًرا} [البَـَقَرة: 
أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا َفرِيًقا ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب يـَُردُّوُكمْ   بـَْعَد ِإميَاِنُكْم َكاِفرِيَن} [آل فاَرقْـُتُموُه. وعلى ذلك  {َ



لُكْفر، واالْرِتَداُد ُيْستَـْعَمُل  ]. واالرِتَداُد والّرِدَُّة: الرُُّجوُع يف الطَّرِيِق الذي100ِعمَران:  جاَء منه، لكن الّرِدَُّة َختَْتصُّ 
رِِهْم} [َحممَّد:  َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن 25فيه ويف َغْريِِه. قال:  {ِإنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعَلى أَْد ]، وقال:  {َ

الرُُّجوُع ِمَن اإلسالِم إَىل الُكْفِر، وكذلك  {َوَمْن يـَْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه فَـَيُمْت َوُهَو َكاِفٌر} ] وهو 54ِديِنِه} [املَائدة:  رِِمهَا َقَصًصا} [الكهف: 217[البَـَقَرة:  َ ا َعَلى آ رِِهْم 64]. وقال َعزَّ وجّل:  {فَاْرَتدَّ َ ]،  {ِإنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعَلى أَْد
َ َهلُُم اْهلَُدى} [َحممَّد: ِمْن  ]. وقوُلُه تعاىل:  {َوَال تـَْرَتدُّوا َعَلى 71]،  {َونـَُردُّ َعَلى َأْعَقاِبَنا} [األنَعام: 25بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ

رُِكْم} [املَائدة:  َ لَّ:  {فَـَلمَّا َأْن َجاَء اْلَبِشُري ] أي إذا َحتَقَّْقُتْم أْمراً وَعَرفْـُتْم َخْرياً َفال تَـْرِجُعوا عنه. وقولُُه عزَّ وج21َأْد ] أي عاَد إليه الَبَصُر بعد العمى. ويُقاُل: َرَدْدُت احلُْكَم يف كذا إَىل 96أَْلَقاُه َعَلى َوْجِهِه َفاْرَتدَّ َبِصريًا} [يُوُسف: 
] وقال:  {فَِإْن تـََناَزْعُتْم ِيف 83اَألْمِر} [النَِّساء: ُفالٍن: فـَوَّْضُتُه إليه. قال تعاىل:  {َوَلْو َردُّوُه ِإَىل الرَُّسوِل َوِإَىل أُوِيل 

َِّ َوالرَُّسوِل} [النَِّساء:  ٌر َمَردا} [َمرَمي: 59َشْيٍء فَـُردُّوُه ِإَىل ا ] أي خٌري عاقبٍة ومنفعًة. 76]. وأما قوله تعاىل:  {َوَخيـْ
ُ َفضََّل بـَْعَضُكْم َعَلى بـَْعٍض ِيف الّرِْزِق  َّ ُلوا ِبَرآدِّي رِْزِقِهْم َعَلى َما َمَلَكْت أَْميَانـُُهْم} [الّنحل:  و  {َوا َفَما الَِّذيَن ُفضِّ

مواهلم نقصًا يف كرامتهم وهدراً يف 71 م يعتقدون أن يف إشراك عبيدهم  ] أي ال يرّدون رزقهم على عبيدهم أل
 حقوقهم

َ َوقـَُرَب. يقال رَدف األمُر القوَم، إذا َدَمهَهم، وقوُلُه تعاىل:  {ُقْل َعَسى َأْن َيُكوَن  ردف: الّرِْدُف: التاِبُع. وَرَدَف: َد
َ ِمْنُكْم عذاب هللا، َوقـَُرَب موِعُده. والتـََّراُدُف: التتابُُع. 72َرِدَف َلُكْم بـَْعُض الَِّذي َتْستَـْعِجُلوَن} [النَّمل:  ] أي َد

ُر. واملُْرِدُف: املُتَـقَ  َْلٍف ِمَن اْلَمَالِئَكِة ُمْرِدِفَني} والرَّاِدُف: املُتأخِّ ِ َرُه  {فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأّينِ ممُِدُُّكْم  دُِّم الذي أْرَدَف َغيـْ
ُرُه: َمْعناُه ُمْرِدِفَني َمالِئكًة أْخَرى، فـََعَلى هذا يُكونوَن 9[األنَفال:  ]. قال أبو عبيدَة: ُمْرِدِفَني: جاِئَني بْعُد. وقال َغيـْ

ملُْرِدفَني املُتَـَقدِِّمَني للعسكر يـُْلُقوَن يف قـُُلوِب اْلِعدى الرُّْعَب. والممَُدِّيَن  ْلَفْنيِ ِمَن املَالِئَكِة. وقيَل: َعَىن  رادفُة: هي ِ
بَـُعَها الرَّاِدَفُة} [النَّازَعات:  آِل ]. ويف سورة 7النفخُة الثانيُة يف الّصور اليت تعقُب النفخَة األوىل، قال تعاىل:  {تـَتـْ

َزِلَني * بـََلى ِإْن َتْصِربُوا َوتـَتـَُّقوا  عمران، قال تعاىل:  {أََلْن َيْكِفَيُكْم َأْن ميُِدَُّكْم َربُُّكْم بَِثَالثَِة آَالٍف ِمَن اْلَمَالِئَكِة ُمنـْ
ْتُوُكْم ِمْن فـَْورِِهْم َهَذا ُميِْددُْكْم َربُُّكْم ِخبَْمَسِة آَالٍف ِمَن اْلَمَالِئَكِة مُ  ]. وأْرَدفْـُتُه: 125-124َسوِِّمَني} [آل ِعمَران: َو

 َمحَْلُتُه معي على رِْدِف الَفَرِس. وجاَء واِحٌد، فأْرَدَفُه آَخُر. وأْرَداُف املُُلوِك: الذيَن َخيُْلُفونـَُهْم.
نَـُهْم َرْدًما} ردم: ردَم رْدماً الباَب والثُّلمة وحنوها: َسدَّه، والرَّْدم: ما يسقط من اجلدار املتهدم.  {َأجْ  َنُكْم َوبـَيـْ َعْل بـَيـْ

جوَج ومأجوج. وردم الثوب وتردَّمه: 95[الكهف:  ] أي: َأُسدُّ الثُّلمَة القائمَة بينكم وبينهم، وقيل هو السدُّ بني 
تركوا من قول رقعه. ويقال ثوٌب مَردَّم ومرتدم ومرتدِّم: َخَلٌق ُمَرقَّع. وقال عنرتة: هل غادر الشعراُء من مرتّدِم، أي هل 

ليَف الثَّوب املرقَّع. ويقال: أردمْت عليه احلمَّى مبعىن دامْت مل تُفارْقه؛ ومنه سحاٌب ُمْرِدم: ال يفارق؛  يؤلَّف 
 وأردمت الشجرُة: اخضرَّت بعد يُبوس.



] أي آخرِِه يف حال 70َذِل اْلُعُمِر} [الّنحل: رذل: الرَّْذُل والرَُّذاُل: املَْرُغوُب عنه لَرَداَءتِِه.  {َوِمْنُكْم َمْن يـَُردُّ ِإَىل أَرْ 
لَِّذيَن ُهْم الِكَرب والعجز، والرَّْذُل: الرَّذيُل أي الدُّوُن من الناس أو اخلسيس الرَّديء، ومجع الرَّْذِل: أَْرذاٌل وأََراِذُل  {ِإالَّ ا

ِدَي الرَّْأِي} [ُهود:  َ ]. واَألْرَذُلوَن: مجُع 111َواتـَّبَـَعَك اَألْرَذُلوَن} [الشَُّعَراء: ] و  {قَاُلوا أَنـُْؤِمُن َلَك 27أَرَاِذلَُنا 
 األْرَذِل الدون يف منظرِه وحاالتِه كالرذل والرذيل.

َرًة، وِلما َيِصُل إَىل اجلَوْ  ً، وللنَِّصيِب  ً أكاَن أم أْخَرِوّ َرًة ُدنـَْيِوّ ذَّى به ِف ويـُتَـغَ رزق: الّرِْزُق: يُقاُل للَعطاِء اجلاِري 
َِْيتَ َأَحَدُكُم اْلَمْوُت}  رًَة. يُقاُل: أْعَطى السُّْلطاُن رِْزَق اجلُْنِد، وُرزِْقُت ِعْلماً.  {َوأَْنِفُقوا ِمْن َما َرَزقْـَناُكْم ِمْن قـَْبِل َأنْ  ]،  {ُكُلوا ِمْن 3ْنِفُقوَن} [البَـَقَرة: ] أي ِمَن املاِل واجلاِه والِعْلم، وكذلك قولُُه:  {َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يُـ 10[املَناِفقون: 

] أي وَجتَْعُلوَن َنِصيَبُكْم 82]. وقولُُه:  {َوَجتَْعُلوَن رِْزَقُكْم أَنَُّكْم ُتَكذِّبُوَن} [الواِقَعة: 57طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكْم} [البَـَقَرة: 
ري هللا عّز وجّل. وقوُلُه:  {َوِيف السََّماِء رِْزُقُكْم} ِمَن النِّْعَمِة اليت هي القرآن الكرمي بكذبكم، إذ تنسبونه إىل غ

ت:  ] قيَل ُعِينَ به املََطُر الذي به َحياُة احليواِن، وقيَل هو كقولِِه:  {َفَأنـَْزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء} [اِحلجر: 22[الّذارَ
ملَقاِدير. وقولُُه تعاىل:  {فـَلْ 22 ] أي ِبَطعاٍم يـُتَـَغذَّى به. 19َيْأِتُكْم ِبرِْزٍق ِمْنُه} [الكهف: ] وقيَل: تنبيٌه أنَّ اُحلظُوَظ 

ِسَقاٍت َهلَا طَْلٌع َنِضيٌد * رِْزقًا لِْلِعَباِد} [ق:  ] قيَل: عَىن به األْغِذيَة، وْميِكُن أْن 11-10وقولُه تعاىل:  {َوالنَّْخَل َ
ُ مبا ينَـّزُِلُه مَن السَّماِء ُحيَْمَل على الُعُموِم فيما يُؤَكُل ويـُْلَبُس وُيْستَـعْ  َّ َمُل، وُكلُّ ذلك ِممَّا َخيْرُُج ِمَن األَرِضَني، وقد قَـيََّضُه ا

ً َبْل َأْحيَ  َِّ أَْمَوا :  {َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِيف َسِبيِل ا َن} [آل اٌء ِعْنَد َرِِّْم يـُْرَزُقو ِمَن املاِء. وقال يف الَعطاِء األْخَرِويِّ
َُّ عليهُم النَِّعَم األْخَرِويََّة، وكذلك قولُُه  {َوَهلُْم رِْزقـُُهْم ِفيَها ُبْكَرًة َوَعِشيا} [َمرَمي:169ِعمَران:  ]. 62 ] أي يُِفيُض ا

ت:  ََّ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة} [الّذارَ ُ تعاىل. ويُقاُل ذلك ِلِإلْنساِن الذي َيِصُري َسَبباً يف وُصوِل الّرِْزِق. والرَّزَّاُق:رَّازُق: يُقاُل ِخلاِلِق الّرِْزِق ] فهذا حمموٌل على الُعُموِم. وال58وقولُُه:  {ِإنَّ ا َّ ال يُقاُل إالَّ  وُمْعِطيه واملَُسبِِّب له، وهو ا
] أي ِبسبٍب يف رْزِقِه، وال َدْخَل 20ِبَرازِِقَني} [اِحلجر:  تعاىل، وقولُُه:  {َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش َوَمْن َلْسُتْم َلُه 

ًئا َوَال يَ  َِّ َما الَ َميِْلُك َهلُْم رِْزًقا ِمَن السََّماَواِت َواَألْرِض َشيـْ ] 73ْسَتِطيُعوَن} [الّنحل: َلُكْم فيه.  {َويـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا
، وسبٍب ِمَن األْسباِب. ويُقاُل: اْرتـََزَق اجلُْنُد: أَخُذوا أْرزَاقـَُهْم. والرَّْزَقُة: ما أي ليُسوا بسبٍب يف رِْزٍق بوجٍه ِمَن الوُجوهِ 

 يـُْعطَاُه اجلنُد ُدفْـَعًة واِحَدًة.
} [الُفرقان: 12رس: قال تعاىل:  {َوَأْصَحاُب الرَّسِّ َوَمثُوُد} [ق:  ]. 38]، وقال:  {َوَمثُوَد َوَأْصَحاَب الرَّسِّ

: قيَل هو واٍد، وقيل بئٌر كانت لبقيٍَّة من مثود كذبوا نبيَّهم ورسُّوُه فيها أي دسُّوُه فيها. قال الشاِعُر:أْصحاَب الرَّ   سِّ
 وُهنَّ ِلَواِدي الرَّسِّ كالَيدِّ للَفمِ 

ُه،   : األثـَُر املوُجوُد يف الشيِء. يُقاُل: تـَرَاَسْينا اخلَرب تَـَراّساً: َتَساَرْر أي » َرسُّ احلمَّى ورسيُسهاوبه «وأْصُل الرَّسِّ
 ابتداؤها. وَرسُّ اَحلديِث يف نـَْفسي، ووَجَد َرّساً، ِمْن ُمحَّى. وُرسَّ املَيُِّت: ُدِفَن وُجِعَل أثَراً بـَْعَد َعْنيٍ.



َسَخ الَغِديُر: َنشَّ ماؤُه ]. ُرُسوُخ الشيِء: ثَباتُُه ُمَتمكِّناً. ورَ 7َرَسَخ: قال تعاىل:  {َوالرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم} [آل ِعمَران: 
ن. والرَّاِسُخ يف الِعْلِم: املَُتَحقُِّق به، الثابت الذي ال  وَنَضَب؛ وَرَسَخ املَطُر: ذهَب نداه يف داخل األرض فالتقى الثـَّر

بُوا} [اُحلجَرات: يـَْعرُضُه ُشبـَْهٌة. فالرَّاِسُخوَن يف الِعْلِم: ُهُم املَْوُصوُفوَن بقوِلِه تعاىل:  {الَِّذيَن آَمُنو  َِّ َوَرُسولِِه مثَُّ ملَْ يـَْرَ ِ ا 
ُهْم} [النَِّساء: 15  ]. والرواسُخ: اجلباُل الثوابُت.162]،  {َلِكِن الرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم ِمنـْ

َرًة الّرِْفُق، فقيَل: على رسـل: أْصُل الرِّْسِل: االْنِبعاُث على التـَُّؤَدِة. وأرسل: بـََعَث، والرَُّسوُل: املُنْـَبِعُث. وتُ  ُصوِّر منه 
َرًة للَقْوِل املُتَ  َرًة االْنِبعاُث: فاْشُتقَّ منه الرَُّسوُل. والرَُّسوُل: يُقاُل  لّرِْفِق، و  َحمَِّل كقوِل الشاعِر:ِرْسِلَك؛ إذا أَمْرَتُه 

 أَال أْبِلْغ أ َحْفٍص َرُسوالً 
ََّ} [الّنحل: وكذلك قولُُه تعاىل:  {َوَلَقْد بـَعَ   َعَث 36ثْـَنا ِيف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسوًال َأِن اْعُبُدوا ا ]،  {َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبَني َحىتَّ نـَبـْ

تَِنا َوَما كُ 15َرُسوًال} [اإلسَراء:  ُلو َعَلْيِهْم آَ َها َرُسوًال يـَتـْ َعَث ِيف أُمِّ نَّا ]،  {َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحىتَّ يـَبـْ
ِل الَقْوِل والرَِّساَلِة. والرَُّسوُل يُقاُل للواِحِد واجلمِع  59ُمْهِلِكي اْلُقَرى ِإالَّ َوَأْهُلَها َظاِلُموَن} [الَقَصص:  َرًة ملَُتَحمِّ ]. و

َّ َرُسوُل َربِّ اْلَعاَلِمَني} [ا128{َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم} [الّتوبَة:   ]. وقال الشاِعُر:16لشَُّعَراء: ] و  {ِإ
ُر الرَُّسول  أْعَلُمُهْم بِنواِحي اخلَبَـرْ   أِلْكِين وَخيـْ

ا األنبياُء، َفِمَن املَالِئَكِة ق  َرًة يُراُد ِ ا املَالِئَكُة، و َرًة يـَُراُد  ولُُه تعاىل:  {ِإنَُّه َلَقْوُل ومجُع الرَُّسوِل: ُرُسٌل. وُرُسُل هللا: 
َّ ُرُسُل َربَِّك َلْن َيِصُلوا ِإَلْيَك} [ُهود: 40َكِرٍمي} [احلَاقَّة: َرُسوٍل   ]، و  {َوَلمَّا َجاَءْت ُرُسُلنَا ُلوطًا ِسيَء 81]،  {ِإ

ْلُبْشَرى} [الَعنكبوت: 77ِِْم} [ُهود:  ِ ]، و  {َواْلُمْرَسَالِت ُعْرفًا} 31]، و  {َوَلمَّا َجاَءْت ُرُسلَُنا ِإبـَْراِهيَم 
]. وِمَن األنبياِء قولُُه  {َوَما ُحمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل} 80]، و  {بـََلى َوُرُسلَُنا َلَدْيِهْم َيْكتـُُبوَن} [الّزخُرف: 1املُرَسالت: [

أَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُْنزَِل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك} [املَائدة: 144[آل ِعمَران:  نـُْرِسُل  ]. أما قوله:  {َوَما67]،  {َ رِيَن َوُمْنِذرِيَن} [األنَعام:  أَيـَُّها الرُُّسُل 48اْلُمْرَسِلَني ِإالَّ ُمَبشِّ ] َفَمْحُموٌل على ُرُسِلِه ِمَن املَالئَكِة واِإلْنِس. وقوُلُه:  {َ
ِهْم إليه،  ] قيَل ُعِينَ به الرَُّسوُل وَصْفوَ 51ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِحلًا} [املؤمنون:  ُة أصحاِبِه َفَسمَّاُهْم ُرُسًال ِلَضمِّ

، وقد َيُكوُن ذلك كَتْسِمَيِتِهم املَُهلََّب وأوالَدُه: املَهالَِبَة. واإلْرساُل: يُقاُل يف اِإلْنساِن ويف األشياِء املَْحُبوَبِة واملَْكُروَهةِ 
] وقد يكوُن بِبَـْعِث َمْن له 6َنا السََّماَء َعَلْيِهْم ِمْدرَاًرا} [األنَعام: لتَّْسِخِري كإْرساِل الّرِيِح واملََطر، حنُو:  {َوأَْرَسلْ 

]،  {َفَأْرَسَل ِفْرَعْوُن ِيف اْلَمَداِئِن 61اخلياِر، حنُو: إْرساِل الرُُّسِل، ومنه:  {َويـُْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفَظًة} [األنَعام: 
َياِطَني َعَلى اْلَكاِفرِيَن ]. وقد يُكوُن ذلك 53َحاِشرِيَن} [الشَُّعَراء:  َّ أَْرَسْلَنا الشَّ لتَّْخِلَيِة وتـَْرِك املَْنِع حنُو:  {أَملَْ تـََر َأ

ُ لِلنَّاِس ِمْن َرْمحٍَة َفَال ممُِْسَك َهلَا َوَما ُميِْسْك َفالَ 83تـَُؤزُُّهْم أَزا} [َمرَمي:  َّ  ]. واإلْرساُل يُقاِبُل اإلْمساَك:  {َما يـَْفَتِح ا
 ُمَتتاِبعَني. والّرِْسُل: اللََّنبُ الكثُري املَُتتاِبُع الدَّرِّ.]. والرَّْسُل ِمَن اإلِبِل والَغَنِم: ما َيْستَـْرِسُل يف السَّْريِ. يُقاُل: جاؤوا أْرساًال، أي 2ُمْرِسَل َلُه ِمْن بـَْعِدِه} [فَاِطر: 



]. و  {َرَواِسَي َشاِخمَاٍت} 13يـْرُُه  {َوُقُدوٍر َراِسَياٍت} [َسَبإ: رسو: يُقاُل: َرسا الشيُء يـَْرُسو: ثـََبَت وأْرساُه غَ 
بتاٍت.  {َواْجلَِباَل أَْرَساَها} [النَّازَعات: 27[املُرَسالت:  ] إشاَرٌة إَىل حنو قولِِه تعاىل:  {َواْجلَِباَل 32] أي ِجباًال 

ًدا} [النّـَبِإ:   ]. قال الشاِعُر:7أَْوَ
دُ  وال ِجباَل إذا مل  تـُْرَس أو

َِّ َجمَْراَها َوُمْرَساَها}  ] ِمْن 41[ُهود:  وأْلقت السَّحابَُة َمَراِسَيها، حنُو أْلَقْت طُنـَُبها. وقال تعاىل:  {ارَْكُبوا ِفيَها ِبْسِم ا
وَمْرِسيها. وقوُلُه:  {َيْسَأُلوَنَك َعِن أْجَرْيُت وأْرَسْيُت. فاملُْرَسى: يُقاُل للمصدِر واملكاِن والزماِن واملَْفُعوِل، وُقرىَء َجمْريها 

َن ُمْرَساَها} [النَّازَعات:  َّ ا. وَرَسْوُت بـَْنيَ الَقْوِم: أي أثـَْبتُّ بيَنهْم إيقاَع الصُّْلِح.42السَّاَعِة َأ  ] أي َزماُن ثـُُبوِ
، أي االستقامة على طريق احلق مع تصلُّ  ب فيه، وُيْستَـْعَمُل اْسِتْعماَل اِهلَدايَة، رشد: الرََّشُد والرُّْشُد: ِخالُف الَغيِّ

} 186يُقاُل: َرَشَد يـَْرُشُد وَرِشَد يـَْرَشُد. قال تعاىل:  {َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدوَن} [البَـَقَرة:  َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ ] و  {َقْد تـَبـَنيَّ
ُهْم ُرْشًدا} [النَِّساء: 256[البَـَقَرة:  َنا ِإبـَْراِهيَم ُرْشَدُه ِمْن قـَْبُل} [األنبَياء: ]6] و  {فَِإْن آَنْسُتْم ِمنـْ ] 51،  {َوَلَقْد آتـَيـْ

لقرآن الكرمي  {َهْل وبـَْنيَ الرُّْشَدْين ـ: أْعين الرُّْشَد املُْؤَنَس ِمَن الَيتيِم، والرُّْشَد الذي أوِيتَ إبراهيُم (ع) ـ بـَْوٌن بَِعيٌد. ويف ا
] وقال 24] و  {ِألَ◌قْـَرَب ِمْن َهَذا َرَشًدا} [الكهف: 66ا ُعلِّْمَت ُرْشًدا} [الكهف: أَتَِّبُعَك َعَلى َأْن تـَُعلَِّمِن ِممَّ 

نـَْيويَِّة واألْخَرِويَِّة، والرََّشُد يُ  قاُل يف األُموِر األْخَرِويَِّة ال بـَْعُضُهْم: الرََّشُد أَخصُّ ِمَن الرُّْشِد، فإنَّ الرُّْشَد يُقاُل يف األُموِر الدُّ
ُر.  ]، و  {َوَما أَْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرِشيٍد} 7والرَّاِشُد والرَِّشيُد يُقاُل فيهما مجيعاً:  {أُوَلِئَك ُهُم الرَّاِشُدوَن} [اُحلجَرات: َغيـْ

 ] أي ليس تقديرُُه حسناً فيما قدَّر.97[ُهود: 
َياٌن َمْرُصوٌص} [الصَّف:  ا ُبِينَ 4رص:  {َكأَنـَُّهْم بـُنـْ  يف الصالِة: أي تالصقوا وَتضايـَُقوا ِفيها. وتـَْرِصيُص املرأِة أن ُتَشدَِّد التـَّنَـقَُّب، وذلك أبـَْلُغ ِمَن التـََّرصُِّص.لرَّصاِص. ويُقاُل: َرَصْصُتُه وَرصَّْصُتُه. وتـََراصُّوا ] أي ُحمَْكٌم كأمنَّ

، رصد: الرََّصُد: االْسِتْعَداُد للتـََّرقُِّب. يُقاُل: َرَصَدُه وتـََرصََّد له: قَـ  َعَد له يف الطريق، واملرصاد: املكان يُرَصُد فيه العدوُّ
َ َوَرُسوَلُه ِمْن قـَْبُل} [الّتوبَة َّ ]. 107: وأْرَصَد له الشيَء: أعدَّه له، مثل أرَصَد له احلساَب  {َوِإْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب ا

ال َمْلَجأ وال َمْهَرَب من أمر هللا الذي يرصدهم والرََّصُد: الذي ] تنبيه أنه 14وقوُلُه:  {ِإنَّ َربََّك َلِباْلِمْرَصاِد} [الَفجر: 
يرُصُد كاجلندي واحلارس وغريمها، يُقاُل لِلرَّاِصِد الواِحِد، وللجماَعِة األرصـاد، وللَمْرُصـوِد، واِحـداً كاَن أو مجعاً.  

ي حيفظ الذي يطّلع عليه الرسول فيجعل من بني يديه ] أ27{َيْسُلُك ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا} [اجلّن: 
ومن خلفه رَصداً من املالئكة حيفظون الوحي من أن تسرقه الشياطني فتلقيه إىل الكهنة. واملَْرَصُد: َمْوِضُع الرَّصد  

ىل:  {ِإنَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصاًدا} ] أي ِبكـلِّ طريـٍق، وبكـلِّ َمْسلٍك، وقوُله تعا5{َواقـُْعُدوا َهلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد} [الّتوبَة: 
 ].71] تنبيه إىل أنَّ عليها ممّر الناِس، وعلى هذا قوُلُه تعاىل  {َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َوارُِدَها} [َمرَمي: 21[النـّبَِإ: 

واملعىن واحد؛ وعنه اْسُتِعَري: َلِئيٌم َراِضٌع رضع: يُقاُل: َرَضَع املَْوُلوُد يـَْرِضُع، وَرِضع يـَْرَضُع َرضاعاً وَرضاَعًة ورُضَع يَرُضُع، 
ُعوِرَف يف ذلك قيَل: ِلَمْن َتناَهى ُلْؤُمُه ـ وإْن كاَن يف األْصِل ِلَمْن يـَْرَضُع َغَنَمُه لَْيًال لِئالَّ ُيْسَمَع َصْوُت َشْخِبِه، فـََلمَّا تُـ 



َي الثَِّنيَّتاِن ِمَن األسنا ما يف الرَّْضِع. قال تعاىل:  {َواْلَواِلَداُت َرُضَع ُفالٌن، حنُو َلُؤَم. ومسُِّ ]،  {فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ} 233يـُْرِضْعَن أَْوَالَدُهنَّ َحْوَلْنيِ َكاِمَلْنيِ ِلَمْن أََراَد َأْن يُِتمَّ الرََّضاَعَة} [البَـَقَرة: ِن الرَّاِضَعتَـْنيِ الْسِتعانَِة الصَّيبِّ ِ
[ابن » َحيُْرُم ِمَن الرَّضاِع ما َحيُْرُم ِمَن النََّسبِ «]. ويُقاُل: ُفالٌن أخو ُفالٍن ِمَن الرَّضاَعِة. وقال (ص) : 6لّطَالق: [ا

] أي 233] . وقال تعاىل:  {َوِإْن أََرْدمتُّْ َأْن َتْستَـْرِضُعوا أَْوَالدَُكْم} [البَـَقَرة: 1937ماجه ـ كتاب النكاح ـ رقم 
 نـَُهنَّ إْرضاَع أوالدُِكْم.َتُسوُمو 

َِّ: أْن َال َيْكَرَه ما َجيْري به َقضاؤهُ  َِّ رضـي: يُقاُل: َرضَي يـَْرَضى ِرضاً فهو َمْرضيٌّ وَمْرُضوٌّ. وِرضا الَعْبِد َعِن ا . وِرضا ا
َتِهياً َعْن نـَْهِيِه، ومنه  {رَ  ُهْم َوَرُضوا َعْنُه} [املَائدة: َعِن الَعْبِد، هو أْن يـََراُه ُمؤمتَِراً ألْمرِِه وُمنـْ ُ َعنـْ َّ ]، و  119ِضَي ا

ُ َعِن اْلُمْؤِمِنَني} [الَفْتح:  َّ نْـَيا ِمَن اآلِخَرِة} [الّتوبَة: 18{َلَقْد َرِضَي ا ْحلََياِة الدُّ ِ ] و  {يـُْرُضوَنُكْم 38]، و  {أََرِضيُتْم 
َفـَْواِهِهْم َوََْىب قـُُلوبـُُهْم} [الّتوبَة: تـَُهنَّ ُكلُُّهنَّ} [األحزَاب: 8 ِ ]. والّرِْضـواُن: 51]، و  {َوَال َحيَْزنَّ َويـَْرَضْنيَ ِمبَا آتـَيـْ

 َِّ َِّ تعالـى ُخـصَّ َلْفـُظ الّرِْضواِن يف القرآِن ِمبا كاَن ِمَن ا تعاىل:  {َوَرْهَبانِيًَّة  الّرِضـا الكثُري. وَلمَّا كاَن أعظُم الرِّضا ِرضا ا
} [اَحلديد: ابـْتَ  َِّ َناَها َعَلْيِهْم ِإالَّ اْبِتَغاَء ِرْضَواِن ا ً} 27َدُعوَها َما َكتَـبـْ َِّ َوِرْضَوا تَـُغوَن َفْضًال ِمَن ا ]، وقال:  {يـَبـْ

ُرُهْم َربـُُّهْم ِبَرْمحٍَة ِمْنُه َوِرْضَواٍن} [الّتوبَة: 29[الَفْتح:  ْلَمْعُروِف} ]. وقوُلُه تعاىل:  {ِإذَ 21]، و  {يـَُبشِّ ِ نَـُهْم  ا تـََراَضْوا بـَيـْ أي َمْرِضيٌَّة، والرضا اَألكمل ما » عيشٌة راضيةٌ «] أي أْظَهَر ُكلُّ واِحٍد منهُم الّرِضا ِبصاِحِبِه وَرِضَيُه. و 232[البَـَقَرة: 
 ].3ِدينًا} [املَائدة:  رضي هللا سبحانه وتعاىل للناس من الدين القّيم لقوله تعاىل:  {َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسَالمَ 
ِبٍس ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ُمِبٍني} [األنَعام:  َ لرَّْطِب 59رطب: الرَّْطُب ِخالُف الياِبِس  {َوَال َرْطٍب َوَال  ]. وُخصَّ الرَُّطُب 

ْذِع الَنْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرطًَبا َجِنيا} [َمرَمي: ]. وأْرَطَب النَّْخُل، حنُو أْمتََر وأْجَىن. 25 ِمَن التَّْمر:  {َوُهّزِي ِإَلْيِك ِجبِ
ُتُه: أْطَعْمُتُه الرَّْطَب؛ ورِطَب الرَُّجُل َرطَباً، إَذا َتَكلََّم مبا َعنَّ له ِمْن َخطَأ وصَ  العيُش «واٍب؛ ووَرطَْبُت الَفَرَس، وَرطَّبـْ

 ، ِعباَرٌة َعِن العيش الناِعِم.»الرَّطيبُ 
ْعابَُة:  رعب: الرُّْعُب: االْنقطاعُ  ُتُه فـََرَعَب ُرْعباً، وهو َرِعٌب. والرتِّ ِمن اْمتالِء اخلَْوِف، والرْعُب: الوعيُد، يُقاُل: َرَعبـْ

ُِم الرُّْعَب} [األحَزاب: ». هو يف السلم تِْلَعاَبٌة ويف احلرب تِْرعابةُ «الَفُروَقُة، يقال  ]،  26قال تعاىل:  {َوَقَذَف ِيف قـُُلِو
ُهْم ُرْعًبا} [الكهف: 151ُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب} [آل ِعمَران: {َسنُـْلِقي ِيف قُـ  ]. ولَِتَصوُِّر 18]،  {َوَلُمِلْئَت ِمنـْ

ْعِتباِر الَقْطِع قيَل: َرَعْبُت السَّ   ناَم: َقطَْعُتُه.االْمِتالِء منه قيل: َرَعْبُت اَحلْوَض: َمألتُُه. وَسْيٌل َراِعٌب: َميْأل الواِدَي، و
 وجارَِيٌة ُرْعُبوبٌَة: شابٌَّة، واجلمُع الرَّعاِبيُب.

]. الرَّْعُد: َصْوُت 13]،  {َوُيَسبُِّح الرَّْعُد ِحبَْمِدِه} [الّرعد: 19رعد: قال تعاىل:  {ِفيِه ظُُلَماٌت َوَرْعٌد} [البَـَقَرة:  ما َعِن السَّحاِب. ورِوَي أنه َمَلٌك َيُسوُق السَّحاَب. وقيَل: َرَعَدِت السماُء  وبـََرَقْت، وأْرَعَدْت وأبـَْرَقْت. وُيَكىنَّ ِ ِد. ويُقاُل يف املثل:  ملن ُيكِثُر الكالَم وال خَري عنَدُه. والّرِْعِديُد: املُْضَطِرِب ُجْبنًا من كثرة » َصَلٌف َحتَْت الَراِعَدةٍ «التـََّهدُّ
 االرتعاد، ومنه أْرِعَدْت فـََراِئُصُه َخْوفاً.



َْلِسَنِتِهْم َوَطْعناً ِيف الدِّيِن} [النَِّساء: 104وُلوا َراِعَنا} [البَـَقَرة: رعن:  {َال تـَقُ  ِ ] كاَن ذلك قَـْوًال 46]،  {َوَراِعَنا لَيا 
ْم يـَُقوُلوَن َراِعنا، أي  لرُُّعونَِة، ويُوِمهُوَن أ َفْظنا. ِمْن احْ يـَُقوُلونه للنيبِّ (ص) على َسبيِل التَّهكُِّم يـَْقِصدوَن به َرْمَيُه 

عتبار أن األرعَن هو األهوُج يف منطِقهِ  ، وتسميته قـَْوهلِِْم: َرُعَن الرَُّجُل يـَْرُعُن َرَعناً، فهو َرِعٌن وأْرَعُن، وامرأٌة َرْعناُء. 
لرَّْعِن، أي أنف اجلبل. ومنه قوله تعاىل:  {َال تـَُقوُلوا َراِعَنا َوُقوُلوا اْنظُ  ] 104ْرَ} [البَـَقَرة: بذلك مليل فيه، تشبيهاً 

وذلك أن املسلمني كانوا يقولون:  رسول هللا راعنا، أي اْسَتِمْع ِمنا، فحرَّفِت اليهود تلك املقولة فقالوا:  حممَّد: 
راعنا، وهم يُلحدون إىل الرعونة، يريدون به النقيصَة (وحاشا له (ص) ) فلما ُعوِتَب بنو يهوَد قالوا: نقول كما كان 

َُّ تعاىل عن ذلك بقوله العزيز:  {َال تـَُقوُلوا َراِعَنا} [البـََقَرة:  يقولُ   ].104املسلمون يف اجلاهلية، فنهى ا
ْعُي رعى: املراعاة: التفّقُد للشيِء يف نفسه ويف أحوالِِه. واملراعاُة واحملافظُة واملراقبـُة نظائُر، ونقيض املراعاة الَغْفلُة، والرَّ 

ُتُه: أي َحِفْظُتُه، وأْرعَ يف األْصِل: ِحْفظُ  ُتُه:  احليـواِن، إمَّـا بِِغَذائِـِه احلافِـِظ ِحلَياتِِه، وإمَّا ِبَذبِّ الَعُدوِّ عنه. يُقاُل: َرَعيـْ يـْ اْرَعْوا َجَعْلُت له ما يـَْرَعى. والّرِْعُي: ما يـَْرعاُه من النبات، واملَْرَعى: الَكَألُ، وَمْوِضُع الرَّْعي. قال تعاىل:  {ُكُلوا وَ 
َها َماَءَها َوَمْرَعاَها} [النَّازَعات: 54أَنـَْعاَمُكْم} [طه:  ]، 4]،  {َوالَِّذي َأْخرََج اْلَمْرَعى} [األعلى: 31]،  {َأْخرََج ِمنـْ

ياَسِة  {َوَجَعْلَنا ِيف قـُُلوِب الَِّذيَن اتـَّبَـُعوُه َرْأَفًة َوَرْمحَ  َناَها وُجِعَل الرَّْعُي والّرِعاُء للِحْفِظ والسِّ ًة َوَرْهَبانِيًَّة ابـَْتَدُعوَها َما َكتَـبـْ َِّ َفَما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها} [اَحلديد:  ] أي ما حاَفظُوا عليها َحقَّ املُحاَفَظِة. وُيَسمَّى 27َعَلْيِهْم ِإالَّ اْبِتَغاَء ِرْضَواِن ا
 ). قال الشاِعُر:112»(ُكلُُّكْم َراٍع وُكلُُّكْم َمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ «ُكلُّ ساِئٍس لنَـْفِسِه أو لَِغْريِه راِعياً. وُرِوَي: 

 وال املَْرِعيُّ يف األقْـَواِم كالرَّاِعي
 ْيُت النجوَم: ومجُع الرَّاِعي رِعاٌء وُرعاٌة. وُمَراعاُة اِإلْنساِن ِلألْمر: ُمَراقـَبـَُتُه إَىل ماَذا َيِصُري، وماَذا يُكوُن منه. ومنه َراعَ  

} [البَـَقَرة:  ُتُه َمسِْعي: َجَعْلُتُه َراِعياً لكالِمِه. ويُقال: 104{َال تـَُقوُلوا رَاِعَنا َوقُوُلوا اْنظُْرَ ، أي »راِعين َمسَْعكَ «] وأْرَعيـْ
 »).عن«استمع ملقايل، (ملعرفة سبب النزول راجع لفظة 

الشيُء: اتََّسَع. وَحْوٌض َرِغيٌب. وُفالٌن َرِغيُب اَجلْوِف. وفـََرٌس رغب: أْصُل الرَّْغَبِة: السََّعُة يف الشيِء. يُقاُل: َرُغَب 
] فإذا 90} [األنبَياء: َرِغيُب الَعْدِو. والرَّْغَبُة والرََّغُب والرَّْغَىب: السََّعُة يف اإلَراَدِة. قال تعاىل:  {َوَيْدُعونـََنا َرَغًبا َوَرَهًبا

َِّ َراِغُبوَن} [الّتوبَة: قيَل: َرِغَب فيه وإليه، يـَْقَتِضي اِحلرْ  َّ ِإَىل ا ]، وإذا قيَل َرِغَب عنه، اقْـَتَضى 59َص عليه:  {ِإ
]،  {أََراِغٌب أَْنَت 130َصْرَف الرَّْغَبِة عنه، والزُّْهَد فيه، حنُو قولِِه تعاىل:  {َوَمْن يـَْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبـَْراِهيَم} [البَـَقَرة: 

ِإبـَْرا رٌك هلا، وزاهٌد فيها. والرَّغيَبُة، مجعها 46ِهيُم} [َمرَمي: َعْن آِهلَِيت  ] أي: أأنت معرٌض عن آهليت  إبراهيم و
ً فيه فتُكوُن ُمْشتَـقًَّة ِمَن الرَّْغَبِة، وإمَّا ِلَسَعِتِه.  الرغائب، وهي: الَعطاُء الكثُري، إمَّا لكونِه َمْرُغو

َها َرَغًدا} [البَـَقَرة: رغد: َعْيٌش َرَغٌد، وَرِغيٌد: طَيٌِّب و  ]،  {َْتِيَها رِْزقـَُها َرَغًدا ِمْن ُكلِّ 35اِسٌع. قال تعاىل  {وَُكَال ِمنـْ
]. وأْرَغَد الَقْوُم: َصاُروا يف َرَغٍد ِمَن الَعْيِش. وأْرَغَد ماشيَـَتُه: ترَكها تـَْرَعى كيف شاءت. 112َمَكاٍن} [الّنحل: 

 ْخَتِلُط الدَّالُّ بَكثْـَرتِِه على َرَغِد الَعْيِش.واملِْرغاُد ِمَن اللََّنبِ: املُ 



ُرُه: أََذلَُّه. ويـَُعبـَّرُ   بذلك َعِن رغم: الرَّغاُم: الرتاُب الرَِّقيُق. وَراِغُم األنف: الذليل الذي وَقَع يف الرَّغاِم، وأْرَغَمُه َغيـْ
 السََّخط. كقوِل الشاِعِر:

َىب ولكْن أزِيُدها  إذا َرِغَمْت تلَك األنُوُف َملَ اْرِضها  ومل أْطُلِب الُعتـْ
ُ أنـَْفُه. وأْرَغَمُه: أسْ   َّ إلْرضاِء ِممَّا يـُنَـبُِّه َدالَلَتُه على اِإلْسخاِط، وعلى هذا قيَل: أْرَغَم ا َخَطُه. وَراَغَمُه: َفُمَقابـََلُتُه 

ْد ِيف اَألْرِض ُمَراَغًما َكِثريًا} ساَخَطُه، وَجتاَهَدا على أن يـُْرِغَم أَحُدُمها اآلَخَر، مث ُتْسَتعاُر املُ  َراَغَمُة للُمَناَزَعِة.  {جيَِ
ُد يف األرِض ُمتََّسعاً مما كاَن فيه من َتْضِييِق 100[النَِّساء:  ] أي َمْذَهباً َيْذَهُب إليه إذا رَأى ُمْنَكراً يـَْلَزُمُه، أي جيَِ

 فر واملُنكر.املُشركَني َعَلْيِه، أو أماِكَن يـَْهُرُب ِإليها من الكُ 
، وَرفَّ فَـ  ْرَخُه رف: َرِفيُف الشجر: اهتزاُز أْغصانِه من نضارته. وَرفَّ الطَّيـُْر: َنَشَر َجناَحْيِه. يُقاُل: َرفَّ الطائُِر يـَُرفُّ

ُه » ُه ويَرفُّهُ ذَهَب ما كان حيفُّ «يـَُرفُُّه، إذا َنَشَر جناَحْيِه ُمتَـَفقِّداً له. واْسُتِعَري الرَّفُّ للُمتَـَفقِِّد، فقيَل:  أي من كان يُضمُّ
ُب عليه، وقيَل:  ويـََودُُّه ويتَحدَّ

 َمْن َحفَّنا أو َرفَّنا فـَْليَـْقَتِصد
َتِشُر ِمَن األوَراِق. وقولُُه تعاىل:  {َعَلى َرفـَْرٍف ُخْضٍر} [الرَّمحن:  ] َفَضْرٌب ِمَن الثياِب ُمَشبٌَّه 76والرَّفْـَرُف: املُنـْ

ِض. وقيَل:  ا لرِّ ِد، وذُِكَر َعِن احلسِن أ الرَّفْـَرُف َطَرُف الُفْسطاِط واخلِباِء الواِقِع على األرِض ُدوَن اَألْطناِب واألو  املَخادُّ.
ً} ِعظَامً  رفـت: َرفَـتُّ الشيَء أْرفـُُتُه َرْفتاً، فـَتـَّتُُّه. والرُّفاُت والَفتاُت: كلُّ ما تَكسََّر وبِلَي  {َوَقاُلوا أَِإَذا ُكنَّا ا َوُرفَا َقِطِع ِقْطَعًة ِقْطَعًة.49[اإلسَراء:   ]، واْسُتِعَري الرُّفاُت للَحْبِل املُنـْ

ٌن ِلما ُيْستَـْقَبُح ِذْكُرُه ِمْن ِذْكِر اجلِماِع وَدَواِعيِه، وُجِعَل ِكنايًَة َعِن اِجلماعِ  يف قوِلِه تعاىل:   رفث: الرََّفُث: كالٌم ُمَتَضمِّ
َياِم الرََّفُث ِإَىل ِنَساِئُكْم} [البَـَقَرة: {أُِحلَّ َلُكْم لَ  َلَة الصِّ ] تنبيهاً على َجواِز ُدعاِئهنَّ إَىل ذلك وُمكاَلَمِتِهنَّ فيه. 187يـْ

} [البَـَقَرة:  ِنِه معَىن اِإلفضاِء. وقولُُه:  {َفَال َرَفَث َوالَ ُفُسوَق َوَال ِجَداَل ِيف احلَْجِّ َِىل لَتَضمُّ َتِمُل أْن ] حيَْ 197وُعدَِّي 
: َرَفَث يُكـوَن نـَْهيـاً َعـْن َتعاِطي اِجلماِع، وأْن َيُكوَن نـَْهياً َعِن القوِل الَفاِحِش، إذ هـو ِمن دواِعيِه، وذلك يف احلج. يُقالُ 

، وهلذا ُيْستَـْعَمُل أَحُدُمها   َمْوِضَع اآلَخر.وأْرَفَث. فـََرَفَث فـََعَل. وأْرَفَث: صاَر َذا َرَفٍث. وُمها كاملَُتالزَِمْنيِ
لَقَدِح. وقد َرَفدتُُه: رفد: الّرِْفُد: املَُعونَُة والَعِطيَُّة. والرَّْفُد مصدٌر. واملِْرَفُد: ما ُجيَْعُل فيه الّرِْفُد ِمَن الطَّعاِم، وهلذا ُفسِّ  َر 

لّرِْفِد. قال تعاىل:  {ِبْئَس الّرِْفُد اْلَمْرُفوُد} [ُهود:  ْدتُُه: َجَعْلُت له رِْفداً يـَتَـَناولُُه شيئاً فشيئاً. فـََرَفَدُه ]. وأْرفَ 99أنـَْلُتُه 
َسَة. والرَُّفوُد: الناَقُة ا ليت َمتْألُ املِْرَفَد َلَبناً ِمْن وأْرَفَدُه، حنُو َسقاُه وأْسقاُه. وُرِفَد ُفالٌن، فهو ُمْرَفٌد، اْسُتِعَري ِلَمْن أْعطَي الرِّ

َقِطُع لَبَـُنُه َصْيفاً وِشتاًء. وقوُل َحْلَبٍة واحدٍة، فهي َرُفوٌد  يف معَىن فاِعٍل. وقيَل: املَراِفيُد ِمَن النُّوِق والشاِء: ما ال يـَنـْ
 الشاِعر:

ً أَحذَّ يَِد الَقِميصِ    فأْطَعْمَت الِعرَاَق ورَاِفَدْيه  فـََزاِرّ



ي معاَونَُة احلجيج، كاَنْت ِمْن قـَُرْيٍش بشيٍء كانُوا ُخيْرُجونَُه أي ِدْجَلَة والُفَراَت. وتـََراَفُدوا: َتعاونُوا، ومنه الّرِفاَدُة، وه 
 لُِفَقَراِء احلاج.

َتها َعْن َمَقّرِها حنُو:  {َوَرفَـْعَنا فَـْوَقُكُم اْلطُّ  َرًة يف األْجساِم املَْوُضوَعِة إذا أْعَليـْ ] و  63وَر} [البَـَقَرة: رفع: الرَّْفُع: يُقاُل 
َُّ الَِّذي َرفَ  َرًة يف الِبناِء إذا َطوَّْلَتُه حنُو قوِلِه:  {َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـَْراِهيُم 2َع السََّماَواِت ِبَغْريِ َعَمٍد تـََرْونـََها} [الّرعد: {ا ]، و

َرًة يف الذِّْكر إذا نـَوَّْهَتُه حنُو قولِِه:  {َوَرفَـْعَنا َلَك ذِ 127اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت} [البَـَقَرة:  َرًة 4ْكَرَك} [الشَّرح: ]، و ]، و
]،  {نـَْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن 32يف املَْنزَِلِة إذا َشّرفْـَتها حنُو قولِِه:  {َوَرفـَْعَنا بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرَجاٍت} [الّزخُرف: 

َرَجاِت ُذو اْلَعْرِش} [َغافر: 83َنَشاُء} [األنَعام:  َّ قَـتَـْلَنا اْلَمِسيَح   ]. وقوُلُه تعاىل:15]،  {َرِفيُع الدَّ {َوقـَْوهلِِْم ِإ َِّ َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبَِّه َهلُْم َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلُفوا فِ  يِه َلِفي َشكٍّ ِمْنُه َما َهلُْم ِبِه ِمْن ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ َرُسوَل ا
ُ ِإَلْيِه} [النَِّساء: ِعْلٍم ِإالَّ اتَِّباَع الظَّنِّ َوَما قـَتَـ  َّ َعُه إىل السماِء، وَرفْـَعُه ِمْن 158-157ُلوُه يَِقيناً * َبْل َرفـََعُه ا ] َحيَْتِمُل َرفـْ

] أي القيامة حيث ختفض أقواماً إىل ُسُفل اجلحيم وترفع 3َحْيُث التَّْشريُف. وقال تعاىل:  {َخاِفَضٌة َراِفَعٌة} [الواِقَعة: 
] فإشاَرٌة إَىل قدرة هللا تعاىل يف َرْفِع 18ل اجلنة. وقوله:  {َوِإَىل السََّماِء َكْيَف رُِفَعْت} [الَغاِشَية: أقواماً إىل مناز 

] أي شريفٍة، كناية عن جمالس أهل اجلنة، 34السماوات بغري ُعُمد. وقوُلُه َعزَّ وجلَّ:  {َوفـُُرٍش َمْرُفوَعٍة} [الواِقَعة: 
] مكرَّمٍة عند هللا تعاىل، مرفوعة يف السَّماِء، 14-13ُمَكرََّمٍة *َمْرُفوَعٍة ُمَطهََّرٍة} [َعَبَس: وكذا قولُُه:  {ِيف ُصُحٍف 

ُ َأْن تـُْرَفَع} [النُّور:  َّ َا 36ومنزَّهٍة عن مسِّ الشياطني. وقولُُه:  {ِيف بـُُيوٍت َأِذَن ا ] أي ُتَشرََّف، وذلك حنُو قولِِه:  {ِإمنَّ
ُ لِ  َّ  ].33ُيْذِهَب َعْنُكُم الّرِْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت} [األحَزاب: يُرِيُد ا

ُن رفق: َرَفَق به َرْفقاً: لطف به. وتـََرفََّق به رَفَق. وَرِفَق البعُري َرَفقاً: انفتل مرفقُه عن جنبه. الّرِفق: لُني اجلانِب وحس
املِْرفـََقة: املخّدة أو األريكة. وقوله تعاىل:  الصنيِع، وما استعني به كاملرفق. وارتفق: اتكأ على ِمرفق يده أو على  ْء َلُكْم ِمْن أَْمرُِكْم ِمْرفَـًقا} [الكهف:  لُيسر والرفق واللطف. وأما قوله 16{َويـَُهىيِّ تيكم  ] أي يسّهل عليكم أمرَكم و

ًرا َأَحاَط ِِْم ُسَراِدقـَُها} [الكهف: َ َ لِلظَّاِلِمَني  َّ أَْعَتْد ]. .. إىل قوله تعاىل:  {َوَساَءْت ُمْرتـََفًقا} 29 تعاىل:  {ِإ
]، أي ساءت النار متكًأ هلم وساءت جمتمعاً، مأخوذ من املرافقة، وساءت منزالً ومستقراً. وأما قوله  29[الكهف: 

] أي حسنت 31]... إىل قوله تعاىل:  {َوَحُسَنْت ُمْرتـََفًقا} [الكهف: 31{أُوَلِئَك َهلُْم َجنَّاُت َعْدٍن} [الكهف: 
 منزالً وجملساً وجمتمعاً.

كاَنِت الّرِقَُّة يف ِجْسٍم ُتضادُّها رق: الّرِقَُّة كالدِّقَِّة، لكن الدِّقَُّة تُقاُل اعِتباراً ِمبَُراعاِة َجَوانِِبِه، والّرِّقُة اعِتباراً بُعْمِقِه، َفَمَىت  
نْفٍس ُتضادُّها اجلَْفَوُة والَقْسَوُة. يُقاُل: ُفالٌن َرِقيُق الَقْلِب، وقاِسي  الصَّفاَقُة، حنُو ثوٍب َرِقيٍق وَصِفيٍق. وَمَىت كاَنْت يف

: الصحيفة أو كلُّ ما ُيْكَتُب فيه ِشْبُه الكاِغِد، وهو فارسيٌّ معرٌَّب ومعناه القرطاس  {ِيف َرقٍّ َمْنُشورٍ  } الَقْلِب. والرَّقُّ
ً: َجَعَلُه َرقيقاً.]. والرقيُق: املَْمُلوُك، ومجُعُه أر 3[الطُّور:   قَّاُء. واْستَـَرقَّ ُفالٌن ُفال



سم أجزائه،   رقب: الرَّقَـَبُة: اسٌم للُعْضو املَْعُروِف، اجلمع رقاٌب ورقباٌت. وُجِعَل يف التَّعاُرِف اْمساً للعبد تسميًة للكل 
لظَّْهِر َعِن املَرُْكوِب، فقيَل: ُفالٌن يـَْرُبُط كذ لرأِس، و  َ ا َرأساً، وكذا َظْهراً. ومنه قوله تعاىل:  {َوَمْن قـََتَل ُمْؤِمناً كما ُعربِّ

]، و  {َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَىب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكَني َواْبَن السَِّبيِل 92َخطًَأ فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة ُمْؤِمَنٍة} [النَِّساء: 
ُتُه: أَصْبُت 177} [البَـَقَرة: َوالسَّائِِلَني َوِيف الّرَِقابِ  ] أي املَُكاتَبَني واألسرى، فَـُهُم الذيَن ُتْصَرُف إليهُم الزكاُة. ورَقـَبـْ

ُتُه: َحِفْظُتُه. والرَِّقيُب: احلاِفُظ. وذلك إمَّا ملَُراعاتِِه َرقـََبَة املَْحُفوِظ، وإمَّا ِلَرْفِعِه رَ  {َما قَـبَـَتُه. وقـوله تعاىل:  َرقـَبَـَتُه. وَرقَـبـْ
] أي ما يتكلُم بكالٍم فيلفظُُه إالَّ لديه حافٌظ حاضٌر. وقوله تعاىل:  18يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد} [ق: 
قوله  ] أي ال حيفظون وال يراعون للمؤمنني قرابًة وال عهداً. وأما10{َال يـَْرقـُُبوَن ِيف ُمْؤِمٍن ِإال َوَال ِذمًَّة} [الّتوبَة: 
] أي انتظروا ما وَعدكم ربُّكم من العذاِب إين معكم منتظٌر. 93تعاىل:  {َواْرَتِقُبوا ِإّينِ َمَعُكْم َرِقيٌب} [ُهود: 

واملرَقُب: املكان العايل الذي يشرف عليه الرَّقيُب. وترقَّب: احرتز، حنو قوله تعاىل:  {َفَخرََج ِمنـَْها َخائًِفا يـَتَـَرقَُّب} 
 ] أي خائفاً حمرتزاً ينتظر األخباَر ويتوقَُّع حدوَث أمٍر يتعلَُّق به.21[الَقَصص: 

َوُهْم رُُقوٌد} رقد: الرُّقاُد: املُْسَتطاُب ِمَن النـَّْوِم القليِل، يُقاُل: َرَقَد رُقُوداً، فهو َراِقٌد. واجلمُع: الرُُّقوُد. قال تعاىل:  {
لرُُّقوِد، أي18[الكهف:  ا وَصَفُهْم  أهِل الكهِف، َمَع َكثْـَرِة َمناِمِهْم اعِتباراً ِحباِل املَْوِت، وذاَك أنَّ من رآهم  ] وإمنَّ

َويـَْلَنا َمْن بـََعثـََنا ِمْن مَ  ْم أْمَواٌت، َفكاَن ذلك النـَّْوُم قليًال يف َجْنِب املْوِت. قال تعاىل  {َ َ} [يس: اْعتَـَقَد فيهْم أ ْرَقِد
 ] أي َمْضَجِعَنا.52

] أي مكتوٌب، 9ْقُم: اَخلطُّ الَغِليُظ ـ وقيَل هو تـَْعِجيُم الِكتاِب. وقولُُه تعاىل:  {ِكَتاٌب َمْرُقوٌم} [املطّفِفني: رقم: الرَّ 
، ُيْضَرب َمَثًال لِْلِحْذِق يف األُموِر. وأصحاُب الرَّقيِم: هم أصحاب »ُفالٌن يـَْرُقُم يف املاءِ «حروفُه واضحٌة. وقوهلم 
قيم: اْسُم القرية أو املكاِن الذي كانوا فيه، وقيَل: ُنِسُبوا إَىل َحَجٍر رُِقَمت فيه أمساُؤُهْم. وَرْقَمتا الكهف، وقيل عن الر 

ا أثـَُر نَباٍت.  اِحلماِر: لألَثر الذي على َعُضَديِه. وأرٌض َمْرُقوَمٌة: 
لَِّم: صعدُت فيه، ومثله تـََرقَّى وارتـََقى   اْرَق «]. وقيَل: 10{فـَْليَـْرتـَُقوا ِيف اَألْسَباِب} [ص: رقى: َرِقيُت يف الدَّرَِج والسُّ

، أي تكلَّْف ما ُتِطيَق؛ ومعناه أيضاً: اسُكْت على ما فيَك من الَعْيِب. والظَّاِلُع: اسُم فاعل، ومعناه »على ظَْلِعكَ 
 املاِئُل أو املّتهم، قاَل الّنابِغة:

  ظاملاً وهو ظاِلعُ وترتُُك عبداً   أَتُوِعُد عبداً مل َخيُْنَك أمانةً 
] أي َمْن يـَْرِقيه، تنبيه أنه ال رَاقَي يـَْرقيِه 27وَرقـَْيُت: ِمَن الرُّقْـَيِة أي العوذة. وقوُلُه تعاىل:  {َوِقيَل َمْن رَاٍق} [الِقَياَمة:  

 فَيْحميِه، وذلك إشاَرٌة إَىل حنو ما قال الشاِعُر:
َفعُ أْلَفيْ    وإذا املَِنيَُّة أْنَشَبْت أْظفاَرها  َت ُكلَّ َمتِيَمٍة ال تـَنـْ



احلَْلِق يف أْعَلى الصَّْدِر،  وقال ابُن عباٍس: َمْعناُه َمْن يـَْرَقى ِبُروِحِه: أَمالِئَكُة الرَّْمحَِة أْم َمالِئَكُة الَعَذاِب؟ والتـَّْرقـَُوُة: ُمَقدَّمُ  
] وقوله تعاىل:  {أَْو تـَْرَقى ِيف السََّماِء 26ِت التـَّرَاِقَي} [الِقَياَمة: َحْيُث ما يـَتَـَرقَّى فيه النـََّفُس ومنه قوله:  {َكالَّ ِإَذا بـََلغَ 

 ].93َوَلْن نـُْؤِمَن لُِرقِِّيَك} [اإلسَراء: 
ِقطاِر، ركب: الرُُّكوُب يف األْصِل: َكْوُن اإلْنساِن على ظْهر َحَيواٍن، وقد ُيْستَـْعَمُل يف السَِّفيَنِة؛ والطّاِئرِة، والسّيارِة وال

ملَْر ا ُكوِب  {َواْخلَْيَل خل... والرَّاِكُب: اْخَتصَّ يف التَّعاُرِف ِمبُْمَتِطي الَبِعري، ومجعُه رَْكٌب ورُْكباٌن ورُُكوٌب. واْخَتصَّ الرِّكاُب 
]،  {َوالرَّْكُب َأْسَفَل ِمْنُكْم} 65 ]،  {َفِإَذا رَِكُبوا ِيف اْلُفْلِك} [الَعنكبوت:8َواْلِبَغاَل َواْحلَِمَري لِتَـرَْكُبوَها َوزِيَنًة} [الّنحل: 

ً} [البَـَقَرة: 42[األنَفال:  ]. وأرَْكَب املُْهُر: حاَن أن يـُرَْكَب. واملُرَكَُّب: اْخَتصَّ ِمبَْن يـَرَْكُب 239]،  {َفرَِجاًال َأْو رُْكَبا
. واملُتَـَراِكُب: ما رَِكَب بـَْعُضُه بـَْعضاً  {َفَأْخَرْجَنا ِمْنُه فـََرَس َغْريِِه، وِمبَْن َيْضُعُف َعِن الرُُّكوِب، أو ال ُحيِْسُن أْن يـَرَْكبَ 

ُتُه: 99َخِضرًا ُخنْرُِج ِمْنُه َحبا ُمتَـَراِكًبا} [األنَعام:  ُتُه: أَصْبُت رُْكبَـَتُه، حنُو َفَأْدتُُه وَرَأْسُتُه. ورَِكبـْ ]. والرُّْكَبُة َمْعُروفٌة. ورَِكبـْ ُتُه ِبرُْكَبِيت  ُتُه بَِيِدي وَعْيِين.أيضاً أَصبـْ ُتُه، أي أَصبـْ  ، حنُو َيَديـُْتُه وِعنـْ
ِتِه اْجلََواِر ِيف اْلَبْحِر َكاَألْعالَ  َ ِم * ِإْن َيَشْأ ركد: رََكَد املاُء والّرِيُح: أي َسَكَن، وكذلك الّسِفيَنُة. قال تعاىل:  {َوِمْن آ

بتة واقفة على ظهر املاء هامدة  33-32ِه} [الّشورى: ُيْسِكِن الّرِيَح فـََيْظَلْلَن َرَواِكَد َعَلى َظْهرِ  ] أي فتبقى السفن 
 ).113كما لو فارقتها احلياة(

ُهْم ِمْن َأَحٍد أَْو َتْسَمُع َهلُْم رِْكًزا} [َمرَمي:  ]. ورَكْزُت كذا، أي َدفـَنـُْتُه دفناً 98ركز: الرِّْكُز: الصَّْوُت اخلَِفيُّ  {َهْل حتُِسُّ ِمنـْ
َر ومنه الرِّكاُز، للماِل املَْدُفوِن إمَّا ِبِفْعِل آَدميٍّ كالَكْنز، وإمَّا ِبِفْعٍل إهلَِيٍّ كاملَْعِدِن. ويـََتناَوُل الرِّكاَخِفّياً،  ُز األْمَرْيِن. وُفسِّ

ألْمَرْيِن مجيعاً.12[الوسائل ـ جملد » ويف الرِّكاِز اخلُمسُ «قولُُه (ص):   [ 
ُ أَرَْكَسُهْم ركس: الرَّْكُس: قْلُب الشيِء  َّ على َرأِسِه، وَردُّ أوَِّلِه إَىل آِخرِه. يُقاُل: أرْكْسُتُه فـَرُِكَس، واْرَتَكَس يف أْمرِه.  {َوا

َنِة أُرِْكُسوا ِفيَها} [88ِمبَا َكَسُبوا} [النَِّساء:  النَِّساء: ] أي َردَُّهْم إَىل ُكْفرِهْم. وأّما قولُه تعاىل:  {ُكلَّ َما ُردُّوا ِإَىل اْلِفتـْ
 ] فمعناه: كّلما ُدُعوا إىل الكفِر أجابُوا، وَرجُعوا إليه.91

لّرِْجِل، َفَمَىت ُنِسب إىل الّراِكِب، فهو إْعَداُء َمرُْكوٍب، حنُو رََكْضُت الَفَرَس. وَمَىت ُنسِ  َب إَىل ركض: الرَّْكُض: الضَّْرُب 
]. وقوله:  {َال تـَرُْكُضوا َواْرِجُعوا ِإَىل َما أُْترِفْـُتْم ِفيِه} 42} [ص: املاِشي فـََوْطُء األرِض، حنُو:  {ارُْكْض ِبرِْجِلكَ 

َزاِم.13[األنبَياء:  ِْ  ] فـَنَـْهٌي َعِن اال
َرًة يف التـََّواُضِع والتَّذَ  ا يف لُِّل إمَّ ركع: الرُُّكوُع: االْحنناُء، َفتاَرًة ُيْستَـْعَمُل يف اهلَْيئِة املخصوصِة يف الصالِة كما هي، و

أَيـَُّها الَّ  ، وثالَث رََكَعاٍت، َصّلى، حنُو:  {َ ِذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا الِعباَدِة وإمَّا يف َغْريها، يقال: رََكَع املَُصِلي رَْكعًة َورَكَعتَـْنيِ
ِع السُُّجوِد} [البَـَقَرة: ]،  {َواْلَعاِكِفَني َوالرُّ 43]،  {َوارَْكُعوا َمَع الرَّاِكِعَني} [البَـَقَرة: 77َواْسُجُدوا} [اَحلّج:  ]،  125كَّ

 ].112{الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن} [الّتوبَة: 
 وكلُّ شيٍء َخيِْفُض رأَسُه فهو راِكٌع، والرُّكعُة: اهلوَُّة يف األرِض.



يًعا  : أي ُمتَـَراِكٌم. والركاُم: ما ]44]، [الطُّور: 37يـَُقوُلوا َسَحاٌب َمرُْكوٌم} [األنَفال: » ركم: قال تعاىل:  {فَـيَـرُْكَمُه مجَِ
 بعُضُه فوَق بعٍض. مجُعَك شيئاً فوَق َشْيٍء حّىت جتعَلُه رَُكاماً َمرُْكوماً، ُمَرتاكماً: وهو املرتاكبُ ]. والرُّكاُم: يُوَصُف به الرَّْمُل، واجلَْيُش. والرَّْكم: 43يـُْلَقى بـَْعُضُه على بـَْعٍض. وقال تعاىل:  {ُمثَّ َجيَْعُلُه رَُكاًما} [النُّور: 

 َشِديٍد} [ُهود: ركن: رُْكُن الشيِء: جانُِبُه الذي َيْسُكُن إليه، وُيْسَتعاُر للُقوَِّة:  {َلْو َأنَّ ِيل ِبُكْم قـُوًَّة أَْو آِوي ِإَىل رُْكنٍ 
ت: 80 فأعرض فرعون عن احلق ] أي 39]. والركن: الذي يتقّوى به البنيان. قوله تعاىل:  {فَـتَـَوىلَّ ِبرُْكِنِه} [الّذارَ

ً جبنده وقومه.  قوُمُه وعدُدُه ومادَّتُُه. َورََكْنُت إىل فالن أي أطعُتُه، ونصحُتُه وأجبُتُه؛ والرُُّكوُن »: رُْكُن الرجل«مستقو
 ِ ُخوُل معهم يف ظُلِمِهْم وإظهاُر ُمواال م؛ أما الدُّخوُل عليِهْم إىل الظََّلَمِة هو املَُداَهَنُة، وأيضاً الركون إىل الظَّلمة هو الدُّ

ً هلم.  {َوَال تـَرَْكُنوا ِإَىل الَِّذيَن ظََلُموا} [ُهود:  لضرورة ركو ] أي ال تستأمنوا هلم وتثقوا 113وخمالطتُهْم فال يُعتُرب 
ا، وقوهلم:   أي تـَبَـرَّكُت به.» ركانه َمتَسَّْحتُ «م، وأرْكاُن الِعباَداِت: َجوانُبها اليت عليها َمْبناها، وِبَرتِكها ُبْطالُ

لَعْظِم الباِيل  {َمْن ُحيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميٌم} [يس: ] و  {َما 78 رم: الرَّمُّ: إْصالُح الشيِء الباِيل. والّرِمَُّة: َختَْتصُّ 
ت:  حلَْبِل البايل. والّرِمُّ: الُفتاُت ِمَن ]. والرُّ 42َتَذُر ِمْن َشْيٍء أََتْت َعَلْيِه ِإالَّ َجَعْلَتُه َكالرَِّميِم} [الّذارَ . وَرممَُّْت املَْنزَل: َرَعْيُت َرمَُّه، كقولَك تـََفقَّْدُت، واِإلْرماُم: السُُّكوُت. وأَرمَّْت ِعظاُمُه، مَُّة: َختَْتصُّ  إذا ُسِحَقْت حىت اَخلَشِب والتّـْنبِ

لكالِم، ومل ُيَصّرُِحوا. والرُّمَّاُن: فـُْعالُن، وهو مثر إذا نُِفَخ فيها مل ُيسَمْع َهلا َدِويٌّ. وتـََرْمَرَم  الَقْوُم: إذا َحرَُّكوا أفـَْواَهُهْم 
 َمْعُروٌف.

ماُك 94رمح:  {تـََناُلُه أَْيِديُكْم َورَِماُحُكْم} [املَائدة:  ابَُّة، تشبيهاً بذلك. والسِّ ]. وقد َرَحمَُه: أصابَُه به. وَرَحمَْتُه الدَّ
لراِمِح ألنَُّه يـَْقدُمُه جنٌم يقولون هو ُرْحمُُه؛ و الرَّاِمُح: ع َي  ا متنُع »أَخَذِت اِإلبُل رَِماَحها«بارة عن جنٍم مسُِّ ، إذا درَّْت كأ  بذلك عن َحنْرِها، وأَخَذِت البـُْهَمى ُرْحمَها، إذا اْمتَـنَـَعْت ِبَشوَْكِتها َعْن رَاِعيها.

]. وَرِمَدِت الناُر: صاَرْت َرماداً. 18 وأْرِمَداُء  {َكَرَماٍد اْشَتدَّْت ِبِه الّرِْيُح} [إبراهيم: رمد: يُقاُل: َرماٌد ورِْمِدٌد وأْرَمدُ 
هلُُموِد. وَرِمَد املاُء: صاَر كأنه فيه َرماٌد ُألجونِِه. وارَمدَّ الشيءُ  َ عنه  لرََّمِد َعِن اهلَالِك، كما ُعربِّ  َ : صار على َلْوِن وُعربِّ

وكان ذلك يف عهد عمر بن اخلطاب (رضي » عاُم الرمادة«وقيَل للبَـُعوِض: ُرْمٌد. والرََّماَدُة: َسَنُة املَْحِل. ومنه الرَّماِد. 
 هللا عنه).

لرَّْمز،   َ َعْن ُكلِّ كالٍم كإشاَرٍة  حلاِجِب. وُعربِّ ، والَغْمُز  لشََّفِة، والصَّْوُت اخلَِفيُّ  َعِن كما ُعربَِّ رمز: الرَّْمُز: إشاَرٌة 
ٍم ِإالَّ َرْمزًا} [آل ِعمَران:  َّ لَغْمز.  {قَاَل آيـَُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثالَثََة َأ َكايَِة  ] أي ِإمياًء أو إشارًة، و: ما 41الشِّ

ا. ، أي مل يـََتَكلَّْم َرْمزاً، وَكتيَبٌة َرمَّاَزٌة: ال ُيْسَمُع منها َرْمٌز مْن َكثْـَرِ  اْرمازَّ
ِة وْقِع الشمِس. يُقاُل: َرَمَضِت الشمُس: وقعْت 185:  {َشْهُر َرَمَضاَن} [البَـَقرَة: رمض ] هو ِمَن الرََّمِض، أي ِشدَّ

ُة َحرِّ الشمِس. وأْرٌض َرِمَضةٌ  . على الرمِل وغريه وقعاً شديداً، َوأَْرَمَضْتُه فـََرِمَض، أي أْحَرقـَْتُه الرَّْمضاُء، وهي ِشدَّ



بَـُعها يف الرَّْمضاء حىت تتفسََّخ » خرج يـَتَـَرمَُّض الظِّباءَ «ُم: َرَعْت يف الرَّْمضاِء َفتقرََّحْت أْكباُدها. و وَرِمَضت الَغنَ  أي يـَتـْ
 أظالفُها فيأخذها.

َ َرَمى} َّ ]. 17[األنَفال:  رمى: الرَّْمُي: يُقاُل يف األْعياِن كالسَّْهِم واَحلَجر، حنُو:  {َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ ا
]،  {يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت} 6ويُقاُل يف املَقاِل، ِكنايًَة َعِن الشَّْتِم، كالَقْذِف، حنُو:  {َوالَِّذيَن يـَْرُموَن أَْزَواَجُهْم} [النُّور: 

 ].4[النُّور: 
]،  {َجَناَحَك ِمَن الرَّْهِب} 13دُّ َرْهَبًة} [اَحلشر: رهب: الرَّْهَبُة والرُّْهُب: َخماَفٌة َمَع َحتَرٍُّز واْضِطَراٍب  {َألَ◌نـُْتْم َأشَ 

} 90] وقُرِىَء ِمَن الرُّْهِب أي الَفزَِع. و  {َرَغًبا َوَرَهًبا} [األنبَياء: 32[الَقَصص:  َِّ ]،  {تـُْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ ا
َي فَاْرَهُبوِن} [البَـَقَرة:  ] أي َمحَُلوُهْم على116]،  {َواْستَـْرَهُبوُهْم} [األعَراف: 60[األنَفال:  َّ أْن يـَْرَهُبوا.  {َوِإ

ِمْن فـَْرِط الرَّْهَبِة. قال ] أي َفخافوِن. والتـََّرهُُّب: التـََّعبُُّد، وهو اْسِتْعماُل الرَّْهَبِة. والرَّْهبانيَُّة: ُغُلوٌّ يف َحتَمُِّل التـََّعبُِّد 40
َْسُ ]. والرُّْهباُن: يُكوُن واِحداً وَمجْعاً، َفَمْن َجَعَلُه واِحداً َمجَعُه على َرهاِبَني 27ديد: تعاىل:  {َوَرْهَبانِيًَّة ابـَْتَدُعوَها} [احلَ  ا هو ِمْن: أَْرَهَب الرجُل، كقوهلم: أَرَهَب عنه الناَس  جلمِع أْلَيُق. واِإلْرهاُب: فـَزَُع اِإلِبِل، وإمنَّ  ُه وَجنَْدتُُه.وَرهاِبَنة و

]. و  {َوَلْوَال 48لِعصابَُة ُدوَن الَعَشرَِة. وِقيَل: يُقاُل إَىل األْربَِعَني  {ِتْسَعُة َرْهٍط يـُْفِسُدوَن} [النَّمل: رهط: الرَّْهُط: ا
قَـْوِم أََرْهِطي} [ُهود: 91َرْهُطَك َلَرَمجَْناَك} [ُهود:  ِحلجاَرة، و  { ِ ] 92] أي لوال ُحرمُة عشريِتَك َلقتْلناَك رمياً 

 ِيت، ومنه: حنن ذوو َرْهٍط، أي جمتمعوَن.أي: َأَعِشريَ 
لرجال فهو ُمراِهٌق؛ َوَرِهَقُه يف احلرب: أدركه،  َرَهق: الرَهق: حلاق األمر، ومنه راهَق الغالُم، إذا بـََلَغ احلُْلَم فـََلِحَق 

وههم غباٌر وال هوان. وقوله تعاىل  ] أي ال يلحق وج26وقال تعاىل:  {َوَال يـَْرَهُق ُوُجوَهُهْم قـَتَـٌر َوَال ِذلٌَّة} [يُونس: 
ُه وأحلَقُه ِبِه، ومنه يف الدعاء 27{َوتـَْرَهُقُهْم ِذلٌَّة} [يُونس:  َّ ال «] أي يلحقهم هوان. ويقال: أرَهَقُه األمَر: أَْغشاُه إ
َّ تعاىل عاىل:  {َوَال تـُْرِهْقِين ِمْن أَْمرِي أي ال تـُْعِسرين ال أْعَسَرَك ربَُّك الكرُمي، ومنه قوله ت» تـُْرِهْقين ال أَْرَهقَك ا

ً وَُكْفًرا} [الكهف: 73ُعْسًرا} [الكهف:  ] 80] أي ال تكلِّفين مشقًة؛ وقوله تعاىل:  {َفَخِشيَنا َأْن يـُْرِهَقُهَما طُْغَيا
ً وكفراً. وقوله تعاىل:  {َفَال َخيَاُف َخبًْسا َوَال َرَهًقا} [اجلّن:  ال خياف حلاق ظلم وال ] أي ف13أي يغشامها طغيا

غشياَن مكروه. والرهُق اسم من اِإلرهاق، وهو َأْن ُحيَْمَل اِإلنساُن على ما ال ُيِطيُقُه، ومنه  {َسُأْرِهُقُه َصُعوًدا} 
ثِّر:   ] أي محَُّلوهم ما ال ُيطيقوَن من املشقَِّة.6]. وقوله تعاىل:  {فـَزَاُدوُهْم َرَهًقا} [اجلّن: 17[املدَّ
َرَهْنُت ْهُن: ما يُوضُع وثِيَقًة للدَّْيِن. والّرِهاُن ِمثْـُلُه، لِكْن َخيَْتصُّ ِمبا يُوَضُع يف السباق، وأْصلهما َمْصَدٌر. يُقاُل: رهن: الرَّ 

ً، فهو َرِهٌني وَمْرُهوٌن، ويُقاُل يف مجع الرَّْهِن: رِهاٌن. قال تعاىل:  {َفرَِهاٌن َمْقُبوضَ  ُتُه رِها ٌة} [البَـَقَرة: الرَّْهَن، وَراَهنـْ
ثِّر: 283 ] إنه َفِعيٌل مبعَىن فاِعٍل، 38] وقُِرىَء: فَـُرُهٌن َمْقُبوَضٌة. وقيَل يف قولِِه:  {ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت َرِهيَنٌة} [املدَّ

بَِتٌة ُمقيَمٌة، وقيَل مبعَىن َمْفُعوٍل، أي ُكلُّ نـَْفٍس ُمقاَمٌة يف َجَزاِء ما َقدََّم اِإلْنس اُن ِمْن َعَمله. وَلمَّا كان الرَّْهُن يـَُتَصوَُّر أي 
ثِّر:  ً، وَرَهْنُت 38منه َحْبُسُه اْسُتِعَري ذلك ِحلَْبِس أيِّ شيٍء كاَن  {ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت َرِهيَنٌة} [املدَّ ]. وَرَهْنُت ُفال



ْلعَ  ا، وحقيقُة ذلك أْن َيْدَفَع ِسْلَعًة تـَْقِدَمًة يف َمثَِنِه ِعْنَدُه. واْرتـََهْنُت: أَخْذُت الرَّْهَن. وأْرَهْنُت يف السِّ ِة، ِقيَل: غاَلْيُت ِ
 فـََتْجَعَلها َرِهيَنًة ِإلمتاِم َمثَِنها.

، وهو ] أي ساِكناً، وقيَل َسَعًة ِمَن الطَّرِيقِ 24رهو: قال تعاىل:  {َواتْـُرِك اْلَبْحَر َرْهًوا ِإنـَُّهْم ُجْنٌد ُمْغَرُقوَن} [الّدخان: 
يَل: ال ُشْفَعَة يف الصحيُح. ومنه الرَّهاُء: للَمفاَزِة املُْسَتويَِة. ويُقاُل ِلُكلِّ َحْوَمٍة ُمْسَتويٍَة َجيَْتمُع فيها املاُء: َرْهٌو، ومنه ق

.  َرْهِو.وَنَظَر أَْعَراِيبٌّ إىل بَِعٍري فاِلٍج، َفقاَل: َرْهٌو بـَْنيَ َسناَمْنيِ
ُر ال نْفِس، ولذا َميـََّز القرآُن بوضوٍح بَني خصائِص كلٍّ ِمْنهَما. ويف هذا املوضوِع يقوُل ابن عباٍس رضي روح: الرُّوُح َغيـْ

ا «هللا عنه:  ا العقل والتمييُز، والروُح اليت  يُوَجُد يف بين آَدَم نـَْفٌس َوُروٌح بينُهما مثُل شعاِع الشَّمس، فالنـَّْفُس اليت 
َُّ نـَْفَسُه َوُروَحهُ التـَّنـَفُُّس والتََّحرُُّك،  ُ سبحانَُه نفَسُه ومل يقبْض روَحُه، وإذا ماَت قبَض ا َّ َم اإلْنساُن قبَض ا ». فإذا 

َِّ «وهذا ما نُِقَل عن اِإلماِم حممد الباقر رضي هللا عنه عندما قال:  ما ِمْن إْنساٍن يناُم إال وتعرُُج نفُسُه إىل مساِء ا
ُ وتبقى روُحُه يف بدِنه  َّ َُّ بقبِض الرُّوِح َأجابِت النفُس، وإذا أِذَن ا وَيِصُري بينهما شعاٌع كشعاِع الشَّْمِس، فإذا أِذَن ا

ُ يـَتَـَوىفَّ األَنْـُفَس ». ببقاِء الرُّوِح رجعِت النـَّْفسُ  َّ وهذا القوُل ِمن ابِن عباٍس واِإلمام الباقِر جاء تفسرياً لقولِه تعاىل:  {ا
 َِ َها اْلَمْوَت َويـُْرِسُل اُألْخَرى ِإَىل َأَجٍل ُمسَ ِحَني َمْو ّمًى ِإنَّ ِيف َذِلَك ا َوالَِّيت ملَْ َمتُْت ِيف َمَناِمَها فـَُيْمِسُك الَِّيت َقَضى َعَليـْ

ٍت لَِقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن} [الزَُّمر:   ].42َآلَ
َِّ  {َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوحِ  } [اإلسَراء:  والرُّوُح ِمْن أمْر ا ُ إىل نفِسِه ِإضافَة 85ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِّ َّ ] َوَقد أَضاَفها ا

ُ َأْشرَاَف املالئكِة أَْرواحاً:  {يـَْوَم يـَُقوُم الرُّوُح َواْلَمَالِئَكُة 29مْلٍك  {َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي} [اِحلجر:  َّ ]. ومسى ا
]. والرُّوُح 193]،  {نـََزَل ِبِه الرُّوُح اَألِمُني} [الشَُّعَراء: 4{تـَْعرُُج اْلَمَالِئَكُة َوالرُّوُح} [املَعارج: ]،  38َصفا} [النّـَبِإ:  ]، {َوأَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه} 102[الّنحل:  األمُني: ِجربيُل (ع) َوُهَو ُروُح الُقُدِس أْيضاً  {ُقْل نـَزََّلُه ُروُح اْلُقُدِس}

َادلة ]: أي قّواهم بنور اإلميان واحلجج والرباهني حىت اهتدوا للحق وعملوا به. ومسي القرآُن روحاً ألنه سبُب 22: [ا
َنا ِإَلْيَك ُروًحا ِمْن أَْمِرَ} [الّشورى:  ]. والرَّْوُح: التـَّنَـفُُّس. وقد أَرَاَح 52السََّعاَدِة يف الدنيا واآلخرِة  {وََكَذِلَك َأْوَحيـْ ] فالّرْحياُن: ما َلُه َراِئَحٌة، وقيَل رِْزٌق، مث يُقاُل لْلَحبِّ 89إذا تـَنَـفََّس. وقولُُه:  {فـََرْوٌح َوَرْحيَاٌن} [الواِقَعة:  اِإلْنساُن:

: إَىل أْيَن؟ فَ 12املَْأُكوِل َرْحياٌن، كما يف قوله:  {َواحلَْبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّْحيَاُن} [الرَّمحن:  قاَل: أْطُلُب ] وقيَل َألعراِيبٍّ
. قال الشاعُر: َِّ. أْي ِمْن رِْزِقِه. واألْصُل ما ذََكْر  ِمْن َرْحياِن ا

 رِيُح اخلَُزاَمى يف البَـَلدْ   َحبََّذا رِيُح الَوَلدْ 
َِّ تعاىل. والّرِيُح: َمْعُروٌف، وهي فيما قيَل: اهلَواُء املَُتَحـرُِّك. و   ُ تعاىل أو ألنَّ الَوَلَد ِمْن رِْزِق ا َّ الرَّْمحَِة، َفِمَن الّرِيِح:  فيها إْرساَل الّرِيِح بَِلْفِظ الواِحِد َفِعباَرٌة َعِن الَعَذاِب، وُكلُّ َمْوضٍع ذُِكَر فيه بَِلْفِظ اجلمِع َفِعباَرٌة َعِن عامَّـُة املََواِضـِع اليت ذََكَر ا َّ أَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِرًحيا َصْرَصًرا} [ال ]،  {َكَمَثِل رِيٍح ِفيَها ِصرٌّ} 16]،  {فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِرًحيا} [ُفّصَلت: 19َقَمر: {ِإ

َح َلَواِقَح} [اِحلجر: 18]،  {اْشَتدَّْت ِبِه الرِّْيُح} [إبراهيم: 117[آل ِعمَران:  ]. وقال يف اجلمِع  {َوأَْرَسْلَنا الرَِّ



َح ُمَبشِّ 22 َح ُبْشًرا} [األعَراف: 46َراٍت} [الرُّوم: ]،  {َأْن يـُْرِسَل الرَِّ ]؛ وأمَّا قوُلُه:  {يـُْرِسُل 57]،  {يـُْرِسُل الرَِّ } [الرُّوم:  َح فَـتُِثُري َسَحاً ] فاألْظَهُر فيه الرَّْمحَُة. وُقرىَء بَِلْفِظ اجلمع وهو أصحُّ. وقد ُيْسَتعاُر الّرِيُح للَغَلَبِة يف 48الرَِّ
]. وقيَل: أْرَوَح املاُء: تـََغيـََّرْت ِرُحيُه، واْخَتصَّ َذِلك 46تـََناَزُعوا فـَتَـْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرُحيُكْم} [األنَفال:  قولِِه:  {َوالَ 

ُرِوَي: مل يـَرَْح َراِئَحَة يِح. و لنـَّْنتِ. ورِيَح الَغِديُر يَراُح: أصابـَْتُه الّرِيُح. وأرَاُحوا: َدَخُلوا يف الرََّواِح. وُدْهٌن ُمَروٌَّح: ُمطَيَُّب الرِّ 
ا ُتْسَتجَلُب الّرِيُح. والرَّا ْد ِرَحيها. واملَْرَوَحُة: َمَهبُّ الّرِيِح. واملِْرَوَحُة: اآلَلُة اليت ِ ِئَحُة: تـََروُُّح َهَواٍء. وَراَح اجلنِة، أي مل جيَِ

ُهْم يف السُّرَعِة كالّرِيِح، أو أنه اسْ  َتفاَد بُرُجوِعِه إليهْم َرْوحاً ِمَن املََسرَِّة. والرَّاَحُة ِمَن الرَّوِح. ُفالٌن إىل أْهِلِه، أي أنه أ
ْسُتِعَري الرََّواُح ويُقاُل: أفـَْعُل ذلك يف َسَراٍح وَرَواٍح، أي ُسُهوَلٍة. واملَُراَوَحُة يف الَعَمِل، أْن يـَْعَمَل هذا َمرًَّة وذلك َمرًَّة، وا

فيه ِمْن ِنْصِف النهاِر، ومنه قيَل: أَرْحنا إبَلنا. وأَرْحُت إليه َحقَُّه، ُمْسَتعاٌر ِمْن أَرْحُت  للوْقِت الذي يـََراُح اِإلْنسانُ 
ُة، فقيَل: َقْصَعٌة َرْوحاُء، اِإلِبَل. واملَُراُح: َحْيُث تـُرَاُح اِإلبُل. َوتـََروََّح الشجُر، وَراَح يـََراُح: تـََفطََّر. وُتُصوَِّر ِمَن الرَّْوِح السَّعَ 

َِّ} [يُوُسف:   ] أي ِمْن فَـَرِجِه وَرْمحَِتِه، وذلك بـَْعُض الرَّْوِح.87وقوُلُه:  {َوَال تـَْيَأُسوا ِمْن َرْوِح ا
َد، ومنه: الرَّاِئُد ِلطاِلِب الَكأل. ورَاَد اإلِ  لَكأل، ِبَل يف طََلِب ارود: الرَّْوُد: التـََّردُُّد يف طََلِب الشيِء ِبرِْفٍق، يُقاُل: رَاَد واْر

ً، ومنه بين املِْرَوُد، وأْرَوَد يـُْرِوُد، إَذا َرفَ  ْعِتباِر الّرِْفِق قيَل: َراَدِت اِإلِبُل يف َمْشِيها تـَُروُد َرَوَدا َق، ومنه ُبِينَ ُرَوْيٌد، حنُو: و
ُقوَلٌة ِمْن َراَد يروُد، إَذا َسَعى يف َطلَ  . واِإلرَاَدُة: َمنـْ َبٌة ِمْن ُرَوْيَدَك الّشْعَر ِبِغبٍّ ِب شيٍء. واإلَراَدُة يف األْصِل: قـُوٌَّة ُمركَّ

َبِغي أْن يـُْفَعَل أو ال يُـ  َنه يـَنـْ ْفَعَل، مث َشْهَوٍة وحاَجٍة وأَمٍل، وُجِعَل امساً لِنـُُزوِع النـَّْفِس إَىل الشيِء َمَع اُحلْكِم فيه 
َبِغي أْن يـُْفَعَل أو ال ُيْستَـْعَمُل َمرًَّة يف املَْبَدإ، وهو نـُُزوُع النـَّْفِس إىل ا نه يـَنـْ تَـَهى وهو اُحلْكُم فيه  َرًة يف املُنـْ لشيِء، و

تَـَهى ُدوَن املَْبَدإ، فإنه يـََتعاَىل َعْن معَىن النـُُّزوِع، َفمَ  َِّ، فإنه يـَُراُد به املُنـْ ُ كذا، يـُْفَعَل. فإذا اْستـُْعِمَل يف ا َّ َىت قيَل: أَرَاَد ا
]. وقد ُتْذكُر 17فيه أنه كذا، وليَس بكذا، حنُو:  {ِإْن أَرَاَد ِبُكْم ُسوًءا َأْو أَرَاَد ِبُكْم َرْمحًَة} [األحَزاب:  َفَمْعناُه: ُحِكمَ 

ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال يُرِ  َّ ا معَىن األْمِر، كقْوِلَك: أرِيُد ِمْنَك كذا، أْي: آُمُرَك بكذا، حنُو  {يُرِيُد ا اْلُعْسَر} يُد ِبُكُم ويُراُد ِ
] أي يـَْقِصُدونَه 83] وقد يُْذَكُر، ويـَُراُد به الَقْصُد حنُو:  {َال يُرِيُدوَن ُعُلوا ِيف اَألْرِض} [الَقَصص: 185[البَـَقَرة: 

ِة االْخِتيارِيَِّة، ولذلك ُتْستَـْعَمُل وَيْطُلُبونَُه. واِإلرَاَدُة: قد َتُكوَن ِحبََسِب الُقوَِّة التَّسِخرييَِّة واِحلّسيَِّة، كما َتُكوُن َحبَسِب الُقوَّ 
} [الكهف:  ِت، حنُو:  {ِجَدارًا يُرِيُد َأْن يـَنـَْقضَّ . واملُرَاَوَدُة: أْن 77يف اجلَماِد ويف احلَيوا ]. ويُقاُل: فـََرسي تُريُد التِّْنبَ

َر  َر ما يُريُد، أو تـَُروَد َغيـْ َرَك يف اِإلَراَدِة، فـَُرتِيَد َغيـْ ً َعْن كذا حنو:  {قَاَل ِهَي َراَوَدْتِين َعْن تُنازَِع غيـْ ما يـَُروُد، وَراَوْدُت ُفال ] أي َتْصرِفُُه َعْن َرأِيِه، وعلى ذلك قولُُه:  {َوَلَقْد 30]،  {تـَُراِوُد فـََتاَها َعْن نـَْفِسِه} [يُوُسف: 26نـَْفِسي} [يُوُسف: 
ُه} [يُوُسف: ]،  {َسنـَُراوِ 32َراَوْدتَُّه َعْن نـَْفِسِه} [يُوُسف:  َ  ].61ُد َعْنُه َأ

ْعِتباِر املاِء. قيَل: أَراَض اْلَواِدي، واستَـَراَض: أي 15روض: الرَّْوُض: املاُء واُخلْضَرُة  {ِيف َرْوَضٍة ُحيْبَـُروَن} [الرُّوم:   [
َضُة: َكْثرُة اْستعماِل النـَّْفِس لَِيسْ  ابََّة. وقوُهلُْم: افـَْعْل كذا َكثـَُر ماُؤُه. وأَراَضُهْم: أْرَواُهْم. والرِّ َلَس وَميَْهَر، ومنه: ُرْضُت الدَّ

َضِة، أو َمْعناُه: ُمتَِّسَعًة، وَيُكوُن ِمَن الرَّْوِض واإلَراَضِة. و  قولُُه:  {ِيف َرْوَضٍة ما َداَمِت النـَّْفُس ُمْستَـَراَضًة، أي قابَِلًة للرِّ



ِض اجلنِة، وهي َحماِسُنها وَمالذُّها يف احلبور. وقوُلُه:  {ِيف َرْوَضاِت اْجلَنَّاِت} ] فِعباَرٌة َعِن 15ُحيْبَـُروَن} [الرُّوم:  ِر
َلُهْم َلُه ِمَن الُعُلوِم 22[الّشورى:  ] فإشارٌَة إَىل ما أُِعدَّ َهلُْم يف الُعْقَىب ِمْن َحْيُث الظاِهُر، وقيَل إشاَرٌة إَىل ما أهَّ

 ا طاَب قَـْلُبُه.واألْخالِق اليت َمْن َختَصََّص 
والرَّْوُع: إصابَُة الرُّوِع، واْستـُْعِمَل فيما أُْلِقَي فيه ». إنَّ ُروَح اْلُقُدِس نـََفَث يف ُروعي«روع: الرُّوُع: اخلََلُد. ويف اَحلديِث:  َقٌة َرْوعاُء: َفزَِعٌة. ]. يُقاُل: ُرْعُتُه، وَروَّ 74ِمَن الَفزَِع:  {فـََلمَّا َذَهَب َعْن ِإبـَْراِهيَم الرَّْوُع} [ُهود:  ْعُتُه، ورِيَع ُفالٌن. و

 واألْروَُع: الذي يـَُروُع ِحبُْسِنِه، كأنه يـُْفزُع.
ً. وَطريٌق رَاِئٌغ، إَذا مل يُكْن ُمسْ  َتِقيماً، كأنه روغ: الرَّْوُغ: املَْيُل على سبيل اِالْحِتياِل، ومنه: َراَغ الثـَّْعَلُب يـَُروُغ َرَوغا

الْحِتياِل. أما قوله تعاىل:  {فـََراَغ ِإَىل يـُرَاوُِغ. ورَ  ً وَراَوَغ فالٌن إَىل ُفالٍن: ماَل حنَوُه ألْمٍر يُرِيُدُه منه   اوََغ فالٌن فال
ت:  ]، فمال النيب إبراهيم (ع) إىل أهله خفيًة خمافة أن مينعوه كعادة الظرفاء من الناس.  {فـََراَغ 26أَْهِلِه} [الّذارَ

ْلَيِمِني} [الصَّافات: َعَلْيِهْم ضَ  ِ إىل » عليهم«] أي ماَل. وحقيقُتُه طََلٌب ِبَضْرٍب ِمَن الرََّوغاِن، ونـَبَّه بلفظ 93ْرً 
 معىن االْسِتيالِء.

.2-1روم:  {امل *ُغِلَبِت الرُّوُم} [الرُّوم:  َرًة جلمِع ُروميٍّ  ]. يُقاُل َمرًَّة للِجيِل املَْعُروِف، و
ً ِسًوى. قال الشاِعُر:روى: تـَُقوُل: ماءٌ    َرَواٌء وِرًوى، أي كثٌري ُمْرٍو. َفِرًوى على بِناِء ِعًدى وَمكا

 ماٌء َرَواٌء وَطريٌق نـَْهجُ    َمْن َشكَّ يف فَـْلٍج فَـَهذا فَلجُ 
ً َورِئْـًيا} [َمرَمي:  َ ُن ِمَن اُحلْسِن، وَمْن َمهَز فَللَِّذي ] َفَمْن ملَْ يـَْهِمز َجَعَلُه ِمْن رِوَي، كأن74وقوُلُه:  {ُهْم َأْحَسُن َأ ُلوٌب ِمْن يـُْرَمُق ِمن اُحلْسِن به، وقيَل هو منه على تـَْرك اهلَْمز. والّرِيُّ: اسٌم ِلما َيْظَهُر منه. والّرَِواُء: منه، وقيَل: هو َمقْ ه َرَّ

 َمْرَأى وَمْسَمٌع: ِبَطرِْح الياِء. وَمرَأى: َمْفَعٌل ِمْن َرأَْيُت. َرأْيُت. وتُقوُل: أْنَت مبَرأى وَمْسَمٍع، أي َقرِيب، وقيَل: أْنَت ِمينِّ 
 َ ُه. قال تعاىل:  { لشيِء أْمراً ما، فـَيَـْنَكِشَف َعمَّا تـَتَـَومهَُّ مة، وهو أْن تـَتـََوهََّم  ُ أَيـَُّها النَّاُس ريب: الرَّْيُب: الشَّكُّ َمَع  ُتْم ِيف َرْيٍب ِمَن اْلبَـْعِث}  } [البَـَقَرة: 5[اَحلّج: ِإْن ُكنـْ َ ُتْم ِيف َرْيٍب ِممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِد ] تنبيهاً أْن ال 23]،  {َوِإْن ُكنـْ

 ] َمسَّاُه َرْيباً ال ألنه ُمَشكٌَّك يف َكوِنِه، َبلْ 30َرْيَب فيه. وقولُُه:  {أَْم يـَُقوُلوَن َشاِعٌر نـَتَـَربَُّص ِبِه َرْيَب اْلَمُنوِن} [الطُّور: 
وعلى هذا قال ِمْن َحْيُث ُتُشكَِّك يف وْقِت ُحُصولِِه، فاإلْنساُن أبداً يف َرْيِب املَُنوِن، ِمْن ِجَهِة وْقِتِه ال ِمْن ِجَهِة َكْونِِه، 

 الشاِعُر:
 لو أنـَُّهْم َعِمُلوا ِمْقَداَر ما َعِلُموا  الناُس قد َعِلُموا أْن ال بَقاء َهلُم

 (ومثله): 
 وَريِْبها تـَتَـَوجَّعُ  أِمَن املَُنونِ 

]. واالْرتِياُب: َجيْرِي َجمَْرى اِإلَرابَِة:  25]،  {ُمْعَتٍد ُمرِيٍب} [ق: 110وقال تعاىل:  {َلِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيٍب} [ُهود:  
بُوا أَْم َخيَافُوَن} [النُّور:  ُتْم} [اَحلديد: 50{أَِم اْرَ َن املُْؤِمنَني االْرتِياَب َفقاَل:  ]. ونَفى مِ 14]،  {َوتـََربَّْصُتْم َواْرتـَبـْ



َب الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َواْلُمْؤِمُنوَن} [املدَّثِّر:  بُوا} [احلُجَرات: 31{َوَال يـَْرَ ]. وقيَل: دَْع ما 15]، وقال:  {مثَُّ ملَْ يـَْرَ
ا قيَل: ُم فيه ِمَن املَْكر. والرِّيبُة: اسٌم ِمَن الرَّْيِب.  يَريُبَك إَىل ما ال يَريُبَك. وَرْيُب الدَّْهر: ُصُروفُُه، وإمنَّ َرْيٌب، ِلما يـَُتوهَّ

ِْم} [الّتوبَة:   ] أي َتُدلُّ على َدَغٍل وِقلَِّة يَِقٍني.110قال:  {بـَنَـْوا رِيَبًة ِيف قـُُلِو
ّرِيِش للطاِئِر كالثياب ِلإلْنساِن، اْسُتِعَري ريش: رِيُش الطائِِر َمْعُروٌف، وقد ُخيَصُّ اجلَناُح ِمْن بـَْنيِ ساِئرِِه. وِلكوِن ال

َبِين آَدَم َقْد أَنـَْزْلَنا َعَلْيُكْم لَِباًسا يـَُواِري َسْوآِتُكْم َورِيًشا َولَِباُس التـَّْقَوى َذِلَك َخيْـ  ]، أْي 26ٌر} [األعَراف: للثياِب:  {َ
ُلُكْم ويُـ  َزيُِّنُكْم، وقد اسُتِعَري لباُس الّزِينِة من ريِش الطِري ألنَُّه لِباُسُه وزينُتُه. وقيَل: َخَلْقَنا لكم لِباساً َيْستُـرُُكْم، ولِباساً ُجيمِّ

يَش. أْعطاُه إبًال ِبريِشها، أي ما عليها ِمَن الثياِب واآلالِت. وِرْشُت السَّْهَم أرِيُشُه َرْيشاً، فهو َمريٌش: َجَعْلُت عليه الرِّ 
َش، أي َحُسَن حالُُه. قال الشاِعر:واْسُتِعَري ِإلْصالِح األْمر فقي ً فاْر  َل: ِرْشُت ُفال

 َفرِْشِين ِحباٍل طاَلما َقْد بـََريـَْتِين 
ُر املََواِيل َمْن يَريُش وال يـَْربِي   َفَخيـْ
ُنوَن ِبُكلِّ رِيعٍ   ] 128 آيًَة تـَْعبَـثُوَن} [الشَُّعَراء: ريع: الّرِيُع: املَكاُن املُْرتَِفُع الذي يـَْبدو ِمْن بَِعيٍد. الواِحَدُة رِيَعًة.  {أَتـَبـْ

ا تُريُدوَن الَعَبَث فيه والَّلِعَب والَّل ْهَو. قاَل رسوُل اَّ أي تبنون ِبُكلِّ َمكاٍن ُمْرتَِفٍع بناًء ال َحتَْتاُجوَن إليِه لُسْكناُكْم، وِإمنَّ
ًال على َصاِحِبِه يوَم القياَمةِ «(ص) :  ). وِلالْرتِفاِع قيَل َرْيُع الِبئِر 114»(، إّال ما ال ُبدَّ ِمْنهُ إنَّ لكلِّ بناٍء ُبِينَ َوَ

َدِة و  االْرتِفاِع احلاِصِل، ومنه: للَجثْـَوِة املُْرتَِفَعِة َحَوالْيها. وَرْيعاُن ُكلِّ شيٍء: أوائُِلُه اليت تـَْبُدو منه، ومنه اْسُتِعَري الرَّْيُع للز
 تـََريََّع السَّحاُب.

: أصُله الَغَلبة. راَن على قلِبِه: أي ُغِلَب عليه، و: اخلمُر َترِيُن على قلِب السَّْكراِن. ويُقاُل: فَأصبَح املَِديُن رين: الرَّْينُ 
ِْم َما   ُبوَن} َكانُوا َيْكسِ قد رِْيَن به، ِمبَْعَىن أنَّ الدَّيَن َقد أحاَط مبالِِه حَىت َغَلَبُه. قاَل تعاىل:  {َكالَّ َبْل َراَن َعَلى قـُُلِو

ْنِب حىت َميوَت 14[املطّفِفني:  ِْم. وقيَل ِإنَّ معىن الرَّْين هو الذَّْنُب على الذَّ ] أي كثـَُرْت معاِصْيِهْم حّىت َأَحاَطْت بُِقلِو
  القلُب فال َيْسَتْشِعُر تلَك الُذنوَب.



 
)Chchapter(  َِحْرُف الزَّاي 

 (ز)
خلََبث. وقد أْزبَـَد، أي صـاَر َذا َزَبٍد. والقوُم: كثـَُر َزَبُدهم، زبد: الزَّبَُد: َزَبُد املاِء: ما يعلوُه و  غريَُه من الرغوة، ويعربَّ عنه 

ُه يف اللَّْوِن، وهو 17والشيُء: اشتدَّ بياُضُه  {َفَأمَّا الزََّبُد فـََيْذَهُب ُجَفاًء} [الّرعد:  َّ ]. والزُّْبُد: اْشُتقَّ ِمْنُه ِلُمشابـََهِتِه إ ُتُه ماًال كالزََّبِد َكثْـَرًة،ما ُيستخ ملْخض، أما إذا كان من اِإلبل فهو احلباب. وَزَبْدتُه َزَبداً: أْعطَيـْ  رُج من لنب البقر والغنم 
ُد ضْرٌب من النبات، و (زُْبُد اللنب و  ْدُر: أطلع نـَْوراً كالزََّبِد على املاء، والزَُّّ ُد اللنب): مـا ال ُزَّ وأْطَعْمُتُه الزُّْبَد. وأزبََد السِّ

د«خَري فيه، ومن األمثال  لزَُّّ لرديء.» اختلَط اخلاِثُر   أي اختلَط اجلّيُد 
]. وقد يُقاُل: الزُّبـَْرُة ِمَن 96زبر: الزُّبـَْرُة: ِقْطَعٌة َعِظيَمٌة ِمَن اَحلِديِد، َمجُْعُه زُبـٌَر وزُبـٌُر  {آتُوِين ُزبـََر اْحلَِديِد} [الكهف: 

نَـُهْم زُبـًُرا} [املؤمنون: الشََّعر،  ً. وَزبـَْرُت 53َمجُْعُه زُبـٌُر، واْسُتِعَري للُمَجزَّأ.  {فـَتَـَقطَُّعوا أَْمَرُهْم بـَيـْ ] أي صاُروا فيه أْحَزا
لِكتا ُتُه ِكتابَـًة غليظـة. وُكـلُّ ِكتاٍب َغِليِظ الِكتابَِة يُقاُل له: َزبُوٌر. وُخصَّ الزَّبُوُر  ِب املُنَـزَِّل على َداُوَد (ع)  الِكتاَب: َكتَـبـْ َنا َداُووَد َزبُورًا} [النَِّساء:  َنا ِيف الزَّبُوِر ِمْن بـَْعِد الذِّْكِر} [األنبَياء: 163{َوآتـَيـْ ] وقُِرىَء زُبُوراً 105]،  {َوَلَقْد َكتَـبـْ

َي به كالِكتاِب، (بضم الزاي) وذلك َمجُْع َزبُوٍر، كقوهلِِْم يف َمجِْع َظريٍف: ظُروٌف، أو يُكوُن مجَْ  َع ِكتاٌب على ُكُتٍب. وقيَل: َبل الزَّبُوُر ُكلُّ ِكتاٍب َصُعَب الُوُقوُف عليه ِمَن الُكُتِب السَّ َع زِْبٍر، وزِبـٌْر َمْصَدٌر مسُِّ َع على ُزبٍُر كما مجُِ ماِويَِّة  مث مجُِ ]،  {أَْم َلُكْم بـََراَءٌة ِيف 184بُِر َواْلِكَتاِب اْلُمِنِري} [آل ِعمَران: ]،  {َوالزُّ 196{َوِإنَُّه َلِفي زُبُِر اَألوَِّلَني} [الشَُّعَراء: 
 ] أي يف الكتب العظيمة.43الزُّبُِر} [الَقَمر: 

نيُة عند العرب الشَُّرُط، وّمسي بذلك  زبن: الزِّبِْنَيُة متمّرُِد اجلن واإلنس، أو الشديُد القوّي، وقال يف الصحاح: الز
نية َزبينة، وعن الكسائي: َزبـَْىن، وَزاِبن عن األخفش، ُأِخَذ بعض املالئكة ل دفعهم أهَل الناِر إليها، وَمجُْع واِحِد الز

ِديَُه *َسَنْدُع  َ نَِيَة} من الزَّْبن وهو الدَّفع. والناقة تزبُن احلالَب أي تـَرُْكُله ِبرِْجلها وَتدفعه. وقوله تعاىل:  {فـَْلَيْدُع  الزََّ ر جهنم.18-17[الَعلق:  داَد يدفعون به إىل   ] أي املالئكَة الغالَظ الشِّ
يٌّ} زج: الزُّجاُج: جسٌم شفاٌف ُيصَنُع من الرمل والِقلى، الواِحَدُة ُزجاَجٌة  {ِيف ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكأَنـََّها َكوَْكٌب ُدرِّ  . وأْزَجْجُت الرُّْمَح: َجَعْلت له ]. والزُّجُّ: َحِديَدٌة أْسَفَل الرُّْمِح، َمجُْعُه 35[النُّور:  لزُّجِّ ُتُه  زِجاٌج، وَزَجْجُت الرَُّجَل: َطَعنـْ

، وظَِليٌم أزَجُّ، ونَعاَمٌة َزجَّ  لزُّجِّ : ُمَشبٌَّه  اُء: فوق عينيها ريٌش ُزّجاً. وأْزَجْجُتُه: نـََزْعُت ُزّجه. والزََّجُج: ِدقٌَّة يف احلاجبَـْنيِ
 أبيُض.



َا ِهَي َزْجَرٌة َواِحَدٌة} [الصَّافات: زجر: الزَّْجُر: طَ  ] أي صيحٌة واحدٌة، مث 19ْرٌد ِبَصْوٍت، يُقاُل: َزَجْرتُُه فانـَْزَجَر.  {فَِإمنَّ
رًَة، ويف الصَّْوِت أْخَرى. وقوُلُه:  {فَالزَّاِجَراِت َزْجًرا} [الصَّافات:   ] أي املَالِئَكِة اليت تـَْزُجرُ 2ُيْستَـْعَمُل يف الطَّْرِد 

َباِء َما ِفيِه ُمْزَدَجٌر} [الَقَمر:  . 4السَّحاَب. وقوُلُه:  {َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمَن اَألنـْ ] أي نـَْهٌي شديٌد، وَمْنٌع َعِن اْرتكاِب املآمثِِ
َ َوَقاُلوا َجمُْنوٌن َواْزُدِجَر} [الَقَمر:  بُوا َعْبَد لسَّبِّ واألِذيَّةِ 9وقال:  {َفَكذَّ  حىتَّ الطْرد من بـَْيِنِهْم؛ ] أي ْانتَـَهُروُه 

ملَْطُروِد، حنُو أْن يُقاَل: اْعُزْب، وتـََنحَّ ووَراَءَك.  واْسِتْعماُل الزَّْجر فيه ِلصياِحِهْم 
{يـُْزِجي   ابَ زجو: التـَّْزِجَيُة: َدْفُع الشيِء لِيَـْنساَق، َزجَّى الشيَء تـَْزِجيًة: دفَعُه برِفٍق، أو ساَقُه، َكتَـْزِجَيِة الّرِيِح السَّح } [النُّور:  ً ]. ومنه اْسُتعري: َزَجا اخلََراُج يـَْزُجو، وخراٌج َزاٍج: 66]،  {يـُْزِجي َلُكُم اْلُفْلَك} [اإلسَراء: 43َسَحا

َنا بِِبَضاَعٍة ُمْزَجاٍة} [يُوُسف:   ] أي رديئة فتـَُردُّ رغبًة عنها.88سهلت جبايته. وقوله تعاىل:  {َوِجئـْ
عَده،  {َفَمْن ُزْحزَِح َعِن النَّاِر} [آل ِعمَران: زحزح: َزْحَزَحُه ع ] أي أزِيَل َعْن َمَقّرِِه يف النار 185ن الشيء َزْحَزَحًة: 

] أي ال يستطيع أحد أن ينجيه من عذاب هللا 96وّحني عنها.  {َوَما ُهَو ِمبَُزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأْن يـَُعمََّر} [البَـَقَرة: 
 عه طول عمره من االبتعاد عن العذاب ألنه ال بد من فناء العمر.إذا عصا، وال مين

ىل العدوِّ زحف: أْصُل الزَّْحِف: انْبعاٌث َمَع َجّر الّرِْجِل، كاْنبعاِث الصَّيبِّ يـَْزَحُف قَـْبَل أْن َميْشَي، وكالَعسَكر إَذا مَشْوا إ
م فيـُْعثـَُروَن. ومنه قول هللا عّز وجّل:  {إِ  ]. والزَّاِحُف: 15َذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َزْحًفا} [األنَفال: متثاقلني لكثرِ  السَّْهُم يـََقُع ُدوَن الَغَرِض.

نـَْيا َكَماٍء  َا َمَثُل اْحلََياِة الدُّ ِء فَاْختَـَلَط أَنْـَزْلَناُه ِمَن السََّمازخرف: الزُّْخُرُف: الّزِيَنُة املَُزوََّقُة، ومنه ِقيَل لِلذََّهِب: ُزْخُرف.  {ِإمنَّ
َُْكُل النَّاُس َواَألنـَْعاُم َحىتَّ ِإَذا َأَخَذِت اَألْرُض ُزْخُرفـََها} [يُونس:  ا، و  24ِبِه نـََباُت اَألْرِض ِممَّا  ِ ] أي ألواَن نبا

{ُزْخُرَف اْلَقْوِل  ]، 35] أي َذَهٍب ُمَزوٍَّق. وقال تعاىل:  {َوُزْخُرًفا} [الّزخُرف: 93{بـَْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف} [اإلسَراء: 
 ] أي املَُزوَّقاِت ِمَن الكالِم الذي ينطوي على الباطل.112ُغُروًرا} [األنَعام: 

ْسِتعاَرِة.  {َوَزَراِيبُّ زرب: الزَّرَاِيبُّ: َمجُْع زِْرٍب، وهو َضْرٌب ِمَن الثياِب، ُحمَبـٌَّر َمْنُسوٌب إَىل َمْوِضٍع وعلى َطرِيِق التَّْشِبيِه واالِ 
َرُة الرَّاِمي: ما يبنيِه الصائُد 16ثُوثٌَة} [الَغاِشَية: َمبْـ  ] وهي النمارُق والطنافُس، والزَّْرُب والزَّرِيَبُة: حظريُة الَغَنِم، وقـُتـْ

 ليستَرت به عن الّصْيد.
لتدابري اِإلَهلِيَِّة من ُدون الَبَشريِّة.  {أَأَنْـ  ُتْم تـَْزَرُعونَُه أَْم َحنُْن الزَّارُِعوَن} زرع: الزَّرُْع: اِإلنْباُت، وحقيقُة ذلك َتُكوُن  َ به ِلألْسباِب اليت هي َسَبُب الزَّرِْع، كما تـَُقوُل: أنـَْبتُّ كذا، إَذا ُكْنتَ ] فـََنسَب احلَْرَث إليهْم، ونـََفى الزَّرَْع عنهُم، وَنَسبُه إَىل نـَْفسِه، وإَذا ُنِسَب إَىل الَعْبِد فَِلَكْونِِه فاِعًال 64[الواِقَعة:   ِمْن أْسباِب نَباتِِه. والزَّرُْع يف األْصِل َمْصَدٌر، وُعربِّ

]. ويُقاُل: 26]، وقال:  {َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكِرٍمي} [الّدخان: 27َعِن املَْزُروِع، حنُو قولِِه:  {فَـُنْخرُِج بِِه َزْرًعا} [السَّجَدة: 
ُ وَلَدَك، تشبيهاً، كما تـَُقوُل: أنـْبَـ  َّ ُ. واملُْزرُِع: الزَّرَّاُع. واملزَدرَُع: موِضُع الزَّرِْع.َزرََع ا َّ  َتُه ا



ً. وقوُلُه تعاىل:  {وَ  ُنُه ُزْرَقًة وَزَرَقا َحنُْشُر اْلُمْجرِِمَني زرق: الزُّْرَقُة: لوُن اَألزرق وهو بـَْني البياِض والسواِد. يُقاُل: َزَرَقْت َعيـْ َِّ إهلاً آَخَر ُحيشرون ُعْمَي اْلُعيون سوَد الوجوه، وهذا تشويه ] أي ال102يـَْوَمِئٍذ ُزْرًقا} [طه:  ذوا مع ا ذين اختَّ
ِخلَْلِقهم، وذلك من َزِرَق الرجُل َزَرقاً، أي َعِمَي، فيقال: ُزْرق العيون: أي فأمتألت العيون مباء زرقاء فعميْت عن 

 النظر حبيث تُرى ُزْرقاً وهي ُعمٌي ال نوَر هلا.
ُتُه. وأْزَرْيُت به: َقَصْدُت به عيباً، وكذلك اْزَدرَاُه: امتهنه أو استخفَّ به. وأْصُلُه افـْتَـَعْلُت.  {َوَال زرى: َزَريْ  ُ َخيـًْرا} [ُهود: ُت عليه: ِعبـْ َّ ْسَتِقلُُّهْم وَتْسَتِهُني ]. تـَْقِديُرُه: تـَْزَدرِيهْم أْعيـُُنُكْم، أي تَ 31أَُقوُل لِلَِّذيَن تـَْزَدرِي أَْعيـُُنُكْم َلْن يـُْؤتِيَـُهُم ا

ْم. ِ 
َعُه ِبِصياِحِه زعق: الزُّعاُق: املاُء الزعاق: الشَِّديُد املُُلوَحِة. وَطعاٌم َمْزُعوٌق: َكثـَُر ِمْلُحُه حىت صاَر ُزعاقًا. وَزَعَق به: أفـْزَ 

 فانـَْزَعَق، أي َفزَع. والزَِّعُق: الَكِثُري الزَّْعِق، أي الصَّْوِت.
{َزَعَم   ُم: ِحكايَُة قَـْوٍل َيكوُن َمظنًَّة للَكِذِب، َوقْد َوَرَد يف الُقرآِن الكرِمي يف ُكلِّ َمْوِضٍع ُذمَّ به الزَّاِعْموَن حنُو:زعم: الزَّعْ 

ُتْم تـَْزُعُموَن} [األنَعام: 48]،  {َبْل َزَعْمُتْم} [الكهف: 7الَِّذيَن َكَفُروا} [التّـَغاُبن:  ِمْن  ]،  {َزَعْمُتمْ 22]،  {ُكنـْ
َسِة: َزعاَمٌة، وقيَل للُمَتَكفِِّل والرئِيِس: َزعيٌم، وذلك ِلالْعِتقاِد يف 56ُدونِِه} [اإلسَراء:  لَقْوِل والرَِّ ]. وقيَل للضَّماِن 

َ ِبِه َزِعيٌم} [يُوُسف:  اىل:  {أَيـُُّهْم ِبَذِلَك ]، أي َكفيٌل، وقوله تع72قَـْولَْيِهما أنـَُّهما َمِظنٌَّة للَكِذِب. وأمَّا قولُُه:  {َوَأ
لَقْوِل.40َزِعيٌم} [الَقَلم:   ] إمَّا ِمَن الزَّعاَمِة أي الَكفاَلِة، أو ِمَن الزَّْعِم 

 َن} [الصَّافات:زف: َزفَّ اِإلِبُل يَِزفُّ َزفًّا وَزِفيفاً: أسرعْت، وأَزفَّها سائُِقها: َمحََلها على اِإلسراِع، وُقرِىَء  {ِإَلْيِه يَزِفُّو 
] أي ُيسرُعوَن. والزَّفيف هي حالٌة بني املشي والعدو. ويَزِفُّوَن: أي َحيِْمُلوَن أصحابـَُهْم على الزَِّفيِف. وأْصُل 94

ملَْشي. وَزفـَْزَف النَّعاُم: أْسرََع، ومنه اْستُ  الَعُروَس، ِعَري َزفَّ الزَِّفيِف يف ُهبوِب الرِّيِح وُسْرَعِة النَّعاِم اليت َختِْلُط الطََّرياَن 
ا على ِخفٍَّة ِمَن السُّروِر. وأصُل الزَّف املَشْ  ُي بسرعٍة واْسِتعاَرُة ما يـَْقَتِضي السُّْرَعَة ال ألْجِل ِمْشَيتها، ولكْن للذَّهاِب 

 يف تـََقاُرِب َخْطٍو وُسُكوٍن.
دخاِلِه حىت تـَنْـَتِفَخ الضُُّلوُع منه. واْزَدفـََر ُفالٌن كذا ـ ] فالزَِّفُري: تـََردُُّد النـََّفِس يف إ106زفر:  {َهلُْم ِفيَها َزِفٌري} [ُهود: 

َلُه ِمبََشقٍَّة، فـَتَـَردََّد فيه نـََفُسُه. وِقيَل ِلإلماِء احلاِمالت للماِء: زَ  د: من الزَّفري الذي مبعىن الداهية ـ إَذا َحتَمَّ َواِفُر، وَزواِفُر ا
 أعمدتُُه.

] َجناها عباَرٌة َعْن أْطِعَمٍة َكريهٍة يف الناِر، ومنه اْسُتِعَري: َزَقَم ُفالٌن، وتـََزقََّم 43} [الّدخان: زقم:  {ِإنَّ َشَجَرَة الزَّقُّومِ 
 شيئاً َكريهاً: ابتَلَعُه.

نـَْيويَِّة واألْخَرِويَّ  ألُموِر الدُّ ِة. يُقاُل: زَكا الزَّرُْع يـَزُْكو، زكا: أْصُل الزَّكاِة: النُُّموُّ احلاصُل َعْن َبركِة ِهللا تعاىل، ويـُْعتَـبَـُر ذلك 
] إشارٌَة إَىل ما َيُكوُن َحالًال ال ُيْستَـْوَخُم 19إَذا َحَصَل منه ُمنُوٌّ وبـَرََكٌة. وقولُُه:  {أَيـَُّها أَزَْكى َطَعاًما} [الكهف: 
َِّ تعاىل إَىل الُفقَ  راِء. وتْسِميَـُتُه بذلك، ِلما َيُكوُن فيها ِمْن َرجاِء ُعْقباُه، ومنه الزَّكاُة: ِلما ُخيْرُِج اِإلْنساُن ِمْن َحقِّ ا



َرْيِن َمْوُجو  يعاً، فإنَّ اخلَيـْ َراِت والَربكاِت، أو َهلُما مجَِ خلَيـْ َُّ تعاىل البَـرََكِة، أو لِتَـزِْكَيِة النـَّْفِس أي تـَْنِمَيِتها  َداِن فيها. وقَـَرَن ا
لصالِة يف الُقْرآِن بقولِِه:   ا َيِصُري اإلْنساُن 43{َوأَِقيُموا الصََّالَة َوآُتوا الزََّكاَة} [البَـَقَرة: الزَّكاَة  ]. وِبزَكاِء النـَّْفِس وَطهاَرِ

ْنيا األوصاَف املَْحُموَدَة، ويف اآلِخرِة األْجَر واملَْثوبََة، وهو أْن يـََتَحرَّى اإلْنساُن ما  فيه َتْطِهريُُه، ِحبَْيُث َيْسَتِحقُّ يف الدُّ
َرًة إَىل الَعْبِد ِلَكْونِِه ُمْكَتِسباً لذلك حنُو:  {َقْد أَفْـَلَح َمْن زَكَّاَها} [الّشمس: وذل َِّ 9ك يـُْنَسُب  َرًة يـُْنَسُب إَىل ا ] و

ُ يـُزَكِّي َمْن َيَشاُء} [النَِّساء:  َّ َرًة إىل النَّ 49تعاىل ِلَكْونِِه فاِعالً لذلك يف احلقيقِة حنُو  {َبِل ا ِيبِّ ِلكْونِِه واِسَطًة يف ] و
َا} [الّتوبَة:  ُرُهْم َوتـُزَكِّيِهْم ِ ]،  {َكَما أَْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوًال 103وُصوِل ذلك إليهْم حنُو:  {ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

تَِنا َويـُزَكِّيُكْم} [البَـَقَرة:  َ ُلو َعَلْيُكْم آ َرةً 151ِمْنُكْم يـَتـْ َّ ] و ً ِمْن َلُد  إَىل الِعباَدِة اليت هي آَلٌة يف ذلك حنُو:  {َوَحَنا
خلِْلَقِة، وذلك على َطريِق ما ذََكْر ِمَن 19]،  {ِألَ◌َهَب َلِك ُغَالًما زَِكيا} [َمرَمي: 13َوزََكاًة} [َمرَمي:  ] أي ُمزَكى 

، كما َيُكوُن ِجلُلِّ اِالْجِتباِء، وهو أْن َجيَْعَل بـَْعَض ِعباِدِه عاِلماً  لتـََّعلُِّم واملُماَرَسِة، َبْل بِتَـْوِفيٍق إهليٍّ  وطاِهَر اخلُُلِق ال 
ملُزكَّى ِلما يُكوُن عليه يف االْسِتْقباِل ال يف احلاِل. واملعَىن:  َسيَـتَـزَكَّى.  األنبياِء والرُُّسِل. وَجيُوُز أْن َيُكوَن َتْسِميَـُتُه 

َُّ، أو لُِيزكُّوا أنـُْفَسُهْم، 4لزََّكاِة فَاِعُلوَن} [املؤمنون: {َوالَِّذيَن ُهْم لِ  ] أي يـَْفَعُلوَن ما يـَْفَعُلوَن ِمَن الِعباَدِة لِيُـزَكِّيَـُهُم ا
ن: واملَْعَنياِن واِحٌد. وليَس قولُُه: للزَّكاِة َمْفُعوًال لقوِلِه فاِعُلوَن، َبِل الّالُم فيه لِْلِعلَِّة والَقْصِد. وتـَزْكِ  َيُة اإلْنساِن نـَْفَسُه َضْر

َلَح َمْن زَكَّاَها} [الّشمس:  لِفْعِل، وهو حمموٌد وإليه ُقِصَد بقوِلِه:  {َقْد أَفـْ ] وقوِلِه:  {َقْد أَفْـَلَح َمْن تـَزَكَّى} 9أَحُدُمها 
لقوِل، َكَتزِكَيِة الَعْدِل َغيـَْرُه، وذلك َمْذُموٌم أن يـَفْ 14[األعلى:  َُّ تعاىل عنه، ] والثاِين  ى ا َ َعَل اإلْنساُن بنَـْفِسِه. وقد 

ْديٌب لُِقْبِح َمْدِح اإلْنساِن نـَْفَسُه َعْقًال وَشْرعاً. وهلذا 32َفقاَل:  {َفَال تـُزَكُّوا أَنـُْفَسُكْم} [الّنْجم:   ْدُح الرَُّجِل نـَْفَسُه.قيَل حلِكيٍم: ما الذي ال َحيُْسُن وإْن كاَن َحّقاً؟ َفقاَل: مَ ] ونـَْهُيُه َعْن ذلك 
. والزَّلَُّة: املَكاُن ال ْنِب ِمْن زل: الزَّلَُّة، يف األْصِل: اْسِرتْساُل الّرِْجِل ِمْن َغْري َقْصٍد. يُقاُل: َزلَّْت رِْجٌل َتزِلُّ زَّلُق. وقيَل للذَّ َُما الشَّْيطَاُن} [البَـَقَرة: 209ُتْم} [البَـَقَرة: َغْري َقْصٍد: زَلٌَّة، تشبيهاً ِبَزلَِّة الّرِْجِل. قال تعاىل:  {َفِإْن َزَللْ  ]. 36]،  {َفَأَزهلَّ

ُُم الشَّْيطَاُن} [آل ِعمَران:  َا اْستَـَزهلَّ ] أي اْسَتجرَُّهِم الشَّْيطاُن حىت َزلُّوا، فإنَّ 155واْستَـَزلَُّه، إَذا َحتَرَّى َزلََّتُه. وقال:  {ِإمنَّ
َلًة ِلَسِبيِل الشَّْيطاِن على نـَْفِسِه. وقوُلُه عليه وعلى آله الصالة اَخلِطيَئَة الصَِّغريَة إَذا تَـ  َرخََّص اإلْنساُن فيها َتِصُري ُمَسهِّ

أي َمْن أُوِصَل إليه نِْعَمٌة ِبال َقْصٍد ِمْن ُمْسِديها، تنبيهاً أنه إَذا كاَن الشُّْكُر » َمْن أَزلَّْت إليه نِْعَمٌة فـَْلَيْشُكْرها«والسالُم: 
عَىن الزََّلِل ذلك الزِماً فكيَف فيما َيُكوُن َعْن َقْصِدِه. والتـََّزْلُزُل: االْضِطَراُب. وَتْكرِيُر ُحُروِف َلْفِظِه تنبيٌه على َتْكرِير ميف 

]، و  {َوزُْلزُِلوا 1اَحلّج: ] و  {ِإنَّ َزْلَزَلَة السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم} [1فيه، قال:  {ِإَذا زُْلزَِلِت اَألْرُض زِْلَزاَهلَا} [الزّلَزلة: 
 ] أي ُزْعزُعوا ِمَن الرُّْعب.11زِْلَزاالً َشِديًدا} [األحَزاب: 

] قيَل َمْعناُه: َلمَّا رأى الكافرون زُْلَفَة املُؤِمنَني أي 27زلف: الزُّْلَفُة: املَْنزلُة واَحلْظَوُة. وقولُُه  {فـََلمَّا َرأَْوُه زُْلَفًة} [املُلك: 
ِل قد ُحرُِموها. وقيَل: اْسِتْعماُل الزُّْلَفِة يف َمْنزِلِة الَعَذاِب كاْسِتْعماِل الِبشاَرة وحنوها ِمَن األلفاِظ. وقيَل ملَنازِ منزلَتهم، و 

َِّ زُْلَفى} [الزَُّمر: ]. والزُّْلَفى: اَحلْظَوُة والقرىب.  {ِإالَّ لِيـَُقّرِبُوَ ِإَىل ا114اللْيِل زَُلٌف، ومنه  {َوزَُلًفا ِمَن اللَّْيِل} [ُهود: 



أَْزَلْفَنا ] أي إالّ ليشفعوا لنا وجيعلوا لنا حظوة عند هللا. واملََزاِلُف: املََراِقي. وأْزَلْفُتُه: َجَعْلُت له زُْلَفى. قال تعاىل:  {وَ 3
]. واملزدلفة: مكان مجع احلصى من 90: ]،  {َوأُْزلَِفِت اْجلَنَُّة لِْلُمتَِّقَني} [الشَُّعَراء64َمثَّ اآلَخرِيَن} [الشَُّعَراء: 

َلُة املُْزَدلَِفِة: ُخصَّْت بذلك لُِقْرِب احلجيج ِمْن ِمًىن بـَْعَد اِإلفاَضِة من جبل عرفات؛ ويف اَحلِديِث:  اْزَدِلُفوا «احلجيج. وَليـْ
َِّ ِبرَْكَعتَـْنيِ   ) أي تقرّبوا.115»(إَىل ا

ن. وزَلَقُه عن مكانه: ّحناه أي: أَزلَُّه عن مكانه. وقوُله تعاىل:   زلق: زََلَق َزْلقاً َوَزِلق زَلقاً: زّل، َْبَصارِِهْم} [الَقَلم: والزََّلُل والّزَلُق متقار ِ ] أي يكادون يصرعونك ِحبّدة نظرِهم ويزيلونك عن 51{َوِإْن َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا َليـُْزلُِقوَنَك 
لسعي إلبطاهل طلة. واملعىن: يـَُنحُّوَنَك عن الدعوة، موضعك، ويدحضون حّجَتك  ا. ويُقال: حجٌة داحضة: أي 

ذا يكونون قد حنَّْوك عن طريقهم. والّزَلُق:  َْعُيِنهم فـَيـُْهِلُكوَنك، و ذا يزيلوَنَك عن مكانتك. وقيَل ُيصيبوَنك  و
َلُق أو تـَْزُلق عنه اَألقداُم، أي تَزِلُّ عنه، فال تـَثْـُبُت األرُض امللساُء املستوية، ال نباَت فيها وال شيء. وأصُل الزََّلق: ما تـَزْ 

 ] أي أرضاً مستويًة ال نبات عليها.40عليه. وقوله تعاىل:  {فَـُتْصِبَح َصِعيًدا زََلًقا} [الكهف: 
َألْزَالِم} [املَائدة:  ِ ّسهاُم اليت كان َأْهُل اجلاهلية ] واألزالُم مجُع َزَمل، وهي ال3زمل: قال هللا تعاىل:  {َوَأْن َتْستـَْقِسُموا 

ا يف أسفارهم  لِقداح اليت يتفاءلون  ا. واالستِقساُم معناه طلُب القسمة، أي ِقسمِة األرزاق، وكانت تتّم  يستقسمو
اين «، وعلى بعضها اآلخر: »أمَرين ريب«وابتداِء أمورهم. وكانوا يف اجلاهلية يستعملون سهاماً ُكِتَب على بعضها 

لسهام على تلك القداح، فإن خرج »ريب ، وبعُضها مل ُيكتب عليه شيء، فإذا أرادوا َسَفراً، أو أمراً يهتمون به ضربوا 
مل ميِض، » اين ريب«وأصاب الِقدَح مضى الرجل يف حاجته، وإن خرج الذي عليه » أمرين ريب«السهُم الذي عليه 

ى هللا ا من عمل الشيطان،  وإن خرج الذي ليس عليه شيٌء أعادها. وقد  تعاىل عن ذلك، وبّني أنه حرام، أل
َا اخلَْْمُر َواْلَمْيِسُر َواَألْنَصاُب َواَألْزَالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنبُ   ].90وُه} [املَائدة: وذلك بقوله العزيز:  {ِإمنَّ

]. والزُّمر: مجع ُزمرة، وهي اجلماعة. قال أبو 73َىل اْجلَنَِّة زَُمًرا} [الزَُّمر: زمر: قال تعاىل:  {َوِسيَق الَِّذيَن اتـََّقْوا َربـَُّهْم إِ   عبيدة: الزُّمر مجاعات يف تفرقة، بعُضهم يف ِإثر بعض.
ُل} [املُّزمل:  أَيـَُّها اْلُمزَّمِّ لتحُف ]، وفيه خماطبٌة للنّيب (ص) ، أي:  أيها امللتفُّ بثيابه، أو امل1زمل: قال تعاىل:  {َ

 أغطيَة فراِشه. ويقاُل لكلِّ شيٍء لُفِّف: قد ُزمِّل.
]، أي ال يرى أهُل اجلنة فيها مشساً يتأذَّْوَن 13زمهر: قال تعاىل:  {َال يـََرْوَن ِفيَها َمشًْسا َوَال َزْمَهرِيًرا} [اإلنَسان: 

 د.حبّرها، وال صقيعاً يتأذَّْوَن بربده، ألن الزمهرير أشدُّ ما يكوُن من الرب 
، وقد يـُْقَصُر. وإَذا ُمدَّ يصحُّ أْن َيُكوَن َمْصَدَر املُفاَعَلِة. وا لنِّْسَبُة إليه َزنَِويٌّ. زىن: الزَِّىن وطُء املَرأِة ِمْن َغْري َعْقٍد َشْرعيٍّ

َيٍة وَزنـَْيٍة. قال تعاىل:  {الزَّاِين َال يـَْنِكُح ِإالَّ َزانَِيًة أَْو ُمْشرَِكًة وَ  ]،  3الزَّانَِيُة َال يـَْنِكُحَها ِإالَّ َزاٍن} [النُّور: وُفالٌن لِزِنـْ
ٌء.2{الزَّانَِيُة َوالزَّاِين} [النُّور:  َُِي الرَُّجُل أْن ُيَصلَِّي وهو َز ُء: احلاِقُن بـَْولُُه. و  ]. والزَّ



]. والزجنبيُل نوٌع من أنواع الِقْرفة 17اإلنَسان: زجنبيل : قال تعاىل:  {َوُيْسَقْوَن ِفيَها َكْأًسا َكاَن ِمَزاُجَها َزْجنَِبيًال} [
لعسل، وُيستدفُع به املضارَّة، وإذا ُمزَِج به الشراُب فاق يف طعمه االلتذاذ، وكانت العرب  طيُِّب الطعم يرّىب 

 تستطيُب الزجنبيل كثرياً.
ا وِمَن احلَْلِق.  زمن: الزَّنيُم، واملَُزمنَُّ: الزَّائُِد يف الَقْوِم، وليَس منهم، تشبيهاً  لزََّمنَتَـْنيِ ِمَن الشاِة، وُمها املَُتَدّلَِيتاِن ِمْن أُذ ْم ال منهْم، وقال 13{ُعُتلٍّ بـَْعَد َذِلَك َزنِيٍم} [الَقَلم:  َتِسُب إَىل قَـْوٍم، هو ُمَعلٌَّق ِ ] وهو العْبُد، َزْلَمًة وَزْمنًَة، أي املُنـْ

 الشاِعُر:
 كما نِيَط َخْلَف الرَّاِكِب الَقَدُح الَفْردُ   يف آِل هاِشمٍ فأْنَت َزنِيٌم نِيَط 

لزَِّهيِد، أي القليِل. قال تعاىل:    زهد: الزَِّهيُد: الشيُء القليُل. والزَّاِهُد يف الشيِء: الرَّاِغُب عنه، والرَّاِضي منه 
 ].20{وََكانُوا ِفيِه ِمَن الزَّاِهِديَن} [يُوُسف: 

ملوِت. 55ُه: َخَرَجْت ِمَن األَسِف على الشيِء.  {َوتـَْزَهَق أَنْـُفُسُهْم} [الّتوبَة: زهق: َزَهَقْت نـَْفسُ  ] أي تـَْهَلُك وتـَْفَىن 
] أي اضمحّل الباطُل وَذَهَب 81وقوله تعاىل:  {َوُقْل َجاَء احلَْقُّ َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوًقا} [اإلسَراء: 

ً ال ثَب  اَت َلُه.هاِو
ِت املُتَـَزاِوَجِة: َزْوٌج، وِلُكلِّ َقرِينَـ  ْنيِ فيها ويف َغْريها: زوج: يُقاُل ِلُكلِّ واِحٍد ِمَن الَقرينَـْنيِ ِمَن الذََّكر واألنْـَثى يف احلََيوا

َخَر ُمماِثًال له أْو ُمضاّداً: َزْوٌج.  {َفجَ  َعَل ِمْنُه الزَّْوَجْنيِ الذََّكَر َواألُنـَْثى} َزوٌج، كاُخلفِّ والنـَّْعِل، وِلُكلِّ ما يـَْقَرتِن 
آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْجلَنََّة} [البَـَقَرة: 39[الِقَياَمة:  َ ] .وَزْوَجٌة: لَغٌة َرِديَئٌة، وَمجُْعها َزْوجاٌت، 35]،  {َوقـُْلَنا 

]،  {اْحُشُروا الَِّذيَن 56ِيف ِظَالٍل َعَلى اَألَراِئِك ُمتَِّكُئوَن} [يس: َوَمجْـُع الزَّْوِج أْزَواٌج. قال تعاىل:  {ُهْم َوَأْزَواُجُهْم 
ُهْم} [اِحلجر: 22ظََلُموا َوَأْزَواَجُهْم} [الصَّافات:  ْم املُْقَتِديَن ِِْم يف أْفعاهلِِم.  {ِإَىل َما َمتـَّْعَنا ِبِه أَْزَواًجا ِمنـْ َ ] أي أقـْرَا

ً. و 88 ]،  {َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْنيِ} 36قوُلُه:  {ُسْبَحاَن الَِّذي َخَلَق اَألْزَواَج} [يس: ] أي أْشباهاً وأقـَْرا
ت:  َبٌة ِمْن َجْوَهٍر وَعَرٍض ومادٍَّة وُصوَرٍة، وأْن ال شيَء يـَتَـَعرَّى ِمْن تـَرِْكيٍب 49[الّذارَ ] فتنبيٌه أنَّ األْشياَء ُكلَّها ُمرَكَّ
ت: يـَْقَتِضي َكوْ  نَُه َمْصُنوعاً، وأنه ال بُدَّ له ِمْن صاِنٍع، تنبيهاً أنه تعاىل هو الَفْرُد. وقولُُه:  {َخَلْقَنا َزْوَجْنيِ} [الّذارَ

َ أنَّ ُكلَّ ما يف العاملَِ زْوٌج، ِمْن َحْيُث إنَّ له ِضّداً مَّا، أو ِمْثًال مَّا، أو تـَرِْكيباً مَّا َبْل ال يـَنْـ 49  بوْجٍه ِمْن َفكُّ ] فـَبَـنيَّ
ا ذََكَر َهُهنا َزْوَجْنيِ تنبيهاً أنَّ الشيَء وإْن مل يكْن له ِضدٌّ وال ِمْثٌل، فإنه ال يـَنـَْفكُّ ِمْن َتركِ  يِب َجْوَهٍر تـَرِْكيٍب، وإمنَّ

} [طه:  ًَة. و 53وَعَرٍض، وذلك َزْوَجاِن. وقولُُه:  {أَْزَواًجا ِمْن نـََباٍت َشىتَّ كذلك قوُلُه:  {ِمْن ُكلِّ ] أي أنواعاً ُمَتشاِ
ُتْم أَْزَواًجا َثالَثًَة} [الواِقَعة: 143]،  {َمثَانَِيَة أَْزَواٍج} [األنَعام: 7َزْوٍج َكِرٍمي} [الشَُّعَراء:  ] أي أْصناٍف. وقولُُه:  {وَُكنـْ

ء ثالثة، وُهُم الذيَن َفسََّرُهْم ِمبا بـَْعُد. وقوُلُه:  {َوِإَذا النـُُّفوسُ 7 ] فقد قيل: َمْعناُه: ُقرَن 7 ُزوَِّجْت} [الّتكوير: ] أي قـَُر
]، وقيَل: قُرَِنِت 22ُكلُّ ِشيعٍة ِمبَْن شايـََعُهْم يف اجلنِة والناِر، حنُو:  {اْحُشُروا الَِّذيَن ظََلُموا َوأَْزَواَجُهْم} [الصَّافات: 

ْجساِدها َحْسَبما نـَبََّه عليه قولُُه يف أَحِد التـَّفْ  أَيـَّتُـَها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة *اْرِجِعي ِإَىل رَبِِّك َراِضَيًة األْرَواُح  ِسريَْيِن:  {َ



ُد ُكلُّ 28-27َمْرِضَيًة} [الَفجر:  ْعماِهلا َحْسَبما نـَبََّه عليه قولُُه:  {يـَْوَم جتَِ ] أي صاِحِبِك. وقيَل: قُرَنِت النـُُّفوس 
]. وقولُُه:  {َوَزوَّْجَناُهْم ِحبُوٍر ِعٍني} 30ا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء} [آل ِعمَران: نـَْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخْريٍ ُحمَْضرً 

ىْء يف القرآن َزّوْجَناُهْم حوراً، كما يُقاُل: َزوَّْجُتُه اْمرأًَة، تنبيهاً أنَّ ذلك ال 54[الّدخان:  ُهْم ِِنَّ. ومل جيَِ ] أي قـََرَّ
نَـَنا ِمَن املُناَكحِة. يُكوُن على َحَسِب املَُتعارفِ   فيما بـَيـْ

َدُة: أْن يـَْنَضمَّ إَىل ما عليه الشيُء يف نـَْفِسِه شيٌء آَخُر. يُقاُل: زِْدتُُه فاْزَداَد. وقولُُه:  {َونـَْزَدا ُد َكْيَل بَِعٍري} زوَد: الزِّ
ِب: َسِفهَ 65[يُوُسف:  َدًة َمْذُموَمًة   ] حنُو اْزَدْدُت َفْضًال، أي اْزَداَد َفْضلي، وهو ِمْن  َدِة الَكِبِد، وهي ِقطْ نـَْفَسُه. وذلك قد َيُكوُن ِز ابَِّة، وِزَ َدِة األصاِبِع، والزَّواِئِد يف قَـَواِئِم الدَّ َدِة على الِكَفايَِة، ِمْثُل ِز ا يـَُتَصوَُّر أْن كالزِّ َعٌة ُمَعلََّقٌة ِ

َر َمأُكوَلٍة، ا َغيـْ َدٌة} [يُونس:  ال حاَجَة إليها ِلَكْوِ َدًة حمموَدًة حنُو قوِلِه:  {لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا احلُْْسَىن َوِزَ وقد َتُكوُن ِز
َِّ إشاَرًة إَىل إْنعاٍم وأْحواٍل ال ُميِْكنُ 26 َدَة النََّظُر إَىل وْجِه ا ْنيا.  ] وُرِوَي ِمْن طُُرٍق ُخمَْتِلَفٍة أنَّ هذه الزَّ  َتَصوُّرُها يف الدُّ

] أي أْعطاُه ِمَن الِعْلِم واِجلْسِم َقْدراً يَزيُد على ما أْعَطى أْهَل َزمانِِه، 247{َوَزاَدُه َبْسَطًة ِيف اْلِعْلِم َواجلِْْسِم} [البَـَقَرة: 
ُ الَِّذيَن اْهَتَدْوا ُهدًى} [َمرَمي:  َّ َدِة املَكُروَهِة قولُُه:76ومنه قولُُه:  {َويَزِيُد ا {َما زَاَدُهْم ِإالَّ نـُُفوًرا}   ].. وِمَن الز

ً فـَْوَق اْلَعَذاِب} [الّنحل: 42[َفاِطر:  ُهْم َعَذا َ َر َختِْسٍري} [ُهود: 88] وقوُلُه:  {زِْد ] 63]،  {َفَما َتزِيُدوَنِين َغيـْ
َُّ َمَرًضا} [البَـَقَرة:  َدَة هو ما ُبِينَ علي10وقولُُه:  {فـََزاَدُهُم ا ه ِجِبلَُّة اإلْنسـان أنَّ َمـْن تَعاطى ِفْعًال إْن ] فِإنَّ هذه الز

] َجيُوُز أْن َيُكوَن ذلك 30َخْرياً وإْن َشّراً تـََقوَّى فيما يـََتعاطاُه فـَيَـْزَداُد حاالً فحاًال. وقولُُه:  {َهْل ِمْن َمزِيٍد} [ق: 
ا قد اْمَتألْت و  َدِة؛ وَجيُوُز أْن َيُكوَن تنبيهاً أ َحَصَل فيها ما ذََكَر تعاىل يف قولِِه:  {َألَ◌ْمَألنَّ َجَهنََّم ِمَن اْسِتْدعاًء للز

]،  {مثَُّ اْزَداُدوا 25]. يُقاُل: زِْدتُُه، وزَاَد هو، واْزَداد. قال:  {َواْزَداُدوا ِتْسًعا} [الكهف: 119اْجلِنَِّة َوالنَّاِس} [ُهود: 
]. وأما قوله تعاىل:  {لَِئْن َشَكْرُمتْ 8اُم َوَما تـَْزَداُد} [الّرعد: ]،  {َوَما تَِغيُض اَألْرحَ 90ُكْفًرا} [آل ِعمَران: 

ا بَقْلِبِه ومحد هللا عليها «] من نعمي قال (ص) : 7َألَ◌زِيَدنَُّكْم} [إبراهيم:  أميا عبٍد أنعمت عليه بنعمٍة فأقّر 
دة لز مَر هللاُ له   ».بلسانه ْمل ينُفْذ، حىت 

َر الزَّاِد التـَّْقَوى} [ا والزَّاُد املُدََّخُر: لبَـَقَرة: الزاِئُد على ما ُحيْتاُج إليه يف الوْقِت. والتـََّزوُُّد: أْخُذ الزاِد.  {َوتـََزوَُّدوا فَِإنَّ َخيـْ
197.[ 

ُتُه ِبَزْورِي، أو َقَصْدُت َزْورَُه. حنُو: وَجْهُتُه. ً: تـََلقَّيـْ وَرُجٌل َزائٌِر، وقَـْوٌم َزْوٌر، حنُو  زور: الزَّْوُر: أْعَلى الصَّْدِر. وُزْرُت ُفال
األْزَوُر: املاِئُل ُمساِفٍر وَسْفٍر. وقد يُقاُل: َرُجٌل َزْوٌر، فيُكوُن َمْصَدراً َمْوُصوفاً به، حنُو َضْيٍف. والزَّْوُر: َمْيٌل يف الزَّْوِر. و 

] أي َمتِيُل الشمُس، وقَت 17ْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمِني} [الكهف: الزَّْوِر. وقولُُه:  {َوتـََرى الشَّْمَس ِإَذا طََلَعْت تـََزاَوُر َعْن كَ 
، وَرُجٌل أَْزَوُر، وقوٌم  َزْوٌر. وبِئٌر طُلوِعها، َعْن كهِفِهْم إىل ِجهِة اليمني. واالزوراُر: االْنِقباُض. يُقاُل: تـََزاَوَر عنه، واْزَورَّ

]، و  4ْونِِه َماِئًال َعْن ِجَهِتِه  {فـََقْد َجاُءوا ظُْلًما َوُزوًرا} [الُفرقان: َزْورَاُء: مائَِلُة احلَْفر. وقيَل للَكِذِب ُزوٌر ِلكَ 



َادلة: 30{َواْجَتِنُبوا قَـْوَل الزُّوِر} [اَحلّج:  ]،  {َال َيْشَهُدوَن 2]،  {َوِإنـَُّهْم لَيَـُقوُلوَن ُمْنَكرًا ِمَن اْلَقْوِل َوُزورًا} [ا
 مَّى الصََّنُم ُزوراً كما يف قوِل الشاِعِر:]. وُيسَ 72الزُّوَر} [الُفرقان: 

ُألَممِ   جاؤوا ِبُزوٍر بـَيـَْنهم وِجْئنا 
 . ً وَمْيًال َعِن اَحلقِّ  ِلَكْوِن ذلك َكِذ

ََّ ميُِْسكُ  السََّماَواِت َواَألْرَض  زول: َزاَل الشيُء يـَُزوُل َزَواًال: فاَرَق َطريَقُه جاِحناً عنه. وقيَل: أَزْلُتُه وَزوَّْلُتُه. قال:  {ِإنَّ ا
]، مبعىن: السماواُت واألرُض َممُْسوَكٌة ِمْن غري 41َأْن تـَُزوَال َولَِئْن َزاَلَتا ِإْن أَْمَسَكُهَما ِمْن َأَحٍد ِمْن بـَْعِدِه} [فَاِطر: 

دَِّر واْحنََرَفِت السماواُت واألرُض َعِن الطَّريِق َفَمْن َعَالقٍة فوَقها وال عماٍد َحتْتَـَها لَِئالَّ تُفاِرَق َطريَقَها وال َجتَْنَح َعْنُه. وإْن قُ 
] والزََّواُل: هو االنتقاُل 46ُميِْسُكُهَما ِمْن َأَحٍد ِمَن بعِد ِهللا عزَّ َشْأنُُه وعُظَمْت ُقْدَرتُُه.  {لِتَـُزوَل ِمْنُه اْجلَِباُل} [إبراهيم:  ْنيا إىل اآلِخَرِة أو ِمَن الرَّاحِة إىل الَعَذاِب، َكَقوِلِه تـََعاَىل:  {أََوملَْ َتُكونُوا ِمَن الُوُجوِد إىل الَعَدِم، ِمبَْعىن اْالنِتَقالِ   ِمَن الدُّ

بـَْنا الَِّذيَن 44أَْقَسْمُتْم ِمْن قـَْبُل َما َلُكْم ِمْن َزَواٍل} [إبراهيم:  ]. وتَزيـَُّلوا معناها: متيَّزوا، قال تعاىل:  {َلْو تـََزيـَُّلوا َلَعذَّ ] أي 28] أْي َلْو َمتَيَِّز املُؤِمُنون َعِن الَكاِفريَن. وقاَل َتعاىل:  {فـََزيـَّْلَنا بـَيْـنَـُهْم} [يُونس: 25ُروا ِمنـُْهْم} [الَفْتح: َكفَ 
،  {َال يـَزَاُل ]118فَميـَّْزَ وفـَرَّقْـَنا بينَـُهم.وما زيَّلُت، َمْعناُه ما بَرِْحُت. وعلى ذلك  {َوَال يـََزاُلوَن ُخمَْتِلِفَني} [ُهود: 

ِْم} [الّتوَبة:  َيانـُُهُم الَِّذي بـَنَـْوا رِيَبًة ِيف قـُُلِو ]،  {َوَال يـََزاُل الَِّذيَن َكَفُروا ُتِصيبُـُهْم ِمبَا َصنَـُعوا قَارَِعٌة} [الّرعد: 110بـُنـْ
} [َغافر: 31  ُمْنطَِلقاً، كما يُقاُل: ما كاَن َزْيٌد إالَّ ]، وال يصحُّ أْن يُقاَل: ما زَاَل َزْيٌد إال34]،  {َفَما زِْلُتْم ِيف َشكٍّ

َتَضَيا ُمْنطَِلقًا، وذلك أنَّ َزاَل يـَْقَتِضي معَىن النـَّْفِي، إْذ هو ِضدُّ الثَّباِت، وما وال يـَْقَتِضياِن النـَّْفَي، والنـَّْفياِن  ِإذا اْجَتَمَعا اقـْ
ً.اإلْثباَت، َفصاَر قوُهلُْم: ما َزاَل َجيْرِي َجمَْرى كانَ    يف َكْوِنِه إْثبا

] والزَّْيُت: ُعصاَرُة الزَّيـُْتوِن  {َيَكاُد 35زيت: زَيـُْتوٌن وَزيـُْتونٌَة حنُو شَجٍر َوَشَجرٍة  {َزيـُْتونٍَة َال َشْرقَـيٍَّة َوَال َغْربِيٍَّة} [النُّور:  َنُه. وزَاَت رَ 35َزيـْتـَُها ُيِضيُء} [النُّور:   أَسُه، حنُو َدهَنُه به. واْزَداَت: ادََّهَن.]. وقد زَاَت طعاَمُه، حنُو مسَِ
شمُس وزَاَغ الَبَصُر  زيغ: الزَّْيُغ: املَْيُل َعِن اِالْسِتقاَمِة. والتـََّزايُُغ:. التمايُُل. وَرُجل زاِئغ، وقوٌم َزاَغٌة وزَائُِغوَن. وزَاَغِت ال

 إشاَرًة إَىل ما يَُداِخُلُهْم ِمَن اخلْوِف حىت أْظَلمْت أبصاُرُهم، ]، َيِصحُّ أْن َيُكونَ 10{َوِإْذ َزاَغِت اَألْبَصاُر} [األحَزاب: 
]. وقال:  {َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما 13ويصحُّ أْن َيُكوَن إشاَرًة إَىل ما قال:  {يـََرْونـَُهْم ِمثْـَلْيِهْم َرْأَي اْلَعْنيِ} [آل ِعمَران: 

ُهْم} [الّتوبَة: ]،  {ِمْن بـَْعِد َما َكاَد يَزِ 17طََغى} [الّنْجم:  ُ قـُُلوبـَُهْم} 117يُغ قـُُلوُب َفرِيٍق ِمنـْ َّ ]،  {فـََلمَّا َزاُغوا أََزاَغ ا
بُّوَن إىل ما َيْكَرُهوَن.5[الصَّف:   ] فَلمَّا فاَرُقوا االْسِتقاَمَة أماَل هللا قلوبـَُهْم عما حيُِ

ْنيا، وال يف اآلِخَرِة، فأمَّا ما يَزِيُنُه يف حاَلٍة زين: الزِّيَنُة احلَِقيِقيَُّة: ما ال َيِشُني اِإلْنساَن يف ش يٍء ِمْن أْحوالِِه، ال يف الدُّ
لقوِل املُْجَمِل، ثالٌث: زِيَنٌة نـَْفِسيٌَّة كالِعْلم واالْعِتقاَداِت احلَ  َسَنِة، وزِيَنٌة َبَدنِيٌَّة  ُدوَن حاَلٍة، فهو ِمْن وْجٍه َشْنيٌ. والّزِيَنُة: 

ُلوِبُكْم} وُطوِل القاَمِة والُقوَِّة، وزِيَنٌة خارِِجيٌَّة كاملاِل واجلاِه. فقولُُه:  {َحبََّب إَِلْيُكُم اِإلميَاَن َوَزيـََّنُه ِيف قُـ  كالَوْجِه الصبيح
} [األعَراف: 7[اُحلجَرات:  َِّ َل على ا32] ِمَن الّزِيَنِة النـَّْفِسيَِّة. وقولُُه:  {َمْن َحرََّم زِيَنَة ا لّزِيَنِة اخلارِِجيَِّة،  ] فقد محُِ



ِث واجلاِه. يُقاُل: زَاَنُه كذا، وَزيـََّنُه، إَذا 79{َفَخرََج َعَلى قَـْوِمِه ِيف زِيَنِتِه} [الَقَصص:  نـَْيويَُّة ِمَن املاِل واأل ] هيالّزِيَنُة الدُّ
ُ تعاىل التـَّْزيِ  َّ لقوِل. وقد َنَسَب ا لِفْعِل أو  َني يف َمَواِضَع إَىل نـَْفِسِه، ويف َمَواِضَع إَىل الشَّْيطاِن، ويف أْظَهَر ُحْسَنُه إمَّا 

َزيـََّنُه ِيف قـُُلوِبُكْم} َمَواِضَع جاَء ِذْكُر التزيني ِمْن غِري َأْن ُيَسمَّى فاِعُلُه. َفِممَّا َنَسَبُه تعاىل إىل نـَْفِسِه قولُُه يف اِإلمياِن  {وَ  ]، 108]،  {َزيـَّنَّا ِلُكلِّ أُمٍَّة َعَمَلُهْم} [األنَعام: 4{َزيـَّنَّا َهلُْم أَْعَماَهلُْم} [النَّمل: ] ويف الُكْفر قولُُه:  7[اُحلجَرات: 
ْيطَاُن أَْعَماَهلُْم} [األنَفال:  ] وقوُلُه تعاىل:  {َألُ◌َزيَِّننَّ َهلُْم ِيف 48وِممَّا َنَسَبُه إَىل الشَّْيطاِن قولُُه:  {َوِإْذ زَيََّن َهلُُم الشَّ

] ومل ُيْذَكِر املَْفُعوُل ألنَّ املعَىن َمْفُهوٌم. وِممَّا مل ُيَسمَّ فاِعُلُه قوُلُه َعّز وجّل:  {زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ 39اَألْرِض} [اِحلجر: 
نـَْيا}   ] وقال:  {ُزيَِّن لِلَِّذينَ 37]،  {ُزيَِّن َهلُْم ُسوُء َأْعَماهلِِْم} [الّتوبَة: 14الشََّهَواِت} [آل ِعمَران:  َكَفُروا اْحلََياُة الدُّ

] تـَْقِديرُُه: َزيـََّنُه ُشرَكاُؤُهْم، 137] وقوُلُه:  {َزيََّن ِلَكِثٍري ِمَن اْلُمْشرِِكَني قـَْتَل أَْوَالِدِهْم ُشرََكاُؤُهْم} [األنَعام: 212[البَـَقَرة:  نْـَيا ِمبََصابِيَح} [املُلك:  نـَْيا ِبزِيَنٍة اْلَكَواِكِب} [الصَّافات: ] 5وقولُُه  {َزيـَّنَّا السََّماَء الدُّ َّ َزيـَّنَّا السََّماَء الدُّ وقوُلُه:  {ِإ
لَبَصِر اليت يـَْعرُفها اخلاصَُّة والعامَُّة، وإَىل الّزِيَنِة 16]،  {َوَزيـَّنَّاَها لِلنَّاِظرِيَن} [اِحلجر: 6 ] فإشارٌَة إَىل الّزِيَنِة اليت ُتْدَرُك 

لب َِّ لألشياِء قد اليت تُدَرُك  صرية اليت خيتّص مبعرفتها اُولو األلباِب عن طريق ما فيها من ِإْحكاٍم وَتْسيٍري. وتـَْزِيُني ا
ْبداِعها ُمَزيـََّنًة، وإجياِدها كذلك. وتـَْزِيُني الناِس للشيِء ِبتَـْزِويِقِهْم أو بقوهلِِْم، وهو أْن َميَْدُحوُه ويَ  ُع ْذُكُروُه ِمبا يـَْرفَيُكوُن 

  منه.



 
)Chchapter(  ِني  َحْرُف السِّ

 (س)
ملعرَفِة َجوابُُه سأل: السؤاُل: اسِتْدعاُء َمعرَفٍة أو ما يـَُؤدِّي إَىل املعرَفِة، واْسِتْدعاُء ماٍل أو ما يـَُؤدِّي إَىل املاِل. فاْسِتْدعاُء ا

لِكَتابَِة أو اإلشاَرِة. واْسِتدْ  عاُء املاِل َجوابُُه على الَيِد والّلساُن َخِليَفٌة َهلا إمَّا ِبَوْعٍد أو على اللِّساِن، والَيُد َخِليَفٌة هلا 
ََّ تعاىل يسأُل ِعباَدُه حنُو:  ُ  ِبَردٍّ. وإْن قيل: َكْيَف َيِصحُّ أْن يُقال السَُّؤاُل َيُكوُن للمعرَفِة. وَمْعُلوٌم أنَّ ا َّ {َوِإْذ قَاَل ا

ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ أَأَْنتَ  } [املَائدة: َ َِّ ُذوِين َوأُمِّي ِإَهلَْنيِ ِمْن ُدوِن ا ] قيَل: إنَّ ذلك ُسَؤاٌل لتعريِف 116 قـُْلَت لِلنَّاِس اختَِّ
َِّ تعاىل، فإنه عاِملُ الَغْيِب والشََّهاَدِة، فليَس َخيْرُُج َعْن َكْونِِه ُسَؤاًال َعِن  السَُّؤاُل املعرَفِة. و القوِم وتبكيِتِهْم، ال لتعريِف ا

َرًة لِلتـَّْبِكيِت. كقولِِه:  {َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت} [الّتكوير:  َرًة ِلِالْسِتْعالِم، وَ ]، ولِتَـَعرُّف املسؤول. 8للمعرَفِة َيُكوُن  جلا َرًة  َرًة ِبنَـْفِسِه، و رِّ. تـَُقوُل: َسألُتُه كذا، وَسأْلُتُه َعْن كذا، والسَُّؤاُل إذا كاَن لِلتعريـِف تـََعـدَّى إَىل املَْفُعوِل الثاِين  ]،  83]،  {َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرنـَْنيِ} [الكهف: 85وبكذا، وِبَعْن أْكَثر  {َوَيْسَأُلوَنَك َعِن الرُّوِح} [اإلسَراء: 
} [البَـَقَرة: ]. وقال تعاىل:  {َوِإَذا َسأََلَك عِ 1{َيْسأَلُوَنَك َعِن اَألنـَْفاِل} [األنَفال:  ]،  {َسَأَل َساِئٌل 186َباِدي َعينِّ

]. وإذا كاَن السَُّؤاُل الْسِتْدعاء ماٍل فِإنه يـَتَـَعدَّى بِنَـْفِسِه أو بـ(ِمْن) حنُو:  {َوِإَذا َسأَْلُتُموُهنَّ 1ِبَعَذاٍب َواِقٍع} [املَعارج: 
] 10]،  {َواْسَألُوا َما أَنْـَفْقُتْم َوْلَيْسأَُلوا َما أَنـَْفُقوا} [املُمَتحَنة: 53َمَتاًعا فَاْسأَُلوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب} [األحَزاب: 

ََّ ِمْن َفْضِلِه} [النَِّساء:  ]. ويـَُعبـَُّر َعِن الَفقِري إذا كاَن ُمْسَتْدِعياً لشيٍء بـالساِئِل حنُو:  {َوأَمَّا 32وقال:  {َواْسَأُلوا ا ت: 10حى: السَّاِئَل َفَال تـَنـَْهْر} [الضّ  ]  {َسَواًء لِلسَّائِِلَني} [ُفّصَلت: 19] وقوِلِه:  {لِلسَّاِئِل َواْلَمْحُروِم} [الّذارَ
م، فيكون املعىن أّن هللا سبحانه وتعاىل يرزق خملوقاته مهما كثر عدُدهم على 10 ] أي: إعطاؤهم على قدر حاجا

م من الرزِق.  قدر حاجا
ثُُه ِفْعًال كاَن أو اْنِفعاًال، قوله تعاىل:  {َوَال َتْسَأُموا} [البَـَقَرة: سأم: السآَمُة: املَالَلُة: ال ] أي: 282ّضَجُر ِممَّا َيْكثـُُر لُبـْ

] و  {َال َيْسَأُم اِإلْنَساُن ِمْن ُدَعاِء اخلَْْريِ} [ُفّصَلت: 38وال تْضَجُروا وال َمتَلُّوا؛ وقال:  {َوُهْم َال َيْسَأُموَن} [ُفّصَلت: 
 وقال الشاِعُر:]. 49

 َمثاِنَني حوًال ال أ َلَك َيْسأمِ   َسِئْمُت َتكالِيَف احلَياِة وَمْن يَِعشْ 
ُتَك ِمْن َسَبٍإ بِنَـَبٍإ يَِقٍني} [النَّمل:   ِدَي 22سبأ:  {َوِجئـْ ] َسَبأٌ: اسُم بـََلٍد يف اليمن تـََفرََّق أْهُلُه، وهلذا يُقاُل: َذَهُبوا أ

جْلٌد ا تـََفرَُّق أْهِل هذا املَكاِن ِمْن ُكلِّ جاِنٍب. َوَسَبَأ اخلمَر: اشرتاها. َوالسُّْبَأُة: السََّفُر البعيُد، والسَّابِياُء: َسَبٍأ، أي تـََفرَّقُو 
 فيه الَوَلُد، أو املشيمُة اليت خترُُج مع الولد.



، وَمجُْعُه أسباٌب  {فـَْليَـْرتـَُقوا ِيف اَألْسَباِب} سبب: السََّبُب: احلَْبُل الذي ُيْصَعُد به النَّْخُل، أو اجلَبُل، أو إىل ُعُلوّ  ٍ  ُمَعنيَّ
ملعَىن إَىل حنو قوِلِه:  {أَْم َهلُْم ُسلٌَّم َيْسَتِمُعوَن ِفيِه} [الطُّور: 10[ص:  َي ُكلُّ َما يـَُتوصَُّل به إَىل 38] واإلشارَُة  ]. ومسُِّ

َناُه ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َسبَـبً  ََّ تعاىل 85]،  {فَأَتْـَبَع َسبَـًبا} [الكهف: 84ا} [الكهف: شيٍء َسَبباً  {َوآتـَيـْ ] وَمْعناُه أنَّ ا
ا، فأتْـَبَع واِحداً ِمْن تِْلَك األْسَباِب، وعلى ذلك قولُُه تعاىل:   ُه ِمْن ُكلِّ شيٍء َمْعرَفًة وَذرِيَعًة يـَتَـَوصَُّل  {َلَعلِّي أَبـُْلُغ آ

] أي َلَعلِّي أْعرُف الذَّرَاِئع واألْسباَب احلاِدثََة يف 37َباَب السََّماَواِت} [َغافر: ]،  {َأسْ 36اَألْسَباَب} [َغافر: 
نْـ  ُ ِيف الدُّ َّ ِعيِه ُموسى.  {َمْن َكاَن َيُظنُّ َأْن َلْن يـَْنُصَرُه ا ا إَىل َمْعرَِفِة ما َيدَّ َيا َواآلِخَرِة فَـْلَيْمُدْد ِبَسَبٍب السماِء، فَأَتـََوصَُّل ِ

] اهلاء يف يـَْنُصُرُه عائدة إىل حممد (ص) ، واملعىن: َمْن كاَن َيظُّنُّ َأنَّ هللا لن ينصَر 15 السََّماِء مثَُّ ْليَـْقَطْع} [اَحلّج: ِإَىل 
.  نبيَّه حممداً (ص) ويُعيَنُه على َعُدوِِّه يف الدنيا فـَْليَـتَِّخْذ وسيلًة إىل السماِء مث ليَـْقَطْع نصَر ِهللا ووحَيه عن هذا النيبِّ

ََّ َعْدًوا ِبَغْريِ عِ  َِّ فَـَيُسبُّوا ا : الشَّْتُم الوِجيُع  {َوَال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن ا ] وَسبـُُّهْم 108ْلٍم} [األنَعام: والسَّبُّ
ْم َيُسبُّونَُه َصرحياً، ولكْن َخيُوُضوَن يف ِذْكرِِه، فـََيْذُكُرونَُه ِمبا ال يَِليُق به، ويتَماَدْوَن يف ذلك  َِّ ـ عزَّ وجّل ـ ليَس على أ  ملُجاَدَلِة، فـَيَـْزَداُدوَن يف ذِْكرِِه ِمبا تـَنَـزََّه تعاىل عنه: وقوُل الشاِعر:

 ْن ُسبَّ منهْم ُغالٌم َفَسبْ   فما كاَن َذْنُب َبِين ماِلكٍ 
 لَقَصبْ يـَُقدُّ الِعظاَم ويـَْربي ا  بـَْيَض ِذي ُشَطٍب قاِطعٍ  
 نـَبََّه فيه على ما قال اآلَخُر: 

لتََّكلُّمِ  ألْفعاِل ال   وَنْشُتُم 
: املُساِبُب. قال الشاِعُر: بُّ  والسِّ

 إنَّ ِسيبِّ ِمَن الّرِجاِل الَكرميُ   ال َتُسبـَّنَِّين فَـَلْسَت ِبِسيبِّ 
ا َعِن الدُّبُِر، وَتْسِميَـُتهُ   ِ َ ، وُكينِّ ، والسُّبَُّة: ما ُيَسبُّ ا ِعْنَد السَّبِّ َيْت لِإلشارَِة ِ لسَّْوأَِة. والسَّبَّابَُة: مسُِّ  بذلك َكَتْسِمَيِتِه 

لتَّْسِبيِح. ملَُسبَِّحِة لَِتْحريِكها   وَتْسِميَـُتها ِبذلك كَتْسِمَيِتها 
َر: َقطََعُه. وَسَبَت َشَعَرُه: حَ  يـْ َي يوُم سبـت: أْصُل السَّْبِت الَقْطُع، ومنه َسَبَت السَّ َلَقُه. وأنْـَفُه: اْصَطَلَمُه. وقيَل: مسُِّ

م كما ذَكَرُه، فَـَقَطعَ  َّ يوَم السَّْبِت،  السَّْبِت ألنَّ هللا تعاىل ابْـَتَدأَ ِخبَْلِق السمواِت واألرِض يوَم األَحِد َفَخلَقها يف ِستَِّة أ
َي بذلك. َوَسَبَت ُفالٌن: صاَر يف السَّْبِت. وقولُُه:   ] قيَل: يوَم َقْطِعِهْم 163{يـَْوَم َسْبِتِهْم ُشرًَّعا} [األعَراف: َفُسمِّ

] فقيَل: َمْعناُه يوَم ال يـَْقَطُعوَن الَعَمَل، أو يوَم ال 163لِلَعَمِل. وأما قوُلُه تعاىل:  {َويـَْوَم َال َيْسِبُتوَن} [األعرَاف: 
َا ُجِعَل السَّْبُت} [الّنحل: يُكونُوَن يف السَّْبِت، وِكالُمها إشارٌَة إَىل حاَلٍة واحِ  ] أي تـَْرُك الَعَمِل 124َدٍة. وقوُلُه:  {ِإمنَّ

} [النّـَبِإ:  ً ] أي َقْطعاً لِلَعَمِل راحة ألجسادكم فتسكن فيه جوارحكم، وذلك إشاَرٌة إَىل 9فيه.  {َوَجَعْلَنا نـَْوَمُكْم ُسَبا
 ].67ونس: ما قال يف ِصَفِة اللَّْيِل:  {لَِتْسُكُنوا ِفيِه} [يُ 



لَفَلِك، حنُو:  سبح: السَّْبُح: املَرُّ السَّرِيُع يف املاِء ويف اهلَواِء. يُقاُل: َسَبَح َسْبحاً وِسباَحًة. واْسُتِعَري ِلَمرِّ النجوِم يف ا
ون أرواح ] أي املالئكة يقبض3]، و  {َوالسَّاِحبَاِت َسْبًحا} [النَّازَعات: 40{وَُكلٌّ ِيف فَـَلٍك َيْسَبُحوَن} [يس: 

ا حىت تسرتيح كالسابح يف املاء.  {ِإنَّ َلَك ِيف النـََّهاِر َسْبًحا َطِويًال} [املُزّ  ا سال رفيقاً مث يَدعو مل: املؤمنني يسّلو
َِّ تعاىل7 َِّ تعاىل. وأْصُلُه املَرُّ السَّريُع يف ِعباَدِة ا ، وُجِعَل ذلك يف ِفْعِل ] أي فراغاً لقضاء احلوائج. والتَّْسِبيُح: تـَْنزيُه ا

ُ. وُجِعَل التَّْسبيُح عاّمًا يف الِعباَداِت قـَْوًال كاَن أو فِ  َّ ْعًال أو نِيًَّة. قال:  اَخلْري، كما ُجِعَل اإلْبعاُد يف الشرِّ فقيَل: أبـَْعَدُه ا
َني، واألْوَىل أْن ُحيَْمَل على َثالثَِتها، قال:  {َوَحنُْن ] قيَل ِمَن املَُصلِّ 143{فـََلْوَال أَنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحَني} [الصَّافات: 

} [َغافر: 30ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك} [البَـَقَرة:  ْلَعِشيِّ ِ َر السُُّجوِد} [ق: 55]،  {َوَسبِّْح ِحبَْمِد َربَِّك  َ ]،  {َفَسبِّْحُه َوأَْد
َل ذلك على االْسِتْثناِء، وهو أْن يقوَل: إْن ] أي َهّال تـَْعبُ 28]،  {َلْوَال ُتَسبُِّحوَن} [الَقَلم: 40 ُدونَُه وَتشُكُرونَُه. ومحُِ

ُ. وَيُدلُّ على ذلك قوُلُه:  {ِإْذ أَْقَسُموا َلَيْصرُِمنـََّها ُمْصِبِحَني * َوَال َيْستَـثْـُنوَن} [الَقَلم:  َّ ]. وقال:  18-17شاَء ا
]،  {َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِحبَْمِدِه َوَلِكْن َال 44ُض َوَمْن ِفيِهنَّ} [اإلسَراء: {ُتَسبُِّح َلُه السََّماَواُت السَّْبُع َواَألرْ 

َِِّ َيْسُجُد َمْن ِيف السََّماَواِت َواَألْرِض َطْوًعا وََكْرًها} 44تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم} [اإلسَراء:  ] فذلك َحنُْو قولِِه:  {َو
َِِّ 15[الّرعد:  َماَواِت َوَما ِيف اَألْرِض} [الّنحل: ]،  {َو ] فذلك يـَْقَتِضي أْن َيُكوَن َتْسبيحاً 49 َيْسُجُد َما ِيف السَّ

] وداللِة 44على احلقيقِة، وُسُجوداً له على وْجٍه ال نـَْفَقُهُه، بداللِة قولِِه:  {َوَلِكْن َال تَـْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم} [اإلسَراء: 
. َمْن يف األرِض. ألنَّ هذا من الذي نـَْفَقُهُه، وألنَه ُحماٌل أْن يُكوَن ذلك تـَْقِديَرُه، مث يـُْعَطَف عليه بقولِه، وَمْن ِفيهنَّ نَّ)، بـَْعَد ِذْكر السمواِت واألرِض، وال يصحُّ أْن َيُكوَن تـَْقِديرُُه: ُيَسبُِّح له َمْن يف السمواِت، وَيْسُجُد له قولِِه: (وَمْن فيه

الْخِتياِر، وال ِخالَف أّن السمواِت واألرَض والدَّوابَّ واألشياُء كُ  لتَّْسخري وبـَْعُضها  لُّها ُتَسبُِّح له وَتْسُجُد، بـَْعُضها 
ا اِخلالُف يف السمواِت واألرضِ  َِّ تعاىل، وإمنَّ لتَّْسِخري، ِمْن َحْيُث إنَّ أْحَواَهلا َتُدلُّ على ِحْكَمِة ا ، َهْل ُمَسبِّحاٌت 

ْخِتياٍر، واآلَيُة تـَْقَتضي ذلك مبا ذََكْرُت ِمَن الدَّالَلِة. وُسْبحاَن: أْصُلُه َمْصَدٌر، حنُو ُغْفَران  {َفُسْبَحاُتسَ  َِّ ِحَني بُِّح  َن ا  ]32]،  {ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَـَنا} [البَـَقَرة: 17ُمتُْسوَن َوِحَني ُتْصِبُحوَن} [الرُّوم: 
َِّ َعزَّ وَعَال، وليَس يف كالِمِهْم  وُس: ِمْن أمساِء ا ْبَحُة: التَّْسِبيُح، وقد يُقاُل » فـُعُّولٌ «والسُّبُّوُح والُقدُّ ِسواُمها. والسُّ

ا ُيَسبَُّح: ُسْبَحٌة.  للَخَرزَاِت اليت ِ
أي فراغاً أي َسَعًة يف التََّصرُِّف. والسبَُّخ. التقّلب، ومنه: ] 7سبخ: ُقرَئ {ِإنَّ َلَك ِيف النـََّهاِر َسْبًحا َطِويًال} [املُّزمل: 

ساَلِة وتَعليِم السابح يف املاء لتقّلبه فيه. واملراد: إنَّ تقلَُّبَك ومشاِغَلَك يف النَّهاِر َكثريٌة، فإنََّك َحتَْتاُج فيه إىل تـَْبليِغ الرِّ 
َُّ عنه احلُمَّى، فـََتَسبََّخ: أي تـََغشَّى. والسَّبيُخ: رِيُش الَفَراِئِض والسَُّنِن، وِإصالِح املَِعيَشِة لِنَـفْ  ِسَك َوِعَياِلَك. وقد َسَبَخ ا

 الطاِئر، والُقْطُن املَْنُدوُف، وحنُو ذلك ِممَّا ليس فيه اكِتناٌز وثَِقٌل.
اً وَسباَطًة وَسَباطاً. واْمَرأٌة َسْبَطُة اخلِْلَقِة، سبط: أْصُل السَّْبِط: اْنِبساٌط يف ُسُهوَلٍة. يُقاُل: َشَعٌر َسْبٌط، وقد َسِبَط ُسُبوط

ْبُط: َوَلُد الَوَلِد، كأنه اْمِتَداُد الُفُروعِ  ُمها. ويـَُعبـَُّر به َعِن اجلُوِد. والسِّ : ممَُْتدُّ . قال:  {َويـَْعُقوَب وَرُجٌل َسْبُط الَكفَّْنيِ



ُط: 160يَلٍة ِمْن َنْسِل َرُجٍل  {َأْسَباطًا أَُممًا} [األعَراف: ] أي َقباِئَل، ُكلُّ قَبِ 136َواَألْسَباِط} [البَـَقَرة:  ] والسا
ابُ  ً َسَباِط، أي ُمحَّى َمتُطُُّه. والسُّباَطُة: املوضع الذي يُرَمى فيِه الرتُّ َبِسُط بـَْنيَ َداَرْيِن. وأَخَذْت ُفال واألوساُخ.  املُنـْ

 َمتَاٍم فهي ُمَسبٌِّط.وَسَبَطِت الناَقةُ وَلَدها، أي أْلَقْتُه قبل 
ًعا ِشَداًدا} [النـَّبِإ: 29سبع: أْصُل السَّْبِع: الَعَدُد  {َسْبَع َمسَاَواٍت} [البَـَقَرة:  ] يعين السمواِت السَّْبَع.  12]،  {َسبـْ

ِمنـُُهْم َكْلبُـهُ 7]،  {َسْبَع لََياٍل} [احلَاقَّة: 43{َوَسْبَع ُسنـُْبَالٍت} [يُوُسف:  َعٌة َوَ ]،  22ْم} [الكهف: ]،  {َسبـْ
ًعا ِمَن اْلَمثَاِين} [اِحلجر: 80]،  {َسْبِعَني َمرًَّة} [الّتوبَة: 32{َسبـُْعوَن ِذَراًعا} [احلَاقَّة:  ] قيَل: ُسورَُة 87]،  {َسبـْ

َيت  ْبُع الطَِّواُل: السَُّوُر ِمَن البقرِة إَىل األْعرَاف. ومسُِّ ٍت. والسَّ ا َسْبَع آ ُسَوُر القرآِن املَثاِين ألَنَُّه يُثّىن فيها اَحلْمِد، ِلَكْوِ
ْبُع يف الوروِد، واألْسُبوُع: َمجُْعُه أسابِيعُ  . ويُقاُل: الِقَصُص واألخباُر واألوامُر والنواهي وغريها. ومنه السَّْبُع والسَِّبيُع والسِّ

لبيِت أْسُبوعاً، وأسابِيَع. وَسبَـْعُت القوَم: ُكْنُت سابَِعُهْم، َي  طُْفُت  وأَخْذُت ُسْبَع أْمَواهلِِْم. والسَُّبُع َمْعُروٌف. وقيَل: مسُِّ
:  بذلك لَِتماِم قـُوَّتِِه، وذلك أنَّ السَّْبَع ِمَن األْعَداِد التامَِّة. وقوُل اهلَُذيلِّ

 َكأنه َعْبٌد آلِل أيب َرِبيَعَة ُمسِبعُ 
ملُْسَبٍع َعِن الدَِّعيِّ أي قد َوَقَع السَُّبُع يف َغَنِمِه، وقيَل: َمْعناُه: املُ    َ باِع، ويـُْرَوى ُمْسَبٌع بفتِح الباِء، وُكينِّ ْهَمُل مع السِّ

ُبِع. باِع. واملَْسَبُع: َمْوِضُع السَّ ً، اْغتابَُه وأَكَل حلََْمُه َأْكَل السِّ  الذي ال يـُْعَرُف أبُوُه. وَسَبَع ُفالٌن ُفال
مٌّ واِسٌع.  {َأنِ  ّمات، 11اْعَمْل َسابَِغاٍت} [َسَبإ:  سبغ: ِدرٌْع ساِبٌغ:  ] أي وقلنا لداود اعمل من احلديد دروعاً 

ِطَنًة} [لقمَ  ]، أي أوسع 20ان: وعنه اْسُتِعَري إْسباُغ الُوُضوِء، واْسباُغ النَِّعِم: إمتامها.  {َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه َظاِهَرًة َوَ
ُ عليكم نِعَمُه، وَأَمتَّها. ّ  ا

َّ َذَهبـَْنا َنْسَتِبُق} [يُوُسف: سب ] 25]،  {َواْستَـبـََقا اْلَباَب} [يُوُسف: 17ق: أْصُل السَّْبِق التـََّقدُُّم يف السَّْريِ، حنُو:  {ِإ
ِم  {َما َسبَـُقوَ ِإلَْيِه} [األحقاف:  ْن َربَِّك َلُقِضَي ]،  {َوَلْوَال َكِلَمةٌ َسبَـَقْت مِ 11مث يـَُتَجوَُّز به يف َغْريِِه ِمَن التـََّقدُّ

نَـُهْم} [ُهود:  َمْت، وُيْسَتعاُر السَّْبُق إلْحَراِز الَفْضِل والتـَّْربيز، وعلى ذلك  {َوالسَّاِبُقوَن 110بـَيـْ ] أي نـََفَذْت وتـََقدَّ
ألْعماِل الصاِحلَِة، 10السَّابُِقوَن} [الواِقَعة:  َِّ وَجنَِّتِه  حنُو قولِِه:  {أُوَلِئَك ُيَسارُِعوَن ِيف ] أي املُتَـَقدُِّموَن إَىل ثواِب ا

َراِت َوُهْم َهلَا َساِبُقوَن} [املؤمنون:  ] أي ال 60]، يف علم هللا تعاىل.  {َوَما َحنُْن ِمبَْسُبوِقَني} [الواِقَعة: 61اْخلَيـْ
]، و  {فَاْسَتْكبَـُروا ِيف اَألْرِض َوَما 59ُزوَن} [األنَفال: يـَُفوتُونَنا. وقال:  {َوَال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسبَـُقوا ِإنـَُّهْم َال يـُْعجِ 

َراَط َفَأىنَّ 39َكانُوا َسابِِقَني} [الَعنكبوت:  ْم ال يـَُفوُتونَُه.  {َفاْستـَبَـُقوا الصِّ م تنبيهاً أ ] فارِّين ليسبقوا وقوَع العذاب 
ه فكيف يبصرون.  {فَالسَّاِبَقاِت َسبْـًقا} [النَّازَعات: ] معناه: فطلبوا طريق احلّق وقد عموا عن66يـُْبِصُروَن} [يس: 

خلري.4 م سباقني   ] املالئكة كو
اًرا َوُسُبًال َلَعلَُّكْم سبل: السَّبيُل: الطَّريُق الذي فيه ُسُهوَلٌة، وَمجُْعُه ُسُبل  {َوأَْلَقى ِيف اَألْرِض َرَواِسَي َأْن َمتِيَد ِبُكْم َوأَنـْهَ 

]، و  10]،  {الَِّذي َجَعَل َلُكُم اَألْرَض َمْهًدا َوَجَعَل َلُكْم ِفيَها ُسُبًال} [الّزخُرف: 15لّنحل: تـَْهَتُدوَن} [ا



، َألنَّ اسَم اجلنس إَذا أْطِلَق َخيَْتصُّ مبا هو اَحلقُّ، 37{َلَيُصدُّونـَُهْم َعِن السَِّبيِل} [الّزخُرف:  ] يعِين به َطريَق اَحلقِّ
] وقيَل ِلساِلِكِه: ساِبٌل وَمجُْعُه سابِلٌة. 20-19َفٍة َخَلَقُه فَـَقدََّرُه *مثَُّ السَِّبيَل َيسََّرُه} [َعَبَس: وعلى ذلك  {ِمْن ُنطْ 

ُه، ويُ وَسِبيٌل َساِبٌل، حنو ِشْعٌر شاِعٌر. وابُن السَِّبيِل: املُساِفُر الَبِعيُد َعْن َمْنزلِه، ُنِسَب إَىل السَِّبيِل ِلُمماَرَستِ  َّ ْستَـْعَمُل ِه إ
ِبيُل ِلُكلِّ ما يـُتَـَوصَُّل به إَىل شيٍء َخْرياً كاَن أو َشرّاً  {ادُْع ِإَىل َسِبيِل َربَِّك} [الّنحل:  ]،  {ُقْل َهِذِه 125السَّ

ْم. قال: 108َسِبيِلي} [يُوُسف:  {قُِتُلوا ِيف  ] وِكالُمها واِحٌد، لِكْن أضاَف األوََّل إَىل املُبَـلِّغ، والثاين إَىل السَّاِلِك 
} [آل ِعمَران:  َِّ ]،  {َوِلَتْسَتِبَني َسِبيُل اْلُمْجرِِمَني} [األنَعام: 29]،  {ِإالَّ َسِبيَل الرََّشاِد} [َغافر: 169َسِبيِل ا

[يُوُسف: ]، ويـَُعبـَُّر به َعِن املََحجَِّة، وقال:  {ُقْل َهِذِه َسِبيِلي} 69]،  {َفاْسُلِكي ُسُبَل َربِِّك} [الّنحل: 55
]،  91] أي َطرِيَق اجلنِة. وقال  {َما َعَلى اْلُمْحِسِنَني ِمْن َسِبيٍل} [الّتوبَة: 16]،  {ُسُبَل السََّالِم} [املَائدة: 108

َا السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن} [الّتوبَة: 41{َفُأوَلِئَك َما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيٍل} [الّشورى:  َكاَن َمَعُه آِهلٌَة   ]،  {ُقْل َلوْ 93]،  {ِإمنَّ
تَـَغْوا ِإَىل ِذي اْلَعْرِش َسِبيًال} [اإلسَراء:  ]. وأما قوله تعاىل:  {َوإِنـََّها لَِبَسِبيٍل ُمِقيٍم} [اِحلجر: 42َكَما يـَُقوُلوَن ِإًذا الَبـْ

ا، ألن اآل76 رها ويعتربون  ر اليت ُيستدّل ] أي إن مدينة لوط لبطريق يسلكه الناس يف حوائجهم، فينظرون إىل آ
بـَُلٍة} [البَـَقَرة:  بـَُلُة: َمجُْعها َسناِبُل، وهي ما على الزَّرِْع  {َسْبَع َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسنـْ ]،  {َوَسْبَع 261ا مقيمة. والسُّنـْ

ُبَالٍت ُخْضٍر} [يُوُسف:  بـَُلٍة، حنُو أْحَصَد وأْجَىن. واملُْسبِ 43ُسنـْ ُل: اسُم ذي احلجة، ]. وأْسَبَل الزَّرُْع: صار ذا سنـْ
 والسَّْبالُء العِني: الطويلُة اهلُْدِب.

ٍم} [األعَراف:  َّ َادلة: 54ست:  {ِيف ِستَِّة َأ به إن 4] و  {ِستَِّني ِمْسِكينًا} [ا ] فأْصُل ذلك:ُسُدٌس. ويُْذَكُر يف 
.َُّ  شاء ا

َرُة: ما ُرت والسُّتـْ ُر: تـَْغِطَيُة الشيِء. والسِّ َا ِستـًْرا} [الكهف:  سرت: السَّتـْ ]، و  90ُيْسَتُرت به  {ملَْ َجنَْعْل َهلُْم ِمْن ُدوِ
ً َمْسُتورًا} [اإلسرَاء:  ] قيل هو مفعوٌل مبعىن فاعل أي (ساتراً) مثل قوله تعاىل:  {ِإنَُّه َكاَن َوْعُدُه َمْأتِيا} 45{ِحَجا

ُتْم َتْسَتِرتُوَن} [ُفّصَلت: ] أي آتياً، واالْسِتتاُر: االْخِتفاُء  {وَ 61[َمرَمي:   ].22َما ُكنـْ
ِت سجد: السُُّجوُد: أْصُلُه التَّطاُمُن والتََّذلُُّل، وُجِعَل ذلك ِعباَرًة َعِن التََّذلُِّل  وِعباَدتِـِه، وهو عامٌّ يف اإل ْنساِن واحلََيوا

ْخِتيـاٍر، وليَس ذلك إال ِلإل ِ َِِّ واَجلماَداِت، وذلك نوعان: ُسُجـوٌد  ْنساِن، وبه َيْسَتِحقُّ الثواَب حنُو:  {فَاْسُجُدوا 
َِِّ 62َواْعُبُدوا} [الّنْجم:  ِت والنَّباِت، وعلى ذلك قوُلُه:  {َو ] أي َتَذلَُّلوا له. وُسُجوُد َتْسِخٍري، وهو ِلإلْنساِن واحلََيوا

ْلُغُدوِّ َواآلَصاِل} [الّرعد:  َيْسُجُد َمْن ِيف السََّماَواِت َواَألْرِض َطْوًعا وََكْرًها ِ ]. وقوُلُه:  {يـَتَـَفيَّأُ ِظالَلُُه َعِن 15َوِظَالُهلُْم 
َِِّ} [الّنحل:  ا 48اْلَيِمِني َوالشََّماِئِل ُسجًَّدا  ] فهـذا ُسُجـوُد تْسِخيـٍر، وهو الدالَلُة الصاِمَتُة الناِطَقُة املُنَـبَِّهُة على َكْوِ

ا َِِّ َيْسُجُد َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اَألْرِض ِمْن َدآبٍَّة َواْلَمَالِئَكُة وَ  َخمُْلوَقًة، وأ ُهْم َال َخْلُق فاِعٍل حِكيٍم. وقولُُه:  {َو
ُم َوالشََّجُر ] يـَْنَطِوي على النـَّْوَعْنيِ ِمَن السُُّجوِد: التَّْسِخري واالْخِتياِر. وقولُُه:  {َوالنَّجْ 49َيْسَتْكِربُوَن} [الّنحل: 
] فأَمتَُروا إالَّ إبليَس فقْد 34] فذلك على َسِبيـِل التَّْسِخري. وقولُُه:  {اْسُجُدوا ِآلَدَم} [البَـَقَرة: 6َيْسُجَداِن} [الرَّمحن: 



ِمتْر ألنّه مل يكْن من املالِئكِة، بل كاَن من اِجلنِّ لقولِِه تعاَىل:  {َوِإْذ قـُْلنَ  ا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم أىب واستكبـَر فلـْم 
] أي ُمَتَذلِِّلَني 154]، وقولُُه:  {اْدُخُلوا اْلَباَب ُسجًَّدا} [النَِّساء: 50َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإبِْليَس َكاَن ِمَن اجلِْنِّ} [الكهف: 

لرُّْكِن املَْعُروِف ِمَن الصالِة، وما َجيْري َجمَْرى ذلك ِمْن ُسُجوِد الشُّْكر، وقد يـَُعربَّ  ُمْنقاِديَن. وُخصَّ السُُّجوُد يف الشريعِة  َر السُُّجوِد} [ق:  َ َر الصالِة. وُيَسمُّوَن َصَالة الضَُّحى: ُسْبَحَة الضَُّحى، 40به َعِن الصالِة بقولِه  {َوأَْد ] أي أْد
الصالُة. واملَْسِجُد: َمْوِضُع الصالِة، اْعِتباراً ] قيـَل: أرِيَد به 130وُسُجوَد الضَُّحى  {َوَسبِّْح ِحبَْمِد َربَِّك} [طه: 

} [اجلّن:  َِِّ ] قيَل ُعَين به األرُض؛ إْذ قد ُجِعَلِت األرُض ُكلُّهـا َمْسِجداً 18لسُُّجوِد. وقولُُه:  {َوَأنَّ اْلَمَساِجَد 
جلَبـَْهُة واألْنُف والَيَداِن والرُّْكبتاِن والّرِْجالِن. وقولُُه  {َأالَّ وَطُهوراً، كما ُرِوَي يف اَخلَرب، وقيَل: املَساِجُد: َمَواِضُع السُُّجوِد ا } [النَّمل:  َِِّ ] أي ُمَتَذلِّلَني. وقيَل:  100] أي  قَـْوِم اْسُجُدوا. وقولُُه:  {َوَخرُّوا َلُه ُسجًَّدا} [يُوُسف: 25َيْسُجُدوا 

 وْقِت سائِغاً. وقوُل الشاِعِر:كاَن السُُّجوُد على َسِبيِل اِخلْدَمِة يف ذلك ال
ا َكَدَراِهِم األْسجادِ   َواَىف 

ا َدَراِهَم عليها ُصوَرُة َمِلٍك َسَجُدوا له.   َعَىن ِ
 ]. قال الشاِعُر:6سجر: السَّْجُر: تـَْهِييُج الناِر. يُقاُل: َسَجْرُت التـَّنُّوَر، ومنه  {َواْلَبْحِر اْلَمْسُجوِر *} [الطُّور: 

 طاَلَع َمْسُجوَرةً إذا ساَء 
ْمِسما   تـََرى َحْوَهلا النـَّْبَع والسِّ
َرْت} [الّتكوير:   ا َيُكوُن  6وقولُُه:  {َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجِّ راً، َعِن اَحلَسِن. وقيَل: غيَضْت مياُهها، وإمنَّ ] أي ُأْضرَمْت 

]. 24] حنُو  {َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة} [البَـَقَرة: 72كذلك لَِتسِجري الناِر فيه  {مثَُّ ِيف النَّاِر ُيْسَجُروَن} [َغافر: 
ا يف الَعْدِو، حنُو: اْشتَـَعَلِت الناَقُة. والسَِّجُري: اخلَِليُل الذي ُيْسَجُر  يف َمَودَِّة َخِليِلِه،  َوَسَجَرِت الناَقُة: اْسِتعاَرٌة ِالْلِتهاِ

 ٍن. قال الشاِعُر:كقوهلِِْم: ُفالٌن ُحمَْرٌق يف َمَودَِّة ُفال
ُر ْمجٍع ِإشابَةٍ   َسْجَراُء نـَْفسي َغيـْ

ُتُه َسْجالً   . وأْسَجْلُتُه: أْعطَيـْ ُتهُ فاْنَصبَّ ْلُو الَعِظيَمُة. وَسَجْلُت املاَء فاْنَسَجَل: أي َصبَـبـْ ، واْسُتِعَري سجل: السَّْجُل: الدَّ
لسَّ   ْجِل، وُجِعَلْت ِعباَرًة َعِن املُباَراِة واملُناَضَلِة. قال الشاعُر:للَعِطيَِّة الَكِثريَِة. واملُساَجَلُة: املُساقاُة 

 َمْن ُيَساِجْلين ُيساِجل ماجداً 
يٍل} [ُهود:  يُل: َحَجٌر وِطٌني ُخمَْتِلٌط وأْصُلُه فيما قيَل فاِرِسيٌّ ُمَعرٌَّب. وقوله تعاىل:  {ِحَجاَرًة ِمْن ِسجِّ جِّ ] 82 والسِّ

ِجلُّ: قيَل َحَجرٌ  ِجلِّ لِْلُكُتِب} [األنبَياء: والسِّ َي ُكلُّ ما ُيكَتُب فيه ِسِجال  {َكَطيِّ السِّ ] 104 كاَن ُيكَتُب فيه، مث مسُِّ
 أي َكطَيِِّه ِلَما ُكِتَب فيه ِحْفظاً له.

ْجُن َأَحبُّ ِإَيلَّ} [يُوُسف:  ْجِن، وُقرىَء  {َربِّ السِّ سِني وكسرها. قال  ] بفتِح ال33سجن: السَّْجُن: احلَْبُس يف السِّ
ْجَن فَـتَـَياِن} [يُوُسف: 35{َلَيْسُجنُـنَُّه َحىتَّ ِحٍني} [يُوُسف:  َزاِء 36]،  {َوَدَخَل َمَعُه السِّ ُني: اسٌم َجلَهنََّم ِ جِّ ] والسِّ



ٍني * َوَما أَْدَراَك َما  َدِة َمْعناُه. قال {َلِفي ِسجِّ ٌني *ِكَتاٌب َمْرُقوٌم} [املطّفِفني: ِعلِّيَِّني، وزِيَد َلْفظُُه تنبيهاً على ِز ِسجِّ
َُّ تعاىل بقوِلِه 7-9 وما «] أي ليس هذا مما تعلمه أنت وال قومك فنفّسره لك ولقومك، ألن ُكلَّ شيٍء ذََكَرُه ا

َهماً ويف هذا املَْوِضِع فّسر سجّ » وما ُيدرِيكَ «َفسََّرُه، وُكلَّ ما ذُِكَر بقولِِه » أْدرَاكَ  ني بـ (الكتاب املرقوم)، وكذا تـَرَكُه ُمبـْ
 ].19يف قوِلِه  {َوَما أَْدرَاَك َما ِعلِّيُّوَن} [املطّفِفني: 

] أي سَكَن، وهذا إشارٌَة إَىل قوهلم َهَدأِت األْرُجُل. وَعْنيٌ ساِجَيٌة: فاتَِرُة 2سجى:  {َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى} [الّضحى: 
لثوب.الطَّْرِف. وَسَجى البحُر َسْجواً: َسَكنَ   ْت أْمَواُجُه، ومنه اْسُتِعَري َتْسِجَيُة املَيِِّت أي تَـْغِطيَـُتُه 

ْيِل، واِإلْنساِن على الوْجِه، ومنه السَّحاُب، إمَّا جلرِّ الّرِيِح له، أو ِجلَرِّ  ِه املاَء، سحب: أْصُل السَّْحِب: اَجلرُّ َكَسْحِب الذَّ
َرارِِه يف َمرِِّه. قال تعاىل:   ] و  {ُيْسَحُبوَن * ِيف احلَِْميِم} 48{يـَْوَم ُيْسَحُبوَن ِيف النَّاِر َعَلى َوُجوِهِهْم} [الَقَمر: أو ِالجنِْ

، وذلك إَذا َجتَرَّأ َعَلْيِه. والسَّحاُب: الَغْيُم فيِه 72-71[َغافر:  ]. وقيَل: ُفالٌن يـََتَسحَُّب على ُفالٍن، كقوِلَك: يـَْنَجرُّ
} [النُّور: ماٌء أو مل َيُكْن، وهلذا يُ  ً ََّ يـُْزِجي َسَحا ]،  {َحىتَّ 43قاُل: َسحاٌب َجهاٌم أْي ال ماَء ِفيِه.  {أَملَْ تـََر َأنَّ ا

} [األعَراف:  ]. وقد ُيْذَكُر لْفظُُه، ويـُرَاُد به الظِّلُّ 12]،  {َويـُْنِشىُء السََّحاَب الثَِّقاَل} [الّرعد: 57ِإَذا أَقـَلَّْت َسَحاً
ظُُلَماٌت بـَْعُضَها  على طَريِق التَّْشِبيِه  {َأْو َكظُُلَماٍت ِيف َحبٍْر جلُِّيٍّ يـَْغَشاُه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َسَحاٌب والظُّْلَمةُ 

 ].40فـَْوَق بـَْعٍض} [النُّور: 
قُرىَء فَـَيْسِحَتُكْم. ومنه السُّْحُت: ] و 61سحت: السُّْحُت: الِقْشُر الذي ُيْسَتْأَصُل  {فـَُيْسِحَتُكْم ِبَعَذاٍب} [طه: 

للَمْحُظوِر الذي يَلَزُم صاِحَبُه العاُر، كأنه ُيْسِحُت ِديَنُه َوُمُروءَتُه، وأصل السُّْحت: اِالْسِتْئَصال. يُقال: َسَحَتُه 
َي احلراُم ُسحْ  تاً ألنُّه يـُْعِقُب بعذاِب االْسِتْئَصال.  وَأْسَحَتُه: اْسَتْأَصَلُه وأْسَحَت ماَلُه: أفَسَدُه وأَْذَهَبُه. وقيَل: مسُِّ

]، أي يكثروَن اَألكَل للسُّحِت وهو احلََرام. وقال عليه وعلى آله الصالة والسالُم: 42{َأكَّاُلوَن لِلسُّْحِت} [املَائدة: 
َي: ] وُمسَّي هنا ُسْحتاً ألنّ 89[صحيح مسلم رقم » ُكلُّ حلٍَْم نـََبَت ِمْن ُسْحٍت فالناُر أوَىل به« ه ال بركَة ِفيه، ومسُِّ

َتُة واخلمُر ومهُر البِغيِّ وكلُّ ما ُهَو ِمْن ماِل احلراِم ُسْحتاً لكونِِه َساِحقاً للُمروَءة ُمتِلفاً هل  ا.الرِّْشَوُة، واملَيـْ
زَُع  ْبِح، فـَيـُْرَمى به. سحر: السَّْحُر: َطَرف احلُْلُقوِم والّرَِئُة. وقيَل: انـْتَـَفَخ َسْحرُُه. والسُّحارَُة: ما يـُنـْ ِمَن السَّْحر ِعْنَد الذَّ

ْحُر: يُقاُل على مَ  ْحُر، وهو إصابَُة السَّْحر. والسِّ عاٍن: األوَُّل: وُجِعَل بِناؤه ِبَناَء النُّفايَِة والسُّقاَطِة، وقيَل منه اْشُتقَّ السِّ
ِوُذ ِبَصْرِف األْبصاِر َعمَّا يَقوُم ِبه ِخلفَِّة َيٍد، وما يـَْفَعَلُه النَّمَّاُم ِبَقْوٍل اِخلَداُع وَختِْييالٌت ال َحِقيَقة َهلا، حنُو ما يـَْفَعُلُه املَُشعْ 

]،  {ُخيَيَُّل 116ُمَزْخَرٍف عاِئٍق ِلألمساِع، وعلى ذلك قولُُه تعاىل:  {َسَحُروا َأْعُنيَ النَّاِس َواْستَـْرَهُبوُهْم} [األعَراف: 
أَيـَُّها السَّاِحُر ادُْع َلَنا َربََّك} 66إِلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم} [طه:  ذا النََّظر َمسَّْوا ُموَسى (ع) ساِحراً، َفقاُلوا:  {َ ] و

 ]. والثاين اْسِتْجالُب ُمعاَوَنِة الشَّْيطاِن ِبَضْرٍب ِمَن التـََّقرُِّب إليه، كقولِِه تعاىل:  {َهْل أُنـَبُِّئُكْم َعَلى َمنْ 49[الّزخُرف: 
]، وعلى ذلك قولُُه تعاىل:  {َوَلِكنَّ الشََّياِطَني 222-221َياِطُني *تـَنَـزَُّل َعَلى ُكلِّ أَفَّاٍك أَثِيٍم} [الشَُّعَراء: تـَنَـزَُّل الشَّ 

ْحَر} [البَـَقَرة:  َرًة ُحْسُنُه، فقيل: إنَّ ِمَن الَبياِن َلسِ 102َكَفُروا يـَُعلُِّموَن النَّاَس السِّ َ ْحر  َرًة ] وقد ُتُصوَِّر ِمَن السِّ ْحراً، و



 َ ، ويـَْلُطُف  ِثريُُه.  {َبْل َحنُْن ِدقَُّة ِفْعِلِه حىت قاَلِت احلكماُء: الطَِّبيَعُة ساِحَرٌة، وَمسَّوا الِغَذاَء ِسْحراً، ِمْن َحْيُث إنه َيِدقُّ
لسْحر، وعلى ذلك قوُلهُ 15قـَْوٌم َمْسُحوُروَن} [اِحلجر:  َا أَْنَت ِمَن ] أي َمْصُروُفوَن َعْن َمْعرفَِتنا   تعاىل:  {ِإمنَّ
] قيَل ِممَّْن ُجِعَل له َسْحٌر، تنبيهاً أنه ُحمْتاٌج إَىل الِغَذاِء، كقولِِه تعاىل:  {َماِل َهَذا 153اْلُمَسحَّرِيَن *} [الشَُّعَراء: 

َُْكُل الطََّعاَم} [الُفرقان:  ] وقيَل َمْعناُه ِممَّْن 154َشٌر ِمثْـُلَنا} [الشَُّعَراء: ] ونـَبََّه أنه َبَشٌر،  {َما أَْنَت ِإالَّ بَ 7الرَُّسوِل 
َل قوُلُه تعـاىل:  {ِإنْ  ِعيِه، وعلى الوْجَهْنيِ محُِ يت به وَيدَّ تـَتَِّبُعوَن ِإالَّ َرُجًال  ُجِعَل له ِسحٌر يـَتَـَوصَُّل بُِلْطِفِه وِدقَِّتِه إَىل ما َ ُموَسى َمْسُحوًرا} [اإلسَراء: ] وقوله على لسان فر 47َمْسُحوًرا} [اإلسَراء:  عون:  {فَـَقاَل َلُه ِفْرَعْوُن ِإّينِ َألَ◌ظُنَُّك َ

]،  {َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظيٍم} 110]. وعلى املعَىن الثاِين َدلَّ قولُُه تعاىل:  {ِإْن َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمِبٌني} [املَائدة: 101
]،  {َفُجِمَع السََّحَرُة ِلِميَقاِت يـَْوٍم َمْعُلوٍم} 77ِلُح السَّاِحُروَن} [ُيونس: ]،  {َأِسْحٌر َهَذا َوَال يـُفْ 116[األعَراف: 
]. والسََّحُر والسََّحَرُة: اْخِتالُط َظالِم آِخِر اللَّْيِل بِبياِض أوَّل 70]،  {َفأُْلِقَي السََّحَرُة ُسجًَّدا} [طه: 38[الشَُّعَراء: 

ت: النهار، وُجِعَل امساً لذلك الوْقتِ  َألْسَحاِر ُهْم َيْستَـْغِفُروَن} [الّذارَ ْعَلى 18. قال تعاىل:  {َوِ ] ويُقاُل: َلِقيُتُه 
 السََّحَرْيِن. واملُْسِحُر: اخلارُج َسَحراً. والسَُّحوُر: اسٌم للطَّعاِم املَأُكوِل َسَحراً. والتََّسحُُّر: َأْكُلُه.

ْعَمُل يف الدَّواِء، إَذا فـُّتَت، يُقاُل: َسَحْقُتُه فاْنَسَحَق، ويف الثوِب إَذا أْخَلَق يُقاُل: سحـق: السَّْحُق تـَْفِتيُت الشيِء، وُيْستَـ 
ُ وأْسَحَقُه، أي َجَعَلُه َسِحيقاً. وقيَل: سَحَقُه، أي َجَعَلُه  َّ لِياً.  أْسَحَق. والسَّْحُق: الثوُب الباِيل. وقيَل: أبـَْعَدُه ا

ُر أَْو 11سَِّعِري} [املُلك: {َفُسْحًقا ِألَ◌ْصَحاِب ال َا َخرَّ ِمَن السََّماِء فـََتْخَطُفُه الطَّيـْ َِّ َفَكَأمنَّ ِ ]، و  {َوَمْن ُيْشِرْك 
] أي: من يشرك  فكأمنا سقط من السماء فتأخذ الطري حلمه 31تـَْهِوي ِبِه الرِّيُح ِيف َمَكاٍن َسِحيٍق} [اَحلّج: 

 يف مكان غاية يف البعد. بسرعة فائقٍة أو تسقطه الريح
لسَّاِحِل} [طه:  ِ ] أي شاِطىِء البحِر. أْصُلُه ِمْن َسَحَل اَحلِديَد، أي بـََرَدُه وَقَشَرُه، وقيَل: 39سحل:  {فـَْليـُْلِقِه اْلَيمُّ 

ِصٌب، وقيَل: َبْل تُ  ُصوَِّر منه أنه َيْسَحُل املاَء، أْصُلُه أْن َيُكوَن َمْسُحوًال، لكْن جاَء على لْفِظ الفاِعِل، كقوهلِِْم: َهمٌّ 
َِيُق اِحلماِر، كأنه َشبََّه َصْوَتُه ِبَصوْ  ِت َسْحِل اَحلِديِد. أي يـَُفّرِقُُه وُيضيُِّقُه، والسُّحاَلُة: البـُرَاَدُة. والسَِّحيُل والسُّحاُل: 

 ِمْن َحْيُث َرْفُع َصْوتِِه، ال ِمْن َحْيُث ُنْكَرُة َصْوتِِه.  واملِْسَحُل: اللساُن اَجلِهُري الصَّْوِت، كأنه ُتُصوَِّر منه َسِحيُل اِحلمارِ 
]. املِْسَحلَتاِن: َحَلَقتان على َطَرْيف َشِكيِم 19كما قال تعاىل:  {ِإنَّ أَْنَكَر اَألْصَواِت َلَصْوُت احلَِْمِري} [لقَمان: 

 اللَِّجاِم.
]،  13قـَْهراً  {َوَسخََّر َلُكْم َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اَألْرِض} [اجلَاثَية:  سخـر: التَّْسِخُري: ِسياَقٌة إَىل الَغَرِض املُْخَتصِّ 

]،  {َوَسخََّر 33]،  {َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالنـََّهاَر} [إبراهيم: 33{َوَسخََّر َلُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدائِبَـْنيِ} [إبراهيم: 
َها َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن} [اَحلّج: 32َلُكُم اْلُفْلَك} [إبراهيم:  َر َلَنا 36] كقولِِه:  {َسخَّْرَ ]  {ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ

َراَدتِِه  {لِيَـتَِّخَذ بـَْعُضُهْم 13َهَذا} [الّزخُرف:  ُر: هو املَُقيُِّض للِفْعِل. والسُّْخريُّ: هو الذي يـُْقَهُر فـَيَـَتَسخَُّر  ]. فاملَُسخِّ
} [الّزخُرف: بـَْعضً  َّ َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما 32ا ُسْخِر ]. وَسِخْرُت منه، واْسَتْسَخْرتُُه: لِلُهزء منه  {ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّا فَِإ



] . وقيَل: َرُجٌل 12]،  {َبْل َعِجْبَت َوَيْسَخُروَن} [الصَّافات: 39-38َتْسَخُروَن * َفَسْوَف تـَْعَلُموَن} [ُهود: 
ْخريَُة: ِلِفْعِل السَّاِخر. وقال تعاىل:  {فَاختََّْذُمتُوُهمْ ُسَخَرُة  } ِلَمْن َسِخَر، وُسْخَرٌة ملْن ُيْسَخُر منه. والسُّْخريَُة والسِّ  ِسْخِر

َل على الَوْجَهْنيِ على التَّْسِخري وعلى السُّْخريَِة. قال تعاىل:110[املؤمنون:  ً فقد محُِ  ] وقوله: َوُسْخِرّ
} [ص: {َوقَالُ  ُهْم ِسْخِر َ ُهْم ِمَن اَألْشَراِر * َأختََّْذ ] وَيُدلُّ على الوجِه الثاِين 63-62وا َما َلَنا َال نـََرى رَِجاًال ُكنَّا نـَُعدُّ

ُهْم َتْضَحُكوَن} [املؤمنون:  ُتْم ِمنـْ  ].110قولُُه بـَْعُد:  {وَُكنـْ
َتِضي للُعُقوَبِة وقيل ال يكون ذلك بني اَألُكفَّاِء، بْل ِمَن الُكَرباِء سخط: السََّخُط والسُّْخُط: الَغَضُب الشِديُد املُقْ 
َنـَُّهُم اتـَّبَـُعوا َما 58والُعَظَماِء. قال:  {ِإَذا ُهْم َيْسَخطُوَن} [الّتوبَة:  ِ َِّ تعاىل إنـَْزاُل الُعُقوبَِة  {َذِلَك  ]. وهو ِمَن ا

ََّ} [َحممَّد:  ُ َعَلْيِهْم} [املَائدة: ]،  {َأْن سَ 28َأْسَخَط ا َّ ] وَسَخُط هللا ـ تعاىل ـ غضُبه لِغضب أنبيائه 80ِخَط ا
َِّ} [آل ِعمَران:  َء ِبَسَخٍط ِمَن ا َ  ] مَثُل من رجع بغضٍب شديد من هللا.162وأوليائه. {َكَمْن 

َعًة، وأْصُل السَّدِّ مصدُر َسَدْدتُُه  سـدَد: السَّـدُّ والسُّـدُّ: قيَل ُمها واِحٌد، وقيَل: السُّدُّ ما كاَن ِخلْ  َقًة، والسَّدُّ مـا كـاَن َصنـْ
نـَُهْم َسدا} [الكهف:  نَـَنا َوبـَيـْ ] وُشبَِّه به املََواِنُع حنُو:  {َوَجَعْلَنا ِمْن بـَْنيِ أَْيِديِهْم َسدا َوِمْن 94{َعَلى َأْن َجتَْعَل بـَيـْ

اً. السُّدَُّة: كالظُّلَِّة على الباِب َتِقيِه ِمَن املََطِر، والسَّداُد: الّصواُب. والّسديُد: ] وُقرىَء ُسدّ 9َخْلِفِهْم َسدا} [يس: 
، قال تعاىل:  {َوْليَـُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا} [النَِّساء:  ] أي قوًال سليماً ال 9الّسليُم ِمْن َخَلِل الَفساِد، والقاِصُد إىل احلقِّ

 ً داُد أيضاً: ما ُيسدُّ به الثـَّْلَمُة والثـَّْغُر، واسُتعري ملا ُيَسدُّ خلَل فيه، أو قـَْوًال َصوا أي ُمِصيباً، َعْدًال ُمواِفقاً للشَّرع. والسِّ
 به الَفْقُر.

ْدُر: َشَجٌر قليُل الِغناِء ِعْنَد األْكِل، ولذلك قال تعاىل:  {َوأَْثٍل َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر قَِليٍل} [َسَبإ:  د ]، وق16سدر: السِّ
] ِلَكثْـَرِة 28 ُخيَْضُد وُيْسَتَظلُّ به، فُجِعَل ذلك َمثًال ِلِظلِّ اجلنَِّة ونَِعيِمها يف قولِِه تعاىل:  {ِيف ِسْدٍر َخمُْضوٍد} [الواِقَعة:

تَـَهى *ِعْنَدَها َجنَُّة اْلَمْأَوى *ِإْذ يـَْغشَ  ْدرََة َما يـَْغَشى} ِغنائِِه يف اِالْسِتظالِل. وقولُه تعاىل: {ِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمنـْ ى السِّ
َّ العليَّ العظيَم خلَق اجلنة، وأما ِسدرُة املنتهى فهي شجرٌة 16-14[الّنْجم:  ُت دليٌل واضٌح على أّن ا ] فهذه اآل

إلفاَضِة  عن ميِني العرِش فوق السماِء السابعِة انتهى إليها ِعْلُم كلِّ ِملٍك، وِإشاًرٌة إَىل َمكاٍن اْخُتصَّ النيبُّ (ص) فيه
.ُ  اِإلَهلِيَِّة واآلالِء اَجلِسيَمِة. والسََّدُر: َحتَيـُُّر الَبَصر. والسَّاِدُر: اْلُمَتَحريِّ

ِه السُُّدُس} [النَِّساء:  : أْصُلُه ِسْدٌس. وَسَدْسُت القوَم: ِصْرُت 11سدس: السُُّدُس: ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة  {َفألُمِّ ]. وِستٌّ
َادلة: ساِدَسُهْم، وأَخْذُت سُ  ً مبعًىن.  {َوَال َمخَْسٍة ِإالَّ ُهَو َساِدُسُهْم} [ا ً وساِد ّ ]، 7ُدَس أْمَواهلِِْم. وجاَء ساِدساً وسا

]. ويُقاُل: ال أفْـَعُل كذا َسِديَس َعِجيَس، أي أَبداً. والّسُدوُس: 22و  {َويـَُقوُلوَن َمخَْسٌة َساِدُسُهْم} [الكهف: 
َرُق: الَغِليُظ منه.الطَّيـَْلساُن األخضر. و  يباِج. واإلْستَـبـْ  السُّْنُدُس: الرَِّقيُق ِمَن الدِّ

سدي: السُّدى: املُْهَمُل. والسادي: املُْهَمَلُة ِمَن اِإلبِل. والذي يبيُت حيث أمسى، ُهَو ساٍد. وقوله تعاىل:  {َأَحيَْسُب 
َرَك ُسدًى} [الِقَياَمة:   ِمْن غِري أمٍر يُؤخُذ به فيكوَن فيه تَقوٌمي له وإصالٌح لِعاِقَبِة أمرِِه؟] أي ُمْهَمًال 36اِإلْنَساُن َأْن يـُتـْ



} [الكهف: ]. 61 سرب: السََّرُب: الذَّهاُب يف ُحُدوٍر. والسََّرُب: املَكاُن املُْنَحِدُر  {َفاختَََّذ َسِبيَلُه ِيف اْلَبْحِر َسَرً
ً، حنُو َمرَّ مرّاً  ً وُسُرو ً، كذلك، لِكْن َسَرَب يُقاُل على َتَصوُِّر الِفْعِل ِمْن يُقاُل: َسَرَب َسَر وُمروراً. واْنَسَرَب اْنِسرَا

اُء ِمَن فاِعِلِه، واْنَسَرَب على َتَصوُّر اِالْنِفَعاِل منه. وَسَرَب الدَّْمُع: ساَل. واْنَسَرَبِت احلَيَُّة إَىل ُجْحرها. وَسَرَب امل
قاِء. وماٌء َسَرٌب وَسِرٌب:  ٌر ِمْن ِسقائِِه.والسَّاِرُب: الذَّاِهُب يف َسَرِبِه، أيَّ َطرِيٍق كاَن  {َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف السِّ ُمتَـَقطِّ

لنـََّهاِر} [الّرعد:  ِ للَّْيِل َوَساِرٌب  ]. والسَّْرُب: َمجُْع ساِرٍب، حنُو رْكٍب ورَاِكٍب، وتـُُعوِرَف يف اإلِبِل حىت قيَل: 10ِ
إبُِلُه، وهو آِمٌن يف ِسْرِبِه، أي يف نـَْفِسِه، وقيَل يف أْهِلِه وِنسائِِه، والسراب: الشعاع يـَُتَخيَُّل كاملاِء،  ُذِعرْت َسْربُُه، أي

، وإمنا قيل سراب ألنه ينسرب، أي جيري كاملاء. قوله تعاىل:   جيري على األرِض نصَف النهاِر حَني َيْشَتدُّ احلرُّ
رٍض مستوية يظنه العطشاُن ماء. و(ِقيَعٌة): مجع 39ظَّْمآُن َماًء} [النُّور: {َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة َحيَْسُبُه ال ] أي كشعاٍع 

} [النّـَبِإ:  ً َِت اْجلَِباُل َفَكاَنْت َسَرا قاع وهو الواسع من األرض املنبسطة وفيه يكون السراب، قال تعاىل:  {َوُسريِّ
20.[ 

ُل: الَقِميُص ِمْن أيِّ ِجْنٍس   ر ]، {َسَراِبيَل تَِقيُكُم 50كاَن، قال تعاىل{َسَرابِيُلُهْم ِمْن َقِطَراٍن} [إبراهيم: سربل: السِّ
} [الّنحل:  ِس بـَْعٍض وخصوصاً يف 81]، و{َسَرابِيَل تَِقيُكُم اْحلَرَّ} [الّنحل: 81اْحلَرَّ ] أي َتِقي بـَْعَضُكْم ِمْن َ

 احلروب.
َراُج: الزَّاِهُر ِبَفِتيَلٍة وُدهْ  ]،  {ِسَراًجا 16ٍن، ويُعبـَُّر به َعْن ُكلِّ ُمضيٍء  {َوَجَعَل الشَّْمَس ِسَراًجا} [نُوح: سرج: السِّ

َراِج. قال 13َوهَّاًجا *} [النـَّبِإ:  َراَج وَسرَّْجُت كذا: َجَعْلُتُه يف اُحلْسِن كالسِّ ] يعين الشمَس. يُقاُل: أْسَرْجُت السِّ
 الشاِعُر:

 وفاِمحاً وِمْرَسناً ُمَسرَّجا
ابَِّة. والسَّرَّاُج: صانُِعُه.   والسَّرُْج: رِحاَلُة الدَّ

 إْرساٍل يف الرَّْعِي  سرح: السَّرُْح: َشَجٌر له َمثٌَر، الواِحَدُة َسْرَحٌة، وَسرَّْحُت اِإلِبَل: أْصُلُه أْن تـُْرِعَيها السَّرَْح، مث ُجِعَل ِلُكلِّ 
]. والّسارُِح: الرّاعي. والسَّرَُح، َمجٌْع كالشرِب. والتَّْسريُح 6 َتْسَرُحوَن} [الّنحل: {َوَلُكْم ِفيَها َمجَاٌل ِحَني تُِرُحيوَن َوِحنيَ 

ِِْحَساٍن} [البَـَقَرة:  يًال} [األحَزاب: 229يف الطَّالِق، حنُو قوِلِه تعاىل:  {َأْو َتْسرِيٌح  ] وقوُلُه  {َوَسّرُِحوُهنَّ َسَراًحا مجَِ
َقٌة ] ُمْسَتعاٌر ِمْن َتْسرِيِح 49 ، فقيَل  اإلِبِل، كالطَّالِق يف َكْونِِه ُمْسَتعاراً ِمْن إْطالِق اإلِبِل. واْعُتِربَ ِمَن السَّرِْح املُضيُّ

عر الَعَربِيَِّة اْسُتِعَري َلْفظُهُ    ِمْن ذلك.َسرٌْح: َتْسرَُح يف َسْريها، وَمَضى َسْرحاً َسْهًال. واملُْنَسرُِح: َحبٌْر من أْحبُر الشِّ
ْرِد الكالِم السَّْرُد: َخْرُز ما َخيُْشُن ويـَْغُلُظ َكَنْسِج الدِّرِْع، وَخْرِز اجلِْلِد، واْسُتعِريَ لَِنْظِم اَحلِديِد. وهو مأخوٌذ من سَ  سرد:

بَع بـَْنيَ بـَْعِض احلروِف َوبـَْعض.  {َوَقدِّْر ِيف السَّْرِد} [َسَبإ:  ُل: َسْرٌد وَزْرٌد، ] أي عدِّْل يف َنْسِج الدُّروِع. ويُقا11إذا 
رَاُد والّزِرَاُد، حنُو ِسَراٍط وِصَراٍط واملعىن: ال َجتَْعِل املَسامَري ِدقاقاً فـَتـُْفَلَق، وال ِغالظاً فـَُتكَسَر. واملُ   ْسَرُد: املُثْـَقُب.والسِّ



لثُُه أِلٌف وبَـ  ْعَدُه َحْرفاِن  {َأَحاَط ِِْم ُسَراِدقـَُها} سردق: السُّرَاِدُق: فارِِسيٌّ ُمَعرٌَّب، وليَس يف كالمهْم اسٌم ُمْفَرٌد 
َئِة ُسَراِدَق.29[الكهف:   ]. والسُّرادُق هو اخليمُة اليت ُمتَدُّ فوق صحِن البيِت. وقيَل: بـَْيٌت ُمَسْرَدٌق: َجمُْعوٌل على َهيـْ

لصََّالَة َويـُْنِفُقوا ِممَّا َرَزقْـَناُهْم ِسرا َوَعالَنَِيًة} [إبراهيم: سرر: اِإلْسَراُر ِخالُف اِإلْعالِن  {ُقْل لِِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا يُِقيُموا ا
] وُيستَـْعَمُل يف 13]،  {وَأِسرُّوا قـَْوَلُكْم أَِو اْجَهُروا ِبِه} [املُلك: 77]،  {يـَْعَلُم َما ُيِسرُّوَن َوَما يـُْعِلُنوَن} [البَـَقَرة: 31

: هو احلَدِ  رُّ رَّ َوَأْخَفى} [طه: األعياِن واملَعاين. والسِّ ََّ يـَْعَلُم ِسرَُّهْم 7يُث املُْكتوُم يف النـَّْفِس  {يـَْعَلُم السِّ ]، و  {َأنَّ ا
ْن ُيِسرَُّه. وَتسارَّ القوُم. وقوُلُه:  {َوَأَسرُّوا النََّداَمَة} [يُونس: 78َوَجنَْواُهْم} [الّتوبَة:  ] أي 54]. وسارَُّه: إَذا أوصاُه 

]. وقوُلُه:  {ُتِسرُّوَن ِإلَْيِهْم 3أْسَرْرُت إَىل ُفالٍن َحِديثاً: أْفَضْيُت إليه يف ِخْفَيٍة  {َوِإْذ َأَسرَّ النَِّيبُّ} [الّتْحرمي: َكَتُموها، و 
ْلَمَودَِّة} [املُمَتحَنة:  نَّ َمْعناُه يُ 1ِ َر  ِِْم. وقد ُفسِّ ْظِهُروَن، وهذا صحيٌح، ] أي ُيْطِلُعونـَُهم على ما ُيِسـرُّوَن ِمـْن َمَودَّ

رِّ، وإْن كاَن يـَْقَتضي ِإْخَفاؤُه َعْن َغْريِهِ  لسِّ ، إذاً قوُهلُْم: فإنَّ اِإلْسَراَر إىل الَغْريِ يـَْقَتِضي إظهاَر ذلك ِلَمْن يـُْفَضى إليه 
لُُه:  {َوَأْسَرْرُت َهلُْم ِإْسَرارًا} [نُوح: أْسَرْرُت إَىل ُفالٍن يـَْقَتِضي ِمْن وْجٍه اإلْظَهاَر، وِمْن وْجٍه اإلْخفاَء، وعلى هذا قو 

رِّ ِمْن َحْيث إنه ُخيَْفى، واْسُتِعَري للخاِلِص، فقيَل: هو ِمن سرِّ قَـْوِمِه، ومنه ِسرُّ الوا9 لسِّ َ َعِن النكاِح  ِدي ]. وُكينِّ
َقى بـَْعَد الَقْطِع،وذلك الْسِتتارِها بِ  ُعَكِن الَبْطِن. والسُّرُّ والسَُّرُر: يُقاُل ِلما يـُْقَطُع منها. وِسَرارَتُُه. وُسرَُّة الَبْطِن: ما يـَبـْ

ا. والسََّراُر: اليوُم الذي َيْسَتِرتُ فيه الَقَمُر آِخَر الشهر. والسُُّرورُ  َهِة: ُغضوِ : ما يـَْنَكِتُم ِمَن وأِسرَُّة الرَّاَحِة وأسارِيُر اجلَبـْ ]،  69]،  {ِإنـََّها بـََقَرٌة َصْفَراُء َفاِقٌع َلْونـَُها َتُسرُّ النَّاِظرِيَن} [البَـَقَرة: 11ا} [اإلنَسان: الَفرَِح  {َوَلقَّاُهْم َنْضَرًة َوُسُرورً 
َقِلُب ِإَىل َأْهِلِه َمْسُرورًا} [االنشقاق:  ]. والسَّريـُر: الـذي 13] و  {ِإنَُّه َكاَن ِيف َأْهِلِه َمْسُروًرا} [االنشقاق: 9{َويـَنـْ

] أي ألهِل 13 ِمَن السُُّروِر، إْذ كاَن ذلك ألوِيل النِّْعَمِة، لقوله تعاىل:  {ِفيَها ُسُرٌر َمْرُفوَعٌة} [الَغاِشَية: ُجيْلَـُس عليـهِ 
ً َوُسُرًرا َعلَ 20اجلنَِّة، وَمجُْعُه أِسرٌَّة وُسُرٌر  {ُمتَِّكِئَني َعَلى ُسُرٍر َمْصُفوَفٍة} [الطُّور:  َها يـَتَِّكُئوَن} ]،  {َولِبـُُيوِِْم أَبْـَوا يـْ َِّ 34[الّزخُرف:  لسروِر الذي يـَْلَحُق املَيَِّت ِبُرُجوِعِه إىل ِجواِر ا ]. وَسريُر املَيِِّت، تشبيهاً به يف الصُّوَرِة وللتَّفاؤِل 

. بقولِه (ص):   ).116»(الدْنيا ِسْجُن املُؤِمن«تعاىل، َوَخالِصِه ِمْن ِسْجِنِه الدنيويِّ
َرا تَ سرط: السِّ ِلُعُه ُط: الطَّريق املُْسَتْسَهُل، أْصُلُه ِمْن َسَرْطُت الطّعاَم، وَزَرْدُتُه: ابْـتَـَلْعُتُه، فقيَل: ِسَراٌط، َتَصوُّراً أنه يـَبـْ

َتِلُع ساِلَكُه. أَال تـََرى أنه قيَل: قَـَتَل أرضاً عاِلُمها، وقـَتَـَلْت أرٌض جاِهَلها. وعلى النَّظََرْيِن ق  ال أبو متاٍم:ساِلُكُه، أو يـَبـْ
 َرعاها إذا َما املُْزُن يـَنـَْهلُّ ساِكُبه  َرَعْتُه الفَيايف بـَْعَدما كاَن ِحْقَبةً 

سرع: السُّْرَعُة: ِضدُّ الُبْطِء، تقدمي الشيء يف أقرب أوقاته، وهو حممود، وهو خبالف العجلة ألن العجلة تقدمي  
ٌع، وأْسرََع فهو ُمْسرٌع، وأْسَرُعوا: صاَرْت إبُِلُهْم ِسَراعاً، حنُو أبْـَلُدوا الشيء قبل أوانه وهو مذموم. يُقاُل: َسرَُع فهو َسري

]،  {َوُيَسارُِعوَن ِيف اْخلَيْـَراِت} [آل ِعمَران: 133وساَرُعوا وَتساَرُعوا  {َوَسارُِعوا ِإَىل َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم} [آل ِعمَران: 
]. 43] و  {يـَْوَم َخيْرُُجوَن ِمَن اَألْجَداِث ِسرَاًعا} [املَعارج: 44ْم ِسَراًعا} [ق: ]،  {يـَْوَم َتَشقَُّق اَألْرُض َعنـْهُ 114

َراُع. وقيَل: َسْرعاَن ذا إهاَلًة، وذلك َمْبينٌّ ِمْن َسرََع، َكَوشكاَن ِمَن َوَشَك، وَعجْ  الَن ِمْن وَسَرعاُن القوِم: أوائُِلُهْم السِّ



 ََّ َا أَْمرُُه 199 َسرِيُع احلَِْساِب} [آل ِعمَران: َعجَل. وقولُُه تعاىل:  {ِإنَّ ا ] وَسرِيُع الِعقاِب، فتنبيٌه على ما قال  {ِإمنَّ
ًئا َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فَـَيُكوُن} [يس:  ]. وأما قوله تعاىل:  {فـَتَـَرى الَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض ُيَسارُِعوَن 82ِإَذا أَرَاَد َشيـْ

 ] أي يف مواالة اليهود واملشركني ومناصحتهم ومعاونتهم على املسلمني.52ة: ِفيِهْم} [املَائد
أَنـَْفُقوا ملَْ سرف: السََّرُف: َجتاُوز احلَدِّ يف ُكلِّ ِفْعٍل يـَْفَعُلُه اإلْنساُن، وإْن كاَن ذلك يف اإلْنفاِق أْشَهَر  {َوالَِّذيَن ِإَذا  َُْكُلوَها ِإْسَرافًا َوِبَداًرا} [النَِّساء: ]67ُيْسرُِفوا َوملَْ يـَْقتـُُروا} [الُفرقان:  َرًة 6،  {َوَال  لَقْدِر، و َرًة اْعِتباراً  ]. ويُقاُل 

َُّ تعاىل:  {وَ  َِّ فهو َسَرٌف، وإْن كاَن قليًال. قال ا َال ُتْسرُِفوا لَكْيفيَِّة. وهلذا قال ُسْفياُن: ما أنـَْفْقَت يف َغْري طاَعِة ا
]، واملُْسِرُف بصيغة الفاعل: الكافر، قوله تعاىل:  {َوَأنَّ اْلُمْسرِِفَني ُهْم 141 حيُِبُّ اْلُمْسرِِفَني} [األنَعام: إِنَُّه الَ 

ََّ َال يـَْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف 43َأْصَحاُب النَّاِر} [َغافر:  ] أي املَُتجاِوزِيَن اَحلدَّ يف أُمورِِهْم، وكذلك قوله  {ِإنَّ ا
ٌب} [َغافر: 28اٌب} [َغافر: َكذَّ  ُ َمْن ُهَو ُمْسِرٌف ُمْرَ َّ َي قوم لوٍط ُمسرفَني 34] وقوله:  {َكَذِلَك ُيِضلُّ ا ]. ومسُِّ

ْوا يف وْضِع الَبْذِر يف اَحلْرِث املْخُصوِص له املْعينِّ بقولِِه:  {ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم} [البَـ  ْم تـََعدَّ ]. 223َقَرة: ِمْن َحْيُث إ
ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم} [الزَُّمر:  ] فَـتَـَناَوَل اإلسَراَف يف املال ويف َغْريِِه. وقولُُه يف 53وقوُلُه:  {ُقْل َ

لُعُدو 33القصاِص  {َفَال ُيْسِرْف ِيف اْلَقْتِل} [اإلسَراء:  َر قاتِِلِه إمَّا  ِل عنه إَىل َمْن هو أشرُف ] َفَسَرُفُه: أْن يـَْقُتَل َغيـْ
أي َجِهْلُتُكْم، ِمْن  منه، أو ِبَتجاُوِز قـَْتِل القاِتِل إىل َغريِه، َحْسَبما كاَنت اجلاهليُة تـَْفَعُلُه. وقوُهلُْم: َمَرْرُت بُكْم َفَسَرفْـُتُكْم،

َي بذلك هذا وذاَك أنه َجتَاَوَز ما مل يُكْن َحقُُّه أْن يـَُتجاَوَز َفجهَل، فلذلك فسر به. و  َُْكل الورق، ومسُِّ السُّْرَفُة: ُدَويْبٌة 
 لَِتَصوُِّر َمْعَىن اإلسراِف منه. يُقاُل: ُسرَِفِت الشجرُة، فهي مسروفٌة.

سرق: السَّرَِقُة: أْخُذ ما ليَس له أْخُذُه، يف َخفاٍء، وصاَر ذلك يف الشرِع لَِتناُوِل الشيِء ِمْن َمْوِضٍع خمُصوٍص، وَقْدٍر 
]،  77] و  {َقاُلوا ِإْن َيْسرِْق فـََقْد َسَرَق َأٌخ َلُه ِمْن قـَْبُل} [يُوُسف: 38{َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة} [املَائدة:  خمُصوص 

 ]. واْستَـَرَق السَّْمَع، إَذا َتَسمَّعَ 81]،  {ِإنَّ ابـَْنَك َسَرَق} [يُوُسف: 70{أَيـَّتُـَها اْلِعُري ِإنَُّكْم َلَسارُِقوَن} [يُوُسف: 
» َسَره«]. والسََّرُق والّسَرَقُة، واِحد وهو احلَريُر األبيُض، ُمَعرٌَّب من 18ُمْسَتْخِفياً  {ِإالَّ َمِن اْستَـَرَق السَّْمَع} [اِحلجر: 

لفارسيَِّة: اجليِّد.  ومعناُه 
ائِـُم مـن اتصاِل الزَّماِن بتعاُقِب اللَّيِل والنهاِر  {ُقلْ  َُّ َعَلْيُكُم اللَّْيَل َسْرَمًدا}  سرمـد: السَّْرَمـُد: الدَّ أََرأَيـُْتْم ِإْن َجَعَل ا  ]. قال َطَرَفُة:72] وبـَْعَدُه:  {النـََّهاَر َسْرَمًدا} [الَقَصص: 71[الَقَصص: 

 اري وال ليلي عليَّ ِبَسْرَمدِ   لعمُرك ما أمري عليَّ بغمَّةٍ 
َِْهِلَك} [ُهود: سرى: السُّرى: َسُري اللَّْيِل. ُمؤنث ومذكر، يُقالُ   ] و  {ُسْبَحاَن الَِّذي 81: سَرى وأْسرى  {َفَأْسِر 

ِمْن لَْفظَـِة َسـَرى َيسـري، فقيل أسرى َألوَِّل اللَّيِل، وَسَرى آلخر » أسَرى«]. وقيَل: إنَّ 1َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيًال} [اإلسَراء: 
اٍة ِمَن األرِض، أْي يف أرٍض واسعٍة، وأْصُلُه ِمَن الواِو. فأسَرى، حنُو أْجَبَل اللَّيِل، وقيَل َأْسَرى الرجُل ِإْسراًء: صار يف َسر 

] أي َذَهـَب بـه فـي َسـَراٍة ِمـَن األرِض، وَسـَراُة ُكـلِّ 1وأتْـَهَم. وقولُُه تعاىل:  {ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه} [اإلسَراء: 



} [َمرَمي: شـيٍء أْعالُه، ومنـه َسَراُة النهاِر،  ] أي نـَْهـراً 24أي اْرتِفاُعُه. وقولُُه تعاىل:  {َقْد َجَعَل َربُِّك َحتَْتِك َسِر
ـْرِو، أي الّرِفْـَعِة. يُقاُل: َرُجٌل سْرٌو، قال، وأشاَر بذلك إىل عيسى (ع) ، وما خصَّه  َيسـري. وقيـَل: بَـْل ذلـك مـَن السَّ

ُتُه وكَشْفُتُه. وَسَرْوُت به ِمْن َسْرِوِه. والرُجُل كان َسرِ  ، أي أْلَقيـْ ً، أي ذا سخاٍء يف مروءٍة، يُقاُل: َسَرْوُت الثوَب َعينِّ ِل والزَِّميِل. وقولُُه:ّ {َوَأَسرُّوُه   اجلُلَّ َعِن الَفَرِس. وقيَل: ومنه َرُجٌل سريٌّ، كأنه سَرى ثوبَُه، ِخبالِف املَُتَدثِِّر واملُتَـَزمِّ
ُلوا مْن بـَْيِعِه بضاَعًة. والسَّارِيَُة: يُقاُل للقوِم الذيَن َيْسُروَن 19ف: ِبَضاَعًة} [يُوسُ  ] أي َمخَُّنوا يف أنـُْفِسِهْم أْن ُحيَصِّ

يت ليًال أي َتْسري يف الليل، ولألْسطَوانَِة.  للَّْيِل، وللسَّحابَِة اليت 
ْحُت البيَت: َجَعلُت له َسْطحاً. وَسَطْحُت املكاَن: َجَعْلُتُه سطح: السَّْطُح: أعلى الشَّْيِء، وَظْهُر البيِت، يُقاُل: َسطَ 

]. واْنَسَطَح الرَُّجُل: امَتدَّ على َقفاُه، قيَل وبه مسَُِّي 20يف التَّْسويَِة َكَسْطٍح  {َوِإَىل اَألْرِض َكْيَف ُسِطَحْت} [الَغاِشَية: 
ا هلَا َسطيٌح أي ربيٌع الذئيبُّ كاِهُن اليمن املشهور، لكونِِه  ُمْنَسطحًا لَِزمانٍَة. واملِْسَطُح: َعُموُد اخلَْيَمِة الذي جيَعُل 

 َسْطحاً. وَسَطْحت الثَّريَدَة يف الَقْصَعَة: َبَسْطُتها.
َكَتَب سطر: السَّْطُر والسََّطُر: الصَّفُّ ِمَن الِكتابَِة، وِمَن الشجر: املْغُروِس، وِمَن القوِم: الوُقوِف. وَسطََّر ُفالٌن كذا:  

] و  2-1]،  {َوالطُّوِر *وَِكَتاٍب َمْسُطوٍر} [الطُّور: 1َسْطرا َسْطراً. قال تعاىل  {ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُروَن} [الَقَلم: 
طاٌر. قال ] أي ُمثْـَبتاً َحمُْفوظاً. وَمجُْع السَّْطر: َأْسُطٌر وُسطُوٌر وأسْ 58{َكاَن َذِلَك ِيف اْلِكَتاِب َمْسُطورًا} [اإلسَراء: 

 الشاِعُر:
 إّينِ وَأْسطاٍر َسَطْرَن َلنا َسْطرا

يف، وُأْحُدوثٍَة 25وأمَّا قولُُه:  {َأَساِطُري اَألوَِّلَني} [األنَعام:   ] أساطيـُر: َمجُْع أْسطوَرٍة ِمْثُل أْرُجوَحٍة وأَراِجيَح، وأْثِفيٍَّة وأ
ا ِقصٌَّة ُخرافيٌَّة فيها كثٌري ِمَن التـَّْهويِل. وقوُلُه تعاىل:  وأحاِديَث. واألسطورُة: احلديُث الذي ال أصَل له، وامل َّ شهوُر أ

ً وَمْيناً فيما َزَعُموا، حنُو 24{َوِإَذا ِقيَل َهلُْم َماَذا أَنـَْزَل َربُُّكْم َقاُلوا َأَساِطُري اَألوَِّلَني} [الّنحل:  ] أي شيٌء َكتَـُبوُه َكِذ
َا 5وَِّلَني اْكتَـتَـبَـَها َفِهَي ُمتَْلى َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصيًال} [الُفرقان: قولِِه تعاىل:  {َأَساِطُري األَ  ]. أما قوُلُه تعاىل:  {َفذَكِّْر ِإمنَّ

: ] فِإنه يُقالُ 37] وقوُلُه  {أَْم ُهُم اْلُمْسيِطُروَن} [الطُّور: 22-21أَْنَت ُمذَكٌِّر *َلْسَت َعَلْيِهْم ِمبَُصْيِطٍر} [الَغاِشَية: 
َهُهنا  َتَسْيَطَر ُفالٌن َعلى كذا، وَسْيَطَر عليه، إذا أقاَم عليه ِقياَم َسْطٍر، يقوُل لْسَت عليهْم بقائٍم، واْسِتْعماُل املَسْيِطر 

َوَما ] وَحفيظ يف قولِِه:  {33كاستعماِل القاِئِم يف قولِِه:  {أََفَمْن ُهَو َقائٌِم َعَلى ُكلِّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت} [الّرعد: 
] وقيَل: َمْعناُه: ما َجَعْلناَك عليهْم حفيظاً، فيُكوُن املَسْيِطُر كالكاِتِب يف 107َجَعْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظًا} [األنَعام: 

َّ َال َنْسَمُع ِسرَُّهْم َوَجنَْواُهْم بـََلى َوُرُسلَُنا َلَدْيِهْم َيْكتـُُبوَن} [الّزخُرف ] وهذه الِكتابَُة هي 80: قولِِه:  {أَْم َحيَْسُبوَن َأ
ََّ يـَْعَلُم َما ِيف السََّماِء َواَألْرِض ِإنَّ َذِلَك ِيف ِكَتاٍب} [احلَ   ].70ّج: املَْذُكوَرُة يف قولِِه:  {َأَملْ تـَْعَلْم َأنَّ ا

 ِ تَِنا} [اَحلّج: سطو: السَّْطَوُة: الَبْطُش ِبَرْفِع الَيِد، يُقاُل: َسطا عليِه وِبِه.  {َيَكاُدوَن َيْسطُوَن  َ ُلوَن َعَلْيِهْم آ لَِّذيَن يـَتـْ
ت هللا من شّدة الغيظ. يُقاُل َسطا (يسطو) اجلواُد على 72 ملؤمنني الذين يتلون آ ] أي يكاد الكفار أن يبطشوا 



اً وإمَّا نـَْزواً على األنـَْثى. وُتْستَـَعاُر الرَّمَكِة، وهي الفرُس اليت تـُّتخُذ للنسل: إَذا أقاَم على رِْجَلْيِه رَاِفعاً َيَدْيِه إمَّا َمَرح  السَّْطَوُة للماِء كالطَّغو. يُقاُل: َسطا املاُء وطََغى.
َِّ (تعاىل) لِإلْنساِن على نـَْيِل اَخلِري، وُيضادُُّه الشَّقاَوُة: يُقال:  َسِعَد، وأْسَعَدُه سعد: السَّْعُد والسَّعاَدُة: ُمعاَونَُة أَْمِر ا

ُ، و  َّ ِة} َرُجٌل َسِعيٌد، وقوٌم ُسَعَداُء. وأْعَظُم السَّعاَداِت اجلَنَّة، فلذلك قال تعاىل:  {َوأَمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي اْجلَنَّ ا
ُهْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد} [ُهود: 108[ُهود:   ]. واملُساَعَدُة: املُعاَوَنُة فيما يَُظنُّ به َسعاَدٌة. وقوُهلُم:105] وقال:  {َفِمنـْ

ُ إْسعاداً بـَْعَد إْسَعاٍد، أو ساَعدَُكْم ُمساَعَدًة بـَْعَد » َلبـَّْيَك وَسْعَدْيكَ « َّ َمْعَناُه لزوماً لطاعتك بعد لزوم، أي: أْسَعَدَك ا
 يف الُبكاِء أي ُأسبُِّحُه وأُطيُعُه. واِإلْسعادُ » سبحانَُه وُسْعدانَهُ «ُمَساَعَدٍة، واألوَُّل أْوىل. وُسْعداُن اسٌم لإلسعاد، يقال 

َي َجناحا الطائِِر ساِعَدْيِن، ا. ومسُِّ يا   خاصًَّة. وقد اْسَتْسَعْدتُُه، فأْسَعَدين. والسَّاِعُد: الُعْضُو َتَصوُّراً ملساَعَدِ كما مسُِّ
 ُيضرُب للحكم وهو َمثلٌ ». َمْرعًى وال كالسَّْعَدانِ «َيَدْيِن. والسَّْعَداُن: نـَْبٌت من أفضل ما ترعاه اإلبل، ولذلك قيَل 

ْسِع، وِكرِْكَرُة الَبِعِري (َرَحى زْورِ  الَبِعِري).  جبودة أحد الفريقني وتفضيل اآلخر عليه. والسَّْعَدانَُة: اَحلماَمُة، وُعْقَدُة الشِّ
ح، وُسُعوُد النجوم: هي كواكُب عشرٌة يقاُل لكلِّ واحٍد منها سعٌد، وهي: سعُد بـَُلع، وسعُد اَألخبية، وسعُد الذاب

شرة وسعُد املِلك، وسعُد الِبهام، وسعُد اهلُمام،  وسعُد السعود (يقولون: إذا طلع سعُد السعود نضر العود) وسعد 
 وسعُد البارع وسعُد مطر.

ا. واملِْسَعُر: اَخلَشُب الذي ُيْسَعُر به. واْستَـ  ا، وأْسَعْرُ ا، وَسعَّْرُ َعَر احلَْرُب، سعر: السَّْعُر: الِتهاُب النار. وقد َسَعْرُ
، والسَِّعُري: الناُر وهلُبها، اجلمع ُسُعٌر ألنك تقول: ُسعَِّرْت فهي  واللُُّصوُص، حنُو اْشتَـَعَل. والسُّْعر والسُّعاُر: احلرُّ

] 12} [الّتكوير: ]،  {َوِإَذا اجلَِْحيُم ُسعَِّرتْ 10مسعورٌة. وَسَعَر الرَُّجُل: أصابه َحرٌّ  {َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا} [النَِّساء: 
لتخفيِف. وقولُُه:  {َويـَْهِديِه ِإَىل َعَذاِب السَِّعِري} [اَحلّج:  يٍم، فهو (َفِعيٌل) يف معَىن َمْفُعوٍل. وقال 4وقُرِىَء  ] أي محَِ

ْعُر يف السُّوِق: ما يقوُم عليه ال47تعاىل:  {ِإنَّ اْلُمْجرِِمَني ِيف َضَالٍل َوُسُعٍر} [الَقَمر:  د ]. والسِّ زد ثََّمُن فيزداُد 
ا زادت استعاراً. لناِر كلما أوقد  الطلب، تشبيهاً 

ى ِيف سعى: السَّْعُي: املَْشُي السريُع، وهو ُدوَن الَعْدِو، وُيْستـَْعَمل لِلجدِّ يف األْمر َخرياً كاَن أو شرّاً. قال تعاىل:  {َوَسعَ 
َا} [البَـَقَرة:  ]،  {َوَيْسَعْوَن ِيف اَألْرِض َفَساًدا} [املَائدة: 8بـَْنيَ أَْيِديِهْم} [الّتْحرمي:  ]،  {نُوُرُهْم َيْسَعى114َخَراِ

]،  {َوَأْن َلْيَس ِلِإلْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى *وَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف يـَُرى} 205]،  {َوِإَذا تـََوىلَّ َسَعى ِيف اَألْرِض} [البَـَقَرة: 33
} [اللْيل: ]،  {ِإنَّ َسْعيَ 40-39[الّنْجم:  ]،  {َوَمْن أََراَد اآلِخَرَة َوَسَعى َهلَا َسْعيَـَها َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأولَِئَك 4ُكْم َلَشىتَّ

]،  {َفَمْن يـَْعَمْل ِمَن الصَّاِحلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَال ُكْفَراَن ِلَسْعِيِه} [األنبَياء: 19َكاَن َسْعيُـُهْم َمْشُكوًرا} [اإلسرَاء: 
 ُر ما ُيْستَـْعَمُل السَّْعُي يف األفْـَعاِل اْحملُموَدِة. قال الشاِعُر:]. وأْكثَـ 94

 ال أْجزِه بِبالِء يوٍم واِحدٍ    إْن أْجِز َعْلَقَمَة بَن سْعٍد سْعَيهُ 



 فيما بَني ] أي أْدَرَك ما َسَعى يف طََلبِه. وُخصَّ السَّْعيُ 102وقال تعاىل:  {فـََلمَّا بـََلَغ َمَعُه السَّْعَي} [الصَّافات:  
ْخِذ الصََّدَقِة، وبَكْسِب ا لنَِّميَمِة، و عايَُة  ملُكاَتِب لِِعْتِق الصَّفا واملْرَوِة ِمَن املْشي عند أداِء شعائر احلجِّ أو الُعمرة؛ والسِّ

ل ُفُجوِر. واملْسعاُة: َرقَـَبِتِه. والساعي أكثُر ما يقال يف وايل الصدقة وجابيها، والربيد، والرسوِل يف حاجة. واملساعاُة: 
تَِنا ُمَعاِجزِيَن} [اَحلّج:  ] أي اْجتَـَهُدوا يف أْن يُْظِهُروا َلنا َعْجزاً 51بطََلِب املْكُرَمِة. قال تعاىل:  {َوالَِّذيَن َسَعْوا ِيف آَ

ِت.  فيما أنـْزَْلناُه ِمَن اآل
ِمَن السََّغِب، وهو اجلُوُع َمَع التـََّعِب، قال رسول هللا (ص) : ] 14سغب:  {َأْو ِإْطَعاٌم ِيف يـَْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة} [البَـَلد: 

 ) أي اجلوعان. وَسِغَب َسَغباً َوَمْسَغبًة، وهو ساِغٌب وَسْغباُن، وهي َسْغَىب.117»(موجبات املغفرة: إطعاُم السَّغبان«
 وأَراَقُه، واالسُم السَّفَّاح، وسفَح الدمَع َسْفحاً َسَفَح: َسَفَح َسْفحاً املاَء: أَراَقُه، أو َصبَُّه؛ َوَسَفَح الدَم: َسَفَكهُ 

لذِّكِر 145وُسُفوحاً: َصبَُّه وأَرَسَلُه. وقولُه تعاىل  {أَْو َدًما َمْسُفوًحا} [األنَعام:  ] أي َمصبوبـاً، وإمنا ُخصَّ املصبوُب 
فاُح: الزَِّىن، ومسُِّ  للَّحم َمْعُفوٌّ عنه ُمباح، والسِّ َي الزَِّىن ِسفاحاً ألنه كان عن غِري عقٍد فكأنه مبنزلة املاِء ألنَّ ما خيَتلط 

املسفوح الذي ال َحيِْبُسُه شيٌء، يقاُل: ساَفَحها ُمسافحًة وِسفاحاً: أقاَم معها على اْلُفجوِر ِمْن غِري تزويٍج صحيٍح 
َر ُمَساِفِحَني} [النَِّساء:  َر ُمَساِفَحاٍت} [النَِّساء: ] وق24ُحمَّلٍل. قولُه تعاىل:  {ُحمِْصِنَني َغيـْ وله تعاىل:  {ُحمَْصَناٍت َغيـْ

ٍة، أي ُمتَـَزوِّجوَن غُري َزانَني.25  ] معناه: َأِعفٌَّة غُري ُز
ألْعياِن، حنُو َسَفَر الِعماَمَة َعِن الرأِس، واِخلَماَر َعِن الَوْجِه. وسَ  ْفُر سفر: السَّْفُر: َكْشُف الَغطاِء، وَخيَْتصُّ ذلك 

اُب الذي ُيكَنُس منه. واإلْسفاُر: َخيَْتصُّ الب ملِْسَفر، أي املِْكَنِس، وذلك إَزاَلُة السَِّفري عنه، وهو الرتُّ للَّْوِن يِت: َكْنُسُه 
ثِّر:  ]. 38َس: ] أي أشَرق َلْونُُه. قال تعاىل:  {ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ ُمْسِفَرٌة} [َعبَ 34حنُو:  {َوالصُّْبِح ِإَذا َأْسَفَر} [املدَّ

لصُّْبِح تـُْؤَجُروا: مْن قوهلِِْم أْسَفْرُت، أي َدَخْلُت فيه، حنُو: أْصَبْحُت. وَسَفَر الرَُّجُل، فهو ساِفٌر. وا جلمُع: وأْسِفُروا 
نَّ اِإلْنساَن قد َسَفَر َعِن املكاِن واملكاُن سَ  ملُفاَعَلِة، اْعِتباراً  َفَر عنه. وِمْن َلْفِظ السَّْفُر، حنُو رَْكٍب. وسافـََر: ُخصَّ 
ُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر} [النَِّساء:  ْفُر: 43السََّفر اْشُتقَّ السُّْفَرُة ِلَطعاِم السََّفر، وملا يوَضُع فيه  {َوِإْن ُكنـْ ]. والسِّ

] وُخصَّ َلْفُظ األْسفاِر 5َفاًرا} [اجلُُمَعة: الِكتاُب الذي ُيْسِفُر َعِن احلَقاِئِق، وَمجُْعُه أْسفاٌر  {َكَمَثِل احلَِْماِر َحيِْمُل َأسْ 
هلَا. وقولُُه تعاىل:   يف هذا املكاِن تـَْنِبيهاً أنَّ التـَّْوَراَة وإْن كاَنْت ُحتَقُِّق ما فيها، فاجلاِهُل ال َيكاُد َيْسَتِبيُنها كاحلماِر احلاملِ 

َْيِدي َسَفَرٍة *ِكَراٍم بـََررٍَة} [َعَبَس:  املالِئَكُة املوُصوُفوَن بقوِلِه:  {ِكرَاًما َكاتِِبَني *} [االنِفطار:  ] فَـُهمُ 15-16{ِ
لَوْحَشِة، فهو ]. والسََّفَرُة: َمجُْع ساِفٍر، َكَكاِتٍب وَكتَـَبٍة. والسَِّفُري: الرَُّسوُل َبَني القوِم َيْكِشُف ويُزيُل ما بينَـُهْم ِمَن ا11

فارَُة: الرِّ  ا ساِفَرًة َعِن القوِم ما اْستَـبْـَهَم َفِعيٌل يف معَىن فاِعٍل. والسِّ فاُر يف قول الشاعر:ساَلُة. فالرَُّسوُل واملالِئَكُة والُكُتُب ُمْشَرتَكٌة يف َكْو  عليهْم. والسَِّفُري فيما َيْكنُس: يف معىن املفُعوِل. والسِّ
فاُر قـُْبَح السُّفارِ   وما السِّ



ِعري، فإْن مل يُكْن يف ذلك ُحجٌَّة َغُري هذا البيِت، فالبيُت َحيْتِمُل أْن يُكوَن َمْصَدَر فقيل: هو َحِديَدٌة ُجتَْعُل يف أْنِف البَ  
 سافـَْرُت.

ً َشديداً، َوَسَفَعْتُه الناُر أو  لشيء إذا قبضُت عليه وَجَذبـُْتُه َجْذ سفع: السَّْفُع: اجلَْْذُب الشَّديُد. يقال َسَفْعُت 
ْت وْجَهُه. وا لنَّاِصَيِة} [الَعلق: الشمُس إذا غريَّ ِ ِصَيِتِه. ومنه:  {لََنْسَفًعا  ] أي 15ألْخُذ بُسْفَعِة الَفَرِس، أي َسواِد 

ِم الرَّأِس؛ و: به ُسْفَعُة َغَضٍب، اْعِتباراً ِمبا يـَْعُلو ِمنَ   اللَّْوِن الدُّخاّينِ وْجَه لََنُجرَّنَّ بناصيِته إىل النَّار، والنَّاِصَيُة َشْعُر ُمقدَّ
 َمِن اْشَتدَّ به الَغَضُب.

ِم: َصبُُّه أو إْهراُقُه  {َوَيْسِفُك الدَِّماَء} [البَـَقَرة:  ْمِع: 30سفك: السَّْفُك يف الدَّ ]. وكذا يف اجلَْوَهِر املَُذاِب؛ ويف الدَّ
نُُه.  جر

]. وأْسَفَل: ِضدُّ أْعلى  74َها} [اِحلجر: سفل: السُّْفُل: ِضدُّ الُعلوِّ. وَسُفَل، فهو ساِفٌل  {َفَجَعْلَنا َعالِيَـَها َساِفلَ 
ُه َأْسَفَل َساِفِلَني} [التِّني: 42{َوالرَّْكُب َأْسَفَل ِمْنُكْم} [األنَفال:  َ ]، و  5]. وَسُفَل: صاَر يف ُسْفٍل  {مثَُّ َرَدْد

ْوٍق) يف قولِِه:  {ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن فـَْوِقُكْم َوِمْن ] وقد قـُْوِبَل بِـ (فَـ 40{َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّْفَلى} [الّتوبَة: 
ْفَلُة والسَّْفَلُة ِمَن الناِس: 10َأْسَفَل ِمْنُكْم} [األحزَاب:  . والسِّ بُّ ا اليت هي حيُث  ]. وُسفاَلُة الّرِيِح: نقيض عالو

 أنذاُهلم وُسقَّاُطُهم، حنُو الدُّوِن، ويقال: وأْمُرُهْم يف َسفاٍل.
رِض: َجَعَلْتُه : السََّفُن: َحنُْت ظاهر الشيِء، َسَفَن الُعوَد واجلِْلَد َيْسِفُنُه َسْفناً: َقَشرَُه، وَسَفَنِت الّرِيُح التـَُّراَب َعِن األسفن

 ُدقاقاً، قال الشاِعُر:
 َفجاَء َخِفّياً َيْسِفُن األرَض َصْدرُهُ 

ْعِتباِر السَّْفن والسََّفُن، حنُو النـَّْقِض، ملا ُيْسَفُن. وُخصَّ   ا، و َحلِديَدِة اليت يْسِفُن  ْلَدِة قائِِم السَّْيِف، وِ السََّفُن ِجبِ
َيِت السَِّفيَنُة  {أَمَّا السَِّفيَنُة} [الكهف:  ا ُكلُّ َمرُكوِب َسْهٍل.79مسُِّ لسَِّفيَنِة َفُشبَِّه   ] مث ُجتُوَِّز 

ْلِم وِخّفٌة يف الَبَدن؛ وثوٌب سفيٌه أي رِديُء الّنْسج؛ واسُتعِمَل يف ِخفَِّة النفِس سفه: السََّفُه والّسفاهُة: ِخّفٌة يف احلِ 
قـَْوِم َلْيَس ِيب َسَفاَهٌة} [األعَراف:  َ ] أي ليَس يب نقٌص يف 67وَجْهِلها أو محِقها لُنقصاِن الَعْقِل. قولُه تعاَىل:  {َقاَل 

عكسه: يقاُل فالن راجُح الَعْقل، فيكوُن السََّفُه يف األموِر الدنيويَِّة  عْقِلي، ولذا يقال: فالٌن خفيُف الَعْقل، وعلى
:  {َوَال تـُْؤُتوا السَُّفَهاَء َأْمَواَلُكُم} [النَِّساء:  نـَْيويِّ :  {َوأَنَُّه َكاَن 5واألخرويَِّة. قال يف السََّفِه الدُّ ] وقال يف اُألْخَرِويِّ

َِّ َشطَ  ] فهذا ِمَن السََّفِه يف الدِّيِن. وقال:  {أَنـُْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفَهاُء َأَال ِإنـَُّهْم 4ًطا} [اجلّن: يـَُقوُل َسِفيُهَنا َعَلى ا
ْم ُهُم السَُّفهاُء يف َتْسِمَيِة املُْؤِمنَني ُسَفهاَء، وعلى ذلك قولُُه:  {َسيَـُقوُل السَُّفَهاءُ 13ُهُم السَُّفَهاُء} [البَـَقَرة:   ] فَـنَـبََّه أ

َها} [البـََقَرة:  َلِتِهُم الَِّيت َكانُوا َعَليـْ  ].142ِمَن النَّاِس َما والَُّهْم َعْن ِقبـْ
عاىل:  {َما سقر: ِمْن َسَقَرْته الشمُس، وقيَل َصَقَرْتُه، أي َلوََّحْتُه وآَذْت ِدماَغُه. وُجِعَل َسَقُر اسَم َعَلم َجلَهنََّم حنو قوله ت

ثِّر: َسَلَكُكْم ِيف َسَقَر} [امل ]. وملا كاَن السَّْقُر 48] و  {ِيف النَّاِر َعَلى َوُجوِهِهْم ُذوُقوا َمسَّ َسَقَر} [الَقَمر: 42دَّ



ثِّر: يـَْقَتضي التَّلويَح يف األْصِل، نـَبََّه بقولِِه:  {َوَما أَْدرَاَك َما َسَقُر *َال تـُْبِقي َوَال َتَذُر *َلوَّاَحٌة لِْلَبَشرِ  ] 29-27} [املدَّ
 ، ج سقَّارة. ذلك ُخماِلٌف ِلما نـَْعرفُُه ِمْن أْحَواِل السَّْقر يف الشاِهِد، والسَّقَّاُر: الكاِفُر، واللعَّاُن لغري املستحقَني اللَّْعنَ أنَّ 

سقط: السُُّقوُط: َطرُْح الشيِء ِمْن َمكاٍن عاٍل إىل مكاٍن ُمْنَخِفٍض، َكُسُقوِط اإلْنساِن ِمَن السَّْطِح أو سقوطه يف 
َنِة َسَقطُوا} [الّتوَبة:  ]، أو سقوط العذاب على الكّفار  {َوِإْن يـََرْوا ِكْسًفا ِمَن 49االمتحان واالختبار  {َأَال ِيف اْلِفتـْ

َنا ِكَسًفا ِمَن السََّماِء} [الشَُّعَراء: 44السََّماِء َساِقطًا} [الطُّور:  ا ]. والسََّقُط والسُّقاُط، مل187] و  {فََأْسِقْط َعَليـْ
الكالم: يِقلُّ االْعِتَداُد به، ومنه قيَل: َرُجٌل ساِقٌط َلئيم يف َحَسِبِه، وقد أْسَقَطُه من يِدِه: أوقَـَعُه، وأسَقَط األوغاُد له يف 

يع اً. فِإنه ال يُقاُل سبُّوُه بَسْقِط الكالم ورديِئِه. وأْسَقَطِت املرأُة: اْعُتِربَ فيه األْمَراِن: السُُّقوُط ِمْن عاٍل، والرََّداَءُة مجَِ
ما يْسُقُط ِمَن  أْسَقَطِت املرأُة إال يف الَوَلِد الذي تـُْلِقيِه قبَل التماِم، ومنه قيَل لذلك الَوَلِد: َسْقٌط، وبه ُشبَِّه َسْقُط الزَّْنِد:

ْعين النََّدَم، أي حلقتهم الندامة، ] فإنه يَـ 149الناِر عنَد الَقْدح. وقولُُه تعاىل:  {َوَلمَّا ُسِقَط ِيف أَْيِديِهْم} [األعَراف: 
لتخفيِف، أي تـََتساَقط 25وقُرىَء  {ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرَطًبا َجِنيا} [َمرَمي:  ] أي َتسَّاَقط النَّْخَلُة، وُقرىَء َتساَقْط 

اُه كما ُعدَِّي تـََفعَّل يف حنو َجتَرَّعُه،  فحذَف إْحَدى التاَءْيِن. وإذا قُرىَء َتساَقْط فإنَّ َتفاَعَل ُمطاوُِع فاَعَل، وقد َعدَّ
 وقُرىَء َيسَّاَقُط َعَلْيِك، أي َيسَّاَقُط اِجلْذُع.

سقف: السَّْقُف: َغَمى البيِت وَأعالُه مقابًال َألرِضِه. وَمجُْعُه: ُسُقٌف وُسُقوٌف، وَجَعَل السماَء َسْقفاً يف قولِِه:  
] وقال:  {لِبـُُيوِِْم 32تعاىل:  {َوَجَعْلَنا السََّماَء َسْقًفا َحمُْفوظًا} [األنبَياء: ]. وقال 5{َوالسَّْقِف اْلَمْرُفوِع} [الطُّور: 
]. والسَِّقيَفُة: ُكلُّ َمكاٍن له َسْقٌف وُسُقوٌف كالصُّفَِّة والبيِت. والسََّقُف: طوٌل يف 33ُسُقًفا ِمْن ِفضٍَّة} [الّزخُرف: 

لسَّْقِف.  احنناٍء، تشبيهاً 
لَبَدِن. قال أبو البقاء يف كلياته: سقم: السَّقَ  ثريه يف البدن، «ُم والسُّْقُم، مجعه أسقام: املََرُض املْخَتصُّ  السََّقُم 

ِْم َمَرٌض} [البَـَقَرة: » واملرُض َيُكوُن يف الَبَدِن والنـَّْفسِ  ] وقوُلُه تعاىل:  {فـََقاَل ِإّينِ َسِقيٌم} 10حنُو  {ِيف قـُُلِو
َفِمَن التـَّْعريِض، أو اإلَشاَرِة إىل ماٍض، وإمَّا إىل ُمْستَـْقَبٍل، وإمَّا إىل قليٍل ممَّا هو َمْوُجوٌد يف احلاِل إْذ  ]89[الصَّافات: 

 إن اإلْنسان ال يـَنـَْفكُّ ِمْن َخَلٍل يـَْعَرتيه، وإْن كاَن ال حيسُّ به. ويُقاُل: َمكاٌن َسِقيٌم، إذا كاَن فيه َخْوٌف.
ْقيا: أْن يـُْعِطَيُه ما يشرب. واإلسقاُء: أْن َجيَْعَل له ذلك حىت يَتناَوَلُه َكْيَف شاَء. فاإلْسقاُء: أبـَْلُغ سقى: السَّْقُي والسُّ 

راً  {َوَسَقاُهْم َربـُُّهْم َشرَ  َ ً َطُهوًرا} ِمَن السَّْقي، ألن اإلْسقاَء هو أْن َجتَْعَل له ما ُيْسَقى منه ويشرب. تـَُقوُل: أْسَقيـُْتُه  ا يًما} [َحممَّد: 21نَسان: [اإل ]. وقال يف 79]،  {َوالَِّذي ُهَو ُيْطِعُمِين َوَيْسِقِني} [الشَُّعَراء: 15]،  {َوُسُقوا َماًء محَِ
} [املُرَسالت:  ً َناُكْم َماًء فـَُرا َناُكُموُه} [اِحلجر: 27اِإلْسقاِء:  {َوَأْسَقيـْ ] أي َجَعْلَناُه َسْقياً لكم. 22]،  {َفَأْسَقيـْ

َا} [املؤمنون: و  لفتِح والضِم. ويقاُل للنَِّصيِب ِمَن السَّْقي: َسْقٌي، وِلألْرِض اليت 21قال:  {ُنْسِقيُكْم ِممَّا ِيف ُبُطوِ  [
} [البَـَقَرة: ىُتْسَقى: ِسْقٌي لَكْوِِما َمْفُعوَلْنيِ، كالنِّْقِض. واالْسِتْسقاُء: طََلُب السَّْقي أو اِإلْسقاِء  {َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموسَ 

ُتَكُه لَِتْجَعَلُه ِسقاًء. وقولُُه تعاىل:  {َجَعَل 60 ُتَك ِجْلداً: أَْعطَيـْ قاُء: ما ُجيَْعُل فيه ما ُيْسَقى. وأْسَقيـْ َقايََة ِيف ]. والسِّ السِّ



َقى به، وَتْسِميَـُتُه ُصواعاً على ] فهو املَسمَّى ُصَواَع املَِلِك، فَتْسِميَـُته السقايََة تنبيه أنه ُيسْ 70َرْحِل َأِخيِه} [يُوُسف: 
 أنه يكاُل به.

ُتُه فاْنَسَكَب. وَدْمٌع 31سكب:  {َوَماٍء َمْسُكوٍب} [الواِقَعة:  ] أي ماٍء َمْصُبوٍب. وفَـَرٌس َسْكُب اَجلْرِي. وَسَكبـْ
ملْنصَ  بِّ ِلِدقَِّتِه ورِقَِّتِه، كأنه ماٌء ساِكٌب، ُمَتَصوٌَّر بصورة الفاِعِل. وقد يُقاُل: ُمْنَسِكٌب. وثوٌب َسْكٌب: تشبيهاً 

 مسُكوٌب.
َرتِي سكت: السُُّكوُت: ُخمَْتصٌّ بِتَـْرِك الكالِم. وَرُجٌل ِسكِّيٌت، وساُكوٌت: َكِثُري السُُّكوِت. والسَّْكَتُة والسُّكاُت: ما يـَعْ 

ً ِمَن السُّكوِت اْسُتعَري له يف قوِلِه:  ِمْن َمَرٍض. والسَّْكُت: َخيَْتصُّ ِبسُكوِن النـََّفِس يف الِغناِء. وملا كاَن ا لسُُّكوُن َضْر
 ] أي سكنت نفس موسى (ع) .154{َوَلمَّا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَضُب} [األعرَاف: 

ِب والِعْشِق، سكر: السُّكُر: حاَلٌة تـَْعِرُض بـَْنيَ املرِء وَعْقِلِه، وأْكثـَُر ما ُيْستَـْعَمُل ذلك يف اخلمرة، وقد يـَْعَرتِي ِمَن الغضَ 
 ولذلك قال الشاِعُر:

 َسْكَراُن ُسكَر َهًوى وُسكَر ُمَدامِ 
] من شدة 2]. وقوله:  {َوتـََرى النَّاَس ُسَكاَرى} [اَحلّج: 19ومنه َسَكَراُت املْوت  {َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت} [ق:  

كر، ولكنهم سكارى من الذهول، فهم يضطربون ] من الشراب املس2اخلوف والفزع.  {َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى} [اَحلّج: 
]. 67اضطراب السكران، والسََّكُر: اسٌم ملا َيُكوُن منه السُّْكُر  {تـَتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكرًا َورِْزقًا َحَسنًا} [الّنحل: 

ْعِتباِر ما يـَْعرُض ِمَن السَّدِّ بـَْنيَ املْرِء وَعْقِلِه. و  كُر: املْوِضُع املْسدوُد. وقولُُه تعاىل:  والسَّْكُر: َحْبُس املاِء وذلك  السِّ
َا ُسكَِّرْت أَْبَصاُرَ} [اِحلجر:  َلٌة ساِكَرٌة، أي ساِكَنٌة اْعِتباراً 15{ِإمنَّ ] قيَل: هو ِمَن السَّْكر، وقيَل: هو ِمَن السُّْكر. وَليـْ

 لسُُّكون العارض ِمَن السُّْكر.
 َحتَرٍُّك، وُيْستَـْعَمُل يف اِالْسِتيطاِن، حنُو َسَكَن ُفالٌن َمكاَن كذا، أي اْستَـْوَطَنُه. سكن: السُُّكوُن: ثـُُبوُت الشيِء بـَْعدَ 

]. وقال تعاىل:  {َوَلُه َما َسَكَن 25واسُم املََكاِن: َمسَكٌن. واجلمُع: َمساِكن:  {َال يـَُرى ِإالَّ َمَساِكنـُُهْم} [األحقاف: 
ُتُه. وِمَن الثاين يُقاُل: 67]،  {لَِتْسُكُنوا ِفيِه} [يُونس: 13: ِيف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر} [األنَعام ] َفِمَن األوَِّل يُقاُل: َسَكنـْ

ُتْم ِمْن 37أْسَكنْـُتُه، حنُو قوِلِه تعاىل:  {َربـََّنا ِإّينِ َأْسَكْنُت ِمْن ُذّرِيَِّيت} [إبراهيم:  ] و  {َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنـْ
] فـَتَـْنبيٌه 18]. وقوُلُه تعاىل:  {َوأَنـَْزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ِبَقَدٍر َفَأْسَكنَّاُه ِيف اَألْرِض} [املؤمنون: 6ق: ُوْجدُِكْم} [الّطالَ  ُ َجَعَل َلُكْم ِمْن بـُُيوِتكُ  َّ َكنًا} ْم سَ منه على إجياِدِه وُقْدَرِتِه على إفنائِِه. والسََّكُن: السُُّكوُن، وما ُيْسَكُن إليه  {َوا

]. والسََّكُن: 96]،  {َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكنًا} [األنَعام: 103]،  {ِإنَّ َصَالَتَك َسَكٌن َهلُْم} [الّتوبَة: 80[الّنحل: 
ا يف اآلخرة. والسُّْكَىن: أْن َجيَْعَل له السُُّكوَن يف َداٍر ِبَغْريِ ُأْجَرٍة. والسَّْكُن: سكَّاُن ا اِر. وقيَل يف لدَّ الداُر اليت ُيْسَكُن 

ا، ومسُِّ  كُِّني: اآللُة اليت يُذَبُح  َي إلَزالَِتِه َمجِْع ساِكٍن: ُسكَّاٌن. والسُّكَّاُن: الذنُب الذي به تـَُقوُم السفينُة وُتسكَُّن. والسِّ
قد قيَل هو َمَلٌك ُيَسكُِّن قـَْلَب ] ف4حركَة املْذُبوح. وقوُلُه تعاىل:  {أَنـَْزَل السَِّكيَنَة ِيف قـُُلوِب اْلُمْؤِمِنَني} [الَفْتح: 



ُنُه، كما ُرِوَي أنَّ أِمَري املؤِمنَني (ع) قال:  ، وقيَل: هو الَعْقُل، »إنَّ السَّكيَنَة َلتَـْنِطُق على ِلساِن ُعَمرَ «املؤْمِن، ويـَُؤمِّ
َِّ} وقيَل: له سِكيَنٌة، إذا سكََّن َعِن املْيِل إىل الشََّهَواِت. وعلى ذلك َدلَّ قولُُه ت عاىل:  {َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهْم ِبذِْكِر ا

َْتَِيُكُم التَّابُوُت ِفيِه 28[الّرعد:  ] وقيَل: السَّكيَنُة والسََّكُن واِحٌد، وهو َزَواُل الرُّْعِب. وعلى هذا قولُُه تعاىل:  {َأْن 
ال شيَء له، وهو أبـَْلُغ ِمَن الَفِقِري. وقولُُه تعاىل:  {أَمَّا  ]. واملِسِكُني: قيَل هو الذي248َسِكيَنٌة ِمْن َربُِّكْم} [البَـَقَرة: 

] فإنه َجَعَلُهْم َمساِكَني بـَْعَد َذهاِب السَّفيَنِة، أو ألنَّ َسفينَـُتهْم َغُري ُمْعَتدٍّ 79السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكَني} [الكهف: 
] أْي أُلزَِم اليهوُد 61:  {َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّلَُّة َواْلَمْسَكَنُة} [البَـَقَرة: ا يف َجْنِب ما كاَن َهلُْم ِمَن املسَكَنِة. وقولُهُ 

لََّة إِلزاماً ال َيربَُح عنهْم. واملسكَنُة: تعين ِزيَّ الفقِر َفرتى املَْثرَِي منهْم يتياَءس.  الذِّ
ًئا َال َيْستَـْنِقُذوُه ِمْنُه} [اَحلّج: سلب: السَّْلُب: نـَزُْع الشَّيِء ِمَن الَغْريِ على الَقْهِر  {َوإِ  ُب َشيـْ َ ُهُم الذُّ ]. 73ْن َيْسُلبـْ

ُزو  ِع منه: َسَلٌب. والسَِّليُب: الرَُّجُل املْسُلوُب، والناَقُة اليت ُسِلَب وَلُدها. والسََّلُب: املْسُلوُب. ويُقاُل لِِلحاِء الشََّجِر املنـْ
 والسُُّلُب يف قوِل الشاِعِر:

 ِب السُّوِد ويف االْمساحِ يف السُّلُ 
َيْت َسَلباً لِنَـْزِعِه ما كاَن يـَْلَبُسُه قـَْبُل. وقيَل:   ا مسُِّ َتَسلََّبِت فقد قيَل: هي الثياُب السُّوُد اليت يـَْلَبُسها املصاُب، وكأ

 املرأُة، ِمْثُل َأَحدَّْت. واألسالِيُب: الُفُنوُن املْخَتِلَفُة.
الُح: اسٌم جاِمعٌ   آللِة اَحلْرِب، أْي ُكلُّ ما يُقاَتُل به، وَمجُْعُه: أْسِلَحٌة.  {َوْلَيْأُخُذوا َأْسِلَحتَـُهْم} [النَِّساء: سلح: السِّ

ا إذا أَكَلْتُه أَ 102 َي بذلك أل ا مسُِّ َنْت، وكأمنَّ َخَذِت ] أي أْمِتَعتَـُهْم. واِإلسِليُح: نـَْبٌت إذا َأَكَلتُه اإلِبُل َغزَرْت ومسَِ
الَح،  أي َمنَـَعْت أن تـُْنَحَر إشاَرًة إىل ما قال الشاِعُر: السِّ

َُْخْذ َعَليَّ ِسالَحها  إبِلي ِجبُلَِّتها وال أبكارِها     أْزماَن ْمل 
 والسَّْلُح: ِكنايٌَة َعْن ُكلِّ َعْذَرٍة، ومنه قوهلم: َسْلُح احلمام. 

ْلُخ: نـَزُْع ِجْلِد احلََيواِن. يُقاُل: سَلْخُتُه ف اْنَسَلخ، وعنه اْسُتِعَري: َسَلْخُت ِدْرَعُه: نـََزْعُتها. وَسَلَخ الشهُر سلخ: السَّ
]، و  {َوآيٌَة َهلُُم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه النـََّهاَر فَِإَذا ُهْم 5واْنَسَلَخ، أي مضى:  {َفِإَذا اْنَسَلَخ اَألْشُهُر اْحلُُرُم} [الّتوبَة: 

صفٌة لألسود » أْسَوُد ساِلخٌ «الليل وخنرج منه ضوء الشمس فيعّم الظالم. و  ] أي نستَـلُُّه من37ُمظِْلُموَن} [يس: 
، وال يُثىنَّ ساخل يف »َساِخلَة«فال توصف بِـ » أْسَوَدة«من احلّياِت ألنه ينسلُخ جلُدُه كل َعام، ويقال لألُنثى منه 

 َتِثُر ُبسُرَها األْخضُر.الصفة بل يقال: أسَوُد ساِلٌخ، وأسوداِن ساِلٌخ. وَخنَْلٌة ِمْسالٌخ: يـَنْـ 
ُ َلَسلََّطُهْم} َّ ] و  90[النَِّساء:  سلط: السَّالَطُة: التَّمكُُّن ِمَن الَقْهر. يُقاُل: َسلَّْطُتُه فَـَتَسلََّط. قال تعاىل:  {َوَلْو َشاَء ا

ََّ ُيَسلُِّط ُرُسَلُه َعَلى َمْن َيَشاُء} [اَحلشر:  َي السُّْلطانُ 6{ا . والسُّْلطاُن: يُقاُل يف احلجَِّة والقوة والقدرة ] ومنه مسُِّ
ً} [اإلسَراء:  ]،  {ِإنَُّه َلْيَس َلُه ُسْلطَاٌن َعَلى الَِّذيَن 33والتََّسلُِّط حنُو  {َوَمْن قُِتَل َمْظُلوًما فـََقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِِّه ُسْلطَا

ُلوَن} [الّنحل:  َا ُسْلطَانُُه َعَلى الَِّذيَن يـَتَـَولَّْونَُه} [الّنحل:   ]،99آَمُنوا َوَعَلى َرِِّْم يـَتَـوَكَّ ُفُذوَن 100{ِإمنَّ ]، و  {َال تـَنـْ



] أي ال خترجون من فضاِء األرِض إال بقوة وعلٍم وقدرٍة من هللا يعطيكموها. واُحلجَُّة كما 33ِإالَّ ِبُسْلطَاٍن} [الرَّمحن: 
ً)، وذلك ملا يـَْلَحُق ِمَن ا : (ُسْلطا هلُُجوِم على الُقُلوِب، لِكْن أْكثـَُر َتَسلُِّطِه على أْهِل العْلِم ِمَن غري املؤِمنَني  ذكر

َِّ ِبَغْريِ ُسْلطَاٍن} [َغافر:  ِت ا َ ً فـَُهَو يـََتَكلَُّم ِمبَا َكانُوا ِبِه 35{الَِّذيَن ُجيَاِدلُوَن ِيف آ ] و  {أَْم أَنـَْزْلَنا َعَلْيِهْم ُسْلَطا
ا تتكلم بصّحِة شركهم وحتتّج هلم به. و  {َفْأتُوَ 35} [الرُّوم: ُيْشرُِكونَ  ا كأ ]: أم أنزلنا عليهم حجَة يتسلطون 

تَِنا َوُسْلَطاٍن ُمِبٍني} [ُهود: 10ِبُسْلَطاٍن ُمِبٍني} [إبراهيم:  َ ِ ] وقال:  {أَتُرِيُدوَن َأْن 96]، و  {َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُموَسى 
 َِِّ ً ُمِبينًا} [النَِّساء: َجتَْعُلوا  ] َحيَْتِمُل السلطاَنِني. 29].  {َهَلَك َعينِّ ُسْلطَانَِيْه} [احلَاقَّة: 144 َعَلْيُكْم ُسْلَطا

 وسالطَُة اللساِن: الُقوَُّة على املقاِل، وذلك يف الذَّمِّ أْكثـَُر اْسِتْعماًال.
ء والقرابة، ج َأْسالٌف وُسالٌَّف.  {َفَجَعْلَناُهْم َسَلًفا َوَمَثًال ِلآلِخرِيَن} [الّزخُرف:  سلف: السََّلُف: املُتَـَقدُِّم من اآل

َم ِمْنُه، والسالَِفُة: املاضيُة » كاَن ذلك يف َساِلِف الدَّْهرِ «] أي ُمْعتـََرباً ُمتَـَقدِّمًا من السَّاِلِف. يُقاُل: 56 أي يف ما تقدَّ
} [البَـَقَرة: أماَم الغاِبَرِة، وقال تعاىل:  {الَِّذي َُْكُلوَن الرَِّ َال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َن  ] أي يـَُتجاىف عما تـََقدَّم ِمْن َذْنِبِه، وكذا قولُُه  {ُحّرَِمْت َعَلْيُكْم} 275] إىل قوله  {فـََلُه َما َسَلَف} [البَـَقَرة: 275

َم ِمْن ِفْعِلكم فذلك 23] إىل قوله  {َوَأْن َجتَْمُعوا بـَْنيَ اُألْختَـْنيِ ِإالَّ َما َقْد َسَلَف} [النَِّساء: 23َساء: [النِّ  ] أي ما تـََقدَّ
ٌء ُمتَـَقدُِّموَن، وا لسالَِفُة: َصْفَحُة ُمَتجاًىف عنه، فاالْسِتْثناُء َعِن اِإلمثِْ ال َعْن َجَواِز الِفْعِل. ولُِفالٍن َسَلٌف َكرٌمي: أي آ

ُلو ُكلُّ نـَْفٍس َما َأْسَلَفْت} [ ] 30يُونس: الُعُنِق. والسََّلُف: ما ُقدَِّم ِمَن الثََّمِن على املِبيِع. وقوله تعاىل:  {ُهَناِلَك تـَبـْ
 أي ما قدَّمْت يف ذلك الزمان ويف ذلك املكان ويف تلك احلال من خٍري أو شرٍّ جزاَء ما عملْت.

لكالم: آذاُه، وهو شّدُة القول سلق: السَّلْ  للساِن، ومنه التََّسلُُّق على احلاِئِط؛ َوَسَلَقُه  لَيِد أو  ُق: َبْسٌط بَِقْهٍر إمَّا 
َْلِسَنٍة ِحَداٍد} [األحَزاب:  ِ ]. يُقاُل: َسَلَق اْمرَأَتُه، إذا َبَسَطها َفجامَعها. قال ُمَسْيِلَمُة: إْن 19للسان  {َسَلُقوُكْم 

ٌز ُمَرقٌَّق وَمجُْعها َسالئُق. والسَِّليَقُة أيضاً: الطِبيَعُة  املَتباِيَنُة. ِشئِت َسَلْقناِك، وإْن ِشْئِت على أْربٍَع. والسَّليَقُة: ُخبـْ
لسليقّيةِ «والسليقّية نسبة إىل السليقِة، يقال  َصُف، أي عن طبعه ال عن تـََعلٍُّم. والسََّلُق: القاُع الصَّفْ » فالن يتكلَُّم 

 اَألْمَلُس، الطَّيُِّب الطِِّني.
َها سلـك: السُُّلوُك: النَّفاُذ يف الطَّريِق. يُقاُل: َسَلكُت الطَّريَق، وَسلْكُت كذا يف َطريِقـِه. من األول:  {لَِتْسُلُكوا ِمنْـ 

ْسُلُك ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه} [اجلّن: ]،  {يَ 69]، و  {فَاْسُلِكي ُسُبَل َربِِّك ُذُلًال} [الّنحل: 20ُسُبالً ِفَجاًجا} [نُوح: 
ثِّر: 53]،  {َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسُبًال} [طه: 27 ] وقوُلُه:  42]. وِمن الثاين قولُُه:  {َما َسَلَكُكْم ِيف َسَقَر} [املدَّ

ِْم ] أي ِإعراُض الُكفَّاِر َعِن الُقر 12{َكَذِلَك َنْسُلُكُه ِيف قـُُلوِب اْلُمْجرِِمَني} [اِحلجر:  آِن ال َميْنـَُعَنا َأْن ُندِخَلُه يف قلِو
ِة عليهم.  {َكَذِلَك َسَلْكَناُه ِيف قـُُلوِب اْلُمْجرِِمَني} [الشَُّعَراء:  ]،  {فَِإَذا َجاَء أَْمُرَ َوَفاَر التـَّنُّوُر 200كيداً للُحجَّ

ْن يُدِخَل يف 27نون: َفاْسُلْك ِفيَها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْنيِ اثـْنَـْنيِ َوَأْهَلَك} [املؤم َِّ ـ تعاىل ـ لنبيِِّه نوح (ع)  ً السفينِة من كل أنواِع الطري واحليواِن َزْوَجْنيِ (ذكٍر وأُنْثى). ويف قوله تعاىل:  {َوَمْن يـُْعِرْض َعْن ذِْكِر َربِِّه َيْسلُ ] وهو أمْر ا ْكُه َعَذا



ً «]، َجَعل 17َصَعًدا} [اجلّن:  نياً، وقيل: َمْفُعوالً » َعَذا  » ً هو مصدٌر لِفْعٍل حمذوٍف، كأنه قيَل: نـَُعذِّْبُه » َعَذا
ً، طريقاً أي أسلْكُتُه فيه. ً. ومنه قال بعُضهم: سلكُت فال  َعَذا

رَقِة، وَسلِّ سلل: َسلُّ الشيِء ِمَن الشيِء: نـَْزُعُه، َكَسلِّ السَّْيِف ِمَن الِغْمِد، وَسلِّ الشيِء ِمـَن البيـِت على سبيِل السَّ 
] أي خيرجوَن ِمَن املسجد 63الَوَلِد ِمَن األِب. ومنه قيَل للَوَلِد َسِليٌل. وقوله تعاىل:  {يـََتَسلَُّلوَن ِمْنُكْم ِلَواًذا} [النُّور: 
َن الصَّْفو الذي ] أي مِ 12يف اخلطبة ُمَتَخفَِّني وُمْسَترتيَن بشيء، وقولُُه تعاىل:  {ِمْن ُسالََلٍة ِمْن ِطٍني} [املؤمنون: 

تـَْنَدثُِر منه أَْنِسَجُة  ُيَسلُّ ِمَن األرِض. وقيَل: السُّالَلُة ِكنايٌَة َعِن النُّْطَفِة، ُتُصّوَِر ُدونَُه َصْفُو ما َحيُْصُل منه.والسُّلُّ: َمَرضٌ  ُ. قال الّرِئتِني َوَيْصَحُبُه ُسعاٌل وُمحَّى هاِدئٌة، ويَهزُل منُه اِجلْسُم، َوَقْد ُيصيُب أ ّ عضاء أخرى يف اجلسِم. وقد أَسلَُّه ا
ب اجلهاد]. وَتَسْلَسَل الشيُء: اْضَطَرَب،  » ال إْسالَل وال إْغاللَ «عليه وعلى آله الصالة والسالُم:  [سنن الدارمي ـ 

ْلِسَلُة.  {ِيف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسبـُْعوَن ِذَراًعا} كأنه ُتُصوَِّر منه َتَسلٌُّل ُمتَـَردٌِّد فَـُردَِّد َلْفظُُه تنبيهاً على تـََردُِّد َمْعناُه، ومن ه السِّ
]. وُرِوَي:  71] و  {َوالسََّالِسُل ُيْسَحُبوَن} [َغافر: 4] و  {َسَالِسَل َوَأْغَالًال َوَسِعريًا} [اإلنَسان: 32[احلَاقَّة: 

 ْلَسٌل: ُمتَـَردٌِّد يف َمَقّرِِه حىت َصفا. قال الشاِعُر:). وماٌء سَ 118َعَجَبا لقوٍم يُقاُدوَن إىل اجلَنَِّة يف السَّالِسل(
 أْشَهى إيلَّ ِمَن الرَِّحيِق السَّْلَسلِ 

َ اجلِْريَِة، وقيَل هو اسُم َعْنيٍ يف اجلَنَِّة، وذََكَر 18وقولُُه:  {َسْلَسِبيًال} [اإلنَسان:   ]، أي َسْهًال َلِذيذاً َسِلساً، َلنيِّ
َبِة، وقيل: َبْل هو اسٌم بـَْعُضُهْم أنَّ ذلك ُمَر  كٌَّب ِمْن قوِهلِْم: َسْل َسبيًال، حنُو احلَْوقَـَلِة والَبْسَمَلِة وحنِوِمها ِمَن األلفاِظ املُركَّ

 ِلُكلِّ َعٍني َسريِعة اِجلْريَِة.
ََّ ِبَقْلٍب َسِليٍم} [الشَُّعَراء: سلـم: السَّْلُم والسَّالَمُة: التـََّعّرِي ِمَن اآلفاِت الظاهرِة والباطنِة. قال تعاىل:  {ِإالَّ َمنْ   أََتى ا

رك والنفاق، فهذا يف الباِطِن. وقـال تعالـى: {ُمَسلََّمٌة َال ِشَيَة ِفيَها} [البَـَقَرة: 89 ] 71] أي ُمتَـَعرٍّ ِمَن الدََّغِل والشِّ
َ َسلََّم} أي: ال عيب فيها، فهـذا يف الظاهـر. وقـد َسلِـَم َيْسَلـُم َسالَمًة وَسالماً. و  َّ ُ. قال تعاىل:  {َوَلِكنَّ ا َّ َسلََّمُه ا ] أي بـَسالَمٍة، وكذا قولُُه: ُ  ] ء _ِ  أي: بسالمة 46] وقال:  {اْدُخُلوَها ِبَسَالٍم آِمِنَني} [اِحلجر: 43[األنَفال: 

مية.. والسَّالَمـُة احلَِقيِقيَّـُة ليسـْت  إال يف اجلَنَِّة إذ فيها بَقاٌء بال َفناٍء وِغًىن ِبال فـَْقٍر وبركات أي: َونَِعم دائمة، وخبريات 
] أي السَّالَمِة. قال 127وِعزٌّ ِبال ُذلٍّ وِصحٌَّة ِبال َسَقٍم، كما قال تعاىل:  {َهلُْم َداُر السََّالِم ِعْنَد َرِِّْم} [األنَعام: 

َُّ يَْدُعو ِإَىل َداِر السََّالِم} [يُونس:  َُّ َمِن اتـََّبَع ِرْضَوانَُه ُسُبَل السََّالِم} [املَائدة: 25تعاىل:  {َوا ] و  {يـَْهِدي ِبِه ا
]. 127] َجيُوُز أْن يُكوَن ُكلُّ ذلك ِمَن السََّالَمِة. والسَّالُم: اسٌم ِمْن أْمساِء اجلنة  {َهلُْم َداُر السََّالِم} [األنَعام: 16

] قيَل: ُوِصَف بذلك ِمْن َحْيُث ال تْلَحُقُه 23ُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن} [اَحلشر: وهو أيضاً من أمساء هللا احلسىن  {السَّالَ 
]،  {َسَالٌم َعَلْيُكْم ِمبَا َصبـَْرُمتْ} 58الُعُيوُب واآلفاُت اليت تـَْلَحُق اخلَْلَق. وقوُلُه:  {َسَالٌم قَـْوًال ِمْن َربٍّ َرِحيٍم} [يس: 

ِسَني} [الصَّافات:  ]،  {َسَالٌم َعَلى24[الّرعد:  لِفْعِل، 130ِإْل َ َِّ تعاىل  لقوِل، وِمَن ا ] ُكلُّ ذلك ِمَن الناِس 
َم ِذْكرُُه ممَّا يُكوُن يف اجلَنَِّة ِمَن السََّالَمِة. وقوُلُه:  {َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اْجلَاِهُلوَن قَ  اُلوا َسَالًما} [الُفرقان: وهو إْعطاُء ما تـََقدَّ



ْضماِر ِفْعٍل، وقيَل: َمْعناُه: قالوا َسالمًا، أي َسَداداً ِمَن » َسالماً «طُْلُب منُكُم السَّالَمَة فيُكوُن قولُُه ] أي نَ 63 َنْصباً 
ت: ّذارَ القوِل، فـََعلى هذا يُكوُن ِصَفًة ملصدٍر حمذوٍف. وقولُُه تعاىل:  {ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه فَـَقالُوا َسَالًما قَاَل َسَالٌم} [ال

ِب األَدِب املأُمور به يف قولِِه:  {25 َلُغ، َفكأنه َحتَرَّى يف  ٍب الدُّعاِء أبـْ ا ُرِفَع الثاِين ألنَّ الرَّْفَع يف  َوِإَذا ُحيِّيُتْم ] فإمنَّ
َِْحَسَن ِمنـَْها} [النَِّساء:  ِِ يـَْقَتِضي الّسْلَم، وكاَن إبراهيُم (ع) ]، وَمْن َقرأ ِسْلٌم، َفألنَّ السَّالَم ملا كاَن 86بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا  ْم قد َبَذُلوا له ِسْلماً فقاَل يف َجوا ْم: ِسْلٌم، تنبيهاً قد أْوَجَس منهم ِخيَفًة فلما َرآُهْم ُمَسلِِّمَني َتَصوََّر ِمْن َتْسِليِمِهْم أ

ْثِيًما *ِإالَّ ِقيًال أنَّ ذلك ِمن ِجَهِيت لُكْم، كما َحَصَل ِمْن ِجَهِتُكْم يل. وقوُلُه تعاىل َ :  {َال َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َوالَ 
لقوِل والِفْعِل مجَِيعاً. وعلى ذلك قوُلُه 26-25َسَالًما َسَالًما} [الواِقَعة:  لقوِل فـََقْط َبْل ذلك  ] فهذا ال يُكوُن َهلُْم 

] فهذا يف الظاِهر 89] وقوُلُه:  {َوُقْل َسَالٌم} [الّزخُرف: 91: تعاىل:  {َفَسَالٌم َلَك ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمِني} [الواِقَعة
ََّ (تعاىل) السَّالَمَة منهم. وقولُُه تعاىل:  {َسَالٌم َعَلى نُوٍح ِيف ا ْلَعاَلِمَني} أْن ُتَسلَِّم عليهم، ويف احلَِقيَقِة أن َتْسَأَل ا

] 109]،  {َسَالٌم َعَلى ِإبْـَراِهيَم} [الصَّافات: 120الصَّافات: ]،  {َسَالٌم َعَلى ُموَسى َوَهاُروَن} [79[الصَّافات: 
َِّ تعاىل أنه َجَعَلُهْم ِحبَْيُث يـُثْـَىن عليهْم، ويُْدَعى َهلُْم. وقال تعاىل:  {َفِإَذا َدَخْلتُ  ْم بـُُيوً َفَسلُِّموا َعَلى ُكلُّ هذا تـَْنبيٌه ِمَن ا ْلُم والسَّْلُم: الصُّْلُح. أما قوله:  {َوالَ تـَُقوُلوا ] أي لُِيسَ 61أَنـُْفِسُكْم} [النُّور:  إلسالِم، وُمطالََبِتِه 94لَِمْن أَْلَقى إِلَْيُكُم السََّالَم َلْسَت ُمْؤِمنًا} [النَِّساء: لِّْم بـَْعُضُكْم على بـَْعٍض. والسَّالُم والسِّ ] فقيَل: نـََزَلْت ِفيَمْن قُِتَل بـَْعَد إقْـَرارِِه 

ْلِم َكافًَّة} [البَـَقَرة: لصُّْلحِ  أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِيف السِّ ] معناه: ادخلوا يف اإلسالم 208. وقوُلُه تعاىل:  {َ
لفتِح، 61والطاعِة واالستسالم، أي يف مجيع أحكام االسالم؛  {َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم} [األنَفال:  ] قُرىَء لِلسَّلْم 

َِّ يـَْوَمِئٍذ السََّلَم} [الّنحل: وقُرىَء  {وَ  ] 43]. وقال:  {يُْدَعْوَن ِإَىل السُُّجوِد َوُهْم َسالُِموَن} [الَقَلم: 87أَْلَقْوا ِإَىل ا
سا ] ُقرىَء ساملاً وِسْلماً، وُمها َمْصَدراِن وَليْ 29أي ُمْسَتْسِلُموَن. وقوله عّز وجّل:  {َوَرُجًال َسَلًما ِلَرُجٍل} [الزَُّمر: 

زَاِء َحْرٍب. و  ْلُم اسٌم ِ اإلسالُم: بوْصَفِني َكَحَسٍن وِنْكٍد. يقال: َسِلَم َسَلماً وِسْلماً، وَرِبَح َرَحباً وِرْحباً. وقيَل: السِّ
ْلِم، وهو أْن َيْسَلَم ُكلُّ واِحٍد منهما أْن يَناَلُه ِمْن أملَِ َصاِحِبِه، ومصدُر أْسَلْمُت الشيءَ   إىل ُفالٍن، إذا الدُُّخوُل يف السَّ

: أَحُدُمها ُدوَن اِإلمياِن، وهو االْعرتَِ  للساِن، أْخَرْجَتُه إليه، ومنه السََّلُم يف البَـْيِع. واِإلسالُم يف الشَّرِْع على َضْربـَْنيِ اُف 
ُه ُقِصَد بقولِِه:  {َقاَلِت األَ  َّ ُم َحَصَل معه االْعِتقاُد أو مل َحيُْصْل، وإ ْعَراُب آَمنَّا ُقْل ملَْ تـُْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا وبه ُحيَْقُن الدَّ

لِفْعِل، 14َأْسَلْمَنا} [اُحلجَرات:  لَقْلِب، ووفاٌء  ] والثاين فَـْوَق اإلمياِن، وهو أْن يُكوَن َمَع االْعِرتَاِف اْعِتقاٌد 
َر، كما ذُِكَر َعْن إبراهيَم (ع) ِّ يف مجيِع ما َقَضى وَقدَّ يف قوِلِه:  {ِإْذ َقاَل َلُه َربُُّه َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمُت ِلَربِّ  واْسِتْسالٌم 

َِّ اِإلْسَالُم} [آل ِعمَران: 131اْلَعاَلِمَني} [البَـَقَرة:  ]. وقولُُه:  {تـََوفَِّين 19]، وكذلك قوله تعاىل:  {ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد ا
ْستسلَم لرضاَك، وَجيُوُز أْن َيُكوَن َمْعناُه: اْجَعْلِين ساِلماً مْن أْسر الشَّْيطاِن ] أي اْجَعْلِين ِممَّْن ا101ُمْسِلًما} [يُوُسف: 

ُهُم اْلُمْخَلِصَني} [اِحلجر:  ]. وقولُُه:  {ِإْن ُتْسِمُع ِإالَّ 40-39َحْيُث قال:  {َوَألُ◌ْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعَني * ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـْ
تَِنا فـَهُ  َ ِ َا النَِّبيُّوَن الَِّذيَن 81ْم ُمْسِلُموَن} [النَّمل: َمْن يـُْؤِمُن  ] أي ُمْنقاُدوَن لِلَحقِّ ُمْذِعُنوَن له. وقولُُه:  {َحيُْكُم ِ



ْمِر ا44َأْسَلُموا} [املَائدة:  َِّ، ] أي الذيَن اْنقاُدوا ِمَن األنبياِء الذيَن ليُسوا ِمْن أويل الَعْزِم ألوِيل الَعْزِم الذيَن يهَتُدوَن  لشَّراِئِع. والسُّلَُّم: ما يـُتَـَوصَُّل به إَىل األمكَنِة العالَِيِة، فـَُريَجى به السَّالَمُة، مث ُجِعَل امساً لِ  تُوَن  ُكلِّ ما يـُتَـَوصَُّل به إَىل وَ
] وقال 35ًما ِيف السََّماِء} [األنَعام: ]، و  {أَْو ُسلَّ 38شيٍء َرِفيٍع كالسبِب.  {أَْم َهلُْم ُسلٌَّم َيْسَتِمُعوَن ِفيِه} [الطُّور: 

 الشاِعُر:
َل أْسباَب السماِء بُسلَّمِ  َ  وَلْو 

الُم: اِحلجاَرُة الصُّْلبةُ   َي الْعِتقاِدِهْم أنه َسِليٌم ِمَن اآلفاِت. والسِّ  .والسَّْلُم والسَّالُم: َشَجٌر َعِظيٌم، كأنه مسُِّ
]. أصُلها: ما ُيَسلِّي اِإلنساَن، ومنه السُّْلَواُن والّتَسلِّي. وقيَل: 57 َوالسَّْلَوى} [البَـَقَرة: َسَلو:  {َوأَنـَْزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ 

بُن السَّلَوى طائٌر كالسُّماَىن. قال ابُن عباٍس: املَنُّ: الذي َيْسُقُط ِمَن السماِء، والسَّلَوى: طائٌر. قاَل بـَْعُضُهْم: أشاَر ا
ُ تعاىل ِعباَدُه ِمَن اللُُّحوِم والنَّباِت، وأوَرَد بذلك ِمثاًال. وأْصُل السَّْلَوى: ِمَن التََّسلِّي، يُقاُل عباٍس بذلك إَىل ما َرَزقَ  َّ  ا

الِعْشِق  اَوْوَن ِمنَ َسَلْيُت َعْن كذا، وَسَلْوُت عنه. وَتسلَّْيُت، إَذا زَاَل َعْنَك َحمَبـَُّتُه. قيَل:والسُّْلَواُن: ما ُيَسلِّي، وكانُوا يـََتدَ 
ا السُّلوان. ا وُيَسمُّوَ ا وَيْشَربُوَ  ِخبََرَزٍة حيكُّوَ

] أي غافلون، 61م: مسد: السَّاِمُد: الالَِّهي الرَّاِفُع َرْأَسُه، ِمْن قـَْوهلِِْم: َمسََد الَبعُري يف َسْريِِه.  {َوأَنْـُتْم َساِمُدوَن} [الّنجْ 
ع لِغناء لَيْشَغلوا الناَس عن االستماِع إىل الذِّكر احلكيم.الهون، وقيل هو الِغناء، وكانوا إذا مسَِ  وا القرآَن عاَرُضوُه 

َبِة بـَْنيَ البياِض وا لسواِد. والسََّمُر: َسَواُد مسر: َمسََر يسَمُر َمسْراً وُمسوراً مل يـََنْم وَحتَدََّث َليًال، والسُّْمَرُة: أَحُد األْلَواِن املركَّ
، أي ال أكلمك ُمدََّة وجوِد السََّمِر والَقَمر. وَمسََر ُفالٌن، إذا َحتَدََّث َلْيًال، »ال آتِيَك السََّمَر والَقَمرَ «اللَّْيِل، ومنه قيَل: 

أي ما حتدََّث الناُس ليًال، ومعناه أبداً. وقوُلُه تعاىل:  {ُمْسَتْكِربِيَن بِِه َساِمًرا ». ال آتِيَك َما َمسََر ابْنا مسَِريٍ «ومنه قيَل: 
لقرآِن ملَْ تـَْقَبلوُه. وساِمراً: َمْعناُه ُمسَّاراً، فـَُوِضَع 67تـَْهُجُروَن} [املؤمنون:  ] ُمْستْكِربيَن مبحّمد (ص) ملَْ ُتطيُعوُه و

تمعون  يف جملس الواِحد َمْوِضَع اَجلْمِع. وقيَل: بل الساِمُر: اللَّْيُل املُْظِلُم، يُقاُل: ساِمٌر وُمسَّاٌر َوَمسََرة وسامرون ا
ملاء، والسهَم: أرسلُتُه. وإِبٌل ُمَسمََّرٌة: ُمْهَمَلةٌ  ملسمار، واللَنب: رققُتُه  . السُّمار. َوَمسَْرُت الباب وغريه: شددتُُه 

 والساِمرِيُّ: َمْنُسوٌب إَىل السامرّيني من مملكة آشور.
ا ُتْدرُك األْصَواَت، وِفْعُلهُ  لسَّْمِع َعِن مسع: السَّْمُع: قـُوٌَّة يف األذن  َرًة  َع َمسْعاً، ويـَُعربَّ   يُقاُل له السَّْمُع أيضاً، وقد مسَِ

ِْم َوَعَلى َمسِْعِهْم} [البَـَقَرة:  ُ َعَلى قـُُلِو َّ َرًة َعْن ِفْعِلِه كالسَّماِع حنُو:  {ِإنـَُّهْم َعِن السَّْمِع 7األُذن حنُو:  {َخَتَم ا ] و
َرًة َعِن الطاَعِة. 37]، و  {َأْو أَْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيٌد} [ق: 212اء: َلَمْعُزوُلوَن} [الشَُّعرَ  رًة َعِن الَفْهِم، و ] و

تـُنَا َقاُلو  َ َلى َعَلْيِهْم آ ْعَنا َلْو نَ تـَُقوُل: اْمسَْع ما أُقوُل َلَك، وَملْ َتْسَمْع ما قـُْلُت، وتـَْعين ملَْ تْفَهْم  {َوِإَذا تـُتـْ َشاُء ا َقْد مسَِ
َنا} [البَـَقَرة: 31َلُقْلَنا} [األنَفال:  ْعَنا َوَعَصيـْ ] أي َفِهْمنا قوَلَك وملَْ َْمتَِْر َلَك، وكذلك قوُلُه:  93]. وقولُُه:  {مسَِ

ْعَنا َوَأطَْعَنا} [البَـَقَرة:  ْعَنا َوُهْم َال َيْسَمُعوَن} ] أي َفِهْمنا واْرتسْمنا. وقوُلُه:  {َوَال َتُكونُوا َكالَِّذيَن قَاُلوا مسَِ 285{مسَِ
ِبِه، ] َجيُوُز أْن َيُكوَن َمْعناُه: َفِهْمنا، وُهْم ال يـَْفَهُموَن، وأْن َيُكوَن َمْعَناُه: َفِهْمنا، وُهْم ال يـَْعَمُلوَن ِمبُوجَ 21[األنَفال: 



ًرا َألَ◌ْمسََعُهْم َوَلْو َأْمسََعُهْم  وإذا مل يـَْعَمْل ِمبُوَجبِه فهو يف حْكِم َمْن مل َيْسَمْع. مث قال تعاىل:  {َوَلوْ  ُ ِفيِهْم َخيـْ َّ َعِلَم ا َر ُمْسَمٍع} [النَِّساء: 23لَتَـَولَّْوا} [األنَفال:  ا. وقولُُه:  {َواْمسَْع َغيـْ َْن َجَعَل َهلُْم قـُوًَّة يْفَهُموَن ِ ] 46] أي أفْـَهَمُهْم 
: أَحُدُمها: ُدعاٌء على ا َُّ يُقـاُل على وْجَهْنيِ ُ: أي َجَعَلَك ا َّ لصََّمِم، والثانِـي: ُدعـاٌء لـه. فاألوَُّل حنُو أْمسََعَك ا إلنساِن 

. وُرِوَي أنَّ أْهَل الِكتاب كانُ  َتُه، وذلك ُمَتعاَرٌف يف السَّبِّ ً إذا َسبَـبـْ وا يـَُقوُلوَن أَصمَّ، والثانـي: أْن يُقـاَل: أْمسَْعُت ُفال ُ السَّْمَع ذلك للنيبِّ (ص) ، يُ  َّ ْم يـَُعظُِّموَنُه وَيْدُعوَن له، وُهْم َيْدُعوَن عليه بذلك. وُكلُّ َمْوِضٍع أثـَْبَت ا وِمهُوَن أ
َذاٌن {أَْم َهلُْم آ  للُمْؤِمنَني، أو نـََفى َعِن الكاِفريَن، أو َحثَّ على َحتَّرِيِه، فالَقْصُد به إَىل َتصوُِّر اْلَمْعَىن والتـََّفُكر فيه، حنُو:

َا} [األعَراف:  ]. وإَذا 44] و  {ِيف آَذاِِْم َوقْـٌر} [ُفّصَلت: 18] و  {ُصمٌّ ُبْكٌم} [البَـَقَرة: 195َيْسَمُعوَن ِ
 َُّ َع ا ا حنُو:  {َقْد مسَِ ازاِة ِ ملَْسُموعاِت، وَحتَّرِيِه  لسَّْمِع، فاملَُراُد به ِعْلُمُه  ََّ تعاىل  َل الَِّيت ُجتَاِدُلَك ِيف  قـَوْ وَصْفَت ا

َادلة:  ُ قـَْوَل الَِّذيَن َقاُلوا} [آل ِعمَران: 1َزْوِجَها} [ا َّ َع ا ]، وقولُُه:  {ِإنََّك َال ُتْسِمُع اْلَمْوَتى َوَال 181]،  {َلَقْد مسَِ
ى يف اْفِتقاِدِهْم ِبُسوِء ِفْعِلِهْم الُقوََّة العاِقَلَة اليت هي ] أي ال تـُْفِهُمُهْم لَكْوِِْم كاملَْوتَ 80ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء} [النَّمل: 

ِإلْنسانيَِّة. وقولُُه:  {أَْبِصْر ِبِه َوَأمسِْْع} [الكهف:  ] أي يـَُقـوُل فيـه تعالـى: ذلك َمْن وَقَف على 26احلَياُة املُْخَتصَُّة 
ََّ تعاىل ال يُوَصُف إال ِمبا وَرَد به السَّْمُع. َعجاِئِب ِحْكَمِتِه، وال يُقاُل فيه ما أْبَصَرُه، وما أمسَْ  َم ِذْكرُُه أنَّ ا َعُه ِلما تـََقدَّ

َُْتونـََنا} [َمرَمي:  ْع ِِْم َوأَْبِصْر يـَْوَم  ْم َيْسَمُعوَن ويـُْبِصُروَن يف ذلك اليوِم ما 38وقولُُه يف ِصَفِة الكُّفَّاِر:  {َأمسِْ ] َمْعناُه أ
َناُكْم ِبُقوٍَّة} [البَـَقَرة: َخفَي عليهْم،  ]، و  63وَضلُّوا عنه اليوَم ِلظُلِمِهْم أنـُْفَسُهْم وَتركهم النََّظَر.وقال:  {ُخُذوا َما آتـَيـْ

ٍم آَخريَن ] أي َيْسَمُعوَن ِمْنَك َألْجِل أْن يكِذبُوا، َمسَّاُعوَن لَِقو 41{َمسَّاُعوَن لِْلَكِذِب َمسَّاُعوَن ِلَقْوٍم آَخرِيَن} [املَائدة: 
]،  {ِإْذ َيْسَتِمُعوَن 47أي ُهْم عيوٌن عليَك. واالْستماُع: اإلْصغاُء، حنُو:  {َحنُْن َأْعَلُم ِمبَا َيْسَتِمُعوَن ِبِه} [اإلسَراء: 

ُهْم َمْن َيْسَتِمُعوَن 25]،  {َوِمنـُْهْم َمْن َيْسَتِمُع ِإَلْيَك} [األنَعام: 47إَِلْيَك} [اإلسَراء:  ِإلَْيَك} [يُونس: ]،  {َوِمنـْ
] أي َمِن 31]. وقولُُه:  {أَمَّْن َميِْلُك السَّْمَع َواَألْبَصاَر} [يُونس: 41]،  {َواْسَتِمْع يـَْوَم يـَُناِدي اْلُمَناِد} [ق: 42

ع الذي ُيسَمُع منه. يقال: املُوِجُد ألمساِعِهْم وأْبصارِِهْم؟ املُتَـَويلِّ حلِِْفِظها؟ واملِْسَمُع واملَْسَمُع مصدر ِمسَع ْمسعاً: املوض
 ».هو مين مبَْرأًى َوَمْسَمعِ «

] أي َجَعَل سقَفها 28مسـك: السَّْمُك: َمسُْك البيـِت. وقـد َمسََكـُه، أي َرفـََعـُه.  {َرَفَع َمسَْكَها َفَسوَّاَها} [النَّازَعات: 
 رفيعاً مسموكاً، يَعين متيناً. وقال الشاِعُر:

اإنَّ الذي َمسََك السماَء  َ  َمَكا
ماُك: ما َمسْكت به البيَت.   ِرىء السمواِت املَْسُموكاِت. وَسناٌم ساِمٌك: عاٍل. والسِّ ويف بعِض األْدِعَيِة:  

ماُك: َجنٌْم. والسََّمُك: َمْعُروٌف.  والسِّ
القاتل من األدوية وحنوها، وَمجُْعُه ُمسُوٌم. قال مسم: السَّمُّ والسُّمُّ: ُكلُّ ثـَْقٍب َضيِّق َكَخْرِق اِإلبـَْرِة وثَقِب األْنِف واألُذِن، و 

]. وقد َسمَّ الشيَء: أصلحُه، واألمَر: نظر غوَرُه وسبَـَرُه، 40تعاىل:  {َحىتَّ يَِلَج اْجلََمُل ِيف َسمِّ اْخلَِياِط} [األعَراف: 



ً سقاه السَّمَّ، ومنه السَّامَُّة: لِلخاصَِّة الذيَن يُقاُل َهلُْم الدُّخْ  ُلُل، الذيَن يـََتَداَخُلوَن يف بواِطِن األْمِر. وأهُل املََسمَّة: وفال
ِثريِِه َيْدُخُل بواِطَن  الَبَدِن. األقارب، ويقابلهم أهل املنحاة. والسَّمُّ القاِتُل، وهو َمْصَدٌر يف معَىن الفاِعِل، فِإنه لُِلْطِف 

َ َعَذاَب السَُّموِم} [الطُّور: والسَُّموُم: الّرِيُح احلارَُّة اليت تنفذ يف املسامِّ ف ِثَري السُّمِّ  {َوَوقَا ]،  {ِيف َمسُوٍم 27تؤثُِّر 
يٍم} [الواِقَعة:  ِر السَُّموِم} [اِحلجر: 42َومحَِ َ ٍر هلا ريٌح حارٌّة؛ 27]، و  {َواجلَْآنَّ َخَلْقَناُه ِمْن قـَْبُل ِمْن  ] أي ِمْن 

ٌر ال ُدَخاَن هلا.  وقيَل هَي 
ٌني للمفرد وِمساٌن للجمع، ومنه  {أَْفِتَنا ِيف َسْبِع بـََقَراٍت ِمسَاٍن} [يُوُسف:  مسن: َمُن: ِضدُّ اهلَُزاِل، يُقاُل: مسَِ ]. 46السِّ

يناً  {َال ُيْسِمُن َوَال يـُْغِين ِمْن ُجوٍع} [الغَ  ُتُه: َجَعْلُتُه مسَِ ُتُه: 7َية: اشِ وَأْمسََن الرجُل: كان مسيناً أو كثر َمسُْنُه. وَمسَّنـْ ]. وأْمسَنـْ
ُه  ً: عدَّ يناً، أو َأْطَعْمُتُه السَّْمَن. واْسَتْسَمَن الرجُل: طلَب أن يُعَطى له السمُني. واسَتسَمَن فال مسيناً، ومنه اْشتَـَريْـُتُه مسَِ

لظاهر املخالف حقيق» قد استسَمْنَت ذا ورمٍ «املثل:  َة الواقع. ووَجْدُتُه أي حسبَت املتورَم مسيناً، ُيضرب ملن يغرتُّ 
َمِن وتـََولُِّدهِ  َي لَكْونِِه ِمْن ِجْنِس السِّ يناً. والسُّْمَنُة. َدَواءٌ ُيْسَتْجَلُب به السُّْمَنُة. والسَّْمُن: مسُِّ عنه. والسُّماَىن: طائٌر من  مسَِ

ا   »..َسلواة«الطيور القواطع، ويقال هو السلوى، واحد
 . قال الشاِعُر يف وْصِف فـََرٍس:مسو: مساُء ُكلِّ شيٍء: أْعالهُ 

يباِج أمَّا َمساُؤهُ   فَـَرّ وأمَّا أْرُضُه َفَمُحولُ     وأْمحََر كالدِّ
إلضاَفِة إَىل الـذي فـَْوقَـها فـأرٌض إال السمـاَء العُ   ا َفسماٌء، و ِإلضاَفِة إىل الذي ُدوَ ا قـال بـَْعُضُهـْم: ُكلُّ َمساٍء  ْليا، فِإ

ُ الَِّذي َخَلَق َسْبَع َمسَاَواٍت َوِمَن اَألْرِض ِمثْـَلُهنَّ} [الّطَالق: َمساٌء بال أر  َّ َل على هذا قولُُه:  {ا َي 12ٍض. ومحُِ ]. ومسُِّ
َي َمساًء إمَّا لَكْونِِه ِمَن املََطر الذي هو َمساٌء، وإمَّا ال ا مسُِّ اِعِه َعِن األرِض. ْرتِفاملََطُر َمساًء ِخلُُروِجِه منها. قال بـَْعُضُهْم: إمنَّ

وَّاُهنَّ} [البَـَقَرة: والسماُء املُقاِبُل ِلألرِض ُمَؤنٌَّث، وقد يُذَكَُّر، وُيْستَـْعَمُل للواِحِد واَجلْمِع:  {مثَُّ اْستَـَوى ِإَىل السََّماِء َفسَ  ْل َمْن َربُّ السََّماَواِت} [الّرعد: ]،  {قُ 1] ويُقاُل يف َمجِْعها: َمسَواٌت. قال تعاىل:  {َخَلَق السََّماَواِت} [األنَعام: 29
]،  {ِإَذا 1] َفذَكََّر، و  {ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت} [االنشقاق: 18]. وقال:  {السََّماُء ُمنـَْفِطٌر بِِه} [املُّزمل: 16

ا كالنَّْخِل يف الشجر وما َجيْري1السََّماُء انـَْفَطَرْت} [االنِفطار:  َيٍة. َجمْراُه ِمْن أْمساِء اجلِْنِس الذي  ] فأنََّث. ووْجُه ذلك أ والسماَوُة: يُذَكَُّر ويؤنَُّث، وُخيْبَـُر عنه بَِلْفِظ الواِحِد واجلَْمِع. والسماُء الذي هو املََطُر يُذَكَُّر، وُجيَْمُع على أمسِْ
 الشَّْخُص العايل. قال الشاِعُر:

 َمساَوُة اِهلالِل حىت اْحَقْوَقفا
َص، أي َعـَال وارتَفَع َمَقاُمُه.واالسُم: ما يـُْعَرُف به ذاُت الشـيِء، وهو ُمشتقٌّ ِمْن َمسَْوُت ألنّه تـَْنِويٌه وَمسـا يل: َشخـ 

َرُف به  املَُسمَّى فَـيُـعْ ورِفـَْعٌة وتـَْقِديٌر. وأْصُلُه: ِمسٌْو بداللِة قوِهلِْم: أْمساءٌ وُمسَيٌّ، وأْصُلُه ِمَن السُُّموِّ، وهو الذي به رُِفَع ذِْكرُ 
} [الَفاِحتَة:  َِّ َِّ َجمَْراَها} [ُهود: 1ومنه:  {ِبْسِم ا َِّ الرَّْمحَاِن الرَِّحيِم} 41]،  {ارَْكُبوا ِفيَها ِبْسِم ا ]،  {ِبْسِم ا

ومركَّباتِـها. وبياُن ذلك أنَّ االْسَم ] أي األْلفـاَظ واملَعـاَين ُمْفـَرَداتِـها 31].  {َوَعلََّم آَدَم اَألْمسَاَء} [البَـَقَرة: 1[الَفاِحتَة: 



، وذلك هو يف املُْخَرب عنه، حنُو َرُجٍل وفـََرٍس، والثاين  ُيْستَـْعَمُل على نوعني: أَحُدُمها ِحبََسِب الَوْضِع االْصِطالِحيِّ
حلَْرِف. وهذا هو ِحبََسِب الَوْضِع األوّيل، ويُقاُل ذلك لألنواع الثالثَِة: املُْخَرب عنه، واَخلَربِ عنه والرَّا نَـُهما املَُسمَّى  ِبِط بـَيـْ

آليَِة َألن آَدَم (ع) كما َعِلَم االْسَم َعِلَم الِفْعَل واحلرف، وال يـَْعرُف اِإلْنساُن االسم، إذا ُعِرَض عليه، إ الَّ إذا  املَُراُد 
َّ َلْو َعِلْمن لرُّوِميَِّة، ومل نـَْعرْف ُصوَرَة ما َلُه كاَن عارفاً لُِمَسّماُه، َأْي عارفاً ِلذاتِه. أَال تَـَرى أ هلِْنِديَِّة أو  ا أساِمَي أْشياَء 

ها ِمبَْعرَِفِتنا األْمساَء املَُجـرََّدَة، بَـْل ُكنَّا عارِفَني  ْصواٍت ُجمَرََّدٍة، فـَثـََبَت أن تِْلـَك األْمسـاُء لـم نـَْعرف املَُسمََّياِت إذا شاَهْد
 ُكلََّها} ال َحتُْصُل إال ِمبَْعرَفِة املَُسمَّى،وُحُصوِل ُصوَرتِِه يف الدِّماغ. فِإذاً املَُراُد بقولِِه:  {َوَعلََّم آَدَم اَألْمسَاءَ  َمْعرَفَة األْمساءِ 

ا. وقوُلُه:  {َما تـَْعُبُدوَن ِمْن دُ 31[البَـَقَرة:  ِ ونِِه ِإالَّ َأْمسَاًء ] األنـواُع الثالثَُة ِمَن الكالِم، وُصَوُر املَُسمَّيات يف َذوا
ُتُموَها} [يُوُسف:  ا هي أْمساٌء على َغْري ُمَسمى، إْذ  40َمسَّيـْ َياٌت، وإمنَّ ا ليَس َهلا ُمَسمَّ ] َفمْعناُه أنَّ األْمسـاَء التـي َتْذُكـُروَ

َِِّ ُشرََكاَء ُقْل َمسُّوُهْم}  كاَن َحِقيَقُة ما يـَْعَتِقدوَن يف األْصناِم ِحبسِب تِْلَك األْمساِء َغَري َمْوُجوٍد فيها. وقوُلُه:  {َوَجَعُلوا 
ا املَْعَىن إْظهاُر ْحتِقيِق ما َتْدُعونَُه ِإهلاً 33[الّرعد:  ، وأن تلك ] فليَس املَُراُد أْن َيْذُكُروا أساِميهـا حنـُو الالَِّت والعـزَّى، وإمنَّ

]. وقولُُه:  33بُِّئونَُه ِمبَا َال يـَْعَلُم ِيف اَألْرِض أَْم ِبظَاِهٍر ِمْن اْلَقْوِل} [الّرعد: األمساء ال معاين هلا. وهلذا قال بـَْعَدُه  {أَْم تـُنَـ 
] أي الربكُة والنِّعَمُة الفاِئَضُة يف ِصفاتِِه إَذا اْعُتِربَْت، وذلك حنُو: الكرِمي والَعِليِم 78{تـََباَرَك اْسُم َربَِّك} [الرَّمحن: 

َِِّ اَألْمسَاُء اْحلُْسَىن} [األعَراف: 1رَِّحيِم. قال:  {َسبِِّح اْسَم َربَِّك اَألْعَلى} [األعلى: والبارِي والرَّْمحِن ال ]،  {َو
يا} [َمرَمي: 180 م: ]،  {َلُيَسمُّوَن اْلَمالَِئَكَة َتْسِمَيَة اُألنـَْثى} [الّنجْ 7]. وقولُُه:  {اْمسُُه َحيَْىي ملَْ َجنَْعْل َلُه ِمْن قـَْبُل مسَِ
يا} [َمرَمي: 27 . وقوُله:  {َهْل تـَْعَلُم َلُه مسَِ َِّ ] أي َنِظيـراً لـه َيْستِحـقُّ اْمسَـُه، 65] أي يـَُقوُلوَن للَمالِئَكِة بَناُت ا

ِه، إْذ كاَن كَ  مسِْ ِثٌري ِمْن أْمسائِِه قد يُْطَلُق وَمْوُصـوفاً َيْسَتِحـقُّ ِصَفَتُه على التَّحِقيِق. وليَس املَْعَىن: َهْل جتَُِد َمْن يـََتَسمى 
 على َغريِه. لِكْن، ليَس َمْعناُه إَذا اْستـُْعِمَل فيه كما كاَن َمْعناُه إَذا اْستـُْعِمَل يف َغريه.

بَـَتْت َسْبَع َسَناِبَل} [البَـَقَرة:  ُعَلة. يقال: أَ 261سنبل: قال تعاىل:  {َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـْ ُبلة على وزن فـُنـْ ْسَبَل الزرُع ]. والسُّنـْ
إلسبالِ  ْرتِ وحنوِِه، فكما ُيسرتسُل الّستـُْر  َبَل، إذا صاَر فيه السُّنـُْبل؛ واألصُل فيه: اإلسباُل، وهو إرساُل السِّ ، مبعىن َسنـْ

لسُّنبل.  يسرتسُل الّزرُع 
م أشباٌح بال 4سند: قال تعاىل:  {َكَأنـَُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدٌة} [املَناِفقون:  أرواٍح. وقيل إن هللا ـ سبحانه ] أي كأ

خشاٍب خنََِرٍة ُمتآكلٍة ال خري فيها، ما إْن تـَْلَمسها حىتَّ تتداعى وتتفكََّك، يف حني حيسُب َمْن  وتعاىل ـ شّبه املنافقَني 
ِطنُـُهم َعِن احل ا أخشاٌب صحيَحٌة سليمٌة. وهكذا حاُل املنافقني، ظاِهُرُهْم ُمْعِجٌب رائع، و َّ  ّق زائغ.رآها َأ

 ] والسُّْنُدُس هو الديباُج الرقيُق الفاخُر.21سندس: قال تعاىل:  {َعالِيَـُهْم ثَِياُب ُسْنُدٍس} [اإلنَسان: 
ُتها عليهم سنم: التَّْسِنيُم: عُني ماء جتري من ُعْلٍو إىل أْسَفَل، واْشِتقاُقُه ِمَن السَّنام، َوَسنَّْمُت العَني َتْسِنيماً: إذا أْجَري

] أي وِمزاُج ذلك الشَّراِب ما ُمزَِج به: من َتْسنيم، وهي أطَيُب 27فَـْوقهم.  {َوِمَزاُجُه ِمْن َتْسنِيٍم} [املطّفِفني: ِمْن 
َا اْلُمَقرَّبُوَن } [املطّفِفني:  َر بقولِِه:  {َعْيناً َيْشَرُب ِ  ].28عٍني للشَّراِب يف اجلَنَّة، وُفسِّ



: َمْعُروٌف، ومجَْ  نُّ نِّ} [املَائدة: سنن: السِّ لسِّ ِ نَّ  نُّ: مقداُر الُعُمـر، يُقـاُل: 45ُعُه أْسناٌن.  {َوالسِّ ، »َكـْم ِسنُّكَ «] والسِّ
َِّ تعاىل: » جاَوْزُت أسناَن َأهِل بييت«ويُقاُل:  َنُن: َمجُْع ُسنٍَّة. وُسنَُّة النَّّيب (ص) : طريقُته؛ وُسنَُّة ا أي أعماَرهم، والسُّ

َِّ الَِّيت َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبُل} [الَفْتح: قد ُتقاُل لط َِّ ِيف 23ريَقِة ِحْكَمِتِه، وطريَقِة طاَعِتِه، حنُو:  {ُسنََّة ا ]،  {ُسنََّة ا
َِّ َحتِْويًال} [َفاِطر: 62الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبُل} [األحَزاب:  وَع الشََّراِئِع، وإن ] فَـتَـْنِبيٌه أن فـُرُ 43]،  {َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّة ا

إَىل َثواِب هللا اْختَـَلَفْت ُصَوُرها، فالَغَرُض املَْقُصوُد منها ال َخيَْتِلُف وال يـَتَـَبدَُّل، وهو َتطهُري النـَّْفس، وتـَْرِشيُحها لِلوُصوِل 
ْم َسنَـْنُت احلديَد على املَِسّن، إذا غّريتُه ] أي ُمتَـَغريٍِّ، من قـَْوهلِِ 26تعاىل وِجوارِِه. وقولُُه:  {ِمْن َمحٍَإ َمْسُنوٍن} [اِحلجر: 

 ] َمْعناه مل يـَتَـَغيـَّْر، واهلاُء ِلالْسِرتَاَحِة.259لّتحديد. وقولُُه:  {ملَْ يـََتَسنَّْه} [البَـَقَرة: 
ا َسنـََهٌة. لقوهلِِْم: سنه: السََّنُة: مقداُر َقْطِع الشَّمِس لألبراِج االثين عشَر، يف أْصِلها َطريقاِن: أَحُدُمها: أنَّ أْصَله

َهًة. قيَل: ومنه  {َملْ يـََتَسنَّْه} [البَـَقَرة:  ً، أي عاَمْلُتُه َسَنًة َفَسَنًة، وقوهلِِْم: ُسنَـيـْ ] أي مل يـَتَـَغريَّ ِمبَرِّ 259سانـَْهُت ُفال
ِنَني عليه، ومل َتْذَهْب َطَراَوتُُه. وقيَل: أْصُلُه ِمَن الواِو لقوهلِِْم َسَنواتٍ  ، ومنه سانـَْيُت، واهلاُء لِلوْقِف، حنُو: كتابَيْه السِّ

} [يُوُسف: 26وِحسابَيْه. وقال:  {أَْربَِعَني َسَنًة} [املَائدة:  ً ]،  {َثَالَث ِمَئٍة ِسِنَني} 47]،  {َسْبَع ِسِنَني َدَأ
ِنَني} [األعرَاف: 25[الكهف:  لسِّ ِ َ آَل ِفْرَعْوَن  باَرٌة َعِن اجلَْدِب. وأْكثـَُر ما ُتْستَـْعَمُل ] َفعِ 130]، و  {َوَلَقْد َأَخْذ

ا وال مطر،  َنُة يف احلَْوِل الذي فيه اَجلْدُب، يُقاُل: َأْسَنَت القوُم: أصابـَتـُْهْم السََّنُة. السنهاُء: اليت ال نبات  ويف السَّ
 َْ ُخُذُه ِسَنٌة َوَال نـَْوٌم} [البَـَقَرة: حديث حليمة السعدية: خرجنا نلتمُس الرضعاَء مبكَة يف سنٍة سنهاء. وقوُلُه:  {َال 

 ] فهو ِمَن الَوَسِن، ال ِمْن هذا الباِب.255
َيْت ِلرِْفعتها. قال تعاىل:  ا، مسُِّ {َيَكاُد َسَنا بـَْرِقِه  َسَنو: السَّنا: الضَّْوُء الساِطُع. والسَّناُء الّرِفـَْعُة: والسانَِيُة: اليت ُيْسَقى ِ

َألْبصَ  ِ  ].43اِر} [النُّور: َيْذَهُب 
سهر: الساِهَرُة: وهي وْجُه األرِض وبطنها. وُمسّيت األرض ساهرًة، ألن عملها يف النبت يف الليل والنهار. تسهر إذا 

ا أوىل مواقف اجلزاء والناس يف سهر ال نوم فيه. ويف قوله  رضْيَت وتشهُد إذا رغْبَت. وقيل: هي أرض القيامة أل
لسَّاِهرَِة} [النَّازَعات: تعاىل:  {فَِإَذا ُهمْ  ِ  ] وَحِقيَقُتها: اليت َيْكثـُُر السري على أرضها.14 

]. وأْسَهَل: َحَصَل يف 74سهل: السَّْهُل من اَألرِض: ِضدُّ احلَْزِن، وَمجُْعُه: ُسُهوٌل.  {ِمْن ُسُهوِهلَا ُقُصوًرا} [األعَراف: 
ْهِل. ونـََهٌر َسْهٌل، وَرُجٌل سهل اخلُُلِق، وَحْزُن اخلُُلِق. وُسَهْيٌل: َجنٌْم تنضج السَّْهِل. وَرُجٌل َسْهِليٌّ: َمْنُسوٌب إَىل السَّ 

 الفواكُه عند طلوعه وينقضي القيظ.
] 141 سهم: السَّْهُم: ما يـُْرَمى به، وما ُيْضَرُب به ِمَن الِقَداِح وَحنْوِِه.  {َفَساَهَم َفَكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضَني} [الصَّافات:

ن ألقوا السهام على سبيل القرعة فوقعت القرعة على يونس ثالث مرات. واْستَـَهُموا: أي فس اهم يونس (ع) القوم 
 اقْـتَـَرُعوا.



ٍن َسبَّ سهو: السَّْهُو: َخطأٌ َعن َغْفَلٍة، وذلك نوعان، أَحُدُمها: أْن ال َيُكوَن ِمَن اإلْنسان َجوالُِبُه وُمَولَِّداتُُه، َكَمْجُنو 
 .ً َمْعُفوٌّ عنه، والثاين: أْن َيُكوَن منه ُمَولَِّداتُُه، َكَمْن َشرَب َمخْراً مث َظَهَر منه ُمْنَكٌر ال َعْن َقْصٍد إَىل ِفْعِلِه. واألوَُّل إْنسا ت: والثاين َمأُخوٌذ به. وعلى حنِو الثاين َذمَّ هللاُ تعاىل السَّاِهَني َعْن َصَلواِِْم َفقاَل:  {ِيف َغْمَرٍة َساُهونَ  } [الّذارَ

 ].5]،  {َعْن َصَالِِْم َساُهوَن} [املَاعون: 11
نْيويَِّة واألْخَرِويَِّة، وِمَن األْحَوالِ   النـَّْفِسيَِّة والَبَدنِيَِّة سوأ: السُّوُء: االسُم ِمْن ساَءُه، ُكلُّ ما يـَُغمُّ اِإلْنَساَن ِمَن األُموِر الدُّ

ٍه، وفَـْقِد عزيز. وقولُُه:  {َواْضُمْم َيَدَك ِإَىل َجَناِحَك َختْرُْج بـَْيَضاَء ِمْن َغْريِ ُسوٍء} [طه: واخلارَِجِة، ِمْن فَـَواِت ماٍل وجا
لبَـَرِص، وذلك بـَْعُض اآلفاِت اليت تَعرُض لِلَيِد. وقال:  {ِإنَّ اْخلِْزَي اْليَـْوَم َوال22 َر  ا، وُفسِّ سُّوَء ] أي ِمْن غري آَفٍة ِ ُحلْسَىن. قال تعاىل:  {مثَُّ َكاَن َعاِقَبَة 27َن} [الّنحل: َعَلى اْلَكاِفرِي لسُّوَأى، ولذلك ُقوِبَل  َ َعْن ُكلِّ ما يـَْقُبُح  ] وُعربِّ

وهي ]. والسَّيَِّئُة: الِفْعَلُة الَقِبيَحُة 26] و  {لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا احلُْْسَىن} [يُونس: 10الَِّذيَن َأَساُءوا السُّوَأى} [الرُّوم: 
لسَّيَِّئِة} [النَّمل: 81ِضدُّ اَحلَسَنِة، ومنه:  {بـََلى َمْن َكَسَب َسيّـَئًة} [البـََقَرة:  ِ ]،  {يُْذِهْنبَ 46]،  {ِملَ َتْستَـْعِجُلوَن 

َِّ َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِّئٍة َفِمْن نـَفْ 114السَّيَِّئاِت} [ُهود:  ]،  79ِسَك} [النَِّساء: ]،  {َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن ا
لَِّيت ِهَي َأْحَسُن السَّيَِّئَة} [املؤمنون: 34{َفَأَصابـَُهْم َسيَِّئاُت َما َعِمُلوا} [الّنحل:  ِ ] . وقال (ص) : 96]،  {اْدَفْع 

ِن: أَحُدمهُ 119»( أَنُس أْتِبِع السَّيَِّئَة اَحلَسَنَة َمتُْحها« ا ِحبََسِب اْعِتباِر الَعْقِل والشَّرِْع، حنُو )، واَحلَسَنُة والسَّيَِّئُة َضْر
لسَّيَِّئِة َفالَ ُجيَْزى ِإالَّ  ِ َسَنِة فـََلُه َعْشُر أَْمثَاِهلَا َوَمْن َجاَء  حلَْ ِ ]، 160ِمثْـَلَها} [األنَعام:  املَْذُكوِر يف قولِِه:  {َمْن َجاَء 

ك ما َيْسَتِخفُُّه الطَّْبُع، وما َيستثِقُلُه، حنُو:  {َفِإَذا َجاَءتْـُهُم احلََْسَنُة قَاُلوا لََنا وَحَسَنٌة وَسيَِّئٌة ِحبََسِب اْعِتباِر الطَّْبِع، وذل
ُهْم َسيَِّئٌة َيطَّيـَُّروا ِمبُوَسى َوَمْن َمَعُه} [األعَراف:  ْلَنا َمَكاَن السَّيَِّئِة احلََْسَنَة َحىتَّ َعَفوْ 131َهِذِه َوِإْن ُتِصبـْ ا ]، و {مثَُّ َبدَّ

ُهْم بـَْغَتًة} [األعرَاف:  َ َ الضَّرَّاءُ َوالسَّرَّاءُ فََأَخْذ َء َ ]، و  {ِإنَّ اْخلِْزَي اْليَـْوَم َوالسُّوَء َعَلى 95َوقَاُلوا َقْد َمسَّ آ
ِذيَن َكَفُروا} ]. ويُقاُل: َساءين كذا، وُسْؤَتين، وأَسْأَت إَىل ُفالٍن، ومنه  {ِسيَئْت ُوُجوُه الَّ 27اْلَكاِفرِيَن} [الّنحل: 

ُ تعاىل:  {لَِيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم} [اإلسَراء: 27[املُلك:  َّ ] 123]،  {َمْن يـَْعَمْل ُسوًءا ُجيَْز ِبِه} [النَِّساء: 7]. وقال ا
] أي ما 98ْوِء} [الّتوَبة: ]،  {َعَلْيِهْم َدائَِرُة السَّ 37أي َقِبيحاً، وكذلك قوُلُه:  {زُيَِّن َهلُْم ُسوُء َأْعَماهلِِْم} [الّتوبَة: 

]. وأمَّا 66]،  {َساَءْت ُمْستَـَقرا} [الُفرقان: 97َيُسوُءُهْم يف العاِقَبِة، وكذلك قوُلُه:  {َوَساَءْت َمِصريًا} [النَِّساء:  ] 177َمَثًال} [األعَراف:  ]،  {َساءَ 177قوُلُه تعاىل:  {فَِإَذا نـََزَل ِبَساَحِتِهْم َفَساَء َصَباُح اْلُمْنَذرِيَن} [الصَّافات: 
لسُّوِء} [املُمَتحَنة:  ِ ] و  {ِسيَئْت ُوُجوُه 2َفساَء َهُهنا جتري َجمَْرى ِبْئَس. وقال:  {َويـَْبُسطُوا إَِلْيُكْم أَْيِديـَُهْم َوأَْلِسنَـتَـُهْم 

. وقال:  {ِسيَء ] ُنِسَب ذلك إَىل الوْجِه ِمْن َحْيُث إنه يـَْبُدو يف 27الَِّذيَن َكَفُروا} [املُلك:  الوْجِه أثـَُر السُُّروِر والَغمِّ
] إىل 18] أي َحلَّ ِِْم ما َيُسوُءُهْم. وقال:  {َوالَِّذيَن ملَْ َيْسَتِجيُبوا َلُه} [الّرعد: 77ِِْم َوَضاَق ِِْم َذْرًعا} [ُهود: 

وُء اِحلساب َأْن ال يـُْقَبَل ِمنُهْم َحَسنٌة وال يُتَجاَوَز سُ «]، قال الزّجاج 18قوله  {أُوَلِئَك َهلُْم ُسوُء احلَِْساِب} [الّرعد: 
وِقيَل ُسوُء اِحلَساِب: َأْن ُيستقصى على اإلنسان حسابُُه وال يُتجاوز له عن شيٍء من سيئاتِِه. قال تعاىل:  » عن سيَِّئةٍ 



لسوأَة، ومنه:25{َوَهلُْم ُسوُء الدَّاِر} [الّرعد:  َ َعِن الَفرِْج  ]،  31{َكْيَف يـَُواِري َسْوأََة َأِخيِه} [املَائدة:   ]. وُكينِّ
]،  {َبَدْت َهلَُما َسْوآتـُُهَما} [األعَراف: 26]،  {يـَُوارِي َسْوآِتُكْم} [األعَراف: 31{فَُأَوارِي َسْوأََة َأِخي} [املَائدة: 

ُهَما ِمْن َسْوآَِِما} [األعَراف22  ].20: ]،  {لِيـُْبِدَي َهلَُما َما ُووِرَي َعنـْ
ِتِهْم} سوح: الساَحُة: املَكاُن الواِسُع، أو الَفَضاُء يف احليِّ ال بناَء فيه وال َسْقف، ومنه ساَحُة الدَّاِر  {َفِإَذا نـََزَل ِبَساحَ 

اِئُم اجلِْريَِة يف ساَحٍة. والسَّْيُح: الّسُري على َمَهل. وساَح ُفالٌن يف 177[الصَّافات:  األرِض: َمرَّ ]. والسائُح: املاءُ الدَّ
] أي ِسريُوا يف األرِض على وجِه املََهِل، 2َمرَّ الساِئِح. قال تـََعاىل:  {َفِسيُحوا ِيف اَألْرِض أَْربـََعَة َأْشُهٍر} [الّتوبَة: 

] أي 112بَة: وتصّرفوا يف َحواِئِجُكم آمنَني ِمَن القتِل. وَرُجٌل ساِئٌح يف األرِض، وَسيَّاٌح. وقولُُه:  {السَّاِئُحوَن} [الّتو 
ِن: َحِقيِقيٌّ، وهو تـَْرُك املَْطَعِم 5الصاِئُموَن. وقال  {َساِئَحاٍت} [الّتْحرمي:  ] أي صاِئماٍت. قال بـَْعُضُهْم: الصَّْوُم َضْر

َيُصوُم هذا  واملنكح. وَصْوٌم ُحْكميٌّ، وهو ِحْفُظ اَجلوارِِح َعِن املَعاصي، كالسَّْمِع والَبَصر واللِّساِن. فالسائُح: هو الذي
 اَألْرِض فـََتُكوَن َهلُْم الصَّْوَم ُدوَن الصَّْوِم األوَِّل. وقيَل: الساِئُحوَن ُهُم الذيَن يـََتَحرَّْوَن ما اقْـَتضاُه قولُُه:  {أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف 

َا} [اَحلّج:  َا َأْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِ  ].46قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن ِ
] 106لَّْوُن املُضادُّ للبياِض، يُقاُل: اْسَودَّ، واْسَوادَّ  {يـَْوَم تـَبـَْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه} [آل ِعمَران: سود: السََّواُد: ال

 ِ َر َأَحُدُهْم  َظلَّ َوْجُهُه  ألُنـَْثىفاْبيضاُض الوُجوِه ِعَباَرٌة َعِن املََسرَِّة، واسوَداُدها ِعباَرٌة َعِن املَساَءِة، وحنُوُه:  {َوِإَذا ُبشِّ
]. وَمحََل بـَْعُضُهْم االبيضاَض واالْسوَداَد على احملُسوِس، واألوَُّل أْوَىل ألنَّ ذلك 58ُمْسَودا َوُهَو َكِظيٌم} [الّنحل: 

ِضَرٌة} [ا َ ْنيا أو ِبيضاً، وعلى ذلك قولُُه يف الَبياِض.  {َوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ  ] وقوُلُه  22لِقَياَمة: حاِصٌل َهلُْم ُسوداً كانُوا يف الدُّ
ِسَرٌة} [الِقَياَمة:  َها َغبَـَرٌة *تـَْرَهُقَها قـَتَـَرٌة} [َعَبَس: 24{َوَوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ َ ]. وقال:  41-40]  {َوُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ َعَليـْ

َا أُْغِشَيْت ُوُجوُهُهمْ  َِّ ِمْن َعاِصٍم َكَأمنَّ ] وعلى هذا 27 ِقَطًعا ِمَن اللَّْيِل ُمْظِلًما} [يُونس: {َوتـَْرَهُقُهْم ِذلٌَّة َما َهلُْم ِمَن ا
لسَّواِد َعِن الشَّْخِص  ِر الوُضوِء. ويـَُعبـَُّر  املَْرئيِّ ِمْن بَِعيٍد، وَعْن النحِو ما ُرِوَي أنَّ املُْؤِمنَني ُحيَْشُروَن ُغّراً ُحمَجَِّلَني ِمْن آ

َسواِدي َسواَدُه، أي َعْيين شْخَصُه. ويـَُعبـَُّر به َعِن اجلماَعِة الَكثريَِة. حنُو قوهلِِْم:  َسواِد الَعِني. قال بـَْعُضُهْم: ال يُفاِرقُ 
لسَّواِد األْعَظِم. والسَّيِّدُّ: املَُتويلِّ للسَّواِد، أي اجلَماَعِة الكثرية. ويـُْنَسُب إىل ذلك فـَُيقاُل: َسيِّدُ  القوِم، وال  عليُكْم 

، وَسيُِّد الَفَرِس. ويُقاُل: ساَد القوم َيُسوُدُهْم. وَلمَّا كاَن ِمْن َشْرِط املتوّيل لِْلَجماَعِة أْن َيُكوَن ُمَهذََّب يُقاُل: َسيُِّد الثَّوبِ 
] ويف 39النـَّْفِس قيَل ِلُكلِّ َمْن كاَن فاِضًال يف نـَْفِسِه: َسيٌِّد، وعلى ذلك قولُُه:  {َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا} [آل ِعمَران: 

َّ َأَطْعَنا َساَدتـََنا} 25{َوأَْلَفَيا َسيَِّدَها} [يُوُسف: قوله:   َي الزَّْوُج َسيِّداً لِسياَسِة زْوَجِتِه، وقولُُه:  {رَبـََّنا ِإ ] مسُِّ
 ] أي ُوالتَنا وساِئِسينا.67[األحزَاب: 

قاُل: َسْوَرُة الَغَضِب، وَسْوَرُة الشََّراِب، وِسْرُت سور: السَّْوُر: وثُوٌب َمَع ُعُلوٍّ، وُيْستَـْعَمُل يف الَغَضِب، ويف الشََّراِب. يُ 
ٌب. واالْسَواُر: ِمْن أساوِرَِة الُفْرس، أْكثـَُر ما ُيْستَـْعَمُل يف الرُّماِة، ويُقاُل: هو  إلَْيَك، وساورين ُفالٌن.وُفالٌن سوَّاٌر: َوَّ

َفما كاَن فقد اْستَـْعَمَلْتُه الَعَرُب، واْشُتقَّ منه: َسوَّْرُت اجلارِيََة، فاِرِسيٌّ ُمَعرٌَّب. وِسواُر املرأة: ُمَعرٌَّب، وأْصُلُه ِدْستِ  وارِه. وَكيـْ



]. 21]،  {َأَساِوَر ِمْن ِفضٍَّة} [اإلنَسان: 53وجارِيٌَة ُمَسوَّرٌَة وُخمَْلَخلٌة. قال تعاىل:  {َأْسوَِرٌة ِمْن َذَهٍب} [الّزخُرف: 
 ال الشاِعُر:والسُّورُة: املنزلُة الرَِّفيَعُة. ق

ََّ أْعطاَك ُسوَرةً  ا يـََتَذْبَذبُ     أملَْ تـََر َأنَّ ا  تـََرى ُكلَّ َمْلٍك ُدوَ
ملَ   ا إحاَطَة السُّوِر  ا لَكْونِِه ُحماطاً ِ ا وُسوُر املَِديَنِة: حاِئُطها املُْشَتِمُل عليها. وُسوَرُة القرآِن، تشبيهاً ِ ِديَنِة، أو ِلَكْوِ

ا ِقْطَعٌة ُمْفَرَدٌة َمْن ُمجَْلِة الُقر منزلًة َكَمن آِن. وقولُُه:  ازِِل الَقَمر، وَمْن قال: ُسؤَرٌة َفِمْن أسَأْرُت، أي أبْـَقْيُت منها بَِقيًَّة، كأ
 فيه ُسؤراً، أي ] أي ُمجَْلٌة ِمَن األحكاِم واِحلَكِم. وقيَل: أْسَأْرُت يف الَقَدِح، أي أبـَْقْيتُ 1{ُسوَرٌة أَنـَْزْلَناَها} [النُّور: 

 بقيًة. قال الشاِعُر:
َحلُصوِر وال فيها ِبسآرِ   ال 

 ويـُْرَوى: بَسوَّاِر ِمَن السَّْورَِة، أي الَغَضِب. 
ْطُتُه. سوط: السَّْوُط: اجلْلُد املَْضفوُر الذي ُيْضَرُب به. وأْصُل السَّْوِط: َخْلُط الشيِء بـَْعِضِه بِبَـْعٍض، يُقاُل: سْطُتُه وَسوَّ 

[الَفجر: لسَّْوُط، ُيَسمَّى به لكْوِنِه َخمُْلوَط الطَّاقاِت بـَْعِضها بِبَـْعٍض. وقوُلُه:  {َفَصبَّ َعَلْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعَذاٍب} فا
لسَّْوِط، وقيَل: إشاَرٌة إَىل ما ُخِلَط َهلُْم ِمْن أنواِع الَعَذاِب املُ 13 شاِر إليه ] تشبيه ِمبا َيُكوُن يف الدنيا ِمَن الَعَذاِب 

يًما َوَغسَّاًقا} [النّـَبِإ:   ].25بقولِِه:  {محَِ
]،  {َيْسأَُلوَنَك َعِن 1سوَع: الساَعُة: ُجْزٌء مْن أجزاء الزَّماِن، ويـَُعبـَُّر به َعِن القياَمِة  {اقْـتَـَرَبِت السَّاَعُة} [الَقَمر: 

] تشبيهاً بذلك ِلُسْرَعِة ِحساِبِه، كما قال:  34[لقَمان:  ]، و  {ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة}42السَّاَعِة} [النَّازَعات: 
] أو ِلما نـَبََّه عليه بقولِِه:  {َكأَنـَُّهْم يـَْوَم يـََرْونـََها ملَْ يـَْلبَـُثوا ِإالَّ َعِشيًَّة أَْو ُضَحاَها} 62{َوُهَو َأْسرَُع اْحلَاِسِبَني} [األنَعام: 

] فاألوىل: 55]،  {َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعُة} [الرُّوم: 45 َساَعًة ِمَن النـََّهاِر} [يُونس: ]،  {ملَْ يـَْلبَـُثوا ِإالَّ 46[النَّازَعات: 
هي بـَْعُث هي الِقياَمُة. والثانَِيُة: الوْقُت القليُل ِمَن الزََّماِن. وقيَل: الساعاُت اليت هي الِقَياَمُة َثالث: الساَعُة الُكبـَْرى، و 

ال تـَُقوُم الساَعُة حىت َيْظَهَر الفحُش «اليت أشاَر إليها بقولِِه عليه وعلى آله الصالة والسالُم:  الناِس لِلُمحاَسَبِة، وهي ينارُ  ] إَىل َغري ذلك، وذََكَر أُموراً مل َحتُْدْث يف َزَمانِِه وال 701[صحيح مسلم رقم » والتـََّفحُُّش، وحىت يـُْعَبَد الدِّْرَهُم والدِّ
َِّ ْبَن أنـَْيٍس َفقاَل: بـَْعَدُه. والساَعُة الوُ  إْن «ْسَطى: وهي َمْوُت أْهِل الَقْرِن الواِحِد، وذلك حنُو ما ُرِوَي أنه رأى َعْبَد ا

فقيَل: إنه آِخُر َمْن ماَت ِمَن الصَّحابَِة. والساَعُة الصُّْغَرى، وهي » َيُطْل ُعْمر هذا الُغالِم مل َميُْت حىت تـَُقوَم الساَعةُ 
َِّ َحىتَّ إِ َمْوُت اِإلْنسا َذا ِن، َفساَعُة ُكلِّ إْنساٍن َمْوتُُه، وهي املُشاُر إليها بقولِِه:  {َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّبُوا بِِلَقاِء ا

أَْنِفُقوا ِمْن َما ] وَمْعُلوٌم أنَّ هذه اَحلْسَرَة َتناُل اِإلْنساَن عْنَد َمْوتِِه لِقوِلِه:  {وَ 31َجاَءتْـُهُم السَّاَعُة بـَْغَتًة} [األنَعام: 
َِْيتَ َأَحَدُكُم اْلَمْوُت فـَيَـُقوَل} [املَناِفقون:  ُكْم 10َرَزقْـَناُكْم ِمْن قـَْبِل َأْن  َ ] اآليَة، وعلى هذه قولُُه:  {ُقْل أََرأَيـَْتُكْم ِإْن َأ

َِّ َأْو أَتـَْتُكُم السَّاَعُة} [األنَعام:  ْت رِيٌح َشِديَدٌة تـََغيـََّر لونه عليه وعلى آله الصالة ] وُرِوَي أنه كاَن إذا َهبَّ 40َعَذاُب ا



) يْعِين 120»(ما أُمدُّ َطْرِيف وال أُغضُّه إال وأُظنُّ أن الساَعَة قد قَاَمتْ «وقال: ». َختَوَّْفُت الساَعةَ «والسَّالُم َفقاَل: 
 ].23ُسَواٌع: اسُم َصَنٍم  {َودا َوَال ُسَواًعا} [نُوح: َمْوَتُه. ويُقاُل: عاَمْلُتُه ُمساَوَعًة: حنُو ُمعاَوَمٍة وُمشاَهَرٍة. و 

َدارُُه، وأساَغه كذا، ومنه:  {َسائًِغا لِلشَّارِِبَني} [الّنحل:  ]،  {َوَال َيَكاُد 66سوغ: ساَغ الشََّراُب يف احلَْلِق: َسُهَل احنِْ
 ٌن َسْوُغ أِخيِه، إَذا ُوِلَد إثـَْرُه عاجًال.]. وَسوَّْغُتُه ماًال: ُمْسَتعاٌر منه. وُفال17ُيِسيُغُه} [إبراهيم: 

الْسِتْقباِل، وُجيَّرُِدها َعْن َمْعَىن احلاِل حنُو:  {َسْوَف َأْستَـْغفِ  ُص أْفعاَل املُضاَرَعِة  ُر َلُكْم سوف: َسْوَف: َحْرٌف ُخيَصِّ
} [يُوُسف:  ِبيٌه أنَّ ما َيْطُلُبونَُه وإْن مل َيُكْن يف الوْقِت ] تـَنْ 135]. وقوُلُه:  {َفَسْوَف تـَْعَلُموَن} [األنَعام: 98َريبِّ

 حاِصًال فهو ِممَّا َيُكوُن بـَْعُد ال َحماَلَة، ويقتضي َمْعَىن املُماطََلِة والتأخري، واْشُتقَّ منه التَّسويُف.
. والسياق: املهُر أو سوق: َسْوُق اِإلِبِل: َجْلُبها وَطْرُدها: يُقاُل: سْقُتُه فاْنساَق، والسَّيَِّقُة: ما ُيساقُ   ِمَن الدََّوابِّ

اُق} [الِقَياَمة: الصداق، ومنه ُسْقُت املَْهَر إىل املَرأِة، وذلك أنَّ ُمُهوَرُهْم كاَنِت اِإلِبَل. وقولُُه:  {ِإَىل َربَِّك يـَْوَمِئٍذ اْلَمسَ 
] أي َمَلٌك َيُسوقُُه، 21ُه:  {َساِئٌق َوَشِهيٌد} [ق: ]. وقولُ 42] حنُو قولِِه  {َوَأنَّ ِإَىل َربَِّك اْلُمنـْتَـَهى} [الّنْجم: 30

َا ُيَساُقوَن ِإَىل اْلَمْوِت} [األنَفال:  ]. وقولُُه:  {َواْلتَـفَِّت السَّاُق 6وآَخُر َيْشَهُد عليه وله. وقيَل: هو َكقوِلِه:  {َكَأمنَّ
لسَّاِق} [الِقَياَمة:   ُخُروِج الرُّوِح، وقيَل: الِتفافـُُهما ِعْنَدما يـَُلفَّاِن يف الَكَفِن، ] قيَل ُعِينَ اْلِتفاُف الساقـَْنيِ ِعْندَ 29ِ

لبليَّة.  {يـَْوَم  ُيْكَشُف َعْن َساٍق} وقيَل: هو َأْن َميُوَت َفال َحتِْمالِنِه بـَْعَد أْن كانَتا تقالّنِِه، وقيَل: أَراَد الِتفاَف الَبِليَِّة 
ٍة. وقولُُه:  {َفاْستَـَوى َعَلى  ] ِمْن قوهلِِْم: َكَشَفتِ 42[الَقَلم:  احلَْرُب َعْن ساِقها. وقال بـَْعُضُهْم إنه ِإشاَرٌة إىل ِشدَّ

لسُّوِق َواَألْعَناِق} [ص: 29ُسوِقِه} [الَفْتح:  ِ ] هو َمجُْع 33] أي قام على َقَصبه وأصوله. وقوله:  {َفطَِفَق َمْسًحا 
َُْكُل الطََّعاَم َوَميِْشي ِيف اَألْسَواِق} ساٍق. والسُّوُق: املَْوِضُع الذي ُجيَْلُب إل يه املَتاُع للبَـْيِع  {َوقَاُلوا َماِل َهَذا الرَُّسوِل 

]، َأْي ُيَساُقوَن 71]. والسَّْوُق هو اَحلثُّ على الّشيِء. وقوُلُه تعاَىل  {َوِسيَق الَِّذيَن َكَفُروا} [الزَُّمر: 7[الُفرقان: 
]، َأْي حتثُّهُم املالئكُة على 73تعاَىل:  {َوِسيَق الَِّذيَن اتـََّقْوا َربـَُّهْم ِإَىل اْجلَنَِّة ُزَمًرا} [الزَُّمر:  بُِعْنٍف إىل جهنَم، وقولهُ 

]، 85: ْفًدا} [َمرميَ اإلسراِع إىل اجلنِة وهْم مكرموَن زُْمَرًة بعَد ُزْمَرٍة كقوِلِه تعاَىل:  {يـَْوَم َحنُْشُر اْلُمتَِّقَني ِإَىل الرَّْمحَاِن وَ 
 وإمنا ذكَر السَّوَق للمتقَني عَلى وجِه املقابلِة لسوِق الكافرين.

ُموَسى} [طه:  َ ] وذلك ما سأَلُه 36سول: السُّؤُل: احلاَجُة اليت َحتْرُص النـَّْفُس عليها. قال:  {َقْد أُوتِْيَت ُسْؤَلَك 
ويُل: تـَْزِيُني النـَّْفِس ِلما حترُص عليه، وَتصويُر الَقِبيِح منه ] اآليَة. والتَّس25بقولِِه:  {َربِّ اْشرَْح ِيل َصْدِري} [طه: 

]. وقال 25]،  {الشَّْيطَاُن َسوََّل َهلُْم} [َحممَّد: 18ِبُصوَرِة اَحلَسِن  {َبْل َسوََّلْت َلُكْم أَنـُْفُسُكْم أَْمًرا} [يُوُسف: 
ِء:  بـَْعُض األَد

َِّ ُسْؤالً   َسالْت ُهَذْيٌل َرُسوَل ا
ِء. والسؤُل: يُقاِرُب األْمِنَيُة، لِكِن أ  ي َطَلَبْت منه سؤًال َأْي حاجًة. قال: وليَس مْن سأَل، كما قال َكِثٌري ِمَن األَد

 األُْمِنَيُة تُقاُل فيما َقدََّرُه اإلْنساُن والسُّْؤُل فيما طُِلَب، فكأنَّ السُّْؤَل يُكوُن بـَْعَد األْمِنَيِة.



ً جمرى سوم: السَّوُم: أصُلهُ   الذَّهاُب يف اْبِتغاِء الشيِء. فهو لفٌظ ِلمْعًىن مركٍَّب من الذَّهاِب واالبتغاِء. وقد ُأْجرَي أحيا
الذَّهاب كقوهلم: ساَمِت اِإلبُل فهي سائمة، إذا ذهبت إىل املرَعى، ويقال أمسُت اِإلبَل، إذا رعيتها وأطلقتها لرتَعى 

ا على مرعًى، وُمسُتها اَخلْسَف، إذا ترْكُتها تذهُب على غري مرعى. متصّرِفًة حيُث تشاء. ويقال: ِمسْتُ  ها، إَذا َقصرَ
] تسيمون: أي تـَْرَعوَن َسواِئَمُكم، واْلمعَىن أن هللا سبحانه 10وقولُه تعاىل:  {َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَن} [الّنحل: 

األعشاِب يف املراعي فـَتَـْرَعوَن أْنعاَمُكْم ِمْن غِري ُكْلفٍة والتزاِم َمُؤونٍة لَِعَلِفها. وتعاَىل يُنّزُِل املاَء فيُنِبُت الشجَر وغريَُه ِمَن 
لسَّْوِم. وذهَب قوٌم إىل أنَّ السَّوَم يف البيع آٍت من ِسيَم وُيس ْلَعِة أَحقُّ  اُم ومنه السَّوُم يف البَـْيِع، فقيل: صاحُب السِّ

دِة َمثٍن أو نقصانِه إَىل َما يهَواُه كما تذهُب وُمسُْتها اَخلْسَف، ألنَّ كلَّ واحدٍ   من املتبايَعني يذهُب فيما يَبيعه من ِز
) فحمَلُه قوٌم على أنَّ 121»(ال َسْوَم قبل طُلوِع الشَّْمس«السائمُة حيُث شاءت. وقد جاء يف احلديث الشَّريف: 

ٍح فَيدُخَل يف بيِع الَغَرر. وأمَّا َجمَْرى االبتغاِء فهو يف قوله البيَع يف ذلَك الوقِت مكروٌه ألن املبيَع ال تظهر عيوبه بوضو 
عاِب، أْو 49تعاىل:  {َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب} [البَـَقَرة:  مونكم َأشدَّ الصِّ ] أي يبتغوَن لكم أليَم الَعذاِب أو ُجيَشِّ

 والُه ذال، قال الشاعر:يُذيقونكم أليَم الَعذاب، واملعىن واحٌد. وَساَمُه َخْسفًا، إذا أَ 
 إْن ِسيم َخْسفاً َوْجُهُه تـََربَّدا

 واملعىن: إذا ُهِضَم حقُّه أُِذلَّ َواْغبَـرَّ وجُهُه.. وقال آخر: 
 له ِسيمياءُ ال َتُشقُّ على البصر

ِمَني أي ُمَعلَِّمَني. قال عّز ]، وقد َسوَّْمُتُه: أي أْعَلْمُتُه. وُمَسوَّ 29وقال تعاىل  {ِسيَماُهْم ِيف ُوُجوِهِهْم} [الَفْتح:  
]. وُمَسوِِّمَني: ُمَعلِِّمَني ألْنفِسِهْم أو 125وجّل:  {ُميِْددُْكْم َربُُّكْم ِخبَْمَسِة آَالٍف ِمَن اْلَمَالِئَكِة ُمَسوِِّمَني} [آل ِعمَران: 

 ِخلُُيوهلِِْم.
لذَّرِْع والَوْزنِ  والَكْيِل. يُقاُل: هذا ثـَْوٌب ُمساٍو ِلذاَك الثـَّْوَب، وهذا الدِّْرَهُم ُمساٍو  سوي: املُساَواُة: املُعادلُة املُْعتَـبَـَرُة 

لَكْيِفيَِّة، حنُو: هذا السَّواُد ُمساٍو لذلك السَّواِد، واْستَـَوى: يُقاُل على وْجَهْنيِ،  َأَحُدُمها لذلك الدِّْرَهِم. وقد يـُْعتَـبَـُر 
} [الّتوبَة: ُيْسَنُد إليه فاِعالن َفصاِعداً حنُو: اسْ  َِّ ]. 19تَـَوى َزْيٌد وَعمرو يف كذا، أي َتساَويـا  {َال َيْستَـُووَن ِعْنَد ا

]،  {لَِتْستَـُووا َعَلى ُظُهورِِه} 6والثانِـي: أْن يُقـاَل، الْعِتَداِل الشيِء يف َذاتِِه، حنُو  {ُذو ِمرٍَّة َفاْستَـَوى} [الّنْجم: 
]. ويقال: 29]، {فَاْستَـَوى َعَلى ُسوِقِه} [الَفْتح: 13تَـَويـُْتْم َعَلْيِه} [الّزخُرف: ]، وقال: {ِإَذا اسْ 13[الّزخُرف: 

ْمحَاُن َعَلى واْستَـَوى ُفالٌن على ِعمالَِتِه، واْستَـَوى أْمُر ُفالٍن، ومىت ُعدَِّي ِبَعَلى اقْـَتَضى َمْعَىن االْسِتيالِء، كقولِِه:  {الرَّ 
يـَل َمْعنـاُه: اْستَـوى له ما يف السمواِت وما يف األرِض، أي اْسَتقاَم الُكلُّ على ُمَراِدِه ] وق5اْلَعْرِش اْستَـَوى} [طه: 

ُه، كقوِلِه:  {مثَُّ اْستَـَوى ِإَىل السََّماِء َفَسوَّاُهنَّ} [البَـَقَرة:  َّ َِّ تعاىل إ ] وقيَل َمْعناُه: اْستَـَوى ُكلُّ شيٍء يف 29بَِتْسويَِة ا
ه، َفال شيَء أقَرُب إليه ِمْن شيٍء، إْذ كاَن تعاىل ذِْكُرُه ليَس كاألْجساِم احلالَِّة يف َمكاٍن ُدوَن َمكاٍن. وإَذا النِّْسَبِة إلي

لتَّْدِبِري. وعلى الثاِين قولُُه:  {مثَُّ اْستَـَوى ِإَىل  اِت أو  لذَّ َىل اقـَْتَضى َمْعَىن االنتهاِء إليه إمَّا  َي السََّماِء َوهِ ُعدَِّي ِ



]. وتسويَُة الشيِء: َجْعُلُه َسواًء، إمَّا يف الّرِفـَْعِة، أو ِيف الضََّعِة. وقولُُه:  {الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك 11ُدَخاٌن} [ُفّصَلت: 
] 7لّشمس: ] أي َجَعَل ِخْلَقَتَك على ما اقـَْتَضِت اِحلْكَمُة. وقولُُه:  {َونـَْفٍس َوَما َسوَّاَها} [ا7فـََعَدَلَك} [االنِفطار: 

ِفْعَل كما َيِصحُّ فِإشاَرٌة إَىل الُقَوى اليت َجَعَلها ُمَقوَِّمًة للنـَّْفِس، فـَُنِسَب الِفْعُل إليها، وقد ذُِكَر يف غري هذا املَْوِضِع أنَّ ال
َسْيٌف قاِطٌع. وهذا الَوْجُه أْوَىل ِمْن  أْن يـُْنَسَب إَىل الفاِعِل َيِصحُّ أْن يـُْنَسَب إَىل اآلَلِة وسائِر ما يـَْفَتِقُر الِفْعُل إليه، حنُو:

ََّ تعاىل، فإنَّ » ونـَْفٍس وما َسوَّاها«قـَْوِل َمْن قال: أَراَد  َِّ تعاىل إذ هو َمْوُضوٌع لِلِجْنِس » مـا«يـَْعين ا ال يـَُعبَّـُر به َعِن ا ] فالِفْعُل َمْنُسوٌب 2-1ْعَلى *الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى} [األعلى: ومل يـَُرْد به َمسٌْع َيِصحُّ. وأمَّا قولُُه:  {َسبِِّح اْسَم َربَِّك األَ 
ُتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي} [اِحلجر:  ] وقوُلُه:  {َرَفَع َمسَْكَها َفَسوَّاَها} 29إليه تعاىل. وكذا قولُُه:  {َفِإَذا َسوَّيـْ

نْـَيا ِبزِيَنٍة اْلَكَواِكِب} ] فَـَتْسويـَُتها: يـََتَضمَُّن بِناَءها وتَـ 28[النَّازَعات:  َّ َزيـَّنَّا السََّماَء الدُّ ْزِييَنها املَْذُكوَر يف قوِلِه:  {ِإ
*  ]. والسَّويُّ: يُقاُل فيما ُيصاُن َعِن اإلفـَْراِط والتـَّْفريِط ِمْن َحْيُث الَقْدُر والَكْيِفيَُّة  {َثَالَث لََياٍل َسِو 6[الصَّافات: 

ً ُسوًى} [ َراِط 58]، [طه: 10َمرَمي: َمَكا ً ال نعرتض عليه ال حنن وال أنتم. و  {َمْن َأْصَحاُب الصِّ ] أي مكا
} [طه:  ] وَرُجٌل َسويٌّ: اْسَتوْت أْخالُقُه، وِخْلقُتُه َعِن اِإلفـَْراِط والتَّفريِط. وقولُُه تعاىل:  {بـََلى قَاِدرِيَن 135السَِّويِّ

] قيَل: َجنَْعَل َكفَُّه َكُخفِّ اَجلَمِل ال أصاِبَع له. وقيَل: َبْل َجنَْعَل أصابَِعُه ُكلَّها على 4} [الِقَياَمة: َعَلى َأْن ُنَسوَِّي بـََنانَهُ 
َئِة ظاِهرَ  ا، وذاَك أنَّ اِحلْكَمـَة فـي َكـْوِن األصابِع ُمَتفاِوَتًة يف الَقْدِر واهلَيـْ َتِفَع ِ ا ٌة، إْذ كاَن تَ َقْدٍر واِحٍد حىت ال يـَنـْ على الَقْبِض أْن َتُكوَن كذلك. كما أن هللا سبحانه وتعاىل َجَعَل األصابع متفاوتة يف األْحجاِم َواُخلُطوِط والتعاريِج عاُوُ

َحىتَّ ُميَيـََّز كلُّ بَناٍن عن اآلخر أي كلُّ إْصَبٍع. وقيل: يعيد تسويتها كما كانت يف احلياة الدنيا ليجرَي له احلساب. 
ألرِض، حنُو:  {َخاِويٌَة َعَلى 14َدْمَدَم َعَلْيِهْم َربـُُّهْم ِبَذْنِبِهْم َفَسوَّاَها} [الّشمس: وقوُلُه:  {فَ  ] أي َسوَّى ِبالَدهْم 

] وذلك إشاَرٌة إَىل 42] وقيَل: َسوَّى ِبالَدُهْم ِِْم حنُو:  {َلْو ُتَسوَّى ُِِم اَألْرُض} [النَِّساء: 259ُعُروِشَها} [البَـَقَرة: 
} [النّـَبِإ:  َتِين ُكْنُت تـَُراً َليـْ َ ]. وَمكاٌن ُسًوى وَسَواٌء: وَسط. وقال:  {ِيف 40ما قال َعِن الُكفَّاِر  {َويـَُقوُل اْلَكاِفُر 

ِبْيِل} [البَـَقَرة: 55َسَواِء اجلَِْحيِم} [الصَّافات:  [األنَفال:  ]، وأّما  {فَانِْبْذ ِإَلْيِهْم َعَلى َسَواٍء}108] و  {َسَواَء السَّ
َنُكْم} [آل ِعمَران: 58 نَـَنا َوبـَيـْ ]. وقولُُه:  {َوَسَواٌء 64] أي على َعْدٍل ِمَن اُحلكِم، وكذا قولُُه:  {ِإَىل َكِلَمٍة َسَواٍء بـَيـْ

َنا َأَجزِْعنَا 6اِفقون: ]،  {َسَواٌء َعَلْيِهْم َأْستَـْغَفْرَت َهلُْم} [املنَ 10َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ تـُْنِذَرُهْم} [يس:  ]،  {َسَواٌء َعَليـْ
]. وقد 25] أي يستوي األْمَراِن يف أنـَُّهما ال يـُْغِنياِن  {َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد} [اَحلّج: 21أَْم َصبَـْرَ} [إبراهيم: 

 ُيْستَـْعَمُل ِسًوى وِسَواٌء مبعَىن َغري. قاَل الشاِعُر:
 ى هاِمدٍ فـََلْم يـَْبَق منها ِسوَ 

 وقال آَخُر: 
 وما َقَصَدْت ِمْن أْهِلها ِلِسواِئكا



. وأْصُلُه: وِعْنِدي َرُجٌل ِسَواَك: أي َمكاَنَك وَبَدَلَك. واملُساَواُة: ُمَتعاَرَفٌة يف املُْثَمناُت. يُقاُل: هذا الثـَّْوُب ُيساِوي كذا 
 ].96َدفَـْنيِ} [الكهف: مْن ساَواُه يف الَقْدِر  {َحىتَّ ِإَذا َساَوى بـَْنيَ الصَّ 

ُ ِمْن حبَِريٍَة َوَال َسائَِبٍة} [املَائدة:  َّ ] السائَِبُة: اليت ُتَسيَُّب يف املَْرَعى، َفال تـَُردُّ َعْن َحْوٍض وال 103سيب:  {َما َجَعَل ا
ً. والسائَِبةُ  : الَعْبُد يُعَتُق، وَيُكوُن والؤُه ِلُمْعِتِقِه، وَيَضُع َعَلٍف، وذلك إذا َوَلَدْت َمخَْسَة أْبُطٍن. واْنساَبِت: احلَيَُّة اْنِسيا

يُب: َجمَْرى املاِء. وأْصُلُه ِمْن: َسيَّبُتهُ   َفساَب. ماَلُه َحْيُث شاَء، وهو الذي َوَرَد النـَّْهُي عنه. والسَّْيُب: الَعطاُء. والسِّ
ُر: املُِضيُّ يف األرِض. وَرُجٌل ساِئٌر، وَسيَّاٌر. ] 19والسَّيَّارَُة: اَجلماَعُة. قال:  {َوَجاَءْت َسيَّاَرٌة} [يُوُسف:  سَري: السَّيـْ

]،  109[يُوُسف: يُقاُل: ِسْرُت وِسْرُت ِبُفالٍن، وِسْرتُُه أيضاً َوسيـَّْرتُُه: على التَّْكثري. َفِمَن األوَِّل قولُُه:  {أَفَـَلْم َيِسريُوا} 
َِْهِلِه} [الَقَصص: 18يَها َلَياِيلَ} [َسَبإ: ]،  {ِسريُوا فِ 20{ُقْل ِسريُوا} [الَعنكبوت:  ]. وِمَن الثاين قولُُه:  {َوَساَر 

َِت اْجلَِباُل} [النّـَبِإ: 29 ىْء يف الُقرآن الِقْسُم الثالُث، وهو ِسْرتُُه. والرابُع قوله:  {َوُسريِّ ]،  {ُهَو الَِّذي 20] ومل جيَِ
ًما آِمِنَني} [يُونس: وَ » ُيَسريُُِّكْم ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر  َّ يـَْر ِسريُوا ِفيَها َلَياِيلَ َوَأ ْرَ ِفيَها السَّ ] أي جعلنا 18]، [َسَبإ: 22َقدَّ

أهل سبأ يسريون من القرية إىل القرية مبقدار واحد (أي أن املسافة هي نفسها من القرية اىل القرية) وسواٌء عليكم 
اجلوع والعطش والتعب ومن سباع األرض وهوامها ومن كل املخاوف. وأمَّا  أِسرمت يف الليل أو النهار فأنتم آمنون من

ِجلْسِم، وقيَل: َحثٌّ على 11قوُلُه:  {ِسريُوا ِيف اَألْرِض} [األنَعام:  ياَحِة يف األرِض  ] فقد قيَل: َحثٌّ على السِّ
وْصِف األولياِء: أْبَدانـُُهْم يف األرِض سائَِرٌة، وقـُُلوبـُُهْم يف  إحاَلِة الِفْكِر وُمَراعاِة أْحوالِِه، كما ُرِوَي يف اَخلَرب أنه قيَل يف

َل قولُُه  ا إَىل الثواِب، وعلى ذلك محُِ عليه وعلى املََلُكوِت جائَِلٌة. ومنهم َمْن َمحََل ذلك على اجلدِّ يف الِعباَدِة املُتَـَوصَِّل ِ
الختيار واإلَراَدِة ِمَن السائر حنُو:  {ُهَو ). والتَّْسي122»(ساِفُروا تغنموا«آله الصالُة السالُم:  ِن: أَحُدُمها  ُري َضْر

َْت} [الّتكوير: 22الَِّذي ُيَسريُُِّكْم} [يُونس:  لَقْهر والتَّْسخري، َكَتْسخري اجلِبال  {َوِإَذا اْجلَِباُل ُسريِّ ] و  3]، والثاين 
َِت اْجلَِباُل} [النـَّبِإ:  ريَةُ 20{َوُسريِّ ً كاَن أو مكتسباً. يُقاُل: ُفالٌن ]. والسِّ رُُه َغرِيزّ : احلاَلُة اليت يكوُن عليها اِإلْنساُن وَغيـْ

ا 21له ِسريٌَة َحَسنٌة، وِسريٌَة َقِبيَحٌة. وقولُُه:  {َسنُِعيُدَها ِسريَتـََها اُألْوَىل} [طه:  ] أي احلاَلَة اليت كاَنْت عليها ِمْن َكْوِ
 ُعوداً.

َ  {َوَأَسْلَنا َلُه َعْنيَ اْلِقْطِر} [َسَبإ: َسَيل: ساَل الشيءُ  ] أي أَذبْنا له. واِإلساَلُة يف احلَِقيَقِة: حاَلٌة 12 َيِسيُل، وأَسْلُتُه َأ
َْتِيَك ومل ُيِصْبَك َمَطُرهُ  َفاْحَتَمَل   {يف الِقْطر َحتُْصُل بـَْعَد اِإلَذابَِة. والسَّْيُل: أْصُلُه َمْصَدٌر، وجِعَل امساً للماِء الذي 

ْيُل َزَبًدا َرابًِيا} [الّرعد:  اِخُل ِمَن النِّصاِب يف 16]،  {َسْيَل اْلَعرِِم} [َسَبإ: 17السَّ يالُن: املُْمَتدُّ ِمَن اَحلِديِد الدَّ ]. والسِّ
 املَْقَبِض.

َناَء} [املؤمنون:  لفتِح والكسر، واألِلُف يف 20سني: طُوُر سيناَء: َجَبٌل َمْعُروٌف. قال:  {َختْرُُج ِمْن ُطوِر َسيـْ ] قرىء 
لفتِح ليَس إالَّ للتأنِيِث، ألنه ليَس يف كالِمِهْم فـَْعَالُل إال ُمضاَعفاً كالِقْلقاِل والزَّْلَزاِل. ويف سيناَء يَ  ِصحُّ أْن َسْيناَء 



وهو اجلََبُل الذي َكلََّم هللا سبحانه  ]2َتُكوَن األِلُف فيه كاأللِف يف َعْلياَء. وقال تعاىل:  {َوُطوِر ِسيِنَني} [التِّني: 
  وتعاىل عليه موسى (ع) ، وهو جبٌل كثُري النبِت والشجر. وِسينَني وِسيناَء بُِلَغِة النَّبِط.
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لُيْمِن)، والُيْمُن: الَيَساُر والبَـرََكُة، وَتَشأََّم: َتَطيـََّر شأم: اْلَمْشَأَمُة: (ِضدُّ اْلَمْيَمَنِة) ومعناها: الشُّْؤُم، والشُّْوُم: الشَّرُّ (ِضدُّ ا
. قال تعاىل:  {َوَأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة َما َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة} [الواِقَعة:  ] وقال تعاىل:  {ُهْم َأْصَحاُب 9وترقََّب الشَّرَّ

 رِّ.] أي هم أْصَحاُب الشُّْؤِم والشَّ 19اْلَمْشَأَمِة} [البَـَلد: 
ٍم ُهَو ِيف شأن: الشأُن: اَألْمُر واحلاُل. والشَّأُن واِحُد الشُُّؤوِن. وال يُقاُل إال فيما يـَْعظُُم ِمَن األحواِل واألُموِر  {ُكلَّ يـَوْ 

ً ويرفَع قو «]. عن رسول هللا (ص) أنه قال: 29َشْأٍن} [الرَّمحن:  ِّ أْن يَغِفَر ذنباً ويُفرَِّج َكْر ماً ويضَع ِمْن شأِن ا
 ). وَشأُن الرأِس: ِهَي َحواِصُل قبائِل الرّأِس وملَتقاَها ومنها جتيء الدموُع.123»(آخرين

ْبُه والشَّبُه والشَِّبيُه: َحِقيَقُتها يف املُماثـََلِة ِمْن ِجَهِة الَكْيِفيَِّة، كاللَّْوِن والطَّْعِم، وكالَعَدا َهُة: هوشبه: الشِّ  َلِة والظُّْلِم. والشُّبـْ
نَـُهما ِمَن التَّشابُِه َعْيناً كاَن أو َمْعًىن.  {وأُتُوا ِبِه  ئَـْنيِ ِمَن اآلَخر، لِما بـَيـْ ًا} [البَـَقَرة: أْن ال يـََتَميـََّز أَحُد الشَّيـْ ] 25ُمَتَشاِ

ً ال طَْعماً وَحِقيَقًة، وقيَل: ُمَتماِثًال يف الَكماِل واجلَْودَ  َر أي ُيْشِبُه بـَْعُضُه بـَْعضاً َلْو ِة. وُقرىَء قولُُه: (ُمْشَتِبهاً وَغيـْ
َنا} [البَـَقَرة ِن. وقال  {ِإنَّ اْلبَـَقَر َتَشابََه َعَليـْ يعاً. وَمعناُمها: ُمَتقاِر اً مجَِ ] على َلْفِظ 70: ُمَتشاِبٍه)، وُقرِىَء: ُمَتشاِ

ا، على اِإلْدغاِم. وقولُُه  {َتَشابـََهْت قـُُلوبـُُهْم} [البَـَقَرة: أي تـََتشابَُه َعَلْين» وَتشَّابَهُ «املاِضي، فُجِعَل َلْفظُُه ُمَذكَّراً. 
َاٌت} [آل ِعمَران: 118 ] واملَُتشاِبُه ِمَن الُقرآِن: ما أْشَكـَل تـَْفِسيـرُُه 7] أي يف الَغيِّ واَجلهاَلِة. قال:  {َوُأَخُر ُمَتَشاِ

 َحْيُث املَْعَىن، َفقـاَل الُفَقهـاُء: املَُتشابـُه مـا ال يـُْنِىبُء ظاِهرُُه َعْن ُمَراِدِه. لُِمشابـََهِتِه بغريه، إمَّا ِمْن َحْيُث اللَّْفُظ أو ِمنْ 
ِت ِعْنَد اْعِتباِر بـَْعِضها بِبَـْعٍض َثالثَُة أنواع: ُحمَْكٌم على اِإلْطالِق، وُمَتشاِبٌه على اإلطْ  الِق، وَحِقيَقُة ذلك أنَّ اآل

 ِمْن وْجٍه. فاملَُتشاِبُه يف اجلُْمَلِة َثالثَُة أنواع: ُمَتشاِبٌه ِمْن ِجَهِة اللَّْفِظ فـََقْط، وُمَتشاِبٌه ِمْن ِجَهِة وُحمَكٌم ِمْن وْجٍه ُمَتشاِبهٌ 
ِة، وذلك إمَّا ْفـَردَ املَْعَىن فَـَقْط، وُمَتشاِبٌه ِمْن ِجَهِتِهما. واملَُتشاِبُه ِمْن ِجَهِة اللَّْفِظ نوعان: أَحُدُمها يـَْرِجُع إَىل األلفاِظ املُ 

، والثاِين يـَْرِجُع إَىل ُمجَْلِة »كالَيِد والَعْنيِ «يف اللَّْفِظ  وإمَّا ِمْن ِجَهِة ُمشارَكةٍ » األبِّ ويَزِفُّونَ «ِمْن ِجَهة َغَرابَِتِه حنُو: 
تـُْقِسُطوا ِيف اْليَـَتاَمى َفاْنِكُحوا َما  الكالِم املُرَّكِب، وذلك َثالثَُة أنواع: نوٌع الْخِتصاِر الكالِم حنُو:  {َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ  ] ألنه لو قيَل: 11]، ونوٌع لَِبْسِط الكالِم حنُو  {َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء} [الّشورى: 3طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء} [النَِّساء: 

َل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوملَْ َجيَْعْل َلُه ِعَوًجا * قـَيًِّما} ليَس ِمثْـَلُه شيٌء، كاَن أْظَهَر للساِمِع، ونوٌع لَِنْظِم الَكَالِم حنُو:  {أَنْـزَ 
]. إىل 25] تـَْقِديرُه: الِكتاَب قـَيِّماً، وملَْ َجيَْعْل له ِعَوجاً. وقوُلُه:  {َوَلْوَال رَِجاٌل ُمْؤِمُنوَن} [الَفْتح: 2-1[الكهف: 



َِّ تعاىل، وأوصاُف يوِم القياَمـِة، فـإنَّ تِْلـَك ] واملَُتشاِبُه مِ 25قوله  {َلْو تـََزيـَُّلوا} [الَفْتح:  ْن ِجَهِة املَْعَىن: أوصاُف ا
َفاِت تـَُتَصوَُّر َلنا، إْذ كاَن ال َحيُْصُل يف نـُُفوِسنا ُصورَُة مـا ال حنُِسُّـُه، أو لـم يُكْن ِمْن ِجْنِس ما حنُِسُّ  ُه. واملَُتشاِبُه ِمْن الصِّ

يَِّة، كالُعُموِم واُخلُصوِص: مثل:  {فَاقْـتـُُلوا اْلُمْشرِِكَني} ِجَهِة املَْعَىن واللَّفْ  يعاً َمخَْسُة أنواع: األوَُّل ِمْن ِجَهِة الَكمِّ ِظ مجَِ
]، والثالُث 3]، والثاين ِمْن ِجَهِة الَكْيِفيَِّة كالوُجوِب والنَّْدِب، مثل:  {َفاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم} [النَِّساء: 5[الّتوبَة: 

ََّ َحقَّ تـَُقاتِِه} [آل ِعمَران: مِ  ]، والرَّابُع ِمْن ِجَهِة املَكاِن 102ْن ِجَهِة الزَّماِن كالناِسِخ واملَْنُسوِخ، مثل:  {اتـَُّقوا ا َِْن َْتُوا اْلبـُُيوَت ِمْن ُظُهورَِها} [البَـَقَرة:  َا ] وقو 189واألُموِر اليت نـََزَلْت فيها حنُو:  {َولَْيَس اْلِربُّ  ِلِه عزَّ وجلَّ:  {ِإمنَّ
َدٌة ِيف اْلُكْفِر} [الّتوبَة:  ُر عليه َمْعرَِفُة تـَْفسِري هذه اآليِة. 37النَِّسيُء ِزَ ] فِإنَّ َمْن ال يـَْعرُف عاَدتـَُهْم يف اجلاِهِليَِّة يـَتَـَعذَّ

ا َيِصحُّ الِفْعُل أو يـَْفُسُد، َكُشرُ  وِط الصالِة والنكاِح، وهذه اجلُْمَلُة إَذا ُتُصوَِّرْت ُعِلَم واخلامُس ِمْن ِجَهِة الشُّروِط اليت ِ
ُروَن يف تـَْفِسِري املَُتشاِبِه ال َخيْرُُج َعْن هذه التقاِسيِم اْخلَْمَسِة، وقَـْوِل قتاَدةَ  : املُْحَكُم: الناِسُخ، أنَّ ُكلَّ ما ذََكـَرُه املَُفسِّ

يُع املَُتشاِبِه على َثالثَِة واملَُتشاِبُه: املَْنُسوُخ. وقـَْوِل األَصمِّ  ِويِلِه، واملَُتشاِبُه ما اْختُِلَف فيه. ومجَِ ـَع علـى َ : املُْحَكُم مـا ُأمجِْ
ابَِّة، وحنو ذلك. ونوع ل ِإلْنساِن أنواع: نوع ال َسِبيَل للوُقوِف عليه، َكَوْقِت الساَعِة، وُخُروِج َدابَِّة األرِض، وَكْيِفيَّـِة الدَّ

َفِة َحِقيَقِتِه بـَْعُض  َمْعرَِفِتِه كاأللفاِظ الَغريَبِة، واألحكاِم الَغِلَقِة. ونوع ُمتَـَردٌِّد بـَْنيَ األْمَرْيِن َجيُوُز أْن َخيَْتصَّ ِمبَْعرِ َسِبيٌل إَىل 
ُة والسالُم يف َعليٍّ الرَّاِسِخَني يف الِعْلِم، وَخيَْفى على َمْن ُدونـَُهْم، وهو النوع املُشاُر إليه بقوِلِه عليه وعلى آله الصال

) وقوِلِه ِالبِن عباٍس ِمْثَل ذلك. وإْذ َعَرْفَت هذه اجلُْمَلَة 124»(اللَُّهمَّ فَـقِّْهُه يف الدِّيِن وَعلِّْمُه التأِويلَ «رضي هللا عنه: 
َُّ} [آل ِعمَران:  َلُه بقوِلِه:  {َوالرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم} [آل ] ووصْ 7ُعِلَم أنَّ الوْقَف على قولِِه:  {َوَما يـَْعَلُم َِْويَلُه ِإالَّ ا

ُ نـَزََّل َأْحسَ 7ِعمَران:  َّ َن احلَِْديِث ] جائٌِز وأنَّ ِلُكلِّ واِحٍد منهما َوْجهاً َحْسَبما َدلَّ عليه التـَّْفِصيُل املُتَـَقدُِّم. وقولُُه:  {ا
ًا} [الزَُّمر:  ْشِبه بـَْعُضُه بـَْعضاً يف األحكاِم واِحلْكَمِة واْسِتقاَمِة النَّْظِم. وقوُلُه:  {َوَلِكْن ] فإنه يـَْعِين ما يُ 23ِكَتاً ُمَتَشاِ َبُه ِمَن اجلَواِهِر: ما ُيْشِبُه َلْونُُه َلْوَن 157ُشبَِّه َهلُْم} [النَِّساء:  ] أي ُمثَِّل َهلُْم َمْن َحِسُبوُه عيسى ابن مرمي (ع) . والشَّ

 الذََّهِب.
َتاِء َوالصَّْيِف} [قـَُريش: شتا:  {رِحْ  لبلد، َيْشُتو َشْتواً: أقام به يف الشتاِء. وأْشَىت 2َلَة الشِّ ] .يُقاُل: َشتا وَتَشىتَّ 

ملكان َيصيُف َصْيفاً: أقاَم به يف الصيف، وأصاَف الرجُل إصافًة: َوَلَد له على  القوُم: أجدبوا يف الشتاء؛ وصاَف 
 لوا يف الصيف، واملَْشَىت واملَْشتاُة: للوْقِت واملَْوِضِع واملَْصَدِر. قال الشاِعُر:الِكَرب؛ وَأصاَف القوُم: دخ

 َحنُْن يف املَْشتاِة َنْدُعو اجلََفلى
ً أي ُمتـََفّرِقي النِّظاِم، ومنه:   ً: جاؤوا أْشتا : التـَّْفريُق. يُقاُل: َشَت شعبهم أو َمجُْعُهْم َشّتاً وَشتا  شتت: الشَّتُّ

ً} [الزّلَزلة: {يـَْومَ  } [طه: 6ِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتا } 53]. و  {ِمْن نـََباٍت َشىتَّ ] أي ُخمَْتِلَفِة األنواِع.  {َوقـُُلوبـُُهْم َشىتَّ
نَـُهْم} [األنَفال: 14[اَحلشر:  ََّ أَلََّف بـَيـْ : متف63] أي ُهْم ِخبالِف َمْن وَصَفُهْم بقوِلِه  {َوَلِكنَّ ا رق على ]. وَشىتَّ

} [اللْيل:  ]. وَشتَّان: اْسُم ِفْعٍل مبعىن بـَُعَد ما بينهما  4تباعِد ما بني الشيئني كما يف قوله تعاىل  {ِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشىتَّ



نَـُهما، إَذا أْخبَـْرَت َعِن اْرتِ  فاِع االلِتئاِم كُبعِد ما بني الثَّرى والثُّر حنُو وْشكاَن. يُقاُل: َشتَّاَن ما ُمها، وَشتَّاَن ما بـَيـْ
نَـُهما.  بـَيـْ

 الشََّجَرِة} شجر: الشََّجُر ِمَن النَّباِت: ما له ساٌق. يُقاُل: َشَجَرٌة وَشَجٌر، حنُو َمثََرٍة وَمثٍَر، ومنه:  {ِإْذ يـَُبايُِعوَنَك َحتْتَ 
]،  {ِمْن َشَجٍر ِمْن 6الشََّجُر} [الرَّمحن: ]،  {َوالنَّْجُم وَ 72]،  {أَأَنْـُتْم أَْنَشْأُمتْ َشَجَرتـََها} [الواِقَعة: 18[الَفْتح: 

]. وواٍد َشِجٌري: َكِثُري الشََّجر، وهذا الوادي أْشَجُر ِمْن 43]،  {ِإنَّ َشَجَرَة الزَّقُّوِم} [الّدخان: 52َزقُّوٍم} [الواِقَعة: 
جاُر واملُشاَجَرُة والتَّشاُجُر: املُناَزَعُة من َتشاَجَر القوُم: أي ا شتبكوا يف النزاع اشتباَك األشجار  {ِفيَما ذلك. والشِّ

نَـُهْم} [النَِّساء:  جاِر، ويف اَحلِديِث: 65َشَجَر بـَيـْ لشِّ فإن اْشَتَجُروا فالسُّْلطاُن ويلُّ َمن «]، وَشَجَرِين عنه: َصَرَفين عنه 
 ).125»(ال َويلَّ له

]، و  128{َوُأْحِضَرِت اَألنـُْفُس الشُّحَّ} [النَِّساء:   شح: الشُّحُّ: ُخبٌْل َمَع ِحْرٍص. وذلك فيما كاَن عاَدًة، ومنه:
] ُروي أنه َمْن أّدى الزكاة فقد ُوقي شح نفسه. يُقاُل: َرُجٌل َشِحيٌح، وقـَْوٌم 9{َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه} [اَحلشر: 

ًة َعَلْيُكْم} [ا19أِشحٌَّة  {َأِشحًَّة َعَلى اخلَْْريِ} [األحزَاب:  لنفقة يف سبيل هللا 19ألحَزاب: ]،  {َأِشحَّ ] أي خبالء 
 والنصرة لكم ولدينه.

] .وَشْحَمُة األُذِن: ُمَعلَُّق الُقْرِط لَِتَصوُّرِِه ِبُصوَرِة الشَّْحِم. وَشْحَمُة 146شحم:  {َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما} [األنَعام: 
ٌم: َكثُـ  َر ِعْنَدُه الشَّْحُم، والشَّحَّاُم: الذي ُيطِعُم الشْحَم أصحابَُه، والشَِّحيُم: األرِض: ِلُدوَدٍة بـَْيضاَء. وَرُجٌل ُمَشحِّ

ئُع الشَّحِم.  السمني؛ والشاِحُم: 
] أي املَْمُلوِء. والشَّْحناُء: َعَداَوٌة اْمَتَألْت منها النـَّْفُس. يقاُل: َعُدوٌّ 119شحن:  {ِيف اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن} [الشَُّعرَاء: 

يََّأ لِلُبكاِء.ُمش  اِحٌن. وأْشَحَن الصيبُّ: 
شخص: الشَّْخُص: َسواُد اِإلْنساِن القائِِم املَْرئيُّ ِمْن بَِعيٍد؛ وكلُّ شيٍء رأيَت جسمانَُه فقد رأيت شخَصُه. وقد 

إذا فَـَتَح عينيه وَجَعَل ال َشَخَص ِمْن بـََلِدِه: نـََفَذ وساَر يف ارتفاع، فإْن ساَر يف اخنفاٍض فقد َهَبَط. وَشَخَص َبَصُرُه: 
ََّ َغاِفًال َعمَّا يـَْعمَ  َا يطرُف، وأْشَخَصُه صاِحُبُه: إذا أَْقلَقُه وأزَعَجُه َفَذَهَب، وقوله تعاىل:  {َوَال َحتَْسَنبَّ ا ُل الظَّاِلُموَن ِإمنَّ

ُرُهْم لِيَـْوٍم َتْشَخُص ِفيِه األَْبَصاُر} [إبراهيم:  عيوُن الكافرين مفتوحًة بال ِإغماٍض هلوِل ما ] أي تكون فيه 42يـَُؤخِّ
تَـَرَب اْلَوْعُد احلَْقُّ فَِإَذا ِهَي َشاِخَصٌة أَْبَصاُر الَِّذيَن َكَفُروا} [األنبَياء:  ] أي أْجفانـُُهْم ال 97يـََرْوَن؛ وقوله تعاىل:  {َواقـْ

 َتْطرُف.
َ َأْسَرُهْم} [اإلنَسان: شد: الشَّدُّ: الَعْقُد الَقِويُّ. يُقاُل: َشَدْدُت الشيَء: قَـ  ]،  28وَّْيُت َعْقَدُه. قال تعاىل  {َوَشَدْد

َق} [َحممَّد:  ُة: ُتْستَـْعَمُل يف الَعْقِد، ويف الَبَدِن، ويف قـَُوى النـَّْفِس، ويف الَعَذاِب. قال:  4{َفُشدُّوا اْلَوَ دَّ ]. والشِّ
ُهْم قـُوًَّة} [الرُّوم:  ] يـَْعِين َأنَّ جربيَل (ع) َعلََّم الرسوَل عن 5{َعلََّمُه َشِديُد اْلُقَوى} [الّنْجم: ]، و  9{َكانُوا َأَشدَّ ِمنـْ َِّ تعاىل. وقال:  {ِغَالٌظ ِشَداٌد} [الّتْحرمي:  نَـُهْم َشِديٌد} [اَحلشر: 6ا ]،  {ِيف اْلَعَذاِب 14]،  {َُْسُهْم بـَيـْ



ت: ] والشَِّديُد واملَُتَشدُِّد: ال26الشَِّديِد} [ق:  ] فالشَِّديُد َجيُوُز أْن 8َبِخيُل  {َوِإنَُّه ِحلُبِّ اخلَْْريِ َلَشِديٌد} [الَعادَ
َِّ مَ  ْغُلوَلٌة ُغلَّْت َيُكوَن مبعَىن َمْفُعوٍل، كأنه ُشدَّ كما يُقاُل: ُغلَّ َعِن االْنِفصاِل، وإَىل حنو هذا  {َوَقاَلِت اْليَـُهوُد َيُد ا

ُه َوبـََلَغ 64أَْيِديِهْم} [املَائدة:  ] وَجيُوُز أْن َيُكوَن مبعَىن فاِعٍل فاملَُتَشدُِّد كأنه َشدَّ ُصرََّتُه. وقوُلُه  {َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ َأُشدَّ
] ففيه تنبيٌه أّن اِإلْنساَن إذا بـََلَغ هذا الَقْدَر يـَتَـَقوَّى ُخُلُقُه الذي هو عليه، َفال َيكاُد 15أَْربَِعَني َسَنًة} [األحقاف: 

 يـُزَايُِلُه بـَْعَد ذلك، وما أْحَسَن ما نـَبََّه له الشاِعُر َحْيُث يقوُل:
رُ    إَذا املَْرُء واَىف األْربَِعَني ومل َيُكنْ   له ُدوَن ما يـَْهَوى َحياٌء وال ِستـْ

 وإْن َجرَّ أْسباَب احلَياِة له الُعْمرُ    َفَدْعُه وال تـَْنِفْس عليه الذي َمَضى 
ها ْشَتدَّ: إَذا أْسرََع. َجيُوُز أْن َيُكوَن ِمْن َقوهلِِْم: َشدَّ ِحَزاَمُه لِلَعْدِو، كما يُقاُل: أْلَقى ثِيابَُه إَذا َطَرحَ وَشدَّ ُفالٌن، وا 

 ].18[إبراهيم:  يـَْوٍم َعاِصٍف} ِيف  لِلَعْدِو، وأْن َيُكوَن ِمْن قوهلِِْم: اْشَتدَِّت الرِّيُح من قوله تعاىل:  {َأْعَماُهلُْم َكَرَماٍد اْشَتدَّْت ِبِه الّرِْيحُ 
َرُه. قال تعاىل يف ِصَفِة أْهِل اجلَنَِّة:  {َوَسَقاُهْم َربـُُّهْم شَ  ً َطُهوًرا} شرب: الشُّْرُب: َتناُوُل ُكلِّ ماِئٍع، ماًء كاَن أو َغيـْ َرا يٍم} [األنعَ 21[اإلنَسان:  ]. وَمجُْع الشََّراِب: أْشرِبٌَة. يُقاُل: 70ام: ] وقال يف ِصَفِة أْهِل الناِر:  {َهلُْم َشَراٌب ِمْن محَِ

} [البَـَقَرة:  ً. قال:  {َفَمْن َشِرَب ِمْنُه فـََلْيَس ِمينِّ ً وُشْر ]. 249] إَىل قولِِه:  {َفَشرِبُوا ِمْنُه} [البَـَقَرة: 249َشربْـُتُه َشْر
ْربُ 55وقال:  {َفَشارِبُوَن ُشْرَب اْهلِيِم} [الواِقَعة:  َقٌة َهلَا ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب ]. والشِّ َ : النَِّصيُب منه. قال:  {َهِذِه 

]. واملَْشَرُب: املَْصَدُر، واْسُم َزماِن الشُّْرِب، 28]،  {ُكلُّ ِشْرٍب ُحمَْتَضٌر} [الَقَمر: 155يـَْوٍم َمْعُلوٍم} [الشَُّعرَاء: 
ٍس َمْشَربـَُهْم} [البَـ  َ َي الشََّعُر على الشََّفِة 60َقَرة: وَمكانِِه  {َقْد َعِلَم ُكلُّ ُأ ]. والشَّريُب: املُشاِرُب، والشََّراُب، ومسُِّ

ً. وَمجُْعُه: َشَوارُب لَِتَصوُّرِمها ِبُصوَرِة الشارِبـَْنيِ. قال اهلَُذِيلُّ  ِطِن احلَْلِق شاِر   يف ِصَفِة َعْريٍ:الُعْليا، والِعْرُق الذي يف 
 ُل كأنهَصْخُب الشََّواِرِب ال يـََزا

ُِم اْلِعْجَل} [البَـَقَرة:   ] قيَل: هو ِمْن َقوهلِِْم: أْشَرْبُت الَبِعَري: َشَدْدُت َحْبًال يف 93وقوُلُه تعاىل:  {َوُأْشرِبُوا ِيف قـُُلِو
 ُعُنِقِه. قال الشاِعُر:

 ِبَقرٍْح وقد أْلَقْنيَ ُكلَّ َجِننيِ   فأْشَربـُْتها األقْـَراَن حىت وَقْصُتها
ُِم العجُل ِلَشَغِفِهْم به، وقال بـَْعُضُهْم: َمْعناُه أْشرَب يف قـُُلوِِْم ُحبُّ الِعْجِل، وذلك أنَّ ِمنْ َفكأمنَّ   ِِْم ا ُشدَّ يف قـُُلِو  َعاَد

لَبَدِن، ولذلك قال إَذا أَراُدوا الِعباَرَة َعْن ُخماَمَرِة ُحبٍّ أو بـُْغٍض اْسَتعاُروا له اْسَم الشََّراِب، إْذ هو أبْـَلُغ إْجناٍع يف ا
 الشاِعُر:

ُلْغ َشَرابٌ  ُلْغ ُسُرورُ    تـََغْلَغَل َحْيُث مل يـَبـْ  وال ُحْزٌن ومل يـَبـْ
ُصوَرُة الِعْجِل يف ولو قيَل: ُحبُّ الِعْجِل، مل َتُكْن هذه املُباَلَغُة، فِإنَّ يف ِذْكر الِعْجِل تـَْنِبيهاً أنَّ لَِفْرِط َشَغِفِهْم به صاَرْت  

 أي ادََّعْيَت َعَليَّ ما مل أفـَْعْل.» أْشَربـَْتِين ما مل أْشَربْ «ْم ال تـَْنَمِحي. ويف املثل قوهلم: قـُُلوِِ 



ُنوٍر إهليٍّ شرح: أْصُل الشَّرِْح: َبْسُط اللَّْحِم وحنوِه. يُقاُل: َشَرْحُت اللَّْحَم، وَشرَّْحُتُه، ومنه: َشْرُح الصَّدِر، أي َبْسطُُه بِ 
َِّ وَرْوٍح منه، فكأنَُّه أطاب به نفَسُه وأوَسَع من َصْدرِِه وَفَسَح له يف متنفَِّسِه؛ ومنه قوله:  {قَاَل وَسِكيَنٍة ِمْن جِ  َهِة ا

َُّ َصْدَرُه ِلِإلْسَالِم فـَُهَو 1]،  {أَملَْ َنْشرَْح َلَك َصْدَرَك} [الشَّرح: 25َربِّ اْشرَْح ِيل َصْدرِي} [طه:  ]،  {أََفَمْن َشرََح ا
 ]. وَشرُْح املُْشِكِل ِمَن الكالِم: َبْسطُُه وإظهاُر ما َخيَْفى ِمْن معانِيِه.22َلى نُوٍر ِمْن َربِِّه} [الزَُّمر: عَ 

َرُه أْن يـَْفَعَل  ً يف الِبالِد، وَشرَّْدُت به، أي فـََعْلُت به ِفْعَلًة ُتَشّرُِد َغيـْ َك: فْعَلُه، كقولِ شرد: َشَرَد الَبِعري، وَشرَّْدُت ُفال
ْن َخْلَفُهْم َلَعلَُّهْم نكَّْلُت به، أي َجَعْلُت ما فـََعْلُت به َنكاًال لَِغْريِِه. قال:  {َفِإمَّا تـَثْـَقَفنـَُّهْم ِيف اْحلَْرِب َفَشّرِْد ِِْم مَ 

م. وقيَل: ُفالٌن طريٌد شريٌد. ] أي اْجَعْلُهْم َنكاًال ملْن يـَْعِرُض َلَك بـَْعَدُهْم لعلَّهم يتَّعظون 57َيذَّكَُّروَن} [األنَفال: 
 والّتْشريُد: الّتفريُق على اْضِطراب.

َقِطَعٌة  {َلِشْرِذَمٌة َقِليُلوَن} [الشَُّعَراء:  ]. وهو ِمْن قوهلِِْم: ثـَْوٌب َشَراِذُم، أي ُمتَـَقطٌِّع 54شرذم: الشرذمُة: َمجاَعٌة ُمنـْ
 ِقطَعاً.

م، : اسٌم جامٌع للرذاِئِل واآل فهو الذي يـَْرَغُب عنه الُكلُّ، كما أنَّ اخلَيـَْر هو الذي يـَْرَغُب فيه الُكلُّ، قال  شر: الشَّرُّ
ُ َأْعَلُم ِمبَا َتِصُفوَن} [يُوُسف:  َّ ً َوا َِّ الصُّمُّ} 77تعاىل:  {قَاَل أَنْـُتْم َشرٌّ َمَكا ]، و  {ِإنَّ َشرَّ الدََّوآبِّ ِعْنَد ا

َم حتَْ 22[األنَفال:  ِقيُق الشَّرِّ َمَع ذِْكر اَخلْري، وِذْكر أنواِعِه. وَرجٌل َشريٌر وِشّرِيٌر: ُمَتعاٍط للشَّرِّ، وقوٌم أْشَراٌر. ] وقد تَـَقدَّ
ُتُه إَىل الشَّرِّ. وقيَل: أْشَرْرُت كذا: أْظَهْرتُُه، واْحُتجَّ بقوِل الشاِعر:  وقد أْشَرْرتُُه: َنَسبـْ

ألُكفِّ األصاِبعا  إَذا قيَل أيُّ الناِس َشرُّ قَِبيَلةٍ   أَشرَّْت ُكَلْيٌب 
إلشارَِة إليه، فيُكوُن ِمْن:  ا َنَسَبِت األصاِبَع إَىل الشَّرِّ  أْشَرْرتُُه، إَذا  فـإْن مل َيُكـْن يف هذا إال هذا البيُت، فِإنه َحيَْتِمُل أ

ملَْكُروِه. وِشرَ  : ُخصَّ  لضَّمِّ ُتُه إَىل الشَّرِّ. والشُّرُّ  اُر الناِر: ما َتطايـََر منها الواحدُة َشراَرٌة، ومثُلُه الشََّرُر الواحدُة َنَسبـْ
َيْت بذلك الْعِتقاِد الشَّرِّ يف شررها. قال تعاىل:  {تـَْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصِر} [املُرَسالت:   ].32َشَرَرٌة. ومسُِّ

ْمٍر يـََقُع  ِبوُقوِعِه، وذلك األْمُر كالَعالَمِة له. والشرطُة: ما اْشتَـَرْطُت، يُقال: شرط: الشَّْرُط: ُكلُّ ُحكٍم َمْعُلوٍم يـَتَـَعلَُّق 
ا  {فـََقْد َجاَء َأْشَراطَُها} [َحممَّد: »ُخْذ شرطَتك« ُ ]. 18، ومنه قيَل لِلَعالَمِة: الشََّرُط. وأشراُط الساَعِة: َعالما

ا، وقيَل ِلَكْوِِْم من خيار أعوان السلطان، الواحد ُشَرِطيٌّ والشَُّرُط: قيَل ُمسُّوا بذلك ِلَكْوِِْم َذِوي َعالَمٍة يُـ  ْعَرُفوَن ِ
م أْرَذاَل الناِس من الدُّوِن اللَِّئْيِم. وأْشَرَط نـَْفَسُه لِلَهَلَكِة: إَذا َعِمَل َعَمًال َيُكوُن َعال َمًة لِلَهالك، أو وُشْرِطيٌّ، أو لكو

 َيُكوُن فيه َشْرُط اهلَالِك.
َُّ تعاىل لعباِدِه، مث جُ شرع: الشَّ  ِعَل رُْع: نـَْهُج الطَّريِق الواِضُح. يُقاُل: َشَرْعُت له طريقاً. والشَّرُْع عند الفقهاء ما َشرََع ا

َجَعْلَنا ِمْنُكْم  اْمساً للطريِق والنـَّْهِج، فقيَل له: ِشرٌْع وَشرٌْع وشريَعٌة، واستِعَري ذلك للطَّرِيَقِة اِإلَهلِيَِّة. وقوله تعاىل:  {ِلُكلٍّ 
َهاًجا} [املَائدة:  ُ تعاىل عليه ُكلَّ إْنساٍن ِمْن طريٍق يـََتَحرَّاُه ِممَّا 48ِشْرَعًة َوِمنـْ َّ ] إشاَرٌة إَىل أْمَرْيِن: أَحُدُمها: ما َسخََّر ا

ا بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرَجاٍت لِيَـتَِّخَذ يـَُعوُد إَىل َمصاِلِح الِعباِد وِعماَرِة البالد، وذلك املُشاُر إليه بقوِلِه:  {َوَرفـَْعنَ 



} [الّزخُرف:  ]، والثاِين: ما قـَيََّض له ِمَن الدِّيِن وأمَره به لِيَـَتَحرَّاُه اْخِتياراً ِممَّا َختَْتِلُف فيه 32بـَْعُضُهْم بـَْعًضا ُسْخِر
]. قال ابُن 18َعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة ِمَن اَألْمِر َفاتَِّبْعَها} [اجلَاثَية: الشََّراِئُع، ويعرتُضُه النَّْسُخ. وَدّل عليه قوُلُه:  {ُمثَّ جَ 

ْرَعُة: ما وَرَد به الُقرآن، واملِْنهاُج: ما ورَد به السنَُّة. وقولُه:  {َشرََع َلُكْم ِمَن الدِّيِن} [الّشورى:  ] 13عباٍس: الشِّ
َِّ تعاىل، وحنو ذلك ِمْن حنو ما َدلَّ فإَشاَرٌة إَىل األُصـوِل اليت تـََتساوى فيها املِ  َلُل، َفال َيِصحُّ عليها النَّْسُخ، كمعرَفِة ا

َِّ َوَمَالِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اآلِخِر} [النَِّساء:  ِ َيِت الشَّريَعُة 136عليه قولُُه:  {َوَمْن َيْكُفْر  ]. قال بـَْعُضُهْم: مسُِّ
لرِّيِّ ما ْشِبيهاً ِبشريعِة املـاِء، ِمْن َحْيُث إنَّ َمْن َشرََع فيها على احلَِقيَقِة املَْصُدوَقِة ُروَي وَتَطهََّر. قال: وأْعِين َشرِيَعًة تَ 

لتََّطهُّر ما قال  َا قال بـَْعُض احلكماِء: ُكْنُت أْشَرُب َفال أْرَوى، فـََلمَّا َعَرْفُت هللا تعاىل َرِويُت ِبال ُشْرٍب، و تعاىل:  {ِإمنَّ
رَُكْم َتْطِهريًا} [األحزَاب:  ُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الّرِْجَس َأْهَل اْلبَـْيِت َويَُطهِّ َّ َْتِيِهْم ِحيَتانـُُهْم 33يُرِيُد ا ]. وقوُلُه تعاىل:  {ِإْذ 

ها: َشوارُِع. وَشَرْعُت السَِّفيَنَة: َجَعلُت َهلا ] َمجُْع شارٍع. وشارَِعُة الطَّريِق َمجْعُ 163يـَْوَم َسْبِتِهْم ُشرًَّعا} [األعَراف: 
،  ِشَراعاً يـُْنِقُذها. وهم يف هذا األمـر َشـرٌْع: أي َسواٌء، حبيث َيْشَرُعوَن فيه ُشُروعاً واِحداً. وَشْرُعَك ِمْن َرُجٍل َزْيدٌ 

 كقوِلَك َحْسُبَك، أي هو الذي َتْشرَُع يف أمرِه أو َتْشرَُع به يف أْمِرَك.
أي ما طََلَع قرُن الشمِس. وأْشَرَقْت: » ال أكلُِّمك ما َذرَّ شارقٌ «:َشَرَقِت الشمُس ُشُروقاً: طََلَعْت. يقال: شرق

ْلَعِشيِّ َواِإلْشَراِق} [ص:  ] أي يف املساء وعند ضياء الشمِس وصفاِء ُشعاِعها. واملشرُق واملغرُب إَذا 18أضاَءْت  {ِ
ِإلفْـَراِد فِإشاَرٌة إ تاِء والصَّْيِف ِقيال  ِحَييت الشَّْرِق والَغْرِب، وإَذا ِقيال بَِلْفِظ التـَّْثِنَيِة فِإشاَرٌة إَىل َمْطَلَعْي َومغِريب الشِّ َىل 

قال:  {َربُّ  ِبِه.وتعاقب الليل والنهار، وإذا ِقيال بَِلْفِظ اجلَْمِع فاعتباٌر ِمبَْطَلِع ُكلِّ يوٍم ومغرِبِه، أو ِمبَْطَلِع ُكلِّ َفْصٍل وَمْغرِ 
]، و  {َفَال أُْقِسُم ِبَربِّ اْلَمَشارِِق 17] و  {َربُّ اْلَمْشرِقـَْنيِ َوَربُّ اْلَمْغرِبـَْنيِ} [الرَّمحن: 9اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب} [املُّزمل: 

ً َشْرِقيا} [َمرَمي: ].  {َواذُْكْر ِيف اْلِكَتاِب َمْرَميَ ِإِذ انْـتَـَبَذْت ِمْن َأهْ 40َواْلَمَغاِرِب} [املَعارج:  ] أي اعتزلت 16ِلَها َمَكا
ُتُه يف ا ِحَيِة الشَّْرِق. واملِْشَرَقُة: املَكاُن الذي َيْظَهُر للشَّْرِق. وَشرَّْقُت اللَّحَم: أْلَقيـْ ؛ عنهم يف مكاٍن ِمْن  ملِْشَرَقِة ليجفَّ

ُروِق الشمِس. واملَُشرَُّق: َمسجُد اخليف يف ِمًىن. وَشرَقت الشمُس: واملَُشرَُّق: ُمَصلَّى الِعيِد لِِقياِم الصالِة فيه ِعْنَد شُ 
ْمَرِة. َدَنْت لِلُغُروب أْي بقَي منها ِمقداُر ما يبَقى من حياِة َمْن َشرَِق ِبريِقِه ِعنَد املْوت. ومنه: أْمحَُر شاِرٌق َشِديُد احلُ 

لَغ يف َصْبِغِه.  بِغ: إذا   أْمحَُر ال َدَسَم عليه.»: وْحلٌم َشِرقٌ «وأْشَرَق الثـَّْوَب يف الصِّ
، وقيَل هو أْن يُوَجَد شيٌء الثـْنَـْنيِ َفصاِعداً َعْيناً كاَن ذلك الشيُء أو مَ  رَْكُة واملشاركُة: َخْلُط املِْلَكْنيِ ْعًىن، شرك: الشِّ

باِق. يُقال: َشرْكُتُه، وشارْكُتُه، وَتشارُكوا، َكُمشارَكِة اِإلْنساِن والَفَرِس يف احلََيوانِيَِّة، وُمشارََكِة َفرٍس وفَرٍس يف ال سِّ
اللَُّهمَّ أْشرِْكنا يف ُدعاِء «]. ويف اَحلِديِث: 32واْشَرتكوا، وأشرْكُتُه يف كذا، ومنه:  {َوَأْشرِْكُه ِيف أَْمرِي} [طه:  شَّريِك ُشركاُء  {َوملَْ َيُكْن َلُه َشرِيٌك ]. وَمجُْع ال33). وقال:  {ِيف اْلَعَذاِب ُمْشَرتُِكوَن} [الصَّافات: 126»(الصاِحلنيَ 

]،  21]،  {ُشرََكاُء َشَرُعوا َهلُْم} [الّشورى: 29]،  {ُشرََكاُء ُمَتَشاِكُسوَن} [الزَُّمر: 111ِيف اْلُمْلِك} [اإلسرَاء: 
ركُ 27{أَْيَن ُشرََكاِئَي} [الّنحل:  َِّ ]. وِشرُك اِإلْنسان يف الدِّيِن نوعان: أَحُدُمهـا: الشِّ  الَعِظيُم، وهو َزْعُم شريٍك 



ََّ َال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه} [النَِّساء:  ، وذلك أْعظَـُم ُكْفر  {ِإنَّ ا َِّ ]،  {َوَمْن ُيْشِرْك 48تعاىل، يُقـاُل: أْشَرَك ُفالٌن 
َِّ فَـَقْد َضلَّ َضَالًال بَِعيًدا} [النَِّساء:  َُّ َعَلْيِه اْجلَنََّة} [املَائدة: ]،  {َمْن ُيْشِركْ 116ِ َِّ فـََقْد َحرََّم ا ِ  72  ،[

َِّ َشيـًْئا} [املُمَتحَنة:  ِ ُ َما َأْشرَْكَنا} 12{يـَُبايِْعَنَك َعَلى َأْن َال ُيْشرِْكَن  َّ ] و  {َسيَـُقوُل الَِّذيَن َأْشرَُكوا َلْو َشاَء ا
ْركُ 148[األنَعام:  ُء والنِّفاُق املُشاُر إليه ]. والثاين: الشِّ َِّ َمَعُه يف بـَْعِض األُموِر، وهو الرِّ  الصَِّغُري، وهو ُمَراعاُة غري ا

َُّ َعمَّا ُيْشرُِكوَن} [األعَراف:  مهَُا فَـتـََعاَىل ا َ َِّ ِإالَّ َوُهْم 190بقولِِه:  {ُشرََكاَء ِفيَما آ ِ ]،  {َوَما يـُْؤِمُن َأْكثـَُرُهْم 
] أي واِقُعوَن يف َشَرِك 106] وقال بـَْعُضُهْم: َمْعَىن قولِِه:  {ِإالَّ َوُهْم ُمْشرُِكوَن} [يُوُسف: 106ْشرُِكوَن} [يُوُسف: مُ 

ْنيا، أي ُحَبالَِتها. قال: وِمن هذا ما قال عليه وعلى آله الصالُة والسالُم:  ْرُك يف هذه األمَِّة أْخَفى ِمْن َدبِيَب «الدُّ الشِّ
ْرِك ِمَن األلفاِظ املُْشَرتَكِة. وقولُُه:  {َوَال ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة رَبِِّه َأَحًدا} 127»(ْمِل على الصَّفاالنَّ  ) قال: وَلْفُظ الشِّ

. وقوُلُه:  {َفاقـْتـُُلوا اْلُمْشرِِكَني} [الّتوَبة: 110[الكهف:  رَكْنيِ لى ] فأْكثـَُر الُفَقهاِء َحيِْمُلونَُه ع5] حمموٌل على الشِّ
} [الّتوبَة:  َِّ يعاً لقولِِه  {َوقَاَلِت اْليَـُهوُد ُعَزيـٌْر اْبُن ا ] اآليََة. وقيَل: ُهْم َمْن َعَدا أْهَل الِكتاِب، لقولِِه:  30الُكفَّاِر مجَِ

] أفْـَرَد املُْشرِكَني َعِن 17ُكوا} [اَحلّج: {ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِِئَني َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَن َأْشَر 
 اليهوِد والنَّصاَرى.

َراُء والبَـْيُع يـََتالَزماِن. فاملُْشَرتي: َداِفُع الثََّمِن وآِخُذ املُْثَمِن، والباِئُع: َداِفُع املثَمِن وآخُذ ا لثََّمن. هذا إذا كاَنت شرى: الشِّ
ئِعاً، املبايـََعُة واملُشاَراُة ِبَدرَاِهَم وسلْ  ً و َراِء ُيْستَـْعَمُل ُكلُّ واِحٍد منهما يف َمْوِضِع اآلخر. وَشَرْيُت: ِمبَْعَىن بِ َعٍة، فأمَّا إذا كاَنْت بـَْيَع ِسْلَعٍة بِسْلَعٍة َصحَّ أْن يـَُتَصوََّر ُكلُّ واِحٍد منهما ُمْشرت ْعُت أْكثـَُر. وِمْن هذا الوْجِه صاَر َلْفُظ البَـْيِع والشِّ

آلِخَرِة} 20ْعُت: ِمبَْعَىن اْشتَـَرْيُت أْكثـَُر  {َوَشَرْوُه بَِثَمٍن َخبٍْس} [يُوُسف: وابـْتَـ  ِ نـَْيا  ُعوُه،  {َيْشُروَن اْحلََياَة الدُّ ] أي 
َراُء واالْشرتَاُء يف ُكلِّ ما َحيُْصُل به شيٌء، حنُو:  {ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَـُروَن بَـ 74[النَِّساء:  ِِْم َمثَناً ]. وَجيُوُز الشِّ َِّ َوَأْميَا َعْهِد ا

ْهلَُدى َفَما َرِحبَْت 77َقِليًال أُوَلِئَك َال َخَالَق َهلُْم ِيف اآلِخَرِة} [آل ِعمَران:  ِ ]،  {أُوَلِئَك الَِّذيَن ُاْشتَـَرُوا الضَّالََلَة 
ََّ اْشتَـَرى ِمَن الْ 16ِجتَاَرتـُُهْم} [البَـَقَرة:  َِنَّ َهلُُم اْجلَنََّة} [الّتوبَة: ]. وقوُلُه:  {ِإنَّ ا ] فقد 111ُمْؤِمِنَني أَنـُْفَسُهْم َوأَْمَواَهلُْم 

َِّ فـَيَـْقتُـُلوَن َويـُْقتَـُلوَن} [الّتوبَة:  لشُّراِة 111ذُِكَر ما اْشرتَي به، وهو قوُلُه:  {يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل ا ]. ومسي اَخلوارُِج 
َِّ} ألنـَُّهْم َزَعموا أنـَُّهمْ  عوها  {َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشرِي نـَْفَسُه ابِْتَغاَء َمْرَضاِة ا َِّ أْي   شروا أنفسُهْم ابتغاء مرضاِة ا

َ اْشتَـَرى} [الّتوبَة: 207[البَـَقَرة:  َّ  ] اآليََة.111] َفَمْعَىن َيشري: يَِبيُع، َفصاَر ذلك كقولِِه:  {ِإنَّ ا
ً: 30جانُِبُه. قال تعاىل:  {نُوِدَي ِمْن َشاِطيِء اْلَواِدي} [الَقَصص:  َشَطأ: شاِطىُء الواِدي: ]. ويُقاُل: شاطَْأُت ُفال

ُتُه يف شاِطىِء الواِدي. َوَشْطُء الزَّرِْع: فـُُروُخُه، َوُهَو ما َخرََج ِمْنُه وتـََفرََّع يف شاِطئَـْيِه، أي يف جا نِبَـْيِه، وَمجُْعُه: ِإذا ماَشيـْ
 ] أي ِفَراَخُه. وقُرِىَء َشطََأُه، وذلك َحنُْو الشَّْمِع والشََّمِع، والنـَّْهِر والنـََّهِر.29{َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأُه} [الَفْتح: َأْشطاٌء.  

 ] أي اجعل149شطر: َشْطُر الشيِء: نْصُفُه ووَسطُُه أو وجهُتُه.  {فَـَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْحلََراِم} [البَـَقَرة: 
]. ويُقاُل: شاطَْرتُُه ِشطاراً، أي 150وجهك يف الصالة متَّجهاً حنَوُه، ومنه  {فَـَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه} [البَـَقَرة: 



ْهَر َأْشطَرهُ «َصْفُتُه. وقيَل: َشَطَر َبَصَرُه: أي َنصََّفُه، وذلك إذا أَخَذ يـَْنظُُر إلْيَك وإَىل آَخَر. وقوهلم  » َحَلَب ُفالٌن الدَّ
ُتُه ورخاؤُه تشبيهاً حبلب أخالِف النَّاقة، كأنه َحَلب اخللَفْني القادمني ومها اخلري، واخللفَ  ْنيِ أي مرَّ ِبِه خريُُه وشرُُّه، وشدَّ

لشطري َعِن الَبِعيِد، ومنه   ، َمجُْعُه ُشُطٌر حنُو:»منزٌل شطري«اآلخرين ومها الشر. وصاَر يـَُعبـَُّر 
 ِط الشُّطُرأشاَقَك بـَْنيَ اخلَِلي

، ومن أعيا أهله ُخْبثاً، وَمجُْعُه ُشطَّاٌر.   والشَّاِطُر: ِلَمْن يـََتباَعُد َعن اَحلقِّ
اُر. وأَشطَّ: يُقاُل يف املَكاِن، ويف  احلْكِم، شطط: الشََّطُط: جماوزُة الَقدِر واحلدِّ، واِإلفـَْراُط يف البـُْعِد. يُقاُل: َشطَّت الدَّ

 اعر:ويف السَّْوِم. قال الش
 َشطَّ املََزاُر ِجبَْذَوى وانْـتَـَهى األَملُ 

لشََّطِط َعِن اَجلْوِر. قال تعاىل  {َلَقْد قـُْلَنا ِإًذا َشَططًا} [الكهف:    َ َِّ 14وُعربِّ ]، و  {يـَُقوُل َسِفيُهَنا َعَلى ا
. وَشطُّ النـَّْهِر: َحْيُث يـَبْـ 4َشَططًا} [اجلّن:   ُعُد َعِن املاِء ِمْن حافِتِه.] أي قوًال بَِعيداً َعن اَحلقِّ

اُر، وُغْربٌَة َشطُ  وٌن. شطن: الشَّْيطاُن: النوُن فيه أْصِليٌَّة، وهو ِمْن َشَطَن، أي َتباَعَد، ومنه: بِئٌر َشطُوٌن، وَشطََنِت الدَّ
َن الناِر، كما َدلَّ عليه  {َوَخَلَق اْجلَآنَّ وقيَل: بَل النوُن فيه زاِئَدٌة ِمْن شاَط يشيُط: اْحتَـَرَق َغَضباً. فالشَّْيطاُن، َخمُْلوٌق مِ 

ٍر} [الرَّمحن:  َ ] ولَكْونِِه ِمْن ذلك اْخَتصَّ ِبَفْرِط الُقوَِّة الَغَضِبيَِّة واحلَِميَِّة الذَِّميَمِة، واْمتَـَنَع ِمَن السُُّجوِد 15ِمْن َمارٍِج ِمْن 
نه أقبُح كلِّ املخلوقات، وُيضرُب به املثُل يف اخلبِث وِإنَُه ُروٌح خفيٌف متمّرٌِد، وال يُرى، ولكن «آلَدَم  يُدرُك 

ِت. قال:  {َشَياِطَني اِإلْنِس ». والُعدوان قال أبو ُعبَـْيَدَة: الشَّْيطَاُن اْسٌم لُكلِّ عاٍت متمّرٍِد ِمَن اجلنِّ واِإلْنِس واحلََيوا
ْياِطَني لَ 112َواجلِْنِّ} [األنَعام:  ]،  {َوِإَذا َخَلْوا ِإَىل َشَياِطيِنِهْم} [البَـَقَرة: 121ُيوُحوَن} [األنَعام: ] وقال  {َوِإنَّ الشَّ

] ِقيَل: هي َحيٌَّة َخِفيَفُة 65] أي أصحاِِْم ِمَن اجلنِّ واِإلْنِس، وقوُلُه:  {َكأَنَُّه ُرُؤوُس الشَّيَاِطِني} [الصَّافات: 14
َي كذاك لفرط قـُْبِحِه. وقولُُه:  {َواتـَّبَـُعوا َما اِجلْسِم، وقيَل أَراَد به عارَِم اِجلنِّ فـَُتشَ  بَُّه ِبِه لُقبِح َتَصوُّرِها، وقيل نـَْبٌت مسُِّ ُلوا الشَّيَاِطُني} [البَـَقَرة:   ] فَـُهْم َمَرَدة اِجلنِّ، وَيِصحُّ أْن َيكونُوا ُهْم وَمَرَدة اِإلْنِس أيضًا. وقال الشاِعُر:102تـَتـْ

ِب   الُعسَّلِ لو أنَّ َشْيطاَن الذ
 َمجُْع العاِسِل، وهو الذي َيْضطرُب يف َعْدوِه، واخَتصَّ به َعَسالُن الذْئِب. 

 (وقال آَخُر):
َلُة الفقري إال َشْيطانُ   ما َليـْ

ً، ويقال: َشْيَطَن الرجُل وَتَشْيَطَن أي فَـَعَل ِفعْ   ً. ومسُِّي ُكلُّ ُخُلٍق َذِميٍم لِإلْنساِن َشْيطا  َل الشيطاِن.أْي يناُم ُمْضطر
ْعُب: الَقِبيَلُة املَُتَشعَِّبُة ِمْن َحيٍّ واِحٍد، وَمجُْعُه: ُشُعوٌب  {ُشُعوً َوقـََباِئَل} [اُحلجَرات:  ْعُب 13شعب: الشِّ ]. والشِّ

 أَخْذَت يف َومهَِْك اثـْنَـْنيِ أيضاً ِمَن الواِدي: ما اْجَتَمَع منه َطَرٌف وتـََفرََّق َطَرٌف، فإذا َنَظْرَت إليه ِمَن اجلاِنِب الذي تـََفرَّقَ 
لذي اْجَتَمَعا. فلذلك قيَل: َشِعْبَت، إذا َمجَْعَت و: َشِعْبَت، إذا فـَرَّْقَت. وُشَعْيٌب: َتْصِغُري َشْعٍب الذي هو َمْصَدٌر، أو ا



َعْت. و  قوُلُه:  {ِإَىل ِظلٍّ ِذي َثَالِث ُشَعٍب} هو اْسٌم، أو َتصِغُري ِشْعٍب. والشَِّعيُب: املََزاَدُة اخلََلُق اليت قد ُأْصِلَحْت ومجُِ
] هو دخاُن جهنم إذا ارتفع افرتق بثالث ِفَرق عظيمة، وذلك ِمَن الشَُّعِب أي األصابِع، يقال: 30[املُرَسالت: 

صابِعِه.» قـََبَض عليه بُشَعِب يِدهِ «  أي 
رَِها َوَأْشَعارَِها} [الّنحل: شعر: الشَّْعُر والشََّعر: َمْعُروٌف. وَمجُْعُه أْشَعاٌر  {َوِمْن أَ  ]. وَشَعْرُت: أَصْبُت 80ْصَواِفَها َوَأْوَ

َي الشاِعُر شاِعراً لِِفطْ  َنِتِه وِدقَِّة الشََّعَر، ومنه اْسُتِعَري: َشَعْرُت كذا، أي َعِلْمُت ِعْلماً يف الدِّقَِّة كإصابَِة الشَّعر. ومسُِّ
ْعُر يف األْصِل اْسٌم  ِقيِق يف قوهلِِْم: َلْيَت شعري، وصاَر يف التَّعاُرِف اْمساً للموُزوِن املَُقفَّى ِمَن معرفَِتِه. فالشِّ لِلِعْلِم الدَّ

افْـتَـَراُه  الكالِم. والشاِعُر: للُمْخَتصِّ ِبِصناَعِتِه. وقولُُه تعاىل ِحكايًَة عِن الُكفَّاِر ملا كانوا يتقوَّلون عن النّيب (ص):  {َبلْ 
َّ لََتارُِكو آِهلَِتَنا ِلَشاِعٍر َجمُْنوٍن} [الصَّافات: 5[األنبَياء:  َبْل ُهَو َشاِعٌر} ]،  {أَْم يـَُقوُلوَن َشاِعٌر نـَتَـَربَُّص 36] و  {أَِإ

ْم َرَمْوُه ِبَكْونِِه آتياً ِبِشْعٍر َمْنظُو 30ِبِه َرْيَب اْلَمُنوِن} [الطُّور:  رِيَن َمحَُلوُه على أ وَّلُوا ] وَكِثٌري ِمَن املَُفسِّ ٍم ُمَقفى، حىت 
]،  {َوُقُدوٍر َراِسَياٍت} [َسَبإ: 13ما جاَء يف الُقرآِن ِمْن ُكلِّ َلْفٍظ ُيْشِبهُ املَْوُزوَن ِمْن َحنٍْو:  {َوِجَفاٍن َكاجلََْواِب} [َسَبإ: 

} [املََسد: 13 لَني: مل يـَْقِصُدوا هذا املَْقِصَد فيما َرَمْوُه به، ]، وقال بـَْعُض املَُحصِّ 1] وقوِلِه:  {تـَبَّْت َيَدا َأِيب َهلٍَب َوَتبَّ
ْعر، وال َخيَْفى ذلك على البسطاء ِمَن الَعَجِم، َفْضًال َعْن بُلَغاءِ   وذلك أنه ظاِهٌر ِمَن الكالِم أنه ليَس على أسالِيِب الشِّ

ْعَر يـَُعبـَُّر به َعِن الَكذِ  لَكِذِب، فإنَّ الشِّ ا َرَمْوُه  ِب. والشاِعُر: الكاذُب، حىت َمسَّى قوٌم األِدلََّة الكاِذبََة: الَعَرِب، وإمنَّ
عريََّة. وهلذا قال تعاىل يف وْصِف عامَِّة الشَُّعَراِء:  {َوالشَُّعَراُء يـَتَِّبُعُهُم اْلَغاُووَن} [الشَُّعَراء:  ] ـ إىل قولِِه تعاَىل ـ  224الشِّ

ا، 226[الشَُّعَراء: {َوأَنـَُّهْم يـَُقوُلوَن َما َال يـَْفَعُلوَن}  َهْوَن َعْن أشياَء يـَْرتِكُبو ]، َأْي َحيثُّوَن َعَلى أشياَء ال يفعلونـََها، َويـَنـْ
ََّ ِعْنَد كلِّ قوٍل أو َعمٍل.. واملَ  ُ احلكيُم العليُم ِمَن الشُّعراِء املؤمنَني الّصاحلَني، الّذاكريَن ا َّ . واستَـثْـَىن ا شاِعُر: اَحلَواسُّ

، ولو قال يف َكِثٍري ِممَّا جاَء فيه: ال 55{َوأَنْـُتْم الَ َتْشُعُروَن} [الزَُّمر:   وقولُُه: َحلواسِّ ] وحنُو ذلك َمْعناُه: ال ُتْدرُِكونَُه 
: َمعاِلُمُه الظاِهَرُة َيْشُعُروَن: ال يـَْعِقُلوَن مل َيُكْن َجيُوُز إْذ كاَن َكِثٌري ِممَّا ال يُكوُن َحمُْسوساً قد َيُكوُن َمْعُقوًال. وَمشاِعرُ   اَحلجِّ

َِّ} [ا ْم َشَعاِئَر ا ، الواِحُد َشِعريٌَة  {َذِلَك وَمْن يـَُعظِّ ، والواِحُد: َمْشَعٌر. ويُقاُل: َشعائُِر اَحلجِّ ]، 32َحلّج: لِلَحواسِّ
: ] أي َموِضعه، والشَّعريُة، والشَّ 198وقوله:  {ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْحلََراِم} [البَـَقَرة:  َِّ َعارُة، واملَْشَعُر: موِضُعها؛ وَشَعاِئُر ا

َِّ} [املَائدة:  لُّوا َشَعاِئَر ا ا.  {َال حتُِ َي 2َمَعاملُُه اّليت أََمَر سبحاَنُه وتعاَىل الِقَياَم ِ َِّ، ومسُِّ ] أي ما يـُْهَدى إَىل بـَْيِت ا
ْن تُْدَمى ِبشَ  ا ُتْشَعُر، أي تـَُعلَُّم  عاُر: الثـَّْوُب الذي يَِلي اَجلَسَد لُِمماسَِّتِه بذلك ألَّ ا. والشِّ ِعريٍَة أي َحِديَدٍة ُيْشَعُر 

، حنُو أْلَبَسهُ  عاُر أيضاً: ما ُيْشِعُر به اِإلْنساُن نـَْفَسُه يف احلَْرِب، أي يـَُعلُِّم. وأْشَعَرُه اُحلبُّ . واألْشَعُر: الطَّوِيُل الشََّعَر. والشِّ
ْعَرى} [الّنْجم: الشعر. والشَّعِ  ْعَرى: َجنٌْم، وَختِْصيُصُه يف قولِِه:  {َوأَنَُّه ُهَو َربُّ الشِّ ] 49ُري: اَحلب املَْعُروُف. والشِّ

ا َمْعُبوَدًة لَِقْوٍم من عرب اجلاهلية.  لَكْوِ



و َزْيٍد: َشَعْلُتها. والشَِّعيَلُة: الَفِتيَلُة إذا  شعل: الشَّْعُل: اْلِتهاُب الناِر، يُقاُل: ُشْعَلٌة ِمَن الناِر، وقد أْشَعْلُتها، وأجاَز أبُ 
ًبا} [َمرَمي:  الْشِتعاِل ِمْن َحْيُث 4كاَنْت ُمْشَتِعَلًة. وقيَل: بَياٌض َيْشَتِعُل. قال تعاىل:  {َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشيـْ ] تشبيهاً 

 اَحلرَكُة، ومنه: أْشَعْلُت اخلَيَل يف الغاَرِة، أي َهيَّْجُتها. اللَّْوُن. ويقال: اْشتَـَعَل ُفالٌن َغَضباً: تشبيهاً به ِمْن َحْيثُ 
غاُف ِغالُف الُقلوِب، وقولُُه تعاىل:  {َقْد َشَغَفَها ُحبا} [يُوُسف:  ، بـََلغ شغاَف قـَْلِبِه، والشِّ شغف: وَشَغَفُه اُحلبُّ

 ] أي أُولَِعْت ِبِه َفُحبُّها له َمسَّ ِغالَف قَلِبها.30
] أي شغلهم 55ُل والشُّْغُل: العارُض الذي يُْذِهُل اِإلْنساَن حنو قوله تعاىل:  {ِيف ُشُغٍل فَاِكُهوَن} [يس: شغل: الشَّغْ 

م. واملَْشغوَلُة  م وال يذكرو النعيم الذي مشلهم وغمرهم، بسروٍر وفرٍح عّما هم فيه أهل النار من العذاب، ال يهتّمون 
} ِمَن الدُّوِر: املَْسكونَُة. والشُّ  َنا أَْمَوالَُنا َوَأْهُلوَ غُل ِضدُّ الَفراِغ، واجلمُع َأْشغاٌل: َوُشِغل به: تـََلهَّى، قوله تعاىل:  {َشَغَلتـْ

.11[الَفْتح:   ] أي َأْهلَْتنا أَْموالُنا وَأْهلو
: للَمْشُفوِع: َشْفٌع. والشَّْفُع والَوتْـُر. ِقيَل: شفع: الشَّْفُع: َضمُّ الشيِء إَىل ِمْثِلِه ِمْن: َشَفَع العَدَد َشْفعاً أي َزْوجاً. ويُقالُ 

ت:  باٌت، كما قال:  {َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْنيِ} [الّذاَر ا ُمرَكَّ َّ ]. 49الشَّْفُع هي املَْخُلوقاُت ِمْن َحْيُث إ
ُ ِمْن َحْيُث إنَّ له الَوْحَدة ِمْن ُكلِّ وْجٍه. أمَّ  َّ ] فمعناُه أنُه وال 254ا قوله تعاىل:  {َوَال َشَفاَعٌة} [البَـَقرَة: والَوتْـُر: هو ا

ل: شفاَعَة لَِغْريِ املُؤمنَني إطالقاً؛ فأّما املؤمنوَن فقد َيشفُع بعُضهم لبعٍض، ويشفُع هلم أنبياُؤُهم، ألنَّ الشَّفاعَة يف األص
ِصراً له وسائًال عنه. وأْكثـَُر ما ُيسْ  تَـْعَمُل يف اْنِضماِم َمْن هو أْعَلى ُحْرَمًة وَمْرتـََبًة إَىل َمْن هو أدىن، االْنِضماُم إىل آَخَر 

َفُع الشََّفاَعُة ِعْنَدُه 87ومنه قوله تعاىل:  {الَ َميِْلُكوَن الشََّفاَعَة ِإالَّ َمِن اختَََّذ ِعْنَد الرَّْمحَاِن َعْهًدا} [َمرَمي:  ]،  {َوَال تـَنـْ
ًئا} [الّنْجم: 23[َسَبإ: ِإالَّ ِلَمْن أَِذَن َلُه}  ]،  {َوَال َيْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمِن اْرَتَضى} 26]،  {َال تـُْغِين َشَفاَعتُـُهْم َشيـْ

ثِّر: 28[األنبَياء:  َفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّاِفِعَني} [املدَّ ] أي ال َيْشَفُع َهلُْم،  {َوَال َميِْلُك الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن 48]،  {َفَما تـَنـْ
يٍم َوَال َشِفيٍع} [َغافر: 86ونِِه الشََّفاَعَة} [الّزخُرف: دُ  ]، و  {َمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َيُكْن َلُه 18]،  {ِمْن محَِ

َها} [النَِّساء:  نَُه، وصاَر ] أي َمن اْنَضمَّ إىل َغريِه، وعاوَ 85َنِصيٌب ِمنـَْها َوَمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َسيَِّئًة َيُكْن َلُه ِكْفٌل ِمنـْ
نا أْن َيْشرََع اِإلْنساُن َشْفعاً له، أو َشِفيعًا يف ِفْعِل اخلري والشَّرِّ، َفعاونَُه وقَـوَّاُه وشارََكُه يف نـَْفِعِه وُضّرِِه، وقيَل: الشَّفاَعُة َههُ 

ه وعلى آله الصالة والسالُم: ِلآلخِر طريَق َخٍري أو طريَق َشرٍّ فَـيَـْقَتِدي به، َفصاَر كأنه َشْفٌع له، وذلك كما قال علي
ا، وَمْن َسنَّ ُسنًَّة َسيَِّئة فـََعَلْيِه وْزُرها َوِوْزُر « اَمْن َسنَّ ُسنًَّة َحَسَنًة فـََلُه أْجُرها وأْجُر َمْن َعِمَل ِ ) 128»(َمْن َعِمَل ِ

ا. وقولُُه:  {َما ِمْن َشِفيٍع ِإالَّ ِمْن بـَعْ  ين له 3ِد ِإْذنِِه} [يُونس: أي إْمثُها وإْمثُ َمْن َعِمَل ِ ] أي يَُدبُِّر األْمَر وْحَدُه ال 
ماِت ِمَن املَالِئَكِة، فـَيَـْفَعُلوَن ما يـَْفعُلونَُه بـَْعَد إْذنِهِ  ََْذَن للُمَدبِّراِت واملَُقسِّ . واْسَتْشَفْعُت ِبُفالٍن يف َفْصِل األمر إال أْن 

). 129»(الُقرآُن شاِفٌع ُمَشفَّعٌ «أجاَب َشفاَعَتُه، ومنه قولُُه عليه وعلى آله السالُم:  على ُفالٍن، فـََتشََّفَع ِيل. وَشفََّعُه:
ُه إىل ِمْلِكِه، وهو ِمَن الشَّْفِع. وقال عليه وعلى آله ال إَذا «سالُم: والشُّْفَعُة: هو طََلُب َمِبيٍع يف شرَكِتِه ِمبا ِبيَع به لَِيُضمَّ

 ).130»(وقـََعت احلُُدوُد َفال ُشْفَعةَ 



لشََّفِق}  ِ شفق: الشََّفُق: اْخِتالُط َضْوِء النهاِر ِبَسواِد الّلْيِل ِعْنَد ُغُروِب الشمِس. قال تعاىل:  {َفَال أُْقِسُم 
. قال:  {َوُهْم ]. واِإلْشَفاُق: ِعنايٌَة ُخمَْتِلَطٌة ِخبَْوٍف، َألنَّ املُْشِفَق حيُِبُّ املُْشَفَق عليه، وَخياُف ما يـَْلَحُقهُ 16[االنشقاق: 

] فإذا ُعدَِّي ِمبِْن َفَمْعَىن اخلَْوِف فيه أْظَهُر، وإذا ُعدَِّي ِبِفي َفَمْعَىن الِعنايَِة فيه 49ِمَن السَّاَعِة ُمْشِفُقوَن} [األنبَياء: 
َّ ُكنَّا قـَْبُل ِيف َأْهِلَنا ُمْشِفِقَني} [الطُّور:  َها} [الّشورى: ]،  {َوالَِّذيَن آَمنُ 26أْظَهُر، ومنه:  {ِإ ] أي 18وا ُمْشِفُقوَن ِمنـْ

] أي تراهم خائفني يوم القيامة مما كسبوا يف 22من الساعة،  {تـََرى الظَّاِلِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا َكَسُبوا} [الّشورى: 
َاد  ].13لة: الدنيا. قال تعاىل  {أََأْشَفْقُتْم َأْن تـَُقدُِّموا بـَْنيَ َيَدْي َجنَْواُكْم َصَدَقاٍت} [ا

]،  109َشَفَو: الشَّفا: حدُّ كلِّ شيٍء وَحْرفُُه، وُيْضَرُب به املََثُل يف الُقْرِب ِمَن اهلَالِك  {َعَلى َشَفا ُجُرٍف} [الّتوبَة: 
]. وأْشَفى العليُل: امتَـَنَع ِشفاُؤُه، ومنه َأْشَفى املريُض على املوت؛ ومنه 103{َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة} [آل ِعمَران: 

فاُء مِ ا َن املََرِض: ْسُتِعَري: ما بقي ِمْن كذا إال َشًفى، أي قَِليٌل، َكَشفا البئر. وتـَْثِنَيُة َشفا: َشَفواِن، وَمجُْعُه: أْشفاٌه. والشِّ
فاء أي الدواء، وقال تعاىل يف ِصَفِة الَعَسِل:  {ِفيهِ  ِشَفاٌء لِلنَّاِس}  ُموافاُة ِشفاِء السَّالَمِة، وصاَر اْمساً للبُـْرِء، فيقاُل: الشِّ

] و  {َوِشَفاٌء لَِما ِيف الصُُّدوِر} 44] وقال يف وصِف القرآِن الكرِمي:  {ُهدًى َوِشَفاٌء} [ُفّصَلت: 69[الّنحل: 
اء. َفَداُء اجلهل مثُل داِء اجلسد، لكْن عالُجُه أْعَسُر وأطباؤه أقلُّ والشفاُء منه أجلُّ. 57[يُونس:  ] كالدَّواء إلزالة الدَّ

 ].14والصَّدُر موضُع القلِب:  {َوَيْشِف ُصُدوَر قَـْوٍم ُمْؤِمِنَني} [الّتوبَة: 
]،  {يـَْوَم َتَشقَُّق 26شق: الشَّقُّ: اخلَْرُم الواِقُع يف الشيِء. يُقاُل: َشَقْقُتُه بِِنْصَفْنيِ  {مثَُّ َشَقْقَنا اَألْرَض َشقا} [َعَبَس: 

]، و  {َواْنَشقَّ 1]،  {ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّْت} [االنشقاق: 16السََّماُء} [احلَاقَّة: ]،  {َواْنَشقَِّت 44اَألْرُض} [ق: 
] قيَل اْنِشقاقُُه يف َزَمِن النيبِّ عليه وعلى آله السالُم. وقيَل: هو اْنِشقاٌق يعرُض يف حني تـَْقُرُب 1اْلَقَمُر *} [الَقَمر: 

قَُّة: الِقْطَعُة املُْنَشقَُّة، كالنِّْصِف، ومنه قيَل: طاَر ُفالٌن ِمَن الَغَضِب ِشقاقاً. الِقياَمُة. وقيَل: َمْعَناُه: وَضَح األمْ  ُر. والشِّ
: املََشقَُّة واالْنِكساُر الذي يـَْلَحُق النـَّْفَس والَبَدَن، وذلك ك قُّ اْسِتعاَرِة وطاَرْت منهْم ِشقٌَّة، كقوِلَك: ُقِطَع َغَضباً. والشِّ

]. والشُّقَّـُة: الناِحيَـُة اليت تـَْلَحُقَك املََشقَُّة يف الُوُصوِل إليها  {بـَُعَدْت 7{ِإالَّ ِبِشقِّ األَنْـُفِس} [الّنحل: االنِكساِر َهلا  
قاُق: املُخاَلَفُة، وَكْوُنَك يف شقٍّ غري ِشقِّ صاِحِبَك، أو َمْن َشقَّ الَعصا بـَيـَْنكَ 42َعَلْيِهُم الشُّقَُّة} [الّتوبَة:   ]. والشِّ

َا ُهْم ِيف ِشَقاٍق} [البَـَقَرة: 35وبـَيـَْنُه، ومنه  {َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما} [النَِّساء:  ] أي ُخماَلَفٍة. 137]،  {فَِإمنَّ
ََّ 176]،  {َلِفي ِشَقاِق بَِعيٍد} [البَـَقَرة: 89وقوله:  {َال َجيْرَِمنَُّكْم ِشَقاِقي} [ُهود:   َوَرُسوَلُه} ]،  {َوَمْن ُيَشاِقِق ا

ََّ} [الّتوَبة: 13[األنَفال:  ] وحنُوُه:  {َوَمْن ُيَشاِقِق 63] أي صاَر يف شق غري ِشقِّ أولِيائِِه، حنُو  {َمْن ُحيَاِدِد ا
نَـُهما َشقُّ الشََّعَرِة، وَشقُّ اِإلبْلَمِة: أي َمْقُسوٌم َكِقْسمَ 115الرَُّسوَل} [النَِّساء:  ِتِهما. وُفالٌن َشقُّ ]. ويُقاُل: املاُل بـَيـْ

الرَّْمِل: ما  نـَْفسي، وَشِقيُق نـَْفسي، أي كأنه ُشقَّ ِمينِّ ملشابـََهِة بـَْعِضنا بـَْعضاً. وَشقاِئُق النـُّْعماِن: نـَْبٌت مْعُروٌف. وَشِقيَقةُ  . وِبَيِدِه ُشُقوٌق. وحبافر الدَّ   ِشقَّْيِه، والشُّقَُّة يف األْصِل: ِنْصُف ثوب، وإْن كاَن قد ُيَسمَّى الثـَّْوُب كما هو ُشقًَّة.ابَِّة ِشقاق. وفـََرٌس أَشقُّ، إذا ماَل إَىل أَحِد ُيَشقَُّق. والشَّْقَشقُة: َهلاُة البعري، ملا فيه ِمَن الشَّقِّ



ْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد} َشَقَو: الشَّقاَوُة: ِخالُف السَّعاَدِة، َوِهَي املضرَُّة املتالحقُة يف النفِس والبدِن. قال تعاىل:  {َفِمنـْهُ 
]. وقد َشِقَي َيْشَقى َشْقَوًة وَشقاَوًة وَشقاًء. َفَكما أنَّ السَّعاَدَة يف األْصِل نوعان: َسعاَدٌة أْخَرِويٌَّة وَسعاَدٌة 105[ُهود: 

نيويَُّة َثالثَُة أنواع: َسَعاَدٌة نـَْفِسيٌَّة، وَبَدنِيٌَّة، وخارجِ  يٌَّة. كذلك الشَّقاَوُة على هذه األْضُرِب. ويف ُدنيويٌَّة، مث السَّعاَدُة الدُّ َنا ِشْقَوتـَُنا} [املؤمنون: 123الشَّقاَوِة األْخَرِويَِّة قال:  {َفَال َيِضلُّ َوَال َيْشَقى} [طه:  ] 106] و  {َغَلَبْت َعَليـْ
نيويَِّة  {َفَال ُخيْرَِجنَُّكَما  ] قال بـَْعُضُهْم: 117ِمَن اْجلَنَِّة فـََتْشَقى} [طه: وقُرىء: َشقاَوتُنا أي مضرَّتُنا الفادحة، ويف الدُّ

أَعمُّ ِمَن  قد يُوَضُع الشَّقاُء َمْوِضَع التـََّعِب، حنُو: َشِقيُت يف كذا. وُكلُّ َشقاوٍة تـََعٌب، وليَس ُكلُّ تـََعٍب َشقاَوًة، فالتـََّعبُ 
 الشَّقاَوِة.

يَل وهو َمْقُلوٌب َعِن الَكْشر، أي الَكْشِف، وُيضادُُّه الُكْفُر، وهو ِنْسياُن شكر: الشُّْكُر: َتَصوُُّر النِّْعَمِة وإْظَهارُها. ق
أي ممَُْتِلَئٍة. النِّْعَمِة وَستـُْرها. وَدابٌَّة َشُكوٌر: ُمْظِهَرٌة ِبِسَمِنها إْسَداَء صاِحِبها إليها. وقيَل: أْصُلُه ِمْن َعْنيٍ َشْكَرى، 

 ِذْكر املُْنِعِم عليه. والشُّْكُر َثالثَُة أْضُرٍب: ُشْكُر الَقْلِب، وهو َتَصوُُّر النِّْعَمة. وشْكُر فالشْكُر على هذا هو االْمِتالُء ِمنْ 
وا آَل َداُووَد اللِّساِن، وهو الثَّناُء على املُْنِعِم. وشْكُر ساِئِر اجلَوارِِح، وهو مكاَفأُة النِّْعَمِة ِبَقْدِر اْسِتْحقاِقِه.  {اْعَملُ 

، وقيَل: » شْكراً «] قيَل 13َبإ: ُشْكًرا} [سَ  َِّ » شْكراً «انـَْتَصَب على التَّْمِييِز، وَمْعناُه: اْعَمُلوا ما تـَْعَمُلونَُه شْكراً 
لقَ َمْفُعوٌل لقوِلِه: اْعَمُلوا، وذُِكَر اْعَمُلوا، ومل يـَُقِل: اشُكروا ليـُنَـبَِّه على اْلِتَزاِم األنواِع الثَّالَثِة ِمَن الشُّ  ْلِب واللِّساِن ْكر 

]،  145]،  {َوَسَنْجزِي الشَّاِكرِيَن} [آل ِعمَران: 14وسائِِر اجلَوارِِح. قال تعاىل:  {اْشُكْر ِيل َوِلَواِلَدْيَك} [لقَمان: 
َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه} [النَّمل:  ] ففيه تنبيٌه َأنَّ 13إ: ]. وقوُلُه:  {َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر} [َسبَ 40{َوَمْن َشَكَر َفِإمنَّ

، قال يف إبراهيَم (ع) :  {َشاِكًرا  لشُّْكِر ِمْن أْولِيائِِه إال على اثْـنَـْنيِ َِّ َصْعٌب، ولذلك مل يـُْثِن  ِألَ◌نـُْعِمِه} َتوفَيَة شكر ا
َُّ 3] وقال يف نُوٍح:  {ِإنَُّه َكاَن َعْبًدا َشُكوًرا} [اإلسَراء: 121[الّنحل:  ُ ]. وإذا ُوِصَف ا َّ لشُّْكِر يف قولِِه:  {َوا  

َقٌة شِكَرٌة: ُممَْتِلَئُة 17َشُكوٌر َحِليٌم} [التّـَغاُبن:  ا هو ِإنْـَعاُمُه على ِعباِدِه َوَجَزاؤُه ِمبا أقاُموُه ِمَن الِعباَدِة. ويُقاُل:  ] فِإمنَّ
ْدَىن َمَطٍر. والشَّْكُر: ُيَكىنَّ به َعْن َفرِج املَرأِة الضَّرِْع ِمَن اللََّنبِ. وقيَل: هو أْشَكُر من بـَْرَوٍق، وهو نـَبْ  ٌت َخيَْضرُّ ويـَتَـَرىبَّ 

. وقد شَكَرِت الشَّ  َجَرُة: وَعِن النكاِح. قال بـَْعُضُهْم: إْن سأََلْتَك َمثََن َشْكرها. والشَِّكُري: نـَْبٌت يف أْصِل الشََّجَرِة َغضٌّ
 َكثـَُر ُغْصُنها.

ُء اخلُُلِق، وقولُُه:  {ُشرََكاُء ُمَتَشاِكُسوَن} [الزَُّمر: شكس: الشَِّكُس: السَّ   ] أي ُمَتشاِجُروَن لشكاَسِة ُخُلِقِهْم.29ىيِّ
نَُّه اْعِتداُل النَِّقيضَ  : خالُف اليقِني، أو مبدأُ الرَّيِب كما أنَّ العلَم مبدأُ اليقِني، ويُعتُرب الشَّكُّ  ْنيِ ِعْنَد شكك: الشَّكُّ

: اإلْنساِن و  ، أو ِلَعَدِم العالمة فيهما. والشَّكُّ َتساِويِهما، وذلك قد َيُكوُن لُوُجوِد عالمتني ُمَتساِويـَتَـْنيِ ِعْنَد النَِّقيَضْنيِ
ا كاَن  ا كاَن يف ِجْنِسِه، ِمْن أيِّ ِجْنٍس هو، وُرمبَّ ُر َمْوُجوٍد؟ وُرمبَّ ا كاَن يف الشيِء، َهْل هو َمْوُجوٌد أو َغيـْ ِض يف بـَعْ ُرمبَّ

ا كاَن يف الَغَرِض الذي ألْجِلِه أُوِجَد. والشَّكُّ نوع ِمَن اجلَْهِل، وهو أخصُّ منه ألنَّ اجلَْهَل قد َيُكو  ُن َعَدَم ِصفاتِِه، وُرمبَّ
لنَِّقيَضْنيِ رأساً، َفُكلُّ َشكٍّ َجْهٌل، وليَس ُكلُّ َجْهٍل شّكاً. قال تعاىل:  {َلِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيبٍ  } [ُفّصَلت: الِعْلِم 



} [يُونس: 9]،  {َبْل ُهْم ِيف َشكٍّ يـَْلَعُبوَن} [الّدخان: 45 ]. واْشِتقاُقُه إمَّا ِمْن 94]،  {َفِإْن ُكْنَت ِيف َشكٍّ
 َشَكْكُت الشيَء أي َخَرقْـُتُه. قال:

لرُّْمِح األَصمِّ ثِيابَهُ   ليَس الكرُمي على الَقنا ِمبَُحرَّم   وَشَكْكُت 
ُد الرَّْأُي ُمْستَـَقّراً يـَثْـُبُت فيه، ويـَْعَتِمُد عليه. وَيِصحُّ أْن َيكُ فكأنَّ الشَّ   وَن كَّ اخلَْرُق يف الشيِء، وَكْونُُه ِحبَْيُث ال جيَِ

جلَْنِب، وذلك أْن يـََتالَصَق النَِّقيضاِن َفال َمْدَخَل لِلَفْهِم والرْأِي  ، وهو ُلُصوُق الَعُضِد  التََّخلُِّل ما  يفُمْسَتعاراً ِمَن الشَّكِّ
الحُ  ُة: السِّ كَّ  الذي به بينَـُهما، وَيْشَهُد هلذا قوُهلُْم: التَـَبَس األْمُر، واْختَـَلَط وأشَكَل، وحنُو ذلك ِمَن االْسِتعاَراِت. والشِّ

، أي يـُْفَصُل.  ُيَشكُّ
َئِة والصُّوَرِة، والنِّدُّ: يف اجلِْنِسيَِّة، والشَّ  ] 58َبُه: يف الَكْيِفيَِّة.  {َوآَخُر ِمْن َشْكِلِه أَْزَواٌج} [ص: شكل: املَُشاَكَلُة: يف اهلَيـْ

ة يف الشّدة، وقيَل: الناُس أشكاٌل وألوان.  أي من ِمْثِله وجنِسه أزواج أي ألوان من العذاب وأنواٌع متشاكلة متشا
ابَِّة. يُقاُل: شَكْلُت الدَّ  َكاُل: ما يـَُقيَُّد به حوافُرها، ومنه اْسُتِعَري: وأْصُل املُشاَكَلة ِمَن الشَّْكِل، أي تـَْقييد الدَّ حلركات. وقولُُه:  {ُقْل ُكلٌّ يـَْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِه} [اإلسَراء: ابََّة. والشِّ ] أي على ِشْبهِه أو 84َتشِكْيُل الِكتاَب، أي تقييُدُه 

َبِه أو على طريقِتِه أو مذهِبِه. واألشَكَلُة: احلاَجُة اليت تـَُقيُِّد اإلِ  ْنساَن. واِإلشكاُل يف األمر: اْسِتعارٌَة، كاالْشِتباِه ِمَن الشَّ
 االلتباس يف األمر.

. يُقاُل: شكا فالٌن إىل فالٍن، َيشكو ِشكايًة وشكاَوًة:  كاَيُة والشَّكاُة والشَّْكَوى: إْظهاُر الَبثِّ شكا: الشَّْكُو والشِّ
َِّ} تظَلََّم ِإليه وأخربَُه عنُه بسوِء ِفْعِلهِ  َا َأْشُكو بـَثِّي َوُحْزِين ِإَىل ا ، وعن شكاية يـَْعُقوب (ع) لعظيِم ُحزنِِه أنَُّه قال:  {ِإمنَّ

َادلة: 86[يُوُسف:  َِّ} [ا ] وأْشكاُه: أي بثَُّه شكواُه وما 1]، فهو الذي تنَفُع الشكوى إليه، و  {َوَتْشَتِكي ِإَىل ا
ن جيَْ  ُه ِمَن الَوْجِد، وذلك  َِّ (ص) عا َعل له شْكَوى. ويُقاُل: أشكاُه، أي أزاَل ِشكايـََتُه. وُرِوَي: شَكْو إىل رسوِل ا

ْكَوِة وإْظهاُر ما فيها، وهي ِسقاٌء َصغِ  َنا، فـََلْم ُيشِكنا. وأْصل الشَّْكو: فـَْتُح الشِّ ٌري ُجيَْعُل َحرَّ الرَّْمضاِء يف ِجباِهنا وَأكفِّ
ألْصِل اْسِتعاَرٌة، كقوهلِِْم: بـَثـَْثت له ما يف وعائي، ونـََفْضُت ما يف ِجَراِيب، إذا أْظَهْرَت ما يف قـَْلبَك، فيه املاُء، وكأنه يف ا

ِفَذٍة. قال تعاىل:  {َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح} [النُّور:  ُر  ] وذلك َمَثل الَقْلِب، واملِْصباُح َمَثُل 35واملشكاُة: ُكوٌَّة َغيـْ
 َِّ  فيه. نُوِر ا

َُّ به الَعُدوَّ  ، قال تعاىل:  مشت: الشَّماَتُة: الَفرَُح بَِبِليَِّة َمْن تُعاِديِه ويُعاِديَك. يُقاُل: مشََِت به، فهو شاِمٌت، وأْمشََت ا
خلِري، كأنه إزاَلُة ال150{َفَال ُتْشِمْت ِيبَ اَألْعَداَء} [األعَراف:  عاِء ]. والتَّْشِميُت: الدُّعاُء لِلعاِطِس  لدُّ شَّماَتِة عنه 

 له، فهو كالتمريِض يف إزاَلِة املََرِض.
َْنِفه ِعباَرًة َعِن الِكْرب.27مشخ:  {َرَواِسَي َشاِخمَاٍت} [املُرَسالت:   ] أي عالِياٍت، ومنه َمشََخ 

ُ َوْحَدُه اْمشََأزَّْت مشز: االِمشْئزاُز: االنقباُض والنفوُر. امشأزَّ الرجُل امشئزازاً: انقبَض ونـََفَر، قال تعاىل َّ :  {َوِإَذا ذُِكَر ا
آلِخَرِة} [الزَُّمر:  ِ  ]، أي انـَْقَبَضْت ونـََفَرْت.45قـُُلوُب الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن 



َتِشر عنها، وُجتَْمُع على ُمشُوٍس.  {َوالشَّْمُس َجتْرِي ِلُمْستَـَقرٍّ   َهلَا} [يس: مشس: الشمس: يُقاُل لِْلُقْرَصِة وللضَّْوِء املُنـْ
 ]. وَمشََس يوُمنا، وأْمشََس: صاَر َذا ْمشٍس.5]، و  {الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِحبُْسَباٍن} [الرَّمحن: 38

َماِل َقِعيٌد} [ق:  مال: املُقاِبُل لِلَيِمِني  {َعِن اْلَيِمِني َوَعِن الشِّ ]. ويـَُقاُل للثـَّْوِب الذي يـَُغطَّى به: 17مشل: الشِّ ماُل، و  ْسِم العضو الذي َيْستُـرُُه، حنُو َتْسِمَيِة ُكمِّ الَقِميِص َيداً، وَصْدرِِه وَظهرهِ الشِّ  ذلك َكَتْسِمَيِة َكِثٍري ِمَن الثِّياِب 
لثـَّْوِب: أْن يـَْلَتفَّ به اِإلْنساُن فَـَيْطَرَحُه  ماِل. على َصْدراً وَظْهراً، ورِْجِل السََّراِويِل رِْجًال، وحنو ذلك. واالْشِتماُل  الشِّ

ْمَلُة واملِْشَمُل: ِكساٌء ُيْشَتَمُل به، ُمْسَتعاٌر منه، ومنه: َمشَلُهُم 131»(َُِي َعِن اْشِتَماِل الصَّمَّاءِ «ويف اَحلِديِث:  ). والشِّ
ماَل وشددتُُه، وقيَل  َماِل، فقيَل: َمشَْلُت الشاَة: َعلَّْقُت على َضرِعها الشِّ لشِّ أيضاً: الشماُل عن الطبع األْمُر، مث ُجتُّوَِز 

ماِل على الَبَدِن. وقوله تعاىل:  {أَمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْيِه أَرْ  َحاُم األُنـْثـَيَـْنيِ} لَكْونِِه ُمْشَتِمًال على دخيلِة اِإلْنساِن اْشِتماَل الشِّ
ِن واألنثى من املِعز. وإمنا ] أي أم حرَّم هللا سبحانه وتعاىل ما اشتمَلْت عليه رِحُم األنثى من الضأْ 143[األنَعام: 

ا َتْشَتِمُل على الَعْقِل  م. والشَُّموُل: اَخلْمُر أل ذكر هللا تعاىل هذا على وجه االحتجاج عليهم مبّيناً فريتهم وكذ
ا خاِمَرًة له. والشََّمال: الرِّيُح اهلابَُّة مِ  خلمر، لَكْوِ ْن ِمشاِل الَكْعَبِة، وقيَل يف لَُغٍة فـَتـَُغطِّيِه، وَتْسِميَـُتها بذلك َكَتْسِمَيتها 

ملِْشَمِل َعِن السَّْيِف الق صري يشتِمُل َمشْأٌل وشاَمٌل. وأْمشََل الرَُّجُل: ِمَن الشَّماِل، كقوهلِِْم: أْجَنَب مَن اجلَُنوِب، وُكينِّ 
لّرَِداِء، وجاَء ُمْشَتِمالً  َ عنه  يِه بثوبِِه، كما ُكينِّ َقٌة ِمشِلٌَّة  عليه الرجُل أي يـَُغشِّ ً به، وُمَتَدّرِعاً له. و ِبَسْيِفِه: حنُو ُمْرَتِد

 الشاعُر: وِمشْالٌل: سريَعٌة كالشَّماِل. وقولُ 
 ولَتَـْنَدَمنَّ والَت ساَعَة َمْنَدمِ   ولََتعرَفنَّ َخالئِقاً َمْشُموَلةً 

ا َهبَّْت عليها َمشاٌل فبَـَردَ  َّ  ْت وطاَبْت.قيَل أَراَد َخالِئَق َطيَِّبًة كأ
ً: أَبـَْغَضُه بـُْغضاً شديداً خم ُتُه: تَقذَّْرتُُه بـُْغضاً له، يُقاُل: َشَنَأُه وَشِنَئُه َيْشَنُأُه َشْنًأ وَشْنآ تلطاً بعداوٍة وُسوِء نِيٍَّة، شنأ: َشِنئـْ

] أي بـُْغُضُهْم، وقرىء: َشْنآُن. 2دة: وهي قبيلٌة من العرب. وقوُلُه:  {َشَنآُن قـَْوٍم} [املَائ». أْزُد َشُنوَءةَ «ومنه اْشُتقَّ 
 ].3َفَمْن َخفََّف أراَد بغيض قوٍم، وَمْن ثـَقََّل َجَعَلُه َمْصَدراً، ومنه:  {ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو اَألبـْتَـُر} [الَكوثَر: 

هاُب: الشُّْعَلُة السَّاِطَعُة ِمَن الناِر املُوَقَدة، وِمَن العاِرِض يف اَجلوِّ، حنوُ  ِقٌب} شهب: الشِّ َ :  {فََأتْـبَـَعُه ِشَهاٌب 
ً َرَصًدا} [اجلّن: 18]،  {ِشَهاٌب ُمِبٌني} [اِحلجر: 10[الصَّافات:  ] والشُّْهَبُة: الَبياُض املُْخَتِلُط 9]،  {ِشَها

لدُّخاِن، ومنه قيَل: َكِتيَبٌة َشْهباُء، اْعِتباراً ِبَسوادِ  هاِب املُْخَتِلِط  لشِّ   القوِم وبَياِض اَحلِديِد.لسَّواِد، تشبيهاً 
لَبِصريَِة. وقـد يُقاُل لِلُحُضوِر ُمْفرداً:  لَبصر أو  {َعاملِِ اْلَغْيِب  شهـد: الشُُّهوُد والشََّهاَدُة: اُحلُضوُر َمَع املَُشاَهَدِة إمَّا 

ُحلُضوِر املَُجرَِّد أْوَىل، والشَّ 94َوالشََّهاَدِة} [الّتوبَة:  هاَدُة َمَع املُشاَهَدِة أْوَىل. ويُقاُل لِلَمْحَضر: ] لِكِن الشُُّهوُد 
ُه: امرأٌة َمغيبٌة. وَمجُْع َمْشَهٍد َمشاهِ  ُد، َمْشَهـٌد، أي جمَمـُع الناس وحمضُرُهُم، وامرأٌة ُمْشِهٌد، أي َحَضَر َزْوُجها، وضدُّ

، وهي َمواِطُنُه الشَّريَفُة اليت َحيُْضرها املَال : َمواِضُع ومنه َمشاِهُد اَحلجِّ ِئَكُة واألبـَْراُر ِمَن الناِس. وقيَل: َمشاِهُد اَحلجِّ
َ َمْهِلَك 2]،  {َوْلَيْشَهْد َعَذابـَُهَما} [النُّور: 28املَناِسِك. قال تعاىل:  {لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع َهلُْم} [اَحلّج:  ]،  {َما َشِهْد



،  {َوالَِّذينَ 49أَْهِلِه} [النَّمل:  ] أي ال َحيُْضُرونَُه بِنُـُفوِسِهْم وال 72 َال َيْشَهُدوَن الزُّوَر} [الُفرقان: ] أي ما َحَضْر
م. والشَّهاَدُة: قوٌل صاِدٌر َعْن ِعْلٍم َحَصَل ِمبُشاَهَدِة َبِصريٍَة أو بَصر. فهي خبَـٌر قاِطٌع، وقيل هي  ِهْم وإراد َمِّ اسم من ِ

] يـَْعِين ُمشاَهَدَة الَبَصر، مث قال:  19ُه:  {َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم} [الّزخُرف: الشهيد أي َمن قُتل يف سبيل هللا تعاىل؛ وقولُ  ] تنبيهاً أنَّ الشَّهاَدَة َتُكوُن َعْن ُشُهوٍد، وقوُلُه:  {َوأَنْـُتْم َتْشَهُدوَن} [آل 19{َسُتْكَتُب َشَهاَدتـُُهْم} [الّزخُرف: 
] أي ما َجَعْلتـُُهْم ِممَّن اطََّلُعوا 51ْشَهْدتـُُّهْم َخْلَق السََّماَواِت} [الكهف: ] أي تـَْعَلُموَن، وقولُُه:  {َما أَ 70ِعمَران: 

] أي ما يَِغيُب َعْن َحواسِّ الناِس وَبصائرهْم، 94بَِبِصَريِِْم على َخْلِقها. وقولُُه:  {َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة} [الّتوبَة: 
ما. وَشِهْدُت: يُقاُل على نـَْوَعني، أَحُدُمها جاٍر َجمَْرى الِعْلِم وبَِلْفِظِه تُقاُم الشَّهاَدُة، ويُقاُل: أْشَهُد  وما َيْشَهُدونَُه ِ

وُل: أْشَهُد بكذا، وال يـُْرَضى ِمَن الشاِهِد أْن يقوَل أْعَلُم، َبْل ُحيْتاُج أْن يقوَل: أْشَهُد. والثاِين َجيْري َجمَْرى الَقَسِم، فَـيـَقُ 
َِّ َيُكوُن َقَسماً، وَجيْرِي (َعِلمْ َِّ أنَّ زَ  ُت) َجمَْراُه ْيداً ُمْنطَِلٌق، فَيُكوُن َقَسماً، ومنهْم َمْن يقوُل: إْن قال أْشَهُد ومل يـَُقْل 

 يف الَقَسِم، فـَُيجاُب جبواِب الَقَسِم، حنُو قوِل الشاِعر:
 وَلَقْد َعِلْمُت َلَتْأِتَنيَّ َمِنيَِّيت 

ََْب الشَُّهَداُء} [البَـَقَرة: ويُقاُل: شاِهٌد   ]،  {َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن} 282وَشِهيٌد وُشَهَداُء. قال تعاىل:  {َوَال 
]. ويُقاُل: َشِهْدُت كذا، أي َحَضْرتُُه، وَشِهْدُت على كذا، قال:  {َشِهَد َعَلْيِهْم َمسُْعُهْم} [ُفّصَلت: 282[البَـَقَرة: 

لشَّ 20 ] وَعِن اِإلْقراِر حنُو:  {َوملَْ َيُكْن 26هاَدِة َعِن اُحلْكِم حنُو  {َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َأْهِلَها} [يُوُسف: ]، وقد يـَُعبـَُّر 
َِّ} [النُّور:  ِ ُه:  {َوَما ] إْن كاَن ذلك َشهاَدًة لِنَـْفِسِه. وقولُ 6َهلُْم ُشَهَداُء ِإالَّ أَنـُْفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم أَْرَبُع َشَهاَداٍت 

َ ِإالَّ ِمبَا َعِلْمَنا} [يُوُسف:  ْلُكْفِر} [الّتوبَة: 81َشِهْد ِ . وقال تعاىل:  {َشاِهِديَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم  ] 17] أي ما أْخْرب
َنا} [ُفّصَلت:  َُّ أَنَُّه َال ِإلَ 21أي ُمِقّرِيَن. وقال:  {ِملَ َشِهْدمتُّْ َعَليـْ َه ِإالَّ ُهَو َواْلَمَالِئَكُة َوأُوُلوا ]. وقوُلُه:  {َشِهَد ا

َِّ تعاىل ِبَوْحَدانِيَِّتِه هي إجياُد ما َيُدلُّ على َوْحَدانِيَِّتِه يف العاَلمني ويف نـُُفوِسنا كما 18اْلِعْلِم} [آل ِعمَران:  ] َفَشهاَدُة ا
 قال الشاِعُر:

 تُدلُّ على أنَُّه واِحدُ   َفِفي ُكلِّ شيٍء له آيَةٌ 
لشَّهاَدِة له. وشَ قا  ََّ تعاىل َلمَّا َشِهَد لِنَـْفِسِه، كاَنت َشهاَدتُُه أْن أْنَطَق ُكلَّ شيٍء كما َنَطَق  هاَدُة ل بعضهم: إنَّ ا

ا، وهي املَْدُلوُل عليها بقولِِه:  {َفاْلُمَدبَِّراِت أَْمرًا} [النَّ  ]. 5ازَعات: املَالِئَكِة بذلك هي إْظَهاُرُهْم أْفعاًال يـُْؤَمُروَن 
ْهِل الِعْلِم، هاَدُة َختَْتصُّ  فأمَّا اجلُهَّاُل  وَشهاَدُة أوِيل الِعْلِم هي اطَِّالُعُهْم على تِْلَك اِحلَكِم، وإْقرارُُهْم بذلك. وهذه الشِّ َعُدوَن منها، ولذلك قال يف الُكفَّاِر  {َما َأْشَهْدتـُُّهْم َخْلَق السََّماَواِت َواَألْرِض  َوَال َخْلَق أَنـُْفِسِهْم} [الكهف: َفُمبـْ

ََّ ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعَلَماُء} [فَاِطر: 51 َا َخيَْشى ا ] وهؤالِء ُهُم املَْعِنيُّوَن بقولِِه:  28] وعلى هذا نـَبََّه بقولِِه:  {ِإمنَّ
دِّيِقَني َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِحلَِني} [النَِّساء:  ، فقد يُقاُل للشاِهِد واملُشاِهِد للشيِء. وقولُُه:  ]. وأمَّا الشَِّهيدُ 69{َوالصِّ

َنا ِبَك 21{َساِئٌق َوَشِهيٌد} [ق:  َنا ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئـْ ] أي َمْن َشِهَد له وعليه، وكذا قولُُه:  {َفَكْيَف ِإَذا ِجئـْ



] أي َيْشَهُدوَن ما َيْسَمُعونَُه 37َع َوُهَو َشِهيٌد} [ق: ]، وقولُُه:  {أَْلَقى السَّمْ 41َعَلى َهُؤَالِء َشِهيًدا} [النَِّساء: 
ِْم، على ِضدِّ َمْن قيَل فيهْم  {أُوَلِئَك يـَُناَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد} [ُفّصَلت:  ]؛ وقوُلُه:  {أَِقِم الصََّالَة} 44ِبُقُلِو

] أي َيْشَهُد صاِحُبُه الشَّفاَء والرَّْمحََة 78ا} [اإلسَراء: ]، إىل قوله  {ِإنَّ قـُْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهودً 78[اإلسَراء: 
ٌة لِْلُمْؤِمِنَني} [اإلسَراء: والتـَّْوِفيَق والسَّكيناِت واألْرواَح املَْذُكوَرَة يف قولِِه الكرِمي  {َونـُنَـّزُِل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرمحَْ 

] فاألشهاُد مجُع شاهٍد، مثُل: أصحاب: مجُع صاحب، 51 اَألْشَهاُد} [َغافر: ]؛ وقوُلُه تعاىل:  {َويـَْوَم يـَُقومُ 82
حلقِّ للمؤمنَني، وعلى املُْبطلَني والكافريَن يوَم القياَمة. وقولُُه تعاىل:  {َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم}  وهُم الذيَن يشهدوَن 

 َيْشَهُدوَن َلُكْم، وقال بـَْعُضُهْم: الذيَن يـُْعَتدُّ ِحبُضورِِهْم، ومل يُكونُوا ] َمْعَناُه: أْعوانُكْم. وقال ُجماِهٌد: الذينَ 23[البَـَقَرة: 
 َكَمْن قيَل فيهْم:

ُ أْمَرُمهُو َّ  وُهْم ِبَغْيٍب ويف َعْمياء ما َشَعُروا  ُخمالِفون ويـَْقِضي ا
]. وقولُُه:  {َوِإنَُّه َعَلى َذِلَك 75ًدا} [الَقَصص: وقد محَُِل على هذه الُوُجوِه قولُُه:  {َونـََزْعَنا ِمْن ُكلِّ أُمٍَّة َشِهي 

ت:  َِّ َشِهيًدا} [الَفْتح: 53]،  {أَنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيٌد} [ُفّصَلت: 7َلَشِهيٌد} [الَعادَ ِ ] 28]،  {وََكَفى 
ُهْم َشْيٌء} [َغافر:  َِّ ِمنـْ رَّ َوَأْخَفى} [طه: 16فِإشاَرٌة إَىل قولِِه:  {َال َخيَْفى َعَلى ا ] وسوى 7] وقوِلِه:  {يـَْعَلُم السِّ

ُه إشاَرةً  َّ إَىل ما قال:   ذلك ِممَّا نـَبََّه فيه على هذا النحو. والشَِّهيُد هو املُْحَتَضُر، فـََتْسِميَـُتُه بذلك ِحلُُضوِر املَالِئَكِة إ
ُ مثَُّ اْستَـَقاُموا َّ ] اآليََة، أي تتنزَّل عليهم 30تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمَالِئَكُة َأالَّ َختَاُفوا} [ُفّصَلت:  {ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربـَُّنا ا

جلنة. قال  {َوالشَُّهَداُء ِعْنَد َرِِّْم َهلُْم َأْجُرُهْم} [اَحلديد:  َرهم  ْم 19املالئكُة عند املوت لُتَطمئَنهم وتبشِّ ] إما أل
َِّ كما قال:  {َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن َيْشَهُدوَن يف تِْلَك احلا ْم َتْشَهُد أرواُحُهْم ِعْنَد ا قُِتُلوا َلِة ما أُِعدَّ َهلُْم ِمنَّ النَِّعيِم، أو أل

} [آل ِعمَران:  ً َِّ أَْمَوا َِّ َوُرُسلِ 169ِيف َسِبيِل ا ِ ِه أُوَلِئَك ُهُم ] اآليََة. وعلى هذا َدلَّ قولُُه:  {َوالَِّذيَن آَمُنوا 
دِّيُقوَن َوالشَُّهَداُء ِعْنَد َرِِّْم} [اَحلديد:  ] ِقيَل: املَْشُهوُد: يوُم 3] وقوُلُه:  {َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد} [البـُُروج: 19الصِّ

] أي ُمشاَهٌد، 103ُهوٌد} [ُهود: اجلُُمَعِة، وقيَل: يوُم َعَرَفَة، ويوُم الِقياَمِة. وشاِهٍد: ُكلُّ َمْن َشِهَدُه. وقولُُه:  {يـَْوٌم َمشْ 
َِْن  يـَُقوَل: أْشَهُد أْن تنبيهاً أنه ال بُدَّ ِمْن وُقوِعِه. وَتَشهََّد: طلب الشهادة، وَتَشهََّد املُْسِلُم، أي َتَال التََّشهَُّد يف الصَّالة  َِّ. وصالُة الشاِهِد: صال ُ وأْشَهُد أنَّ حممداً َرُسوُل ا َّ .ال إلَه إال ا ا تُقام عند طلوع الشاهد أي الثـَُّرَّ  ُة املغرِب أل
ْعِتباِر ُجْزٍء ِمَن اثـَْينْ َعَشَر ُجزءاً ِمن َدَوَراِن الشمِس،  ْهالِل اِهلالِل، أو  ٌة َمْشُهورٌَة  ِمْن نـُْقَطٍة إَىل شهر: الشَّْهُر: ُمدَّ

]،  {احلَْجُّ 185]،  {َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر} [البَـَقَرة: 185: تِْلَك النـُّْقَطِة، ومنه:  {َشْهُر َرَمَضاَن} [البَـَقَرة
َِّ يـَْوَم َخَلَق السََّماَواِت 197َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت} [البَـَقَرة:  َِّ اثـْنَا َعَشَر َشْهًرا ِيف ِكَتاِب ا َة الشُُّهوِر ِعْنَد ا ]،  {ِإنَّ ِعدَّ

] أي ِمـْن هـذه االثنـْي َعَشـَر َشْهراً أربعٌة ُحُرٌم، ثالثٌة منها َسْرٌد: ذو القعدة 36ُحُرٌم} [الّتوبَة: َواَألْرَض ِمنـَْها أَْربـََعٌة 
ا. قال وذو احلجة وحمرَّم، وواحٌد فـَْرٌد وهو َرَجُب، ومعىن ُحُرٌم: أنه َيعظُُم انتَهاُك املَحارِِم فيها أكثر ِممَّا يـَْعُظُم يف غريِه



لشُُّهوِر، كاملُسانـََهِة واملَُياَوَمِة. وأْشَهْرُت 2ا ِيف اَألْرِض أَْربـََعَة َأْشُهٍر} [الّتوبَة: تعاىل:  {َفِسيُحو  ]. واملَُشاَهـَرُة: املُعاَمَلُة 
 ملَكاِن: أَقْمُت به َشْهراً، وَشَهَر ُفالٌن، واْشتَـَهَر، يُقاُل يف اَخلْريِ والشَّرِّ.

]،  106وهو َردُّ النـََّفِس، والزَِّفُري َمدُُّه. قال تعاىل:  {َهلُْم ِفيَها َزِفٌري َوَشِهيٌق} [ُهود: َشهق: الشَِّهيُق: ضد الزَِّفري، 
ُعوا َهلَا تـََغيًُّظا َوَزِفريًا} [الُفرقان:  ُعوا َهلَا َشِهيًقا} [املُلك: 12{مسَِ ] وأْصُلُه ِمْن َجَبٍل شاِهٍق، أي ُمَتناِهي 7]،  {مسَِ

 الطُّوِل.
ِن: صاِدَقٌة وكاِذبٌَة، فالصَّاِدَقُة ما َخيَْتلُّ شهو: أصْ  ْنيا َضْرَ  الَبَدُن ِمْن ُل الشَّْهَوِة، نـُُزوُع النـَّْفِس إَىل ما تُريُدُه وذلك يف الدُّ

ا، كمطالبِة النفِس بفعِل ما في ا، َكَشْهَوِة الطَّعاِم ِعْنَد اجلُوِع، والكاِذبَُة ما ال َخيَْتلُّ ِمْن ُدوِ ه الّلذُة، وليسْت  ُدوِ
وقد كاإلرادِة، ألنَّ اإلرادَة قد تدُعو إىل الفعِل وقد تدُعو لالْبِتعاِد عنُه من جهِة احلكمِة. وقد ُيَسمَّى املُْشتَـَهى َشْهَوًة، 

] َحيَْتِمُل الشَّْهَوتـَْنيِ. 14: يُقاُل للُقوَِّة اليت َتْشَتِهي الشيَء َشْهَوٌة. وقوُلُه:  {زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت} [آل ِعمَران
] فهذا ِمَن الشََّهواِت الكاِذبَِة، وِمَن املُْشَتهياِت املُْستَـْغَىن عنها. وقال تعاىل 59وقولُُه:  {َواتـَّبَـُعوا الشََّهَواِت} [َمرَمي: 

]. 102 َما اْشتَـَهْت أَنْـُفُسُهْم} [األنبَياء: ]،  {ِيف 31يف ِصَفِة اجلَنَِّة:  {َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي أَنـُْفُسُكْم} [ُفّصَلت: 
 وقيَل: رجٌل َشْهواِينٌّ، وشيٌء َشِهيٌّ.

يٍم} [الصَّافات:  ذا الشراب. 67شوب: الشَّْوُب: اخلَْلُط.  {َلَشْوً ِمْن محَِ ] أي خلطاً مباِء حارٍّ ميزج ذلك الطعام 
ً إمَّا ِلَكْونِِه ِمَزاجاً  َي الَعَسُل َشْو  لألْشرِبَِة، وإمَّا ِلما َخيَْتِلُط به ِمَن الشََّمِع. وقيَل: ما ِعْنَدُه َشْوٌب وال َرْوٌب، أي ومسُِّ

 َعَسٌل وَلَنبٌ.
  ه ما َخجَّْلُتُه؛شور: الشُّواُر: ما يـَْبُدو ِمَن املَتاِع، ويَكىنَّ به َعِن الَفرِْج، كما ُيَكىنَّ به َعِن املَتاِع. وَشوَّْرُت به: فـََعْلُت ب

ا ِمْشواٌر َكِثُري الِعثارِ «كأنََّك أْظَهْرَت َشْوَرُه، أي فـَْرَجُه؛ ومنه ما يُقاُل:  ك واِخلَطَب فإ َّ والتَّشاُوُر واملُشاَوَرُة ». ِإ
ِمْن َمْوِضِعِه واْسَتْخَرْجَتُه  واملَْشَوَرُة: اْسِتْخراُج الرأي ِمبُراَجَعِة البَـْعِض إَىل البَـْعِض، ِمْن قوهلِِْم: ِشْرُت الَعَسَل، إذا اختََّْذَتهُ 

] .والشُّوَرى: األْمُر الذي يـَُتشاَوُر فيه  {َوأَْمُرُهْم ُشوَرى 159منه. قال تعاىل:  {َوَشاِوْرُهْم ِيف اَألْمِر} [آل ِعمَران: 
نَـُهْم} [الّشورى:   ].38بـَيـْ

ٍر َوُحنَاٌس} [الرَّمحن: شوظ: الشُّواُظ: اللََّهُب الذي ال ُدخاَن فيه. قال تعاىل:  {ُشَواٌظ مِ  َ  ].35ْن 
دَِّة.  { الِح والشِّ لشَّْوِك والشوَْكِة َعِن السِّ َوتَـَودُّوَن َأنَّ َغيـَْر شوك: الشَّْوُك: ما َيِدقُّ وَيْصُلُب رَْأُسُه ِمَن النَّباِت، ويـَُعبـَُّر 

َيْت إبـَْرُة ] أي توّدون أن يكون لك7َذاِت الشَّوَْكِة َتُكوُن َلُكْم} [األنَفال:  م العري (القافلة) دون النفري (اجليش). ومسُِّ
 الشَّْوِك. الَعْقَرِب شوكاً، تشبيهاً به. وَشَجَرٌة شاَكٌة وشاِئَكٌة. وشاَكين الشَّْوُك: َأصاَبِين: وَشوََّك الَفرُْخ: نـََبَت عليه ِمْثلُ 

 ]. وقال الشاِعُر:29ُوُجوَه} [الكهف: شوى: َشَوْيُت اللَّْحَم، واْشتَـَويُتُه. قال تعاىل  {َيْشِوي الْ 
َلَة رِيٍح واْجَتَملْ   فاْشتَـَوى َليـْ



لِلشََّوى} والشََّوى: األْطَراُف كالَيِد والّرِْجِل. يُقاُل: َرماُه فَأْشواُه، ِمبْعىن أصاَب َشواُه َأْي َأْطراَفُه، وقال:  {نـَزَّاَعًة  
ِ: 16[املَعارج:  َشَوى، ِمْن َحْيُث إنَّ الشََّوى ليَس ِمبَْقَتٍل. والشاُة: قيَل أْصُلها شاِيَهٌة بَدالَلِة ] وِمنه ِقيَل لألْمر اهلَنيِّ

 قوهلِِْم: ِشياٌه وشَويـَْهٌة.
ًبا} [َمرَمي:  َلٍة َشْيباَء: إذا افـُْتضَّ 4شيب: الشَّْيُب واملَِشيُب: بَياُض الشَّعر  {َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشيـْ َتِت املَرأُة بَِليـْ ْت، ]. و

. َلٍة َحرٍَّة: إذا مل تـُْفَتضَّ  وبَِليـْ
نِّ: الشَّْيُخ. وقد يـَُعبـَُّر به َعمَّْن َيْكثـُُر ِعْلُمُه، ملا كاَن ِمْن َشْأِن الشَّْيِخ  أْن َيْكثـَُر َجتارُبُُه شيخ: يُقاُل ِلَمْن َطَعَن يف السِّ

ُ الشَّْيُخوَخِة والشَّْيخِ  ]،  {َوأَبُوَ 72والتَّْشِييِخ. قال تعاىل:  {َوَهَذا بـَْعِلي َشْيًخا} [ُهود:  وَمعارِفُُه. ويُقاُل: َشْيٌخ بـَنيِّ
 ]؛ وشيََّخ عليه: َشنََّع عليه، وَشيََّخ به: َفَضَحُه.23َشْيٌخ َكِبٌري} [الَقَصص: 

يِد، وهو من اَجلصِّ وحنوِِه، وقيَل ُمَطوَّ 45شيد:  {َوَقْصٍر َمِشيٍد} [اَحلّج:  لشِّ يِد. واإلشاَدُة: ِعباَرًة َعْن َرْفِع الصَّْوِت. وأشاد بذِْكره: أثىنٌل، وهو يـَْرِجُع إَىل األوَِّل. ] أي َمْبِين  لشِّ عليه.   ويُقاُل: َشيََّد َقواِعَدُه: أحَكَمها، كأنه بَناها 
ُتْم ِيف بـُُروٍج ُمَشيََّدٍة} [النَِّساء:   ]، أي بروٍج ُحمَْكَمٍة.78{َوَلْو ُكنـْ

لناَر ياُع: االْنِتشاُر والتـَّْقويَُة، يُقاُل: َشاَع اخلَبَـُر، أي َكثـَُر وَقوَي. وشاَع القوُم: انْـَتَشُروا وَكثـُُروا. وَشيـَّْعُت اشيع: الشِّ 
َتِشُروَن عنه، والشَيع: الفرق. وكل فرقة شيعة. ومسُّ  يَعُة: َمْن يـَتَـَقوَّى ُِِم اِإلْنساُن ويـَنـْ وا بذلك َحلَطِب: قَـوَّيـُْتها. والشِّ

َعِتِه َإلِ◌بْـَراِهيَم} [الصَّافات:  ]، واملعىن أن إبراهيم على منهاجه وسّنته يف 83ألن بعضهم يتابع بعضاً.  {َوِإنَّ ِمْن ِشيـْ
. ]، أي ِفرقاً 4]،  {َوَجَعَل َأْهَلَها ِشيـًَعا} [الَقَصص: 15التوحيد.  {َهَذا ِمْن ِشيَعِتِه َوَهَذا ِمْن َعُدّوِِه} [الَقَصص: 

 ].51]، و  {َوَلَقْد َأْهَلْكَنا َأْشَياَعُكْم} [الَقَمر: 10وقال:  {ِيف ِشَيِع اَألوَِّلَني} [اِحلجر: 
ْعَىن إذ اْستـُْعِمَل شيء: الشيُء: قيَل هو الذي َيِصحُّ أْن يـُْعَلَم وُخيْبَـَر عنه، وِعْنَد َكِثٍري ِمَن املَُتَكلِِّمَني، هو اْسٌم ُمْشتَـَرُك املَ 

 َِّ شاَء، وإذا   ويف غريِه، ويـََقُع على املَْوُجوِد واملَْعُدوِم. وِعْنَد بـَْعِضِهْم: الشيُء ِعبارٌَة َعِن املَْوُجوِد، وأْصُلُه َمْصَدرُ يف ا
ُ خَ  َّ رُُه َفَمْعناُه: املَِشيُء، وعلى الثاين قولُُه:  {ُقِل ا اِلُق ُكلِّ َشْيٍء} ُوِصَف به تعاىل َفَمْعَناُه: شاَء، وإذا ُوِصَف به َغيـْ

ُر ] فهذا على الُعُموِم ِبال َمثْـَنِويٍَّة إْذ كاَن الشيءُ َهُهنا َمْصَدراً يف َمْعَىن املَْفُعوِل. وقوُلُه  {َأيُّ َشْيٍء َأْكبَـ 16[الّرعد: 
َُّ َأْحَسُن اْخلَا19َشَهاَدًة} [األنَعام:  ]. واملَِشيَئُة ِعْنَد 14لِِقَني} [املؤمنون: ] فهو ِمبَْعَىن الفاِعِل، كقولِِه:  {فـَتَـَباَرَك ا

ُيْستَـْعَمُل يف  أْكَثر املَُتَكلِِّمَني كاإلرِاَدِة َسواء، وِعْنَد بـَْعِضِهْم: املَِشيَئُة يف األْصِل: إجياُد الشيِء وإصابـَُتُه، وإْن كاَن قد
َِّ تعاىل هي اإل َِّ تـَْقَتِضي التَّعاُرِف َمْوِضَع اإلراَدِة، فاملَِشيَئُة ِمَن ا جياُد، وِمَن الناِس هي اِإلصابَُة. قال: واملَِشيَئُة ِمَن ا

ُ كاَن وما مل َيَشْأ مل َيُكْن. واإلراَدُة منه ال تـَْقَتضي وُجوَد املُراِد ال َحمَالَ  َّ َة، أال وُجوَد الشيِء، ولذلك قيَل: ما شاَء ا
 َُّ َُّ يُرِيُد ظُْلًما 185 ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر} [البَـَقَرة: تـََرى أنَّ الرؤوف الرحيم قال:  {يُرِيُد ا ]،  {َوَما ا

نـَُهما أنَّ إراَدَة 31لِْلِعَباِد} [َغافر:  ] وَمْعُلوٌم أنه قد َحيُْصُل الُعْسُر والتَّظاُملُ فيما َبَني الناِس. قالُوا: وِمَن الَفْرِق بـَيـْ
ُ ذلك، وَمِشيئَـ اإلْنساِن قد حتَْ  َّ َِّ، فِإنَّ اِإلْنساَن قد يريُد أْن ال َميُوَت، وََْىب ا َمها إراَدُة ا ُتُه ال ُصُل ِمْن غري أْن تـَتَـَقدَّ



َُّ} [اإلنَسان:  ا نـََزَل قوُلُه  {ِلَمْن ]. ُرِوَي أنَُّه َلمَّ 30َتُكوُن إال بـَْعَد َمِشيَئِتِه، لقولِِه:  {َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء ا ُ 28َشاَء ِمْنُكْم َأْن َيْسَتِقيَم} [الّتكوير:  َّ ] قال الُكفَّاُر: األْمُر إَلينا، إْن ِشْئنا اْستَـَقْمنا وإْن ِشْئنا مل َنْسَتِقْم، فأنـَْزَل ا
َُّ} [اإلنَسان:  ْم: لوال أنَّ األُموَر ُكلَّها َمْوُقوَفٌة على َمِشيَئِة ]. وقال بـَْعُضهُ 30تعاىل:  {َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء ا

ي ا وَمْوُقوَفٌة عليها، َلما أْمجََع الناُس على تـَْعِليِق االْسِتْثناِء به يف مجَِ َِّ تعاىل، وأنَّ أْفعالَنا ُمَعلَقٌة ِ ِع أفْـَعالِنا، حنُو:  ا
ُ ِمَن الصَّابِرِيَن} َّ ُ َصاِبرًا} [الكهف: 102[الصَّافات:  {َسَتِجُدِين ِإْن َشاَء ا َّ ]،  69]،  {َسَتِجُدِين ِإْن َشاَء ا

ُ ِإْن َشاَء} [ُهود:  َّ َْتِيُكْم ِبِه ا َُّ} [يُوُسف: 33{ ]،  {ُقْل َال أَْمِلُك لِنَـْفِسي نـَْفًعا 99]،  {اْدُخُلوا ِمْصَر ِإْن َشاَء ا
 {َُّ َُّ} [األعَراف: 188[األعَراف: َوَال َضرا ِإالَّ َما َشاَء ا ]،  89]،  {َوَما َيُكوُن لََنا َأْن نـَُعوَد ِفيَها ِإالَّ َأْن َيَشاَء ا

َُّ} [الكهف:    ]. 24-23{َوَال تـَُقوَلنَّ ِلَشيٍء ِإّينِ فَاِعٌل َذِلَك َغًدا * ِإالَّ َأْن َيَشاَء ا
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 (ص)
َنا اْلَماَء َصبا} [َعَبَس: صبب: َصبُّ املا َّ َصبَـبـْ ُتُه فـََتَصبََّب.  {َأ ]،  25ِء: إراقـَُتُه ِمْن أْعَلى. يُقاُل: َصبَُّه فاْنَصبَّ وَصبَـبـْ

  ]. وصَبا إَىل 19]،  {ُيَصبُّ ِمْن فَـْوِق ُرُؤوِسِهُم اْحلَِميُم} [اَحلّج: 13{َفَصبَّ َعَلْيِهْم رَبَُّك َسْوَط َعَذاٍب} [الَفجر: 
، فقيَل: ُفالٌن َصبٌّ بكذا، والصُّبَّ  لصَّبِّ ْرَمِة. كذا َصبابًَة: ماَلْت نـَْفُسُه َحنَْوُه َحمَبًَّة له. وُخصَّ اْسُم الفاِعِل منه  ُة، كالصِّ

. والصَِّبيُب: املَْصُبوُب ِمَن املََطر، وِمْن ُعصاَرِة الشيِء، وِمَن الدَِّم. والصَُّباَبُة والصُّبَُّة: الَبِقيَّ  ا أْن ُتَصبَّ ِ ُة اليت ِمْن َشْأ
َء: َشرْبُت ُصبابـََتُه. وَتَصْبَصَب: َذَهَبْت ُصَبابـَُتُه.  وَتصابـَْبُت اإل

د: صبح: الصُّْبُح والصَّباُح: أوَُّل النهاِر، وهو وْقُت ما اْمحَرَّ األُفُق ِحباِجِب الشمِس  {أََلْيَس الصُّْبُح ِبَقرِيٍب} [ُهو 
لَغَداِة. والصَُّبوُح: ُشْرُب الصَّباِح. يُقاُل: 177َصَباُح اْلُمْنَذرِيَن} [الصَّافات: ]،  {َفَساَء 81 ]. والتََّصبُُّح: النـَّْوُم 

ُتُه َصُبوحاً. والصَّْبحاُن: املُْصَطِبُح أي الذي َيشَرُب الصبوَح وهو ما ُحِلَب يف الصباح، واملِْصباُح يف ق وله َصَبْحُتُه: َسَقيـْ
راُج، والصَّبَّاُح: نـَْفُس 35َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِيف ُزَجاَجٍة} [النُّور: تعاىل:  { ] املصباُح هو السِّ

نـَْيا ِمبََصابِيَح} [املُلك:  راِج، واملَصابِيُح: أْعالُم الَكواِكِب، ومنه:  {َوَلَقْد َزيـَّنَّا السََّماَء الدُّ ْبُح: ِشدَُّة ُمحَْرٍة ]. والصُّ 5السِّ
لصُّْبِح والصَّباِح. وقيَل: َصُبَح ُفالٌن، أي َوُضَؤ، وَصَبْحُتهم ماَء كذا: أَتيتـُُهم به َصَباحاً.  يف الشََّعر، تشبيهاً 

ً: خَ  ابََّة: َحَبْسُتها بال َعَلٍف. وَصبَـْرُت ُفال ُر: اِإلْمساُك يف ِضيٍق. يُقاُل: َصبَـْرُت الدَّ َلْفُتُه ِخْلَفًة ال ُخُروَج له صرب: الصَّبـْ
ُر: لَ  ُر: َحْبُس النـَّْفِس على ما يـَْقَتِضيِه الَعْقُل والشَّرُْع، أو َعمَّا يـَْقَتِضياِن َحْبَسها عنه. فالصَّبـْ ا منها. والصَّبـْ ْفٌظ َعامٌّ، وُرمبَّ

ُر، وُيضادُُّه اجلَزَُع. وإْن  ُخوِلَف بـَْنيَ أْمساِئِه ِحبََسِب اْخِتالِف َمواِقِعِه. فإْن كاَن َحْبُس ال َي َصْرباً ال َغيـْ نـَّْفِس ِلُمِصيَبٍة مسُِّ
َي َرْحَب الصَّْدِر، وُيضادُّ  ئَِبٍة ُمْضِجَرٍة مسُِّ َي َشجاَعًة، وُيضادُُّه اُجلْنبُ. وإْن كاَن يف  ُه الضََّجُر. وإْن  كاَن يف ُحماَربٍَة مسُِّ

 ً َي ِكْتما ُ تعاىل ُكلَّ ذلك َصْرباً، ونـَبََّه عليه بقوِلِه:  كاَن يف إْمساِك الكالِم مسُِّ َّ ، وُيضادُُّه املََذُل. وقد َمسَّى ا
]،  {َوالصَّاِبرِيَن 35]،  {َوالصَّاِبرِيَن َعَلى َما َأَصابـَُهْم} [اَحلّج: 177{َوالصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء} [البَـَقَرة: 

َي الصَّْوُم َصْرباً لَكْونِِه كالنـَّْوِع له. وقال عليه وعلى آله الصالُة والسالُم: 35اب: َوالصَّابَِراِت} [األحزَ  ِصياُم «]. ومسُِّ
ٍم يف ُكلِّ َشْهٍر يُْذِهُب وَحَر الصَّْدرِ  ). وقوُلُه:  {َفَما َأْصبَـَرُهْم َعَلى النَّاِر} [البَـَقَرة: 132»(َشْهِر الصَّْربِ وَثالثَِة أ

َِّ. وإَىل هذا يـَُعوُد قـَْوُل َمْن قال: ما أْعمَلُهْم ِبَعَمِل أْهِل الناِر. وقولُُه تعاىل:] َمْعن175   اُه: ما أْصبَـَرهم على َعَذاِب ا
] أي احبُسوا أنـُْفَسُكْم على العباَدِة، وجاِهُدوا أْهواءُكْم. وقولُُه:  {َواْصَطِربْ 200{اْصِربُوا َوَصاِبُروا} [آل ِعمرَان: 

َر ِجبَْهِدَك. وقولُُه:  {أُوَلِئَك ُجيَْزْوَن اْلُغْرَفَة ِمبَا َصبَـُروا} [الُفرقان: 65َباَدتِِه} [َمرَمي: لِعِ  ] أي ِمبا 75] أي َحتَمَّل الصَّبـْ



يٌل} [يُوُسف:  َِّ. وقوُلُه:  {َفَصبـٌْر مجَِ ألْمُر واَحلثُّ على ذلك. ] َمْعَناُه ا18َحتَمَُّلوا ِمَن الصَّْرب يف الُوُصوِل إَىل َمْرضاِة ا
ٍت ِلُكلِّ والصَُّبوُر: القاِدُر على الصَّْرب. والصَّبَّاُر: يُقاُل إذا كاَن فيه نوع ِمَن التََّكلُِّف واملُجاَهَدِة  {ِإنَّ ِيف َذِلَك  َ َآل لصَّْرب، ِلما كاَن َحقُّ اال5َصبَّاٍر َشُكوٍر} [إبراهيم:  نِْتظاِر أْن ال يـَنـَْفكَّ َعِن الصَّْرب َبْل هو نـَْوٌع ]. ويـَُعبـَُّر َعِن االْنِتظاِر 

ُص الصَرب 48ِمَن الصَّْرب. قال:  {فَاْصِربْ ِحلُْكِم َربَِّك} [الَقَلم:  َتِظْر ُحْكَمُه َلَك على الكافريَن. وأخرياً نَلخِّ ] أي انـْ
نياً: الصُرب على حبِس الّشهواِت من ارتكاِب ربِع درجاٍت يتسّلُقها املؤمُن الداعّيُة. أوًال: الصَُّرب عَلى الطّاع اِت، 

ملعروِف والّنهي عِن املنكِر فإنّه من عزِم األمور، لقول لثاً: الصُرب على املكارِه، رابعاً: الّصُرب على األمِر  ه املُحرَماِت، 
ْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلمُ  ِ بـَُينَّ أَِقِم الصََّالَة َوْأُمْر  ْنَكِر َواْصِربْ َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم األُُموِر} تعاىل:  {َ

 ].17[لقَمان: 
َِّ} [البَـ  َغَة ا ِبيُغ: املَْصُبوُغ. يقال: ثوٌب صبيٌغ وثياٌب صبيٌغ. وقوُلُه:  {ِصبـْ َقَرة: صبغ: الصَّْبُغ: َمْصَدُر َصبـَْغُت، والصَّ

138 َُّ  تعاىل يف الناِس ِمَن الَعْقِل املَُتَميِّز به َعِن الَبهاِئِم كالِفْطَرِة. وَكاَن النَّصاَرى إذا ُوِلَد َهلُْم ] إشارٌَة إَىل ما أوَجَدُه ا
َِّ وَلٌد َغَمُسوُه بـَْعَد السابِع يف ماِء َعُموِديٍَّة، يَقوُلوَن إنَّ ذلك ِصبَغٌة. َفقاَل تعاىل عن اإلسالم:  {َوَمْن َأْحَسُن مِ  َن ا ُء واألجداُد. 138ًة} [البَـَقَرة: ِصبـْغَ  َغًة، فعليَنا أن نتَّبَع ِصبغَتُه ال ما َصبَـَغَنا عليه اآل َِّ ِصبـْ ] أي ال أحَد أحسُن ِمَن ا

لّزيِت، وُروَي عن 20وقال:  {َوِصْبٍغ ِلآلِكِلَني} [املؤمنون:  َخللِّ و ] أي أُْدٍم َهلُْم، وذلك ِمْن قوهلِِْم: أْصبَـْغُت 
ا وادَِّهُنوا«سوِل (ص) : الر  لصَّْبِغ 34[ابن ماجه رقم » الّزيُت ِمْن َشجرٍة ُمبارَكٍة فَأْيِدُموا  ] ، وذلك أنَّ اخلبَز يُلوَُّن 

لّزيت.  إذا ُغِمَس 
ُلِغ احلُُلَم. وَرُجٌل ُمْصٍب: ُذو ِصْبياٍن، واملرأُة إذا كان هلا َوَلٌد َصِيبٌّ    {قَالُوا َكْيَف نَُكلُِّم َمْن َكاَن صبو: الصَِّيبُّ َمْن ملَْ يـَبـْ

َوِة، وهي جهلُة الفتّوِة، وَصَبا أيضاً: إذا نـَزََع 29ِيف اْلَمْهِد َصِبيا} [َمرَمي:  ]. وَصبا ُفالٌن َيْصُبو َصْبواً: َماَل إىل الصَّبـْ
ْبياِن، ومنه:  {َأْصُب ِإَلْيِهنَّ َوَأُكْن ِمَن ا ] وأصب اليهن أي أِمْل 33ْجلَاِهِلَني} [يُوُسف: واْشتاَق وفَـَعَل ِفْعَل الصِّ

ملَ  لصَّاِنِع و عاِد إليهن. والصابِئون هم قوٌم َمْعروفون وهلم ديٌن يـَتَـَفرَُّدوَن به، ومن ِدينهم عبادُة النُّجوِم وهم يُِقّروَن 
] وقوِله:  62الصَّابِِئَني} [البَـَقَرة: وبِبَـْعِض األنبياِء. والّصابِئوَن مجع صاِىبٍء ويف قوله تعاىل:  {َوالنََّصاَرى وَ 

تَـَقَل إىل ِديٍن 17] وقوله:  {َوالصَّابِِئَني َوالنََّصاَرى} [اَحلّج: 69{َوالصَّابُِئوَن َوالنََّصاَرى} [املَائدة:  ] وهو َمِن انـْ
َي يف الّلغِة صابِئاً.  آَخَر. وكلُّ خارٍج ِمْن ديٍن كان عليه إىل آَخَر َغْريِِه مسُِّ

لبَ ص ً، وال فـَْرَق بـَْنيَ أْن َتُكوَن ُمَصاَحبَـُتُه  ً أو َزما ً أو َمكا ً كاَن أو َحَيوا َدِن، وهو حب: الصَّاِحُب: املُالزُِم إْنسا
لِعنايَِة واِهلمَِّة، وعلى هذا قال الشاعر:  األْصُل، واألْكثـَُر، أو 

 َلِئْن ِغْبَت َعْن َعْيِين فما ِغْبَت َعْن قـَْلِيب 
َف فيه وال يقاُل يف الُعْرِف إال ِلَمْن َكثـَُرْت ُمالَزَمُتُه، ويُقاُل لِلماِلِك للشيِء: هو صاِحُبُه، وكذلك لَِمْن َميِْلُك التََّصرُّ  

[الكهف:  ]،  {قَاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو ُحيَاِورُُه}40ويف كل ذلك قال تعاىل:  {ِإْذ يـَُقوُل ِلَصاِحِبِه الَ َحتَْزْن} [الّتوبَة: 



]،  70]،  {َوَأْصَحاِب َمْدَيَن} [الّتوبَة: 9]،  {أَْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم} [الكهف: 37
]،  {ِمْن 27]،  {َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن} [يُونس: 42{َأْصَحاُب اْجلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن} [األعَراف: 

ثِّر: 6اِب السَِّعِري} [فَاِطر: َأْصحَ  ا 31]، وأمَّا قوُلُه:  {َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب النَّاِر ِإالَّ َمَالِئَكًة} [املدَّ ]، أي املُوكَّلَني ِ
َم. وقد ُيضاُف الصَّاِحُب إَىل َمُسوِسِه، حنُو: صاِحِب اجلَْيِش، وإَىل ساِئِسِه حنوُ  ا كما تـََقدَّ ِبَني  : صاِحِب ال املَُعذَّ
حاٍب األِمري. واملُصاَحَبُة واالْصِطحاُب أبْـَلُغ ِمن االْجِتماِع، ألْجِل أنَّ املُصاَحَبَة تـَْقَتِضي طُوَل لُْبِثِه، َفُكلُّ اْصطِ 

ً. قال تعاىل:  {َوَال َتُكْن َكَصاِحِب اْحلُوِت} [الَقَلم:  اِحِبُكْم ] و  {َما ِبصَ 48اْجِتماٌع، وليَس ُكلُّ اْجِتماٍع اْصِطحا
َي النِيبُّ عليه وعلى آله الصالة السالُم 46ِمْن ِجنٍَّة} [َسَبإ:  ُتُموُه »صاِحَبُكمْ «]. وقد مسُِّ ، تنبيهاً أنَُّكْم َصِحبـْ

ِطَنُه ومل جتَُِدوا به َخَبًال وِجنًَّة. وكذلك قولُُه:  {َوَما َصاِحُبُكْم ِمبَجْ  ُنوٍن} [الّتكوير: وجرَّبـُْتُموُه وَعَرفْـُتُموُه ظاِهَرُه و
]. واِإلصحاُب للشيِء: االْنِقياُد له، وأْصُلُه: أْن َيِصَري له صاِحباً. ويُقاُل: أْصَحَب ُفالٌن، إذا َكبـَُر ابـُْنُه َفصاَر 22

ً: ُجِعَل صاِحباً له.  {َوَال ُهْم ِمنَّا ُيْصَحُبوَن} [األنبَياء:  وُن َهلُْم ِمْن ] أي ال َيكُ 43صاِحَبُه. وأْصَحَب ُفالٌن ُفال
جيارون من  ِجَهِتنا ما َيْصَحبُـُهْم ِمْن َسِكيَنٍة َوَرْوٍح وتـَْرِفيٍق وحنو ذلك، ِممَّا ُيْصِحُبُه أْولِياَءُه. واملعىن: أنَّ الكفاَر ال
َري صاحُب اجلار. وأِدٌمي ُمْصَحٌب: بقَي الشََّعُر أو الصوُف أو الوبـَُر الذي عليه، ومل   ُجيَزَّ عنه.عذابنا، ألنَّ ا

.  صحف: الصَِّحيَفُة: املَْبُسوُط ِمَن الشيِء، َكَصِحيَفِة الَوْجِه، والصَِّحيَفِة اليت ُيْكَتُب فيها. وَمجُْعها َصحاِئُف وُصُحفٌ 
ُلو ُصُحًفا ُمَطهََّرًة * ِفيَها ُكُتٌب قـَيَِّمٌة} [البَـيّـَنة19{ُصُحِف ِإبْـَراِهيَم َوُموَسى} [األعلى:  ] قيَل: 3-2: ]، و  {يـَتـْ

َِّ املُتـََقدَِّمِة. و  َدِة ما يف ُكُتِب ا ا الُقرآُن. وَجْعُلُه ُصُحفاً فيها ُكُتٌب ِمْن أْجِل َتَضمُِّنِه ِلِز املُْصَحُف: ما ُجِعَل أرِيَد ِ
يـَُتُه على غري ما هو الْشِتباِه ُحُروِفِه. جاِمعاً للصُُّحِف املَْكُتوبَِة، وَمجُْعُه َمصاِحُف. والتَّْصِحيُف: ِقَراَءُة املُْصَحِف، َوِروا  والصَّْحَفُة: ِمْثُل َقْصَعٍة عريَضٍة.

] أي 33صخ: الصَّاخَُّة: صيحُة القيامة، يُقاُل: َصخَّ َيِصخُّ َصّخاً، فهو صاخٌّ.  {َفِإَذا َجاَءِت الصَّآخَُّة} [َعَبَس: 
ا، وهو املشاُر إليه بقولِِه إذا جاءت صيحُة القيامة يصخُّ هلا اخلْلُق، أي: يستمعون  م لشدة صو هلا وتكاُد ُتصمُّ آذا

َفُخ ِيف الصُّوِر} [األنَعام:   ].73تبارك وتعاىل:  {يـَْوَم يـُنـْ
] و  {َوَمثُوَد الَِّذيَن َجابُوا الصَّْخَر 16صخر: الصَّْخُر: اَحلَجُر الصُّْلُب. قال تعاىل:  {فـََتُكْن ِيف َصْخَرٍة} [لقَمان: 

لْ   ].9َواِد} [الَفجر: ِ
]، وقـد 61صـدد: الصُُّدوُد والصَّدُّ: قد َيُكوُن اْنِصرافاً عن الشيِء واْمِتناعاً، حنُو  {َيُصدُّوَن َعْنَك ُصُدوًدا} [النَِّساء: 

ُهْم َعِن السَِّبيِل} [ ]،  {الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا 24النَّمل: يُكوُن َصْرفاً وَمْنعاً حنُو:  {َوَزيََّن َهلُُم الشَّْيطَاُن َأْعَماَهلُْم َفَصدَّ
َِّ} [النَِّساء:  َِّ} [األنَفال: 167َعْن َسِبيِل ا ]،  {ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبٌري َوَصدٌّ َعْن 47]،  {َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل ا

} [البَـَقَرة:  َِّ َِّ 217َسِبيِل ا ِت ا َ نََّك َعْن آ ] إَىل َغري ذلك ِمَن 87بـَْعَد ِإْذ أُْنزَِلْت إِلَْيَك} [الَقَصص: ]،  {َوَال َيُصدُّ
ِت. ويقال: َصدَّ عنه َيُصدُّ ُصُدوداً: أعرض عنه، وَصدَّ َيِصدُّ صّداً وصديداً: أضجَّ وعجَّ، والصَّدُّ: اجلََبُل،  اآل



لدم ويقال له القيُح، وُضرَب َمَثًال لِمَ  ْطَعِم أْهِل الناِر، قال تعاىل:  {َوُيْسَقى ِمْن َماٍء والصَِّديُد: ماء اجلرح املختلط 
 ].16َصِديٍد} [إبراهيم: 

َل َما ِيف 25صـدر: الصَّْدُر: اجلارَِحُة  {َربِّ اْشرَْح ِيل َصْدِري} [طه:  ] وَمجُْعُه: ُصُدوٌر. قال تعاىل:  {َوُحصِّ
ت:  ِم الشـيِء، 46الَِّيت ِيف الصُُّدوِر} [اَحلّج:  ]،  {َوَلِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوبُ 10الصُُّدوِر} [الَعادَ ]. مث اْسُتِعَري ملَُقـدَّ

َفُه، َكَصْدِر الَقناِة، وَصْدِر املَْجِلس، والِكتاِب، والكالِم. وَصَدَرُه: أصاَب َصْدَرُه، أو َقَصَد َقْصَدُه، حنُو: َظَهَرُه وَكتَـ 
ذا ُعدَِّي َصَدَر ِبَعْن اقـَْتَضى االْنِصراَف. تـَُقوُل: َصَدَرِت اِإلبُل َعِن املاِء ومنه قيَل: َرُجـٌل َمْصُدوٌر: َيْشُكو َصْدَرُه. وإ

ً} [الزّلزَلة:  ] واملَصَدُر يف احلَِقيَقِة: َصَدٌر 6َصَدراً ومصدراً، أي رجعْت عنه وانصرفت  {يـَْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتا
]، أي حىتَّ 23مانِِه، قال تعاىل:  {َقالََتا َال َنْسِقي َحىتَّ ُيْصِدَر الّرَِعاُء} [الَقَصص: َعِن املاِء، وِلَمْوِضع املَْصَدِر، وِلزَ 

َتِظُر ُفُضوَل املاِء، حىتَّ إذا ان ّ ال ُنِطيُق السَّْقَي، فـَنَـنـْ صرَف هؤالِء الناُس يـَْنَصِرَف الرُّعاُة بـَْعَد َأْن َيْسُقوا مواِشيَـُهْم، َوإ
] ُسَؤاٌل ِإلْصالح قـَُواُه، وكذلك قوُلُه 25ا ِمْن ُفُضوِل اَحلْوِض. وقولُُه:  {َربِّ اْشرَْح ِيل َصْدِري} [طه: َسَقْينا َمواِشَين

] إشاَرٌة إَىل اْشِتَفائِِهْم. وقولُُه:  {فَِإنـََّها َال تـَْعَمى اَألْبَصاُر 14جّل وَعال:  {َوَيْشِف ُصُدوَر قَـْوٍم ُمْؤِمِنَني} [الّتوبَة: 
 ] أي الَبَصائِر.46ْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف الصُُّدوِر} [اَحلّج: َوَلكِ 

ْعُتُه صدع: الصَّْدُع: الشَّقُّ يف األْجساِم الصُّْلَبِة، كالزُّجاِج واحلِديِد َوالِبناء وحنِوها. يُقاُل: َصَدْعُتُه فاْنَصدََع، وصَ  دَّ
] فريق يف اجلنة وفريق يف النار. وعنه 43َمِئٍذ َيصَّدَُّعوَن} [الرُّوم: فـََتَصدََّع. ومنه: صدع القوم، أي تفرقوا  {يـَوْ 

] أي أظِهْر  حمّمُد، وَأْعِلْن، وصرِّْح مبا 94اسُتِعَري: َصدََع األْمَر، أي كشَفُه وبيـََّنُه.  {فَاْصدَْع ِمبَا تـُْؤَمُر} [اِحلجر: 
َها َوَال يـُْنزُِفوَن} أُِمْرَت به. وكذا اسُتِعَري منه الصَُّداُع، وهو ِشبْ  ُعوَن َعنـْ ُه االْشِتقاِق يف الرَّْأِس ِمَن الَوَجِع  {َال ُيَصدَّ

 ].19[الواِقَعة: 
َِّ َوَصَدَف َعنـَْها} [األنَعام:  ِت ا َ ِ ] 157صدف: َصَدَف عنه: أْعَرَض إْعراضاً َشِديداً  {َفَمْن َأْظَلُم ِممَْن َكذََّب 

تَِنا ُسوَء اْلَعَذاِب ِمبَا َكانُوا َيْصِدُفوَن} [األنَعام: أي أعرض عنها،  {َسَنْجزِ  َ ] أي 157ي الَِّذيَن َيْصِدُفوَن َعْن آ
] أي سّوى بني 96يُعرضون. وصُدُف اجلبل أي جانبه. قوله تعاىل:  {َحىتَّ ِإَذا َساَوى بـَْنيَ الصََّدفـَْنيِ} [الكهف: 

 لبحر.جانيب اجلبل . والصََّدُف هو الذي خيرج من ا
ِن  ـْدُق والَكِذُب: أْصُلُهما يف القوِل، ماِضياً كاَن أو ُمْستَـْقَبًال، َوْعـدًا كـاَن أو َغْيـَرُه. وال َيُكو لَقْصِد صـدق: الصِّ
ِن يف القوِل إال يف اَخلَربِ ُدوَن َغْريِِه ِمْن أْصناِف الَكالِم، ولذلك قال:  {وَ  َمْن َأْصَدُق األوَِّل إال يف القوِل، وال َيُكو

َِّ ِقيًال} [النَِّساء:  َِّ َحِديثًا} [النَِّساء: 122ِمَن ا ]،  {ِإنَُّه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد} [َمرَمي: 87]،  {َوَمْن َأْصَدُق ِمَن ا
لَعـَرِض يف َغريِه ِمْن أنواِع الكالِم، كاالْسِتْفهاِم واألمـِر والدُّعاِء، وذ54 لك حنُو قوِل القاِئِل: أَزْيٌد يف ]. وقـد َيُكونـاِن 

اِر، فإنَّ يف ِضْمِنِه إْخباراً بَكْونِِه جاِهًال حباِل َزْيٍد، وكذا إذا قال: َواِسين، ففي ِضْمِنِه أنه ُحمْتاٌج إَىل املُ  واساِة، وإذا الدَّ
ْدُق: ُمطابـََقُة القوِل الضَّ  ِمَري واملُْخبَـَر عنه َمعاً. وَمَىت اْخنَرَم َشْرٌط ِمْن ذلك قال: ال تـُْؤِذين، َفِفي ِضْمِنِه أنه يـُْؤِذيِه. والصِّ



لَكِذِب، على نَ  َرًة  ْدِق و لصِّ َرًة  ْدِق، وإمَّا أْن يُوَصَف  لصِّ ّماً، َبْل إمَّا أْن ال يُوصَف  َظَرْيِن مل َيُكْن ِصْدقاً 
َِّ، فإنَّ هذا َيِصحُّ أْن يُقاَل ِصْدٌق: ِلَكْوِن املُْخَرب عنه  ُخمَْتِلَفْنيِ، كقوِل كاِفٍر إذا قال ِمْن َغْري اْعِتقاٍد: حم مٌد َرُسوُل ا

َّ تعاىل املُناِفِقيـَن َحيْ  ْلوْجِه الثاين: إْكذاُب ا ـُث َقاُلوا:  كذلك، وَيِصحُّ أْن يُقاَل: َكِذٌب، ِلُمخاَلَفِة قولِِه َضِمريَُه. و
 َِّ ـْدُق. وقيَل: َبْل يُقاُل ِلَمْن ال َيْكِذُب 1} [املَناِفقون: {َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل ا دِّيُق، َمْن َكثـَُر منـه الصِّ ] اآليََة. والصِّ

ْدَق. وقيَل: َبْل ِلَمْن َصَدَق بقوِلِه واْعِتقاِدِه، وحَ  ِه  قََّق ِصْدَقُه ِبِفْعلِ أبداً. وقيَل: َبْل لَِمْن ال يتأتَّى منه الَكِذُب لتَـَعوُِّدِه الصِّ
يَقٌة} [املَائدة: 41{َواذُْكْر ِيف اْلِكَتاِب ِإبـَْراِهيَم ِإنَُّه َكاَن َصدِّيًقا نَِبيا} [َمرَمي:  ] و  {ِمَن النَِّبيَِّني 75]،  {َوأُمُُّه ِصدِّ

دِّيِقَني َوالشَُّهَداِء} [النَِّساء:  دِّيُقوَن ُهْم قَـْوٌم ُدوَن األْنِبياِء يف الفَ 69َوالصِّ ْدُق ]. فالصِّ ِضيَلِة؛ وقد ُيْستَـْعَمُل الصِّ
، وَكَذَب وُيْستَـْعَمالِن يف أْفعاِل اجلَوارِِح، فَـ  ُيقاُل: َصَدَق والَكِذُب يف ُكلِّ ما حيَِقُّ وَحيُْصُل يف االْعِتقاِد، حنُو: َصَدَق َظينِّ

ُب، وَكَذَب يف الِقت ُب وكما جيَِ اِل إذا كاَن ِخبالِف ذلك.  {رَِجاٌل َصَدُقوا َما يف الِقتاِل إذا َوىفَّ َحقَُّه وفـََعَل ما جيَِ
ََّ َعَلْيِه} [األحَزاب:  ] أي َحقَُّقوا الَعْهَد ِمبا أْظَهُروُه ِمْن أفْـَعاهلِِْم. وقولُُه:  {لَِيْسَأَل الصَّاِدِقَني َعْن 23َعاَهُدوا ا

َحلقِّ ُدوَن ] أي َيسَأَل َمْن َصَدَق بِلسانِِه َعْن صِ 8ِصْدِقِهْم} [األحَزاب:  ْدِق ِفْعِلِه، تـَْنِبيهاً أنه ال َيْكِفي االْعِرتاُف 
} [الَفْتح:  حلَْقِّ ِ َُّ َرُسوَلُه الرُّْؤَ  لِفْعِل. وقوُلُه تعاىل:  {َلَقْد َصَدَق ا لِفْعِل، وهو التََّحقُُّق، 27َحتَّرِيِه  ] فهذا ِصْدٌق 

َق ِبِه} [الزَُّمر:   أي َحقََّق ُرْؤيـَُتُه. وعلى ذلك قولُُه: ْدِق َوَصدَّ لصِّ ِ ] أي َحقََّق ما أْوَرَدُه قَـْوًال مبا 33{َوالَِّذي َجاَء 
ْدِق، فَـُيضاُف إليه ذلك الِفْعُل الذي يُوَصُف  لصِّ ِطناً  به، حنُو:  {ِيف َحتَرَّاُه ِفْعًال. ويـَُعبـَُّر َعْن ُكلِّ ِفْعٍل فاِضٍل ظاِهراً و

] وقوُلُه:  2]، وعلى هذا  {َأنَّ َهلُْم َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد َرِِّْم} [يُونس: 55ْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر} [الَقَمر: َمْقَعِد ِصْدٍق عِ 
]،  {َواْجَعْل ِيل ِلَساَن ِصْدٍق ِيف اآلِخرِيَن} [الشَُّعَراء: 80{أَْدِخْلِين ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجِين ُخمْرََج ِصْدٍق} [اإلسَراء: 

ُ تعاىل صاِحلاً ِحبَْيُث إذا أثـَْىن عليه َمْن بـَْعَدُه مل َيُكْن ذلك الثَّناُء َكذِ 84 َّ ً، َبْل َيُكوُن  ] فِإنَّ ذلك ُسَؤاُل أْن َجيَْعَلُه ا
 كما قال الشاعُر:

 فأْنَت الذي نـُْثين وفـَْوَق الذي نـُْثين  إذا ْحنُن أثـْنَـْينا َعَلْيَك ِبصاِلحٍ 
َُّ َوْعَدُه} [آل ِعمَران: وَصَدَق: قد يـَتَـ   ُتُه 152َعدَّى إَىل َمْفُعوَلْنيِ حنُو:  {َوَلَقْد َصَدَقُكُم ا ً: َنَسبـْ ]، وَصَدْقُت ُفال

يعاً.  {َوَلمَّا َجاَءُهْم َرُسوٌل مِ  ْدِق. وأْصَدقْـُتُه: وَجْدتُُه صاِدقاً. وقيَل: ُمها واحٌد، ويُقاالِن فيهما مجَِ َِّ ْن ِعْنِد إَىل الصِّ ا رِِهْم بِِعيَسى اْبِن َمْرَميَ ُمَصدِّقًا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه} [املَائدة: 101ُمَصدٌِّق لَِما َمَعُهْم} [البَـَقَرة:  َ َنا َعَلى آ ]. 46]،  {َوقَـفَّيـْ
َِّ ُمَصدٌِّق ِلَما وُيْستَـْعَمُل التَّْصِديُق يف ُكلِّ ما فيه َحتِْقيٌق. يُقاُل: َصَدَقين ِفْعُلُه وِكتابُُه.  {َوَلمَّ  ا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد ا

حلَْقِّ ُمَصدًِّقا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه} [آل ِعمَران: 89َمَعُهْم} [البَـَقَرة:  ِ ] و  {َوَهَذا ِكَتاٌب 3]،  {نـَزََّل َعَلْيَك اْلِكَتاَب 
ً َعَربِيا} [األحقاف:  َتِصٌب على احلاِل. ويف املََثِل:  ] أي ُمَصدٌِّق ما12ُمَصدٌِّق ِلَسا ً) ُمنـْ َم. وقوُلُه (ِلسا ِإلْنساِن ُدوَن َغْريِِه  {َفَما لَ تـََقدَّ َنا ِمْن َشاِفِعَني َصَدَقِين ِسنَّ بْكرِه. والصََّداَقُة: ِصْدُق االْعِتقاِد يف املََودَِّة، وذلك ُخمَْتصٌّ 

يٍم} [الشَُّعَراء:  ] وذلك إشاَرٌة إىل حنو قولِِه:  {اَألِخالَّءُ يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ 101-100*َوَال َصِديٍق محَِ



]. والصََّدقُة: ما ُخيْرُجُه اِإلْنساُن ِمْن مالِِه على وْجِه الُقْربَِة كالزَّكاِة، لِكن الصََّدَقُة يف األْصِل 67اْلُمتَِّقَني} [الّزخُرف: 
ْدَق يف ِفْعِلِه. قال:  {ُخْذ ِمْن تُقاُل للُمَتَطوَِّع  به، والزَّكاُة لِلواِجِب. وقد ُيَسمَّى الواِجُب َصَدَقًة إذا َحتَرَّى صاِحُبها الصِّ

َا الصََّدَقاُت لِْلُفَقَراِء} [الّتوَبة: 103أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة} [الّتوبَة:  َفَال َصدََّق َوَال ]. يُقاُل: َصدََّق وَتَصدََّق  {60]،  {ِإمنَّ
ََّ َجيْزِي اْلُمَتَصدِِّقَني} [يُوُسف: 31َصلَّى} [الِقَياَمة:  ]،  {ِإنَّ اْلُمصَّدِِّقَني َواْلُمصَِّدَقاِت} [احلَديد: 88]،  {ِإنَّ ا

{َواْجلُُروَح ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدََّق  ] يف آٍي َكِثريٍَة. ويُقاُل ِلما َجتاَىف عنه اِإلْنساُن ِمْن َحقِِّه: َتَصدََّق به، حنُو قولِِه: 18
ٌر 45ِبِه فَـُهَو َكفَّاَرٌة َلُه} [املَائدة:  ُقوا َخيـْ ] أي َمْن َجتاَىف عنه. وقولُُه:  {َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَـَنِظَرٌة ِإَىل َمْيَسَرٍة َوَأْن َتَصدَّ

ما «ُر َجمَْرى الصََّدَقِة. وعلى هذا ما َوَرَد َعِن النيبِّ (ص) : ] فإنه أْجَرى ما ُيساَمُح به املُْعسِ 280َلُكْم} [البَـَقَرة: 
] وعلى هذا قولُُه:  {َوِديٌَة ُمَسلََّمٌة ِإَىل َأْهِلِه ِإالَّ َأْن 131ـ ص 4[أمحد بن حنبل ـ م» ُكُلُه العاِفَيُة فهو َصَدَقةٌ 

َادلة: ] َفَسمَّى إْعفاَءُه َصَدَقًة. وقو 92َيصَّدَُّقوا} [النَِّساء:  ]،  12ُلُه:  {فـََقدُِّموا بـَْنيَ َيَدْي َجنَْواُكْم َصَدَقًة} [ا
َادلة:  ْن يـََتَصدََّق َمْن يُناِجي 13{أََأْشَفْقُتْم َأْن تـَُقدُِّموا بـَْنيَ َيَدْي َجنَْواُكْم َصَدَقاٍت} [ا ْم كانوا قد أُِمروا  ] فإ

ْرَتِين ِإَىل َأَجٍل َقرِيٍب َفَأصَّدََّق َوَأُكْن ِمَن الصَّاِحلَِني} [املَناِفقون:  الرَُّسوَل ِبَصَدَقٍة ما غَري ُمَقدَّرٍَة. وقولُُه:  {َربِّ َلْوَال َأخَّ
 ] َفِمن الصَّْدِق، أو ِمَن الصََّدَقِة. وَصَداُق املَرأِة، وِصَداُقها، وُصْدقـَُتها: ما تـُْعَطى ِمْن َمْهرها. وقد أْصَدقْـُتها 10

 ] أي وأعطوا النساء مهورهن عطيًة من هللا الوهاب الكرمي.4َساَء َصُدَقاِِنَّ ِحنَْلًة} [النَِّساء: {َوآُتوا النِّ 
 صدى: الصََّدى: َرْجُع الصَّْوِت، َوُهَو َصْوٌت يـَْرِجُع إلْيَك ِمْن ُكلِّ َمكاٍن َصِقيٍل. والتَّْصِديَُة: الّتصفيُق، وهو ضربُ 

] أي تصفيقاً 35:  {َوَما َكاَن َصالَتـُُهْم ِعْنَد اْلبَـْيِت ِإالَّ ُمَكاًء َوَتْصِديًَة} [األنَفال: اليِد على اليِد، قولُُه تعاَىل 
مَّا َمِن وصفرياً. واملكاء: صفري الطري. والتََّصدِّي أْن يُقاَبَل الشيُء ُمقابـََلَة الصَّدى، أي الصَّْوِت الرَّاِجِع ِمن اجلََبِل.  {أَ  ] أي تتعّرض له وتُقبل عليه بوجهك. والصََّدى: يُقاُل للجسد من اآلدميِّ 6-5َلُه َتَصدَّى} [َعَبَس:  اْستَـْغَىن *َفَأْنتَ 

ُيَسمَّى  بعد موتِِه، وحلشوِة الرأِس، ويُقاُل له اهلامة، كما يُقال لِلدِّماِغ ِلَكْوِن الدِّماِغ ُمَتَصّوِراً ِبُصوَرِة الصََّدى، وهلذا
ً حىت ال َيُكوَن له َصًدى يـَْرِجُع إليه هاَمًة. وقوُهلُْم: أَصمَّ  ُ له َصْو َّ َخلَرِس. واملَْعَىن: ال َجَعَل ا ُ َصَداُه، َفُدعاٌء عليه  َّ ُء وصاِديٌَة. ا ُن، وامرأٌة َصْد  ِبَصْوتِِه، وقد يُقاُل ِلِشدَِّة الَعَطِش: َصًدى. ومنه: َرُجٌل َصْد

َي بذلك اْعِتباراً ِبَكْونِِه َصْرحاً َعِن الشَّْوِب، أي خاِلصاً. قال تعاىل:  {َصرٌْح ُممَرٌَّد صرح: الصَّْرُح: بـَْيٌت عاٍل ُمزَ  وٌَّق. مسُِّ : َخُلَص َعْن َحمِْضِه. وَصرََّح 44]،  {ِقيَل َهلَا اْدُخِلي الصَّْرَح} [النَّمل: 44ِمْن قَـَوارِيَر} [النَّمل:  ]. وَصرِيُح اَحلقِّ
َ وأظهر ما يف نفسه.ُفالٌن ِمبا يف نَـ   ْفِسِه: بنيَّ

] أي يستغيثوَن.  37صرََخ: َصرََخ ُصراخاً وَصِرخياً: َصاَح واستغاَث. قال تعاىل:  {َوُهْم َيْصَطرُِخوَن ِفيَها} [َفاِطر: 
َألْمِس َيْسَتْصرُِخُه} [الَقَصص:  ] أي فال 43س: ] أي َيْسَتغيُث به ويستنصره. وقولُُه:  {َفَال َصرِيَخ َهلُْم} [ي18{ِ

َ ِمبُْصرِِخُكْم َوَما أَنـُْتْم ِمبُْصرِِخيَّ} [إبراهيم:  ] يقال اْستصرَخين فالٌن فَأْصَرْخُتُه، أي اسَتغاَث 22ُمغيَث. وقوله:  {َما َأ
ُتُه، فالشيطاُن يقوُل ِلَمْن َأطاُعوُه: ما أ ِمبُِغيِثُكْم وال ُمعيِنُكْم وما أَنـُْتم مبُِغيِثيَّ   وال ُمِعيِينَّ. يب فأعنـْ



ْنِب، والتََّشدُّد فيه، واالْمِتناُع ِمَن اِإلْقالِع عنه. وأْصُلُه مَن الصَّرِّ، أي الشَّ  دِّ. قال تعاىل:  صر: اِإلْصراُر: التـََّعقُُّد يف الذَّ
]،  135وا َعَلى َما فـََعُلوا} [آل ِعمَران: ]. والصُّرَُّة: ما تـُْعَقُد فيه الدَّراِهُم  {َوملَْ ُيِصرُّ 260{َفُصْرُهنَّ إَِلْيَك} [البـََقَرة: 

]،  {وََكانُوا ُيِصرُّوَن َعَلى اْحلِْنِث 7]،  {َوَأَصرُّوا َواْسَتْكبَـُروا اْسِتْكبَاًرا} [نُوح: 8{مثَُّ ُيِصرُّ ُمْسَتْكِربًا} [اجلَاثَية: 
يُقاُل: هذا ِمينِّ ِصّرِي وأِصّرِي وِصرَّى وأِصرَّى وُصّرِي ]. واِإلْصراُر: ُكلُّ َعْزٍم َشَدْدَت عليه. 46اْلَعِظيِم} [الواِقَعة: 

ِرًحيا َصْرَصًرا} وُصرَّى، أي جدٌّ وعزميٌَة. والصَُّروَرُة ِمَن الّرِجاِل والنساِء: الذي مل َحيُجَّ، والذي ال يُرِيُد التـََّزوَُّج. وقوُلُه:  {
ِة، ِلما يف البـُُروَدِة ِمَن التـََّعقُِّد كما يف قوله تعاىل:  {َكَمَثِل ] َلْفُظُه ِمَن الصَّرِّ، وذلك يـَْرِجُع إ16[ُفّصَلت:  َىل الّشدَّ

] أي فيها الربد الشديد، املهلك. والصَّرصُر، هو تكرار أحرف (صّر) ـ مثل  117رِيٍح ِفيَها ِصرٌّ} [آل ِعمَران: 
ماَعُة املُْنَضمُّ بـَْعُضُهْم إَىل بـَْعٍض، كأنـَُّهم ُصرُّوا، كبكب وكفكف ـ مبعىن استمرار الشّدة يف الربد القارس. والصَّرَُّة: اجلَ 

ت:  ُعوا يف ِوعاٍء  {َفَأقـْبَـَلِت اْمَرأَتُُه ِيف َصرٍَّة} [الّذاَر  ]. وقيَل: الصَّرَُّة: الصَّْيَحُة، أو تقطيُب الوجِه.29أي مجُِ
راُط: الطريُق الواضُح املُتَِّسُع، قال تعاَىل:  {َوَأنَّ  ]، واملُْسَتقيُم: 153 َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما} [األنَعام: صرط: الصِّ

ُ تعاَىل:  {يـَْهِدي َمْن َيَشاءُ ِإَىل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم} [البَـَقَرة:  َّ ]، أي يـُْرشُدُه 142املُْسَتِوي الذي ال اْعِوجاَج فيه. قاَل ا
راَط ألنّه ، وإّمنا َمسَّاُه الصِّ طريُق اجلَنَِّة املُؤدِّي إليها، كما يُؤّدي الطَّريُق إىل املَْقِصِد اّلذي يـَْقِصُدُه  إىل الّديِن اإلسالميِّ

ِقيَم} السَّاِئُر على هذا الّطريِق. وأما قولُُه تعاَىل عِن الّشيطاِن الرجيِم عندما َقاَل:  {َألَ◌قـُْعَدنَّ َهلُْم ِصَراَطَك اْلُمْستَ 
 قِّ َألُصدَّنـَُّهْم عنُه.] فمعناه: على طريِقَك احل16[األعَراف: 

َراَعةُ  : ِحرَفُة املُصارِِع. صرع: الصَّرُْع: الطَّرُْح اْسِتْلقاًء على األرِض، يُقاُل: َصَرْعُتُه َصْرعاً. والصَّْرَعُة: حاَلُة املَْصُروِع. والصِّ
ِن. 7[احلَاقَّة: وَرُجٌل َصريٌع: أي َمْصُروٌع، وقـَْوٌم َصْرَعى  {فَـتَـَرى اْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعى}  ]. وُمها ِصْرعاِن، كقوهلِِْم: ِقْر
ْعر؛ ويف احلديث:  َمَثُل املؤمِن كاخلامِة من الزرع َتْصَرُعَها الريُح «واملِْصراعاِن: ِمَن األبواِب، وبه ُشبَِّه املِْصراعاِن يف الشِّ

 أي ُمتيُلها وتـَْرِميها من جانٍب إىل جانب.» مرًَّة وتـَْعِدُهلا ُأخرى
ُهْم} [آل َف: الّصْرُف: َردُّ الشيِء ِمْن حاَلٍة إَىل حاَلٍة، أو إْبَداُلُه ِبَغْريِِه. يُقاُل: َصَرفْـُتُه فاْنَصَرَف  {مثَُّ َصَرَفُكمْ صر   َعنـْ

ُهْم} [ُهود: 152ِعمَران:  َْتِيِهْم َلْيَس َمْصُروفًا َعنـْ ُسوَرٌة َنَظَر بـَْعُضُهْم ِإَىل ]. وقولُُه:  {َوِإَذا َما أُْنزَِلْت 8]،  {َأَال يـَْوَم 
ُ قـُُلوبـَُهْم} [الّتوبَة:  َّ ]، َجيُوُز أْن َيُكوَن ُدعاًء على املنافقني 127بـَْعٍض َهْل يـََراُكْم ِمْن َأَحٍد ُمثَّ اْنَصَرُفوا َصَرَف ا

] أي ال 19يُعوَن َصْرفًا َوَال َنْصًرا} [الُفرقان: والكافرين، وأْن َيُكوَن ذلك إشاَرًة إَىل ما فـََعَلُه ِِْم. وقولُُه:  {َفَما َتْسَتطِ 
 ِمْن حاَلٍة إَىل حاَلٍة يـَْقِدُروَن أْن َيْصرُِفوا َعْن أنـُْفِسِهُم الَعَذاَب، أو أْن َيْصرُِفوا أنـُْفَسُهْم َعِن الناِر. وقيَل: أْن َيْصرفُوا األْمرَ 

َصْرٌف وال َعْدٌل. وقوُلُه:  {َوِإْذ َصَرفْـَنا ِإَلْيَك نـََفًرا ِمَن اجلِْنِّ} [األحقاف: يف التـَّْغِيري، ومنه قَـْوُل الَعَرِب: ال يـُْقَبُل منه 
بَـْلنا ِِْم إلْيَك، وإَىل االْسِتماع ِمْنَك. والتَّْصريُف. كالصَّْرِف إالَّ يف التَّْكِثِري. وأْكثـَُر ما يُقاُل يف 29 َصْرِف ] أي أقـْ

ِت الشيِء ِمْن حاَلٍة إَىل حاَلٍة، و  ِح: هو َصْرُفها ِمْن حاٍل إَىل حاٍل.  {َوَصرَّفْـَنا اآلَ ِمْن أْمٍر إَىل أْمٍر. وَتْصريُف الرِّ
] ومنه 113] أي كرر احلجج البّينات،  {َوَصرَّفـَْنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد} [طه: 27َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن} [األحقاف: 



ِم، وَرُجٌل َصيـَْرٌف وَصْرييفٌّ وَصرَّاٌف. وقيَل ِلُكلِّ خاِلٍص َعْن َغْريِِه: َصِرٌف، كأنه َتْصريُف الكالِم، وَتْصرِيُف الدَّراهِ 
 ُصِرَف عنه ما َيُشوبُُه.

صاِد ْنزَِلِة احلَْ صرَم: يقال: َصَرَم الشَّيَء أي َقَطَعُه، وَأْصَرَم النَّْخُل: حاَن له أن ُيْصَرَم أي يـُْقَطَف، والصُّْرَمُة من النَّْخِل مبَِ 
 واْلِقطاِف يف الزَّرْع والَكْرم. والصَّرُمي: اللَّيُل األسود. قال الشاعر:

ُلِين وما اْنَكَشَف الصَّرميُ   أال بكرت وعاِذَليت تَلومُ   ُجتَهِّ
ا مبكّرِين. وُيَسمَّى 17وقوله تعاىل:  {ِإْذ أَْقَسُموا َلَيْصرُِمنـََّها ُمْصِبِحَني} [الَقَلم:   النَّهاُر أيضاً َصرمياً فَـُهَو ] أي َجيْتَـُنوَ

ضاً: املَصروُم من األْضداِد، ألنَّ اللَّيَل يـَْنَصرُِم عنَد جميء النَّهاِر، والنَّهار يـَْنَصرُِم ِعْنَد جميء اللَّيل أي ينقضي، والصَّرُمي أي
كاللَّيِل املظلم. وقوله تعاىل:  {ِإْن   ] أي20أي املَْقطوُع من الزَّرع، وقوُله تعاىل:  {َفَأْصَبَحْت َكالصَِّرِمي} [الَقَلم: 

ُتْم َصارِِمَني} [الَقَلم:   ] أي قاطعني مثاَر النخل.22ُكنـْ
] وهو ُمَفْيِعٌل ِمَن السَّْطِر والتَّْسِطِري أي الِكتابَِة، 37صطر: َصَطَر وَسَطَر: واِحٌد.  {أَْم ُهُم اْلُمْسيِطُروَن} [الطُّور: 

َِّ َيِسٌري}أي ُهُم الذيَن تـََولَّْوا كِ   تابََة ما ُقدَِّر َهلُْم قبَل أْن ُخِلقَ، إشاَرًة إَىل قولِِه:  {ِإنَّ َذِلَك ِيف ِكَتاٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى ا
] أي ُمتَـَولٍّ أْن 22]. وقوُلُه  {َلْسَت َعَلْيِهْم ِمبَُصْيِطٍر} [الَغاِشَية: 12] وقوِلِه  {ِيف ِإَماٍم ُمِبٍني} [يس: 70[اَحلّج: 

َم ذلك يف ا ِلث َهلُما يف األبِْنَيِة. وقد تـََقدَّ ِني.َتْكُتَب عليهْم، وتـُْثِبَت ما يـَتَـَولَّْونَُه. وَسْيَطْرُت وبـَْيَطْرُت ال   لسِّ
لذَّاِت و  داِر، وُمها  ا صعد: الصُُّعوُد: الذَّهاُب يف املَكاِن العاِيل. والصَُّعوُد واَحلُدوُر: ِلمكاِن الصُُّعوِد واالحنِْ اِحٌد، وإمنَّ

ْنَحِدراً يُقاُل ِلَمكانِِه: َخيَْتِلفاِن ِحبََسِب االْعِتباِر ِمبَْن َميُرُّ فيهما. َفَمَىت كاَن املارُّ صاِعداً يُقاُل ِلمكانِِه: َصُعوٌد، وإَذا كاَن مُ 
َعُد يُقاُل لْلَعَقَبِة، وُيْسَتعاُر ِلُكلِّ شاقٍّ  َحُدوٌر. والصََّعُد، والصَِّعيُد والصَُّعوُد يف األْصِل واِحٌد، َلِكِن الصَُّعوُد والصَّ 

ً َصَعًدا} [اجلّن:  ثِّر: 17{َوَمْن يـُْعِرْض َعْن ِذْكِر َربِِّه َيْسُلْكُه َعَذا ] 17] أي شاقّاً. وقال:  {َسأُْرِهُقُه َصُعوًدا} [املدَّ
] وقال بـَْعُضُهْم: الصَِّعيُد يُقاُل 43ُموا َصِعيًدا طَيًِّبا} [النَِّساء: أي َعَقَبًة شاقًَّة. والصَِّعيُد: يُقاُل ِلَوْجِه األرِض  {فـَتَـَيمَّ 

ِم أْن يـَْعَلَق ِبَيِدِه ُغباٌر.وأما قوله تعاىل:  {فـَُتْصِبَح  َصِعيًدا َزَلًقا} للغُباِر الذي َيْصَعُد ِمَن الصُُّعوِد. وهلذا ال بد للُمتَـَيمِّ
َا َيصَّعَُّد ِيف السََّماِء} [األنَعام: ] أي أرضاً مستوية ال نبات 40[الكهف:  فيها تزلق عنها القدم. وقوُلُه  {َكَأمنَّ

] أي يـََتَصعَُّد. وأما اِإلْصعاُد فقد قيَل: هو اإلْبعاُد يف األرِض َسواٌء كاَن ذلك يف ُصُعوٍد أو ُحُدوٍر، وأْصُلُه ِمَن 125
َعة، كاخلُُروِج ِمَن الَبْصَرِة إَىل َجنْد وإىل اِحلجاِز، مث اْستـُْعِمَل يف اإلْبعاِد وإْن مل الصُُّعوِد، وهو الذَّهاُب إَىل األْمِكَنِة املُْرتَفِ 

ملَِجيِء َسواٌء كاَن إَىل أْعَلى أو » َتعالَ «َيُكْن فيه اْعِتباُر الصُُّعوِد. كقوِهلْم:  فِإنَُّه يف األْصِل ُدعاٌء إىل الُعُلوِّ، وصاَر أْمراً 
] وقيَل: مل يـُْقَصْد بقولِِه: {إذ ُتْصِعُدوَن} إَىل 153ْذ ُتْصِعُدوَن َوَال تـَْلُووَن َعَلى َأَحٍد} [آل ِعمَران: إَىل أْسَفَل  {إِ 

ا أشاَر به إَىل ُعُلوِِّهْم فيما َحتَرَّْوُه وأتَـْوُه، كقوِلَك: أبـَْعْدُت يف كذا، واْرتـََقْيُت في ، ه ُكلَّ ُمْرتَقىً اِإلْبعاِد يف األرِض، وإمنَّ
، كما وكأنه قال: إْذ بـَُعْدُمت يف اْسِتْشعاِر اَخلْوِف واالْسِتْمراِر على اهلَزميَِة. واْسُتِعَري الصُُّعوُد ِلما َيِصُل ِمَن الَعبْ  َِّ ِد إَىل ا

َِّ إَىل الَعْبِد  {ِإَلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َوالْ  ] الصعود 10َعَمُل الصَّاِلُح يـَْرفـَُعُه} [فَاِطر: اْسُتِعَري النـُُّزوُل ِلما َيِصُل ِمَن ا



ها هنا مبعىن: القبول. فيكون العمل الصاحل هو الذي يرفع الَكِلم الطيب إىل هللا فيتقبله ويثيب عليه. وقولُُه:  
ً َصَعًدا} [اجلّن:   ] أي شاقّاً.17{َيْسُلْكُه َعَذا

َك لِلنَّاِس} [لقَمان: صعر: الصََّعُر: َمْيٌل يف الُعُنِق. والتَّْصعِ  ] 18ُري: إمالَُتُه َعِن النََّظر ِكْرباً، قال تعاىل  {َوَال ُتَصعِّْر َخدَّ
اً، ويف احلديِث:  ُه: أي أماَل وجَهُه عن الّناِس إعراضاً وَتَكربُّ يت على النَّاِس َزماٌن ليَس فيهْم إالَّ أْصَعُر أو «َصعََّر َخدَّ َ  ».أَبـْتَـرُ 

ُة الَكِبريَُة، إالَّ أنَّ الصَّْقَع يُقاُل يف األْجساِم األْرِضيَِّة، والصَّْعقَ صعق: الصَّاِعقَ  ِن، وُمها اهلَدَّ  ُة، والصَّاِقَعُة يـََتقار
 اَألْرِض} ْن ِيف فباألْجساِم الُعْلِويَِّة. والصاِعَقُة على َثالثَِة أْوُجٍه: األوُل: املَْوُت كقولِِه:  {َفَصِعَق َمْن ِيف السََّماَواِت َومَ 

]. والثاين: الَعَذاُب، كقوِلِه  {أَْنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة ِمْثَل 153] وقوِلِه:  {فََأَخَذتـُْهُم الصَّاِعَقُة} [النَِّساء: 68[الزَُّمر: 
َِ 13َصاِعَقِة َعاٍد َوَمثُوَد} [ُفّصَلت:  ا َمْن َيَشاُء} [الّرعد: ]. والثالُث: الناُر، كقوِلِه  {َويـُْرِسُل الصََّواِعَق فـَُيِصيُب 

ا شيءٌ واِحٌد، 13 ٌر أو َعذاٌب أو َمْوٌت. وهي يف ذاِ ]. والصاِعَقَة هَي الصَّْوُت الشَِّديُد ِمَن اَجلوِّ، مث َيُكوُن منه 
ِثرياٌت منها. وأما قولُُه تعاَىل:  {َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا فَـَلمَّا أَفَاَق} [األعَراف:  ]، فمعناه أنَّ 143وهذه األْشياُء َ

ا عاَش أو موسى قد َسَقَط َمْغِشيا عليِه دوَن أْن ميوَت ألنَُّه أَفاَق بَعَد الَغْشَيِة، وِمْن ُهنا ال يُقاُل: أَفاَق املَيُِّت، وِإمن
م هللا كلَّهم مث بَعثهم لقولِِه تعاىل: ؛ وأما السَّبعوَن َرُجًال الذيَن كانوا مع موسى (ع) فقْد أما {مثَُّ بـََعثْـَناُكْم ِمْن   َحيَّ

 ].56بـَْعِد َمْوِتُكْم} [البَـَقَرة: 
َغُر والِكبَـُر ِمَن األْمساِء املَُتضادَِّة اليت تُقاُل ِعْنَد اْعِتباِر بـَْعِضها ببَـْعٍض. فالشيُء قد َيُكوُن َصِغري  اً يف َجْنِب صغر: الصِّ

َرًة  ْعِتباِر الَقْدِر واملَْنزَلِة. قال تعاىل:  {وَكُ ْعِتباِر الزَّماِن، َفيقاُل: ُفالٌن َصِغٌري وُفالٌن َكِبٌري، إذا كاَن ما َله ِمَن الشيِء، وَكِبرياً يف َجْنِب آَخَر. وقد ُتقاُل  َرًة  ْعِتباِر اجلُثَِّة، و رًة تُقاُل  نَني أَقلَّ ِممَّا لآلخر، و لُّ َصِغٍري وََكِبٍري السِّ ]، وقوله:  {َوَما يـَْعُزُب َعْن 49] و  {َال يـَُغاِدُر َصِغريًَة َوَال َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَها} [الكهف: 53ُمْسَتَطٌر} [الَقَمر: 
] أي: وال أصَغَر من 61َربَِّك ِمْن ِمثْـَقاِل َذرٍَّة ِيف اَألْرِض َوَال ِيف السََّماِء َوَال َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوَال َأْكبَـَر} [يُونس: 

حلجم واملَْنزَلِة واَخلْري والشَّرِّ. يُقاُل: َصِغَر ِصَغراً يف ِضدِّ الَكِبري. وَصُغَر َصَغراً وَصغاراً يف الذِّلَّ الذرة، إذ كُ  ِة. لُّ ذلك 
ملَْنزَلِة الدَّنِيَِّة  {َحىتَّ يـُْعُطوا اجلِْْزيََة َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن} [الّتوبَة:   ].29والصاِغُر: الرَّاِضي 

َء: إذا أََمْلُتُه لَِيجْ صغو َتِمَع ما : الّصْغُو: املَْيُل، يُقاُل: َصَغِت النُُّجوُم والشمُس َصْغواً: ماَلْت لِْلُغُروِب. وأصَغْيُت اإل
آلِخرَ  ِ ]، 113ِة} [األنَعام: فيه. وأْصَغْيُت إَىل ُفالٍن: ِمْلُت بَسمعي َحنَْوه.  {َولَِتْصَغى ِإَلْيِه أَْفِئَدُة الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن 

.4أي َمتيُل إليِه؛ وقوُلُه تعاَىل:  {فـََقْد َصَغْت قـُُلوُبُكَما} [الّتْحرمي:   ] أي ماَلْت قلوُبكما إىل اِإلمثِْ
ثريِب، صفح: َصْفُح الشيِء: َعْرُضُه وجانُِبُه، َكَصْفَحِة الَوْجِه، وَصْفَحِة السَّْيِف، وَصْفَحِة اَحلَجر. والصَّْفُح: تـَْرُك التَّ 

َْمرِِه} [البَـَقَرة:  ِ  ُ َّ َِْيتَ ا ]. وقد يـَْعُفو اِإلْنساُن، وال 109وهو أبـَْلُغ مَن الَعْفِو. ولذلك قال:  {َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحىتَّ 
ُهْم َوُقْل َسَالٌم} [الّزخُرف:  ].  {أَفـََنْضِرُب 85]،  {فَاْصَفْح الصَّْفَح اجلَِْميَل} [اِحلجر: 89َيْصَفُح  {َفاْصَفْح َعنـْ



ُتْم قَـْوًما ُمْسرِِفَني} [الّزخُرف:  لذكر هنا: القرآن. واملعىن: أفنرتك الوحي فنهملكم 5َعْنُكُم الذِّْكَر َصْفًحا َأْن ُكنـْ ] املراد 
مركم وال ننهاكم وال نرسل لكم رسوًال ليعّرفكم ما جيب عليكم، من أجل أنكم أسرفتم يف الكفر. وَصَفْحتُ   فال 

يَلًة، ُمْعرضاً عْن ذنِْبِه إَىل َغْريها، مْن قَـْوِلَك: َتَصفَّْحُت الِكتاَب. وقولُُه:  { ُتُه مينِّ َصْفَحًة مجَِ َوِإنَّ السَّاَعَة عنه: أْوَليـْ
إلعراض عن جمازاة املشركني والتشدد يف موض85آلَتَِيٌة فَاْصَفْح الصَّْفَح اجلَِْميَل} [اِحلجر:  ع اجلهاد  ] فأْمٌر له (ص) 

 ]. واملُصاَفَحُة: اِإلْفضاُء ِبَصْفَحِة الَيِد.127كما قال:  {َوَال َحتَْزْن َعَلْيِهْم َوَال َتُك ِيف َضْيٍق ِممَّا َميُْكُروَن} [الّنحل: 
فاُد: الُغلُّ. وَمجُْعُه: أْصفاٌد. واألْصفاُد: األْغالُل. قال:  {ُمَقرَِّنَني ِيف اَألصْ  ]. 49َفاِد} [إبراهيم: صفد: الصََّفُد والصِّ

ِديَك، وأِسُري نِْعَمِتك، وحنُو ذلك ِمَن األلفاِظ الوارَِدِة عن  هْم يف ذلك.والصََّفُد:الَعطيَُّة، اْعِتباراً ِمبا قيَل: أ َمْغُلوُل أ
ا َعِن السَّواِد. صفر: الصُّْفَرُة: َلْوٌن ِمَن األْلواِن اليت بـَْنيَ السَّواِد والبياِض، وهي إَىل السَّواِد أقْـرَ  ُب، ولذلك قد يـَُعبـَُّر ِ

] أي َسْوَداُء. وقال بـَْعُضُهْم: ال يُقاُل يف السواِد 69قال اَحلَسُن يف قوِلِه تعاىل:  {بـََقَرٌة َصْفَراُء َفاِقٌع َلْونـَُها} [البَـَقَرة: 
ا يُقاُل فيها حاِلَكٌة. قال:  {مثَُّ يَِهيُج فـَتَـَراُه ُمْصفَ  ]. وقوله:  {َكأَنَُّه ِمجَاَلٌة ُصْفٌر} 21را} [الزَُّمر: فاِقٌع. وإمنَّ

] قيَل هي َمجُْع أْصَفَر. وقيَل: َبْل أراَد به الصُّْفَر املُْخرََج ِمَن املَعاِدِن، ومنه قيل للنُّحاِس: ُصْفٌر، 33[املُرَسالت: 
 وَصَفٌر هو الشَّهُر بعَد املَُحرَّم.

، أْن َجتَْعَل الشي ََّ حيُِبُّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَن ِيف صف: الصَّفُّ َء على خطٍّ ُمْسَتٍو، كالناِس واألْشجاِر، وحنِو ذلك.  {ِإنَّ ا
] َحيَْتِمُل أْن يُكوَن َمْصَدراً، وأْن َيُكوَن ِمبَْعَىن الصَّافَِّني.  64]،  {ُمثَّ ائْـُتوا َصفا} [طه: 4َسِبيِلِه َصفا} [الصَّف: 

َّ لََنْحنُ  ] يـَْعِين به املَالِئَكَة.  {َوَجاَء 1]، و  {َوالصَّآفَّاِت َصفا} [الصَّافات: 165 الصَّآفُّوَن} [الصَّافات: {َوِإ ُر َصآفَّاٍت} [النُّور: 22َربَُّك َواْلَمَلُك َصفا َصفا} [الَفجر:  } 41]،  {َوالطَّيـْ َها َصَوآفَّ َِّ َعَليـْ ]،  {َفاذُْكُروا اْسَم ا
]. والصَّْفَصُف: 20] أي ُمْصطَفًَّة. وَصَفْفُت كذا: َجَعْلُتُه على َصفٍّ  {َعَلى ُسُرٍر َمْصُفوَفٍة} [الطُّور: 36 [اَحلّج:

- 106املُْسَتوي ِمن األرِض، كأنه على َصفٍّ واِحٍد  {فَـَيَذُرَها قَاًعا َصْفَصًفا *َال تـََرى ِفيَها ِعَوًجا َوَال أَْمًتا} [طه: 
َئِة. والصَّْفصاُف: َشَجُر اِخلالِف.]. والصُّفَّةُ 107 ا يف اهلَيـْ  : ِمَن البُـْنياِن. وُصفَُّة السَّرِْج، َتْشِبيهاً 

يـْئَـْنيِ ضاّماً بـَْعَضُهما إىل بْعٍض. يُقاُل: َصَفَن الَفَرُس إذا َقاَم على ثالِث قوائمَ  َوَطَرِف  صفن: الصَّْفُن: اجلَْمُع بـَْنيَ الشَّ
ِطِن 31صَّاِفَناُت اْجلَِياُد} [ص: حافِر الرابعِة.  {ال َِّ عليها َصواِفَن. والصَّاِفُن: ِعْرٌق يف  ] وُقرِىَء: فاذُْكُروا اْسَم ا

ا الصُّْلِب َجيَْمُع نِياَط الَقْلِب. والصَّْفُن: ِوعاٌء َجيَْمُع اُخلْصَيَة. والصُّفُن: ما كاَن أهُل الباديِة َيضعوَن فيه زادَ  ُهم، وُرمبَّ
ْلِو.اْستَـ   َقْوا به املاَء كالدَّ

ْن َشَعاِئِر صفو: أْصُل الصَّفاِء: ُخُلوُص الشَّيِء ِمَن الشَّْوِب، ومنه الصَّفا: للحجاَرِة الصَّاِفَيِة  {ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة مِ 
َِّ} [البَـَقَرة:  ُر ِبَشِعريَِة السَّْعِي. واالْصِطفاُء: تَناُوُل ] وذلك اْسٌم لَِمْوِضٍع َخمُْصوٍص يقوُم فيه احلاجُّ أو املُْعَتمِ 158ا

َِّ بـَْعَض ِعباِدهِ  ْخِتيارِِه َصْفِو الشَّيِء، كما أنَّ االْخِتياَر تَناُوُل َخْريِِه، واالْجِتباَء تـََناُوُل ِجبايَِتِه. واْصِطفاُء ا  قد َيُكوُن 
َُّ َيْصَطِفي ِمَن اْلَمَالِئَكِة ُرُسًال وِحبُْكِمِه، يَعين جربائيَل ِمَن املالئكِة، والنَِّبّينيَ   َعلْيهم السَّالم ِمَن الّناس. قال تعاىل:  {ا



ََّ اْصطََفى آَدَم َونُوًحا} [آل ِعمَران: 75َوِمَن النَّاِس} [اَحلّج:  ]،  {اْصطََفاِك َوَطهََّرِك َواْصَطَفاِك} 33]،  {ِإنَّ ا
ُتَك عَ 42[آل ِعمَران:  َ َلِمَن اْلُمْصَطَفْنيَ اَألْخَياِر} 144َلى النَّاِس} [األعَراف: ]،  {اْصَطَفيـْ ]،  {َوِإنـَُّهْم ِعْنَد

]،  {َوَسَالٌم 153]. واْصَطَفْيُت كذا على كذا، أي اْختَـْرُت  {َأْصَطَفى اْلبَـَناِت َعَلى اْلَبِنِني} [الصَّافات: 47[ص: 
َ} [فَاِطر: 59َعَلى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصَطَفى} [النَّمل:  َنا ِمْن ِعَباِد ]. الصَِّفيُّ 32]  {ُمثَّ َأْوَرثْـَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصطََفيـْ

 والصَِّفيَُّة: ما َيْصَطِفيِه الرَّئِيُس لِنَـْفِسِه. قال الشاِعُر:
ُع منها والصَّفا  َلَك املِْر

] أي حجٌر أملُس عليِه 264:  {َصْفَواٍن َعَلْيِه تـَُراٌب} [البَـَقَرة: والصَّْفواُن كالصَّفا، الواِحَدُة: َصْفواَنة، قوله تعاىل 
 تُراٌب، ويُقاُل يوٌم َصْفواُن: صاِيف الشمِس، َشِديُد البَـْرِد.

لشَّيِء. ويُقاُل: َتْصَطكُّ رُكبَتا الرَُّجل، ومنه قوله تعاىل:  {َفَصكَّْت َوْجَهَها}  : َضْرُب الشَّيِء  صّك: الصَّكُّ
ت: [الذّ   ] أي َمجََعْت َأصاِبَعها َفَضَرَبْت وْجَهَها َشديداً، وقيَل: َلَطَمْت َوْجَهَها.29ارَ

ا. وَصَلْيُت الشاَة: َشَويْـُتها ا، واْصطََلى  لناِر وبكذا، أي بُِلَي  ، صال: أْصُل الصَّْلِي إليقاِد الناِر، ويُقاُل َصِلَي 
رًا َحاِمَيًة} 12]،  {َيْصَلى النَّاَر اْلُكبْـَرى} [األعلى: 64} [يس: وهي َمْصِليٌَّة.  {اْصَلْوَها اْليَـْومَ  َ ]،  {َتْصَلى 

] قُِرىَء َسُيْصَلْوَن (ِبَضمِّ 10]،  {َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا} [النَِّساء: 12]،  {َوَيْصَلى َسِعريًا} [االنشقاق: 4[الَغاِشَية: 
َادلة: الياِء)، وَسَيْصَلْون (بَفْتِحها)  {َحْسبُـ  ]،  26]،  {َسُأْصِليِه َسَقَر} [املدَّثِّر: 8ُهْم َجَهنَُّم َيْصَلْونـََها} [ا

} [اللْيل: 94{َوَتْصِلَيُة َجِحيٍم } [الواِقَعة:  ] فقد 16-15]. وقوُلُه:  {َال َيْصَالَها ِإالَّ اَألْشَقى *الَِّذي َكذََّب َوتـََوىلَّ
ا إالَّ  لدين، وتوىلَّ عن مساِع النيبِّ (ص) . قال اخلَِليُل: َصِلَي الكاِفُر قيَل: َمْعناُه: ال َيْصَطِلي ِ  األْشَقى الذي كذََّب 

َادلة:  ]، وقيَل: َصَلى الناَر: َدَخَل فيها، وأْصالها َغيْـَرُه حنو:  8الناَر: قاَسى َحرَّها  {َيْصَلْونـََها َفِبْئَس اْلَمِصُري} [ا
ًرا}  َ َا ِصِليا} [َمرَمي: 30[النَِّساء: {َفَسْوَف ُنْصِليِه  لَِّذيَن ُهْم َأْوَىل ِ ِ ] قيَل: َمجُْع 70]، وقوله  {مثَُّ لََنْحُن َأْعَلُم 

واِء. والصَّالُة: قال َكِثٌري ِمْن أْهِل اللَُّغِة: هي الدُّعاُء والتـَّْربيُك وال الُء: يُقاُل لِْلَوُقوِد وللشِّ اُل: تَّْمِجيُد. يُقَصاٍل. والصِّ
إذا ُدِعَي أَحدُُكم إَىل َطعاٍم «َصلَّْيُت عليه، أي َدَعْوُت له وزكَّْيُت عليه؛ وقال عليه وعلى آله الصالة والسالُم: 

ِإنَّ ]،  {103أي ِلَيدُْع ألْهِلِه.  {َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالََتَك َسَكٌن َهلُْم} [الّتوبَة: » فَـْلُيِجْب، وإْن كاَن صائماً فـَْلُيَصلِّ 
أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه} [األحَزاب:  َ ََّ َوَمالَِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ  َِّ 56ا ] وَصَلواُت الرَُّسوِل، وَصالُة ا

ُهم، حنو:  {أُْولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت  َّ ] وِمَن 157ِمْن َرِِّْم َوَرْمحٌَة} [البَـَقَرة: لِْلُمْسِلِمَني هو يف التَّْحِقيِق تـَزِْكيَـُتُه إ
أَ  ََّ َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ َ يـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا املَالِئَكِة هي الدُّعاُء واالْسِتْغفاُر، كما هي ِمَن الناِس  {ِإنَّ ا َيْت هذه الِعباَدُة ]56َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما} [األحَزاب:  . والصَّالُة اليت هي الِعباَدُة املَْخُصوَصُة، أْصُلها الدُّعاُء، ومسُِّ

ُنُه. والصَّالُة ِمَن الِعباداِت اليت مل تـَنـَْفكَّ َشريَعٌة منها، وإِن ا ْسِم بـَْعِض ما يـََتَضمَّ ا َكَتْسِمَيِة الشَّيِء  ختَـَلَفْت ُصَوُرها ِ
ً َمْوقُوً} [النَِّساء: ِحبََسِب َشرٍْع َفشَ  ] وقال بـَْعُضُهْم: 103رٍْع. ولذلك قال:  {ِإنَّ الصََّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِكَتا



ذه الِعباَدِة الّصالَء الذي هو  َِّ أْصُل الصَّالِة ِمَن الّصالِء. قال: وَمْعَىن َصلَّى الرَُّجُل: أي أنه أزاَل َعْن نـَْفِسِه ِ  ُر ا
َيِت الَكن اِئُس َصَلواٍت،  املُوَقَدُة. وبِناُء َصلَّى: َكِبناِء َمرََّض، ِإلزاَلِة املََرِض. وُيَسمَّى َمْوِضُع الِعباَدِة صالًة، ولذلك مسُِّ

ُ تع40كقولِِه:  {َهلُدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد} [اَحلّج:  َّ اىل: ِبفْعِل الصالِة، أو ]، وُكلُّ َمْوِضٍع َمَدَح ا
]،  110]،  {َوأَِقيُموا الصَّالََة} [البَـَقَرة: 162َحثَّ عليه ذُِكَر بَِلْفِظ اِإلقاَمِة، حنُو:  {َواْلُمِقيِمَني الصََّالَة} [النَِّساء: 

ل:  {فـََوْيٌل لِْلُمَصلَِّني *الَِّذيَن ُهْم َعْن ]، ومل يـَُقِل املَُصلَِّني إالَّ يف املُناِفِقَني، مث277{َوأََقاُموا الصََّالَة} [البَـَقَرة: 
َُْتوَن الصََّالَة ِإالَّ َوُهْم ُكَساَىل} [الّتوبَة: 5-4َصَالِِْم َساُهوَن} [املَاعون:  ا ُخصَّ َلْفُظ اِإلقاَمِة 54]،  {َوَال  ] وإمنَّ

َئِتها فـََقْط، وهلذا ُرِوَي: أنَّ املَُصلَِّني َكِثٌري، تـَْنِبيهاً أنَّ املَْقُصوَد ِمْن ِفْعِلها تـَْوِفَيُة ُحُقوِقها وَشر  َيـْ اِئِطها، ال اإلْتياُن ِ
ثِّر:  ] أي ِمْن أْتباِع النَِّبيَِّني. وقوُلُه:  {َفَال َصدََّق َوَال 43واملُِقيِمَني هلا َقِليٌل. وقولُُه:  {ملَْ َنُك ِمَن اْلُمَصلَِّني} [املدَّ

َئِتها َفْضًال َعمَّْن يُِقيُمها. وقولُُه:  {َوَما َكاَن ] 31َصلَّى} [الِقَياَمة:  َيـْ ِيت ِ الِِْم، ] فـََتْسِمَيُة َصالِِْم ُمكاًء وَتْصِديًَة تَـْنِبيٌه على إْبطاِل صَ 35َصَالتـُُهْم ِعْنَد اْلبَـْيِت ِإالَّ ُمَكاًء َوَتْصِديًَة} [األنَفال: تـَْنِبيهًا أنه مل َيُكْن ِممَّْن ُيَصلِّي، أي َ
:  {َقْد وأنَّ ِفْعَلُهْم ذلك ال اْعِتَداَد به، َبْل ُهْم يف ذلك َكطُُيوٍر َمتُْكو وَتْصِدي. وفاِئَدُة َتْكراِر الصالِة يف قوِلِه تعاىل

 َعَلى َصَالِِْم ] ويف قوله:  {َوالَِّذيَن ُهمْ 2-1أَفـَْلَح اْلُمْؤِمُنوَن *الَِّذيَن ُهْم ِيف َصَالِِْم َخاِشُعوَن} [املؤمنون: 
ا بتذّلٍل وضراعة. وإمنا أعاَد ذكَر الّصالِة تنبيهًا على ِعظِم قدرِها 34ُحيَاِفظُوَن} [املَعارج:  ا يف أوقا ] أْي يُقيمو

 وعلوِّ رتبتها.
َي الظَّْهُر ُصْلباً  {َخيْرُجُ  ِة مسُِّ دَّ ْعِتباِر الصَّالبَِة والشِّ ِمْن بـَْنيِ الصُّْلِب َوالتـََّراِئِب} [الطّارق:  صلب: الصُّْلُب: الشَِّديُد. و

] تـَْنِبيٌه أنَّ الَوَلَد ُجْزٌء ِمَن األبـََوْيِن ألنُّه ال يكوُن 23]. وقوُلُه:  {َوَحَالِئُل أَبْـَناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصَالِبُكْم} [النَِّساء: 7  إالّ ِمَن املاَءيِن، وعلى َحنْوِِه نـَبََّه قوُل الشاِعر:
َننا ا أوالُد بـَيـْ  أْكباُد َمتْشي على األرضِ    وإمنَّ

ُصْلِبِه والصََّلُب، واالْصِطالُب: استخراُج الَوَدِك ِمَن الَعْظِم. والصَّْلُب الذي هو تـَْعِليُق اِإلْنساِن لِلَقْتِل، قيَل: هو َشدُّ 
ا هو ِمْن َصْلِب الَوَدِك  {َوَما  ]،  {َوَألُ◌َصلِّبَـنَُّكْم 157قَـتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه} [النَِّساء: (ظهره) على َخَشٍب، وقيَل: إمنَّ

]،  {َأْن يـَُقتـَُّلوا أَْو ُيَصلَُّبوا} [املَائدة: 71]،  {َوَألُ◌َصلِّبَـنَُّكْم ِيف ُجُذوِع النَّْخِل} [طه: 49َأْمجَِعَني} [الشَُّعَراء: 
َئِة ]. والصَِّليُب: أْصُلُه اَخلَشُب الذي ُيْصَلُب علي33 ه. والصَِّليُب الذي يـَتَـَقرَُّب به النَّصاَرى هو ِلَكْونِِه على َهيـْ

ُر الصَِّليِب. والصاِلُب ِمَن  اَخلَشِب الذي َزَعُموا أنه ُصِلَب عليه ِعيَسى عليه السالُم. وثـَْوٌب ُمَصلٌَّب: أي عليه آ
نانَ  ْدتُُه. والصُّْلِبيَُّة: ِحجاَرُة املَِسنِّ.احلُمَّى: ما يْكِسُر الصُّْلَب (أي الظهر). وَصلَّْبُت السِّ  : َحدَّ

 صلح: الصَّالُح: استقامُة احلاِل على ما يدعو إليه الشَّرُْع والَعْقُل؛ والصَّالُح ِضدُّ الَفساِد، وُمها ُخمَْتصَّاِن يف أْكَثرِ 
لس َرًة  لَفساِد و َرًة  ألْفعاِل. وُقوِبَل يف الُقْرآِن  يَِّئِة، يف َمواِضَع كثريٍَة  {َخَلطُوا َعَمًال َصاِحلًا َوآَخَر االْسِتْعماِل 

]،  {َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا 56]،  {َوَال تـُْفِسُدوا ِيف اَألْرِض بـَْعَد ِإْصَالِحَها} [األعَراف: 102َسيًِّئا} [الّتوبَة: 



َزاَلةِ 22الصَّاِحلَاِت} [الّشورى:  النِّفاِر بـَْنيَ الناِس، يُقاُل منه: اْصطََلُحوا وَتصاَحلُوا. قال  {َأْن  ]. والصُّْلُح: َخيَْتصُّ ِ ٌر} [النَِّساء:  نَـُهَما ُصْلًحا َوالصُّْلُح َخيـْ ]  {َفَأْصِلُحوا 129]،  {َوِإْن ُتْصِلُحوا َوتـَتـَُّقوا} [النَِّساء: 128ُيْصِلَحا بـَيـْ
نَـُهَما} [اُحلجَرات:  ] 1]  {َوَأْصِلُحوا َذاَت بـَْيِنُكْم} [األنَفال: 10 َأَخَوْيُكْم} [اُحلجَرات: ]،  {َفَأْصِلُحوا بـَْنيَ 9بـَيـْ

ُه صاِحلاً، ليكون آ َّ َرًة ِخبَْلِقِه إ َِّ تعاىل اِإلْنساَن َيُكوُن  يًة أي أصلحوا ما بينكم من اخلصومة واملنازعة. وإْصالُح ا
زاَلِة ما فيه مِ  َرًة ِ لصَّالِح، ومنه:  {َوَأْصَلَح للنَّاِس كعيسى (ع) ، و ُحلْكِم له  َرًة َيُكوُن  ْن َفساٍد بـَْعَد وُجوِدِه، و

َهلُْم} [َحممَّد:  ].  15]،  {َوَأْصِلْح ِيل ِيف ُذرِّيَِّيت} [األحقاف: 71]،  {ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم} [األحَزاب: 2َ
ََّ َال ُيْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِديَن}  ]90{َوَأْصَلْحنَا َلُه َزْوَجُه} [األنبَياء:  أي كانت عقيمة فجعلناها ولوداً.  {ِإنَّ ا

َصاِلُح َقْد ُكْنَت ِفيَنا َمْرُجوا} 81[يُونس:  ََّ يف فْعِلِه. وصاحلٌ: اْسٌم للنيبِّ عليه السالُم  { ] أي املُْفِسُد َمْن يْعصي ا
 ].62[ُهود: 

ُد َصْلداً: خبََِل، قال تعاىل:  {َفَمثـَُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه تـَُراٌب َفَأَصابَُه َواِبٌل فـَتَـرََكُه َصْلًدا} صلد: َصَلَد الرجُل َيْصلِ 
 ] أي َحَجراً ُصْلباً أمَلَس ال شيَء عليه، ومنه قيَل: رَأٌس َصْلٌد ال يـُْنِبُت َشَعراً.264[البَـَقَرة: 

الصَّْوِت ِمَن الشيِء الياِبِس، ومنه قيَل: َصلَّ املِْسماُر، أي ُضِرَب حىت ُيدَخَل يف الشَّْيِء صلل: أْصُل الصَّْلصاِل: تـََردُُّد 
َي الطُِّني اجلافُّ َصْلصاًال  {َخَلَق اِإلْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّاِر} [الرَّمحن:  ً، ومسُِّ ] أي من طني 14فأْعطى َصْو

 ].26َساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َمحٍَإ َمْسُنوٍن} [اِحلجر: بس  {َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلنْ 
] َأْي َسواٌء َعليُكْم دعاؤُهْم َأو 193صمت: قاَل َتعاىل:  {َسَواٌء َعَلْيُكْم أََدَعْوُمتُوُهْم أَْم أَنـُْتْم َصاِمُتوَن} [األعَراف: 

ليفيَد املاِضي » َأَدَعْوُمتُوُهمْ «فـََيكوُن يف ُمَقابـََلِة » أَْم َصَمتُّمْ « ومل يـَُقلْ » أْم أَنـُْتْم صاِمُتونَ «السُّكوُت َعنـُْهم. وإمنا قاَل 
واحلال، فإنَّ اُلمقابلَة كاَنْت َتُدلُّ على املاضي َفحسب، وصورُة اللَّْفِظ َتُدلُّ على معىن احلاِل. والصَّْمُت أبلُغ ِمَن 

ْطِق، ولذا ِقيَل ملا ال يَنِطُق: الصَّامُت، والسَُّكوُت يُقاُل ِلَما َلُه السُّكوِت ألنَُّه قْد ُيستعمُل فيما ال قـُوََّة له على النُّ 
 َنطٌق.

َِّ و  ْحَدُه ـ صمد: الصََّمُد، السَّيُِّد الذي ُيْصَمُد إليه يف األْمر. َأي السَّيُِّد الذي ال يـُْقَضى دونَُه أْمٌر، وهو من ِصفاِت ا
قي بعد َفناِء خْلِقِه؛ أو هو الذي يُقَصُد إليه يف األمِر ُكّلِه؛ وَصَمَد َصْمَدُه: َقَصَد َقْصَدُه َجلَّْت َعَظَمُتُه ـ أو الدَّائُِم البا

ْجَوَف َشيئاِن: أَحُدُمها ِلَكْونِِه أدىن ِمن اِإلْنساِن،   ِ ْجَوَف، والذي ليَس  واعتمَدُه. وقيَل: الصََّمُد: الذي ليَس 
ُ الَصَمُد} [اإلخالص: كاجلَماداِت. والثاِين أْعَلى منه، وه َّ ] تـَْنِبيه أنه 2و البارِي واملَالِئَكُة. والَقْصُد بقولِِه:  {ا َقْد َخَلْت ِمْن ِخبالِف َمْن أثـْبَـُتوا لعيسى (ع) اِإلهلِيََّة، وإَىل َحنْو هذا أشاَر بقوِلِه:  {َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَميَ ِإالَّ َرُسوٌل 

ْبِلِه الرُُّسُل َوأُمُّ  َُْكَالِن الطََّعاَم} [املَائدة: قـَ  َ يَقٌة َكا  ].75ُه ِصدِّ
َِّ النَّا ُع الرَّأِس، أي ُمَتالِصُقُه، َمجُْعها: َصواِمُع:  {َوَلْوَال َدْفُع ا َس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض صمع: الصَّْوَمَعُة: ُكلُّ ِبناٍء ُمَتَصمِّ .واألْصَمُع: الصغُري اُألُذن. وقَـْلٌب أْصَمُع َجرِيٌء، أو ذكيٌّ، كأنه ِخبِالِف َمْن ] 40َهلُدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع} [اَحلّج: 



]. والصَّْمعاُء: البـُْهَمى قـَْبَل أْن تـَتَـَفقََّأ، أي الّنبتُة قبل أْن تتَفتَّح. يقال 43قال فيه:  {َوأَْفِئَدتـُُهْم َهَواٌء} [إبراهيم: 
 .أي ِصغاُرها» ِكالٌب ُصْمُع الُكُعوبِ «

، وال يـَْقبَـُلُه. قال:  {ُصمٌّ ُبْكٌم ُعمْ  ٌي} صمم: الصََّمُم: فـُْقداُن حاسَِّة السَّْمِع، وبه يُوَصُف َمْن ال َيْصَغى إَىل اَحلقِّ
ً} [الُفرقان: 18[البَـَقَرة:  َها ُصما َوُعْمَيا ِت َرِِّْم ملَْ خيَِرُّوا َعَليـْ َ ِ ]،  {َمَثُل اْلَفرِيَقْنيِ 73]،  {َوالَِّذيَن ِإَذا ذُكُِّروا 

ِن} [ُهود:  ََب 24َكاَألْعَمى َواَألَصمِّ َواْلَبِصِري َوالسَِّميِع َهْل َيْسَتِوَ َنٌة فَـَعُموا َوَصمُّوا مثَُّ  ]، و  {َوَحِسُبوا َأالَّ َتُكوَن ِفتـْ
ُ َعَلْيِهْم مثَُّ َعُموا َوَصمُّوا} [املَائدة:  َّ ، أي »َصمَّْت حصاٌة ِبَدمٍ « َصْوَت له به، ولذلك قيَل: ]. وُشبِّـَه الـذي ال71ا

ـاُء، ومنـه الصَّمَُّة لِلشُّجاِع الذي ُيِصمُّ  لضَّْربَِة. َكثـَُر الدَُّم حىت لو أُْلِقَي فيه َحصاٌة مل ُيْسَمْع َهلا صوٌت. وَضْربَـٌة صمَّ  
ألَصمِّ ا َر ُمْصٍغ إَىل َمْن وَصَمْمُت القاُروَرَة: َشَدْدُت فاها، َتْشِبيهاً  لذي ُشدَّت أُذنُُه. وَصمََّم يف األْمِر: َمَضى فيه َغيـْ

َِّ اَألَصّم: شهر رجب، كان ال ُيسَمُع فيِه صوُت ُمستغيٍث، وال   حركُة قتاٍل.يـَْرَدُعُه، كأنه أَصمُّ. والصَّماُن: أرٌض َغِليَظٌة. وشهُر ا
ٍع عمٌل وِفْعٌل، وليَس كلُّ ِفْعٍل َعَمًال وُصْنعاً، وال يُنَسُب العمُل والصُّْنُع إىل صنع: الصُّْنُع: إجاَدُة العمل، َفُكلُّ ُصنْ 

ِت واَجلَماداِت، كما يُنَسُب إليها الِفْعُل، ألّن الَعَمَل هو ِفْعٌل َمْصحوٌب ِبِنيٍَّة، والصُّْنُع هو ِإجادُة العملِ  .  احلَيوا
َِّ الَِّذي أَتْـَقَن ُكلَّ شَ  ]،  {َواْصَنِع اْلُفْلَك} [ُهود: 38]،  {َوَيْصَنُع اْلُفْلَك} [ُهود: 88ْيٍء} [النَّمل: {ُصْنَع ا

َعَة َلُبوٍس َلُكْم} [األنبَياء: 104]،  {َوُهْم َحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم ُحيِْسُنوَن ُصنـًْعا} [الكهف: 37 ] 80]،  {َوَعلَّْمَناُه َصنـْ
ً وقصوراً كأنكم ختلدون فيها وال متوتون.  129ُكْم َختُْلُدوَن} [الشَُّعَراء: وقال:  {َوتـَتَِّخُذوَن َمَصاِنَع َلَعلَّ  ] أي حصو

]،  {َوأَْلِق َما ِيف ميَِيِنَك تـَْلَقْف َما 16]،  {َوَحِبَط َما َصنَـُعوا ِفيَها} [ُهود: 63{لَِبْئَس َما َكانُوا َيْصنَـُعوَن} [املَائدة: 
َا صَ 69َصنـَُعوا} [طه:  ُ يـَْعَلُم َما َتْصنَـُعوَن} [الَعنكبوت: 69نَـُعوا َكْيُد َساِحٍر} [طه: ]،  {ِإمنَّ َّ ]. ويُقاُل 45]،  {َوا

صَِّنيَعُة: ما لِلحاِذِق املُِجيِد: رجٌل َصَناُع اليَدْيِن، ولِْلحاِذَقِة املُِجيَدِة: اْمرأٌة َصَناُع اليدين، ومثلها: امرأٌة َصِنيَعٌة. وال ملَصاِنِع  {َوتـَتَِّخُذوَن َمَصاِنَع} اْصطَنَـْعَتُه ِمْن  َ َعِن األْمِكَنِة الكبريِة أو اليت فيها أهُل الُقرى واَحلَضِر  َخْريٍ. وُعربِّ
لرِّْشَوِة َعِن املَُصانـََعِة. واالْصِطناُع: املُباَلَغُة يف إْصالِح الشَّيِء. وقوُلُه:  {َواْصطَنَـْعُتَك 129[الشَُّعَراء:   َ ]. وُكينِّ

ََّ تعاىل إذا 39]،  {َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِين} [طه: 41نَـْفِسي} [طه: لِ  ] إشارٌَة إَىل حنو ما قال بـَْعُض اُحلَكماِء: إنَّ ا
 أَحبَّ َعْبداً تـََفقََّدُه كما يـَتَـَفقَُّد الصَِّديُق َصِديَقُه.

َِّ تعاىل. وَمجُْعُه: صنم: الصََّنُم: ُجثٌَّة ُمتََّخَذٌة ِمْن ِفضٍَّة أو ُحناٍس أو َخشَ  ا إَىل ا ا، ُمتَـَقّرِِبَني  ٍب أو َحَجٍر، كانُوا يـَْعُبُدوَ
]. قال بعضهم: ُكلُّ ما ُعِبَد 57]،  {َألَ◌ِكيَدنَّ َأْصَناَمُكْم} [األنبَياء: 74أْصناٌم  {أَتـَتَِّخُذ َأْصَناًما آِهلًَة} [األنَعام: 

َِّ، َبْل ُكلُّ ما َيشْ  َِّ عليه:  ِمْن ُدوِن ا َِّ تعاىل يُقاُل له َصَنٌم، وعلى هذا الَوْجِه قال إبراهيُم، َصَلواُت ا َغُل َعِن ا
َِّ تعاىل، واطِّالِعِه على 35{َواْجنُـْبِين َوَبِينَّ َأْن نـَْعُبَد اَألْصَناَم} [إبراهيم:  ] َفَمْعُلوٌم أْن إبراهيم َمَع َحتَقُِّقِه ِمبَْعرَِفِة ا



ا، َفكأنَُّه قال: اْجنـُْبِين َعِن االْشِتغالِ ِحْكَمتِ  شياء ِه، مل َيُكْن ِممَّْن َخياُف أْن يَعُبَد تِْلَك اجلَُثَث اليت كانُوا يـَْعُبُدوَ  
 َتْصرُفين َعْنَك.

نـْوُ  نـُْو: الُغْصُن اخلارُِج َعْن أْصِل الشََّجَرِة. يُقاُل: ُمها ِصنـَْوا َخنَْلٍة، وقيل: الصِّ َواٌن َوَغيـْرُ عامٌّ يف كل فرعني خيرجان من  صنو: الصِّ ُو أبِيِه. والتَّثِنَيُة ِصْنواِن وَمجُْعُه ِصْنواٌن. قال تعاىل:  {ِصنـْ َواٍن}  أصٍل واحٍد من خنٍل وغريِِه. وُفالٌن ِصنـْ ِصنـْ  ].4[الّرعد: 
ْهُر: اَخلَنتُ: وأْهُل بـَْيِت املَرأِة يُقاُل َهلُُم األْصهاُر. كذا : اِإلْصهاُر التََّحرُُّم ِجبِواٍر  صهر: الصِّ قال اخلَِليـُل. قـال ابـُن األْعرايبِّ

َفَجَعَلُه َنَسًبا  أو َنَسٍب أو تـََزوٍُّج. يُقاُل: َرُجٌل ُمْصِهٌر، إذا كاَن له َحتَرٌُّم، ِمْن ذلك  {َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن املَاِء َبَشًرا
]. والصُّهـاَرُة: ما أُذيَب 20: إذابَُة الشَّْحِم  {ُيْصَهُر ِبِه َما ِيف ُبطُوِِْم} [اَحلّج: ]. والصَّْهرُ 54َوِصْهًرا} [الُفرقان: 
 أي ُألِذيبنََّك.» ألْصَهَرنََّك ِبَيِميِين َمرَّةً «منه. وقال أْعراِيبٌّ: 

ْعِتباِر الشيِء يف نـَْفِسِه، فـَُيقا : أَحُدُمها  ُل: هذا َصواٌب، إذا كاَن يف نـَْفِسِه صوب: الصَّواُب: يُقاُل على َوْجَهْنيِ
ْعِتباِر َحمُْموداً وَمْرِضّياً ِحبََسِب ُمْقَتَضى الَعْقِل والشَّرِْع، حنُو قـَْوِلَك: َحتَّرِي الَعْدِل َصواٌب، والَكَرُم َصواٌب. واآل َخُر يُقاُل 

} [النّـَبِإ: القاِصِد إذا أَْدَرَك املَْقصوَد ِحبََسِب ما يـَْقِصُدُه؛ قاَل تعاىل:   ً {َال يـََتَكلَُّموَن ِإالَّ َمْن أَِذَن َلُه الرَّْمحَاُن َوَقاَل َصَوا
ْنساُن. ]، وذلك على َأْوُجٍه. األوَُّل: أْن يـَْقِصَد ما َحيُْسُن َقْصُدُه، فَـيَـْفَعَلُه، وذلك هو الصَّواُب التَّامُّ املَْحموُد به اإلِ 38

رُُه لِتَـْقِديرِِه بـَْعَد اْجِتهاِدِه أنَُّه َصواٌب، وذلك هو املُراُد بقولِِه عليه وعلى والثاِين: أْن يـَْقِصَد ما َحيُْسنُ   ِفْعُلُه فَـيَـَتأتَّى منه َغيـْ
». َمِن اْجتَـَهَد فأصاَب فـََلُه أْجراِن، وَمن اْجتَـَهَد فأْخطََأ فَـَلُه أْجرٌ «)، وُرِوَي: 133»(ُكلُّ ُجمَْتهٍد ُمِصيبٌ «آله السالُم: 

ً، واوالثا ً فَـَيتَأتَّى منه َخطَأٌ ِلعاِرٍض ِمْن خارٍِج، َحنُْو َمْن يـَْقِصُد َرْمَي َصْيٍد فأصاَب إْنسا لرَّاِبُع: أْن لُث: أْن يـَْقِصَد َصوا ُه، أي وَجَدُه. يـَْقِصَد ما يـَْقُبُح ِفْعُلهُ ولِكْن يَقُع منه ِخالُف ما يـَْقِصُدُه، فـَُيقاُل: أْخطََأ يف َقْصِدِه وأصاَب الذي َقَصدَ 
َقُع، وإَىل هذا ا لَقْدِر ِمَن والصَّْوُب: اِإلصابَُة. يُقاُل: صابه وأصابَُه. وُجِعَل الصَّْوُب لِنـُُزوِل املََطر، إذا كاَن بَقْدِر ما يـَنـْ

 ]. قال الشاِعُر:18املََطر أشاَر بقولِِه:  {َوأَنـَْزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء ِبَقَدٍر} [املؤمنون: 
َر ُمْفِسِدها َرِك َغيـْ ِمي َفَسَقى د َ  َصْوُب الرَّبِيِع َوِدميٌَة 

لصَّْوِب، وهو فَـْيِعٌل ِمْن صاَب َيُصوُب. قال الشاِعُر:   والصَّيُِّب: السَّحاُب املُْخَتصُّ 
ا صاَبْت عليه َسحابَةٌ   َفَكأمنَّ

] قيَل: هو السََّحاُب، وقيَل: هو املََطُر، 19َرْعٌد َوبـَْرٌق} [البَـَقَرة: وقولُُه:  {َأْو َكَصيٍِّب ِمَن السََّماِء ِفيِه ظُُلَماٌت وَ  
لصَّواِب. واملُِصيَبُة: أْصُلها يف ا لسَّحاِب؛ وأصاَب السَّْهُم: إذا وَصَل إَىل املَْرَمى  لرَّْمَيِة، مث وَتْسِميَـُتُه به َكَتْسِمَيِتِه  ا َأصَ  لنَّائَِبِة.  {َأَوَلمَّ َها} [آل ِعمَران: اْخَتصَّْت  ُتْم ِمثْـَليـْ ُهْم 165ابـَْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصبـْ ]،  {َفَكْيَف ِإَذا َأَصابـَتـْ

} [آل ِعمَران: 62ُمِصيَبٌة} [النَِّساء:  َِّ ]،  {َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن 166]،  {َوَما َأَصاَبُكْم يـَْوَم اْلتَـَقى اجلَْْمَعاِن فَِبِإْذِن ا
]. وأصاَب: جاَء يف اَخلْري والشَّرِّ  {ِإْن ُتِصْبَك َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم} [الّتوبَة: 30ا َكَسَبْت أَْيِديُكْم} [الّشورى: ُمِصيَبٍة َفِبمَ 



َ أَْمَرَ ِمْن قـَْبُل} [الّتوبَة: 50 َِّ 50]،  {َوِإْن ُتِصْبَك ُمِصيَبٌة يـَُقوُلوا َقْد َأَخْذ } ]،  {َوَلِئْن َأَصاَبُكْم َفْضٌل ِمَن ا
]،  {فـَتَـَرى اْلَوْدَق َخيْرُُج ِمْن ِخالَلِِه َفِإَذا 43]،  {فَـُيِصيُب ِبِه َمْن َيَشاُء َوَيْصرُِفُه َعن مَّْن َيَشاُء} [النُّور: 73[النَِّساء: 

لصَّْوِب، ]. قال بـَْعُضُهْم: اإل48َأَصاَب ِبِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ِإَذا ُهْم َيْستَـْبِشُروَن} [الرُّوم:  صابَُة يف اَخلْري اْعِتباراً 
صابَِة السَّْهِم، وِكالُمها يـَْرجعاِن إَىل أْصٍل واحد. ملََطر، ويف الشَّر اْعِتباراً   أي 

، وذلك نـَْوَعاِن: َصْوٌت ُجمَرٌَّد َعْن تـَنَـفٍُّس بشيٍء كالصّ  ْوِت صوت: الصَّْوُت: هو اهلَواءُ املُْنَضِغُط َعْن قـَرِْع ِجْسَمْنيِ
، كما َيُكوُن ِمَن اَجلماداِت وِمَن احلََيوا ُر اْخِتيارِيٍّ ِت. واْخِتيارِيٌّ،  املُْمَتدِّ، وتـَنَـفٌُّس ِبَصْوٍت ّما. واملُتَـنَـفُِّس نوعان: َغيـْ

لَفمِ  لَيِد، َكَصْوِت الُعوِد ومـا َجيْري َجمْراُه. ونوٌع  لفِم نوعان: كما َيُكوُن ِمَن اِإلْنساِن. وذلك نوعان: نوع  . والذي 
ُر نُْطٍق. وَغْيـُر النُّطْـِق، َكَصـْوِت النَّاِي. والنُّْطُق منه، إما ُمْفَرٌد مَن الكالِم، وإّما ُمركَّـٌب كأ َحـِد األنواِع مَن نُْطٌق، وَغيـْ

]، وقال:  {ِإنَّ أَْنَكَر اَألْصَواِت 108الكالِم. قال:  {َوَخَشَعِت اَألْصَواُت لِلرَّْمحَاِن َفالَ َتْسَمُع ِإالَّ َمهًْسا} [طه: 
} [اُحلجَرات: 19َلَصْوُت احلَِْمِري} [لقَمان:  ] وَختِْصيُص الصَّْوِت 2]،  {َال تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم فَـْوَق َصْوِت النَِّيبِّ

ُروَه َرْفُع الصَّْوت فـَْوَقه، ال َرْفُع الكالِم. وَرُجٌل َصيٌِّت: لنـَّْهِي ِلَكْونِِه أَعمَّ ِمَن النُّْطِق والكـالِم، وَجيُـوُز أنه َخصَُّه ألنَّ املَكْ 
لذِّْكِر اَحلَسِن، وإن كاَن يف األْصِل اْنِتشاَر الصَّْوِت. واإلْنصاتُ  : َشِديُد الصَّْوِت. وصاِئٌت: صاِئٌح. والصَّّيُت: ُخصَّ 

] وقال بـَْعُضُهْم: 204ُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا} [األعَراف: هو االْسِتماُع إليه َمَع تـَْرِك الكالم  {َوِإَذا ُقرِىَء الْ 
يُقال لِإلجابَِة إْنصاٌت، وليَس ذلك بشيٍء، فِإنَّ اإلجابََة َتُكوُن بـَْعَد اِإلْنصاِت، وإِن اْستُـْعِمَل فيه، فذلك َحثٌّ على 

 االْسِتماِع لَِتمكُّن اإلجابَِة.
تَـ  ا َغيـُْرها، وذلك نوعان: أَحُدُمها ْحمُسوٌس يُْدرُِكُه اخلاصَُّة والعامَُّة، َبْل صور: الصُّوَرُة: ما يـُنـْ َقُش به األْعياُن ويـََتَميـَُّز 

ملُعايـََنِة. والثاين َمْعُقوٌل يُدْ  ُدوَن العامَِّة،   رُِكُه اخلاصَّةُ يُْدرُِكُه اِإلْنساُن وَكِثٌري ِمَن احلََيواِن، َكُصوَرِة اِإلْنسان والَفَرِس واحلِماِر  ا شيءٌ بشيٍء. وإَىل الصُّوَرتَـ  ا ِمَن الَعْقِل، والرَِّويَِّة، واملَعاِين اليت ُخصَّ  ْنيِ أشاَر بقوِلِه كالصُّوَرِة اليت اْخَتصَّ اِإلْنساُن 
ُكْم} [األعَراف:  ]، وقال:  {ِيف َأيِّ ُصوَرٍة َما 64]،  {َوَصوَّرَُكْم َفَأْحَسَن ُصَورَُكْم} [َغافر: 11تعاىل:  {ُمثَّ َصوَّْرَ

] وذلك على َسِبيِل التَّْشرِيِف 6]،  {ُهَو الَِّذي ُيَصوِّرُُكْم ِيف اَألْرَحاِم} [آل ِعمَران: 8َشاَء رَكََّبَك} [االنِفطار: 
َِّ، وحنِو ذلك:  {َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي} َقة ا َِّ و ].  {َويـَْوَم يـُنـَْفُخ ِيف 72[ص:  لإلنسان، كقوِلِه تعاىل: بـَْيت ا

ُ ُسْبحانَُه ذِلَك َسَبباً لَِعْوِد الصَُّوِر واألْرواِح إىل 87الصُّوِر} [النَّمل:  َّ َفُخ فيه فَـَيْجَعُل ا ] فقد قيَل هو ِمْثُل قـَْرٍن يـُنـْ
ُه تعاىل:  {َفُخْذ أَْربـََعًة ِمَن الطَّْريِ َفُصْرُهنَّ} [البَـَقَرة: أْجساِمها. وُرِوَي يف اَخلَرب أنَّ الصُّوَر فيه ُصوَرُة النَّاِس ُكلِِّهْم. وقولُ 

قاُل: ] أي أِمْلُهنَّ ِمَن الصَّْوِر، أي املَْيِل. وقيَل: َقطِّْعُهنَّ ُصَورًة ُصوَرًة. وقُرىَء: ِصْرُهنَّ. وقيَل: ذلك ُلَغَتاِن: ي260
ْح ِِنَّ. وذََكَر اخلَِليُل أنه يُقاُل: ُعْصُفوٌر َصوَّاٌر، وهو املُِجيُب إذا ُدِعَي، ِصْرتُُه وُصْرتُُه. قال بـَْعُضُهْم: ِصْرُهنَّ، أي صِ 

دِّ، وُقرىَء: َفِصرَُّهنَّ وذََكَر أبُو َبْكٍر النَّقاُش أنه ُقِرىَء: َفُصرَُّهنَّ (ِبَضمِّ الصَّاِد وَتْشِديِد الرَّاِء وفْتِحها) ِمَن الصَّرِّ، أي الشَّ 



ْرَمِة والَقِطيعِ  ِمَن الصَّرير، لَقْطِع، حنُو الصِّ واُر: الَقِطيُع ِمَن الَغَنِم، اْعِتباراً  والِفْرَقِة  أي الصَّْوِت. وَمْعناُه: ِصْح ِِنَّ. والصِّ
 وسائِر اَجلماَعِة املُْعتَـَرب فيها َمْعَىن الَقْطِع.

ًء ُيْشَرُب به، و 72صوع:  {ُصَواَع اْلَمِلِك} [يُوُسف:  ُيكاُل به، ويُقاُل له: الصَّاُع، وُيذَكَُّر ويـَُؤنَُّث. قال ] كاَن إ
ْسِم 76] مث قال:  {ُمثَّ اْسَتْخَرَجَها} [يُوُسف: 72تعاىل:  {نـَْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك} [يُوُسف:  ]. ويـَُعبـَُّر َعِن املَِكيِل   الصَّاُع َبْطُن األرِض. قيل:ما يكاُل به يف قولِِه: صاٌع ِمْن بـُّر، أو صاٌع ِمْن َشِعري. وقيَل: 

 ذََكُروا ِبَكفَّي َالِعٍب يف صاعِ 
ُصوُع أْقرانه: أي وقيَل: َبِل الصَّاُع ُهنا هو الصَّاُع يـُْلَعُب به َمَع ُكَرٍة. وَتَصوََّع النـَّْبُت والشََّعُر: هاَج وتـََفرََّق. والَكِميُّ يَ  

 يـَُفّرِقـُُهْم.
ً َوَمَتاًعا ِإَىل ِحٍني} [الّنحل: صوف:  {َوِمْن َأْصَواِفَها َوَأوْ  َ رَِها َوَأْشَعارَِها َأ ]. والصوف للشاِء، والَوبـَُر لإلبِل، 80َ

ُه بصوِف رقبِتهِ «والشََّعُر للعنِز (ج) أصواٌف. يقاُل:  َّ ً بال َمثٍَن، أو بُرمَِّتِه. وَكْبٌش صاٍف وأْصَوُف، » أعطاُه ِإ أي جما
} [اَحلّج: وصاِئٌف: َكِثُري الصُّو  َها َصَوآفَّ َِّ َعَليـْ ] أي قولوا حال 36ِف. وصّواف: قائم مقيد  {فَاذُْكُروا اْسَم ا

ذحبها: ال إله إال هللا وهللا أكرب، اللهم منك ولك. وصّواف: أي قياماً مقيدة. والصُّوِيفُّ: قيَل َمْنُسوٌب إَىل لُْبِسِه 
لِعباَدِة. وقيَل: َمْنُسوٌب إىل الصُّوفاِن  الصُّوَف. وقيَل: َمْنُسوٌب إَىل الصُّوَفةِ  الذيَن كانُوا َخيِدُموَن الَكْعَبَة الْشِتغاهلِِْم 

 الذي هو نـَْبٌت الْقِتصاِدِهْم واْقِتصارِِهْم يف الطُّْعِم على ما َجيْرِي َجمَْرى الصُّوفاِن يف ِقلَِّة الغناِء يف الِغذاِء.
ُك َعِن الِفْعِل َمْطَعماً كاَن أو كالماً أو َمْشياً. ولذلك قيَل لِلَفَرِس املُْمِسِك َعِن صوم: الصَّْوُم: يف األْصِل، اِإلمسا

 السَّْري أو الَعَلِف: صائٌِم. قال الشاِعُر:
 َخْيٌل ِصياٌم وأْخَرى َغيـُْر صائِمةٍ 

 الشمِس يف َكِبِد السماِء، وذلك من َصاَم النهاُر إذا وقيل لِلّرِيِح الرَّاِكَدِة: َصْوٌم، والْسِتواِء النهاِر: َصْوٌم َتَصوُّراً ِلوقُوفِ  
لنِّيَِّة ِمَن اخلَْيِط األبـَْيِض إَىل اخلَيْ  ِط األْسَوِد ِمَن الَفْجِر اعتَدَل وقام قاِئُم الظَِّهريَِة. والصَّْوُم يف الشَّرِْع: إْمساُك املَُكلَِّف 

، واالْسِتْمناِء واالسْ  ِتقاِء، يف شهِر رمضاَن، قال تعاىل:  {َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمُه} َعْن تَناُوِل األْطيَـبَـْنيِ
] فقد قيَل: ُعِينَ به اِإلْمساُك َعِن الكالِم 26]. وأما قوله تعاىل:  {ِإّينِ َنَذْرُت لِلرَّْمحَاِن َصْوًما} [َمرَمي: 185[البَـَقَرة: 

 ].26لَِّم اْليَـْوَم ِإْنِسيا} [َمرَمي: ِبَدالَلِة قوِلِه تعاىل:  {فـََلْن أُكَ 
قصى طاقِتِه، ويكوُن ذلَك يف الناِس  صيح: الصَّْيَحُة: َرْفُع الصَّْوِت. يقال: َصاَح َيصيُح َصْيَحًة وِصياحاً: صوََّت 

ا، قاَل الشَّاِعُر:  وغريهم. والصَّْيَحُة: الَعذاُب، والصَّْيَحُة: الغارُة إذا فوجىء الَقْوُم 
َشَد الذمَّ الكفيُل املعاِهدُ   صاَح ُغراُب البْنيِ وانشقَِّت العصاو   كما 
} [ق: 29وقال تعاىل:  {ِإْن َكاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة} [يس:   حلَْقِّ ِ ] أي النـَّْفَخ 42]،  {يـَْوَم َيْسَمُعوَن الصَّْيَحَة 

ْم: اْنصاَح اَخلَشُب أو الثـَّْوُب إذا َتَشقََّق، َفُسِمَع منه َصْوٌت، وِصيَح الثـَّْوُب  يف الصُّوِر، وأْصُلُه َتْشِقيُق الصَّْوِت ِمْن قوهلِِ 



َ لِلنَّاِظر ِلُطوِلِه، وَدلَّ على نـَْفِسِه َدالَلَة الصاِئحِ  َْرِض ُفالٍن َشَجٌر قد صاَح، إذا طاَل فـَتَـبَـنيَّ  على كذلك. ويُقاُل: 
ا َعِن الَفزَِع يف قوِلِه:  {فََأَخَذتْـُهُم الصَّْيَحُة ُمْشرِِقَني} [اِحلجر: نـَْفِسِه ِبَصْوتِِه، وَلمَّا كاَنِت ا  َ لصَّْيَحُة قد تـُْفزُِع ُعربِّ

َلى، أي َشّراً يُعاِجُلُهْم. والصَّيْ 73 َتِظُر إالَّ ِمْثَل َصْيَحِة احلُبـْ حاينُّ: َضْرٌب ]. والصاِئَحُة: َصْيَحُة املَناَحِة، ويُقاُل: ما يـَنـْ
  التَّْمِر.ِمنَ 

ِت املُ  ْمَتِنَعِة ما مل َيُكْن صيد: الصَّْيُد: َمْصَدُر صاَد، وهو تَناُوُل ما ُيْظَفُر به ِممَّا كاَن ممَُْتِنعاً. ويف الشَّرِْع: تَناُوُل احلََيوا
] أي 96لَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر} [املَائدة: َممُْلوكاً. واملَُتناَوُل منه ما كاَن َحالًال، وقد ُيَسمَّى املَِصيُد َصْيداً، بقولِِه:  {ُأحِ 

] وقوُلُه  {َوِإَذا َحَلْلُتْم َفاْصطَاُدوا} 95اْصِطياُد ما يف الَبْحر، وأمَّا قوُلُه  {َال تـَْقتـُُلوا الصَّْيَد َوأَنْـُتْم ُحُرٌم} [املَائدة: 
َر حمُِلِّي الصَّْيِد َوأَنْـُتْم ُحرُ 2[املَائدة:  ] فإنَّ الصَّْيَد يف هذه املَواِضِع ُخمَْتصٌّ ِمبا يـُؤَْكُل حلَُْمُه 1ٌم} [املَائدة: ] وقوُلُه:  {َغيـْ

ْئُب والَكْلُب فيما قال الُفَقهاُء بَدالَلِة ما ُرِوَي: َمخَْسٌة يـَْقتـُُلُهنَّ املُْحرُم يف اِحللِّ واَحلَرِم: احلَيَُّة والَعْقَرُب والَفأْ  َرُة والذِّ
. والّصْيداُن: حجٌر أبيُض يُعمل منه الِرباُم وهي الُقدود. قال الَعُقوُر. واألْصَيدُ  : َمْن يف ُعُنِقِه َمْيٌل، وُجِعَل َمَثًال لِلُمَتَكربِّ

 الشاعر:
 وُسوٍد ِمَن الّصيَداِن فيها َمذاِنبُ 

 وقيَل له: صاٌد، كما يف قوله: 
 َرأْيُت ُقُدوَر الّصاِد َحْوَل بـُُيوتِنا

لَقُبوِل، ِمْن صاَدْيت كذا.1:  {ص َواْلُقْرآِن} [ص: وقيَل يف قولِِه تعاىل   ] هو احلُُروُف. وقيَل: تـََلقَُّه 
قُّ، وهو املَْصَدُر، ومنه ُقرىَء: َفِصْرُهنَّ. وصاَر األمُر إَىل كذا: انْـتَـَهى إليه، ومنه: ِصُري الباِب:  ُري: الشِّ صري: الصِّ

]. وفعُل صاَر إمنا يعين االنتقاَل ِمَن حاٍل 18ِه وَحتَرُِّكِه  {َوِإَلْيِه اْلَمِصُري} [املَائدة: لَِمِصريِِه الذي يَنَتِهي إليه يف تـَنـَقُّلِ 
 إَىل حاٍل. وَصاَر: من األفعاِل النَّاقصة اليت َترَفُع امسها وتنصُب خربَها.

ذا النََّظر قيَل ] أي ُحصوِِْم. وُكلُّ ما يـَُتَحصَُّن به يُ 26صيص:  {ِمْن َصَياِصيِهْم} [األحَزاب:  قاُل له ِصيَصٌة، و
ا الدِّيُك: ِصيَصٌة.  لَِقْرِن البَـَقر: ِصيَصٌة، ولِلشَّوَْكِة اليت يُقاِتل 

َتاِء َوالصَّْيِف} [قـَُريش:  َتاِء  {رِْحَلَة الشِّ َي املََطُر اآلِيت يف الصَّْيِف َصْيفاً 2صيف: الصَّْيُف: الَفْصُل املُقاِبُل لِلشِّ ،  ]. ومسُِّ
َي املََطُر اآلِيت يف الرَّبِيِع َربِيعاً. وُصيَِّف الَقْوُم (جمهوًال): أي ُمِطُروا. وَأَصاَف الرَُّجُل ِإصاَفًة: وُ  ِلَد له على الِكَربِ، كما مسُِّ

 وَأصاَف القوُم ِإصاَفًة: َدَخُلوا يف الصيف، واملَْصَيُف واملُْصطاُف: مكاُن اِإلقامِة َصْيفًا.
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]. وأْضَأَن الرَُّجُل: إذا َكثـَُر َضْأنُُه. وقيَل: الضَّائَِنُة واِحُد 143ضأن: الضَّْأُن: الَغَنُم {ِمَن الضَّْأِن اثـْنَـْنيِ} [األنَعام: 

 الضَّْأِن.
ت:  ِت َضْبًحا} [الَعادَ َ لضُّباِح وهو َصْوُت ] قيَل: الضَّْبُح َصْوُت أْنفاِس الَفرَ 1ضبح: {َواْلَعاِد ِس، َتْشِبيهاً 

ِو. وقيَل: الثـَّْعَلِب. وقيَل: هو َحِفيُف الَعْدِو، وقد يُقاُل ذلك لِْلَعْدِو. وقيَل: الضَّْبُح كالضَّْبِع، وهو َمدُّ الضَّْبِع يف الَعدْ 
لناِر يف َكثْـَرِة حَ   رَكِتها.أْصُلُه إْحراُق الُعوِد، وَشبََّه َعْدَوُه به، َكَتْشِبيِهِه 

ضجع: أصُل الضُّجوع: االستلقاء، وكّل شيٍء أََمْلَتُه فقد أْضَجْعَتُه، فيقاُل: َضَجَع ُضجوعاً، واْضَطَجَع اضطجاعاً، 
ُغوا َعَليْ  ََّ َكاَن ِهنَّ إذا اْستَـْلقى للنَّوِم. قال تعاىل: {َواْهُجُروُهنَّ ِيف اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ فَِإْن َأَطْعَنُكْم َفَال تـَبـْ َسِبيًال ِإنَّ ا

ذا اهلَْجِر َيظَهُر حبُّ املرأِة للزَّوج أو بُغُضها له؛ فإْن كانت مائلًة إليه 34َعِليا َكِبريًا} [النَِّساء:  ]، أي يف الفراش، و
 .مل َتصِربْ على فراقه يف الفراش، وِإْن كانت خبالِف ذلك، أي قد أَبـَْغَضْتُه، َصبَـَرْت على َهْجرِهِ 

َيْت ُمَقدَّ  ماُت ضحك: الضَِّحُك: انِْبساُط الَوْجِه، َوظُُهوُر األْسناِن ِمْن ُسُروِر النـَّْفِس، وِلُظُهوِر األْسناِن ِعْنَدُه مسُِّ
األْسناِن الضَّواِحَك، واْسُتِعَري الضَِّحُك لِلسُّخريَِة، وقيَل: َضِحْكُت منه، وَرُجٌل ُضَحَكٌة: َيْضَحُك ِمَن الناِس، 

ُهْم َتْضَحُكوَن} [املؤمنون: وضُ  ُتْم ِمنـْ َها َيْضَحُكوَن} 110ْحَكٌة: ِلَمْن ُيْضَحُك منه. قال تعاىل: {وَُكنـْ ]، {ِإَذا ُهْم ِمنـْ
ُمْسِفَرٌة { ]. وُيْستَـْعَمُل يف السُُّروِر املَُجرَِّد حنوُ 60- 59]، {تـَْعَجُبوَن * َوَتْضَحُكوَن} [الّنْجم: 47[الّزخُرف: 

]. قال 19]، {فـَتَـَبسََّم َضاِحًكا} [النَّمل: 82{فـَْلَيْضَحُكوا َقِليًال} [الّتوبَة:  ]39ـ  38عبس: [ }َضاِحَكةٌ 
 الشاِعُر:

 وتـََرى الذِّْئَب َهلا َتْسَتِهلُّ    َيْضَحُك الضَّْبُع ِلَقتـَْلى ُهَذْيلٍ 
ِإلْنساِن وليَس يُوَجُد يف َغْريِِه ِمَن  واْستـُْعِمَل لِلتـََّعجُِّب املَُجرَِّد، وِمْن هذا املَْعَىن َقَصَد َمنْ   قال: الضَِّحُك َخيَْتصُّ 

ذا املَْعَىن قال: {َوأَنَُّه ُهَو َأْضَحَك َوأَْبَكى} [الّنْجم:  ] 71]، {َواْمَرأَتُُه قَائَِمٌة َفَضِحَكْت} [ُهود: 43احلََيواِن. و
} [ُهود: وَضِحُكها كاَن لِلتـََّعجُِّب ِبَدالَلِة قوِلِه: {أَتـَعْ  َِّ َ 73َجِبَني ِمْن أَْمِر ا ] وَيُدلُّ على ذلك أيضاً قوُلُه: {أَأَِلُد َوَأ

 ] لِيُـْعَلَم أْن َمحَْلها ليَس ِمبُْنَكٍر.72] إىل قوله {ِإنَّ َهَذا َلَشْيءٌ َعِجيٌب} [ُهود: 72َعُجوٌز} [ُهود: 



َي الوْقُت به. قال: {َوالشَّْمِس َوُضَحاَها} [الّشمس:  ضحى: الضَُّحى: انِْبساُط الشَّمِس واْمِتداُد النَّهاِر، ]، 1ومسُِّ
] {َوَأْخرََج ُضَحاَها} 2-1]، {َوالضَُّحى * َواللَّْيِل} [الّضحى: 46{ِإالَّ َعِشيًَّة َأْو ُضَحاَها} [النَّازَعات: 

: تَـَعرََّض لِلشمِس {َوأَنََّك َال َتْظَمُأ ِفيَها ]. وَضَحى َيْضَحى59]، {َوَأْن ُحيَْشَر النَّاُس ُضحًى} [طه: 29[النَّازَعات:  ] أي َلَك أْن تـََتَصوََّن ِمْن َحرِّ الشمِس. وَتَضحَّى: أَكَل ُضًحى، كقوِلَك تـََغدَّى. والضَّحاُء 119َوَال َتْضَحى} [طه: 
ِحيَـُتُه البارَِزُة، وقيَل لِلسَّماءِ  َلٌة إْضِحيانٌَة وَضْحياُء: ُمِضيَئٌة والَغداءُ ِلَطعاِمِهما، وضاِحَيُة ُكلِّ شيٍء:   الضَّواحي. ولَيـْ

 إضاَءَة الضَُّحى. واُألْضِحَيُة َمجُْعها األضاِحي.
ُهما اآلَخَر يف أْوصاِفِه  اِن مها الشَّْيئاِن اللَّذاِن َحتَْت ِجْنٍس واِحٍد ويُناِيف ُكلُّ واحٍد منـْ دَّ اخلاصَِّة، ضد: قال قـَْوٌم: الضِّ

اِن، كاحلَ وبـَيـْنَـُهما أ الَوِة بـَْعُد البـُْعِد، كالسَّواِد والبياِض والشَّرِّ واَخلْري، وما مل َيُكو َحتَْت ِجْنٍس واِحٍد ال يُقاُل َهلُما ِضدَّ
دُّ هو أَحُد املَتقاِبالِت، فِإنَّ املَُتقابَِلْنيِ ُمها الشَّْيئاِن املُْخَتِلفاِن لِلذَّاِت، وكُ  عْ لُّ واِحٍد قُباَلَة اآلَخر، وال واَحلرََكِة. قاُلوا: والضِّ ّداِن كالَبياِض والسَّواِد، واملَُتناِقضاِن كالضِّ ِف َجيَْتِمعاِن يف شيٍء واِحٍد يف وْقٍت واِحٍد، وذلك أْربـََعُة أْشياَء: الضِّ

ُو ُكلُّ إْنساٍن َهُهنا وليَس ُكلُّ إْنساٍن َهُهنا. والنِّْصِف، والُوُجوِد والَعَدِم كالَبَصِر والَعَمى، واملُوجَبِة والسَّالَِبِة يف األْخباِر حن
دَّاِن ما ال َيِصحُّ  اْجِتماُعُهما يف َحمَلٍّ  وَكِثٌري ِمَن املَُتَكلِِّمَني وأْهِل اللَُّغِة َجيَْعُلوَن ُكلَّ ذلك ِمَن املَُتضادَّاِت، ويَقوُل: الضِّ

َُّ تعاىل ال ِندَّ له وال ِضدَّ، أل دُّ هو أْن يـَْعَتِقَب الشَّيئاِن املَُتناِفياِن واِحٍد. وقيَل: ا نَّ النِّدَّ هو االشِرتاُك يف اَجلْوَهر، والضِّ
ُ تعاىل ُمنَـزٌَّه َعْن أْن َيُكوَن َجْوَهراً فِإذاً ال ِضدَّ له وال ِندَّ. وقولُُه: {َوَيُكونُوَن عَ  َّ َلْيِهْم ِضدا} على ِجْنٍس واِحٍد. وا

 ناِفَني َهلُْم.] أي مُ 82[َمرَمي: 
لَيِد  ضرب: الضَّْرُب: إيقاُع شيٍء على شيٍء. ولَِتَصوُِّر اْخِتالِف الضَّْرِب ُخوِلَف بـَْنيَ َتفاِسريها، َكَضْرِب الشيِء 

ُهْم ُكلَّ بـََناٍن} [األن12والَعصا والسَّْيِف وحنوها {َفاْضرِبُوا فـَْوَق اَألْعَناِق} [األنَفال:  ]، 12َفال: ]، {َواْضرِبُوا ِمنـْ
َق َفِإمَّا َمنا بـَْعُد َوِإمَّا ِفَداًء َحىتَّ َتَضعَ  ُتُموُهْم َفُشدُّوا اْلَوَ  اْحلَْرُب َأْوَزاَرَها َذِلَك َوَلْو َيَشاُء {َفَضْرَب الّرِقَاِب َحىتَّ ِإَذا أَْثَخنـْ

ُلَو بـَْعَضُكْم ِببَـْعٍض َوالَّ  ُهْم َوَلِكْن لِيَـبـْ ُ َالنـَْتَصَر ِمنـْ َّ َِّ فـََلْن ُيِضلَّ َأْعَماَهلُْم} [َحممَّد: ا ]، {فـَُقْلَنا 4ِذيَن قُِتُلوا ِيف َسِبيِل ا
ْلَيِمِني} 160]، {َأِن اْضِرْب ِبَعَصاَك احلََْجَر} [األعَراف: 73اْضرِبُوُه بِبَـْعِضَها} [البَـَقَرة:  ِ ]، {فـََراَغ َعَلْيِهْم َضْرً 

ملََطر، وَضْرُب الدَّراِهِم، اْعِتباراً ِبَضرِب 27ُوُجوَهُهْم} [َحممَّد:  ]، {َيْضرِبُونَ 93[الصَّافات:  ]. وضرُب األرِض 
ريَبُة وال ِة فيه. وبذلك ُشبَِّه السَّجيَُّة، وقيَل َهلا الضِّ كَّ طَِّبيعُة. والضَّْرُب يف املِْطَرَقِة، وقيَل له: الطَّْبُع اْعِتباراً بَتْأِثِري السِّ

ألْرُجِل {َوِإَذا َضَربـُْتْم ِيف اَألْرِض} [النَِّساء: األرض: الذَّها ا  ِِْم ِإَذا َضَربُوا 101ُب فيها، وهو َضْرُ ]، {َوقَاُلوا ِإلْخَوا
]، {َفاْضِرْب َهلُْم َطرِيًقا ِيف 273]، {َال َيْسَتِطيُعوَن َضْرً ِيف اَألْرِض} [البَـَقَرة: 156ِيف اَألْرِض} [آل ِعمَران: 

ملِْطَرَقِة. 77ِر} [طه: اْلَبحْ  لطَّْرِق  ملِْطَرَقِة، كقوِلَك: َطَرَقها، َتْشِبيهاً  لضَّْرِب  ]. وَضَرَب الَفْحُل الناَقَة، َتْشِبيهًا 
خلَْيمِة. {َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّلَُّة} [البَـَقَرة: ملِْطرَقِة، وَتْشبيهاً  ِدها  ُهُم 61 وَضَرَب اخلَيَمَة: ِبَضْرِب أْو ] أي الَتَحَفتـْ

] ومنه اْسُتِعَري 112الّذلَُّة الِتحاَف اخلَْيَمِة مبَْن ُضرَبْت عليه. وعلى هذا {َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم اْلَمْسَكَنُة} [آل ِعمَران: 



ِِْم ِيف اْلَكْهِف ِسِنَني َعَدًدا} [الكهف:  نَـُهْم ِبُسوٍر} ] أي فأمتناهم. وقال: {َفُضِرَب 11{َفَضَربـَْنا َعَلى آَذا بـَيـْ خلَْلِط، وَضْرُب املَثِل 13[اَحلديد:  ألْنفاِس، وَضْرُب اللَِّنبِ بـَْعِضِه على بـَْعٍض  ]. وَضْرُب الُعوِد والناِي والُبوِق َيُكوُن 
َُّ َمَثًال} [الزُّ  ]، {َواْضِرْب َهلُْم َمَثًال} 29َمر: هو ِمْن َضْرِب الدَّراِهِم، وهو ذِْكُر شيء أثـَرُُه َيْظَهُر يف َغْريِِه: {َضَرَب ا

َنا لِلنَّاِس ِيف َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل} 28]، {َضَرَب َلُكْم َمَثًال ِمْن أَنـُْفِسُكْم} [الرُّوم: 32[الكهف:  ]، {َوَلَقْد َضَربـْ
]، 58َربُوُهَلَك ِإالَّ َجَدًال} [الّزخُرف: ]، {َما ضَ 57]، {َوَلمَّا ُضِرَب اْبُن َمْرَميَ َمَثًال} [الّزخُرف: 58[الرُّوم: 

نـَْيا} [الكهف:  ]. واملُضاَربَُة: 5]، {أَفَـَنْضِرُب َعْنُكُم الذِّْكَر َصْفًحا} [الّزخُرف: 45{َواْضِرْب َهلُْم َمَثَل اْحلََياِة الدُّ
خلِياَطِة. والتَّ  ْضريُب: التَّْحرِيُض، كأنه َحثٌّ على الضَّرِب الذي هو بـُْعٌد َضْرٌب ِمَن الشَّرَكِة. واملَُضرَّبَُة: ما أُْكِثَر َضْربُُه 

يف األرِض. واالضِطراُب: َكثْـَرُة الذَّهاِب يف اِجلهاِت، ِمَن الضَّْرِب يف األرِض. واْسِتْضراُب الناَقِة: اْسِتْدعاُء َضْرِب 
ها.  الَفْحِل إَّ

ِة الِعْلِم والَفْضِل والِعفَِّة، وإّما يف بََدنِِه لَِعدِم َجارَِحٍة ونـَْقٍص، وإّما يف حاَلٍة ضـر: الضُّرُّ ُسوُء احلَاِل، إّما يف نـَْفِسِه لِِقلَّ 
] فهو ُحمَْتِمٌل لَِثالثَِتها. قال: {َوِإَذا َمسَّ 84ظاِهَرٍة ِمن ِقلَِّة ماٍل وجاٍه. وقوُلُه {َفَكَشْفَنا َما ِبِه ِمْن ُضرٍّ} [األنبَياء: 

] يُقاُل َضرُّه 12] و {فَـَلمَّا َكَشْفَنا َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ َكَأْن ملَْ َيْدُعَنا ِإَىل ُضرٍّ َمسَُّه} [يُونس: 12} [يُونس: اِإلْنَساَن الضُّرُّ 
 ِجَهِتِهْم، ] يـُنَـبّـُهُهْم على ِقلَِّة ما يَناُهلُْم منْ 111ُضّراً: َجَلَب إليه ُضرّاً. وقولُُه: {َلْن َيُضرُّوُكْم ِإالَّ أَذًى} [آل ِعمَران: 

ًئا} [آل ِعمَران:  نُـُهم ِمْن َضَرٍر يـَْلَحُقُهْم، حنُو: {َال َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشيـْ َادلة: 120ويُؤمِّ ًئا} [ا ]، {َولَْيَس ِبَضآّرِِهْم َشيـْ
} [البَـَقرَة: 10 َِّ ِِْذِن ا : {َويـَتَـَعلَُّموَن َما َيُضرُُّهْم َوَال ]، وقال تعاىل102]، {َوَما ُهْم ِبَضآّرِيَن ِبِه ِمْن َأَحٍدِإالَّ 

َفُعُهْم} [البَـَقَرة:  َفُعُه} [اَحلّج: 102يـَنـْ َِّ َما َال َيُضرُُّه َوَما َال يـَنـْ ] و {َيْدُعو َلَمْن َضرُُّه 12]. وقال: {َيْدُعو ِمْن ُدوِن ا
لَقْصِد واإلراَدِة؛ تنبيهًا أنه ال يـَْقِصُد يف ذلك  ] فاألّوُل يـُْعنَـى بـه الضُّـرُّ 13أَقْـَرُب ِمْن نـَْفِعِه} [اَحلّج:  والنـَّْفـُع اللَّذاِن 

نه ِبَقْصِدِه. والضَّرَّاُء ضّراً وال نـَْفعاً ِلَكْونِِه َمجاداً. ويف الثاين يُريُد ما يـََتولَُّد ِمَن االْسِتعانَِة ِبِه وِمْن عباَدتِِه ال ما َيُكوُن م
لسَّرَّاء والنـَّ  لنـَّْفِع حنو: {َولَِئْن أََذقْـَناُه نـَْعَماَء بـَْعَد َضرَّاَء} [ُهود: يُقاَبُل  ]، {َوَال َميِْلُكوَن ِألَ◌نـُْفِسِهْم 10ْعماِء. والضُّرُّ 

ُ َوَلْو ُكْنُت َأعْ  ]3الفرقان: [ َضرا َوَال نـَْفًعا} َّ َلُم اْلَغْيَب َالْسَتْكثـَْرُت ُقْل َال أَْمِلُك لِنَـْفِسي نـَْفًعا َوَال َضرا ِإالَّ َما َشاَء ا
]، فاملعىن: إال ما شاء هللا أن ميكنين النفع، ولو كنت أعلم الغيب 188ِمَن اخلَْْريِ َوَما َمسَِّينَ السُّوُء} [األعَراف: 

الستكثرت من اخلري. فاحملذوف هنا: (ال أعلم الغيب). مثل: وقت الرخص أشرتي لوقت الغالء. ومثل: أن أبتعد 
رر سيِحلُّ يب. وَرُجٌل َضريٌر: ِكنايٌَة َعْن فـَْقِد َبَصرِه. وَضريُر الوادي: شاِطُئُه الذي َضرَُّه املاُء. والضَّرُر: عن أي ض

. ويقال ضاَرْرتُُه: {َوَال ُتَضآرُّوُهنَّ} [الّطَالق:  ] َجيُوُز أْن 282]، {َوالَ ُيَضآرَّ َكاِتٌب َوَال َشِهيٌد} [البَـَقَرة: 6املَضارُّ
َعِتِه ومعَ َيكُ  ْن ُيْشَغَل َعْن َصنـْ اِشِه وَن ُمْسَنداً إَىل الفاِعِل، كأنه قال: ال ُيضارِْر، وأن َيُكوَن َمْفُعوًال أي ال ُيضـاَرْر 

لرَّْفِع فـََلْفظُُه َخبَـٌر، ومَ 233ْسِتْدعاِء َشهاَدِتِه {َال ُتَضآرَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها} [البَـَقَرة:  ْعناُه أْمٌر، وإذا فُتَح ] فإذا قُرِىَء 
ِن إذا َتزوجهما 231َفأْمٌر. ويقال ضرار: {ِضَرارًا لِتَـْعَتُدوا} [البَـَقَرة:  َي املَرأ ، َومسُِّ ]. والضَّرَُّة: أْصُلها الِفْعَلُة اليت َتُضرُّ



ملَرأِة األ ا َتُضرُّ  َّ ُهما َضرَّة ِالْعِتقاِدِهْم أ ْخَرى، وَألْجِل هذا النََّظر منهْم قال النيبُّ (ص) : َرُجٌل واِحٌد، ُكلُّ واِحَدٍة منـْ
: ُذو زْوَجْنيِ )1(»ال َتْسأل املرأُة َطالَق أْخِتها لُِتْكفى ما يف َصْحَفِتها« . والضَّرَّاُء: التـَّْزِويُج بَضرٍَّة. وَرُجٌل ُمِضرٌّ

، وهو يف التَّعاُرف َمحُْلُه على أْمر َيْكَرُهُه، وذلك على َفصاعداً. واْمَرأٌة ُمِضرٌّ. واإلْضراُر: َمحُْل اإلْنساِن على ما َيضُ  َمُل على ذلك،  َضْربـَْنيِ: أَحُدُمها اْضِطراٌر ِبَسبٍب خارٍِج، َكَمْن ُيْضَرُب أو يـَُهدَُّد حىت يـَْفَعَل ُمْنقاداً، ويـُْؤَخُذ قـَْهراً، فـَُيحْ رُّ
]. والثاِين 24]، {ُمثَّ َنْضَطرُُّهْم ِإَىل َعَذاٍب َغِليٍظ} [لقَمان: 126لبَـَقَرة: كما قال: {مثَُّ َأْضَطرُُّه ِإَىل َعَذاِب النَّاِر} [ا

َتٍة. وعلى هذا ِبَسَبٍب داِخٍل، وذلك إّما ِبَقْهر قـَُوٍة له ال يَناُلُه ِبَدْفعها اهلَالُك َكَمِن اْشَتدَّ به اجلُوُع فاْضَطرَّ إَىل أْكِل مَ  يـْ ٍغ َوَال َعاٍد} [البَـَقَرة: قولُُه: {َفَمِن اْضُطرَّ َغيـْرَ  َ ]. وقال: {أَمَّْن 3] و {َفَمِن اْضُطرَّ ِيف َخمَْمَصٍة} [املَائدة: 173 
يُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه} [النَّمل:  ] فهو عامٌّ يف ُكّل ذلك. والضَُّروِريُّ يُقاُل على َثالثَة أنواع: األول ما َيكوُن 62جيُِ

لَقْسِر ال على االْخِتياِر، كالشََّجِر إذا َحرََّكْتُه الريُح الشَِّديدُة. والثاين ما ال َحيُْصُل وُجوُدُه إالَّ به، على َطرِيِق الَقْهِر وا
يُقاَل:  حنُو الِغذاِء الضَُّرورِيِّ لإلْنساِن يف ِحْفِظ الَبَدِن. والثاِلُث يُقاُل فيما ال ُميِكُن أْن َيُكوَن على ِخالِفِه، حنُو أنْ 

لضَُّرورة. وقيَل: الضَّرَُّة: أْصُل األْمنَُلِة، وأْصُل الاجلسْ  ضَّرِْع، ُم الواحُد ال َيِصحُّ ُحُصولُُه يف َمَكانـَْنيِ يف حاَلٍة واِحدٍة 
 والشَّْحَمُة املَُتَدلَِّيُة ِمَن األْلَيِة.

اللََّنبُ يف َضْرِعها لُقْرِب نِتاِجها، وذلك حنُو َأْمتَر ضرع: الضَّرُْع: َضرُْع الناَقِة والشاِة وَغْريِمها. وأْضَرَعِت الشاُة: نـََزل 
] 6َضرِيٍع} [الَغاِشَية: وأَْلَنبَ، إَذا َكثـَُر َمتْرُُه ولَبَـُنُه. َوَشاٌة َضريٌع: َعظيَمُة الضَّرِع. وأما قولُه: {َلْيَس َهلُْم َطَعاٌم ِإالَّ ِمْن 

ْربِِق (نوع من الشوك)، و  قيَل نَباٌت أْمحَُر ُمْنِنتُ الرِيِح يـَْرمي به الَبْحُر. قال رسول هللا (ص) : فقيل: ُهَو يَِبيُس الشِّ
. وَضرََع )2(»الضَّريُع شيٌء يكوُن يف النار ُيشبُه الشَّوك، أََمرُّ من الّصْربِ وأنـََنتُ من اجليفة وأشدُّ حّراً من النار«

ِه، وقيَل منه َضرََع الرَّ  ، فهو ضارٌع وضرٌَع. وتَضرََّع: أْظَهَر الضرَّاَعَة. البَـْهَمُة: َتناَوَل َضرَْع أُمِّ ُجُل ضَراَعًة: َضُعَف وَذلَّ
] 94]، {َلَعلَُّهْم َيضَّرَُّعوَن} [األعرَاف: 42]، {َلَعلَُّهْم يـََتَضرَُّعوَن} [األنَعام: 63قال: {َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة} [األنَعام: 

َُْسَنا َتَضرَُّعوا} [األنَعام: أي يَتضرَّعون َفُأْدِغَم، وقال: {ِإْذ َجاءَ  ]. واملُضاَرَعُة: أْصُلها التَّشاُرك يف الضَّراَعِة، مث 43ُهْم 
 ُجّرَِد لْلُمشارََكِة، ومنه اْسَتعاَر النَّحويُّوَن َلْفَظ الِفْعِل املُضارِع ألنه مشارٌك لالسم.

]. والضَّْعُف: 73َف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُب} [اَحلّج: ضعف: الضَّْعُف: ِخالُف الُقوَِّة، وقد َضُعَف فهو َضِعيٌف {َضعُ 
 قد َيُكون يف النـَّْفِس، ويف الَبَدِن، ويف احلاِل. وقيَل: الضَّْعُف والضُّْعُف لَُغتاِن. قال: {َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعًفا}

) يف 5لَقَصص: ]، {َونُرِيُد َأْن َمنُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا} [ا66[األنَفال:  لضمِّ ] قال اخلَِليُل َرِمحَُه هللا: الضُّْعُف (
لفتح) يف الَعْقِل والرَّأي، ومنه قولُُه تعاىل: {فَِإْن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه احلَْقُّ َسِفيًها َأْو  َضِعيًفا} [البَـَقَرة: الَبَدِن، والضَّْعُف (

]. واْسَتْضَعْفُتُه: وَجْدتُُه َضِعيفاً، قال: 91َس َعَلى الضَُّعَفاِء} [الّتوبَة: ]. وَمجُْع الضَِّعيِف ِضعاٌف وُضَعفاُء {لَيْ 282
ُتْم قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفَني ِيف اَألْرِض} 75{َواْلُمْسَتْضَعِفَني ِمَن الّرَِجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن} [النَِّساء:  ]، {َقاُلوا ِفيَم ُكنـْ

الْسِتْكباِر يف قوِلِه: {َوقَاَل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا 150نَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفوِين} [األعَراف: ]، {إِ 97[النَِّساء:  ]. وُقوِبَل 



ُ الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف مثَُّ َجَعَل ِمْن بـَْعِد َضْعٍف قـُوًَّة مثَُّ َجَعَل مِ 33لِلَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا} [َسَبإ:  َّ ْن بـَْعِد ]، وقال: {ا ُر األّوِل، وكذا الثالُث، فإنَّ قوَله: َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف أي ِمْن نُْطَفٍة أو ِمْن 54قـُوٍَّة َضْعًفا} [الرُّوم:  ]. والثاين َغيـْ
ْرذِل الُعُمر. تُراٍب، والثاين هو الضَّْعُف املَْوُجوُد يف اجلَِنِني والطْفِل، والثالُث الذي بـَْعد الشَّْيُخوَخِة، وهو املُشاُر إل يِه 

ِن: األوَىل هي اليت ُجتَعُل لِلطّْفِل ِمَن التََّحرُِّك وِهَدايَِتِه واسِتْدعاِء اللََّنبِ وَدْفِع اَألَذى َعْن نـَفْ  لُبكاِء، والثانيُة والُقوَّ ِسِه 
ىل حاَلٍة َغْريِ احلالِة األوَىل. وقولُُه: {َوُخِلَق هي اليت بـَْعَد البُـُلوِغ. وَيُدلُّ على أنَّ ُكلَّ واِحٍد من قوِلِه َضْعٍف إشاَرٌة إ

] 76] َفَضْعُفُه: َكثْـَرُة حاجاتِِه. وقوُلُه: {ِإنَّ َكْيَد الشَّْيطَاِن َكاَن َضِعيًفا} [النَِّساء: 28اِإلْنَساُن َضِعيًفا} [النَِّساء: 
ا هو مَع َمْن صاَر ِمْن ِعباِد هللا املَْذكُ  ورِيَن يف قولِِه: {ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن} [اِحلجر: َفَضْعُف َكْيِدِه إمنَّ

كُُّب ]. والّضْعُف هو ِمَن األلفاِظ املَُتضاِيَفِة اليت يـَْقَتِضي ُوُجوُد أَحِدِمها وُجوُد اآلَخِر، كالنِّْصِف والزَّْوِج، وهو تـََر 42
لَعَددِ  ، فإذا قيَل أْضَعْفُت الشيَء وَضعَّْفُتُه وضاَعْفُتُه: َضَمْمُت إليه ِمثـَْلُه فصاعداً. قال َقْدَرْيِن ُمَتساِوَيِني، وَخيَْتصُّ 

]، {َوِإْن 30ِضْعَفْنيِ} [األحَزاب:  بـَْعُضُهْم: ضاَعْفُت أبـَْلُغ ِمْن َضعَّْفُت، وهلذا قـََرأ أْكثـَُرُهْم {ُيَضاَعْف َهلَا اْلَعَذابُ 
حلََْسَنِة فَـَلُه َعْشُر أَْمثَاِهلَا} 40نَِّساء: َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها} [ال ِ َرْت ُمضاَعَفُتها بقوله تعاىل: {َمْن َجاَء  ] وقد فسِّ

لتَّْخِفيِف) 160[األنَعام:  ]. واملُضاَعَفُة على َقِضيَِّة هذا القوِل تـَْقَتِضي أْن َيُكوَن َعْشَر أْمثاِهلا. وقيَل: َضَعْفُتُه (
ْعُف اْسٌم كالشَّيء والّشيء، َفِضْعُف الشيء هو الذي يـُثـَنِّيِه، وَمَىت َضْعفاً فهو َمْضُعوفٌ  . فالضَّْعُف َمْصدٌر. والضِّ

ِبال ُأِضيَف إىل َعَدٍد اقَتضى ذلك الَعَدَد وِمثْـَلُه، حنُو أْن يُقاَل: ِضْعُف الَعَشرِة وِضْعُف املائة، فذلك ِعْشُروَن ومائَتاِن 
  ِعِر:ِخالٍف. وعلى هذا قوُل الشا

َتهُ  ْعَف ِمْن أحٍد قَـْبلي  َجَزيـُْتُك ِضْعَف الودِّ َلمَّا اْشَتَكيـْ   وما إْن َجزاَك الضِّ
ِن يُزاوِجاِنِه وإذا قيَل: أْعِطِه ِضْعَفْي َواِحٍد، فإنَّ ذلك اقْـَتَضى الواِحَد وِمثْـَلْيِه، وذلك َثالثٌَة ألنَّ َمْعَناُه الواِحُد واللَّذا

ْعَفْنيِ فإنَّ ذلك َجيْري َجمَْرى الزَّْوَجْنيِ يف وذلك َثالثٌَة. هذا إذ ْعُف ُمضافاً، فأمَّا إذا مل َيُكْن ُمضافاً فـَُقْلَت الضِّ ا كاَن الضِّ
ن أنَّ ُكلَّ واِحٍد منهما يزاوُِج اآلَخَر فـَيَـْقَتِضي ذلك اثـْنَـْنيِ، ألنَّ ُكلَّ واِحٍد منهما ُيضاِعُف اآلَخَر َفال ْخيُرجاِن عَ 

ْعفاِن إَىل واِحٍد فـَيـُثـَلِّثـُُهما حنُو: ِضْعَفي الواِحِد. وقولُُه: {َفُأولَِئَك َهلُْم َجَزاُء  االثنني، ْعِف} [َسَبإ: ِخبَالِف ما إذا أِضيَف الضِّ َُْكُلوا الرَِّ َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة} [آل ِعمَران: 37الضِّ للَّْفَظْنيِ عل130] وقولُُه: {الَ  ى ] فقد قيَل: أَتى 
ْعِف.واملَْعَىن: ما يـَُعدُّونَُه ِضْعفاً فهو َضْعٌف، أي نـَْقصٌ  ، كقولِِه: التأكيِد، وقيَل: َبِل املُضاَعَفُة ِمَن الضَّْعِف ال ِمَن الضِّ

َِّ} [الرُّوم:  ُتْم ِمْن ِرً لِيَـْربـَُو ِيف أَْمَواِل النَّاِس َفَال يـَْربُو ِعْنَد ا ُ الرَِّ َويـُْرِيب الصََّدقَاِت} ] وكقوِلِه {ميَْ 39{َوَما آتـَيـْ َّ َحُق ا
 ] وهذا املَْعَىن أَخَذُه الشاِعُر َفقاَل:276[البَـَقَرة: 

َدِيت  َدُة َشْيٍب وهي نـَْقُص ِز  ِزَ
ً ِضْعًفا ِمَن النَّاِر} [األعَراف:   ِِْم َعَذا ً 38وقولُُه: {فَآ ِبَضالهلِِْم، كما أشاَر إليه  ] فِإنـَُّهْم َسأُلوُه أْن يـَُعذِّبـَُهْم َعذا

]، وقوله: {ِلُكلٍّ ِضْعٌف َوَلِكْن 25بقولِِه: {لَِيْحِمُلوا أَْوزَاَرُهْم َكاِمَلًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوِمْن أَْوزَاِر الَِّذيَن ُيِضلُّونـَُهْم} [الّنحل: 



الَعذاِب. وقيَل: أي ِلُكلٍّ منهْم ومْنُكْم ِضْعُف ما ] أي لُكلٍّ منهْم ِضْعُف ما َلُكْم ِمَن 38َال تـَْعَلُموَن} [األعَراف: 
ِطناً، وُكلٌّ يُْدِرُك ِمَن اآلَخر الظاِهَر ُدوَن الباِطِن، فـَيُـَقدُِّر أْن ليسَ  له الَعذاُب  يـََرى اآلَخُر، فإنَّ ِمن الَعذاِب ظاِهراً و

 الباِطُن.
ْغُث: قَـْبَضُة َرْحياٍن أو َحِشيٍش أو ُقْضبانٍ  ] وبه 44، وَمجُْعُه: أْضغاٌث. قال: {َوُخْذ ِبَيِدَك ِضْغثًا} [ص: ضغث: الضِّ

ُ َحقائُِقها. {َقاُلوا َأْضَغاُث َأْحَالٍم} [يُوُسف:   ] أي أْخالٌط ِمَن األْحالِم.44ُشبَِّه األْحالُم املُْخَتِلَطُة اليت ال يـَتَـبَـنيَّ
ْغُن، والضََّغُن: احلِْقُد الشَِّديُد، وَمجْعُ  ُ َأْضَغانـَُهْم} [َحممَّد: ضغن: الضِّ َّ ]. وبه ُشبِّهت 29ُه: أْضَغاٌن {َأْن َلْن ُخيْرَِج ا

الِح وحنوِمها. لسِّ لثـَّْوِب و غاُن: االْشِتماُل   الناَقُة، َفقاُلوا: ذاُت ِضْغٍن. وَقناٌة َضِغَنٌة: َعْوجاُء. واِإلضِّ
َا َيِضلُّ ضل: الضَّالُل: الُعُدوُل َعِن الطَّرِيِق املُْسَتِقي َا يـَْهَتِدي لِنَـْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفِإمنَّ ِم، وُيضادُُّه اِهلدايَُة {َفَمِن اْهَتَدى فَِإمنَّ

]. ويُقاُل: الضَّالُل، ِلُكلِّ ُعُدوٍل َعِن املَنـَْهِج َعْمداً كاَن أو َسْهواً، َيِسرياً كاَن أو َكِثرياً، وُنِسَب 108َعَليـَْها} [يُونس: 
َك  األْنِبياِء وإَىل الُكفَّاِر، وإْن كاَن بـَْنيَ الضَّالَلْنيِ بـَْوٌن بَِعيٌد. أَال تـََرى أنه قال يف النيبِّ (ص) : {َوَوَجدَ الضَّالُل إَىل 

َر ُمهَتٍد إىل الشَّرِْع والنـَّْهِج احلقِّ الذي َتروُمُه نفُسَك املؤمنُة بِتَـْوِقها إىل اإلِ 7َضآال فـََهَدى} [الّضحى:  مياِن ] أي َغيـْ
ا الواحِد األَحِد، وقاَل أوالُد يَعقوَب َألبيهم: {ِإنََّك َلِفي َضَالِلَك اْلَقِدِمي} [يُوُسف:  َ َلِفي 95برِّ َ ] وقالوا: {ِإنَّ َأ

َّ لَ 8َضَالٍل ُمِبٍني} [يُوُسف:  نَـَراَها ِيف َضَالٍل ] إشاَرًة إَىل َشَغِفِه بُِيوُسَف وَشْوِقِه إليه، وكذلك {َقْد َشَغَفَها ُحبا ِإ
َ ِمَن الضَّآلَِّني} [الشَُّعَراء: 30ُمِبٍني} [يُوُسف:  ] تَـْنِبيهاً أنَّ ذلك منه َسْهٌو. 20]، وقال َعْن ُموَسى (ع) : {َوَأ

ساِن. والضَّالُل ِمْن ] أي تـَْنَسى، وذلك ِمَن النِّْسياِن املَْوُضوِع َعِن اِإلنْ 282وقولُُه: {أَْن َتِضلَّ ِإْحَداُمهَا} [البَـَقَرة: 
َِّ وَوْحدانِيَِّتِه وَمْعرَِفة النـُّبـُوَّ  ة وحنوِمها املُشاِر إليهما َوْجٍه آَخَر نوعان: َضالٌل يف الُعلوِم النََّظرِيَِّة كالضَّالِل يف َمْعرَِفِة ا

َِّ َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َواْليَـوْ  ِ ]، وَضالٌل يف 136ِم اآلِخِر فـََقْد َضلَّ َضَالًال بَِعيًدا} [النَِّساء: بقولِِه: {َوَمْن َيْكُفْر 
ٌر، كقولِِه على ما الُعُلوِم الَعَمِليَِّة َكَمْعرَِفة األْحكاِم الشَّْرِعيَِّة اليت هي الِعباداُت. والضَّالُل الَبِعيُد، إشاَرٌة إَىل ماهو ُكفْ 

َم ِمْن قولِِه: {َوَمْن َيْكُفرْ  َِّ} [النَِّساء:  تـََقدَّ َِّ َقْد َضلُّوا َضَالًال 136ِ ] وقوِلِه: {ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل ا
] أي يف ُعُقوبَِة الضَّالِل الَبِعيِد. وعلى 8] وكقوِلِه: {ِيف اْلَعَذاِب َوالضََّالِل اْلَبِعيِد} [َسَبإ: 167بَِعيًدا} [النَِّساء: 

]، {َوَضلُّوا َعْن َسَواِء السَِّبيِل} 77]، {َوَأَضلُّوا َكِثريًا} [املَائدة: 77ُه: {َقْد َضلُّوا ِمْن قـَْبُل} [املَائدة: ذلك قولُ 
 ] ِكنايٌَة َعِن املَْوِت واْسِتحاَلِة الَبَدِن. وقولُُه: {َوالَ 10]. وقوُلُه: {أَِإَذا َضَلْلَنا ِيف اَألْرِض} [السَّجَدة: 77[املَائدة: 

لضَّالَِّني النَّصاَرى، وقولُُه: {ِيف ِكَتاٍب َال َيِضلُّ َريبِّ َوَال يـَْنَسى} [طه: 7الضَّالَِّني} [الَفاِحتَة:  ] 52] فقد قيَل َعىن 
ِطٍل 2يل: أي ال َيِضلُّ َعْن َريبِّ أو ال َيِضلُّ َريبِّ عنه، أي ال يـُْغِفُلُه. وقوُلُه: {َجيَْعْل َكْيَدُهْم ِيف َتْضِليٍل} [الفِ  ] أي يف 

ْن َيِضلَّ عَ  ، إّما  ْنَك وإْضالٍل ألنْـُفِسِهْم. واِإلْضَالُل نوعان، أَحُدُمها: أْن َيُكوَن َسبُبُه الضَّالَل، وذلك على وْجَهْنيِ
، وإّما أْن َحتُْكَم ِبَضاللِِه. والضَّالُل يف َهَذيْ  ِن َسَبُب اإلْضالِل. والنوع الشيُء، كقولَك: أْضَلْلُت الَبِعَري، أي َضلَّ َعينِّ

ُهْم َأْن الثاين: أْن َيُكوَن اِإلْضالُل َسَبباً للضَّالِل وهو أْن يـَُزيََّن ِلإلْنساِن الباِطُل لَِيِضلَّ، كقوِلِه: {َهلَمَّْت طَائِفَ  ٌة ِمنـْ



ا أْن َتِضلَّ، َفال َحيُْصُل ِمْن ِفْعِلِهْم ] أي يـََتَحرَّْوَن أفْ 113ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّوَن ِإالَّ أَنـُْفَسُهْم} [النَِّساء:  عاًال يـَْقِصُدوَن 
]، وقال يف 119ذلك إالَّ ما فيه َضالُل أنـُْفِسِهْم. وقال َعِن الشَّْيطاِن: {َوَألُ◌ِضلَّنـَُّهْم َوَألُ◌َمنِّيَـنـَُّهْم} [النَِّساء:

]، 60]، {َويُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن ُيِضلَُّهْم َضَالًال بَِعيًدا} [النَِّساء: 62الشَّْيطاِن: {َوَلَقْد َأَضلَّ ِمْنُكْم ِجِبال َكِثريًا} [يس: 
َِّ} [ص:  . أَحُدُمها: أْن 26{َوالَ تـَتَِّبِع اْهلََوى فـَُيِضلََّك َعْن َسِبيِل ا َِّ تعاىل لِإلْنساِن على أَحِد وْجَهْنيِ ]. وإْضالُل ا

ْنيا، ويـَْعِدَل به َعْن َطرِيِق اجلَنَِّة إَىل الناِر  َيُكوَن َسبَـَبُه الضَّالُل، وهو أنْ  ُ عليه بذلك يف الدُّ َّ َيِضلَّ اِإلْنساُن، فـََيْحُكَم ا
الناِر َعْدٌل يف اآلِخَرِة، وذلك اإلْضَالُل هو َحقٌّ وَعْدٌل، فاُحلْكُم على الضَّالِّ ِبَضالِلِه، والُعُدوُل به َعْن َطريِق اجلَنَِّة إَىل 

َئٍة إذا راَعى َطرِيقاً، حمموداً كوَحقٌّ  ََّ تعاىل وَضَع ِجِبلََّة اِإلْنساِن على َهيـْ ، هو أنَّ ا َِّ اَن أو . والثاِين ِمْن إْضالِل ا
َر َصْرفُُه واْنِصرافُُه عنه، وَيِصُري ذلك كالطَّْبِع، ولذلك قيَل: العادَ  ٍن. وهذه َمْذُموماً، ألَِفُه واْسَتطابَُه وَلزَِمُه،وتـََعذَّ ُة طَْبٌع 

وُقوِع ِفْعٍل الُقوَُّة يف اِإلْنساِن ِفْعٌل إِهليٌّ، وإذا كاَن كذلك وقد ذُِكَر يف َغْري هذا املَْوِضِع أنَّ ُكلِّ شيٍء َيُكوُن َسَبباً يف 
ُ ال على الَوْجِه الذي يـََتَصوَُّرُه  َّ اجلََهَلُة، وِلما قـُْلناُه، َجَعَل اِإلْضالَل َصحَّ ِنْسَبُة ذلك الِفْعِل إليه. فـَُيقاُل: أَضلَُّه ا

 َُّ  لُِيِضلَّ قـَْوًما بـَْعَد ِإْذ املَْنُسوَب إَىل نـَْفِسِه لِْلكاِفر والفاِسِق ُدوَن املُْؤِمِن، َبْل نـََفى َعْن نـَْفِسِه إْضالَل املُْؤِمِن {َوَما َكاَن ا
]. وقال يف الكاِفر والفاِسِق: {فـَتَـْعًسا َهلُْم َوَأَضلَّ 4َهلُْم} [َحممَّد: ]، {فـََلْن ُيِضلَّ َأْعَما115َهَداُهْم} [الّتوبَة: 
َُّ اْلَكاِفرِيَن} [َغافر: 26]، {َوَما ُيِضلُّ ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِقَني} [البَـَقَرة: 8أَْعَماَهلُْم} [َحممَّد:  ]، 74]، {َكَذِلَك ُيِضلُّ ا

ُ الظَّاِلِمَني} [إب َّ َِّ َأَضلَّ َأْعَماَهلُْم} [َحممَّد: 27راهيم: {َوُيِضلُّ ا ]. إنَّ هللا 1] {الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل ا
ا. واملعىن أنَّ الكفاَر  لّضالِة من اإلبِل اليت هي ُمَضيَّعٍة ال صاحَب هلا ْحيَفُظها ويعتين  سبحانه وتعاىل شبَّه أعماهلم 

 مجلِة أعماهلم السّيئِة من الكفِر واملعاصي حىت صار صاحلُهم ُمْسَتهلكاً يف ِغماِر سيِّئهم، ضّلت أعماهلْم الصاحلُة يف
إلمياِن والطاعِة حىت صار سيُِّئهم ممحقاً يف كثِري  وأما املؤمنون فسرت هللا أعماَهلم السّيئة يف كثِري أعماهلم الصاحلة 

َِنَّ . فاملؤمنون حيفظ هللا أعماهلم)3(أعماهلم الصاحلة ، والكافرون تضلُّ أْعماهلم وال حافظ هلا، لقوله تعاىل: {َذِلَك 
ََّ َمْوَىل الَِّذيَن آَمُنوا َوَأنَّ اْلَكاِفرِيَن َال َمْوَىل َهلُْم} [َحممَّد:   ].11ا

]. 27َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر} [اَحلّج: ضمر: الضَّاِمُر ِمَن الَفَرِس: اخلَِفيُف اللَّْحِم ِمَن األْعماِل ال ِمَن اهلُزاِل.قال تعاىل: {
 يُقاُل: َضَمَر ُضُموراً.

ئَـْنيِ َفصاِعداً {َواْضُمْم َيَدَك ِإَىل َجَناِحَك} [طه:  ]، {َواْضُمْم إَِلْيَك َجَناَحَك} 22ضمم: الضَّمُّ: اَجلْمُع بـَْنيَ الشَّيـْ
 ُكُتِب، أو الرَّْحياِن، أو حنو َذلك.]: َواِإلْضماَمُة: َمجاَعٌة ِمَن الناِس، أو ِمَن ال32[الَقَصص: 

] أي ضيِّقاً. وقد َضُنَك َعْيُشُه. واْمَرأٌة ِضناٌك: ُمْكَتِنزٌَة. والضُّناُك: الزُّكاُم. 124ضنك: {َمِعيَشًة َضنًكا} [طه: 
 واملَْضُنوُك: املَزُْكوُم.



لشيِء النَِّفيِس. ] أي ما هو ِببَ 24ضن: {َوَما ُهَو َعَلى اْلَغْيِب ِبَضِنٍني} [الّتكوير:  خيٍل. والضَّنَُّة: هو الُبْخُل 
ِطَقٌة وتقدير املعىن: ليَس جربائيُل (ع) بَِبِخيٍل وال مبُتـََّهٍم على َوْحي هللا تعاىل وما ُخيِْربُ به حممداً (ص) ، فإنَّ أحواَلُه 

ْدِق واَألمانَِة.  لصِّ
َفْـَواِهِهْم  ضهأ: َضاَهْت: َشابـََهْت، وُيضاهي: ُيشاِبُه، قالَ  ِ َِّ َذِلَك قَـْوُهلُْم  تعاىل: {َوَقاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن ا

م.30ُيَضاِهُئوَن قـَْوَل الَِّذيَن َكَفُروا} [الّتوبَة:  وَن بقوهلم قوَل الذين كفروا يف عباد  ] أي ُيشا
َِة. يُ  ا َأَضاَءْت َما ضـوأ: الضَّـْوُء: مـا انـَْتَشَر ِمَن األْجساِم النـَّريِّ قاُل: ضاَءِت النار، وأضاَءْت. وأضاَءها َغيـُْرها: {فَـَلمَّ

]، {َْتَِيُكْم 35]، {َيَكاُد َزيـْتـَُها ُيِضيُء} [النُّور: 20]، {ُكلََّما َأَضاَء َهلُْم َمَشْوا ِفيِه} [البَـَقَرة: 17َحْوَلُه} [البَـَقَرة: 
يت الكُتبُ 71ِبِضَياٍء} [الَقَصص:  َنا ُموَسى َوَهاُروَن اْلُفْرقَاَن َوِضَياًء ]. ومسُِّ ا {َوَلَقْد آتـَيـْ  املنزلَـُة ِضياًء لالهتداِء 

 ].48َوِذْكًرا} [األنبَياء: 
ًئا} [آل ِعمَران:  ُر: املََضرَّة. يُقاُل: ضارَُّه وَضرَُّه. قال تعاىل: {َال َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشيـْ َر إِ 120ضري: الضَّيـْ َّ ]، {َال َضيـْ

 ] أي ال ضرَر علينا يف ما نفعله وإ إىل ثواِب ربنا راجعون.50ِإَىل َربَِّنا ُمنـَْقِلُبوَن} [الشَُّعَراء: 
ِقَصٌة، ظاِلَمٌة َجائَِرٌة، أْصُلُه فـُْعَلى، َفُكِسَرِت الضَّاُد للياِء، وقيَل: 22ضيز: {تِْلَك ِإًذا ِقْسَمٌة ِضيَزى} [الّنْجم:  ] أي 

 ِمِهْم فـُْعَلى.ليَس يف كال
ْم} ضيع: ضاَع الشَّيءُ َيِضيُع َضَياعاً، أي َهَلَك وفُِقد، وأَضْعُتُه، وَضيـَّْعُتُه. قال تعاىل: {َال ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنكُ 

َّ َال ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمًال} [الكهف: 195[آل ِعمَران:  ُ لُِيضِ 30]، {ِإ َّ يَع ِإميَاَنُكْم} ]، {َوَما َكاَن ا
َعُة الرَُّجِل: َعقارُُه الذي َيِضيُع ما مل يـُْفتَـَقْد، 120]، {َال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنَني} [الّتوبَة: 143[البَـَقَرة:  ]. وَضيـْ

ً ُيَضيُِّع ما َهبَّْت عليه.  وَمجُْعُه ِضياٌع. وَتَضيََّع الّرِيُح، إذا َهبَّْت ُهُبو
: املَْيُل. يُقاُل: ِضْفُت إَىل كذا، وأَضْفُت كذا إَىل كذا، وضاَفِت الشمُس لِْلُغُروِب، وَتَضيـََّفْت، ضيف: أْصُل الضَّْيفِ 

ياَفُة ُمَتعاَرَفًة يف القِ  زًِال ِبَك. وصاَرْت الضِّ َرى. وأْصُل وضاَف السَّْهُم َعِن اهلََدِف، وَتَضيََّف. والضَّْيُف: َمْن ماَل إليَك 
، ولذلك اْستَـَوى فيه الواِحُد واجلمُع يف عامَِّة كالِمِهْم. وقد ُجيَْمَع فَـُيقاُل: أْضياٌف وُضُيوٌف وِضيفاٌن. الضْيِف َمْصَدرٌ 

]. 68]، {ِإنَّ َهُؤَالِء َضْيِفي} [اِحلجر: 78]، {َوَال ُختُْزوِن ِيف َضْيِفي} [ُهود: 51قال: {َضْيِف ِإبْـَراِهيَم} [اِحلجر: 
ً فأضاَفِين. وقد ِضْفُتُه َضْيفاً، فأ ضاِئٌف وَضْيٌف. وُتْستَـْعَمُل اِإلَضاَفُة يف كالِم النَّْحويَِّني يف ويُقاُل: اْسَتَضْفُت فُ  ال

َلُه، ويف كالِم بـَْعِضِهْم يف ُكلِّ شيٍء يـَثْـُبُت بِثـُُبوتِِه آَخُر كاألِب واالبِنواأل نَّ ِخ والصَِّديِق، فإاْسٍم َجمُْروٍر ُيَضمُّ إليه اْسٌم قـَبـْ
 ُكلَّ ذلك يـَْقَتِضي وُجوُدُه وُجوَد آَخر، فـَُيقاُل هلذه: األْمساُء املَُتضايَفُة.

، وحنو ذلك.  يَقُة، ُيْستَـْعَمُل يف الَفْقر والُبْخِل والَغمِّ يُق: ِضدُّ السََّعِة. ويُقاُل: الضَّْيُق أيضاً، والضِّ {َوَضاَق ضيق: الضِّ
]، {َوَيِضيُق َصْدِري} [الشَُّعَراء: 12َعنهْم، وقال: {َوَضاِئٌق ِبِه َصْدُرَك} [ُهود: ] أي َعِجز 77ِِْم َذْرًعا} [ُهود: 

]، {َوَضاَقْت َعَلْيِهْم 118]، {َضاَقْت َعَلْيِهُم اَألْرُض ِمبَا َرُحَبْت} [الّتوبَة: 125]، {َضيًِّقا َحَرًجا} [األنَعام: 13



] كلُّ ذلك ِعباَرٌة َعِن احلُْزِن. وقولُُه: 127 َضْيٍق ِممَّا َميُْكُروَن} [الّنحل: ]، {َوَال َتُك ِيف 118أَنْـُفُسُهْم} [الّتوبَة: 
] يـَْنَطوي على َتْضِييِق النـََّفَقِة وَتْضِييِق الصَّْدِر. ويُقاُل يف الَفْقر: ضاَق 6{َوَال ُتَضآرُّوُهنَّ لُِتَضيُِّقوا َعَلْيِهنَّ} [الّطَالق:    ْعماُل ذلك فيه كاْسِتْعماِل الُوْسِع يف ِضدِِّه.وأضاَق، فهو ُمِضيٌق. واْستِ 



 
 

)Chchapter(  َِحْرُف الطَّاء 
 (ط)

  
كَِّة، وطَْبِع الّدراِهِم، وهو أَعمُّ ِمَن اخلَْتِم، وأخصُّ   ِمَن النـَّْقِش. طبع: الطَّْبُع: أْن ُتَصّوَِر الشَّيَء ِبصوَرٍة ّما، َكطَْبِع السِّ

ُيْطَبُع به وُخيَْتُم. والطَّاِبُع: فاِعُل ذلك. وقيَل لِلطاَبِع طاِبٌع، وذلك َكَتْسِمَيِة الِفْعِل إَىل اآلَلِة، حنُو والطَّاَبُع واخلاَمتُ: ما 
ِْم} [املَناِفقون:  ُ َعَلى قـُُلوِب الَِّذيَن َال يـَْعَلُموَن} [ال3َسْيٌف قاِطٌع. قال: {َفطُِبَع َعَلى قـُُلِو َّ رُّوم: ]، {َكَذِلَك َيْطَبُع ا ُ َعَلى قـُُلوِِْم} 74]، {َكَذِلَك َنْطَبُع َعَلى قـُُلوِب اْلُمْعَتِديَن} [يُونس: 59 َّ َم الكالُم يف قولِِه: {َخَتَم ا ]، وقد تـََقدَّ

ما، إّما ِمْن َحْيُث اخلِْلَقُة، ] وبه اْعُتَرب الطَّْبُع والطَِّبيَعُة اليت هي السَِّجيَُّة، فإنَّ ذلك هو نـَْقُش النـَّْفِس ِبُصوَرٍة 7[البَـَقَرة: 
 أو ِمْن َحْيُث العاَدُة. وهو فيما يـُنـَْقُش به ِمْن َحْيُث اخلِْلَقُة أْغَلُب، وهلذا قيَل:

َىب الطِّباُع عَلى النَّاِقلِ   وَ
ُ له ِمْن ِمزاِجِه. َوِطْبُع السَّْيِف:   َّ َصَدُؤُه وَدَنُسُه. وقيَل: َرُجٌل طَِبٌع. وقد َمحََل وطِبيَعُة النَّاِر، وطَِبيَعُة الّدواِء: ما َسخََّر ا

ِْم} [الّتوَبة:  َُّ َعَلى قـُُلِو ] على معىن: 74]، {َكَذِلَك َنْطَبُع َعَلى قـُُلوِب اْلُمْعَتِديَن} [يُونس: 93بـَْعضهم {َوطََبَع ا
ِْم} [املطّفِفني:  َر قـُُلوبـَُهْم} ] 14ترَكَها تصدأُ. كقوِلِه {َبْل رَاَن َعَلى قـُُلِو ُ َأْن يَُطهِّ َّ وقوِلِه: {أُوَلِئَك الَِّذيَن ملَْ يُرِِد ا

]. وقيَل: َطبَـْعَت املِْكياَل: إذا َمَألَْتُه، وذلك ِلَكْوِن املِْلِء كالَعالَمِة املانَِعِة ِمْن تَناُوِل بـَْعِض ما فيه. 41[املَائدة: 
 الشاِعُر: والطَّْبُع: املَْطُبوُع أي املَْمُلوُء. قال

لَوَجل  َكَزوا الطَّْبِع َمهَّْت 
 . قال الشاِعُر:طبق: املُطابـََقُة: ِمَن األْمساِء املَُتضاِيَفِة، وهو أْن َجتَْعَل الشَّيَء فـَْوَق آَخَر ِبَقْدرِِه، ومنه: طابـَْقُت النـَّْعلَ  

  زاِئداوكاَن ِطباَق اُخلفِّ أو قلَّ     إذا الَوَذ الظِّلَّ الَقِصَري ِخبُفِّهِ 
َرًة، كسائِِر األْشياِء املَ  َرُه  َرًة، وفيما يُواِفُق َغيـْ باُق يف الشيِء الذي َيُكوُن فـَْوَق اآلَخر  ْوُضوَعِة مث ُيْستَـْعَمُل الطِّ

َسْبَع َمسَاَواٍت ِطبَاقًا}  لَِمْعنَـيَـْنيِ. مث ُيستَـْعَمُل يف أَحدِمها ُدوَن اآلَخِر، كالكْأِس والرَّاِويَِة وحنوِمها. قال: {الَِّذي َخَلقَ 
] أي لرتكّنب  حممد مساًء بعد 19] أي بـَْعُضها فـَْوَق بـَْعٍض. وقولُُه {لَتَـرَْكُنبَّ طَبَـًقا َعْن طََبٍق} [االنشقاق: 3[املُلك: 

قَّى َمْنزًال مساء لتصعد فيها. وجيوز أن تكون: درجة بعد درجة ورتبة بعد رتبة كما هو حال اإلنسان يف الدنيا. أي يـَتَـرَ 



ْنيا، حنُو ما أشاَر إليه بقولِ  ِه: {َخَلَقُكْم ِمْن َعْن َمْنِزٍل، وذلك إَشارٌَة إَىل أْحواِل اِإلْنساِن ِمْن تـََرقِّيِه يف أْحواٍل َشىتَّ يف الدُّ
راِط إَىل ِحِني ]، وأْحواٍل َشىتَّ يف اآلِخَرِة ِمَن النُُّشوِر والبَـْعثِ 11تـُرَاٍب مثَُّ ِمْن ُنْطَفٍة} [َفاِطر:   واِحلساِب وجواِز الصِّ

اَرْيِن. وقيَل ِلُكلِّ َمجاَعٍة ُمتطابَقٍة: ُهْم يف أُمِّ َطَبٍق. وقيَل: النَّاُس طََبقاٌت. وطابَـ  ْقُتُه على كذا، املُْستَـَقرِّ يف إْحدى الدَّ
 يف املَْشِي، َكَمْشِي املَُقيَِّد. ويُقاُل ِلما يُوَضُع عليه وَتطابـَُقوا، وأْطبَـُقوا عليه، ومنه: َجواٌب ُيطاِبُق السُّؤاَل. واملُطابـََقةُ 

ِة النـَّْعِل. وِطْبُق الَفواِكُه، وِلما يُوَضُع على َرأِس الشَّيِء: طََبٌق. وِلُكلِّ فـَْقَرٍة ِمْن َفقاِر الظَّهر: طََبٌق، لَِتطابُِقها. ِمبُطابـَقَ 
اِهَيِة بِِبْنِت الطََّبِق. وقوُهلُْم: واَفَق َشنٌّ طَبَـَقًة، فُهما َقِبيَلتاِن، وكذلَك إذا اللَّْيِل والنَّهار: ساعاُتُه املُطَابَِقُة. و  َ َعِن الدَّ ُعربِّ

ما أيضاً هذا املَثُل.  تزوََّج رجٌل عاقٌل من امرأٍة عاقلٍة فُيضَرُب 
ْحِو، وهو َبْسُط الشَّيِء والذَّهاُب ِبِه {َواَألْرِض وَ   ]. قاَل الشاِعُر:6َما َطَحاَها} [الّشمس: طحا: الطَّْحُو: كالدَّ

 َطحا ِبَك قـَْلٌب يف اِحلساِن َطُروبُ 
 أي َذَهَب ِبَك قـَْلٌب َيطرُب لِْلِحساِن. 

ُح لِِقلَِّة املَْطُرو طرح: الطَّْرُح: إْلقاُء الشَّْيِء وِإْبعاُدُه. والطَُّروُح: املَكاُن البِعيد. ورَأيـُْتُه ِمْن َطْرٍح، أي بـُْعٍد. والطَّرُْح: 
] قال إخوة يوسف: أو ضعوه يف أرض بعيدة عن الناس 9االعِتداِد به. {اقـْتـُُلوا يُوُسَف َأِو اْطَرُحوُه أَْرًضا} [يُوُسف: 

 كله سباع األرض.
قـَْوِم  َِّ ِإْن طرد: الطَّْرُد، هو اإلْزعاُج واإلْبعاُد على َسِبيِل االْسِتْخفاِف. يقاُل: َطَرْدتُُه. قال تعاىل {َوَ َمْن يـَْنُصُرِين ِمَن ا

} [األنَعام: 30َطَرْدتـُُّهْم} [ُهود:  ْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ِ َ ِبطَارِِد 52]، {َوَال َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَن َربـَُّهْم  ]، {َوَما َأ
]. ويُقاُل: أْطَرَدُه السُّْلطاُن، وَطَرَدُه، 52[األنَعام: ]، {فـََتْطُرَدُهْم فـََتُكوَن ِمَن الظَّاِلِمَني} 114اْلُمْؤِمِنَني} [الشَُّعَراء: 

ْيِد َطْرداً، وَطريَدًة. و  َي ما يُثاُر ِمَن الصَّ ُمطاَرَدُة األْقراِن: إذا أْخَرَجُه َعْن بـََلِدِه، وأَمَر أْن يُْطَرَد ِمْن َمكاٍن َحلَُّه. ومسُِّ
 َرُد به. واطِّراُد الشَّْيِء: ُمتابـََعُة بـَْعِضِه بـَْعضاً.َمدافـََعُة بـَْعِضِهْم بـَْعضاً. واملِْطَرُد: ما ُيطْ 

]، 130طرف: َطَرُف الشَّيِء: جانُِبُه. وُيْستَـْعَمُل يف األْجساِم واألْوقاِت وَغْريِمها {َفَسبِّْح َوَأْطَراَف النـََّهاِر} [طه: 
. وقيَل: الذََّكِر واللِّساِن ]. ومنه اْسُتِعريَ 114{َوأَِقِم الصََّالَة َطَريفَِ النـََّهاِر} [ُهود:  : هو َكرُمي الطََّرفـَْنيِ، أي األِب واألمِّ

َ به َعِن النََّظر إْذ كاَن َحتْريكُ   اجلَْفِن الَزُمُه إشاَرًة إَىل الِعفَِّة. وَطْرُف الَعْنيِ: َجْفُنها. والطَّْرُف: َحتْريُك اجلَْفِن، وُعربِّ
] ِعباَرٌة 56]، وقوله: {ِفيِهنَّ قَاِصَراُت الطَّْرِف} [الرَّمحن: 40 ِإلَْيَك َطْرُفَك} [النَّمل: النََّظُر. قال: {قـَْبَل َأْن يـَْرَتدَّ 

] 127ِعمَران: َعْن إْغضاِئِهنَّ لِِعفَِّتِهنَّ. وُطِرَف ُفالٌن: أِصيَب َطْرفُُه. وقولُُه: {لِيَـْقَطَع َطَرفًا ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا} [آل 
الطََّرِف ِمْن َحْيُث إنَّ تـَْنِقيَص َطَرِف الشيِء يـُتَـَوصَُّل به إَىل تـَْوِهيِنِه وإزاَلِتِه. ولذلك قال: {أََفَال يـََرْوَن فـََتْخِصيُص قْطِع 

ُقُصَها ِمْن َأْطَراِفَها} [األنبَياء:  َّ َِْيت اَألْرَض نـَنـْ اخلَـزِّ.  ]. والطِّراُف: بـَْيُت أَدٍم يـُْؤَخُذ َطَرُفُه. ويقال: ِمطْـَرفُ 44َأ
َقٌة َطرَفٌة، وُمْسَتْطرَفٌة: تـَْرَعى أْطراَف املَْرَعى كالَبِعري،  والطَّريُف: ما وُمْطَرٌف: ما ُجيَْعُل له َطَرٌف. وقد أْطَرْفُت ماًال. و

ثْـُبُت على اْمَرأٍة. والطِّْرُف: يـَتَـَناَوُلُه، ومنه قيَل: ماٌل َطريٌف وُهَو احلديُث، وَعْكُسُه التَّليُد والتِّالُد. وَرُجٌل َطريٌف: ال يَـ 



ْعَىن الَفَرُس الَكرُمي، وهو الذي ُيْطَرُف ِمْن ُحْسِنِه. فالطِّْرُف يف األْصِل هو املَْطُروُف، أي املَْنُظوُر إليه كالنِّْقِض يف مَ 
ذا النََّظِر ِقيَل: هو قـَْيُد النَّواِظر لكلِّ شيٍء َحيُْسُن حىت يـَثْـُبَت  ُقوِض، و  عليه النََّظُر.املَنـْ

َنا ِإَىل ُموَسى َأْن َأْسرِ  ألْرُجـِل، أي ُيْضـَرُب. قـال: {َوَلَقْد َأْوَحيـْ ِبيـُل الـذي ُيطْـَرُق  ِبِعَباِدي فَاْضِرْب  طـرق: الطَّريـُق: السَّ
ْنساُن يف ِفْعٍل حمموداً كاَن أو َمْذُموماً. ]. وعنه اْسُتِعَري ُكلُّ َمْسَلٍك َيْسُلُكُه اإلِ 77َهلُْم َطرِيًقا ِيف اْلَبْحِر يـََبًسا} [طه: 

لطَّريِق يف االْمِتداِد. والطَّْرُق يف األْصِل،  63{َوَيْذَهَبا ِبَطرِيَقِتُكُم اْلُمثْـَلى } [طه:  ] وقيَل: َطريَقٌة ِمَن النَّْخِل، َتْشِبيهاً 
، ألنَُّه َضْرُب تـََوقٍُّع، َكَطرْ  ملِْطَرَقِة، ويـُتَـَوسَُّع فيه تـََوسَُّعُهْم يف الضَّْرِب، وعنه اْسُتِعَري: كالضَّْرِب، إالَّ أنَُّه أَخصُّ ِق اَحلديِد 

ِنُق َطْرقاً. وط َي املاُء الدَّ ألْرُجِل حىت ُتَكدَِّرُه، حىت مسُِّ اَرْقُت النـَّْعَل، َطْرُق اَحلَصـى للتََّكهُّـِن، وَطْرُق الدَّوابِّ املاَء 
. وَطْرُق اَخلوايف: أْن يَرَكَب بـَْعُضها بـَْعضاً. والطارِ وَطَرقـُْتها. وَتْشِبيهاً  َئِة قيَل: طاَرَق بـَْنيَ الدِّْرَعْنيِ ُق:  ِبَطْرِق النـَّْعِل يف اهلَيـْ

لط َ َعِن النَّْجِم  آلِيت َلْيًال، فقيَل: َطَرَق أْهَلُه طُروقاً، وُعربِّ ِق الْخِتصاِص ارِ الساِلُك للطَّرِيِق، َلِكْن ُخصَّ يف التَّعاُرِف 
للَّْيِل {َوالسََّماِء َوالطَّاِرِق} [الطّارق:   ] ومنه قوُهلُم:1ظُُهورِِه 

 َحنُْن بَناُت طاِرقْ 
لطََّوارِِق. وطُرق ُفالٌن: ُقِصَد لَْيًال. قال الشاِعُر:   وُمسّيت اَحلواِدث اليت َْيت َلْيًال 

لذي  به ُدوِين وَعْيِينَ تـَْهُملُ  ُطرِْقتَ    كأّينِ أ املَْطُروُق ُدوَنَك 
لطَُّروَقِة َعِن املَرأِة. وأطْ    َ ْعِتباِر الضَّْرِب قيَل: َطَرَق الَفْحُل الناَقَة. ويُقاُل لِلناَقِة: َطروَقٌة، وُكينِّ َرَق ُفالٌن: أْغَضى،  و

ملِْطَرَقةِ  ً هلا، كالضَّْرِب  ُنُه طارِقاً ِلألْرِض، أي ضاِر ْعِتباِر الطَّريِق، قيَل: جاَءِت اإلِبُل َمطارِيَق، أي كأنَُّه صاَر َعيـْ . و
لَبْحِث. وَطرَّْقُت ل ه: َجَعْلُت جاَءْت على َطريٍق واِحٍد. وَتَطرََّق إَىل كذا، حنُو تـََوسََّل. وَتَطرََّق إىل املوضوِع: َعرََّج عليِه 

] إشاَرًة إَىل اْخِتالِفِهْم يف 11َطراِئُق {ُكنَّا َطَراِئَق ِقَدًدا} [اجلّن: له َطرِيقاً. وَمجُْع الطَّرِيِق: طُُرٌق: وَمجُْع َطريقٍة: 
َِّ} [آل ِعمَران:  ]. وأْطباُق السماِء يُقاُل َهلا َطراِئُق {َوَلَقْد َخَلْقَنا فـَْوَقُكْم 163َدَرجاِِْم، كقولِِه: {ُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد ا

سبع مساوات. وكل مساء طريقة، ومسيت بذلك لتطارُقها أي أن بعضها فوق  ] أي17َسْبَع َطَراِئَق} [املؤمنون: 
ا طرق املالئكة.  بعض. وقيل: إ

} [الّنحل:  ] أي َغّضاً َجِديداً، ِمَن الطَّراِء والطَّراَوِة. يُقاُل: َطرَّْيُت كذا َفَطرَِي، ومنه املَُطرَّاُة ِمَن 14طري: {حلًَْما َطِر
هلَْمِز: َطَلَع.الثِّياِب. واِإلْطر  ُد ِذْكرُُه. وَطَرأ،   اُء: َمْدٌح ُجيَدَّ

]. وقد اْخَتصَّ 96طعم: الطَّْعُم: َتناُوُل الِغذاِء، وُيَسمَّى ما يـَُتناَوُل منه َطْعٌم وَطعاٌم {َوَطَعاُمُه َمَتاًعا َلُكْم} [املَائدة: 
. قال تعاىل: )4(َدَقِة الِفْطِر صاعاً ِمْن َطعاٍم أو صاعاً ِمْن َشِعريلبـُرِّ فيما َرَوى أبُو َسِعيٍد أنَّ النيبَّ (ص) أَمَر ِبصَ 

]، 44]، {طََعاُم اَألثِيِم} [الّدخان: 13]، {َوطََعاًما َذا ُغصٍَّة} [املُّزمل: 36{َوَال طََعاٌم ِإالَّ ِمْن ِغْسِلٍني} [احلَاقَّة: 
] أي إْطَعاِمِه الطَّعاَم. قال تعاىل: {َفِإَذا َطِعْمُتْم فَانـَْتِشُروا} 3{َوَال َحيُضُّ َعَلى طََعاِم اْلِمْسِكِني} [املَاعون: 

]. قيَل: وقد 93]، {لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا} [املَائدة: 53[األحزَاب: 



} [البَـَقَرة: ُيْستَـْعَمُل (َطِعْمُت) يف الشَّراِب، كقولِِه: {َفَمْن َشرِ  ] وقال 249َب ِمْنُه فـََلْيَس ِمينِّ َوَمْن ملَْ َيْطَعْمُه فَِإنَُّه ِمينِّ
ا قال: وَمْن مل َيْطَعْمُه، تـَْنِبيهاً أنه َحمُْظوٌر أْن يـََتناَوَل إالَّ َغْرَفًة َمَع َطعاٍم، كما أنه حمَْ  ُظوٌر عليه أْن َيْشَربَُه، إالَّ بـَْعُضُهْم: إمنَّ

ذا كاَن يف فِإنَّ املاَء قد ُيْطَعُم إذا كاَن َمَع شيٍء ُميَْضُغ، ولو قال: وَمْن مل َيْشَرْبُه َلكاَن يـَْقَتِضي أْن َجيُوَز تَناُولُُه إ َغْرَفًة.
َ أنه ال َجيُوُز تَناُولُُه على ُكلِّ حاٍل إالَّ َقْدَر املُْستَـثْـَىن، وهو لَيِد. وقوُل  طَعاٍم، فلما قال: وَمْن مل َيْطَعْمُه، بـَنيَّ الَغْرَفُة 

تَـْنِبيٌه منه أنه يـَُغذِّي ِخبالِف سائِر املِياِه. واْسَتْطَعَمُه، َفأْطَعَمُه » إنه َطعاُم طُْعٍم وِشفاُء ُسْقمٍ «النيبِّ (ص) يف َزْمَزَم:  فـَ } [اَحلّج: 77{اْسَتْطَعَما أَْهَلَها} [الكهف:  ]، {َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه 36]، {َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعتَـرَّ
َِّ َال نُرِيُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوَال ُشُكورًا} [اإلنسَ  َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه ا ]، {أَُنْطِعُم َمْن َلْو 9-8ان: ِمْسِكيناً َويَِتيًما َوَأِسريًا *ِإمنَّ

ُ َأْطَعَمُه} [يس:  َّ ]، 14]، {َوُهَو يُْطِعُم َوَال يُْطَعُم} [األنَعام: 4ُهْم ِمْن ُجوٍع} [قـَُريش: ]، {الَِّذي َأْطَعمَ 47َيَشاُء ا
ت:  أي  )5(»إذا اْسَتْطَعَمُكُم اإلماُم َفأْطِعُموهُ «]. وقال عليه وعلى آله السالُم: 57{َوَما أُرِيُد َأْن ُيْطِعُموِن} [الّذاَر

 وُه. وَرُجٌل طاِعٌم: َحَسُن احلاِل. وُمْطَعٌم: َمْرُزوٌق. وِمْطعاٌم: َكِثُري اِإلْطعاِم.إذا اْسَتْحَلَفُكْم ِعْنَد االْرتِياِح فـََلقِّنُ 
لَقْرِن، وما َجيِْري َجمْراُمها. وَتطاَعُنوا، واطََّعُنوا. واْسُتِعَري لْلوِقيَعِة.  لرُّْمِح، و قال: {َوَطْعناً ِيف طعن: الطَّْعُن: الضَّْرُب 

 ] أي عابوه وقدحوا فيه..12]، و {َوَطَعُنوا ِيف ِديِنُكْم} [الّتوبَة: 46الدِّيِن} [النَِّساء: 
ً، وأْطغاُه كذا: َمحََلُه على الطّْغياِن، وذلك َجتاُوُز اَحلدُّ يف العْصياِن. قال ً وطُْغيا تعاىل:  طغى: طََغْوُت، وَطَغْيُت َطَغوا

]، {قَاَال َربـََّنا ِإنـََّنا َخنَاُف َأْن يـَْفُرَط َعَليـَْنا َأْو َأْن َيْطَغى} 6ى} [الَعلق: ]، {ِإنَّ اِإلْنَساَن لََيْطغَ 24{ِإنَُّه َطَغى} [طه: 
ً وَُكْفًرا} [الكهف: 81]، {َوالَ َتْطَغْوا ِفيِه فـََيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِيب} [طه: 45[طه:  ]، {َفَخِشيَنا َأْن يـُْرِهَقُهَما طُْغَيا

ِِْم يـَعْ 80 ً َكِبريًا} [اإلسَراء: 15َمُهوَن} [البَـَقَرة: ]، {ِيف طُْغَيا ]، {َوِإنَّ لِلطَّاِغَني َلَشرَّ َمآٍب} 60]، {ِإالَّ طُْغَيا
ُتُه} [ق: 55[ص:  ] ما أضللته، أي ما جعلته طاغيًا. والطَّْغوى: االْسُم منه 27]، {قَاَل َقرِيُنُه َربـََّنا َما َأْطَغيـْ

ْطَغى منهْم ] تـَْنِبيه أنَّ الطُّْغياَن ال ُخيَلُِّص اإلْنَساَن، فـََقْد كاَن قَـْوُم ُنوٍح أ52قـَْبُل إِنـَُّهْم َكانُوا ُهْم َأْظَلَم َوَأْطَغى} [الّنْجم: ] تـَْنبيهاً أنـَُّهْم مل ُيَصدُِّقوا إَذا خّوُفوا ِبُعُقوبِة طْغياِِْم. وقولُُه: {َوقـَْوَم نُوٍح ِمْن 11[الّشمس:  {َكذََّبْت َمثُوُد ِبَطْغَواَها}
َّ َلمَّا َطَغى اْلَماُء} [احلَاقَّة:  ] فاْسُتِعَري الطُّْغياُن فيه لَتجاُوِز املاِء اَحلدَّ. وقولُُه: {فَُأْهِلُكوا 11فأُْهِلُكوا. وقولُُه: {ِإ

لطَّاِغَيِة} [احلَاقَّة:  لصيحة اليت جتاوزت احلّد أي املقدار الذي يتحّمله السمع. والطاغُ 5ِ وُت: ِعباَرٌة َعْن ُكلِّ ] أي 
لطَّاُغوِت} [البَـَقَرة:  ِ ]، {َوالَِّذيَن 256ُمتَـَعدٍّ، وُكلِّ َمْعُبوٍد مْن ُدوِن هللا، وُيْستَـْعَمُل يف الواِحِد واَجلْمِع. {َفَمْن َيْكُفْر 

 {، {يُرِيُدوَن َأْن يـََتَحاَكُموا ِإَىل الطَّاُغوتِ ]257]، {أَْولِيَاُؤُهُم الطَّاُغوُت} [البَـَقَرة: 17اْجتَـنَـُبوا الطَّاُغوَت} [الزَُّمر: 
َم ُمسّي السَّاِحُر، والكاِهُن، واملارُِد ِمَن اِجلنِّ، والصاِرُف َعْن َطرِيِق اخلَ 60[النَِّساء:  ْريِ: ] ِعباَرًة َعْن ُكلِّ متَـَعدٍّ. وملا تـََقدَّ

ً. َوَوْزنُُه، فيما قيل فـََعُلوٌت، حنُو َجبَـُروٍت  وَمَلُكوٍت. وقيَل: َأْصُلُه َطَغُووُت، ولِكْن قُِلَب الم الِفْعِل حنُو صاِعَقٍة طاُغو
َلُه.  وصاِقَعٍة، مث قُِلَب الواُو ألفاً لَِتَحرُِّك وانِفتاِح ما قـَبـْ



} [الّتوبَة:  َِّ ا. قال تعاىل: {يُرِيُدوَن َأْن ُيْطِفُئوا نُوَر ا ُ َِّ} ]، {يُرِ 32طفىء: َطِفَئْت النار، وأطفأ يُدوَن لُِيْطِفُئوا نُوَر ا
ئوا) ] والَفْرُق َبَني املَْوِضعِني أنَّ يف قولِِه: (يُرِيُدوَن أن ُيْطِفئوا) يـَْقِصُدوَن إْطفاَء نُوِر ِهللا، ويف قوِلِه (لُِيْطف8[الصَّف: 

 يـَْقِصُدوَن أمراً يـَتـََوصَُّلوَن به إَىل إْطفاِء نوِر هللا.
يءُ النـَّْزُر، ومنه الطُّفاَفُة ملا ال يـُْعَتدُّ به. وطَفََّف الَكْيَل: قـَلََّل َنِصيَب املَِكيِل له يف إيفائِِه طف: الطَِّفيُف: الشَّ 

 ].1واْسِتيفائِِه. قال تعاىل: {َوْيٌل لِْلُمَطفِِّفَني} [املطّفِفني: 
ُل يف اإلجياِب ُدوَن النـَّْفِي. وال يُقاُل: ما طَِفَق. قال طفق: يُقاُل: طَِفَق يـَْفَعُل كذا، كقوِلَك: أَخَذ يـَْفَعُل كذا. وُيْستَـْعمَ 

لسُّوِق َواَألْعَناِق} [ص:  ِ ]، {َوطَِفَقا َخيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْجلَنَِّة} [األعَراف: 33تعاىل: {َفَطِفَق َمْسًحا 
22.[ 

ِعماً، وقد يـََقُع على اجلَ  ]، {َأِو الطِّْفِل 67ْمِع. قال: {مثَُّ ُخيْرُِجُكْم ِطْفًال} [َغافر: طفل: الطِّْفُل: الَوَلُد ما داَم 
ْعِتباِر النـُُّعوَمِة قيَل: 59]. وقد ُجيَْمُع على أْطفاٍل {َوِإَذا بـََلَغ اَألْطَفاُل} [النُّور: 31الَِّذيَن ملَْ َيْظَهُروا} [النُّور:  ]. و

لوجوِب امرأٌة ِطْفَلٌة، وقد َطِفَلْت طُُفوَلًة وَطفا َيِة: اليت َمَعها ِطْفُلها. وطََفَلِت الشمُس: مهَّت  َلًة. واملُْطِفُل ِمَن الظَّبـْ
 َوَدَنْت للُغروِب، وهو (ضدٌّ) بني طََفَلْت مبعىن طََلَعْت، وطََفَلْت مبعىن اْمحَرَّت عند الُغروِب. قال:

ُت الطََّفلِ   وعلى األرِض َغيا
صاَر طَُفْيِلّياً، َفِقيَل: ِإمنا ُهَو ِمْن َطَفِل النهاِر، بـَُعيَد طُلوِع الشَّْمِس، وُهَو أْن يَفعَل ِفعَل وأما َطفََّل الرجُل، فمعناُه  

 عبد هللا طَُفْيِل الَعراِئِس، أو الذي يـَْنتاُب الَوالئَِم ومل يُدَع إليها، وهو منسوٌب إىل طَُفيٍل: َرُجٍل ِمَن َأْهل الُكوَفِة ِمْن بين
لواِرِش، وليلٌة ُمطِفل: تقتل األطفاَل بن َغطفاَن   يت الوالئَم ِمْن َغِري أن يُدعى إليها، والعرُب ُتسّمي الطفيليَّ  كاَن َ

 برداً.
] و {َضُعَف 41طلب: الطََّلُب: الَفْحُص َعْن وُجوِد الشيِء َعْيناً كاَن أو َمْعًىن {فـََلْن َتْسَتِطيَع َلُه طََلًبا} [الكهف: 

ً، إذا َأْسَعْفَتُه ملا طََلَب، وإذا أْحَوْجَتُه إىل الطََّلِب. وأْطَلَب الَكألُ: 73اْلَمْطُلوُب} [اَحلّج: الطَّاِلُب وَ  ]. وأْطَلْبَت ُفال
 إذا تَباَعَد حىت اْحتاَج أن ُيْطَلَب.

نضوُد: مْن َنَضـْدُت املتـاَع، إذا ]. امل29طلح: الطَّْلُح َشَجٌر، الواِحَدُة: طَْلَحٌة. قال: {َوطَْلٍح َمْنُضوٍد} [الواِقَعة: 
رَِزٌة َفِمْن ُعروِقِه إىل أف َحلْمِل ِمْن أَوَّلِِه إىل آخرِِه فـََلْيَسْت لُه ُسوٌق  نانِِه َمثٌَر. وِإِبٌل َجَعْلَت بـَْعَضُه على بعٍض؛ َوَنَضَد 

َْلُف َشَجَر الطَّلِح وتـَْرعاه، وِإبٌل َطالَحى َ : ُمْشتِكيٌة ِمْن أْكِلِه. والطَّْلُح والطَِّليُح: املَْهُزوُل املَْجُهوُد. َطالحيٌَّة وُطالحيٌَّة: 
َقٌة طَِليُح أْسفاٍر): إذا َجَهَدها السََّفُر َوَهَزَهلـا؛ والطَّالُح ِضدُّ الصَّالِح، والطّاِلُح ِخالُف الصَّاِحل، ج طُلَّ  ٌح و(

 وطاحلون.
]، {َحىتَّ َمْطَلِع 130. قال: {َوَسبِّْح ِحبَْمِد َربَِّك قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس} [طه: طلع: َطَلَعت الشَّْمُس طُُلوعاً وَمْطَلعاً 

]. واملَْطِلُع: موِضُع الطُُّلوِع {َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ َمْطِلَع الشَّْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى قـَْوٍم} [الكهف: 5اْلَفْجِر} [الَقدر: 



ُتْم ُمطَِّلُعوَن} [الصَّافات: ] وعنه اْسُتِعَري طََلَع َعلَ 90 َنا ُفالٌن: أقَبَل. واطََّلَع األمَر: َعِلَمُه {َهْل أَنـْ ]. فاطََّلَع: 54يـْ
]، {َلَعلِّي َأطَِّلُع ِإَىل إَِلِه ُموَسى} [الَقَصص: 78]، {َأطََّلَع اْلَغْيَب} [َمرَمي: 37{فََأطَِّلَع ِإَىل ِإَلِه ُموَسى} [َغافر: 

هذا ِطالُع «َتْطَلْعُت رأيَُه. وأْطَلْعُتَك على كذا. وطََلْعُت عنه: ِغْبُت. وِطالُع الشيِء: َقْدرُُه، يقال ]. يقال: واسْ 38
لفتح والكسر): موِضُع طُلوِع الشَّْمِس والكواِكِب. وطَِليَعُة اجلَْيِش: أوَُّل َمْن َيْطُلُع منه. » هذا أي َقْدرُُه، واملَْطَلع (

]، {طَْلُعَها َكَأنَُّه ُرُؤوُس الشََّياِطِني} [الصَّافات: 10ُع، ومنه َطْلُع النَّْخِل {َهلَا طَْلٌع َنِضيٌد} [ق: والطَّلوُع: الطَّالِ 
قَـْوٌس ِطالُع «]. َوَأطََلَع النَّْخُل: َخرََج طَْلُعُه. و148] أي ما طََلَع منها. {َوَخنٍْل طَْلُعَها َهِضيٌم} [الشَُّعَراء: 65

.أي ِملْ » الَكفِّ   ُء الَكفِّ
ِق (بفتِح الواِو وكسرِها). يُقاُل: أْطَلْقـُت الَبِعَري ِمْن ِعقاِلِه، وطَلَّ  ْقُتُه، وهو طاِلٌق، طلـق: أْصُل الطَّالِق: التَّْخِليُة ِمَن الِوَ

ُتها فهي طاِلٌق، أي ُخمَالّ  ٌة َعْن ِحباَلِة النِّكاِح {َفطَلُِّقوُهنَّ وطَْلٌق: بال قـَْيٍد. ومنه اْسُتِعيـَر: طَلَّْقـُت املرأَة، حنُو َخلَّيـْ
ِِنَّ} [الّطَالق:  ِن} [البَـَقَرة: 1لِِعدَّ َ َنْـُفِسِهنَّ} [البَـَقَرة: 229]، {اَلطََّالُق َمرَّ ِ ] 228]، {َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن 

] َخاصٌّ يف الرَّْجِعيَِّة. وقولُُه: 228تـُُهنَّ َأَحقُّ بَِردِِّهنَّ} [البَـَقَرة: فهذا عامٌّ يف الرَّْجِعيَِّة وَغْريِ الرَّْجِعيَِّة. وقولُُه: {َوبـُُعولَ 
] أي بـَْعَد َطالِق البَـيـُْنونَِة الُكْربى. {َفِإْن طَلََّقَها َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما 230{فَِإْن طَلََّقَها َفَال حتَِلُّ َلُه ِمْن بـَْعُد} [البَـَقَرة: 

ُتْم ِبِه ُتَكذِّبُوَن} [املُرَسالت: 23{َفاْنطََلُقوا َوُهْم يـََتَخافـَُتوَن} [الَقَلم: ] يـَْعِين فإْن َطلََّقها الزَّْوُج الثاين حيقُّ لألوِل الزواُج منها جمدَّداً. واْنطََلَق ُفالٌن: مضى 230[البَـَقَرة: َأْن يـَتَـَراَجَعا}  ]. وقيَل للَحالِل: 29]، {اْنطَِلُقوا ِإَىل َما ُكنـْ
، اْعتباراً بَتْخِلَيِة َسبيِلِه. واملُْطَلُق يف األحكاطَ  ِم: ما ال يـََقُع ْلٌق، أي ُمْطَلٌق ال َحْظَر عليه. وَعدا الَفَرُس طَْلقاً أو طَْلَقْنيِ

َيُكْن كاِحلاً. وطُِلَق  منه اْسِتْثناٌء. وَرُجٌل طَْلُق الَيَديِن: ِعبارٌَة عِن ُجوِدِه وَسَخائِِه. وطَْلُق الَوْجِه: أي ُمشرِقُُه، إذا مل
ِليُم (جمهوًال): خالُّه الَوَجُع. قال الشاِعُر:  السَّ

 ُتَطّلُقُه َطْوراً وَطْوراً تُراِجعُ 
 . َلٌة طَْلٌق وَطْلَقٌة: أي ال حرَّ فيها وال قرَّ  ولَيـْ

َها َواِبٌل َفَطلٌّ} [البَـَقَرة: طلل: الطَّلُّ: أْضَعُف املََطر أِو النَّدى، وهو ما َلُه أثـٌَر َقِليٌل. قال: {فَِإْن ملَْ  ] أي 265 ُيِصبـْ
ٌ. ومنه: ُطلَّ َدُم ُفالٍن، إذا َقلَّ االْعِتداُد به وصار أثـَرُُه كأنَُّه َطلٌّ، ا مطٌر لنيِّ نَـُهما  فإن مل ُيِصْبها مطٌر شديٌد أصاَ وملا بـَيـْ ِل املَُرتائي: طََلٌل، واجلمع َأْطالٌل وطُلوٌل. وأَطلَّ ُفالٌن: أْشَرَف ِمَن املُناَسَبِة قيل ألثر الدَّار: طََلٌل، وقيِل لَشْخص الرَّجُ 

 طََلُلُه.
ا {ملَْ َيْطِمثْـ  ُهنَّ طمث: الّطْمُث: َدُم احلَيض، وافتَضاُض الَبَكاَرِة. والطاِمُث: احلاِئُض. وَطِمَث املرأَة، إذا أََزاَل بكاَرَ

َلُهْم َوَال َجآنٌّ} [الرَّمحن:  َلنا، أي ما افـَْتضَّها، وما َطِمَث 56إِْنٌس قَـبـْ ] ومنه اْسُتِعَري: ما َطِمَث هذه الرَّْوَضَة أَحٌد قـَبـْ
 الناَقَة َمجٌَل.



ملَْحِو {َفِإَذا النُُّجوُم طُِمَسْت} [املُرَسالت:  ]، {َربـََّنا اْطِمْس َعَلى َأْمَواهلِِْم} [يُونس: 8طمس: الطَّْمُس: إزاَلُة األَثَِر 
ا، {َوَلْو َنَشاُء َلَطَمْسَنا َعَلى َأْعُيِنِهْم} [يس: ] أي أزِ 88 ا كما يُْطَمُس األثـَُر. 66ْل ُصوَرَ ] أي أَزْلنا َضْوَءها وُصوَرَ

ْنيا، وهو أْن يِصَري على وُجوِهِهم 47وقولُُه: {ِمْن قـَْبِل َأْن َنْطِمَس ُوُجوًها} [النَِّساء:  ] منهْم َمْن قال َعَىن ذلك يف الدُّ
ا َمْن أُوِيتَ شََّعُر فـََتِصَري ُصَوُرُهْم َكُصوَرِة الِقرَدَة والِكالِب. ومنهْم َمْن قال: ذلك هو يف اآلِخَرِة، إشارًَة إَىل قوله: {َوأَمَّ ال

دايَة إىل الضَّالَلِة،  ] وهو أن َتِصَري ُعُيونـُُهْم يف أقفيتهم. وقيَل: َمْعناُه يـَُردُُّهْم عِن اهلِ 10ِكَتابَُه َوَراَء َظْهرِِه} [االنشقاق: 
َُّ َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َمسِْعِه َوقـَْلِبِه}  لوُجوِه األْعياَن والرُّؤساَء، 23اجلَاثَية: ]كقولِِه: {َوَأَضلَُّه ا ]. وقيَل: َعىن 

ً، وذلك أْعَظُم َسَبِب الَبواِر.  وَمْعناُه: َجنَْعُل ُرَؤساَءُهْم أْذ
ُزوُع النـَّْفِس إَىل الشيء َشْهَوًة له، يقال: َطِمَع فيه وَطِمَع به يطَمُع َطَمعاً وَطَماِعَيًة، فهو َطِمٌع وطاِمٌع طمع: الّطَمُع: نُـ 

َّ َنْطَمُع َأْن يـَْغِفَر َلنَا َربـَُّنا} [الشَُّعَراء:  ا} ]، {َخْوفًا َوَطَمعً 75]، {أَفـََتْطَمُعوَن َأْن يـُْؤِمُنوا َلُكْم} [البَـَقَرة: 51{ِإ
 ].56[األعَراف: 

لطِّمِّ والّرِمِّ «طم: الطِّمُّ: الَبْحُر، يُقاُل  اِب: إذا كَبَسُه، وَطمَِّت الفتنُة: » جاء  لرتُّ ملال الكثري؛ وَطمَّ الشَّيَء  أي 
ا َتُطمُّ على كلِّ شيٍء. قال تعاىل: {َفِإَذا َجاَءِت الطَّامَّةُ  اْلُكبـَْرى} [النَّازَعات:  اشتدَّت. وُمسَّيِت القياَمُة بذلك أل

 أي ما داهيٌة إالَّ وفوَقها داهيٌة.» ما ِمن طاّمٍة إالَّ وفوَقها طامَّةٌ «]، ويف حديِث أيب بكٍر (رضي هللا عنه): 34
، {َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ ]10طمن: الطُّمْأنِيَنُة واالْطِمْئناُن: السُُّكوُن بـَْعَد االْنزِعاِج {َولَِتْطَمِئنَّ ِبِه قـُُلوُبُكْم} [األنَفال: 

أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة} [الَفجر: 260قـَْلِيب} [البَـَقَرة:  ] وهي اليت اطمأنت إىل أعماهلا. وقال تعاىل: 27]، {َ
َِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب} [الّرعد:  ِمْن ِعباَدتِِه ُيْكَتَسُب اْطِمْئناُن النـَّْفِس  ] تـَْنِبيهاً أنَّ ِمبْعرَفِتِه تعاىل واإلْكثارِ 28{َأَال ِبذِْكِر ا

ِإلميَاِن} [الّنحل: 260املَْسُؤول بقولِِه: {َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ قـَْلِيب} [البَـَقَرة:  ِ ] و {َفِإَذا 106] و {َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ 
ُتْم} [النَِّساء:  نـَْيا وَ 103اْطَمْأنـَنـْ ْحلََياِة الدُّ ِ َا} [يُونس: ]، {َوَرُضوا  ِن َلْفظاً 7اْطَمَأنُّوا ِ ]. واْطَمأنَّ، وَتطاَمَن، يـََتقار

 وَمْعًىن.
ا ِخـالُف َطِمَثْت، وألنه يُقاُل: طاِهَرةٌ  وطاِهٌر،  طهر: يُقاُل: َطُهَرِت املَرأُة ُطْهراً وَطهاَرًة، وَطَهَرْت، والَفْتُح أْقيُس، أل

ِت. يُقاُل: مْثُل قاِئمٍة وقائٍِم، وقاِعَدٍة وقا َل عليهما عامَُّة اآل ِعٍد. والطََّهاَرُة نوعان: َطَهاَرُة ِجْسٍم وَطهاَرُة نـَْفٍس، ومحُِ
ُتْم ُجنـًُبا فَاطَّهَُّروا} [املَائدة:  ٌر. قال: {َوِإْن ُكنـْ ] أي اْستَـْعِمُلوا املاَء 6َطهَّْرتُُه َفَطُهَر وَتَطهََّر واطَّهََّر، فهو طاِهٌر وُمَتَطهِّ

للَّْفَظْنيِ على أنه ال َجيُوُز 222ا يَقوُم َمقاَمه. قال: {َوَال تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرَن َفِإَذا َتَطهَّْرَن} [البَـَقَرة: وم ] َفَدلَّ 
 الطَّهاَرَة اليت هي الُغْسُل. قال: َوْطُؤُهنَّ إالَّ بـَْعَد الطَّهاَرِة والتَّْطِهري، ويـُؤَكُد ذلك ِقراَءُة َمْن قرأ: حىت َيطَّهَّْرَن، أي يـَْفَعْلنَ 

أي التارِِكَني لِلذَّنِب، والعاِمِلَني للصَّالِح. وقال: {ِفيِه رَِجاٌل حيُِبُّوَن َأْن  [222{َوحيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِيَن} [البَـَقَرة: 
ٌس يَـ 108يـََتَطهَُّروا} [الّتوَبة:  َ ُ حيُِبُّ 82َتَطهَُّروَن} [األعَراف: ]، {َأْخرُِجوُهْم ِمْن قـَْريَِتُكْم ِإنـَُّهْم ُأ َّ ]، {َوا

رِيَن} [الّتوبَة:  ُرَك ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا} [آل ِعمَران: 108اْلُمطَّهِّ ] أي ُخمْرُجَك 55] فإنه يـَْعِين َتْطِهَري النـَّْفِس. {َوُمَطهِّ



رَُكْم َتْطِهريًا} [األحَزاب: ِمْن ُمجَْلِتِهْم، َوُمنَـّزُِهَك أْن تَـْفَعَل ِفْعَلُهْم. وعلى هذا {وَ  ]، {َوَطهََّرِك َواْصَطَفاِك} [آل 33ُيَطهِّ
]، وقوله: {َال َميَسُُّه 53]، {َأْطَهُر لُِقُلوِبُكْم} [األحَزاب: 232]، {َذِلُكْم أَزَْكى َلُكْم َوَأْطَهُر} [البَـَقَرة: 42ِعمَران: 

يـَبـُْلَغ حقاِئَق َمْعرَِفِتِه إالَّ مْن َطهََّر نـَْفسُه وتـَنَـقَّى ِمْن َدرن الَفساِد. وقولُُه: ] أي أنه ال 79ِإالَّ اْلُمَطهَُّروَن} [الواِقَعة:  ٌس يـََتَطهَُّروَن} [األعَراف:  َ ْم قالوا ذلك على َسِبيِل التـََّهكُِّم َحْيُث قال َهلُْم: {ُهنَّ َأْطَهُر َلُكْم} 82{ِإنـَُّهْم ُأ ] فإ
نْيا وأجناِسها، وقيل 25{َوَهلُْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمَطهََّرٌة} [البَـَقَرة:  ]، وقولُُه تعاىل:78[ُهود:  ] أي ُمَطهَّراٌت ِمْن َدَرِن الدُّ

} [الواِقَعة:  يَِّئِة ِبَدالَلِة قولِِه: {ُعُرً أَتـَْراً ته: {َمْرُفوَعٍة ُمَطهََّرٍة} 37ِمَن األخالِق السَّ ]. وقال يف ِصَفِة الُقرآِن أو آ
ثِّر: 14َبَس: [عَ  ْر} [املدَّ ر ثيابك حىت تتناسب مع طهارة نفسك، 4]. وقولُُه: {َوثَِياَبَك َفَطهِّ ] قيَل َمعناُه: طهِّ

ْر بـَْيِيتَ} [اَحلّج:  َرا بـَْيِيت} [البَـَقرَة: 26وقولُُه: {َوَطهِّ َ ِإَىل ِإبـَْراِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َأْن َطهِّ  ] َفَحثٌّ على125] و {َوَعِهْد
ِن. وقال بـَْعُضُهْم: فيذلك َحثٌّ على َتْطِهري الَقلِب ِلُدُخوِل السَِّكيَنِة فيه، ا ملَْذُكوَرِة يف َتْطِهري الَكْعَبِة ِمْن َجنَاَسِة األْو

دراً، فيما َحَكى سيبَـَوْيُه يف ]. والطَُّهوُر َقد َيُكوُن َمصْ 4قولِِه: {ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل السَِّكيَنَة ِيف قـُُلوِب اْلُمْؤِمِنَني} [الَفْتح: 
َر َمْصَدٍر  قوهلِِْم: َتَطهَّْرُت َطُهوراً، وَتوضَّْأُت َوُضوءاً، فهذا َمْصَدٌر على فـَُعوٍل، وِمثـْلُـُه: َوقَـْدُت َوقُـوداً، وَيُكوُن امسْ  اً َغيـْ

فاِت. وعلى هذا {َوَسَقاُهْم َربـُُّهْم كالَفطُوِر يف َكْونِِه اْمساً ملـا يـُْفطَـُر به، وَيُكوُن ِصَفًة، كالرَُّسوِل و  حنو ذلَك ِمَن الصِّ
ً َطُهورًا} [اإلنَسان:  ]، ويف 16] تـَْنِبيهاً أنه ِخبالِف ما ذََكَرُه يف قوِلِه: {َوُيْسَقى ِمْن َماٍء َصِديٍد} [إبراهيم: 21َشَرا

ال أصحاُب الشَّاِفِعيِّ رضَي هللا عنه: الطَُّهوُر ِمبَْعَنىاملَُطّهر، ] ق48قوله: {َوأَنـَْزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهورًا} [الُفرقان: 
ا يـُبـَْىن ذلك ِمْن فـَُعَل. وقيلَ  َىن ِمْن أفْـَعَل وفـَعََّل، وإمنَّ : إنَّ ذلك وذلك ال َيُصحُّ ِمْن َحْيُث اللَّْفُظ، ألنَّ فـَُعوًال ال يـُبـْ

ُر اقْـَتَضى التَّْطِهَري ِمْن َحْيُث املَْعىن، وذلك  اُه الطَّهاَرُة، َكَطهاَرِة الثـَّْوِب، فإنه طاِهٌر َغيـْ أنَّ الطاِهَر نوعان: نوٌع ال يـَتَـَعدَّ
نَّه َطُهوٌر، َتنِبيهاً على هذا ا َرُه طاِهراً به، فـََوَصف هللا تعاىل املاَء  اُه فـََيْجَعُل َغيـْ  ملَْعَىن.ُمَطهٍَّر به. ونوع يـَتَـَعدَّ

لِعَظِم ِلَكْونِِه فيما بـَْنيَ األْطواِد َعِظيمًا، 63يِم} [الشَُّعَراء: طود: {َكالطَّْوِد اْلَعظِ  ]. الطَّْوُد: هو اجلََبُل الَعِظيُم: ووْصُفُه 
 ال لَكْونِِه َعِظيماً فيما بـَْنيَ سائِِر اجلِباِل.

اِر، وِطوارُُه: ما اْمَتدَّ معها ِمَن الِفناِء. يُقاُل: َعَدا ُفالنٌ  ُه. وال أطُوُر به: أي ال طـور: َطواُر الدَّ  طَـْورَُه: أي َجتـاوَز َحـدَّ
َرٍة. وقولُُه: {َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَواًرا} [ُنوح: » أتيُتُه َطْوراً بـَْعَد َطْورٍ «أقْـَرُب ِفناَءُه. يُقاُل:  َرًة بـَْعَد  ] قيَل: هو 14أي 

َّ َخَلْقَناُكْم  ] وقيَل: إشارٌَة 5ِمْن تـَُراٍب مثَُّ ِمْن ُنْطَفٍة ُمثَّ ِمْن َعَلَقٍة مثَُّ ِمْن ُمْضَغٍة} [اَحلّج: إشاَرٌة إىل َحنِْو قوِلِه تعاىل: {فَِإ
] أي ُخمَْتِلِفَني يف اخلَْلِق واخلُُلِق. والطُّوُر: اْسُم َجَبٍل 22إَىل حنو قولِِه: {َواْخِتَالُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم} [الرُّوم: 

َّ جلَّ جاللُُه. وقيَل: اْسٌم ِلُكلِّ َجَبٍل. قال تعاىل: {َوالطُّوِر َخمُْصوٍص ُمقَ  دٍَّس، كان موسى (ع) يِقُف فيِه ُيَكلُِّم ا
]، 2]، {َوُطوِر ِسيِنَني} [التِّني: 46]، {َوَما ُكْنَت ِجبَاِنِب الطُّوِر} [الَقَصص: 2-1*وَِكَتاٍب َمْسطُوٍر} [الطُّور: 

َديـَْناُه ِمْن جَ   ].154]، {َوَرفَـْعَنا فـَْوقـَُهُم الطُّوَر} [النَِّساء: 52اِنِب الطُّوِر اَألْميَِن} [َمرَمي: {َوَ



]، {َوَلُه َأْسَلَم َمْن ِيف السََّماَواِت َواَألْرِض 11طوع: الطَّْوُع: االْنقياُد. وُيضادُُّه الُكْرُه {اْئِتَيا َطْوًعا َأْو َكْرًها} [ُفّصَلت: 
]، والطَّاَعـُة ِمثْـُلُه، َلِكْن أْكثـَُر ما تُقاُل يف االْئِتماِر ِلما أُِمَر، واالْرِتَساِم فيما ُرِسَم. {َويـَُقوُلوَن 83َران: َطْوًعا} [آل ِعم

] أي أِطيُعوا. وقد طاَع له َيُطوُع، وأطاَعُه ُيِطيُعُه بنفس 21]، {طَاَعٌة َوقَـْوٌل َمْعُروٌف} [َحممَّد: 81طَاَعٌة} [النَِّساء: 
ََّ} [النَِّساء: 59ملعنـى: انقـاَد لـه. ومنه {َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل} [النَِّساء: ا ]، {َوَال 80]، {َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل فَـَقْد َأطَاَع ا

طَـوُُّع، يف ]. والتَّ 21]، وقولُُه يف ِصَفِة ِجْربيَل (ع) : {ُمطَاٍع َمثَّ أَِمٍني} [الّتكوير: 48ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن} [األحَزاب:  ٌر َلُه} األْصـِل: َتَكلـُُّف الطَّاَعـِة، وهو يف التَّعاُرِف: التـَّبَـرُُّع مبا ال يـَْلَزُم كالتـَّنَـفُِّل. قال: {َفَمْن َتَطوََّع َخيْـ  ًرا فـَُهَو َخيـْ . وذلك وُجوُد ما َيِصُري به الِفْعُل ُمَتأتِّياً، ] وُقرىَء: وَمْن َيطَّوَّْع َخْرياً. واالْسِتطاَعُة: اْسِتفعالة ِمَن الطَّْوعِ 184[البَـَقَرة: 
ا يـََتَمكَُّن اِإلْنساُن ِممَّا يُريُدُه ِمْن إْحداِث الِفْعِل، وهي أْربَـ  َيٌة وهي ِعْنَد املَُحقِِّقَني اْسٌم لِْلَمعاِين اليت ِ َعُة أْشياَء: بِنـْ

َلٌة لَِتْأِثريِِه، وآَلٌة إْن كاَن الِفْعُل آلِّياً كالِكتابَِة. فإنَّ الكاِتَب َحيْتاُج إَىل هذه َخمُْصوَصٌة للفاِعِل، وَتَصوٌُّر لِْلِفْعِل، ومادٌَّة قابِ 
ُر ُمْسَتِطيٍع لِلِكتابَِة إذا فـََقَد واِحداً ِمْن هذه األْربـَعَ  ِة َفصاِعداً. األْربـََعِة يف إجياِدِه لِلِكتابَِة. وكذلك يُقاُل: ُفالٌن َغيـْ

َد أَحَد هذه األْربـََعِة َفصاعداً. وَمَىت َوَجَد هذه األْربـََعَة ُكلَّهاَفُمْسَتِطيٌع ُمْطَلقاً. وَمَىت وُيضادُُّه الَعجْ  ُز، وهو أْن ال جيَِ
 لَعْجزفـََقَدها َفعاِجٌز ُمْطَلقاً. وَمَىت َوَجد بـَْعَضها ُدوَن بـَْعٍض، َفُمْسَتِطيٌع ِمْن وْجٍه وعاِجٌز ِمْن وْجٍه، وَألْن يُوَصَف 

]، {َفَما اْسَتطَاُعوا ِمْن ِقَياٍم} 43أْوَىل. واالْسِتطاَعُة أَخصُّ ِمَن الُقْدَرِة {َال َيْسَتِطيُعوَن َنْصَر أَنْـُفِسِهْم} [األنبَياء: 
ت:  يه وعلى آله ] فإنه َحيْتاُج إَىل هذه األْربـََعِة. وقوُلُه عل97]، {َمِن اْسَتطَاَع ِإَلْيِه َسِبيًال} [آل ِعمَران: 45[الّذارَ

لّذِْكر دوَن اُألَخر، إْذ كاَن َمْعُلوماً  )6(»االْسِتطاَعُة الزَّاُد والرَّاِحَلةُ «السالُم:  فإنه بَياُن ما ُحيْتاُج إليه ِمَن اآلَلِة، وَخصَُّه 
وقولُُه: {َلِو اْسَتطَْعَنا خلَََرْجَنا َمَعُكْم}  ِمْن َحْيُث الَعْقُل وُمْقَتَضى الشَّرِْع أنَّ التَّْكِليَف ِمْن ُدوِن تِْلَك اُألَخر ال َيِصحُّ.

الْسِتطاَعِة َهُهنا إَىل َعَدِم اآلَلِة ِمَن املاِل، والظَّْهر، والنَّْحو، وكذلك قوُلُه: {َوَمْن ملَْ َيْسَتِطعْ 42[الّتوبَة:   ] فإشاَرٌة 
]. وقد يُقاُل: ُفالٌن ال َيْسَتِطيُع كذا، ِلما 98النَِّساء: ] و {َال َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة} [25ِمْنُكْم َطْوًال} [النَِّساء: 

َضِة، وذلك يـَْرِجُع إَىل اْفِتقاِد اآلَلِة، أو َعَدِم التََّصوُِّر، وَقد َيِصحُّ معه ا لتَّْكِليُف، وال َيِصُري َيْصُعُب عليه ِفْعُلُه لَِعَدِم الرِّ
]، {َما َكانُوا َيْسَتِطيُعوَن السَّْمَع 67: {َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبـًْرا} [الكهف: اِإلْنساُن به َمْعذوراً. وعلى هذا الَوْجِه قال

َل على ذلك قولُُه: 101]، وقال: {وََكانُوا َال َيْسَتِطيُعوَن َمسًْعا} [الكهف: 20َوَما َكانُوا يـُْبِصُروَن} [ُهود:  ] وقد محُِ
َنا َماِئَدًة ِمَن السََّماِء} [املَائدة: 129َساء: {َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن تـَْعِدُلوا} [النِّ  ]، {َهْل َيْسَتِطيُع َربَُّك َأْن يـُنَـزَِّل َعَليـْ

، وقيَل: إنـَُّهْم مل يـَْقِصُدوا َقْصَد الُقْدَرِة، وإمنَّ 112 َِّ ا َقَصُدوا أنه َهْل ] قيَل: إنـَُّهْم قالوا ذلك قَـْبَل أْن َقوَيْت َمْعرفـَتـُُهْم 
يُب؟ كقولِِه: {َما لِلظَّاتـَْقَتضِ  ِلِمَني ِمْن ي اِحلْكَمُة أْن يـَْفَعَل ذلك. وقيَل: َيْسَتِطيُع، ويُِطيُع ِمبَْعًىن واِحٍد، وَمْعناُه: َهْل جيُِ

يٍم َوَال َشِفيٍع يَُطاُع} [َغافر:  ْل َتْسَتِطيُع ] أي ُجياُب. وقُرىَء: َهْل َيْسَتِطيُع َربََّك، أي ُسؤاَل َربَِّك. كقوِلَك: هَ 18محَِ
] أي زينت له نفسه قتل أخيه وانقادت 30األِمَري أْن يـَْفَعَل كذا. وقولُُه: {َفَطوََّعْت َلُه نـَْفُسُه قَـْتَل َأِخيِه} [املَائدة: 

بَّْت َعْن كذا نـَْفسُ  َ زاِء قوهلِِْم:  َلُه له، وَسوََّلْت. وَطوََّعْت أبـَْلُغ َمْن أطاَعْت. وَطوََّعْت له نـَْفُسُه:  ُه. وَتَطوََّع كذا: َحتَمَّ



ََّ َشاِكٌر َعِليٌم} [البَـَقَرة:  َّ ]، {الَِّذيَن يـَْلِمُزوَن اْلُمطَّوِِّعَني ِمَن اْلُمْؤِمِنَني} 158َطْوعاً. قال: {َوَمْن َتَطوََّع َخيـْرًا َفِإ
َع، واْسطاَع ِمبَْعًىن {َفَما اْسطَاُعوا َأْن َيْظَهُروُه َوَما ]. وقيَل: طاَعْت، وَتَطوََّعْت: ِمبَْعًىن. ويُقاُل: اْسَتطا 79[الّتوبَة: 

 ].97اْسَتطَاُعوا َلُه نـَْقًبا} [الكهف: 
طوف: الطَّْوُف: املَْشُي َحْوَل الشيِء، ومنه: الطاِئُف: ِلَمْن َيُدوُر َحْوَل البُـُيوِت حاِفظاً، يُقاُل: طاَف به َيطُوُف. 

] ومنه اْستُِعَري 158]، {َفَال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف َِِما} [البَـَقَرة: 17اٌن} [الواِقَعة: قال: {َيطُوُف َعَلْيِهْم ِوْلدَ 
] وهو الذي َيُدوُر 201الطاِئُف ِمَن اِجلنِّ، واخلَياِل واحلاِدثَِة، وَغْريها. {ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِن} [األعَراف: 

 الشَّْيطاِن يُريُد اْقِتناَصُه. وقد ُقرىَء: طَْيٌف، وهو َخياُل الشَّيِء وُصوَرتُُه املَُرتائِية له يف املَناِم أو على اِإلْنساِن ِمنَ 
َهلُْم ِمَن النَّائَِبِة. وقولُُه:19اليَـَقَظِة. ومنه قيَل لِْلَخياِل طَْيٌف. وقال: {َفطَاَف َعَليـَْها طَاِئٌف} [الَقَلم:   ] تـَْعريضاً ِمبا 

َرا بـَْيِيت لِلطَّائِِفَني} [البـََقَرة:  ] أي لُِقصَّاِدِه الذيَن َيطُوُفوَن به. والطَّوَّاُفوَن يف قولِِه: {َطوَّاُفوَن َعَلْيُكْم 125{َأْن َطهِّ
ا ِمَن «اِهلرَِّة ] ِعباَرٌة َعِن اَخلَدِم. وعلى هذا الَوْجِه قال عليه وعلى آله السالُم يف 58بـَْعُضُكْم َعَلى بـَْعٍض} [النُّور:  إ

، والطائَِفُة ِمَن الناِس: َمجاَعٌة منهْم، وِمَن الشَّْيِء: الِقْطَعُة منه. وقوُلُه تعاىل: {فَـَلْوَال )7(»الطَّوَّاِفَني َعَلْيُكْم والطَّوَّافاتِ 
ُهْم طَائَِفٌة لِيَـتَـَفقَُّهوا ِيف الدِّيِن} [الّتوبَة:  ُ تعاَىل َأْن 122نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ ّ ] كاَن هَذا حَني كثـَُر املسلموَن فَأَمَرُهُم ا

ُهْم طائفٌة وتبَقى طائفٌة يف املدينِة للتّـَفقُِّه يف الدِّين. قال بـَْعُضُهْم: قد يـََقُع ذلك على واِحٍد َفصاِعداً  . وعلى تـَْنِفَر ِمنـْ
]. 122]، {ِإْذ َمهَّْت طَائَِفَتاِن ِمْنُكْم} [آل ِعمَران: 9جَرات: ذلك قولُُه: {َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني} [احلُ 

ا الواِحُد، فَـَيِصحُّ أْن َيُكوَن َمجْعًا، والطُّوفاُن:   ا اَجلْمُع، فَجْمُع طاِئٍف، وإذا أرِيَد  ُكلُّ حاِدَثٍة والطائَِفُة، إذا أرِيَد ِ
ِإلْنساِن. وعلى ذلك قولُُه: {فََأْرَسلْ  ] وصاَر ُمَتعاَرفاً يف املاِء املَُتناهي يف 133َنا َعَلْيِهُم الطُّوفَاَن} [األعَراف: حتُِيُط 

َلْت قَـْوَم نُوٍح كاَنْت ماًء {َفَأَخَذُهُم الطُّوَفاُن} [الَعنكبوت:  ]. وطاِئُف الَقْوِس: ما 14الَكثْـَرِة َألْجِل أنَّ احلاِدثََة اليت 
 َ   به َعِن الَعِذَرِة.يَلي أبـَْهَرها. والطَّْوُف: ُكينِّ

َعًة، َكَطْوِق الذََّهِب والِفضَِّة. ويـُتَـوَ  سَُّع فيه، طوق: أْصُل الطَّْوِق: ما ُجيَْعُل يف الُعُنِق ِخْلَقًة، َكَطْوِق اَحلماِم، أو َصنـْ ُلوا ِبِه} [آل ِعمَران:  ُتُه كذا، كقوِلَك: قَـلَّْدُتُه {َسُيَطوَُّقوَن َما خبَِ ] وذلك على التَّْشبيِه. كما ُرِوَي يف 180فـَُيقاُل: َطوَّقـْ
ِيت أَحَدُكْم يوَم الِقياَمِة ُشجاٌع أقـْرَُع له زَبِيبَتاِن، فـَيَـَتَطوَُّق به فَـيَـُقوُل أ الزَّكاُة اليت َمنَـْعَتين«اَخلَرب:  . والطَّاَقُة: اْسٌم )8(»َ

ْلَنا َما َال طَاَقَة َلَنا لِِمْقَداِر ما ُميِْكُن لِإلْنساِن أْن يـَْفَعَلُه ِمبََشقَّةٍ  لشيِء، فـََقْولُُه: {َوَال ُحتَمِّ لّطْوِق املُِحيِط  ، وذلك َتْشِبيٌه 
ْلنا ما ال ُقْدَرَة َلنا به. وذلك ألنـه تعالـى قد 286ِبِه} [البَـَقَرة:  ] أي ما َيْصُعُب َعَلْينا ُمَزاَوَلُتُه، وليَس َمْعناُه: ال ُحتَمِّ
ُل اِإلْنس ُهْم ِإْصَرُهْم} [األعَراف: ُحيَمِّ ]، {َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرَك} 157اَن ما َيْصُعُب عليه، كما قال {َوَيَضُع َعنـْ

َم ] أي َخفَّْفنـا َعنـَك الِعبـاداِت الصَّْعبَـَة اليت يف تـَرِْكها الوْزُر. وعلى هذا الَوْجِه {قَاُلوا َال طَاَقَة َلَنا اْليَـوْ 2[الشَّرح: 
] وقد يـَُعبـَُّر بِنَـْفِي الطَّاَقِة َعْن نـَْفِي الُقْدَرِة. وقولُُه {َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم 249َت َوُجُنوِدِه} [البَـَقَرة: ِجبَاُلو 



، َلِكْن أْمجَُعوا أنه ال يـَْلَزُمُه إالَّ مع ] ظاِهرُُه يـَْقَتِضي أنَّ املُِطيَق له يـَْلَزُمُه ِفْديٌَة أْفَطَر أْو َمل يـُْفِطرْ 184ِمْسِكٍني} [البَـَقَرة: 
 َشْرٍط آَخَر. وُرِوَي: وعلى الذين يُطيقونه وأْصَبُحوا ال ُيطيقونَُه فطعاُم فدية.

َم، وُيْستَـْعَمُل يف األْعياِن واألْعراِض، كالزَّماِن وَغريِْ  . قال: {ِإنَّ هِ طول: الطُّوُل والِقَصُر ِمَن األْمساء املَُتضاِيَفِة، كما تـََقدَّ
]. ويُقاُل: َطِويٌل وُطواٌل، وَعرِيٌض وُعراٌض، ولِْلَجْمِع: ِطواٌل. وقيَل ِطواُل 7َلَك ِيف النـََّهاِر َسْبًحا َطِويًال} [املُّزمل: 

ِتِه الطَّويَلِة. وَتطاَوَل ُفالٌن: إذا أْظَهَر الطُّوَل، أو الطَّْوَل {فَـَتطَاَوَل َعَلْيِهمُ  ْهِر: ِلُمدَّ ]. 45 اْلُعُمُر} [الَقَصص: الدَّ
] أي النَِّعم والغىن والسعة والفضل على 3والطَّْوُل ُخصَّ به الَفْضُل واملَنُّ {َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوِل} [َغافر: 

ُهْم} [الّتوبَة:  ]: 25 َطْوًال} [النَِّساء: ]، {َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع ِمْنُكمْ 86عباده، وأما قوله: {اْسَتْأَذَنَك أُوُلو الطَّْوِل ِمنـْ
ه النيبُّ داود ِكنايٌَة َعمَّا ُيْصَرُف إَىل املَْهر والنـََّفَقِة. وطاُلوُت: اْسُم َعَلٍم، وهو أْعَجِميٌّ وهو اْسُم قائٍد كرٍمي، تزوَج ابنتَ 

 (ع) .
} [األنبَياء: طوى: َطَوْيُت الشَّْيَء َطيّاً، وذلك َكَطيِّ الصحيفة، وعلى ذلك قولُه: {يـَْوَم َنطْ  ِجلِّ ِوي السََّماَء َكَطيِّ السِّ

ُ ُعْمَرُه. قاَل الشاِعُر:104 َّ لطَّيِّ َعْن ُمِضيِّ الُعُمِر يُقاُل: َطَوى ا  ] ومنه: َطَوْيُت الَفالَة. ويـَُعبـَُّر 
 َطَوْتَك ُخُطوُب َدْهرَِك بـَْعَد َنْشر

ٌت ِبَيِميِنِه}  ] َيِصحُّ أْن َيُكوَن ِمَن األوَِّل، وأْن َيُكوَن ِمَن الثاِين، واملَْعَىن: 67[الزَُّمر:  وقيَل: {َوالسََّماَواُت َمْطِوَّ
ْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطوًى} [طه:  ِ ] قيَل هو اْسُم الواِدي الذي كّلم فيه هللا تعاىل موسى 12ُمْهَلكاٌت. وقوُلُه: {ِإنََّك 

حاَلٍة َحَصَلْت له عن طريِق االْجِتباِء، َفكأنَُّه َطَوى عليه َمساَفًة لو اْحتاَج أْن  تكليماً. وقيَل: إنَّ ذلك ُجِعَل إشاَرًة إَىل 
ْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطوًى} [طه:  ِ ] قيَل: هو اْسُم أْرٍض. َفِمنـُْهْم َمْن 12يَناَهلا يف االْجِتهاِد َلبَـُعَد عليه. وقولُُه: {ِإنََّك 

. وقيَل: هو َمْصَدُر َطَوْيُت، فـَُيْصَرُف، ويـُْفَتُح أوَُّلُه، ويْكَسُر، حنُو: َثًىن وِثًىن. وَمْعناُه: َيْصرُفُه، ومنهْم َمْن ال َيْصرفُهُ 
 َديْـُتُه َمرَّتـَْنيِ.

} عَ طيب: يُقاُل طاَب الشيُء َيِطيُب طَْيباً، فهو طَيٌِّب. {فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْـَىن َوُثَالَث َوُرَ 
، وما 4]، {فَِإْن ِطْنبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه نـَْفًسا َفُكُلوُه} [النَِّساء: 3[النَِّساء:  ُه اَحلواسُّ ]. وأْصُل الطَّيِِّب: ما َتْسَتِلذُّ

ُه النـَّْفُس. والطَّعاُم الطَّيُِّب يف الشَّرِْع: ما كاَن ُمَتناَوًال ِمْن َحْيُث ما َجيُوُز، وِبَقدْ  ِر ما َجيُوُز، وِمَن املَكاِن الذي َتْسَتِلذُّ
آِجًال.  َجيُوُز، فإنه َمَىت كاَن كذلك كاَن طَيِّبًا عاِجًال وآِجًال ال ُيْستَـْوَخُم، وإالَّ فإنه وإْن كاَن َطيِّباً عاِجًال مل َيِطبْ 

ُ َحَالالً طَيًِّبا} [الّنحل:  ]، {َفُكُلوا57وعلى ذلك قوُلُه: {ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكْم} [البَـَقَرة:  َّ ِممَّا َرَزَقُكُم ا
َُّ َلُكْم} [املَائدة: 114 ]، {ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاِحلًا} [املؤمنون: 87]، {َال ُحتَّرُِموا طَيَِّباِت َما َأَحلَّ ا
]، وقوُلُه: {اْليَـْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت} [املَائدة: 32األعَراف: ] وهذا هو املُراُد بقوِلِه {َوالطَّيَِّباِت ِمَن الّرِْزِق} [51
ِئَح، وقوُلُه: {َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّيَِّباِت} [الّنحل: 5 ا الذَّ ] إشارٌَة إَىل الَغِنيَمِة. والطَّيُِّب ِمَن اِإلْنساِن: 72] قيَل َعىن 

ُهْم َقَصَد بقوِلِه: َمْن تـََعرَّى ِمْن َجنَاَسِة اجلَْهِل و  َّ لِعْلِم واإلمياِن وَحماِسِن األْعماِل، وإ الِفْسِق وَقباِئِح األْعمال، وَحتَلَّى 



ُتْم فَاْدُخُلوَها َخاِلِديَن} [الزَُّمر: 32{الَِّذيَن تـَتَـَوفَّاُهُم اْلَمالَِئَكُة َطيِِّبَني} [الّنحل:  ] و {َهْب ِيل ِمْن 73] و {ِطبـْ
ُ اْخلَِبيَث ِمَن الطَّيِِّب} [األنَفال: 38يًَّة طَيَِّبًة} [آل ِعمَران: َلُدْنَك ُذرِّ  َّ  ].37] و {لَِيِميَز ا

نـَْيا} [األحقاف:  ُتْم طَيَِّباِتُكْم ِيف َحَياِتُكُم الدُّ ] فمعناه: فّضلتم وأكثرمت ملّذات الدنيا 20وأما قوله تعاىل: {أَْذَهبـْ
ا على نعيم اآلخرة وطيبا لطَّيِِّب} [] تـَْنِبيٌه أنَّ األْعَماَل الطَّيَِّبَة َتُكوُن ِمَن الطَّيِّبَني،  26ا. {َوالطَّيَِّباُت لِلطَّيِِّبَني} [النُّور: وشهوا ِ ُلوا اْخلَِبيَث  أي ] 2النَِّساء: كما ُرِوَي: املُْؤِمُن أْطَيُب ِمْن َعَمِلِه، والكاِفُر أْخَبُث ِمْن َعَمِلِه. {وَال تـَتـََبدَّ

ُ َمَثًال َكِلَمًة ِطيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَ  َّ ألْعَماِل الصاِحلَِة. وعلى هذا قولُُه تعاىل: {َضَرَب ا يَِّبٍة} [إبراهيم: األْعماَل السَّيَِّئَة 
ًة.  ] أي72]، وقوله: {َوَمَساِكَن طَيَِّبًة} [الّتوَبة: 10]، {ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب} [َفاِطر: 24 طاِهَرًة زَِكيًَّة ُمْستَـَلذَّ ] وقيَل:أشاَر إَىل اجلَنَِّة وإَىل ِجواِر َربِّ الِعزَِّة. وأما قولُُه: {َواْلبَـَلُد 15وكذلك: {بـَْلَدٌة َطيَِّبٌة َوَربُّ َغُفوٌر} [َسَبإ: 

ً ال َجناَسَة به. 43يًِّبا} [النَِّساء: ] فإشاَرٌة إَىل األرِض الزَِّكيَِّة، وقولُُه: {َصِعيًدا طَ 58الطَّيُِّب} [األعَراف:  ] أي تُرا
َي االْسِتْنجاُء: اْسِتطابًَة ِلما فيه ِمَن التَّطَيُِّب والتََّطهُّر. وقيَل: األْطَيباِن: األْكُل والنِّكاُح أو قوَّةُ  البدن والشَّباِب.  ومسُِّ

َبَة. وقولُُه: َوطَعاٌم َمْطيَـَبٌة لِلنـَّْفِس، إذا طاَبْت به النـَّْفُس عند  َيِت املَِديَنُة املنوَّرُة طَيـْ أكله. ويُقاُل للطَّيِِّب: طاٌب. ومسُِّ
] قيَل: هو اْسُم َشَجَرٍة يف اجلَنَِّة، وقيَل: َبْل إشارٌَة إَىل ُكلِّ ُمْسَتطاٍب يف اجلَنَِّة ِمْن بَقاٍء ِبال 29{طُوَىب َهلُْم} [الّرعد: 

  ِبال فـَْقر.َفناٍء، وِعزٍّ ِبال َزواٍل، وِغًىن 
ٌر، َكراِكٍب ورْكبٍ  ً. وَمجُْع الطائر: طَيـْ  {َوَال طَائٍِر طري: الطائُِر: ُكلُّ ِذي َجناٍح َيْسَبُح يف اهلَواِء، يُقاُل: طاَر َيِطِريُ َطَريا

]، {َوُحِشَر 41النُّور: ]، {َوالطَّيـُْر َصآفَّاٍت} [19]، {َوالطَّيـَْر َحمُْشوَرًة} [ص: 38َيِطُري ِجبََناَحْيِه} [األنَعام: 
]. وَتطَيـََّر ُفالٌن، واطَّيـََّر: 20]، {َوتـََفقََّد الطَّيـَْر} [النَّمل: 17ِلُسَلْيَماَن ُجُنوُدُه ِمَن اجلِْنِّ َواِإلْنِس َوالطَّْريِ} [النَّمل: 

لشَّْيِء، وِمَن الشَّْيِء: َتَشاَءَم {قَالُ  لطَّْري؛ وتطيـََّر  َّ َتطَيـَّْرَ ِبُكْم} [يس: أْصُلُه التَّفاُؤُل  ]. والطُري من التََّطريُِّ 18وا ِإ
طُري ِهللا ال طريَُك وصباَح هللا ال «كقوهلم: ال أَْمَر إالَّ أَْمُر هللا، وقوهلم أيضاً: » ال طَري إالَّ طُري هللا«ومنه قوهلم: 

لى تقدير: َنسَأُل أو حنُِبُّ طَري هللا تعاىل، وقوله فلك أن َترَفَع على تقدير هذا طُري هللا، وأن تـَْنِصَب ع» َصَباَحكَ 
ُهْم َسيَِّئٌة َيطَّيـَُّروا} [األعَراف:  } [األعَراف: 131تعاىل: {َوِإْن ُتِصبـْ َِّ َا طَائُِرُهْم ِعْنَد ا ] أي يـََتشاَءُموا به. {َأَال ِإمنَّ

َُّ َهلُْم ِبُسوِء أْعماهلِِ 131 ْم. وعلى ذلك قولُُه {َقالُوا اطَّيـَّْرَ ِبَك َوِمبَْن َمَعَك} [النَّمل: ] أي ُشْؤُمُهْم، ملا قد أَعدَّ ا
} [النَّمل: 47 َِّ ]، {وَُكلَّ إِْنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَائَِرُه ِيف 19]، {قَاُلوا طَائِرُُكْم َمَعُكْم} [يس: 47]، {َقاَل طَائِرُُكْم ِعْنَد ا

الذي انبثق عنه ِمْن َخْريٍ وَشرٍّ. ويُقاُل: َتطايـَُروا، إذا أْسَرُعوا، ويُقاُل: إذا تـََفرَُّقوا. قال  ] أي َعَمَلهُ 13ُعُنِقِه} [اإلسَراء: 
 الشاِعُر:

 طاُروا إليه ُزرافاٍت َوُوْحدا



َتطاٌر: ُخوِلَف بـَْنيَ ]، وُغباٌر ُمسْ 7وَفْجٌر ُمْسَتِطٌري: أي فاٍش. قال: {َوَخيَاُفوَن يـَْوًما َكاَن َشرُُّه ُمْسَتِطريًا} [اإلنَسان:  
وفـََرٌس ُمطاٌر: بِناِئِهما، فـَُتُصوَِّر الَفْجُر ِبُصورَِة الفاِعِل، فقيَل: ُمْسَتِطٌري، والُغباُر ِبُصوَرِة املَْفُعوِل، فقيَل: ُمْسَتطاٌر.   طاَر. لِلسَّريِع وِحلَِديِد الُفؤاِد. وُخْذ ما طاَر ِمْن َشَعِر َرأِسَك: أي ما انـَْتَشَر حىت كأنه

اُب واملاُء املُْخَتِلُط. وقد ُيَسمَّى بذلك، وإْن زاَل عنه قـُوَُّة املاِء {ِمْن ِطٍني َالِزٍب} [الصَّافا ]. 11ت: طني: الطُِّني: الرتُّ
ُتُه. قال تعاىل: {َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطٍني} [األعرَاف:  َهاَماُن 12يُقاُل: ِطْنُت كذا، وطَيـَّنـْ َعَلى الطِِّني} ] و {َفَأْوِقْد ِيل َ

  ]. 38[الَقَصص: 



 
 

)Chchapter(  َِحْرُف الظَّاء 
 (ظ)

  
ُر أهِل 80ظعن: يُقاُل: ظََعَن َيْظَعُن َظْعناً، إذا َشَخَص. {يـَْوَم َظْعِنُكْم} [الّنحل:  ] أي ارِحتَاِلُكْم. وقيَل: الظعُن َسيـْ

يَنُة: اهلَْوَدُج إذا كاَن فيه املَرأُة، وقد ُيَكىنَّ به َعن املَرأِة وإْن مل البواِدي حلضوِر ماٍء أو لطلِب ُمْرتَفع ِمَن اَألْرض. والظَّعِ 
 َتُكْن يف اهلَْوَدِج.

الِح 146ظفر: الظُّْفُر: يُقاُل يف اِإلْنساِن ويف َغْريِه. {ُكلَّ ِذي ظُُفٍر} [األنَعام:  ] أي ذي َخماِلَب، ويـَُعبـَُّر َعِن السِّ
الِح. ويُقاُل: ُفالٌن َكِليُل الظُُّفر. وظََفَرُه ُفالٌن: َنَشَب ظُُفُرُه فيه، وهو به، َتْشِبيهاً ِبظُُفر الطائِ  ِر، إْذ هو له ِمبَْنزَِلِة السِّ

لظُُّفر يف الصَّالبَِة. يُقاُل: َظِفَرتْ  ا َتْشِبيهاً  ُنُه. والأْظَفُر: َطويُل الظُُّفر. والظََّفَرُة: ُجَلْيَدٌة يـَُغشَّى الَبَصُر  ظََّفُر:  َعيـْ
 ].24الَفْوُز. وأْصُلُه ِمْن: َظَفَرُه، أي َنَشَب ظُْفرُُه فيه {ِمْن بـَْعِد َأْن أَْظَفرَُكْم َعَلْيِهْم} [الَفْتح: 

، وهو الفيُء، وهو أَعمُّ ِمَن الَفيِء، فإنه يُقاُل: ِظلُّ اللَّْيِل، وِظلُّ اجلَنَِّة، وال يُقالُ  ُئها إمنا  فـَيْـ ظلل: الظِّلُّ: ِضدُّ الضَّحِّ
لظِّلِّ َعِن الِعزَِّة واملَنَـَعِة  َنَظرِيَُّة «ومنه هي دائماً ِظلٌّ. ويُقاُل ِلُكلِّ َمْوِضٍع تكوُن فيه الشمُس فتزول عنه: ِظلٌّ. ويـَُعبـَُّر 

َِّ على األرِض ألنَُّه يدفع األذى عن النَّاِس، كما يدفُع الظِّلُّ » السلطان َنَُّه ِظلُّ ا  أذى حرِّ الشَّمس. وَعِن اليت تَقوُل 
]، 35] أي يف ِعزٍَّة وَمتاٍع. وقال: {أُُكُلَها َدائٌِم َوِظلَُّها} [الّرعد: 41الرَّفاَهِة {ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِيف ِظَالٍل} [املُرَسالت: 

]. 57ْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم} [البَـَقرَة: ]. يُقاُل: ظَلََّلِين الشََّجُر وأظَلَِّين {َوَظلَّ 56{ُهْم َوَأْزَواُجُهْم ِيف ِظَالٍل} [يس: 
] أي إْنشاُؤُه، َيُدلُّ على 48وأظَلَِّين ُفالٌن: َحَرَسِين وَجَعَلِين يف ِظلِِّه وِعّزِِه وَمناَعِتِه. وقولُُه: {يـَتَـَفيَّأُ ِظالَلُُه} [الّنحل: 

 َِِّ ، ويـُْنِىبُء َعْن ِحْكَمِتِه. وقوُلُه: {َو َِّ ] إىل 15 َيْسُجُد َمْن ِيف السََّماَواِت َواَألْرِض َطْوًعا وََكْرًها} [الّرعد: وْحدانِيَِّة ا
ْلُغُدوِّ َواآلَصاِل} [الّرعد:  ِ َِّ، وأّما أْنَت فَـَتْكُفُر به. وِظلٌّ 15قوله {َوِظَالُهلُْم  ] قال اَحلَسُن: أمَّا ِظلَُّك فـََيْسُجُد 

] ِكنايٌَة َعْن نضارة الَعْيِش. والظُّلَُّة: َسحابٌَة ُتِظلُّ، وأْكثـَُر 57ِخُلُهْم ِظال ظَِليًال} [النَِّساء: ظَِليُل: فاِئٌض، وقوُلُه: {َونُدْ 
]، {َأْن 189]، {َعَذاُب يـَْوِم الظُّلَِّة} [الشَُّعَراء: 171ما يُقاُل فيما ُيْستَـْوَخُم ويُْكَرُه، ومنه {َكَأنَُّه ظُلٌَّة} [األعَراف: 

ُ ِيف ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماِم} [البَـَقَرة: َْتِيَـ  َّ تِيهْم. والظَُّلُل: َمجُْع ظُلٍَّة، َكُغْرَفٍة وُغَرٍف، وقـُْربٍَة وقـَُرٍب. 210ُهُم ا ] أي َعذابُُه َ



، حن ُو يـَتَـَفيَّؤُوا ظالُلُه. وقال وقُرىَء: يف ِظالل. وذلك إّما َمجُْع ظُلٍَّة، حنُو ُغْلَبٍة وِغالٍب، وُحْفَرٍة وِحفاٍر، وإّما َمجُْع ِظلٍّ  بـَْعُض أْهِل اللَُّغِة: يُقاُل لِلشَّاِخِص ِظلٌّ. قال: وَيُدلُّ على ذلك قوُل الشاِعر:
 َلمَّا نـََزْلنا َرفـَْعنا ِظلَّ أْخِبَيةٍ 

ا يـَْنِصُبوَن األْخِبيَة، وقال آَخُر:   وقال: ليَس يـَْنِصُبوَن الظِّلَّ الذي هو الَفْيُء إمنَّ
 َبُع أْفياَء الظِّالِل َعِشيَّةً يـَتْـ 

فـَْعنا به ِظلَّها، َفكأنَُّه أي أْفياَء الشُُّخوِص، وليَس يف هذا َدالَلٌة، فِإنَّ قـَْوَلُه: َرفـَْعنا ِظلَّ أْخِبَيٍة، َمْعَناُه: َرفَـْعنا األْخِبَيَة، فَـرَ   . والظَُّلُل مجع ظُلَّة (بضّم الظّاء): كلُّ ما َأظَلَّك من َرَفَع الظِّلَّ. وقولُُه: أْفياَء الظِّالِل، فالظِّالُل عامٌّ والفَ  ْيءُ خاصٌّ
َل قولُه تعاىل: {َوِإَذا َغِشيَـُهْم َمْوٌج َكالظَُّلِل} [لقَمان:  ] أي َكِقَطِع 32سحاٍب أو جبٍل أو شجٍر. وعليه محُِ

] أي ومن حتتهم فـُْرٌش من 16ِمْن َحتِْتِهْم ظَُلٌل} [الزَُّمر: السَّحاِب. وقولُُه تعاىل: {َهلُْم ِمْن فـَْوِقِهْم ظَُلٌل ِمَن النَّاِر وَ 
]، 21} [َفاِطر: النار. وقد يُقاُل ِظلٌّ ِلُكلِّ ساتٍِر حمموداً كاَن أو َمْذُموماً. َفِمَن املَْحُموِد قولُُه: {َوَال الظِّلُّ َوَال اْحلَُرورُ 

]. وقوله: {ِإَىل ِظلٍّ 43وِمَن املَْذُموِم قولُُه: {َوِظلٍّ ِمْن َحيُْموٍم} [الواِقَعة: ]، 14{َوَدانَِيًة َعَلْيِهْم ِظَالُهلَا} [اإلنَسان: 
] الظِّلُّ َهُهنا، كالظُّلَِّة لَِقْولِِه: ظَُلٌل ِمَن الناِر. وقولُُه: {َال ظَِليٍل} [املُرَسالت: 30ِذي َثَالِث ُشَعٍب} [املُرَسالت: 

، يـَُعبـَُّر به َعمَّا يـُْفَعُل ] ال يُِفيُد فاِئَدَة الظِّلِّ يف31  َكْونِِه واِقياً َعِن اَحلرِّ. وظَْلُت وَظِلْلُت، ِحبَْذِف إْحَدى الالَمْنيِ
]، {ظَْلَت 51]، {َلَظلُّوا ِمْن بـَْعِدِه َيْكُفُروَن} [الرُّوم: 65لنهاِر، وَجيْري َجمَْرى ِصْرُت {َفظَْلُتْم تـََفكَُّهوَن} [الواِقَعة: 

 ].97اِكًفا} [طه: َعَلْيِه عَ 
َكظُُلَماٍت ِيف ظلم: الظُّْلَمُة: ذهاُب النُّوِر، أو ِهَي َعَدُم الضَّْوِء عمَّا ِمْن َشأنِِه أْن َيُكوَن ُمِضيئاً، وَمجُْعها ظُُلماٌت {َأْو  

} [النُّور:  ِديُكْم ِيف ظُُلَماِت اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر} ]، {أَمَّْن يـَهْ 40]، {ظُُلَماٌت بـَْعُضَها فـَْوَق بـَْعٍض} [النُّور: 40َحبٍْر جلُِّيٍّ
ْرِك والِفْسِق والضَّاللة، كما يـَُعبـَُّر 1]، {َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر} [األنَعام: 63[النَّمل:  ا َعِن اجلَْهِل والشِّ ]. ويـَُعبـَُّر  ]، {َأْن َأْخرِْج قـَْوَمَك ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر} 257} [البَـَقرَة: لنُّوِر َعْن أْضداِدها {ُخيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّورِ 

] هو  122]، وقوله {َكَمْن َمثـَُلُه ِيف الظُُّلَماِت} [األنَعام: 87]، {فـََناَدى ِيف الظُُّلَماِت} [األنبَياء: 5[إبراهيم: 
تَِنا ُصمٌّ َوُبْكٌم ِيف الظُُّلَماِت} [األنَعام: ]. {َوالَِّذيَن كَ 19كقولِِه: {َكَمْن ُهَو َأْعَمى} [الّرعد:  َ ِ بُوا  ] قولُه يف 39ذَّ

]. وقولُُه {ِيف ظُُلَماٍت َثَالٍث} 18الظُُّلماِت َهُهنا َمْوُضوٌع َمْوِضَع الَعَمى يف قولِِه: {ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي} [البَـَقَرة: 
ب افتَعَل، احتمَل الظُّْلَم {فَِإَذا ُهْم » اِْنظََلَم فالٌن واظََّلمَ «يقال:  ] أي الَبْطِن والرَِّحِم واملَِشيَمِة.6[الزَُّمر:  من 

]، والظُّْلُم ـ ِعْنَد أْهِل اللَُّغِة وَكِثٍري ِمَن الُعَلماِء ـ: َوْضُع الشيِء يف َغْري َمْوِضِعِه املُْخَتصِّ به إّما 37ُمظِْلُموَن} [يس: 
َدٍة، وإّما ِبُعُدوٍل َعْن َوْقِتِه أو َمكانِِه، وِمْن هذا يُقاُل: ظََلم الوطب، مبعىن شرَب لبَنُه قبل أن يَروَب،  بِنُـْقصاٍن، أو ِبِز

ا ومل َتُكْن َمْوِضعاً لْلَحْفر، وتِْلَك األرُض يُقاُل َهلا ا ملَْظُلوَمُة. وُيَسمَّى ذلك اللََّنبُ: الظَِّليُم. وَظَلْمُت األرَض: َحَفْرُ
اُب الذي ائَِرِة، ويُقاُل فيما َيْكثُـ  والرتُّ ُر وفيما َخيْرُُج منها: ظَِليٌم. والظُّْلُم يُقاُل يف ُجماَوَزِة اَحلقِّ الذي َجيْري َجمَْرى نـُْقَطِة الدَّ



ْنِب الصَِّغري. الظُّْلُم َثالثٌَة: األوَّلُ  ْنِب الَكِبري ويف الذَّ ظُْلٌم بـَْنيَ اِإلْنساِن وبـَْنيَ  يَِقلُّ ِمَن التَّجاُوِز، وهلذا ُيْستَـْعَمُل يف الذَّ ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم} [لقَمان:  ْرُك والنِّفاُق، ولذلك {ِإنَّ الشِّ َِّ تعاىل، وأْعَظُمُه الُكْفُر والشِّ ُه َقَصَد بقوِلِه: {َأَال 13ا َّ ] وإ َِّ َعَلى الظَّاِلِمَني} [ُهود:  ً أَلِيًما} [اإلنَسان: ]، {َوالظَّالِِمَني أََعدَّ هلَُ 18َلْعَنُة ا ] ويف آٍي َكِثري. وقال: 31ْم َعَذا
َِّ} [الزَُّمر:  } [األنَعام: 32{َفَمْن َأْظَلُم ِممَْن َكَذَب َعَلى ا َِّ َكِذً ]. والثاِين: 93]، {َوَمْن َأْظَلُم ِممَْن افْـتَـَرى َعَلى ا

ُه َقَصَد بقولِ  َّ َنُه وبـَْنيَ الناِس، وإ ] إىل قوله {ِإنَُّه َال حيُِبُّ الظَّاِلِمَني} 40ِه: {َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة} [الّشورى: ظُْلٌم بـَيـْ
ُه َقَصَد بقولِِه: 33] وبقولِِه: {َوَمْن قُِتَل َمْظُلوًما} [اإلسَراء: 40[الّشورى:  َّ َنُه وبـَْنيَ نـَْفِسِه، وإ ]. والثالُث: ظُْلٌم بـَيـْ

]، {ِإْذ ظََلُموا أَنْـُفَسُهْم} [النَِّساء: 44] وقوِلِه: {ظََلْمُت نـَْفِسي} [النَّمل: 32ْفِسِه} [َفاِطر: {َفِمنـُْهْم ظَاِملٌ لِنَـ 
] أي ِمَن الظاِلِمَني أنـُْفَسُهْم، {َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فَـَقْد ظََلَم نـَْفَسُه} 35]، {فـََتُكوَ ِمَن الظَّاِلِمَني} [البَـَقَرة: 64

لظُّْلِم، فقد ظََلَم نـَْفَسهُ  ].231[البَـَقَرة:  ، وُكلُّ هذه الثَّالثَِة يف احلَِقيَقِة ظُْلٌم للنـَّْفِس. فِإنَّ اِإلْنساَن يف أوَِّل ما َيهمُّ 
َُّ َوَلِكنْ  َتِدىٌء بنَفْسِه يف الظُّْلِم، وهلذا قال تعاىل يف َغْري َمْوِضٍع {َوَما ظََلَمُهُم ا انُوا أَنـُْفَسُهْم كَ   فإذاً الظاِملُ أَبداً ُمبـْ ]. أما قولُُه: {َوملَْ يـَْلِبُسوا 57]، {َوَما ظََلُموَ َوَلِكْن َكانُوا أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُموَن} [البَـَقَرة: 33َيْظِلُموَن} [الّنحل: 

ْرُك، ِبَدالَلِة أنه َلمَّا نـََزَلْت هذه اآليَ 82ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم} [األنَعام:  ُة َشقَّ ذلك على أصحاِب النيبِّ ] فقد قيَل هو الشِّ
ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم} [لقَمان:  ًئا} 13(ص) ، وقال َهلُْم: أمل تـََرْوا إَىل قولِِه: {ِإنَّ الشِّ ]. وقوُلُه: {َوملَْ َتْظِلْم ِمْنُه َشيـْ

ُقْص، وقولُُه: {َوَلْو َأنَّ لِلَِّذيَن ظََلُموا َما ِيف اَألْرِض مجَِ 33[الكهف:  يًعا َوِمثْـَلُه َمَعُه َالفـَْتَدْوا ِبِه} [الزَُّمر: ] أي مل تـَنـْ
ْنيا إالَّ ويوّد لو يفتدي به مْثلي47 ما ميلكه  ] فِإنه يـََتناَوُل األْنواَع الثَّالثََة ِمَن الظُّْلِم. َفما أَحٌد حصل منه ظُْلٌم يف الدُّ

َُّ يُرِيُد ظُْلًما لِْلِعَباِد} [َغافر: ] تـَْنِبيه أنَّ الظُّْلَم ال يـُْغِين وال ُجيِْدي وال ُخيَلُِّص، َبْل 52من عذاب اآلخرة. وقوُلُه: {ُهْم َأْظَلَم َوَأْطَغى} [الّنْجم:  َ ِبَظالٍَّم لِْلَعِبيِد} [ق: 31يـُْرِدي، بَدالَلِة إهالك قـَْوم نُوٍح. ويف قوله: {َوَما ا ] و {َوَما َأ
إلراَدِة مع َلفْ 29 ِظ الِعباِد، واآلَخُر بَِلْفِظ الظَّالَِّم للَعِبيِد َخيَْتصُّ مبا بـَْعَد هذا الِكتاِب. وقوله: ] ْختِصيُص أَحِدِمها 

] أي ال يهلكهم بشركهم وظلمهم ألنفسهم 117{َوَما َكاَن َربَُّك لِيـُْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن} [ُهود: 
لعدل ملا روي عن رسول هللا (ص) أنه قال: وأهلها مصلحون، أي ينصف بعضهم  وهم يتعاملون فيما بينهم 

 .)9(بعضاً 
أي أوََّل َشْيٍء َيُسدُّ َبَصَرَك يف الرُّْؤَيِة. قال: وال » َلِقيُتُه َأوََّل ِذي ظَْلَمة«والظَّْلُم: ماُء األْسناِن وبَرِيُقها؛ قال اخلَِليُل: 

 َأْي ِحْنيَ اْختَـَلَط اَألمُر.» مٍ َلِقيُتُه أْدَىن َظلَ «ُيْشَتقُّ منه ِفْعٌل، و
ال تعاىل: ظمأ: الظِّْمُء: ما بـَْنيَ الشَّْربـَتَـْنيِ. والظََّمأُ: الَعَطُش الذي يـَْعرُض ِمْن ذلك. يُقاُل: َظِمىَء َيْظَمأُ فهو َظمآُن. ق

ًئا} [النُّور: ]، {َحيَْسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحىتَّ ِإذَ 119{َال َتْظَمأُ ِفيَها َوالَ َتْضَحى} [طه:  ْدُه َشيـْ  ].39ا َجاَءُه َملْ جيَِ
التـََّوهُِّم، وَمَىت  ظن: الظَّنُّ: اْسٌم ِلما َحيُْصُل َعْن أماَرٍة، وَمَىت َقوَيْت أدَّْت إَىل الِعْلِم، وَمَىت َضُعَفْت جّداً مل يـََتجاَوْز َحدّ 

َدُة وأْن املَُخفََّفُة منها، وَمَىت َضُعَف اْستـُْعِمَل أنَّ وأْن املُْخَتصَُّة َقوَي أو َتَصوََّر َتَصوَُّر الَقويِّ اْستـُْعِمَل َمَعُه أنَّ   املَُشدَّ



] و {الَِّذيَن َيظُنُّوَن أَنـَُّهْم ُمَالُقو 46ملَْعُدوَمْنيِ ِمَن الَقْوِل والِفْعِل، فـََقْولُه: {الَِّذيَن َيظُنُّوَن أَنـَُّهْم ُمَالُقو َرِِّْم} [البَـَقَرة: 
] و {َأَال َيُظنُّ أُولَِئَك أَنـَُّهْم َمبـُْعوثُوَن} 28] َفِمَن الَيِقِني، وكذلك {َوَظنَّ أَنَُّه اْلِفَراُق} [الِقَياَمة: 249َِّ} [البَـَقَرة: ا

ايٌَة يف َذمِّ املطففني، وَمْعناُه أال َيُكوَن منهْم َظنٌّ لذلك؛ تـَْنِبيهاً أنَّ أماراتِ 4[املطّفِفني:   البَـْعِث ظاِهَرٌة. ] وهو ِ
] تَـْنبيه أنـَُّهْم صاُروا يف ُحْكِم العاِلِمَني لَِفْرِط َطَمِعِهْم وأَمِلِهْم. 24وقولُُه: {َوَظنَّ َأْهُلَها أَنـَُّهْم َقاِدُروَن َعَليـَْها} [يُونس: 

َا فَـتَـنَّاُه} [ص:  َنُة َهُهنا24وقولُُه: {َوَظنَّ َداُووُد أَمنَّ ً} [طه:   ] أي َعِلَم. والِفتـْ ]. وقولُُه: 40كقوِلِه: {َوفَـتَـنَّاَك فـُُتو
]، فقد قيَل: األْوَىل أْن َيُكوَن ِمَن الظَّنِّ الذي 87{َوَذا النُّوِن ِإْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأْن َلْن نـَْقِدَر َعَلْيِه} [األنبَياء: 

َنا َال هو التـََّوهُُّم. أي َظنَّ أْن َلْن ُنَضيَِّق عليه. وقولُُه:  {َواْسَتْكبَـَر ُهَو َوُجُنوُدُه ِيف اَألْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ َوظَنُّوا أَنـَُّهْم ِإَليـْ
] فِإنه اْستُـْعِمَل فيه أنَّ املُْستَـْعَمَل َمَع الظَِّن الذي هو لِْلِعْلِم، تـَْنِبيهاً أنـَُّهْم اْعتَـَقُدوا ذلك 39يـُْرَجُعوَن} [الَقَصص: 

َر احلَْقِّ َظنَّ اْجلَاِهِليَِّة} [آل ِعمرَ اْعِتقاَدُهْم للشيِء  َِّ َغيـْ ِ ان: املُتـَيَـقَِّن وإْن مل َيُكْن ذلك ُمتَـيَـقَّناً. وقوُلُه: {َيظُنُّوَن 
ُهْم فيما أْخبَـَرُهْم به، وهو َظنُّ اجلاِهِليَِّة، تـَْنِبيهاً أنَّ هؤالِء املُن154 اِفِقَني يف َحيِِّز ] أي َيظُنُّوَن أّن النّيبَّ (ص) مل َيْصُدقـْ

]، أي اْعتَـَقُدوا اْعِتقاداً كانُوا منه يف ُحْكِم املتَـيَـقِِّنَني، 2الُكفَّاِر. وقولُُه: {َوَظنُّوا أَنـَُّهْم َمانَِعتُـُهْم ُحُصونـُُهْم} [اَحلشر: 
َ الَ يـَْعَلُم َكِثريًا ِممَّا تـَْعَمُلو  َّ ُتْم َأنَّ ا ُتْم} 22َن} [ُفّصَلت: وعلى هذا قولُُه: {َوَلِكْن ظَنَـنـْ ]، {َوَذِلُكْم ظَنُُّكُم الَِّذي ظَنَـنـْ

َِّ َظنَّ السَّْوِء} [الَفْتح: 23[ُفّصَلت:  ِ ُتْم َأْن َلْن 6]. وقولُه: {الظَّآنَِّني  ] هو ُمَفسٌَّر مبا بـَْعَدُه، وهو قولُُه: {َبْل ظَنَـنـْ
َقِلَب الرَُّسوُل} [الَفْتح:  ]. والظَّنُّ يف َكِثٍري ِمَن األُموِر َمْذُموٌم، ومنه {َوَما 32ِإالَّ ظَنا} [اجلَاثَية: ]، {ِإْن َنُظنُّ 12يـَنـْ

ًئا} [يُونس: 36يـَتَِّبُع َأْكثـَُرُهْم ِإالَّ ظَنا} [يُونس:  ُتْم 36]، {ِإنَّ الظَّنَّ َال يـُْغِين ِمَن احلَْقِّ َشيـْ ]، {َوأَنـَُّهْم ظَنُّوا َكَما ظَنَـنـْ
ُ َأَحًدا} [اجلّن: أَْن َلْن يـَبْـ  َّ ] أي َظنَّ اِجلنُّ كما َظنَّ الُكفَّاُر من اِإلْنِس، وُقرىَء: (وما ُهَو على الَغْيِب 7َعَث ا

 ِبَظِنٍني)، أي ِمبُتـََّهٍم.
]، {ِمْن ُظُهورِِهْم ُذرِّيـَّتَـُهْم} 10ظهر: الظَّْهُر: اجلارَِحُة، وَمجُْعُه ُظُهوٌر {َوأَمَّا َمْن أُوِيتَ ِكَتابَُه َوَراَء َظْهرِِه } [االنشقاق: 

ِحلْمِل الذي 3]. أما قوله: {أَنـَْقَض َظْهَرَك} [الشَّرح: 172[األعَراف:  ] فالظَّْهُر، َهُهنا، اْسِتعارٌَة، َتْشِبيهاً لِلذُّنُوِب 
]. 45َك َعَلى َظْهرَِها ِمْن َدآبٍَّة} [َفاِطر: يـَُنوُء ِحباِمِلِه، واْسُتِعري ِلظَاِهر األرِض، فقيَل: َظْهُر األرِض، وَبْطُنها {َما تـَرَ 

لظَّْهر، وُيْسَتعاُر ِلَمْن يـُتَـ  َقوَّى به. وبَِعٌري وَرُجٌل ُمَظهٌَّر: َشِديُد الظَّْهر. وَظِهٌر: َيْشَتِكي َظْهَرُه، ويـَُعبـَُّر َعِن املَركوِب  ُ الظِّهاَرِة. وِظْهريٌّ ُمَعدٌّ لِلرُّ  } [ُهود: َظِهٌري: َقِويٌّ بـَنيِّ كوِب. والظِّْهريُّ أيضاً ما َجتَْعُلُه ِبَظْهرَك فـَتَـْنساُه {َوَراءَُكْم ِظْهِر
]. وظاَهْرتُُه: عاَونـُْتُه {َوظَاَهُروا َعَلى ِإْخرَاِجُكْم} 20]. وَظَهَر عليه: َغَلَبُه {ِإنـَُّهْم ِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم} [الكهف: 92

، {َتظَاَهُروَن َعَلْيِهْم 4على إْخَراِجُكْم وَعاَضُدوا، {َوِإْن َتظَاَهَرا َعَلْيِه} [الّتْحرمي:  ] َعاَونوا9[املُمَتحَنة:  ] أي َتعاوَ
ِإلمثِْ َواْلُعْدَواِن} [البَـَقَرة:  ] وقُرىَء: َتظَّاَهرا. {َوأَنـَْزَل الَِّذيَن ظَاَهُروُهْم ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمْن َصَياِصيِهْم} 85ِ

ُهْم ِمْن َظِهٍري} [َسَبإ: 26حزَاب: [األ ] أي اليهود الذين عاونوا األحزاَب ِعنَدما جاؤوا لغزِو املدينِة. {َوَما َلُه ِمنـْ
]، {َواْلَمَالِئَكُة بـَْعَد َذِلَك َظِهٌري} [الّتْحرمي: 86] أي ُمِعٍني، وكذلك {َفَال َتُكوَننَّ َظِهريًا لِْلَكاِفرِيَن} [الَقَصص: 22



] أي ُمِعيناً لِلشَّْيطاِن على الرَّْمحِن. وقال أبُو ُعبَـْيَدَة: الظَِّهُري 55َكاَن اْلَكاِفُر َعَلى َربِِّه َظِهريًا} [الُفرقان: ]، {وَ 4
ْت إليه. هواملَْظُهوُر به، أي َهيِّناً على َربِِّه، كالشَّْيِء الذي َخلَّْفَتُه، ِمْن قوِلَك: َظَهْرُت بكذا، أي َخلَّْفُتُه ومل أْلَتفِ 

اْمرأتِِه  والظِّهاُر: أْن يَقوَل الرَُّجُل الْمَرأتِِه أْنِت َعَليَّ َكَظْهِر أمِّي، وهو عبارة عن طالق يف اجلاهلية، ويُقاُل: ظاَهَر ِمن
َادلة:  ُروَن. وَظَهَر الشيُء: ] وقُرىَء: َيظَّاَهُروَن، أي يـََتظَاَهُروَن، فأْدِغمَ 3{َوالَِّذيَن ُيظَاِهُروَن ِمْن ِنَساِئِهْم} [ا : وَيظَّهَّ

ًال أْصُلُه أْن َحيُْصَل شيٌء على َظْهر األرِض َفال َخيَْفى. وَبَطَن: إذا َحَصَل يف ُبْطناِن األرِض فَـَيْخَفى، مث صاَر ُمْستَـْعمَ 
لَبَصر والَبِصريَِة {َأْو َأْن ُيْظِهَر ِيف األَْرِض اْلَفَساَد} [غَ  رِز ُمْبَصر  َها َوَما َبَطَن} 26افر: فـي ُكلِّ  ]، {َما َظَهَر ِمنـْ

نـَْيا} [الرُّوم: 22]، {ِإالَّ ِمَراًء ظَاِهًرا} [الكهف: 33[األعَراف:  ] أي يـَْعَلُمـوَن 7]، {يـَْعَلُموَن ظَاِهًرا ِمَن اْحلََياِة الدُّ
َرًة إَىل األُمـوَر الدُّنْـَيويـََّة ُدوَن األْخَرِويَِّة. والِعْلُم الظاِهُر والباِطنُ  َرًة ُيشاُر ِِما إَىل املَعاِرِف اجلَِليَِّة واملعاِرِف اخلَِفيَِّة، و  ،

ِطُنُه ِفيِه الرَّْمحَُة َوظَاِهرُُه ِمْن ِقَبِلِه اْلَعَذابُ  نْـَيويَِّة والُعُلوِم األْخَرِويَِّة. وقولُه: {َ ] و {َظَهَر 13} [اَحلديد: الُعُلوِم الدُّ
ِطَنًة} [لقَمان: 41ْلبَـرِّ َواْلَبْحِر} [الرُّوم: اْلَفَساُد ِيف ا لظاِهَرِة: 20] أي َكثـَُر وشاَع. وقولُه: {ِنَعَمُه ظَاِهَرًة َوَ َِّ َال ُحتُْصوَها} [إبرا] يـَْعِين  لباِطَنِة: ما ال نـَْعرُفها. وإليه أشاَر بقولِِه: {َوِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَة ا ]، 34 هيم:ما نَِقُف عليها، و

َل ذلك على ظاِهرِه. وقولُه: {َفَال ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا} [اجلنّ 18وقولُه: {ُقرًى َظاِهَرًة} [َسَبإ:  ] 26 :] فقد محُِ
وأْن َيُكوَن ِمَن ] َيِصحُّ أْن َيُكوَن ِمَن البـُُروِز، 33أي ال يُْطِلُع عليه أحداً. وقولُه: {لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه} [الّتوبَة: 

َ الَِّذيَن املُعاَونَِة والَغَلَبِة، أي لِيُـَغلَِّبُه على الدِّيِن ُكلِِّه. وقوله تعاىل: {َفآَمَنْت طَائَِفٌة ِمْن َبِين ِإْسَرائِيَل َو  َكَفَرْت طَائَِفٌة َفَأيَّْد
كان يف زمن عيسى (ع) إذ أيد هللا تعاىل الطائفة اليت ] إن هذا  14آَمُنوا َعَلى َعُدوِِّهْم َفَأْصَبْحوا ظَاِهرِيَن} [الصَّف: 

حلجة والربهان. وقيل: آمنت طائفة من بين  آمنت بنبوة عيسى (ع) ونصرها على الطائفة األخرى اليت كفرت 
حلجة والغلبة والقهر.وعلى هذا قولُه:  إسرائيل مبحمد (ص) وكفرت طائفة به فأصبح الذين آمنوا قاهرين لعدوهم 

قـَْوِم َلُكُم اْلُمْلُك اْليَـْوَم َظاِهرِيَن ِيف اَألْرِض} [َغافر: 20ُهْم ِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم يـَْرُمجُوُكْم} [الكهف: {ِإنـَّ  ]، و {َ
ُفالٌن:  ]. وَصالُة الّظْهر: َمْعروَفٌة. والظَِّهريَُة: وْقُت الظُّْهر. وأْظَهرَ 97]، {َفَما اْسطَاُعوا َأْن َيْظَهُروُه} [الكهف: 29

َني َحَصَل يف ذلك الَوْقِت، على ِبناِء أْصَبَح وأْمَسى. قال تعاىل: {َوَلُه اْحلَْمُد ِيف السََّماَواِت َواَألْرِض َوَعِشيا َوحِ 
  ]. 18ُتْظِهُروَن} [الرُّوم: 



 
 

)Chchapter(  َِحْرُف اْلَعْني 
 (ع)

  
ِل به. وأْصُلُه ِمنَ  ً وَقْدراً. قوله تعاىل لنبّيه  عبأ: ما َعَبْأُت به: أي مل ُأ الَعْبِء، أي الثِّْقِل، كأنه قال: ما أَرى له َوْز

ْن يقوَل للُكفَّاِر: {ُقْل َما يـَْعَبُأ ِبُكْم َريبِّ َلْوَال ُدَعاؤُُكْم} [الُفرقان:  ] أي قل للمشركني: ال يهتم ريب 77ُحمَمٍَّد (ص) 
د على ريب من بُعدكم وأي نفع يعود عليه من استجابتكم. إْن هذه بكم لوال دعاؤكم إىل االسالم، وأي ضرر يعو 

الدعوة إالَّ لتعريضكم إىل الثواب وإبعادكم عن العقاب. كأنَُّه قيَل: ما يـُْبِقيُكْم َلْوال ُدعاؤُكْم، وأصُلُه من َعَبْأُت 
َخَرٌة يف أنـُْفِسِهْم ِمْن  الطِّيَب، أي َصنَـْعُتُه وَخَلْطُتُه. وقيَل: َعَبْأُت اجلَْيَش، وَعبَّْأتُُه: يََّة اْجلَاِهِليََّة} [الَفْتح: هيَّأته وجهَّزتُُه؛ وَعْبأُة اجلاِهِليَِّة: مدَّ ُِم اْحلَِميََّة محَِ يَِّتِهْم املْذُكوَرِة يف قوِله: {ِيف قـُُلِو  ].26محَِ

ُنوَن ِبُكلِّ رِي ]. ويُقاُل ِلما ليَس له َغَرٌض 128ٍع آيًَة تـَْعبَـثُوَن} [الشَُّعَراء: عبث: الَعَبُث: أْن َخيِْلَط ِبَعَمِلِه َلِعباً {أَتـَبـْ
َا َخَلْقَناُكْم َعبَـثًا} [املؤمنون:  ُتْم أَمنَّ طًال ال 115صحيٌح، أو القرتاف أمٍر َغِري معلوِم الفاِئَدِة: َعَبٌث {أََفَحِسبـْ ] أي: 

 لَغرٍض وحكمٍة؟!.
َُّ عبد: الُعُبوِديَُّة: إْظهاُر التَّذَ  ا غاَيُة التََّذلُِّل، وال َيْسَتِحقُّها إالَّ َمْن له غايَُة اِإلْفضاِل، وهو ا َّ لُِّل، والِعباَدُة أبْـَلُغ منها َأل

ُه} [يُوُسف:  َّ ْعُبُدوِن} ]. وأما قوله تعاىل: {َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواِإلْنَس ِإالَّ لِيَـ 40تعاىل. وهلذا قال: {َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإ
ت:  ] فالالم هنا غرضية، أي أنَّ الغرَض من خلقهم هو تعريُضهم للثواب، وملا كان الثواُب ال حيَصل إالَّ 56[الّذارَ

ذا املعىن  لعبادات، أي الطاعة، فكأنه سبحانه خلقهم للعبادة، وإنَُّه إذا مل يعبدوه مل يبطِل الغرُض من خلقهم، و
إنَّ هللا عندما خلقنا أراَد بنا شيئاً، وأراَد ِمنَّا شيئاً، فما أراَدُه بنا أخفاه عنا، وما أراده «: قال اإلمام جعفر الصادق

لذي أراده بنا، ونرتُك الذي أراده ِمنَّا؟ لنا نشتغُل  لتَّْسِخري، وهو كما »ِمنَّا أظهره لنا، فما  ، والِعباَدُة نوعان: ِعباَدٌة 
ُه يف السُُّجوِد.  ا يف حنو قوِلِه تعاىل: {اْعُبُدوا َربَُّكُم} ذََكْر الْخِتياِر، وهي ِلَذِوي النُّْطِق، وهي املَأُموُر  وِعباَدٌة 

ََّ} [النَِّساء: 21[البَـَقَرة:  ]. والَعْبُد يُقاُل على أْربـََعِة أنواع: األوَُّل: َعْبٌد ِحبُْكِم الشَّرِْع، وهو 36]، و {َواْعُبُدوا ا
ْلَعْبِد} [البَـَقَرة:  اِإلْنسانُ  ِ ُعُه واْبِتياُعُه، حنُو {َواْلَعْبُد  ]، {َعْبًدا ممَُْلوًكا َال يـَْقِدُر َعَلى َشْيٍء} 178الذي َيِصحُّ بـَيـْ



ُه َقَصَد بقولِِه: {ِإْن ُكلُّ َمْن ِيف السََّماَواتِ 75[الّنحل:  َّ َِّ، وإ إلجياِد، وذلك ليَس إالَّ  َواَألْرِض ِإالَّ  ]. الثاين: َعْبٌد 
َِّ ُخمَْلص، وهو 93آِيت الرَّْمحَاِن َعْبًدا} [َمرَمي:  لِعباَدِة واِخلْدَمِة. والناُس يف هذا نوعان: األول َعْبٌد  ]. والثالُث: َعْبٌد 

َ أَيُّوَب} [ص:  ]، {نـَزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى 3َراء: ، {ِإنَُّه َكاَن َعْبًدا َشُكوًرا} [اإلس[41املَْقُصوُد بقولِِه: {َواذُْكْر َعْبَد
]، {ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن} 1]، {الَِّذي أَنـَْزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب} [الكهف: 1َعْبِدِه} [الُفرقان: 

ُهُم اْلمُ 79]، {ُكونُوا ِعَباًدا ِيل} [آل ِعمَران: 42[اِحلجر:  ]، {َوَعَد 40ْخَلِصَني} [اِحلجر: ]، {ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـْ
ْلَغْيِب} [َمرَمي:  ِ ً} [الُفرقان: 61الرَّْمحَاُن ِعَباَدُه  ً: 63]، {َوِعَباُد الرَّْمحَاِن الَِّذيَن َميُْشوَن َعَلى اَألْرِض َهْو ]، َهْو

لقفِز كما معناه سرياً على األْرُجِل، إذ بفعِل اجلاذبّيِة يستطيع اإلنساُن أْن يسَري على هذ ً، وليَس تَنقًُّال  ه األرِض َهْو
لسَِّري على َسطِح الَقَمِر بعَد َأْن وطَأْتُه َقَدُم اإلنسان. وهذا السَّري  هو من حقائِق الُقرآِن اليت » هوً «هو احلاُل 

لعلِم. ومنه: {َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي} [طه:  } [الكهف: ]، {فـََوَجَدا َعْبدً 77يَهتدي اإلنساُن إليها  َ ]. 65ا ِمْن ِعَباِد
ُه َقَصَد النيبُّ (ص) بقولِِه:  َّ ا، وإ ْنيا وأْعراِضها، وهو املُْعَتِكُف على ِخْدَمِتها وُمراعاِ َتِعَس َعْبُد «والثاين: َعْبٌد لِلدُّ

، فِإنَّ الَعْبَد على هذا ِمبَْعَىن  ، وعلى هذا النَّْحو َيِصحُّ أْن يُقاَل: ليَس ُكلُّ »الدِّْرَهِم تَِعَس َعْبُد الدِّينارِ  إْنساٍن َعْبداً 
، َبِل األْشياُء ُكلُّها كذلك، َلِكْن بـَْعُضه َِّ لتَّْسِخري، العاِبِد، َلِكِن الَعْبُد أبـَْلُغ ِمَن العاِبِد. والناُس ُكلُّهْم ِعباُد ا ا 

الْخِتياِر. وَمجُْع الَعْبِد الذي هو ُمْستَـَرقٌّ  ا. وَمجُْع الَعْبِد الذي هو العاِبُد: ِعباٌد، فالَعِبيُد: وبـَْعُضها  : َعِبيٌد، وقيَل: ِعِبدَّ
َ ِبَظالٍَّم لِْلَعِبيِد} [ق:  َِّ أَعمُّ ِمَن الِعباِد. وهلذا قال: {َوَما َأ ] فَـنَـبََّه أنه ال َيْظِلُم َمْن َخيَْتصُّ 29إذا أِضيَف إَىل ا ْوا ِبَعْبِد الشمِس وَعْبِد الالَِّت وحنو ذلك، وأّما قوله تعاىل: {ُقْل ِإْن بِعباَدتِِه، وَمن انـَْتَسَب إ َىل َغْريِِه ِمَن الذين َتَسمَّ

َ أَوَُّل اْلَعاِبِديَن} [الّزخُرف:  ] فمعناه: أن أكوَن أّوَل العابديَن للولِد، ولكنَّ هذا ما ال 81َكاَن لِلرَّْمحَاِن َوَلٌد َفَأ
كيداً لنفِي وجوِد الولِد، وهذِه هي االْسِتحاَلُة. ويُقاُل: َطرِيٌق ُمَعبٌَّد أي ُمَذلٌَّل يـَُتَصوَُّر حصولُهُ  ، فكانت اآليُة 

ً: إذا َذلَّلَتُه، وإذا اختََّْذَتُه َعْبداً. كما أنكر موسى على فرعون منـََّتُه عليه إذ قال له: {وَ  تِْلَك لَوْطِء. وَعبَّْدَت ُفال
 ].22َها َعَليَّ َأْن َعبَّْدتَّ َبِين ِإْسَرائِيَل} [الشَُّعَراء: نِْعَمٌة َمتُنـُّ 

يَنٍة، أو على عرب: أْصُل الَعْرب: َجتاُوٌز ِمْن حاٍل إَىل حاٍل. فأّما الُعُبوُر، فـََيْخَتصُّ بَِتجاُوِز املاِء، إّما ِبِسباَحٍة، أو يف َسفِ 
َرُة:  بَِعري، أو قـَْنَطَرٍة، ومنه: َعبَـَر النـََّهَر جلِ  ُر إليه أو منه. واْشُتقَّ منه: َعبَـَرت الَعْنيُ أي َدَمَعْت. والَعبـْ انِبِه، َحْيُث يـَْعبـُ

ْمَعِة قبل َأْن تفيَض. وعاِبُر َسِبيٍل أي مارٌّ وجمتاٌز من غري وقوٍف وال إقامة {ِإالَّ َعاِبرِي َسِبيٍل} [النَِّساء:  ]. 43كالدَّ
لكالِم العاِبِر اْهلَواِء ِمْن ِلساِن املَُتَكلِِّم وَعبَـَر الَقْوُم، إذا ماُتوا، كأنـَّ  ْنيا. وأما الِعباَرُة: فهي ُخمَْتصٌَّة  إَىل ُهْم َعبَـُروا قـَْنَطَرَة الدُّ

ا ِمْن َمْعرَِفةِ  حلاَلِة اليت يـُتَـَوصَُّل  َرُة  املُشاَهِد إَىل ما ليَس  َمسِْع السَّاِمِع. واالْعِتباُر: القياُس العقليُّ واالّتِعاُظ، ومنه الِعبـْ
َرًة ِألُ◌وِيل األَْبَصاِر} [آل ِعمَران:  أُوِيل اَألْبَصاِر} [اَحلشر: 13ِمبُشاَهٍد {ِإنَّ ِيف َذِلَك َلِعبـْ َ ]. 2]، {فَاْعَتِربُوا 

ِطِنها، حنُو: ، أي َعبـُْرها ِمْن ظاِهرِها إَىل  ُتْم لِلرُّؤَ تـَْعبُـُروَن} [يُوُسف:  والتـَّْعبُري: من َعبـََّر ُخمَْتصٌّ بتَـْعبري الرُّْؤ {ِإْن ُكنـْ



ْعَرى الَعُبوُر: هَي اليت َخْلَف اجلَْوزاِء، 43 َيْت بذلك ] وهو أَخصُّ ِمَن التَّأِويِل. فِإنَّ التَّأِويَل يُقاُل فيه ويف َغْريِه. والشِّ مسُِّ
رََّة. ا عاِبَرًة ا  ِلَكْوِ

} [َعَبَس: عبس: الُعُبوُس: ُقُطوُب الَوْجِه مِ  ]، {مثَُّ َعَبَس َوَبَسَر} 1ْن ِضيِق الصَّْدِر. قال تعاىل: {َعَبَس َوتـََوىلَّ
ثِّر:  ]، أي يوماً َشديداً، ومنه َحِديُث قسٍّ 10]، ومنه قيَل: يـَْوٌم َعُبوٌس {يـَْوًما َعُبوًسا َقْمَطرِيرًا} [اإلنَسان: 22[املدَّ

َتغي َدْفـَع يـوٍم َعُبو «بن ساعدة:  ِئٌم أي يُناُم فيه.» سٍ يـَبـْ  هَو صفٌة َألصحاِب اليوِم يـَْعِبُس فيِه الفاجر، كقوهلم: ليٌل 
ِدٍر ِمْن إْنساٍن وَحَيواٍن وثـَْوٍب، وهلذا قيَل يف ُعَمَر: َقٌر: قيَل: هو َمْوِضٌع لِْلِجنِّ يـُْنَسُب إليِه ُكلُّ  ً  عبقر: َعبـْ َقرّ مل أَر َعبـْ

ُ تعاىل َمَثًال ِلُفُرِش اجلَنَِّة.76يٍّ ِحَساٍن} [الرَّمحن: ِمثـَْلُه. قال: {َوَعبـَْقرِ  َّ  ] وهو َضْرٌب ِمَن الُفُرِش ـ فيما قيَل ـ َجَعَلُه ا
ا َعِن املرأِة، في  َ ٍب ِبنازِلِِه. ومنه قيَل لِْلِمْرقاِة وألسُكّفِة الباِب َعتَـَبٌة، وُكينِّ  ما ُرِوَي أنَّ عتب: الَعَتُب: ُكلُّ َمكاٍن 

ِبَك. واْسُتِعَري الَعْتُب واملَْعتَـَبُة لِْغلَظٍة جيَِ  ْ َعتَـَبَة  ُدها اِإلْنساُن يف إبراهيَم (ع) قال المرأِة إمسعيَل: قوِيل ِلَزْوِجِك: َغريِّ
َل نـَْفِسِه على َغْريِه، وأْصُلُه ِمَن الَعَتِب، وِحبََسِبِه قيَل: َخُشْنُت ِبَصْدِر ُفالٍن، َوَوَجْدُت يف َصدْ  رِِه ِغْلَظًة. ومنه قيَل: محُِ

  ُفالٌن على َعتَـَبٍة َصْعَبٍة، أي حاَلٍة شاقٍَّة، كقوِل الشاِعِر:
ا بَِغْري ِوطاءِ    وَمحَْلناُهْم على َصْعَبٍة َزوْ    زاَء يـَْعُلوَ

ً، أي أبـَْرْزُت له الِغْلَظَة اليت ُوِجَدْت له يف الصَّْدِر، وأْعتَـ  ً: َمحَْلُتُه على الَعْتِب. ويُقاُل: وقوُهلُْم: أْعتَـْبُت ُفال ْبُت ُفال
ُتُه {َفَما ُهْم ِمَن اْلُمْعَتِبَني} [ُفّصَلت:  َبُه عنه، حنُو أْشَكيـْ ُتُه، أي أَزْلُت َعتـْ ]. واالْسِتْعتاُب: أْن َيْطُلَب ِمَن 24أْعتَـبـْ

َبُه لِيُـْعَتَب، يُقاُل: اْستَـْعَتَب ُفالنٌ  ]. ويُقاُل: َلَك الُعتـَْىب، وهو 84 {َوَال ُهْم ُيْستـَْعتَـُبوَن} [الّنحل: اِإلْنساِن أْن َيْذُكَر َعتـْ
نَـُهْم أُْعُتوبٌَة، أي ما يـََتعاتـَُبوَن به. ويُقاُل: َعَتَب َعْتباً، إذا َمَشى على رِْجٍل  َمْشَي املُْرتَِقي يف إزاَلُة ما ألْجِلِه يـُْعَتُب، وبـَيـْ

 َدَرَجٍة.
ألمٍر ما َجتْري التـَّْهيَئُة له، أو هو ادِّخاُر الشَّْيِء قـَْبَل احلاَجِة إليه، كاإلْعداِد. والَعِتيُد: املُِعدُّ واملَُعدُّ  عتد: الَعتاُد: ما يـَُعدُّ 

ً 18]، {َرِقيٌب َعِتيٌد} [ق: 23{َهَذا َما َلَديَّ َعِتيٌد} [ق:  َ َهلُْم َعَذا  ] أي ُمْعَتدٌّ أْعماَل الِعباِد. وقوُلُه: {َأْعَتْد
ٌء. وفَـَرٌس َعِتيٌد، 18أَلِيًما} [النَِّساء:  ] قيَل هو أَفـَْعْلنا، ِمَن الَعتاِد. وقيَل: أْصُلُه: أْعَدْد فأُْبِدَل ِمْن إْحَدى الدَّاَلْنيِ 

اٌن   على اِإلْدغاِم.وَعَتٌد: حاِضُر الَعْدِو. والَعُتوُد: ِمْن أْوالِد املََعِز الذي اْسَتْكَرَش؛ َمجُْعُه: أْعِتَدٌة، وِعدَّ
وِلَمْن َخَال َعِن عتق: العتيُق: املُتَـَقدُِّم يف الزَّماِن، أو املَكاِن، أو الرُّتْـَبِة. ولذلك قيَل لِْلَقِدِمي: َعِتيٌق. ولِْلَكرِمي: َعِتيق، 

ْلبَـْيِت اْلَعِتيِق} [اَحلّج:  ِ : َعِتيٌق. قال تعاىل: {َوْلَيطَّوَُّفوا  ُه بذلك ألنه مل يـََزْل ُمْعَتقاً أْن َتُسوَمُه ] قيَل: وَصفَ 29الّرِقِّ
، وذلك ِلَكْونِه ُمْرَتِفعاً َعْن سائِر اَجلسَ  ِد. وجارِيٌة اجلَباِبَرُة َصَغاراً، وهو الكعبة الشريفة. والعاتِقاِن: ما بـَْنيَ املَْنِكبَـْنيِ

َمْت. قال الشاِعُر:عاتَِقٌة: مل َتِنبْ عن أَهِلها إىل زوٍج. وَعَتَق الَفَرُس: تـََقدََّم بِ   َسْبِقِه. وَعَتَق ِمينِّ ميٌَِني: تـََقدَّ
 وليَس َهلا وإْن طََلَبْت َمرامُ     َعَليَّ ألِيٌَّة َعتَـَقْت َقِدمياً 



{فَاْعِتُلوُه ِإَىل  عتل: الَعْتُل: األْخُذ ِمبَجاِمِع الشيِء وَجرُُّه ِبَقْهر، يقال: َعتَـَلُه يَعِتُلُه، ِإذا َزْعَزَعُه ودفعه بِِغْلَظٍة وَجفاء. 
] أي فادفعوُه بعنٍف إىل وسِط النَّاِر. ويف قوله تعاىل: {ُعُتلٍّ بـَْعَد َذِلَك َزنِيٍم} [الَقَلم: 47َسَواِء اجلَِْحيِم} [الّدخان: 

لباطل، القويُّ ِبكْفرِهِ 13  اجلايف الغليُظ ] الُعُتلُّ هو املعروُف بلؤمه كما تُعرُف الشاُة بِزِْمنَِتها، وهو شديد اخلصومة 
 الطبِع.

: النـُّبـُوُّ َعِن الطَّاَعِة، واالستكباُر والتَّجاُوُز عن اَحلدِّ. يُقاُل: َعتا يـَْعُتو ُعتُـّواً وِعِتّياً، ومن ه: {َوَعتَـْو َعتُـوا َكِبريًا} عتو: الُعتـُوُّ
ت: 21[الُفرقان:  َا} [الّطَالق: ]، {َعَتتْ 44]، {فـََعتَـْوا َعْن أَْمِر َرِِّْم} [الّذاَر ]، {َبْل جلَُّوا ِيف ُعتُـوٍّ 8 َعْن أَْمِر َرِّ

] أي حاَلًة من الضعف ال َسِبيَل إَىل 8]، وقوله تعاىل: {َوَقْد بـََلْغُت ِمَن اْلِكَربِ ِعِتيا} [َمرَمي: 21َونـُُفوٍر} [املُلك: 
ا. قال: {أَيـُُّهْم َأَشدُّ َعَلى الرَّْمحَانِ  ِ ] والِعيتُّ هنا مصدٌر كالعتوِّ، وهو التمّرُد 69 ِعِتيا} [َمرَمي: إْصالِحها وُمداوا

 والعصياُن. وقيل: الِعِيتُّ هو مجُع عاٍت، وقيل: العايت معناه اجلاين، املُباِلُغ يف املعاصي.
أْمر ِمْن َغْري طََلِبِه {فَِإْن ُعِثَر َعَلى أَنـَُّهَما  عثر: َعثـََر الرُجُل يـَْعثـُُر ِعثاراً وُعثُوراً، إذا َسَقَط، ويـَُتَجوَُّز به ِفيَمْن َيطَِّلُع على

] أي: 21]. يُقاُل: َعثـَْرُت على كذا. قال: {وََكَذِلَك أَْعثـَْرَ َعَلْيِهْم} [الكهف: 107اْسَتَحقَّا ِإْمثًا} [املَائدة: 
 وقَـْفناُهْم عليهْم مْن َغْري أْن طََلُبوا.

ِن، حنُو َجَذَب وَجَبَذ، إالَّ أنَّ الَعْيَث أْكثـَُر ما يُقاُل يف الَفساِد الذي يُْدَرُك ِحّساً، والِعثيُّ عثو: الَعْيُث والِعِثيُّ يـَتَـَقارَ 
َلَغ يف الَفساد، وعلى هذا {َوَال تـَْعثـَْوا َ ِيف اَألْرِض  فيما يُْدَرُك ُحْكماً. يُقاُل: َعِثَي يـَْعَثى ِعِثّياً، وَعثا يـَْعُثو ُعثـُّواً: 

: ِشدَُّة » وال تعثـَْوا«] أي ال َتْسَعْوا َفساداً يف األرِض، 60يَن} [البَـَقَرة: ُمْفِسدِ  أي وال تُفسدوا وال َتْطَغْوا، والُعِثيُّ
 الَفَساِد.

ِفَي عجب: الَعَجُب، والتـََّعجُُّب: حاَلٌة تـَْعرُض ِلإلْنساِن ِعْنَد اجلَْهِل ِبَسَبِب الشيِء. أو َحالُة انِْفعاِل النَّفِس ِممّا خَ 
وهلذا قيَل: ال ». وإذا ُعِرَف السبُب َبُطَل الَعَجبُ «َسبَـُبُه عنها، وهلذا قيَل: الَعَجُب ما ال يـُْعَرُف َسبَـُبُه، ويف املثل: 

َِّ التـََّعجُُّب، إذ هو َعالَُّم الُغُيوِب، ال َختَْفى عليه خاِفَيٌة. يُقاُل: َعِجْبُت َعَجباً، ويُقاُل للشيءِ   الذي َيِصحُّ على ا
نَ  ا ِإَىل يـُتَـَعجَُّب منه: َعجيٌب، وِإلنكاِر ما يَرُِد عليك، أو استطرافه: َعَجٌب. قال تعاىل: {َأَكاَن لِلنَّاِس َعَجًبا َأْن َأْوَحيـْ

ُهْم} [يُونس:  : {َبْل ]، تـَْنبيهاً أن تعاىل قد أوحى إىل ُرُسٍل من قبل حممد (ص) ، َفِلَم يـُْنِكرونَُه عليه؛ وقولهُ 2َرُجٍل ِمنـْ
ُهْم} [ق:  تَِنا َعَجًبا} 5]، {َوِإْن تـَْعَجْب فـََعَجٌب قـَْوُهلُْم} [الّرعد: 2َعِجُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمنـْ َ ]، {َكانُوا ِمْن آ

ً َعَجًبا} [اجل9[الكهف:  ايَِة الَعَجِب َبْل يف أُموِر ما هو أْعَظُم وأْعَجُب منه. {قـُْرآ ] 1ّن: ] أي ليَس ذلك يف ِ
َمْن يـُْعِجُبَك أي مل يـُْعَهْد ِمثْـُلُه، ومل يـُْعَرْف َسبَـُبُه، وُيْسَتعاُر لِلموَنِق، فَـُيقاُل: أْعَجَبِين كذا، أي راَقِين {َوِمَن النَّاِس 

]، 25ْتُكْم َكثْـَرُتُكْم} [الّتوبَة: ]، {َويـَْوَم ُحنَـْنيٍ ِإْذ َأْعَجبَـ 85]، {َوَال تـُْعِجْبَك أَْمَواُهلُْم} [الّتوبَة: 204قـَْولُُه} [البَـَقَرة: 
] أي َعِجْبَت ِمْن 12]. وقال: {َبْل َعِجْبَت َوَيْسَخُروَن} [الصَّافات: 20{أَْعَجَب اْلُكفَّاَر نـََباتُُه} [اَحلديد: 

ِمْن إْنكارِِهم الَوْحَي. وقـََرأ بـَْعُضُهْم: َبْل إْنكارِِهْم لِْلبَـْعِث ِلِشدَِّة َحتَقُِّقَك َمَعرفـََتُه، وَيْسَخُروَن ِجلَْهِلِهْم. وقيَل: َعِجْبَت 



ْبُت، أو َعِجبُت بضم التاِء، وليَس ذلك إضاَفَة املتَـَعّجِب إَىل نـَْفِسِه يف احلَِقيَقِة، َبْل َمْعناُه أنه ِممَّا يُقاُل ِعْنَدُه: َعجِ 
} [ُهود: َيُكوُن َعِجْبُت ُمْستعاراً مبَْعَىن أْنَكْرُت، حنُو: {َقاُلوا أَتـَْعجَ  َِّ ] أي قال املالئكة، {ِإنَّ َهَذا 73ِبَني ِمْن أَْمِر ا

ابَّة: 5َلَشْيٌء ُعَجاٌب} [ص:  ]. ويُقاُل ِلَمْن تـَُروُقُه نـَْفُسُه: ُفالٌن ُمْعَجٌب بِنَـْفِسِه. والَعْجُب مؤخَُّر كلِّ شيٍء، ومن الدَّ
 َأْصُل َذنَِبها ِعْنَد العْصعِص.

َقِعٍر} [الَقَمر: عجز: َعُجُز اِإلْنسانِ  ]. والَعْجُز: أْصُلُه التَأخُُّر َعِن الشيِء، 20: ُمَؤخَّرُُه {َكأَنـَُّهْم َأْعَجاُز َخنٍْل ُمنـْ
ً، 31وُحُصولُه ِعْنَد َعُجز األْمِر، وهو ِضدُّ الُقْدَرِة {َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا اْلُغَراِب} [املَائدة:  ]. وأْعجْزُت ُفال

} [الّتوبَة: وعَ  َِّ ُر ُمْعِجزِي ا ْزتُُه، وعاَجْزتُُه: َجَعْلُتُه َعاِجزاً. قال تعاىل: {َواْعَلُموا أَنَُّكْم َغيـْ ]، {َوَما أَنـُْتْم ِمبُْعِجزِيَن ِيف 2جَّ
تَِنا ُمَعاِجزِيَن} [اَحلّج: 22اَألْرِض} [الَعنكبوت:  َ زِيَن. َفُمعاِجزيَن: قيَل ] وقُرىَء: ُمعَ 51]، {َوالَِّذيَن َسَعْوا ِيف آ جِّ

وهذا يف املَْعَىن   َمْعناُه ظانَِّني، وُمَقدِّريَن أنـَُّهْم يـُْعِجُزونَنا ألنـَُّهْم َحِسُبوا أْن ال بـَْعَث وال ُنُشور، فـََيُكوُن ثَواٌب وِعقاٌب.
} [الَعن زيَن: يـَْنُسُبوَن الَعْجز إىل َمْن تَِبَع 4كبوت: كقولِِه: {أَْم َحِسَب الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السَّيَِّئاِت َأْن َيْسِبُقوَ ] وُمَعجِّ

ُتُه إَىل ذلك. وقيَل: َمْعناُه ُمثـَبِِّطَني، أي يـُثـَبِّطُوَن الن ْلُتُه، وَفسَّْقُتُه، أي َنَسبـْ اَس َعِن النيبِّ النيبَّ (ص) ، وذلك حنُو: َجهَّ
 .َِّ َيْت لَِعْجزها يف َكِثري ِمَن األُموِر {ِإالَّ َعُجوزًا ِيف اْلَغاِبرِيَن} (ص) ، كقولِِه: الذيَن َيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل ا والَعُجوُز: مسُِّ

َ َعُجوٌز} [ُهود: 171[الشَُّعَراء:   ].72] و {أَأَِلُد َوَأ
ِقيِق ِمَن ] َمجُْع أْعَجَف، و 43عجف: {ِإّينِ أََرى َسْبَع بـََقَراٍت ِمسَاٍن َُْكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف} [يُوُسف:  َعْجفاَء، أي الدَّ

ِم، أي اهلُزاِل، ِمْن قوهلِِْم: َنْصٌل أْعَجُف: دِقيٌق، وأْعَجَف الرَُّجُل: صاَرْت َمواِشيِه ِعجافاً. وَعَجْفُت نـَْفِسي َعِن الطَّعا
 َحَبْسُتها عنه وأ َلُه ُمْشَتٍه، أو ُألْشِبَع ُمؤاكلي، وَعَجف َعْن ُفالٍن، أي َجتَافاه.

لُقرآِن، الَعَجَلُة: طََلُب الشَّْيِء وحتّرِيِه قبَل أوانِِه، وهو ِمْن ُمْقَتَضى الشَّْهَوِة، فلذلـك صـاَرْت َمْذُموَمـًة يف عامَِّة اعجل: 
ِيت َفَال َتْستَـ  َ ْعِجُلوِن} حىت قيَل: الَعَجَلُة ِمَن الشَّْيطان وقيل: يف الَعَجلة الندامة ويف التأّين السالمِة. قال: {َسأُرِيُكْم آ

ْلُقْرآِن} [طه: 37[األنبَياء:  ِ ]، {َوَعِجْلُت إَِلْيَك 83]، {َوَما َأْعَجَلَك َعْن قَـْوِمَك} [طه: 114]، {َوَال تـَْعَجْل 
َِّ ] َفَذَكَر أنَّ َعَجَلَتُه وإْن كاَنْت َمْذُموَمًة فالذي دعا إليها أْمٌر حمموٌد، وهو َطَلُب ِرضا ا84َربِّ لِتَـْرَضى} [طه:  َِّ َفَال َتْستَـْعِجُلوُه} [الّنحل:  يَِّئِة} [الّرعد: 1تعاىل. وقال تعاىل: {أََتى أَْمُر ا لسَّ ِ ]، {ِملَ 6]، {َوَيْستَـْعِجُلوَنَك 

يَِّئِة قـَْبَل احلََْسَنِة} [النَّمل:  لسَّ ِ ْلَعَذاِب} [اَحلّج: 46َتْستَـْعِجُلوَن  ِ َُّ لِلنَّاِس ]، {47]، {َوَيْستَـْعِجُلوَنَك  ُل ا َوَلْو يـَُعجِّ خلَْْريِ} [يُونس:  ِ ] قال بـَْعُضُهْم: ِمْن َمحٍَأ، وليَس 37]، {ُخِلَق اِإلْنَساُن ِمْن َعَجٍل} [األنبَياء: 11الشَّرَّ اْسِتْعَجاَهلُْم 
ْنِبيٌه على أنه ال يـَتـََعرَّى ِمْن ذلك، وأنَّ ذلك أَحُد األْخالِق الِيت  رُكَِّب عليها. وعلى ذلك قال: {وََكاَن  بشيٍء، َبْل تـَ

]. وقولُه: {َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد} [اإلسرَاء: 11اِإلْنَساُن َعُجوًال} [اإلسَراء: 
نْـَيِويََّة، ووَهْبنا ما َنشاُء ِلَمْن نُ 18 ْل َلَنا ِقطََّنا} ] أي َعجَّْلنا له األْعراَض الدُّ ريُد أْن نـُْعِطَيه ذلك. وقال تعاىل: {َعجِّ

] أي فتح خيرب. 20أي كتاب أعمالنا، أي نصيبنا املفروز لنا، {فـََعجََّل َلُكْم َهِذِه} [الَفْتح:  )10(]16[ص: 



تـُُهْم. والِعجَلةُ  ا ِعنَد احلاَجِة. والُعجاَلُة: ما يـَُعجَُّل أْكُلُه، كاللُّْهَنِة. وقد َعَجْلتـُُهم، وَهلَنـْ : اإلداَوُة الصَِّغريَُة اليت يـَُعجَُّل 
ُسْرَعِة َمّرِها، والِعْجَلُة: أُنثى الِعْجِل؛ والَعَجَلُة: السُّرعُة واخلِفَُّة، واآللةُ اليت جيرُّها احليواُن حمموًال عليها اَألثقاُل وذلك لِ 

لطُني. واْلِعْجُل: معروف {َواختَََّذ قَـْوُم ُموَسى ِمْن بـَْعِدِه ِمْن ُحِليِِّهْم ِعْجًال ودوالُب السيَّاَرِة، وقيل، الَعَجَلُة: اَحلْمَأُة وا
 ]. وبـََقَرٌة ُمْعِجٌل: َهلا ِعْجٌل ِمْثُل امرأة ُمْرِضع أي ذات رضيع.148َجَسًدا} [األعَراف: 

اُم، واْستَـْعَجَمِت ا نَِة. واِإلْعجاُم: اإل َن أْهُلها، ومل يـَْبَق فيها َعرِيٌب، أي َمْن عجم: الُعْجَمُة: ِخالُف اإل اُر، إذا  لدَّ
ا وَكْوِن السُّكاِن فيها.  ً. ولذلك قاَل بـَْعُض الَعَرِب: َخَرْجُت َعْن ِبالٍد تـَْنِطُق، ِكنايًَة َعْن ِعماَرِ والَعَجُم: يُِبُني َجوا

: َمْنُسوٌب إليهْم. واَألْعَجمُ  َر عرّيب، اعِتباراً بِِقلَِّة ِخالُف الَعَرِب. والَعَجِميُّ : َمْن يف ِلسانِِه ُعْجَمٌة َعَربِيّاً كاَن أو َغيـْ
: َمْنُسوٌب إليه. {َوَلْو نـَزَّْلَناُه َعَلى بـَْعضِ  اَألْعَجِمَني}  فـَْهِمِهْم َعِن الَعَجِم. ومنه قيَل لِْلَبِهيَمِة: َعْجماُء. واألْعَجِميُّ

تُُه} [ُفّصَلت: ] على َحذِف الياء198[الشَُّعَراء:  َلْت آَ ً َأْعَجِميا َلَقاُلوا َلْوَال ُفصِّ اِت. وقال تعاىل: {َوَلْو َجَعْلَناُه قـُْرآ
َيِت 103]، {ِلَساُن الَِّذي يـُْلِحُدوَن ِإَلْيِه أَْعَجِميٌّ} [الّنحل: 44]، {أَأَْعَجِميٌّ َوَعَرِيبٌّ} [ُفّصَلت: 44 ]. ومسُِّ

نََة الناِطِق. وقيَل: الَعْجماواِن َصال الظُّهر والعصِر ألنَُّه الَبِهيَمُة َعْجماَء، مِ  لِعباَرِة إ ا ال تُِبُني َعْن نـَْفِسها  ْن َحْيُث إ
لِقراَءِة. و  ِه إىل ، أي َجرُْح الَبهيَمِة َهَدٌر. وأْعَجْمُت الكالَم: أَبْـَهْمُتُه وَذَهْبُت ب»ُجْرُح الَعْجماِء ُجبارٌ «ال ُجيَْهُر فيِهما 

ُتُه إذا أَزْلُت ِشكايـََتُه. وُحُروُف املُعْ  َجِم: ُرِوَي َعِن الُعْجَمِة. وأْعَجْمُت الِكتابََة: أَزْلُت ُعْجَمَتها أي نقَّْطُتها، حنُو أْشَكيـْ
ا أْعَجِميٌَّة. قال بـَْعُضُهْم: َمْعَىن قوِلِه: أْعَجِميَّ  ا هي احلُُروُف املَُقطََّعُة ألَّ ٌة أنَّ احلُُروَف املَُتَجّرَِدَة ال َتُدلُّ على اخلَِليِل أ

َهٌم، والَعَجُم: ما كاَن يف جوِف َمْأكوٍل كالزبيِب وما َأْشبَـَههُ  ٌب ُمْعَجٌم ُمبـْ ، ما َتُدلُّ عليه احلُُروُف املَْوُصوَلُة. و
ْن أْجزائِِه ِبَضْغِط املَْضِغ، أو ألنه أُْدِخَل يف الَفِم يف الواِحَدُة: َعَجَمٌة، إّما الْسِتتارِها يف ثـَْينِ ما فيه، وإّما ِمبا ُأْخِفَي مِ 

 حاِل ما ُعضَّ عليه فُأْخِفَي. والَعْجُم: الَعضُّ عليه. وُفالٌن ُصْلُب املَْعَجِم: أي َشِديٌد ِعْنَد املُْختَـَرب.
َبٌة وقيَل َترِكيُب اآلحاِد، وُمها واِحد {لِتَـْعَلُموا  ِنَني َواحلَِْساَب} [يُونس: عد: الَعَدُد: آحاٌد ُمركَّ ]. وقوُلُه 5َعَدَد السِّ
ِِْم ِيف اْلَكْهِف ِسِنَني َعَدًدا} [الكهف:  ا. والَعدُّ: َضمُّ 11تعاىل: {َفَضَربـَْنا َعَلى آَذا ] َفذِْكرُُه لِْلَعَدِد تـَْنِبيٌه على َكثْـَرِ

ُهْم َعدا} [َمرَمي: األْعداِد بـَْعِضها إَىل بـَْعٍض. قال تعاىل: {َلَقْد َأْحَصاهُ  ]، {فَاْسَأِل اْلَعآدِّيَن} [املؤمنون: 94ْم َوَعدَّ
]، {َوِإنَّ 112] أي أصحاَب الَعَدِد واِحلساِب، وقال تعاىل {َكْم َلِبثْـُتْم ِيف اَألْرِض َعَدَد ِسِنَني} [املؤمنون: 113

لَعدِّ على أْوجٍه. يُقاُل: شيٌء َمْعُدوٌد وَحمُْصوٌر للَقِليِل، 47: يـَْوًما ِعْنَد َربَِّك َكَأْلِف َسَنٍة ِممَّا تـَُعدُّوَن} [اَحلجّ  ُ يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْريِ ِحَساٍب} [البَـَقرَ ] ويـَُتَجوَُّز  َّ ]، وعلى 212ة: ُمقابـََلًة ِلما ال ُحيَْصى َكثْـَرًة، حنُو املُشاِر إليه بقولِِه: {َوا
ًما َمْعُدوَدًة} [البَـَقَرة: ذلك: {َوقَاُلوا َلْن َمتَسََّنا  َّ َم اليت فيها َعَبْد 80النَّاُر ِإالَّ َأ ] أي قَِليَلًة، ألنـَُّهْم قالوا: نـَُعذَّبُّ األَّ

ُب أْن يـُعَ  دِّ ِمْن ذلك، حنُو: َجْيٌش َعِديٌد: َكِثٌري. وإنـَُّهْم َلُذو َعَدٍد: أي ُهْم َحبْيُث جيَِ َكثْـَرًة.   دُّواالعجَل ويُقاُل: على الضِّ
ِِْم ِيف اْلَكْهِف ِسِنَني َعَدًدا} [الكهف ُر َمْعُدوٍد، وقوُلُه: {َفَضَربْـَنا َعَلى آَذا ] 11: فـَُيقاُل يف الَقِليِل: هو شيٌء َغيـْ

ٌة، أي َشيٌء َكِثٌري يـَُعدُّ ِمْن ماٍل و  ُر ُمْعَتدٍّ ِبه، وله ُعدَّ ِسالٍح وَغْريِمها {َوَلْو أَرَاُدوا َحيَْتِمُل األْمَرْيِن، ومنه قوُهلُْم: هذا َغيـْ



]. وماٌء ِعدٌّ. والِعدَُّة هي الشيُء املَْعُدوُد {َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب النَّاِر ِإالَّ 46اْخلُُروَج َألَ◌َعدُّوا َلُه ُعدًَّة} [الّتوبَة: 
ثِّر:  َنًة} [املدَّ تـَُهْم ِإالَّ ِفتـْ ٌة ] أي عَ 31َمَالِئَكًة َوَما َجَعْلَنا ِعدَّ َدَدُهْم. وقوُلُه: {َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

ٍم ُأَخَر} [البَـَقَرة:  َّ ٍم بَِعَدِد ما فاَتُه ِمْن َزماٍن آَخَر َغْري َزماِن َشْهر َرَمضاَن. وقوله: {ِإنَّ 184ِمْن َأ َّ ] أي عليه صيام أ
َِّ اثْـ  َة الشُُّهوِر ِعْنَد ا } [الّتوبَة: ِعدَّ َِّ ْنِقضاِئها 36َنا َعَشَر َشْهًرا ِيف ِكَتاِب ا ُم اليت  ُة: ِعدَُّة املَْرأِة، وهي األَّ ]. والِعدَّ

ٍة تـَْعَتدُّونـََها} [األحزَاب:  ِِنَّ} [الطّ 49حيَِلُّ َهلا التـََّزوُُّج {َفَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ ]، 1َالق: ]، {َفطَلُِّقوُهنَّ لِِعدَّ
]. واِإلْعداُد: ِمَن الَعدِّ كاإلسـقاِء ِمَن السَّْقِي، فإذا قيَل: أْعَدْدُت هـذا لـَك، أي َجَعْلُتُه 1{َوَأْحَصوا اْلِعدََّة} [الّطَالق: 

ُه وتـََتناَوُلُه بِـَحَسِب حـاَجِتَك إليـه {َوَأِعدُّوا َهلُْم َما اْسَتَطْعُتْم} [األنَفال ]، {فَاتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت َوُقوُدَها 60: ِحبَْيُث تـَُعـدُّ
ً 100]، {َوَأَعدَّ َهلُْم َجنَّاٍت} [الّتوبَة: 24النَّاُس َواحلَِْجاَرُة أُِعدَّْت لِْلَكاِفرِيَن} [البَـَقَرة:  َ َهلُْم َعَذا ]، {أُوَلِئَك أَْعَتْد

ِ 18أَلِيًما} [النَِّساء:  َ ِلَمْن َكذََّب  ]، وقوُلُه: {َوَأْعَتَدْت َهلُنَّ ُمتََّكًأ} 11لسَّاَعِة َسِعريًا} [الُفرقان: ]، {َوَأْعَتْد
ًما 185] قيَل: هو منه. وقولُه {َولُِتْكِمُلوا اْلِعدََّة} [البَـَقرَة: 31[يُوُسف:  َّ َة َصْوِم شْهر رمضان، وقولُه: {َأ ] أي ِعدَّ

ََّ ِيف ] فإشاَرٌة إَىل َشهْ 184َمْعُدوَداٍت} [البَـَقَرة:  ِْوْينًا على املكّلفني. وقولُه: {َواذُْكُروا ا َمُه قليلٌة  نَّ أ ِر َرَمضاَن 
ٍم َمْعُدوَداٍت} [البَـَقَرة:  َّ ٍم بـَْعَد النَّْحِر يوم األضحى، واملَْعُلوماُت: َعْشُر ِذي اِحلجَِّة. وِعْنَد 203َأ َّ ] فهي َثالثَُة أ

وداُت يـَْوُم النَّْحِر ويـَْوماِن بـَْعَدُه. فـََعَلى هذا: يـَْوُم النَّْحِر َيُكوُن ِمَن املَْعُدوداِت واملَْعُلوماِت. بـَْعِض الُفَقهاِء: املَْعدُ 
 والِعداُد: ُمعاَوَدُة اهتياِج الَوَجِع، والِعداُد: َوْقُت املَْوِت.

َئِتِه.61 عدس: الَعَدُس: اَحلبُّ املَْعُروُف {َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها} [البَـَقَرة:  ]، والَعَدَسُة: بـُثْـَرٌة على َهيـْ
عدل: الَعْدُل: ِخالُف اَجلْوِر، وَعَدْلُت ِبِه َغريَُه: أي سوَّيُتُه به، وَعَدْلُت عنه: َأي أْعَرْضُت عنه، وَعَدْلُت الشيَء 

ْعِتباِر املُضايـََفِة. والَعْدُل، فاْعَتَدَل: أي قوَّمُتُه فاستَقاَم؛ والَعداَلُة واملُعاَدَلُة: َلْفٌظ يـَْقَتِضي َمْعَىن  املُساواِة، وُيْستَـْعَمُل 
لَبِصريِة كاألحكاِم، وعلى ذلك قولُه: {أَْو َعْدُل َذِلَك صِ  ِن َلِكن الَعْدُل ُيْستَـْعَمُل فيما يُْدَرُك  َياًما} والِعْدُل يـََتقار

حلاسَّ 95[املَائدة:  ِت، واملَْعـُدوداِت، واملَِكيـالِت. فالَعـْدُل هـو التـَّْقِسيُط ]. والعِـْدُل، والَعِديـُل: فيما يُْدَرُك  ِة، كاملَْوُزو
لَعْدِل قاَمِت السمواُت واألرُض، تنبيهاً أنه لو كاَن رُْكٌن ِمَن األرْكـاِن األْربـََعـِة يف ا ِ لعاملَِ على َسواٍء، وعلى هذا ُرِوَي: 

ِقصاً عنه على مُ  ِن: ُمْطَلٌق يـَْقَتِضي الَعْقُل زاِئداً على اآلَخر، أو  َتِظماً. والَعْدُل َضْر ْقَتَضى اِحلْكَمِة مل َيُكِن العاَملُ ُمنـْ
الْعِتداِء ِبَوْجٍه، حنو اِإلْحسـاِن إَىل َمـْن أْحسَ  َن إليَك، ُحْسَنُه، وال َيُكوُن يف شيٍء ِمَن األْزِمَنِة َمْنُسوخاً، وال يُوَصُف 

َها َعْدٌل} [البَـَقرَ وَكفِّ األِذيَِّة َعمَّ  لشَّرِْع، وقوله تعاىل: {َوَال يـُْؤَخُذ ِمنـْ ة: ْن َكفَّ أذاُه َعْنَك. وَعْدٌل يـُْعَرُف َكْونُُه َعْدًال 
َتَدى عْ ] أي فديٌة، وإنه مسُِّي الفداُء عدًال ألنه مياثله، ولذلك قال: {َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه ِمبِْثِل َما ا48

َي اْعِتداًء وَسيَِّئًة. وهذا النَّْحُو هو 40] وقال: {َوَجزَاءُ َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْـُلَها} [الّشورى: 194َعَلْيُكْم} [البَـَقَرة:  ] َفُسمِّ
ْلَعْدِل َواِإلْحَساِن} [الّنحل:  ِ َُْمُر   ََّ ٌر، ] فِإنَّ الَعـْدَل هـو املُ 90املَْعِينُّ بقولِِه: {ِإنَّ ا سـاواُة يف املُكافَـأِة إْن َخْرياً َفَخيـْ



َقلَّ منه. وَرُجٌل َعْدٌل: عاِدٌل. ورِجالٌ  ْكثـََر منه، والشَّرُّ   َعْدٌل. يُقاُل يف وإْن َشّراً َفَشرٌّ. واِإلْحساُن: أْن يُقابَـَل اخلَْيـُر 
 الواِحِد واَجلْمِع. قال الشاِعُر:

 فـَُهْم ِرضاً وُهْم َعْدلٌ 
َنُكْم} 2ْصُلُه َمْصَدٌر، كقوِلِه: {َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم} [الّطَالق: وأ  ] أي َعداَلٍة. قال: {َوأُِمْرُت ِألَ◌ْعِدَل بـَيـْ

ُة الناِس ] فإشاَرٌة إَىل ما عليه ِجِبلَّ 129]، وقولُُه: {َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن تـَْعِدُلوا بـَْنيَ النَِّساِء} [النَِّساء: 15[الّشورى: 
نَـُهنَّ يف املََحبَِّة. وقولُه: {فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدلُ  ] 3وا فـََواِحَدًة} [النَِّساء: ِمَن املَْيِل، فاِإلْنساُن ال يـَْقِدُر على أْن ُيَسوَِّي بـَيـْ

]، 8 قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا} [املَائدة: إشاَرٌة إَىل الَعْدِل الذي هو الَقْسُم والنـََّفَقُة. وقال: {َوَال َجيْرَِمنَُّكْم َشَنآنُ 
م قيمة الكّفارة من الطعام، فـَُيقاُل لِْلِغذاِء 95وقوُلُه: {أَْو َعْدُل َذِلَك ِصَياًما} [املَائدة:  ] أي صوم ما يُعاِدل ِمَن األ

منه َصْرٌف وال َعْدٌل. فالَعْدُل: قيَل: هو ِكنايٌَة َعِن الَفرِيَضِة، َعْدٌل إذا اْعُتِربَ فيه َمْعَىن املُساواِة. وقوُهلُْم: ال يـُْقَبُل 
َدُة على ذلك، فـَُهما كالَعْدِل واِإلْحساِن. وَمْعَىن أنه ال يُـ  ْقَبُل منه، أنه وَحِقيَقُتُه: ما تـََقدََّم. والصَّْرُف: الناِفَلُة، وهو الزِّ

ٌر يـُْقَبُل منه. وقولُه: {بِ  ] أي َجيَْعُلوَن له َعِديًال، َفصاَر كقوله: {ُهْم ِبِه 1َرِِّْم يـَْعِدُلوَن} [األنَعام: ال َيُكوُن له َخيـْ
ا إىل َغْريِه. وقيَل: يـَْعِدُلوَن ِبِعباَدِِْم عنه تعاىل. 100ُمْشرُِكوَن} [الّنحل:  ْفعالِه عنه، ويـَْنُسُبوَ ]، وقيَل: يـَْعِدُلوَن 

] َيِصحُّ أْن َيُكوَن على هذا، كأنه قال: يـَْعِدُلوَن به، وَيِصحُّ أْن َيُكوَن َمْن 60ِدُلوَن} [النَّمل: وقولُُه: {َبْل ُهْم قَـْوٌم يـَعْ 
، إذا جاَر ُعُدوًال، ومنه العاِدُل أي املُْشرُِك، كما َقاَلت اْمرأٌة لِلَحجَّاِج:  » إنََّك لقاِسٌط عاِدلٌ «قوهلِِْم: َعَدَل َعِن اَحلقِّ

ٌم ُمْعَتِدالٌت: طَيِّباٌت الْعِتداِهلا بال حرٍّ أو قـَرٍّ. وعاَدَل بـَْنيَ األْمَرْيِن، إذا َنَظَر أيـُُّهما أرَجُح. أي فاِجٌر ُمشِركٌ  َّ ، وأصُلُه ، َمَثٌل َمْشُهورٌ »ُوِضَع على َيَدْي عْدلٍ «وعاَدَل يف األْمر: اْرتـََبَك فيه، َفال َميِيُل بَرأِيِه إىل أَحِد َطَرفـَْيِه. وقوُهلُْم: . وأ
َل النَّاُس: ُوِضَع الَعْدَل اْبَن َجْزِء بن َسْعِد الَعِشريَِة كان َوِيلَّ ُشْرَطِة تـُبٍَّع، وكان تـُبَُّع إذا أراَد قْتَل َرُجٍل دفَعُه إليه فقا«أن 

 ».على َيَدْي َعْدلٍ 
. ومنه املَْعِدُن، ِلُمْستَـَقرِّ ] أي اْسِتْقراٍر وثَباٍت. وَعَدَن ِمبَكاِن  31عدن: {َجنَّاُت َعْدٍن} [الّنحل:  كذا: اْستَـَقرَّ

[أمحد بن حنبل] . واجلُباُر: اهلدر، فيكوُن معَىن » املَْعِدُن ُجبارٌ «اَجلواِهِر. وقال عليه وعلى آله الصالة والسالُم: 
اَر املعدُن عَلى َمن يعمُل فيه فهَلَك ملَْ يـُْؤخْذ به ُمستأِجرُه.  احلديِث، إذا ا

لَقْلِب، فـَُيقاُل له الَعداَوُة واملُعاداُة، ومنه املثل: عدو: الَعدْ  ، »ما َعدا مما َبَدا«ُو: التَّجاُوُز وُمنافاُة االْلِتئاِم. َفتارًَة يـُْعتَـبَـُر 
لِعراق فما َعَدا ِممَّ «ففي اللسان أنَّ َعلّياً (ع) قاَل ِلطَْلَحَة يوَم اَجلَمِل:  ِحلجاِز وأَنَكرَتين  يـََعُه » ا َبَداَعَرفْـَتين  أي أنه 

َرًة يف اِإلخالِل  ملَْشِي، فـَُيقاُل له الَعْدُو أي اجلَْرُي والَوْثُب، و َرًة  لَبصَرِة. و لَعداَلِة يف ملَدينِة وجاَء يُقاتُِلُه 
ََّ َعْدًوا ِبَغْريِ عِ  ْجزاِء املََقرِّ فـَُيقاُل له 108ْلٍم} [األنَعام: املُعاَمَلِة، فـَُيقاُل له الُعْدواُن، أي الظُّْلُم {فَـَيُسبُّوا ا َرًة  ]، و

، وقـَْوٌم َعدُ  ُر ُمَتالئِِم األْجزاِء، َفِمَن املُعاداِة يُقاُل َرُجٌل َعُدوٌّ : {بـَْعُضُكْم الَعْدواُء. يُقاُل: َمكاٌن ُذو َعْدواَء، أي َغيـْ وٌّ } [ُفّصَلت: ] وقد ُجيَْمُع على 36لِبَـْعٍض َعُدوٌّ} [البَـَقرَة:  َِّ ]. والَعُدوُّ 19ِعًدى وأْعداٍء {َويـَْوَم ُحيَْشُر َأْعَداُء ا



]، {َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِيبٍّ َعُدوا ِمَن 92نوعان: أَحُدُمها بَِقْصٍد ِمَن املُعاِدي، حنُو {فَِإْن َكاَن ِمْن قَـْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم} [النَِّساء: 
]. والثاِين ال ِبَقْصِدِه َبْل 112ويف أْخَرى {َعُدوا َشَياِطَني اِإلْنِس َواجلِْنِّ} [األنَعام:  ]31اْلُمْجرِِمَني} [الُفرقان: 

ا، كما يـََتأذَّى ِممَّا َيُكوُن ِمَن الِعَدى حنُو قولِِه: {فَِإنـَُّهْم َعُدوٌّ ِيل ِإالَّ َربَّ  اْلَعاَلِمَني } تـَْعرُض له حاَلةٌ يَتأذَّى 
] فاحذروا أن تطيعوهم إْن 14] وقوله: {ِإنَّ ِمْن أَْزَواِجُكْم َوأَْوَالدُِكْم َعُدوا َلُكْم َفاْحَذُروُهْم} [التّـَغاُبن: 77[الشَُّعَراء: 

 سألوكم التخلَُّف عن اخلري أو معصية هللا العظيم. وِمَن الَعْدِو يُقاُل:
 َفعاَدى ِعداًء بـَْنيَ ثـَْوٍر ونـَْعَجةٍ 

اَلِة. أي أْعَدى أَحَدُمها إثْـ   َر اآلَخر، وتَعاَدِت املَواِشي بـَْعُضها يف إْثر بـَْعٍض، وَرأْيُت ِعَداَء الَقْوِم الذيَن يـَْعُدوَن ِمَن الرَّحَّ
ََّ َوَرُسوَلهُ 231واالْعِتداُء: ُجماَوَزُة اَحلقِّ {َوَال ُمتِْسُكوُهنَّ ِضَرارًا لِتَـْعَتُدوا} [البَـَقَرة:  َويـَتـََعدَّ  ]. وقال: {َوَمْن يـَْعِص ا ْخِذِهم احلِيتاَن على ِجَهِة 65]، و {اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِيف السَّْبِت} [البَـَقَرة: 14ُحُدوَدُه} [النَِّساء:  ِ ] فذلك 

َِّ َفَال تـَْعَتُدوَها}  ]، 229[البَـَقَرة: االْسِتْحالِل مع أنَُّه كاَن ُحمَرَّماً َعليِهْم اْصِطَياُدها يف السَّبِت؛ قال: {تِْلَك ُحُدوُد ا
ُتْم قَـْوٌم َعاُدوَن 178]، {َفَمِن اْعَتَدى بـَْعَد َذِلَك} [البَـَقَرة: 7وقال: {َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن } [املؤمنون:  ]، {َبْل أَنـْ

ََّ َال حيُِبُّ ] أي ُمْعَتُدوَن، أو ُمعاُدوَن، أو ُمَتجاِوُزوَن الطَّْوَر ِمْن قوهلِِْم: َعدا َطْورَ 166} [الشَُّعَراء:  ُه {َوَال تـَْعَتُدوا ِإنَّ ا
] وهذا هو االْعِتداُء على َسِبيِل االْبِتداِء، ال على َسِبيِل املُجازاِة ألنه قال: {َفَمِن اْعَتَدى 190اْلُمْعَتِديَن } [البَـَقَرة: 

] أي قابُِلوُه ِحبََسِب اْعِتدائِِه، وَجتاَوُزوا إليه ِحبََسِب َجتاُوزِِه. 194 َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه ِمبِْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم} [البَـَقَرة:
اْلُعْدَواِن} [املَائدة: وِمَن الُعْدواِن املَْحظُوِر اْبِتداًء قولُه: {َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلربِِّّ َوالتـَّْقَوى َوالَ تـََعاَونُوا َعَلى اِإلمثِْ وَ 

]، وِمَن الُعْدواِن الذي هو على َسِبيِل 2 َوالتـَّْقَوى َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اِإلمثِْ َواْلُعْدَواِن} [املَائدة: ]{َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلربِِّّ 2
َتَدأ قولُه: {َفَال ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمَني } [البَـَقَرة:  َعْل ]، {َوَمْن يـَفْ 193املُجازاِة، وَيِصحُّ أْن يـَُتعاَطى مَع َمِن ابـْ

ًرا} [النَِّساء:  َ ً َوظُْلًما َفَسْوَف ُنْصِليِه  ٍغ َوَال َعاٍد} [البَـَقَرة: 30َذِلَك ُعْدَوا َر َ ]. وقولُُه تعاىل: {َفَمِن اْضُطرَّ َغيـْ
ٍغ على اإلمامِ 173 َر  ٍغ لَِتناُوِل َلذٍَّة، وال عاٍد أي ُمَتجاُوٍز َسدَّ اجلوَعِة. وقيَل: َغيـْ َر  وال عاٍد يف املَْعِصَيِة  ] أي َغيـْ

ِل يف النَّْحو، هو َجتاُوُز َطريَق املُْخِبِتَني. وقد َعدا َطْوَرُه: َجتاَوَزُه، وتـََعدَّى إَىل َغْريِه. ومنه التـََّعدِّي يف الِفْعِل. وتـَْعِديَُة الِفعْ 
نـَْيا َوُهْم  َمْعَىن الِفْعِل ِمَن الفاِعِل إَىل املَْفُعوِل. و(ما عَدا كذا): ُيْستَـْعَملُ  ْلُعْدَوِة الدُّ ِ يف االْسِتْثناِء. وقولُه: {ِإْذ أَنـُْتْم 

ْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى} [األنَفال:  ِن مها 42ِ ] أي اجلاِنِب املَُتجاوِز لِْلُقْرِب، والُعْدَوُة: شفُري الواِدي، وللواِدي ُعْدَوَ
 جانباه.

رٌِد {َهَذا َعذْ  ]. وأْعَذَب القْوُم: صاَر َهلُْم ماٌء َعْذٌب. والَعذاُب: 53ٌب فـَُراٌت} [الُفرقان: عذب: ماٌء َعْذٌب: طَيٌِّب 
بَُه تـَْعِذيباً: َأْكثـََر َحْبَسُه يف الَعذا ِب هو اإلجياُع الشَِّديُد أو كلُّ ما َشقَّ على اإلنسان وَمنَـَعُه ُمراَدُه، وقد َعذَّ

ً َشِديًدا} [النَّمل: َُّ لِيُـَعذِّبـَُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم} [األنَفال: 21 {َألُ◌ِعذِّبـَنَُّه َعَذا ُ 33]، {َوَما َكاَن ا َّ ]، {َوَما َكاَن ا
] أي ما كاَن يـَُعذِّبـُُهْم َعذاَب االْسِتْئصاِل. وقولُه {َوَما َهلُْم َأالَّ يـَُعذِّبـَُهُم 33ُمَعذِّبـَُهْم َوُهْم َيْستَـْغِفُروَن } [األنَفال: 



َُّ} [األنفَ  َعَث َرُسوًال } [اإلسَراء: 34ال: ا لسَّْيِف. وقال: {َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبَني َحىتَّ نـَبـْ ]، 15] أي ال يـَُعذِّبـَُهْم 
ِبَني } [الشَُّعَراء:  ]، {َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم } [اَحلشر: 9]، {َوَهلُْم َعَذاٌب َواِصٌب } [الصَّافات:138{َوَما َحنُْن ِمبَُعذَّ

]. واْختُِلَف يف أْصِلِه، َفقاَل بـَْعُضُهْم: هو ِمْن قوهلِِْم: َعَذَب 50َأنَّ َعَذاِيب ُهَو اْلَعَذاُب األَلِيُم } [اِحلجر: ]، {وَ 15
وَع أي جيَُ  الرَُّجُل، إذا تـََرَك املَْأَكَل والنـَّْوَم فهو عاِذٌب وَعُذوٌب. فالتـَّْعِذيُب يف األْصِل: هو َمحُْل اِإلْنساِن أْن يـَْعِذَب،

ُتُه. وقيلَ  يـْ بـُْتُه أي أَزْلُت َعْذَب َحياتِِه على بِناِء: َمرَّْضُتُه، وَقذَّ : أْصُل التـَّْعِذيِب: وَيْسَهَر. وقيَل: أْصُلُه ِمَن الَعْذِب، فـََعذَّ
ضَّْرُب. وقيَل: هو ِمْن قوهلِِْم، إْكثاُر الضَّْرِب ِبَعَذبَِة السَّْوِط، أي َطَرِفها. وقد قال بـَْعُض أْهِل اللَُّغِة: التـَّْعذيُب: هو ال

ْرُت َعْيَشُه، وَزلَّْقُت َحياَتُه. وَعَذبَُة ا بْـُتُه، كقوِلَك: َكدَّ لسَّْوِط واللِّساِن ماٌء َعَذٌب إذا كاَن فيه َقًذى وَكَدٌر، فـََيُكوُن: َعذَّ
 والشََّجِر: أْطراُفها.

ا، ومنها حتََ  يت مبعىن النُّْجِح والَغَلَبِة، يُقاُل: عذر: الُعْذُر: اُحلجَُّة اليت يُعتَذُر  ّرِي اِإلْنساِن ما َميُحو به ُذنُوبَُه، والُعْذُر 
َعْن َكْونِِه ُعْذٌر وُعُذٌر، وذلك على َثالثَِة أنواع: إّما أْن يـَُقوَل مل أفْـَعْل، أو يـَُقوَل فـََعْلُت ألْجِل كذا فـََيْذُكُر ما ُخيْرُجُه 

ْلُت وال أعوُد وحنَو ذلك ِمَن املَقاِل. وهذا الثاِلُث هو التـَّْوبَُة، َفُكلُّ تـَْوبٍَة ُعْذٌر، وليَس ُكلُّ ُعْذٍر ُمْذنِباً، أو يـَُقوَل فـَعَ 
تـَْعَتِذُروا} [الّتوبَة: ْيِهْم ُقْل َال تـَْوبًَة. واْعَتَذْرُت إليه: أتـَْيُت ِبُعْذٍر. وَعَذْرتُُه: َقِبْلُت ُعْذَرُه {يـَْعَتِذُروَن ِإلَْيُكْم ِإَذا َرَجْعُتْم ِإلَ  ] وُقرىء: املُْعِذروَن، أي الِذيَن 90]، واملُْعِذُر: َمْن يـََرى أنَّ له ُعْذراً وال ُعْذَر له {َوَجاَء اْلُمَعذُِّروَن} [الّتوبَة: 94

َُّ املُْعِذريَن، ورِحَم املَُعذَّرِيَن. وقولُه: {قَ  لُعْذِر. قال ابُن عباٍس: َلَعَن ا ] 164اُلوا َمْعِذَرًة ِإَىل َربُِّكْم} [األعَراف: ُتوَن 
أْعَذَر  فَـْهَو َمْصدُر َعَذْرُت.كأنه قيَل: أْطُلُب منه أْن يـَْعُذَرين. وأْعَذر: أَْبدى ُعْذراً أو أَتى مبا صاَر به َمْعُذوراً. وقيَل:

َي الُقْلَفُة َمْن أْنَذَر، أتى مبا صاَر به َمْعُذوراً. قال بَعضهْم: أصُل الُعْذِر ِمنَ   الَعِذرَِة، وهو الشيُء النَِّجُس. ومنه مسُِّ
ً: أَزْلُت َجناَسَة َذنِْبِه  ْرَتُه وأَزْلَت ُعْذَرَتُه.وكذا َعَذْرُت ُفال لَعفو عنه. كقوِلَك: الُعْذرَُة. فقيَل: َعَذْرُت الصَِّيبَّ إذا َطهَّ

َي ِجْلدَ  ا أي افْـَتَضْضُتها. وقيَل َغَفْرُت له، أي َستـَْرُت َذنـَْبُه. ومسُِّ لُعْذَرِة أي الِعفَِّة، فقيَل: َعَذْرُ ِ ُة الَبَكاَرِة ُعْذَرًة َتْشِبيهاً 
 لِْلعاِرِض يف َحْلِق الصَِّيبِّ ُعْذَرٌة. فقيَل: ُعِذَر الصَّيبُّ، إذا أصابَُه ذلك. قال الشاِعُر:

 َغْمَز الطِبيِب نَغاِنَغ املَعُذورِ 
ملُْعَتِذِر الذي يـَْنَدِرُس َذنـُْبُه لِ ويُقاُل: اْعَتَذرَ  ُوُضوِح ِت املِياُه: انـَْقَطَعْت. واْعَتَذَرِت املَنازُِل: َدَرَسْت، على َطريِق التَّْشِبيِه 

لَعِذَرِة أي النَّجاَسِة. وأ ُء اخلُُلِق، اْعِتباراً  اِر. ُعْذرِِه، والعاِذَرُة: قيَل: املُْسَتحاَضُة. والَعَذوَُّر: السَّىيِّ ْصُل الَعِذرَِة: فناُء الدَّ
ها. مسِْ َي ما يـُْلَقى فيه   ومسُِّ

َمنَّا} عرب: الَعَرُب: وَلُد إمسعيَل، واألْعراُب. َمجُْعُه، يف األْصِل، وصاَر ذلك اْمساً ِلُسكَّاِن الباِديَِة {قَاَلِت اَألْعَراُب آ
َِّ َواْليَـْوِم اآلِخِر} 97} [الّتوَبة: ]، {اَألْعَراُب َأَشدُّ ُكْفًرا َونَِفاقًا14[اُحلجَرات:  ِ ]، {َوِمَن اَألْعَراِب َمْن يـُْؤِمُن 

 ]. وقيَل يف َمجِْع األْعراِب: أعارِيُب. قال الشاِعُر:99[الّتوبَة: 
ْفكٍ   وأْلِسَنٍة ِلطاٍف يف املََقالِ     أعارِيٌب َذُوو َفْخٍر 



اِن الباِديَِة. والَعَرِيبُّ: املُْفِصُح. واِإلْعراُب: الَبياُن. يُقاُل: أْعَرَب واألْعراِيبُّ يف التَّعاُرِف، صاَر اْمساً لِلْ  َمْنُسوِبَني إَىل ُسكَّ
ُ. وإْعراُب الكالِم، إيضاُح َفصاَحِتِه. وُخصَّ  )11(»الثـَّيُِّب تـُْعِرُب َعْن نـَْفِسَها«َعْن نـَْفِسِه، ويف اَحلِديِث:  أي تـُبـَنيِّ

ُ ِمَن الكالِم  اِإلْعراُب يف َتعاُرفِ  حلَركاِت والسَكناِت املَُتعاِقَبِة على أواِخر الَكِلِم، والَعَرِيبُّ: الَفِصيُح البَـنيِّ النَّْحويَِّني 
ً َعَربِيا} [طه:  ً َعَربِيا} [ُفّصَلت: 195]، {بِِلَساٍن َعَرِيبٍّ ُمِبٍني } [الشَُّعَراء: 113{قـُْرآ تُُه قـُْرآ َ َلْت آ ]، 3]، {ُفصِّ

اِر َعرِيٌب، أي أَحٌد يـُْعِرُب َعْن نـَْفِسِه. واْمرأٌة َعُروبٌَة: ُمْعربٌَة ِحباِهلا َعْن ِعفَِّتها 37{ُحْكًما َعَربِيا} [الّرعد:  لدَّ ]. وما 
ً } [الواِقَعة:  ُة إىل زوِجها، ِعْشقاً له، واملُْعِرُب: ]، والَعروب: املرأُة املَُتَحبِّبَ 37وَحمَبَِّة َزْوِجها، وَمجُْعها ُعُرٌب {ُعُرً أَتْـرَا

، كقوِلَك: املُْجرُب، ِلصاِحِب اَجلَرِب. وقولُه: {ُحْكًما َعَربِيا} [الّرعد:  ] قيَل َمْعناُه: 37صاِحُب الَفَرِس الَعَريبِّ
: ُعُرٌب أْتراٌب، أو َوْصُفُه بذلك َكَوْصِفِه ِبَكرٍمي ُمْفِصحاً حيُِقُّ احلَْقَّ ويـُْبِطُل الباِطَل، وقيل َمْعناُه: َشريفاً َكرمياً، ِمْن قوهلِِمْ 

ِسخاً ملا فيه ِمَن 29يف قولِِه: {ِكَتاٌب َكرٌِمي } [النَّمل:  ً (ِمْن قوهلِِْم: َعّرِبُوا على اِإلماِم) وَمْعناُه:  ] وقيَل: َمْعناُه ُمْعِر
. وال َعَرِيبُّ إذا ُنِسَب إليه قيَل: َعَريبٌّ، فـََيُكوُن َلْفظُُه َكَلْفِظ املَْنُسوِب إليه. األحكاِم. وقيَل: َمْنُسوٌب إَىل النَّيبِّ الَعَرِيبِّ

ْسِم ِفْعِلِه. َي  نِيََّة إَىل الَعَربِيَِّة، َفُسمِّ  ويـَْعُرُب: قيَل: هو أوَُّل َمْن نـََقَل السُّْر
]. 14]، {َفظَلُّوا ِفيِه يـَْعُرُجوَن } [اِحلجر: 4وُح} [املَعارج: عرج: الُعُروُج: َذهاٌب يف ُصُعوٍد {تـَْعرُُج اْلَمَالِئَكُة َوالرُّ 

َيْت ِلُصُعوِد الدُّعاِء فيها إشارًَة إَىل قولِِه: {إَِلْيِه 3واملَعارُِج: املَصاِعُد {ِذي اْلَمَعارِِج } [املَعارج:  َلُة املِْعراِج: مسُِّ ]. ولَيـْ ً: َمَشى َمْشَي العارِِج، أي الذاِهب يف ُصُعوٍد، كما يُقاُل: ]10َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب} [َفاِطر:  . وَعرََج ُعُروجاً وَعَرجا
 َدرََج، إذا َمشى َمْشَي الصاِعِد يف َدَرِجِه.

ُه َمَنازَِل َحىتَّ َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدِمي } [يس:  ْرَ ر الشَّهِر  ] تقديُر اآليِة: أي َعاَد يف آخِ 39عرجن: {َواْلَقَمَر َقدَّ
لُغصِن اليابِس، ألنَّ  ا َشبـََّهُه هللا سبحانه   كالُغْصِن الياِبِس العتيِق، الذي لُه ُشَعٌب، مث َخيْفى يوماً أو يوَمني، وإمنَّ

م َجفَّ ويَِبَس.  الُغْصَن إذا مضت عليِه األَّ
: َعراُه َعْرواً: َغِشَيُه. واْعَرتاُه اْعِرتاًء: َخبَـَلُه، وعرَّى  ً: َغِشَيُه وَقَصَدُه عرَّ ً يـَْعريه َعْر املزادَة: اختَََّذ هلا ُعروًة، وَعَرى فال

] أي َغِشَيَك 54واعرتضُه للسُّؤاِل. ويُقال اعرتاُه اهلَمُّ وغريُُه: َغِشَيُه. قال تعاىل: {اْعتَـَراَك بـَْعُض آِهلَِتَنا ِبُسوٍء} [ُهود: 
ُه طالِباً معروفه. وقولُُه تعاىل: {َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع سوٌء من بعِض آهلتنا، أو َأصاَبَك بعُض آهلِ  ِتنا بسوِء. واعرتاُه فالن: َأ

} [اَحلّج:  َتُه ال َيْسَخُط وال َيْكَلُح وال يلوي عنقه غضباً، واملُْعتَـرُّ املادُّ يَدُه 36َواْلُمْعتَـرَّ ] القاِنُع الذي يـَْقَنُع مبا أْعطيـْ
 ْعَرتي األبواَب، أي يقِصُدها، قال زهري:لُِتْطِعَمُه وهو الذي يَـ 

 وعنَد املُِقلَِّني السَّماحُة والَبْذلُ   على ُمْكِثرِيهْم َحقُّ َمْن يـَْعَرتِيِهمُ 
لُعرِّ،  : اَجلَرُب الذي يـَُعرُّ الَبَدَن، أي يـَْعَرتُِضُه. ومنه قيل لِْلَمَضرَِّة: َمَعرٌَّة، َتْشِبيهاً  ، والُعرُّ أو اِإلِمث أو أي األذى والَعرُّ

ُهْم َمَعرٌَّة بَِغْريِ ِعْلٍم} [الَفْتح:   ].25املساَءِة {فـَُتِصيَبُكْم ِمنـْ



] ومنه قيَل: 259عرش: الَعْرُش، يف األْصِل، شيٌء ُمَسقٌَّف. وَمجُْعُه: ُعُروٌش {َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها} [البَـَقَرة: 
َر َمْعُروَشاٍت} َعَرْشُت الَكْرَم، وَعرَّْشُتُه: إذا َجعَ  َئة َسْقٍف. وقد يُقاُل لذلك: املَُعرَُّش. قال: {َمْعُروَشاٍت َوَغيـْ ْلُت له َكَهيـْ

] قال أبُو 137]، {َوَما َكانُوا يـَْعرُِشوَن } [األعَراف: 68]، {َوِمَن الشََّجِر َوِممَّا يـَْعِرُشوَن} [الّنحل: 141[األنَعام: 
ُنوَن. واْعتَـَرش َر:  ُعبَـْيَدَة: يـَبـْ َئِة ِبَعْرِش الَكْرِم. وَعرَّْشُت الِبئـْ الِعَنَب: رَكََّب َعْرَشُه. والَعْرُش: ِشْبُه َهْوَدٍج للمرأِة َشِبيه يف اهلَيـْ

َي َجمِْلُس السُّْلطاِن َعْرشاً اْعِتباراً بُِعُلّوِِه {َوَرَفَع أَبـََوْيِه َعَلى اْلَعْرِش} [يُو  ]، {أَيُُّكْم 100ُسف: َجَعْلُت له َعرِيشاً. ومسُِّ
َ به َعِن 42]، {َأَهَكَذا َعْرُشِك} [النَّمل: 41]، {َنكُِّروا َهلَا َعْرَشَها} [النَّمل: 38َْتِيِين ِبَعْرِشَها} [النَّمل:  ] وُكينِّ

 رضي هللا عنه ُرئَي يف املَناِم، ، وُرِوَي أنَّ ُعَمرَ »ثُلَّ َعْرُشهُ «الِعزِّ والسُّْلطاِن واملَْمَلَكِة. والعرش: ِقواُم األمر، ومنه قوهلم: 
َِّ: ما ال يـَْعَلُمهُ  الَبَشُر على احلَِقيَقِة إال  فقيَل: ما فـََعَل ِبَك َربَُّك؟ َفقاَل: َلْوَال أْن َتدارَكِين ِبَرْمحَِتِه لَُثلَّ َعْرِشي. وَعْرُش ا

َُّ الْسِم، وليَس كما َتْذَهُب إليه أوهاُم العامَِّة، فِإنه لو كاَن ك ذلك َلكاَن حاِمًال له تعاىل َعْن ذلك، ال حمموًال. وا
َ ميُِْسُك السََّماَواِت َواَألْرَض َأْن تـَُزوَال َوَلِئْن زَاَلَتا ِإْن أَْمَسَكُهَما ِمْن َأَحدٍ  َّ ] 41ِمْن بـَْعِدِه} [َفاِطر:  تعاىل يـَُقوُل {ِإنَّ ا

َِّ (ص) : وقال قوٌم: هو الَفَلُك األْعَلى، والُكْرِسيُّ  ما السمواُت «: فـََلُك الَكواِكِب. واْسَتَدلُّوا مبا ُرِوَي َعْن َرُسوِل ا
ْبُع عند الُكْرِسّي إال َكَحْلَقٍة ُمْلقاٍة يف أرٍض َفالٍة وإنَّ فْضَل العرش على الكرسيِّ كفضل الف الة السَّْبُع واألَرُضوَن السَّ

] تَـْنِبيٌه أنَّ الَعْرَش مل يـََزْل 7ْنَد الَعْرِش. وقولـُه: {وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء} [ُهود: . والُكْرِسـيُّ عِ )12(»على تلك احلْلقةِ 
َرَجاِت ُذو اْلَعْرِش} [َغافر: 15ُمْنُذ أُوِجَد ُمْستَـْعِلياً على املاِء. وقولُُه: {ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد } [البـُُروج:  ]، {َرِفيُع الدَّ

 َجمْراُه، قيَل هو إشارٌَة إَىل َممَْلَكِتِه وُسْلطانِِه ال إَىل َمَقرٍّ له، يـََتعاَىل َعْن ذلك.] وما َجيْري 15
عرض: الَعْرُض: خالُف الطُّوِل، وأْصُلُه أْن يُقاَل يف األْجساِم، مث ُيْستَـْعَمُل يف َغْريها، كما قال: {َفُذو ُدَعاٍء َعرِيٍض 

ِء. واْعتَـَرَض ]. والَعْرُض: ُخصَّ 51} [ُفّصَلت:  جلانِب. وَعَرَض الشيُء: َبدا َعْرُضُه. وَعَرْضُت الُعوَد على اِإل
لَعْرِض. واْعتَـَرَض الَفَرُس يف َمْشِيِه. وفيه ُعْرِضيٌَّة: أي اْعرتاٌض يف َمْشِيِه ِمَن الصُّ  ُعوبَِة. الشيُء يف َحْلِقِه: َوَقَف فيه 

]، {َوُعِرُضوا َعَلى 31الٍن وِلُفالٍن، حنُو: {مثَُّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمَالِئَكِة} [البَـَقَرة: وَعَرْضُت الشيَء على البَـْيِع وعلى فُ 
َّ َعَرْضَنا اَألَمانََة} [األحَزاب: 48َربَِّك َصفا} [الكهف:  ]، {َوَعَرْضَنا َجَهنََّم يـَْوَمِئٍذ لِْلَكاِفرِيَن َعْرًضا } 72]، {ِإ

]. وَعَرْضُت اجلُْنَد. والعاِرُض: الباِدي 20يـُْعَرُض الَِّذيَن َكَفُروا َعَلى النَّاِر} [األحقاف: ]، {َويـَْوَم 100[الكهف: 
} [األحقاف:  لسَّحاِب، حنُو: {َهَذا َعاِرٌض ممُِْطُرَ ] ويقاُل 24َعْرُضُه، وهو من احلوادِث، غُري الثابِت، َفتاَرًة ُخيَصُّ 

ََّ عُ لكلِّ َمْن َيْصُلُح للشَّْيِء: هُ  ُة للسََّفِر ُعْرَضٌة َلُه. {َوَال َجتَْعُلوا ا ابَُّة املَُعدَّ ْرَضًة َو ُعْرَضٌة له؛ فاملَْرأَُة ُعْرَضٌة للنِّكاح، والدَّ
َِّ ِعلًَّة مانَِعًة َلُكْم من الِربِّ والتـَّْقوى؛ أي معرت 224ِألَ◌ْميَاِنُكْم} [البَـَقَرة:  ضًة لعمل اخلري، ] أي وال َجتَْعلـوا الَيِمَني 

، َفمَ  َِّ صاِدِقَني وال كاِذِبَني ُحجًَّة َلُكْم لَتْسِيري أمورُِكـْم. وإذا قيَل: أْعَرَض َعينِّ ً واألصح أالَّ َحتِْلُفوا  ْعناُه: َولـَّى ُمْبِد
ُهْم َوِعْظُهْم} [النِّ 22َعْرَضُه {مثَُّ َأْعَرَض َعنـَْها} [السَّجَدة:  ]، {َوَأْعِرْض َعِن اْجلَاِهِلَني } 63َساء: ]، {فََأْعِرْض َعنـْ

َا ُمْعِرُضوَن } [األنبَياء: 124]، {َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكرِي} [طه: 199[األعَراف:  ِ َ ] ورمبا 32]، {َوُهْم َعْن آ



ُهْم َوُهْم ُمْعرُِضوَن } [آل ]، {مثَُّ يَـ 48ُحِذَف (عنه) اْسِتْغناًء حنُو: {ِإَذا َفرِيٌق ِمنـُْهْم ُمْعِرُضوَن } [النُّور:  تَـَوىلَّ َفرِيٌق ِمنـْ
]. وقوُلُه: {َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواَألْرُض} [آل ِعمَران: 16]، {فََأْعَرُضوا َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم} [َسَبإ: 23ِعمَران: 

أَحِد وُجوٍه، إّما أْن يُريَد به أْن َيُكوَن َعْرُضها ] فقد قيَل: هو الَعْرُض الذي ِخالُف الطُّوِل. وَتَصوُُّر ذلك على 133
َر اَألْرِض يف النَّْشَأِة اآلِخرَِة، َكَعْرِض السَّمواِت واألرِض يف النَّْشَأِة األوَىل، وذلك أنه قد قال: {يـَْوَم تـَُبدَُّل اَألْرُض َغيْـ 

ُت واألرُض يف النَّْشَأِة اآلِخَرِة أْكبَـَر ِممَّا هي اآلن. وقيَل: ] وال َميَْتِنُع أْن َتُكوَن السموا48َوالسََّماَواُت} [إبراهيم: 
َُّ يُرِيُد اآلِخَرةَ  نْـَيا َوا نْيا َعَرٌض حاضٌرَوَعَرٌض َزاِئٌل تـَْنِبيهاً أْن ال ثـََباَت هلا {تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّ ]، 67} [األنَفال: الدُّ

] أي 169تعاىل: {َُْخُذوَن َعَرَض َهَذا اَألْدَىن} [األعَراف:  ويقال عن متاِع الدنيا أو حطاِمها: َعَرض، قوله
كلوا احلرام يقولوَن َسيُـْغَفُر لنا.  خُذون َعَرَض هذه الدنيا الفانية، وهو متاٌع خسيٌس كالرُّشوِة وغريها، وبعد َأْن 

َُْخُذوُه} [األعَراف:  َِِْْم َعَرٌض ِمثْـُلُه  دوا ِمَن الَغِد ِمثَلُه َأَخذوُه. وأمَّا قولُُه تعاىل: {َلْو ] أي وإْن وج169{َوِإْن 
ِطٍن. 42َكاَن َعَرًضا َقرِيًبا} [الّتوبَة:  ] أي َمْطَلباً َسْهًال. والتـَّْعريُض: كالٌم له وْجهاِن ِمْن ِصْدٍق وَكِذٍب، أو ظاهٍر و

] قيل: هو أَن يقوَل َهلا: أَْنِت َمجيَلٌة وَمْرُغوٌب 235النَِّساِء} [البَـَقَرة: {َوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتْم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة 
 ِفيِك، وحنو ذلك.

ٍر وَتَدبُّر ألَثرِه، وهو أَخصُّ ِمْن الِعْلِم، وُيضادُُّه اإلْنَكاُر. يُقاُل: ُفالٌن  عرف: املَْعرَفُة، والِعْرفاُن: إْدراُك الشيِء بِتَـَفكُّ
 ،ََّ رِِه دُ يـَْعِرُف ا ِ هي بَِتَدبُِّر آ ً إَىل َمْفُعوٍل واحٍد َلمَّا كانت َمْعرَِفُة الَبَشِر  ََّ، ُمتَـَعدِّ وَن إْدراِك َذاتِِه. وال يُقاُل: يـَْعَلُم ا

ُ يـَْعَلُم كذا، وال يُقاُل يـَْعرُف كذا، ملَّا كاَنْت املَْعرَفُة ُتستَـْعَمُل يف الِعْلِم القاصِ  َّ ِر املُتَـَوصَِّل به بِتَـَفكُّر. وأْصلُه ويُقاُل: ا
ُه. يُقاُل: َعَرْفُت كذا. {فـََلمَّا َجاءَ  ُهْم َما ِمْن: َعَرْفُت، أي أَصْبُت َعْرَفُه، أي رائَحَتُه، أو ِمْن أصْبُت َعْرَفُه، أي َخدَّ

]، 30{فـََلَعَرفْـتَـُهْم ِبِسيَماُهْم} [َحممَّد: ]، 58]، {فـََعَرفَـُهْم َوُهْم َلُه ُمْنِكُروَن } [يُوُسف: 89َعَرُفوا} [البَـَقَرة: 
َِّ ُمثَّ 146البَـَقَرة: ]{يـَْعرُِفونَُه َكَما يـَْعرُِفوَن أَبـْنَاَءُهْم}  ]. وُيضادُّ املَْعرَفَة اإلنكاُر. والِعْلَم اَجلْهُل {يـَْعرِفُوَن نِْعَمَة ا

هللا وُحسِن معاملته لعباده، يُقاُل: َعرََّفُه كذا: {َعرََّف بـَْعَضُه ]. والعارُف هو املختص مبعرفِة 83يـُْنِكُرونـََها} [الّنحل: 
] و {يـَتـََعاَرُفوَن 13]. وتَعاَرُفوا: َعَرَف بـَْعُضُهْم بـَْعضاً {لِتَـَعاَرُفوا} [اُحلجَرات: 3َوأَْعَرَض َعْن بـَْعٍض} [الّتْحرمي: 

نَـُهْم} [يُونس:  ] أي َطيـََّبها 6ِرحياً طَيِّباً. قال يف اجلَنَِّة {َعرَّفـََها َهلُْم } [َحممَّد:  ]. وَعرََّفُه: َجَعَل له َعْرفاً، أي45بـَيـْ
ْن وَصَفها َهلُْم، وَشوَّقـَُهْم إليها وَهداُهْم إىل منازهلم فيها لقوِل رسوِل هللا (ص): فَـَوالَّذي  وَزيـََّنها َهلُْم. وقيَل َعرََّفها َهلُْم 

ٍد بَيِدِه َألَحدَ  نـَْيانـَْفُس ُحمَمَّ . وقولُه تعاىل: {َفِإَذا أََفْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت} )13(ُهْم َأْهَدى مبَْنزِلِِه يف اجلَنَِّة ِمْن َمْنزِلِِه يف الدُّ
حيث يكوُن فيه احلجيُج يوَم التَّاِسْع » جبَل َعَرفاتٍ «] فاْسٌم لِبـُْقَعٍة َخمُْصوَصٍة يف مّكَة املكرَّمِة ُتْدَعى 198[البَـَقَرة: 

َيْت بذلك ِلُوُقوِع املَْعرَفِة فيها َبَني آَدَم وَحوَّاَء. وقيَل: َبْل لِتَـ  ِمنْ  َعرُِّف الِعباِد ذي اِحلجَِّة من ُظُهرِِه إىل غروِبِه. وقيَل: مسُِّ ِْم وطََلِب االْسِتْغَفاِر عن لِعبادات واألْدِعيِة أَْو الْعِرتاِفِهْم لَرِِّْم ِبَذنُِو َِّ تعاىل  ها. واملَْعُروُف: اْسٌم ِلُكلِّ ِفْعٍل يـُْعَرُف إَىل ا
ُتْم َخيـَْر أَُمٍة أُْخرَِجْت لِلنَّا ْلَمْعُروِف لَعْقِل أو الشَّرِْع ُحْسُنُه، واملُْنَكُر: ما يـُْنَكُر ِِما. قال ُهللا تعاىل: {ُكنـْ ِ ِس َُْمُروَن 



 َِّ ِ َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن  َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر} [الّتوبَة: 110} [آل ِعمَران: َوتـَنـْ ْلَمْعُروِف َويـَنـْ ِ ]. وقال: {َُْمُروَن 
ْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر} [لقَمان: 71 ِ ] وهلذا قيَل 32]، {َوقـُْلَن قَـْوًال َمْعُروفًا } [األحَزاب: 17]، و {َوْأُمْر 

لشَّرِْع، حنُو: {َوَمْن َكاَن َفِقريًا فـَْلَيْأُكْل ِلالْقِتصاِد يف اجلُوِد: َمْعرُ  وٌف، َلمَّا كاَن ذلك ُمْسَتْحَسناً يف الُعُقوِل، و
ْلَمْعُروِف} [النَِّساء:  ْلَمْعُروِف} 114]، {ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف} [النَِّساء: 6ِ ِ ]. {َولِْلُمطَلََّقاِت َمَتاٌع 

الْقِتصاِد واِإلْحساِن {َفَأْمِسُكوُهنَّ ِمبَْعُروٍف َأْو َفارُِقوُهنَّ ِمبَْعُروٍف} [الّطَالق: 241: [البَـَقَرة ] وقولُه: {قَـْوٌل 2] أي 
ٌر ِمْن َصَدَقٍة} [البَـَقَرة:  ٌر ِمْن َصَدَقٍة. والُعْرُف: املَعْ 263َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخيـْ َجلِميِل، وُدعاٌء َخيـْ ُروُف ِمَن ] أي َردٌّ 

ْلُعْرِف} [األعَراف:  ِ ]. وُعْرُف الَفَرِس والدِّيِك: َمْعُروٌف. وجاَء الَقطا ُعْرفاً، أي ُمَتتابَِعًة 199اِإلْحساِن {َوْأُمْر 
ح 2- 1{َواْلُمْرَسَالِت ُعْرفًا *َفاْلَعاِصَفاِت َعْصًفا } [املُرَسالت:  ح هّبت متتابعة. والعصوف: مرور الر ]: الر

م الذي خيرب عن أحوال املاضي واملستقبل.بش ح الشديدات اهلبوب. والَعرَّاُف:املنجِّ  دة. يعين الر
ا. وقولُه {َوَعلى اَألْعَراِف رَِجاٌل} [األعَراف:  ] فإنه ُسوٌر بـَْنيَ اجلَنَِّة والنَّاِر. واالْعِرتاُف: 46ويوُم َعَرَفَة: يوُم الُوُقوِف ِ

ْنِب، وذلك ِضدُّ اُجلحوِد {َفاْعتَـَرفُوا ِبَذْنِبِهْم} [املُلك: اِإلْقراُر. وأْصُلُه: إظْ  ]، {َفاْعتَـَرفْـَنا ِبُذنُوبَِنا} 11هاُر َمْعرفِة الذَّ
 ].11[َغافر: 

لِفْعِل. يُقاُل: َعَرَم العظَم يعُرُمُه َعْرماً: نـَزََع ما علي ه من حلٍَْم؛ وَعَرَم عرم: الَعراَمُة: َشراَسٌة وُصُعوبٌَة يف اخلُُلِق، وَتْظَهُر 
ُه: الرجُل ُعراماً: َخرََج عن احلدِّ، فهو عارٌِم أي شِرٌس ُمْؤٍذ، وَعَرَم: َختَلََّق بذلك. ومنه: ُعراُم اجلَْيِش أي كثرتُُه. وقول

ُم: اجلَُرُذ الذََّكُر، وُنِسَب إليه ] قيَل: أراَد َسْيَل األْمر الَعرِِم، أو سْيَل املطِر الشَّديِد، وقيَل: الَعرِ 16{َسْيَل اْلَعرِِم} [َسَبإ: 
ْيُل الشديد ِمْن َحْيُث إنه نـََقَب َسدَّ َمْأَرب وهدمه.  السَّ

ا ُمتَـَعلَُّقُه، واعرتاُه َهمٌّ: إذ ْلِو أو الُكوِز أو حنومها، ألَّ ا َأصابَُه، وَعَرْتُه احلُمَّى َعرو: الُعْرَوُة: ما يـُتَـَعلَُّق ِبِه، ِمْثُل أُُذن الدَّ
: {فـََقِد ْعروُه: إذا َعِلقْت به، وُتستعاُر الُعْرَوُة ملا يـَُوثَُّق بِه ويـَُعوَُّل عليِه، فاَألْصُل يف الباب: التـََّعلُُّق. قال تعاىلتَـ 

ْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى َال اْنِفَصاَم َهلَا} [البَـَقَرة:  ِ لِعْصَمِة الوثيقِة اليت ال خيشى انفصاهلا256اْسَتْمَسَك  ، وَعَقَد لنفِسه ] أي 
 ِمَن الدِّيِن َعْقداً َوثِيقاً ال حتلُُّه ُشْبهٌة.

ٌن {ِإنَّ َلَك َأالَّ َجتُوَع ِفيَها َوَال تـَْعَرى ] 118} [طه:  عري: يُقاُل: َعِرَي الرجُل ِمْن ثـَْوِبِه يـَْعَرى: خَلَعُه، فهو عاٍر وُعْر
ْنِب، أي عاٍر. وأَخَذُه ُعرَ  واُء، أي رِْعَدٌة تـَْعرُض ِمَن الُعْرِي. وَمعارِي اإلْنساِن: األْعضاُء اليت ِمْن وهو َعُروٌّ ِمَن الذَّ

ا أْن تـَْعَرى، كالَوْجِه والَيِد والّرِْجِل، وُفالٌن َحَسُن املَْعَرى، كقوِلَك: َحَسُن املَْحَسر واملَُجرَِّد. والَعرا ِ ُء: َمكاٌن ال ُستـَْرَة َشْأ
ْلَعرَ  ِ ُه  َ ]. والَعرى (َمْقُصوٌر): الناِحَيُة، وَعراه واْعَرتاُه: َقَصَد ُعراُه {ِإالَّ 145اِء َوُهَو َسِقيٌم } [الصَّافات: به {فـَنَـَبْذ

ِحَيِتِه. ومنه قوهلم: 54اْعتَـَراَك بـَْعُض آِهلَِتَنا ِبُسوٍء} [ُهود:  أي » نزل بُعروتِهِ «]. والُعْرَوُة: ما يـَتَـَعلَُّق به ِمْن ُعراُه، أي 
ْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى} [البَـَقَرة: بسَ  ِ ] وذلك على َسِبيِل التَّْمِثيِل. والُعْرَوُة، أيضاً: الشََّجُر امللتفُّ 256احِتِه {فَـَقِد اْسَتْمَسَك 

 َتْشُتو به اِإلبُل فتأُكُل منه، ويُقاُل َهلا: ُعْرَوٌة وَعْلَقٌة.



يف طلِب الكأل عن أهِلِه. ويقال: َعَزَب يـَْعُزُب ويـَْعِزُب، قولُه تعاىل:  عزب: َعَزَب عنه: إذا بـَُعَد، والعاِزُب: املتباِعدُ 
] أي 61َر} [يُونس: {َوَما يـَْعُزُب َعْن َربَِّك ِمْن ِمثْـَقاِل َذرٍَّة ِيف اَألْرِض َوَال ِيف السََّماِء َوَال َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوَال َأْكبَـ 

ُعُد وما يَغيب عن علِم ربَِّك وق درتِِه وُرْؤيَِتِه مثقاُل ذرٍَّة وال أصغُر ِمَن الذَّرَِّة، وال َأْكبَـُر، ومثُلُه قوُلُه َتعاَىل: {َعاملِِ وما يبـْ
 ].3} [َسَبإ: اْلَغْيِب َال يـَْعُزُب َعْنُه ِمثْـَقاُل َذرٍَّة ِيف السََّماَواِت َوَال ِيف اَألْرِض َوَال َأْصَغُر ِمْن َذِلَك َوَال َأْكبَـرُ 

َِّ َوَرُسولِِه َوتـَُعّزُِروُه} [الَفْتح: عزر: التـَّ  ِ ُتْم بُِرُسِلي 9ْعزيُر: النُّْصَرُة َمَع التـَّْعِظيِم. قال تعاىل: {لِتـُْؤِمُنوا  ]، {َوآَمنـْ
ِدي12َوَعزَّْرُمتُوُهْم} [املَائدة:  ٌب، والتَّأِديُب ُنْصَرٌة ]. والتـَّْعزيُر: َضْرٌب دوَن احلَدِّ، وذلك يـَْرِجُع إَىل األوَِّل، فإنَّ ذلك َ

ضرُّه فقد َنَصْرَته. وعلى ّما، لكِن األوَُّل ُنْصَرٌة بَِقْمِع ما َيُضرُُّه عنه، والثاِين ُنْصَرٌة ِبَقْمِعِه َعمَّا َيُضرُُّه، َفَمْن َقَمْعَتُه عما ي َمْظُلوماً فكيَف أْنُصرُه ظاِلماً؟ فقال:  . قيل: أْنُصُره)14(»اْنُصْر أخاَك ظاِلماً أو َمْظُلوماً «هذا الَوْجِه قال (ص) : 
َِّ} [الّتوبَة: ». ُكفَُّه عن الظُّْلمِ  ] اْسُم أَحِد الّصاِحلَني يف َبِين إسرائيَل، 30وُعَزيـٌْر يف قولِِه: {َوقَاَلِت اْليَـُهوُد ُعَزيـٌْر اْبُن ا

  املوِت.اسُم َمَلكِ  :وقيَل ُهَو نيبٌّ ِمْن أنبياِء بين ِإسرائيَل. وعزرائيلُ 
تعاىل: عز: الِعزَُّة: حالٌة مانَِعٌة ِلِإلْنساِن ِمْن أْن يـُْغَلَب، ِمْن قوهلِِْم: أْرٌض َعزاٌز، أي ُصْلَبٌة، سريعُة السَّْيِل، قال 

يًعا } [النَِّساء:  َِِّ مجَِ تَـُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزََّة فَِإنَّ اْلِعزََّة  الذي يـَْقَهُر وال يـُْقَهُر {ِإنَُّه ُهَو  ]. والعزيز: القوي املنيع139{أَيـَبـْ
} [يُوُسف: 26اْلَعزِيُز احلَِْكيُم } [الَعنكبوت:  أَيـَُّها اْلَعزِيُز َمسََّنا َوَأْهَلَنا الضُّرُّ َِِّ اْلِعزَُّة َولَِرُسولِِه 88]، {َ ]. وقال: {َو

] أي العزة  مجيعاً وهو الذي يعطي 180اْلِعزَِّة} [الصَّافات: ]، {ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ 8َولِْلُمْؤِمِنَني} [املَناِفقون: 
َِّ ولرسوله 2العزة ملن يشاء من عباده. {َبِل الَِّذيَن َكَفُروا ِيف ِعزٍَّة َوِشَقاٍق } [ص:  ] ووجُه ذلك أَنَّ الِعزََّة اليت 

زَُّةاليت هي للكافريَن هي عزٌة زائلة ستؤول إىل مذلة. وهي وللمؤمنَني هي الدائمُة الباقيُة وهي الِعزَُّة احلَِقيِقيَُّة، والعِ  َِّ فُهَو ُذلٌّ «، كما قال عليه وعلى آله الصالة والسالُم: )15(التـََّعزُُّز، وهو يف احلقيقِة ُذلٌّ  . )16(»ُكلُّ ِعزٍّ ليَس 
َِّ آِهلًَة لَِيُكونُوا هلَُ  م من العذاِب. وقولُه: 81ْم ِعزا } [َمرَمي: وعلى هذا قولُه: {َواختََُّذوا ِمْن ُدوِن ا ] أي لِيَـَتمنـَُّعوا 

يًعا} [َفاِطر:  ] َمْعناُه: َمْن كاَن يُريُد أن يـَُعزَّ َحيْتاُج أن َيْكَتِسَب ِمنُه َتعاىل الِعزََّة 10{َمْن َكاَن يُرِيُد اْلِعزََّة َفِللَِّه اْلِعزَُّة مجَِ
إن ربكم «ل من فالن، فليطلبه من عنده. وعن أنس عن رسول هللا (ص) أنه قال: بطاعته، كما يقال: من أراد املا

. وقد ُتْسَتعاُر الِعزَُّة للَحِميَِّة واألنـََفِة املَْذمومِة، وذلك )17(»يقول كل يوم أ العزيز، من أراد عزة الدارين فليطع العزيز
} [البَـَقَرة: ِإلمثِْ ِ ] أي 26]، وقال: {َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء} [آل ِعمَران: 206 يف قولِه: {َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة 

] أي َصُعَب 128ترفُع من تشاء َوَتَضُع من تشاُء. يُقاُل: َعزَّ َعَليَّ كذا: َصُعَب. {َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم} [الّتوبَة: 
أَي َمْن َغَلَب َسَلَب. قال تعاىل: {َوَعزَِّين ِيف ». َمْن َعزَّ بـَزَّ «. وقيَل: عليه ما يصيبكم من الشّدة. وَعزَُّه كذا: َغَلَبهُ 

] أي َغَلَبِين. وقيَل: معناُه صاَر أَعزَّ ِمّين يف املُخاطََبِة واملُخاَصَمِة، وَعزَّ الشَّْيُء: َقلَّ، اعِتباراً ِمبا 23اخلِْطَاِب } [ص: 
] أي َيْصُعُب َمنالُُه ووجوُد 41ْفقوٍد َمْطلوٌب. وقوله: {َوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعزِيٌز } [ُفّصَلت: قيَل: ُكلُّ موجوٍد َممُْلوٌل، وُكلُّ مَ 

لث.14ِمثِْلِه. والُعزَّى: َصَنٌم {فـََعزَّْزَ بِثَاِلٍث} [يس:   ] أي فقّوينامها برسوٍل 



لَقْلِب. يقاُل َعَزْلُته، عزل: االْعِتزاُل: َجتَنُُّب الشيِء ِعماَلًة كاَنْت، أو بَراءًة، أو غَ  لَبَدِن كان ذلك، أو  َرمها،  ََّ} [الكهف: يـْ ]: فإذا فارقتموهم وختّليتم عنهم وما 16واْعتَـَزْلُته، وتـََعزَّْلُته، فاْعتَـَزَل {َوِإْذ اْعتَـزَْلُتُموُهْم َوَما يـَْعُبُدوَن ِإالَّ ا
]، {َوأَْعَتزُِلُكْم َوَما 90َفِإِن اْعتَـَزُلوُكْم فـََلْم يـَُقاتُِلوُكْم} [النَِّساء: يعبدون من األصنام فْأووا إىل الكهف. وقال تعاىل: {

َِّ} [َمرَمي:   ]. قال الشاِعُر:222]، {َفاْعَتزِلُوا النَِّساَء ِيف اْلَمِحيِض} [البَـَقَرة: 48َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن ا
  بِْيَت عاِتَكَة اليت أتـََعزَّلُ 

ُنوَن قبل 212ْم َعِن السَّْمِع َلَمْعُزوُلوَن } [الشَُّعَراء: وقولُه: {ِإنـَّهُ   ] أي اجلن َممُْنوُعوَن من السمع بـَْعَد أن كانُوا ُميَكَّ
 نزول القرآن. واَألْعَزُل: الذي ال سالح َمَعه، ومن السَّحاِب: ما ال َمَطَر فيه.

ْمر. يُقاُل: َعَزْمُت األْمَر، وَعَزْمُت عليه، واْعتَـَزْمُت {فَِإَذا َعَزْمَت عزم: الَعْزُم والَعزِميَُة: َعْقُد الَقْلِب على إْمضاِء األ
َِّ} [آل ِعمَران:  ْل َعَلى ا ]، {َوِإْن َعَزُموا الطََّالَق} 235]، {َوَال تـَْعزُِموا ُعْقَدَة النَِّكاِح} [البَـَقَرة: 159فـَتَـوَكَّ

ْد َلُه َعْزًما } [طه: 43األُُموِر } [الّشورى: ]، {ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم 227[البَـَقَرة:  ] أي 115]. وقال: {َوَملْ جنَِ
] وهم نوٌح 35 ُحماَفَظًة على ما أُِمَر ِبِه، وَعزِميًَة على الِقياِم به. {فَاْصِربْ َكَما َصبَـَر أُوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل} [األحقاف:

م عزموا على أداء الرسالة وْمحل أعبائها.وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد (صلوات هللا عل ويل العزم أل  يهم) وُوصفوا 
َماِل ِعزِيَن } [املَعارج:  ا ِعَزٌة، وأْصُلُه ِمْن: 37عزو: قال تعاىل: {َوَعِن الشِّ ُ ] ِعزيَن: أي َمجَاَعاٍت يف تَـْفرَقٍة، واِحَد

َتِسُب بـَْعُضهم إىل بعٍض إمَّا يف الِوالَدِة، أو يف املُظاَهَرِة،  َعَزْوتُُه فاْعتَـَزى، أي َنَسبـُْته فانـَْتَسَب. فكأنـَُّهمُ  اجلماعُة املُنـْ
َمْن تـََعزَّى ِبعَزاِء اجلاِهِليَِّة فأِعضُّوُه «ومنه: االْعتزاُء يف احلَْرِب، وهو أن يقوَل: أ ابُن فالٍن، وصاِحُب ُفالٍن. وُرِوَي: 

َنَسَب اجلاِهِليَِّة، ألنـَُّهْم كانوا َيسَتِغيثوَن ويُنادي الواِحُد: أ فالٌن بُن ُفالٍن، . ومعناه: من يـَْنِسُب )18(»َِِن أبِيهِ 
َتِمي إىل أَبيِه َوَجدِِّه لَشَرِفِه وِعّزِِه. وقيَل:  ِمْن َعزا َعزاًء لالنتساِب، وليس ِمْن َعِزَي يـَْعَزى للَعزاِء أي إذا » ِعزينَ «فـَيـَنـْ

 َّ ملؤمنني.َتَصبـََّر وََسَّى، فكأ  ا اْسٌم للَجماعِة اليت ينتسُب بعُضها إىل بعٍض يف التَّضاُمِن علىاالستهزاِء 
]، والُعْسَرُة: تـََعسُُّر وجوِد 6-5عسر: الُعْسُر: نَِقيُض الُيْسر {َفِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا *ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا } [الشَّرح: 

]. وأْعَسَر فالٌن، حنُو أضاَق أي 280] و {َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة} [البَـَقَرة: 117ِة} [الّتوبَة: املاِل {ِيف َساَعِة اْلُعْسرَ 
َستـُْرِضُع َلُه أُْخَرى } افْـتَـَقر. وتَعاَسَر البَـيِّعاِن أو الزَّوجان: ملَْ يتَِّفقا، وَتعاَسَر القوُم: َجَعلوا األمَر َعسرياً {َوِإْن تـََعاَسْرُمتْ فَ  ثِّر: 6ق: [الّطالَ  ] يـََتَصعَُّب فيه األْمُر. قاَل: {يـَْوًما َعَلى اْلَكاِفرِيَن َعِسريًا } [الُفرقان: 9]، و {يـَْوٌم َعِسٌري } [املدَّ ثِّر: 26 ُر َيِسٍري } [املدَّ ٍء ِحَني ]. وَعسََّرِين الرَُّجُل: طاَلَبِين ِبَشيْ 10-9]، {يـَْوَمِئٍذ يـَْوٌم َعِسٌري * َعَلى اْلَكاِفرِيَن َغيـْ

َتها.  الُعْسَرِة، أي َضيََّق َعَليَّ َوقـْ
َبَل وأْدبـََر، وذلك يف َمْبَدإ اللَّْيِل وُمْنتهاُه. فالَعْسَعَسُة 17عسعس: {َواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعَس } [الّتكوير:  ] أي أقـْ

عسَِّت الناُر: اشتعلْت ببطء. والَعسُّ والَعَسُس: والِعساُس: رِقَُّة الظَّالِم، وذلك يف َطَرِيفِ اللَّيِل. وعسَّ اخلَرب: أبطَأُه. و 
، »َكْلٌب اْعَتسَّ َخيـٌْر من َكْلٍب َرَبضَ «نـَْفُض الليِل َعْن أْهِل الّرِيبِة. وَرُجٌل َعاسٌّ وَعسَّاٌس، واَجلمُع الَعَسُس. ويف املََثِل: 



: الَقَدُح الضَّْخُم، ُيضَرُب لِْلَحثِّ على السَّْعِي والكسِب. والَعُسوُس من النِّساِء، املُ  لليِل. والُعسُّ َتعاِطَيُة لِلّرِيبِة 
 واجلمُع: ِعساٌس.

لُعَسْيلِة. قال عليِه 15عسل: الَعَسُل: ُجماُج أو لُعاُب النَّْحِل {ِمْن َعَسٍل ُمْصّفًى} [َحممَّد:  َ عِن اِجلماِع  ]. وُكينِّ
َلَتكِ حىت َتُذوِقي ُعَسيـْلَ «وعلى آلِِه الصالة والسَّالُم:  .والَعَسالُن: اْهِتزاُز الرُّْمِح، واْهِتزاُز  )19(»َته، وَيُذوَق ُعَسيـْ

ْئُب. يُقاُل: َمرَّ يـَْعِسُل، ويـَْنِسُل.  األْعضاِء يف الَعْدِو. والعاِسل، وأبو ِعْسَلة: الذِّ
ريَن َفسَُّروا َلَعلَّ وَعَسى يف  لّالزِِم، وقالوا: إنَّ الطََّمَع والرَّجاَء ال عسى: َعَسى: َطِمَع وتـََرجَّى. وكثٌري ِمَن املَُفسِّ الُقرآِن 

. ويف هذا منهْم ُقُصوُر َنَظر، وذاك أنَّ هللا تعاىل إذا ذََكَر ذلك َيذُكرُُه لَِيكوَن اإلنساُن منه راِجياً  َِّ ال َألْن  َيِصحُّ مَن ا
] أي ُكونُوا راِجَني يف ذلك 129وَُّكْم} [األعَراف: َيكوَن هو تعاىل يرجو، فقولُه {َعَسى َربُُّكْم َأْن يـُْهِلَك َعدُ 

ْلَفْتِح} [املَائدة:  ِ َِْيتَ  ُ َأْن  َّ ]، وقال {َوَعَسى أَْن َتْكَرُهوا 5]، {َعَسى َربُُّه ِإْن طَلََّقُكنَّ} [الّتْحرمي: 52{فـََعَسى ا
ٌر َلُكْم} [البَـَقَرة:  ًئا َوُهَو َخيـْ تُ 216َشيـْ ُتْم} [َحممَّد: ]، {فـََهْل َعَسيـْ ُتْم ِإْن ُكِتَب َعَلْيُكُم 22ْم ِإْن تـََولَّيـْ ]، {َهْل َعَسيـْ

ًرا َكِثريًا } [النَِّساء: 246اْلِقَتاُل} [البَـَقَرة:  ُ ِفيِه َخيـْ َّ ًئا َوَجيَْعَل ا ]. 19]. {َفِإْن َكرِْهُتُموُهنَّ فـََعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيـْ
ا َلَنبٌ أم ال، وَعِسَي النَّباُت يـَْعَسى َعًسى، إذا َصُلَب وَغُلَظ، وَعِسَي اللَّْيُل يـَْعُسو، أي أْظَلَم.واملُْعِسَيُة: الشَّاُة ُيَشكُّ    أِ

]، {ِعْشُروَن َصاِبُروَن} 196عشر: الَعَشَرُة والُعْشُر والعشروَن والَعِشُري والِعْشُر َمْعُروَفٌة. {تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة} [البَـَقَرة: 
ثِّر: 65نَفال: [األ َها ِتْسَعَة َعَشَر } [املدَّ م 30]، {َعَليـْ ا الُعْشر، وَعَشْرُ ]. وعواشر القرآن: اآلُي اليت يتّم 

م: َصيـَّْرُت ماهلَ  م َعَشَرًة، أْعِشُرهم: ِصْرُت عاِشَرُهم من َأْعَشَر القوُم: صاروا َعَشَرًة. وَعَشَرُهْم: أَخَذ ُعْشَر ماهلِِم. وَعَشْرُ
َناُهْم} [َسَبإ: و  َقٌة ُعَشراُء: 45ذلك أْن َجتَْعَل التِّْسَع َعَشَرًة. وِمْعشاُر الشيِء: ُعْشُر. {َوَما بـََلُغوا ِمْعَشاَر َما آتـَيـْ ]. و

اُق 4َمرَّْت من َمحِْلها َعَشَرُة أْشُهر، وَمجُْعها ِعشاٌر {وِإَذا اْلِعَشاُر ُعطَِّلْت } [الّتكوير:  ُ احلمري، لكونه ]. والتعشُري: 
َر إىل َعَشَرَة أصوات. وجاؤُوا ُعشاَرى: َعَشَرًة َعَشَرًة. وَثوٌب ُعَشاريٌّ: ما طُولُه َعَشَرُة أْذرٍُع.والِعْشُر قطعٌة من شيٍء ُكسِ 

 َعْشِر ِقطٍع، واجلمُع أْعَشاٌر، وأْصُلُه: أْن يكوَن على َعَشَرِة أْقطاٍع، وعنه اْسُتِعَري قوُل الشاِعر:
 َمْيِك يف َأْعشاِر قـَْلٍب ُمَقتَّلٍ ِبَسهْ 

ْم، أي َيِصريوَن له ِمبَْنزَلِة الَعَدِد الكاِمِل، وذلك أنَّ الَعَشَرَة هو ال  َعَدُد الكاِمُل والَعِشريَُة: أْهُل الرجِل الذيَن يـََتَكثـَُّر 
ْم. ]، َفصاَر الَعِشريَُة اْمساً لِ 24{َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم} [الّتوبَة:  ُكلِّ مجاعٍة من أقارِب الرجِل اَألْدنَني الذيَن يـََتَكثـَُّر 

ْلَمْعُروِف} [النَِّساء:  ِ ]، والَعِشُري: املُعاِشُر قريباً كان أو 19وعاَشْرتُُه: ِصْرُت له َكَعَشَرٍة يف املُصاَهَرِة {َوَعاِشُروُهنَّ 
 َمعاِرَف.

َمِة، وهو أَوَُّل الظَّالِم، والعشيَُّة: الَعِشيُّ {ِإالَّ َعِشيًَّة أَْو ُضَحاَها } عشو: الَعِشيُّ: ِمْن صالِة املغرب إىل الَعتَ  ]. والِعشاءاِن: املَْغرُب والَعَتَمُة. والَعشا: ظُْلَمٌة تـَْعَرتُض يف الَعْنيِ. يُقاُل: َرجٌل أْعَشى، وامرأٌة َعْشواُء. 46[النَّازَعات: 
لليِل َعْشَوًة وُعْشَوًة، كالشُّْعَلِة. وقيَل: َخيِْبُط َخْبَط َعْشواَء، و  َيِت الناُر اليت تـَْبُدو  ا َلْيًال، ومسُِّ ُ َعَشْوُت الناَر: َقَصْد



] أي يـُْعِرْض أو يـَْعَم عنها، 36َعِشَي َعْن كذا، حنُو َعِمَي عنه. {َوَمْن يـَْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْمحَاِن} [الّزخُرف: 
، وصالُة والَعواِشي: اِإلبُل اليت تـَرْ  َعى َلْيًال، الواِحَدُة: عاِشَيٌة. ومنه قيَل: العاِشَيُة تـَُهيُِّج اآلبَِيَة. والَعشاُء: َطعاُم الَعِشيِّ

ُتُه. وقيَل:  يـْ : الظهر والعصر. وقد َعِشيُت َوعشَّ الحتياط واألخذ ». ِعْش وال تـَْغتَـرَّ «الَعِشيِّ مثل ُيضرُب يف التوصية 
 إذا كنَت يف سَفٍر، وال تتواَن ثِقًة ِمنَك أن تتعشَّى عنَد أهلَك فلعلََّك ال جتُد عندهم شيئاً. حلذر، ومعناُه َتعشَّ 

عصب: الَعَصُب: أْطناُب املفاِصِل اليت تالئُِم بـُنـْيَـَتها وتشدُّها. وْحلٌم َعِصٌب: َكِثُري الَعَصِب. واملَْعُصوُب: املَْشدوُد 
يُقاُل ِلُكلِّ َشدٍّ َعْصٌب، حنو قوهلِِْم: ألْعِصبَـنَُّكْم َعْصَب السَِّلَمِة. وُفالٌن َشِديُد  لَعَصِب املَْنزوِع من احليواِن. مث

] َشديٌد، َيِصحُّ أن َيكوَن مبْعَىن فاِعٍل، 77الَعْصِب، وَمْعُصوُب اخلَْلِق: أي ُمْدَمُج اخلِْلَقِة. {يـَْوٌم َعِصيٌب} [ُهود: 
َبٌة وأن يكوَن مبَْعَىن َمْفعوٍل، أي يـَوْ  . والُعْصَبُة: مجاَعٌة ُمتَـَعصِّ ٌم جمموُع األْطراِف، كقوهلِِْم: يوٌم َكَكفَِّة حاِبٍل، وَحْلَقِة خامتٍَ

ْلُعْصَبِة} [الَقَصص:  ِ ] أي ُجمَْتِمَعُة الكالِم ُمَتعاِضَدٌة. 8]، {َوَحنُْن ُعْصَبٌة} [يُوُسف: 76ُمَتعاِضَدٌة {َلتَـُنوُء 
إذا اجتمعوا، فإذا جتمَّعوا على فريٍق آخرين قيل تعصَُّبوا واستجمعوا فصاروا ُعْصَبًة، وَعَصُبوا به واْعَصْوَصَب الَقْوُم: 

أْمراً. وَعَصَب الّرِيُق ِبَفِمِه: يَِبَس حىت صاَر كالَعَصِب، أو كاملَْعُصوِب به. والَعْصُب: من بُرود الَيَمِن، فيه نُقوٌش. 
 أو الِعمامُة. وقد اْعَتَصَب فالٌن، حنُو تـََعمََّم. والِعصابَُة: ما يـُْعَصُب به الرأُس،

ًرا} عصر: الَعْصُر: َمْصَدُر َعَصَر. واملَْعُصوُر: الشيُء الَعِصُري. والُعصارُة: نُفايَُة ما يـُْعَصُر {ِإّينِ أَرَاِين أَْعِصُر مخَْ 
طُوَن أو يستخرجون منه اخلَيـَْر، كعصري ] أي َيْستَـْنبِ 49]. وأما قوله {َوِفيِه يـُْعِصُروَن } [يُوُسف: 36[يُوُسف: 

العنِب والزيت والفواكه، وُقرىَء: يـُْعَصُروَن أي ْميَطُروَن. واْعَتَصْرُت من كذا: أَخْذُت ما َجيْري َجمَْرى الُعصاَرِة. قال 
 الشاِعُر:

نِهِ  ا الَعْيُش ِبُرَّ  وأْنَت من أفنانِِه ُمْعَتِصرْ      وإمنَّ
ِيت 14ُمْعِصَراِت َماًء َثجَّاًجا } [النّـَبِإ: {َوأَنْـَزْلَنا ِمَن الْ  ، وقيل: اليت َ ملََطر، أي َتُصبُّ ] أي ِمَن السحاِئِب التيتَـْعَتِصُر 

ا عموٌد {َفَأَصابـََها ِإْعَصارٌ  َّ : } [البَـَقَرةِإلْعصاِر. واِإلْعصاُر: رِيٌح تـَْرَتِفُع ِبُرتاٍب بـَْنيَ السماِء واألرِض لَتْسَتِديَر كأ
ملاِء، ومنه: الَعْصُر، والَعَصُر: املَْلجأُ، والَعْصُر والِعْصُر: حٌني من الدَّْهرُ 266 ، ]. واالْعِتصاُر: أن يـَُعضَّ فَـيـُْعَتَصَر 

، ومنه صالُة الَعْصر. و 2-1واجلمُع: الُعُصوِر {َواْلَعْصِر *ِإنَّ اإلْنَساَن َلِفي ُخْسٍر } [الَعصر:  إذا ]. والَعْصُر: الَعِشيُّ
. وقيَل: اللَّْيُل والنهاُر، وذلك كالَقَمَرْيِن للشمِس والَقَمر.  قيل: الَعْصراِن، فقيَل: الَغداُة والَعِشيُّ

ذا يَِبَس عصف: الَعْصُف والَعِصيَفُة: الَوَرق املُجَتِمُع الذي يكوُن فيه السُّنـُْبُل، أو الَوَرُق الذي يـَتَـَفتَُّح َعِن الثََّمَرِة، فإ
] 5]، وقوله {َكَعْصٍف َمْأُكوٍل } [الِفيل: 12مًا، ومنه التِّْنبُ وَدقائُقُه {َواحلَْبُّ ُذو اْلَعْصِف} [الرَّمحن: صاَر ُحطا

أي كزرع قد أكلته الدواب، مث راثته والروث قد يبس وِديست وتفّرقت أجزاؤه. أو كَوَرٍق ُأِخَذ ما فيه من اَحلبِّ وبقَي 
م الّرِيُح، تشبيهاً هو ال َحبَّ فيه. ورِيٌح عاِصفٌ  ، وعاِصَفٌة، وُمْعِصَفٌة: َتْكِسُر الشيَء فـََتْجَعُلُه َكَعْصٍف. وَعَصَفْت 

 بذلك.



َِّ} [ُهود:  ] أي ال شيَء يـَْعِصُم 43عصم: الَعْصُم: اِإلْمساُك. واالْعِتصاُم: االْسِتْمساُك. {َال َعاِصَم اْليَـْوَم ِمْن أَْمِر ا
ا ذلك تـَْنِبيٌه منه على املَْعَىن املَْقُصوِد منه. ومن قال: َمْعناهُ  : ال َمْعصوَم، فليَس يْعِين أنَّ العاِصَم ِمبَْعىن املَْعُصوِم، وإمنَّ

َِّ ِمْن َعاصِ  ٍم} بذلك، وذلك أنَّ العاِصَم واملَْعُصوَم يـََتالَزماِن، فأيُّهما َحَصَل، َحَصَل َمَعه اآلَخُر {َما َهلُْم ِمَن ا
يًعا} [آل ِعمَران: 27[يُونس:  َِّ مجَِ لشيِء {َواْعَتِصُموا ِحبَْبِل ا ]، {َوَمْن يـَْعَتِصْم 103]. واالْعِتصاُم: التََّمسُُّك 

َِّ فَـَقْد ُهِدَي ِإَىل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم } [آل ِعمَران:  ]. واْستَـْعَصَم: اْسَتْمَسَك، كأنَّه طََلَب ما يـَْعَتِصُم به ِمْن 101ِ
] أي َحتَرَّى ما يـُْعِصُمه. وقولُه: {َوَال ُمتِْسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر} 32 الفاِحَشِة. قال: {َفاْستَـْعَصَم} [يُوُسف: ركوبِ 

َي النِّكاُح ِعْصَمًة ألنَّ املنكوحَة تكوُن يف حباِل الزَّْوِج 10[املُمَتحَنة:  ] أْي ال ُمتِْسكوا ِبِنكاِح الكاِفراِت، ومسُِّ
ُهم أوًَّال مبا َخصَُّهم به ِمن صَ وِعْصَمتِ  َّ َِّ (تعاىل) إ . وِعْصَمُة األنبياِء: ِحْفُظ ا فاِء ِه. والِعصاُم: ما يْعَصُم به، أي ُيَشدُّ

ْنزاِل ا لنُّْصَرِة، وبِتثبيِت أْقداِمِهم، مث  لسَّكيَنِة عليهم، اَجلْوهِر، مث مبا أْوالُهْم من الَفضاِئِل اِجلْسِميَِّة والنـَّْفِسيَِّة، مث 
ُ يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس} [املَائدة:  َّ لتـَّْوِفيِق. {َوا ِم، و واِر 67وِحبِْفِظ قـُُلِو ] أي مينعك من الناس، والِعْصَمُة: ِشْبُه السِّ

 أو الِقالَدة، واملِْعَصُم: َمْوِضُعها ِمَن الساعد.
لَعصا. وَعِصيُت عصو: الَعصا: أْصلُه من الواِو لِقوهلِِم يف تـَْثنِ  َيِته َعَصواِن، ويُقاُل يف َمجِْعِه ِعِصيٌّ. وَعَصْوتُه: َضَربـُْته 

]، 18]، {َقاَل ِهَي َعَصاَي} [طه: 107]، {فََأْلَقى َعَصاُه} [األعَراف: 10لسَّْيِف. {َوأَْلِق َعَصاَك} [النَّمل: 
]. ويُقاُل: أْلَقى ُفالٌن َعصاه، إذا نـََزَل، وأَقاَم َتَصوُّراً حباِل َمن عاَد ِمْن 44{فََأْلَقْوا ِحَباَهلُْم َوِعِصيـَُّهْم} [الشَُّعَراء: 

 َسَفرِِه. قال الشاِعُر:
ا النَّوى  فأْلَقْت َعصاها واْستَـَقرَّْت 

ً، إذا َخرََج عن الطَّاعِة، وأْصلُه: أْن يـََتَمنََّع ِبَعصاه {َوَعَصى آَدُم َربَُّه} [طه:   ]، {َوَمْن يـَْعِص 121وَعَصى ِعْصيا
ََّ َوَرُسوَلُه} [النَِّساء:  ]. {ِإنَّ الشَّْيطَاَن َكاَن لِلرَّْمحَاِن َعِصيا } [َمرَمي: 91]، {آآلَن َوَقْد َعَصْيَت قـَْبُل} [يُونس: 14ا

 ] أي عاصياً. ويُقاُل ِفيَمْن خاَلَف اجلماَعَة وفاَرقَـُهم: َشقَّ فالٌن الَعصا.44
 : ِمَل} [آل ِعمَران: عض: الَعضُّ َ ألْسناِن {َعضُّوا َعَلْيُكُم اَأل ]، {َويـَْوَم يـََعضُّ الظَّاِملُ َعَلى َيَدْيِه} 119أْزٌم 

: للنـََّوى، واليابس من 27[الُفرقان:  ] وذلك ِعباَرٌة عِن النََّدِم ِلما َجَرى به عاَدُة الناِس أن يـَْفَعُلوُه عنَد ذلك. والُعضُّ
: ُمباِلٌغ يف أْمره،  احلشيش أو الشعري  الذي يـََعضُّ عليه اإلبُل. والِعضاُض: ُمعاضَُّة الدَّوابِّ بـَْعَضها بـَْعضاً. وَرُجٌل ُمِعضٌّ

َرًة، ِحبََسِب ما يُباَلُغ فيه. يُقاُل هو ُعضُّ َسَفر، وعِ  ِم  رًَة، ويف الذَّ ضٌّ يف كأنَُّه يـََعضُّ عليه. ويُقاُل ذلك يف املَْدِح   . وَزَمٌن َعضوٌض: فيه َجْدٌب. والتـَّْعُضوُض: َضْرٌب من التَّْمر األسوِد الشديِد احلالوة، َيْصُعُب َمْضُغه.اُخلصوَمةِ 
ا عضد: الَعُضُد: ما بـَْنيَ املِْرَفِق إىل الَكِتِف. وَعَضْدتُُه: أَصْبُت َعُضَده، وعنه اْسُتِعَري: َعَضْدُت الشََّجَر أي قطعُته

ُخُذ َعُضَد الناقِة، فـَيَـتَـنَـوَُّخها. ويُقاُل: َعَضْدتُُه، أو عاَضَدُه ُمعاَضَدًة: َنَصَرُه. وُيْسَتعاُر ملِْعَضِد. وَمجٌَل  عاِضٌد، عندما َ
َِِخيَك} [الَقَصص:  ]، {َوَما ُكْنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلَِّني َعُضًدا 35الَعُضُد لِلُمِعِني كالَيِد. قال تعاىل: {َسَنُشدُّ َعُضَدَك 



]. ورجٌل أْعَضُد: َدِقيُق الَعُضـِد. وَعِضَد ُفالٌن (جمهوًال): َشَكا َعُضَدُه، وهو داٌء يَنالُه يف َعُضِده. 51[الكهف: } 
اَحلْوِض:  وُمَعضٌَّد: َمْوُسوٌم يف َعُضِده. ويُقاُل ِلِسَمِتِه ِعضاٌد. والِعضاد: ما ُشدَّ يف الَعُضِد ِمَن اِحلْرِز، الّدملُج. وأْعضادُ 

لَعُضِد.جَ   وانُِبه، تشبيهاً 
لَعَضِل عضل: الَعَضَلُة: ُكلُّ حلٍَْم ُصْلٍب يف َعَصٍب. ورُجٌل َعِضٌل: َضْخُم َعَضَلِة الساق. َوَعَضْلُتُه: َحَبْسُتُه، وَشَدْدتُه 

ُته. وُجتُوِّز به يف ُكلِّ َمْنٍع َشِديٍد. {َفَال تـَْعُضلُ  وُهنَّ َأْن يـَْنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ} [البَـَقَرة: املَُتناَوِل من احلَيواِن، حنُو َعَصبـْ
َر ] قيَل: ِخطاٌب َألْولِياِء األُُموِر، أي وال متنَـُعوُهنَّ عن النِّكاح. وَعضََّلِت الدابَُّة أو املرأُة ِبَوَلِدها، إذا تـََعسَّ 232

 ُخروُجُه. قال الشاِعُر:
لَفضاِء َمرِيَضةً   ًة ِمنَّا ِجبَْمٍع َعَرْمَرمِ ُمَعضَّلَ   تـََرى األرَض ِمنَّا 

اِهَيُة املُْنَكَرُة.  وداٌء ُعضاٌل: َصْعُب البُـْرِء. والُعْضَلُة: الدَّ
] أي ُمَفرَّقاً، فقالوا: َكهانٌَة وشعر، وقالوا: أساطُري األوَِّلَني، إىل غِري 91عضن: {َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضَني } [اِحلجر: 

] 85َمْعَىن ِعِضَني ما قال تعاىل: {أَفـَتـُْؤِمُنوَن بِبَـْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَـْعٍض} [البَـَقَرة:  ذلك ِممَّا وَصُفوه به. وقيَل:
ْلِكَتاِب ُكلِِّه} [آل ِعمَران:  ِ ]. وِعُضون مجٌع، كقوهلِِم: ثُِبون، وِظُبوَن يف مجع 119ِخالَف َمْن قال فيه: {َوتـُْؤِمُنوَن 

: هو من الَعْضو: أو ثـَُبٍة، وظَُبٍة. ومن األ ُتُه. قال الِكساِئيُّ ْصِل الُعْضُو، والِعْضُو، والتـَّْعِضَيُة: َجتْزئُة األْعضاِء. وقد َعضَّيـْ
َهٌة؛ وِعَضَوٌة يف لَُغٍة، لقوهلِِم: ِعَضوان. و  ال «ُرِوَي: ِمن الَعْضِه، وهي َشَجٌر. وأْصُل ِعَضٍة يف لَُغٍة: ِعَضَهٌة، لقوهلِِْم: ُعَضيـْ

 ، أي ال يـَُفرَُّق ما يكوُن تـَْفريُقه َضَرراً على الَوَرثَِة، َكَسْيٍفُيكَسُر بِِنْصَفْنيِ، وحنو ذلك.)20(»ِضَيَة على أهل املِرياثِ تـَعْ 
اها، نَ عطف: الَعْطُف: يُقاُل يف الشيِء إذا ُثِينَ أَحُد َطَرفـَْيِه إىل اآلَخر، َكَعْطِف الُغْصِن: إذا َحَناُه، ويف الوساَدِة: إذا ثَـ 

ِه، وهو الذي ميِكُنه واحلَْبِل: إذا َطَواُه، ومنه قيَل لِلّرِداِء املَْثِينِّ ِعطاٌف. وِعْطفا اإلْنساِن: جانِباُه ِمْن َلُدْن َرأِسِه إىل َورَِكيْ 
ُه، وحنِو ذ لك من األلفاِظ، قال تعاىل أْن يـُْلِقَيُه من َبَدنِِه. ثىن عطفه: إذا أْعَرَض وَجفا، حنُو ََى ِجبانِِبه، وَصعََّر َخدَّ

ِينَ ِعْطِفِه} [اَحلّج:  َيٌة 9{َ ]. وُيْسَتعاُر لِلَمْيِل والشََّفَقِة إذا ُعدَِّي ِبَعَلى. يُقاُل: َعَطَف عليه، وثَناه عاِطَفُة َرِحٍم، وظَبـْ
دِّ،  َقٌة َعطوٌف على ولدها. وإذا ُعدَِّي بَعْن يكوُن على الضِّ  حنُو: َعَطْفُت َعْن ُفالٍن.عاِطَفٌة على وَلِدها، و

يها. عطل: الَعَطُل: فـُْقداُن الّزِيَنِة والشُّْغِل. يُقاُل: َعِطلِت املرأُة،فهي ُعُطٌل، وعاِطٌل. ومنه: قَـْوٌس ُعُطٌل: ال َوتـََر عل
ً من الَعَمِل، فـَتَـَعطََّل {َوبِْئٍر ُمعَ  ]. ويُقاُل ِلَمْن َجيَْعُل 45طََّلٍة} [اَحلّج: وَعطََّل املرأَة زوُجها: نـَزََع ُحِليَّها، وَعطََّل فال

اَر َعْن ساِكِنها، واِإلبَل َعْن راِعيها.  العاَمل بَزْعِمِه فارِغاً َعْن صاِنٍع أتقنه وَزيـََّنُه: ُمَعطٌِّل. وَعطََّل الدَّ
َلُة {َحىتَّ يُـ  ]. واْخَتصَّ الَعِطيَُّة 29ْعُطوا اجلِْْزيََة} [الّتوبَة: عطو: الَعْطُو: التَّناُوُل. واملُعاطاُة: املُناَوَلُة. واإلعطاُء: اإل

َلِة {َهَذا َعطَاُؤَ} [ص:  لصِّ ]، {َفِإْن 50]، {َربـَُّنا الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُمثَّ َهَدى } [طه: 39والَعطاُء 
َها ِإَذا ُهْم َيسْ  ]. أي ِمَن الصََّدقاِت؛ وأْعَطى الَبعُري: اْنقاَد، 58َخطُوَن } [الّتوبَة: أُْعُطوا ِمنـَْها َرُضوا َوِإْن ملَْ يـُْعَطْوا ِمنـْ

. وَظْيبٌ ُعْطٌو وعاٍط: َرَفَع رَأَسه لَِتناُول األْوراِق.  وأْصُلُه: أْن يـُْعطَي َرأَسه، َفال يـََتأىبَّ



 َ ] وُقرىَء: 14 اْلِعظَاَم حلًَْما} [املؤمنون: عظم: الَعْظُم َقَصُب احليواِن الذي عليه اللحم، َمجُْعُه ِعظاٌم. قال: {َفَكَسْو
ْسُتِعَري َعْظماً. ومنه قيَل: َعَظَمُة الذِّراِع، ِلُمْستَـْغَلِظها. وتـََعظََّم: تكبـََّر، وتعاَظَم الرجُل: أرى من نفِسِه أنه عظيٌم، مث ا

]، {ُقْل ُهَو نـََبأٌ 15َمْعًىن {َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم } [األنَعام:  ِلُكلِّ َكبري، فُأْجرَِي َجمْراُه َحمُْسوساً كان أو َمْعُقوًال، َعْيناً أو
]، {َرُجٍل ِمَن اْلَقْريـَتَـْنيِ َعِظيٍم } [الّزخُرف: 2-1]، {َعمَّ يـََتَساَءُلوَن *َعِن النـََّبِإ اْلَعِظيِم } [النّـَبِإ: 67َعِظيٌم } [ص: 

لُه أْن يُقاَل يف األْجزاء املُتَِّصَلِة، والَكِثُري يُقاُل يف املُنـَْفِصَلِة، مث قد يُقاُل ]. والَعِظيُم إذا اْستـُْعِمَل يف األْعياِن، فأصْ 31
َفِصِل: َعِظيٌم، حنُو: َجْيٍش َعِظيٍم، وماٍل عظيٍم، وذلك يف َمْعَىن الَكِثري. والَعِظيَمُة: النازَِلُة الشديدُة، وعظ اِئُم هللا يف املُنـْ

أي ُحَرماً » إنَّ لُفالن َمَعاِظَم واجبة املراعاة«ِه وأوامرِِه، ومعَظُم الشيء: أكثرُُه، يُقاُل: (تعاىل) ما َعُظَم من معجزاتِ 
 وحقوقاً ُمْستَـْعَظَمًة.

] الِعْفريُت ِمَن اِجلنِّ هو العارُِم اخلَِبيُث، العظيُم الدهاء، وُيْسَتعاُر ذلك 39عفر: {َقاَل ِعْفرِيٌت ِمَن اجلِْنِّ} [النَّمل: 
َبَة: الِعْفريُت: املَُوثَُّق اخلَْلِق، وأْصُلُه » َرُجٌل ِعْفريٌت نِْفريتٌ «اِن اْسِتعاَرَة الشَّْيطان له. يُقاُل: لِإلنس إتباع. قال ابُن قـُتَـيـْ

اِب. وعاَفره: صاَرعه، فألقاه على الَعْفر. ورجٌل ِعْفٌر، حنو شرٍّ وِمشْر. وَلْيُث ِعِفّرِيَن األسد، أو دابٌَّة  من الَعْفر، أي الرتُّ َء تـَتَـَعرَُّض للرَّاِكِب وتضربُُه بذنبها، وقيَل ِعْفرِيَُة الدِّيِك، كناية عن ريش عنِقِه.  ُتْشبُه احلِْر
ا عن َغَلَبِة الشَّْهَوِة وتـَُغلُِّب طهارة اجلسِد والتـَّبَـتُِّل؛ واملُتَـ  َتعاِطي َعفُِّف: املُ عف: الِعفَُّة: ُحُصوُل حالٍة لِلنـَّْفِس َمتَْتِنُع 

ِة، أي الَبِقيَِّة لذلك ِبَضْرٍب ِمَن املُماَرَسِة والَقْهر، وأْصلُه االْقِتصاُر على تَناُوِل الشيِء القليِل اجلارِي َجمَْرى الُعفاَفِة والُعفَّ 
مَّا ال حيَِلُّ وال ْجيُمُل قَـْوًال من الشيِء، أو َجمَْرى الَعْفَعِف، (وهو َمثَُر الطلح). واالْسِتْعفاُف: طََلُب الِعفَِّة، َأْي الَكفُّ عَ  ُدوَن ِنَكاًحا} [النُّور: 6أَْو ِفْعًال. قال تعاىل: {َوَمْن َكاَن َغِنيا فـَْلَيْستَـْعِفْف} [النَِّساء:  ]، و {َوْلَيْستَـْعِفِف الَِّذيَن َال جيَِ

33.[ 
ا عفو: الَعْفُو: الَقْصُد لَِتناُوِل الشَّْيِء، يُقاُل: َعفاه واْعَتفاهُ  ْ ، أي َقَصَدُه ُمَتناِوًال ما ِعْنَدُه. وَعَفِت الّرِيُح الدَّاَر: َقَصَد

ذا النََّظِر، قاَل الشاِعُر: َرها، و  ُمَتناِوَلًة آ
ا ِ  أَخَذ الِبَلى آ

َدةِ   ا َقَصَدْت هي الِبَلى. وعفا النـَّْبُت والشََّجُر: َقَصَد تَناُوَل الزِّ َّ اُر: كأ َدِة. وَعَفِت الدَّ ، كقوِلَك: أَخَذ النـَّْبُت يف الزِّ
ْفُو هو التَّجاِيف وَعَفْوُت عنه: َقَصْدُت إزاَلَة َذنِْبِه َصارِفاً عنه. فاملَْفُعوُل يف احلقيقِة َمتـُْروٌك، وَعْن: ُمتَـَعلٌِّق ُمبْضَمر. فالعَ 

ْنِب أو اِإلعراِض َعِن الُعقوبَِة اليت َيْسَتِحقُّها {َفَمنْ  ]، {َوَأْن تـَْعُفوا أَقْـَرُب 40 َعَفا َوَأْصَلَح} [الّشورى: َعِن الذَّ
]، 66]، {ِإْن نـَْعُف َعْن َطائَِفٍة ِمْنُكْم} [الّتوَبة: 52]، {ُمثَّ َعَفْوَ َعْنُكْم} [البَـَقَرة: 237لِلتـَّْقَوى} [البَـَقَرة: 

ُهْم} [آل ِعمَران:  ] أي ما َيْسُهُل َقْصُدُه وتَناُولُه. وقيل: 199عَراف: ]، وقولُه: {ُخِذ اْلَعْفَو} [األ159{فَاْعُف َعنـْ
] أي الفاضَل عن 219معناه َتعاطي الَعْفو َعِن الناِس. وقولُه: {َوَيْسأَُلوَنَك َماَذا يـُْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو} [البـََقَرة: 

دَُّقوا به، فالَعْفُو هنا ما يقدُر على ِإنفاقه بعد احلاجِة، واملعىن: أنفُقوا ما تيسََّر إنفاُقُه حلاجاِتكم، وما َفَضَل عنها فتص



مِني احلَاَجة. وقوهلُم: أْعَطى َعْفواً، فـََعْفواً َمْصَدٌر يف َمْوِضِع احلاِل، أي أْعَطى، وحالُه حاُل العايف، أي الطالِب 
 يعاً، وهو قوُل الشاِعر:للفضِل أو الّرِزِق، أَِو القاِصِد للتَّناُوِل إشاَرًة إىل املَْعَىن الذي ُعدَّ َبدِ 

 كأنََّك تـُْعِطيِه الذي أْنَت سائُِلهُ 
 ََّ  َكاَن َعُفوا وقوهلُْم يف الدُّعاء: أسأُلَك الَعْفَو والعاِفيَة، أي تـَْرَك الُعقوبَِة والسَّالَمَة. ومن صفاتِِه تباَرَك وتعاىل: {ِإنَّ ا

أي ُطالَُّب الّرِْزِق ِمْن َطْريٍ وَوْحٍش  )21(»َلت العاِفيُة َفَصَدَقةٌ وما أكَ «]. وقولُه (ص) : 43َغُفوًرا } [النَِّساء: 
]، فَـَيكوُن 178وإْنساٍن، وقيل إّن أصَل العفِو: التـَّْرُك، من قوِلِه تعاىل: {َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشيٌء} [البـََقَرة: 

 ] حىت تـَرَُكوا.95ا} [األعَراف: َمْعىن قوِلِه َتعاىل يف ُسوَرِة اَألعراِف: {َحىتَّ َعَفوْ 
َجَعَلَها َكِلَمًة عقب: الَعِقُب: ُمَؤخَُّر الّرِْجل. وقيَل: َعْقٌب، وَمجُْعُه: أْعقاٌب. واْسُتِعَري الَعِقُب لِْلَوَلِد، َوَوَلِد الَوَلِد. {وَ 

ِقَيًة ِيف َعِقِبِه} [الّزخُرف:  مامُة. وَعِقُب الشَّْهِر: من قوهلِِم، جاَء يف َعِقِب ] قيَل ِهَي كلمُة الّتوحيِد، وقيَل ِهَي اإل28َ
 منها الشَّْهر، أي آِخره. وجاَء يف َعِقبه، إذا بَِقَيْت منه بَِقيٌَّة. ورَجَع على َعِقبه، إذا انـْثـََىن راِجعاً على الطريِق اليت جاءَ 

َقِلُب َعَلى َعِقبَـْيِه} [البَـَقَرة:  رِِمهَا َقَصًصا } ] حنُو َرَجَع على 143سريعاً. {يـَنـْ َ ا َعَلى آ حاِفَرتِِه، وحنُو: {فَاْرَتدَّ
ُتْم َعَلى 71]. وكذلك قوهلم: َرَجَع َعْوُدُه على بَْدئِِه. قال: {َونـَُردُّ َعَلى َأْعَقابَِنا} [األنَعام: 64[الكهف:  ]، {انْـَقَلبـْ

َقِلْب َعَلى َعِقبَـيْ 144أَْعَقاِبُكْم} [آل ِعمَران:  ]، {َنَكَصَعَلى َعِقبَـْيِه} [األنَفال: 144ِه} [آل ِعمَران: ]، {َوَمْن يـَنـْ
ُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم تـَْنِكُصوَن } [املؤمنون: 48 ]. وَعَقَبُه: إذا تاله َعْقباً، حنُو: َدبـََرُه وقـََفاُه. والُعْقُب 66]، {َفُكنـْ

لثَّواِب واجلَ  ٌر ُعْقًبا } [الكهف: والُعْقىب مبعىن العاِقَبِة واآلِخَرِة، َخيَْتصَّاِن  ً َوَخيـْ ٌر ثـََوا ]. قال تعاىل: 44زاِء، حنُو: {َخيـْ
اِر } [الّرعد:  لثَّواِب، حنُو: {َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقَني } [األعَراف: 22{أُوَلِئَك َهلُْم ُعْقىب الدَّ ]. والعاِقبُة إْطالقُها َخيَْتصُّ 

إلضافة يف الُعقُ 128 ]. وقولُه تعاىل: {َفَكاَن 10وبَِة، حنُو: {ُمثَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن َأَساُءوا} [الرُّوم: ] قد ُتْستَـْعَمُل 
ْرُهْم بَِعَذاٍب أَلِيٍم} 17َعاِقبَـتـَُهَما أَنـَُّهَما ِيف النَّاِر} [اَحلشر:  ] يصحُّ أن يكوَن ذلك اْسِتعاَرًة من ِضدِِّه، كقوِلِه: {فـََبشِّ

لَعذاِب. قال: {َفَحقَّ ِعَقاِب } [ص: ]. والعُ 21[آل ِعمَران:  ]، {َشِديُد 14ُقوَبُة واملُعاقـََبُة والِعقاُب ْختَتصُّ 
ُتْم ِبِه} [الّنحل: 196اْلِعَقاِب } [البـََقَرة:  ُتْم فـََعاِقُبوا ِمبِْثِل َما ُعوِقبـْ ]، {َوَمْن َعاَقَب ِمبِْثِل َما 126]، {َوِإْن َعاقـَبـْ
َيت بشيٍء بـَْعَد آَخَر. يُقاُل: َعقََّب فالٌن يف الصَّالِة: َصلَّى فمكَث يف 60ُعوِقَب ِبِه} [اَحلّج:  َ ]. والتـَّْعِقيُب: أْن 

َباٌت ِمْن بـَْنيِ يََدْيِه َوِمْن َخلْ  ِفِه} موضعه لينتظَر َصالَة ُأْخرى، أو َجَلَس بَعَدها ِلدعاٍء أو َمْسَأَلٍة. قال: {َلُه ُمَعقِّ
] َأْي ال أَحَد 41ٌة يـََتعاقـَُبوَن عليه َحافظَني له. وقولُه: {الَ ُمَعقَِّب ِحلُْكِمِه} [الّرعد: ] أي مالئك11[الّرعد: 

ِقَض له؛ مْن قوِهلْم: َعقََّب احلاِكُم على ُحْكِم َمْن  َلُه، إذا يـَتَـَعقَُّبُه، ويـَْبَحُث َعْن ِفْعِلِه، واملَْعىن: ال رادَّ له، وال  قـَبـْ  ِعُر:تـَتَـبـََّعه. قال الشا
َِّ تَـْعِقيبُ   وما بـَْعَد ُحْكِم ا



وجيوُز أن يكوَن ذلك نـَْهياً للنَّاِس أْن َخيُوُضوا يف الَبْحِث َعْن ُحْكِمِه وِحْكَمتِه إذا َخِفَيْت عليِهم، ويكوُن ذلك ِمْن 
] أي مل يـَْلَتِفْت وَراَءه. 10قِّْب} [النَّمل: حنو النـَّْهي َعِن اخلَْوِض يف ِسرِّ الَقَدِر. وقولُه تعاىل: {َوىلَّ ُمْدِبرًا َوملَْ يـُعَ 

وِب َظْهر. واالْعِتقاُب: أن يـََتعاَقَب َشيٌء بـَْعَد آَخَر، كاْعِتقاِب اللَّيل والنَّهاِر. ومنه الُعْقَبُة: أْن يـََتعاَقَب اْثناِن على رك
] أي َأْوَرثـَُهْم ُخبُْلُهم 77 ذلك. {َفَأْعَقبَـُهْم نَِفاقًا} [الّتوبَة: وُعْقَبُة الطَّائِر: ُصعوُدُه واحنَِْدارُُه. وأْعَقَبُه كذا: إذا أْوَرثَهُ 

ُرْك ولداً. وأْعقاُب الرجِل: أْوالُدُه. قاَل أْهُل اللَُّغِة: ال َيْدُخُل فيه أْوالُد  الِبْنِت ألنـَُّهْم مل نِفاقاً. وفالٌن مل يـُْعِقْب، أي مل يـَتـْ
لنََّسِب. قال: وإذا كا لَعَصِب. والَعَقَبُة: َمْرقًى َوِعٌر يف اجلََبِل، واجلَْمُع: ِعقاٌب وَعَقبن له ُذرِّيٌَّة فإنـَُّهْم َيْدُخُلوَن فيها، وامرأٌة ِمْعقاٌب: تَِلُد َمرًَّة ذكراً وَمرًَّة أُنـَْثى. وَعَقْبُت الرُّْمَح: يـُْعِقُبوه  ُته: َشَدْدتُُه  لَعَقِب، حنُو َعَصبـْ قاُب: ات. والعُ َشَدْدتُُه 

َئِة الرايُة، واَحلَجُر الذي على حافَـيتَِ الِبْئِر، واخلَْيُط الذ َي ِلتعاُقِب َجْريِه يف الصَّْيِد، وبه ُشّبَه يف اهلَيـْ ي يف َحَلِق الُقْرِط. مسُِّ
 واليَـْعُقوُب: ذََكُر اَحلَجِل، ملا له من ُعقِب اَجلْرِي.

وُيْستَـْعَمُل ذلك يف األْجساِم الصُّْلَبِة، َكَعْقِد احلَْبِل، وَعْقِد الِبناِء، مث ُيْسَتعاُر  عقد: الَعْقُد: اَجلْمُع بـَْنيَ أْطراِف الشيِء،
{َعَقَدْت  ذلك لِلمعاِين، حنُو َعْقِد البَـْيِع والَعْهِد وَغْريمها، فـَُيقاُل: عاَقُدْتُه وَعَقُدتُه وَتعاَقْد وَعَقْدُت َمييَنه، ومنه:

] وتفسريُُه: أْن ُيْضِمَر 89] وقُرىَء: َعاَقَدْت أَْمياُنكْم. وقال: {ِمبَا َعقَّْدمتُُّ اَألْميَاَن} [املَائدة: 33ء: َأْميَاُنُكْم} [النَِّسا
 لِلِقالَدِة األمَر مثّ حيلُف  تعاىل، فَـتـُْعَقُد عليه الَيمُني. وُقرىَء: مبا َعَقْدُمت اَألْمياَن. ومنه قيَل: لُفالٍن َعِقيَدٌة، وقيلَ 

ْلُعُقوِد} [املَائدة:  ِ ] والُعْقَدُة: اْسٌم ملا يـُْعَقُد من ِنكاٍح أو 1ِعْقٌد. والَعْقُد: َمْصَدٌر اْستـُْعِمَل اْمساً َفُجِمَع، حنُو: {َأْوفُوا 
َتهي الُعدَُّة يف ] أي ال تـَْعزُِموا على َعْقِد النِّكَ 235ميٍَِني أو َغْريمها {َوَال تـَْعزُِموا ُعْقَدَة النَِّكاِح} [البَـَقَرة:  اِح حىتَّ تـَنـْ

]. 27اَألَجِل. وُعِقَد ِلسانُه: اْحتُِبَس، وبِِلسانِِه ُعْقَدٌة: أي يف كالمِه َحْبَسٌة {َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِين } [طه: 
ِت ِيف اْلُعَقِد } [الَفَلق:  َ ه من الَعزِميَِة. ولذلك يُقاُل َهلا َعزميٌَة،  ] َمجُْع ُعْقَدٍة وهي ما تـَْعِقُده الساِحَرُة، وأْصلُ 4{النَـفَّا

َهِلَك «كما يُقاُل َهلا ُعْقَدٌة. ومنه قيَل لِلسَّاِحِر ُمْعِقٌد، وله ُعْقَدُة ُمْلك. ومنه الُعْقَدُة مبعىن الوالية على البلد، ومنه 
ت على األمصار.» أهُل الُعَقدِ   أي أصحاُب الوال

ارِ  ُ عنُه:  عقـر: ُعْقُر اَحلْوِض والدَّ َّ ما ُغِزَي قـَْوٌم «وَغْريِمها: أْصُلها. ويُقاُل له: َعْقٌر. وقاَل َعِليُّ ابُن أيب طاِلٍب َرضَي ا
َل: ، وقيَل لِْلَقْصر: ُعْقَرٌة. وَعَقْرتُه: أَصْبُت ُعْقَره، أي أْصَله، حنُو َرَأْسُتُه. ومنه: َعَقْرُت النَّخْ »يف ُعْقِر دارِِهْم َقطُّ إالَّ ُذلُّوا

لسَّْيِف، كما يف قولِِه َتعاىل: { فـََعَقُروَها فـََقاَل َمتَتـَُّعوا َقَطْعُتُه ِمْن أْصِلِه. وَعَقَر الَبِعَري: َحنََرُه. وَعَقَر الناَقَة: َحَصَد قواِئِمَها  َقٌر، وَكْلٌب َعُقوٌر. ورُجٌل عاِقٌر: ] ومنه اْسُتِعَري: َسْرٌج ُمعْ 29]، و {فَـتَـَعاَطى فـََعَقَر } [الَقَمر: 65ِيف َدارُِكْم} [ُهود: 
ا تـَْقَطُع النَّْسَل {وََكاَنِت اْمَرَأِيت َعاِقًرا} [َمرَمي:  َّ ]، {َواْمَرَأِيت َعاِقٌر} [آل ِعمَران: 5ال يَِلُد، واْمَرأٌة عاِقٌر: ال تَِلُد، َأل

ا  ] وقد َعِقَرْت. والُعْقُر: آِخُر الَوَلِد، وبـَْيَضُة الُعْقِر كذلك40 ا أْي ملُالَزْمِتها الدَّنَّ أو َكْوِ . والُعقاُر: اَخلْمُر، ملُعاقـََرِ
لَقْصِر، فقوُهلم: َرَفَع ُفالٌن َعِقريََتُه،  كالعاِقِر للَعْقِل. واملُعاقَـَرُة: إْدماُن الشيء. وقوُهلُم لِلِقْطَعِة ِمَن الَغَنِم: ُعْقٌر، فـََتْشِبيٌه 



َي أنَّ َرُجًال ُعِقَر رِْجُلُه، فـََرَفَع َصْوَتُه، َفصاَر ذلك ُمْسَتعاراً لِلصَّْوِت. والَعقاِقُري: َأْخالُط أي َصْوَتُه، فذلك ِلما ُروِ 
 األْدِويَِة، الواِحُد: َعقَّاٌر.

أي بتعبٍري آخر: هو ما » دماغُ جوَهٌر جمرٌَّد َعِن املادَِّة ِبِه ُتدرُِك النفُس العلوَم الضروريََّة والنََّظرِيََّة ومقرُُّه ال«عقل: الَعْقُل: 
. وأصُل الَعْقِل اِإلْمساُك يُقاُل لِلُقوَِّة املُتَـَهيَِّئِة لَِقُبوِل الِعْلِم، ويُقاُل لِْلِعْلِم الذي َيْسَتِفيُدُه اإلْنساُن بتلَك الُقوَِّة: َعْقلٌ 

حلبِل. لِعقاِل أي:   واالسِتْمَساُك كَعْقِل الَبعِري 
ُ َخْلقاً أْكَرَم عليه ِمَن الَعْقلِ «(ص) بقولِه:  وإىل اَألوَّل أشارَ  َّ ما َكَسَب «. وإىل الثاين أشاَر بقولِه: )22(»ما َخَلَق ا

. وهذا الَعْقُل هو املَْعِينُّ بقولِه: {َوَما يـَْعِقُلَها ِإالَّ )23(»أَحٌد شيئاً أْفَضَل ِمْن َعْقٍل يـَْهِديه إىل ُهًدى، أو يـَُردُّه َعْن َرًدى
َُّ الُكفَّاَر ِبَعَدِم الَعْقِل، فِإشاَرٌة إىل الثاِين ُدوَن األوَِّل، حنُو: {َوَمَثُل 43َعالُِموَن } [الَعنكبوت: الْ  ]. وُكلُّ َمْوِضٍع َذمَّ ا

] ويف 171ُهْم َال يـَْعِقُلوَن } [البَـَقَرة: الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي يـَْنِعُق ِمبَا َال َيْسَمُع ِإالَّ ُدَعاًء َونَِداًء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فَـ 
َا َفِإنـََّها الَ  َا َأْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن ِ ا«، ]46الصُُّدوِر } [اَحلّج:  تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف  تـَْعَمى األَْبَصاُر َوَلِكْن قوله: {أَفـََلْم َيِسريُوا ِيف اَألْرِض فـََتُكوَن َهلُْم قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن ِ ، وهو » قلوٌب يـَْعِقلوَن  ا على اَحلقِّ أي قلوٌب َبصريٌة يرِبطوَن 

من الِعقال أي احلبل الذي يُرَبُط به ال من العقـِل، الـذي هو إحدى القوى الكاِمَنِة يف النـَّْفِس اِإلنَسانيَِّة، إذ إن العقَل 
لواقع،  ا الواقَع الذي يُفكُِّر به اِإلنساُن مؤلٌف من واقٍع، وإحساٍس  ودماٍغ مميٍِّز للواِقع، ومعلوماٍت سابقٍة يربُط 

َرُه وحيكَم به كما هو يف حقيقِتِه الظاهرة. وَعَقَل ِلسانَه: َكفَّه، ومنه قيَل لِلِحْصِن: املَْعِقُل أي املَْلَجأُ، ومجَْ  ُعه، لِيفسِّ
ْعِتباِر َعْقِل الَبِعري قيَل: َعَقْلُت املَْقُتوَل: ِم. وقيَل:  َمعاِقُل. و أْعَطْيُت ِديته. وقيَل: أْصُله أْن تـُْعَقَل اِإلبُل بَِفناِء وِيلِّ الدَّ

َي املُْلَتزُموَن له: عاِقَلًة. وَعقَ  يِّ شيٍء كان َعْقًال. ومسُِّ َيِت الّديَُة َ ِم أْن ُيْسَفَك، مث مسُِّ ْلُت عنه: نـُْبُت عنه َبْل ِبَعْقِل الدَّ
والَعِقيَلُة من الدُّرِّ وَغْريها: اليت تـُْعَقُل، أي ». صاَر دُمُه َمْعُقَلًة على قوِمهِ «ملَْعُقَلُة: الُغرُم. يقال يف إْعطاِء الدِّيَِة. وا

َرُة. واملَْعِقُل: َجَبٌل أو ِحْصٌن يـُْعتَـَقُل به. والُعْقَلُة ما يـُْعَقُل ب  ِغالل.ه كالقيِد أو الُحتَْرُس وُمتَْنُع، ومن النساء الكرميُة املَُخدَّ
ْرَء. عقم: أْصُل الُعْقِم: اليـُْبُس املاِنُع من قـَُبوِل األثَر، يُقاُل: َعِقَمْت مفاِصُلُه، أي يبست، وَداٌء ُعقاٌم: ال يـَْقَبُل البُـ 

ْت َعُجوٌز َعِقيٌم } والَعِقيُم ِمن النِّساء: اليت ال تـَْقَبُل ماَء الرجل. يُقاُل: َعِقَمِت املرأُة والرَِّحُم {َفَصكَّْت َوْجَهَها َوقَالَ 
ت:  ً، وال َشَجراً. ويصحُّ أن 29[الّذارَ ]. ورِيٌح َعِقيٌم: َيِصحُّ أن يكوَن ِمبَْعَىن الفاِعِل، وهي اليت ال تـُْلِقُح َسحا

أثـَّْر مل تـُْعِط، ومل تـَُؤثِّْر. قال يكوَن ِمبَْعَىن املَْفعوِل، كالَعُجوِز الَعِقيِم، وهي اليت ال تـَْقَبُل أثـََر اَخلْري، وإذا مل تـَْقَبْل ومل تـَتَ  ت:   ]. ويوٌم َعِقيٌم: ال هواَء فيه فهو شديُد احلَرِّ.41تعاىل: {ِإْذ أَْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الّرِيَح اْلَعِقيَم } [الّذارَ
يف الشَّرِْع: هو االْحِتباُس يف  عكف: العُكوُف: اِإلْقباُل على الشَّْيِء وُمالَزَمُتُه على َسِبيِل التـَّْعِظيِم له. واالْعِتكافُ 

َباِد} املَْسِجِد على َسِبيِل الُقْربَِة. ويُقاُل: َعَكْفُتُه على كذا، أي َحَبْسُتُه عليه، لذلك قاَل: {َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه َوالْ 
َظلُّ َهلَا َعاِكِفَني } [الشَُّعَراء: ]، {فـَنَ 125]، أي العاِكُف على الصَّالِة والعبادة {َواْلَعاِكِفَني} [البَـَقَرة: 25[اَحلّج: 



]، {َوأَنْـُتْم َعاِكُفوَن ِيف 97]، {َظْلَت َعَلْيِه َعاِكًفا} [طه: 138]، {يـَْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم َهلُْم} [األعَراف: 71
 نوعاً.] أي َحمْبوساً ممَْ 25]، وقوله: {َواْهلَْدَي َمْعُكوًفا} [الَفْتح: 187اْلَمَساِجِد} [البَـَقَرة: 

لشَّْيِء. يُقاُل: َعِلَق الصَّْيُد يف احلُباَلِة، وأْعَلَق الصاِئُد: إذا َعِلَق الصَّْيُد يف حُ  باَلِته. واملِْعَلُق علـق: الَعَلُق: التََّشبُُّث 
ا، ومنه واملِْعالُق: ما يـَُعلَُّق به، وِعالَقُة السَّْوِط، كذلك. وَعَلُق الِقْربَِة، كذلك. وَعَلُق الَبَكَرةِ  ا اليت تـَتَـَعلَُّق  : آالُ

حلَْلِق.  والَعَلُق: الدَُّم اجلاِمُد، الُعْلَقُة، ِلما يـَُتَمسَُّك به. وَعِلَق َدُم ُفالٍن ِبَزْيٍد: إذا كان زْيٌد قاتَِله. والَعَلُق: ُدوٌد يـََتعلَُّق 
]، {َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلْنَساَن} [املؤمنون: 2َعَلٍق } [الَعلق: ومنه الَعَلَقُة اليت يكوُن منها الوَلُد {َخَلَق اِإلْنَساَن ِمْن 

] والِعْلُق: الشَّْيُء النَِّفيُس الذي يـَتَـَعلَُّق به صاِحُبه، فال يـَْفرُُج 14]. إىل قوله {َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة} [املؤمنون: 12
ابَِّة من الَقضِ  َعُثها اِإلْنساُن َمَع َغْريِِه، فَـيَـْعَلُق أْمُرُه. قال الشاِعُر:عنه. والَعليُق: ما ُعلَِّق على الدَّ  يِم، والَعليَقُة: َمرُْكوٌب يـَبـْ

 أنَّ الَعليقاِت ُيالِقَني الرَِّقمْ     أْرَسَلها َعليَقًة وقد َعِلمْ 
ى: نـَْبٌت تـُتََّخُذ منه املكاِنُس. وَعِلَقِت املرأُة: والَعُلوُق: ال حتُِبُّ غَري زوِجها، فـَتَـْعَلُق به. وقيَل لِلَمِنيَِّة: َعُلوٌق. والَعْلقَ    َحِبَلْت، ورُجٌل ِمْعالٌق: يـَتَـَعلَُّق ِخبَْصِمِه.

 ِبُوُجوِد علم: الِعْلُم: إْدراُك الشَّْيِء ِحبَِقيَقِته، وذلك نوعاِن: أَحُدمها: إْدراُك ذاِت الشَّْيِء. واآلَخُر: اُحلْكُم على الشَّْيءِ 
َُّ َشْيٍء هو َموْ   ُجوٌد له، أو نـَْفِي َشْيٍء هو َمْنفيٌّ عنه. فاألوَُّل: هو املُتَـَعدِّي إىل َمْفعوٍل واِحٍد، حنُو: {َال تـَْعَلُمونـَُهُم ا

، حنُو {َفِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت} [املُمَتحَنة: 60يـَْعَلُمُهْم} [األنَفال:  . وقوله: ]10] والثاِين املُتَـَعدِّي إىل َمْفعوَلْنيِ
ُتْم قَاُلوا َال ِعْلَم لََنا} [املَائدة:  ُ الرُُّسَل فـَيَـُقوُل َماَذا أُِجبـْ َّ ] إشاَرٌة إىل أنَّ ُعقوَهلُْم طاَشْت. والِعْلُم ِمْن 109{يـَْوَم َجيَْمُع ا

ْن وْجٍه نوعان: َنَظريٌّ وَعَمِليٌّ، فالنََّظريُّ: ما إذا ُعِلَم فقد َكَمَل، حنُو الِعْلِم مبَِ  : ما ال يَِتمُّ إالَّ  ْوُجوداِت العامل. والَعَمليُّ
لِعباداِت. ومن وْجٍه آَخَر نوعان: َعْقِليٌّ وَمسِْعيٌّ. وأْعَلْمُتُه وَعلَّْمُته يف األْصِل واِحٌد إالَّ   أنَّ اإلْعالَم يـَْعَمَل، كالِعْلِم 

ْخباٍر َسرِيٍع، والتـَّْعِليَم اْخَتصَّ   مبا يكوُن بَتْكرِيٍر وَتْكِثٍري، حىت َحيُْصَل منه أثـٌَر يف نـَْفِس املُتَـَعلِِّم. قال اْخَتصَّ مبا كاَن 
ْستـُْعِمَل يف َمْعَىن اِإلْعالِم إذا كان بـَْعُضُهم: التـَّْعِليُم تـَْنِبيُه النـَّْفِس لَِتَصوُِّر املَعاِين، والتـََّعلُُّم تـَنَـبُُّه النـَّْفِس لَِتَصوُِّر ذلك. ورمبا ا ََّ ِبِديِنُكْم} [اُحلجَرات:  فيه ]، َفِمَن التـَّْعِليِم قولُه: {الرَّْمحَاُن *َعلََّم اْلُقْرآَن } [الرَّمحن: 16َتْكرِيٌر حنُو: {أَتـَُعلُِّموَن ا

ْلَقَلِم } [الَعلق: 1-2 ِ َق الطَّْريِ} [النَّمل: ]، {ُعلِّْمَنا َمْنطِ 91]، {َوُعلِّْمُتْم َما ملَْ تـَْعَلُموا} [األنَعام: 4]، {َعلََّم 
] 31] وحنُو ذلك. وقولُه: {َوَعلََّم آَدَم اَألْمسَاَء ُكلََّها} [البَـَقَرة: 129]، {َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة} [البَـَقَرة: 16

ا َنَطَق، َوَوَضَع أْمساَء األْشياِء، وذل ِت ُكلَّ فـَتـَْعِليُمُه األْمساَء هو أْن َجَعَل له قـُوًَّة  لقاِئِه يف ُرِوعه، وَكتَـْعِليِمِه احلَيوا ك 
َّ ِعْلًما } [الكهف:  ً يـََتَحرَّاُه. قال: {َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُد ]، {قَاَل َلُه ُموَسى َهْل 65واِحٍد منها فعًال يـََتعاطاُه، وَصْو

] قيَل َعَىن به الِعْلَم اخلاصَّ اخلَِفيَّ على الَبَشِر الذي يـََرْونَه 66كهف: أَتَِّبُعَك َعَلى َأْن تـَُعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا } [ال
ُ ُمْنَكراً، ِبَدالَلِة ما َرآُه ُموَسى منه َلمَّا تَِبَعه فأنَكَرُه حىت َعرََّفه َسبَـَبه. قيَل: وع َّ لى هذا الِعْلُم يف قولِه: ما مل يـَُعّرِفْـُهُم ا

َادلة: 40ٌم ِمَن اْلِكَتاِب} [النَّمل: {قَاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعلْ  ] 11]. وقولُه تعاىل: {َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت} [ا



ا. وأما قولُه: {َوفَـْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم } [يُ  ِ ] 76وُسف: فـَتـَْنبيٌه منه تعاىل على َتفاُوِت َمناِزِل الُعُلوِم وَتفاُوِت أْر
سرها، ويكوُن َختِْصيُص َلْفِظ الَعِليِم الذي هو لِْلُمباَلَغِة فـََعِليٌم: يَ  ِصحُّ أن يكوَن إشارًة إىل اِإلنساِن مبفرده أو اجلماعة 

إلضاَفِة إىل َمْن فـَْوَقه كذلك. وَجيُوُز أْن يكوَن قولُه (َعِليٌم) ِإلضافة إىل األوَِّل َعِليٌم، وإْن مل يكْن  ِعبارًة  تنبيهاً أنه 
لَعِليم هو تباَرَك وتعاىل. {َوقَاُلوا ُمعَ  عن َِّ تعاىل، وإْن جاَء َلْفظُُه ُمَنكَّراً إذا كاَن املَْوُصوُف يف اَحلِقيَقِة  لٌَّم َجمُْنوٌن } ا

دَِّعائِِه النـُبـُوََّة. وقولُه: {َعالَُّم ا14[الّدخان:  ] فيه 109ْلُغُيوِب } [املَائدة: ] أي ُهَو ُمَعلٌَّم يـَُعلُِّمُه َبَشٌر، وُهَو َجمْنوٌن 
َضى ِمْن َرُسوٍل} إشاَرٌة إىل أنه ال َخيَْفى عليه خاِفيٌة، وقولُه: {َعاِملُ اْلَغْيِب َفَال يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا * ِإالَّ َمِن اْرتَ 

َِّ تعاىل ِعْلماً َخيُصُّ به أولِياَءه، والعاملُِ 27-26[اجلّن:  َِّ: هو الذي ال َخيَْفى عليه ] فيه إشاَرٌة أنَّ   يف وْصِف ا
] وذلك ال َيِصحُّ إال يف وْصِفه تعاىل. والَعَلُم: األثـَُر الذي 18شيٌء، كما قال: {الَ َختَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيٌة } [احلَاقَّة: 

َي اجلََبُل َعَلماً ل ذلك، وَمجْعُه: أْعالٌم. وُقرىَء: وإنه َلَعَلٌم لِلساَعِة. يـَْعَلُم به الشيَء، كَعَلِم الطَّريِق، وَعَلِم اجلَْيِش. ومسُِّ
تِِه اجلََْواِر ِيف اْلَبْحِر َكاَألْعَالِم } [الّشورى:  َ ] ويف أْخَرى {َوَلُه اْجلََواِر اْلُمْنَشآُت ِيف اْلَبْحِر 32وقال: {َوِمْن آ

: َعَلٌم. وَعَلُم الثـَّْوِب. ويقاُل: ُفالٌن َعَلٌم، أي َمْشُهوٌر ُيَشبَُّه ِبَعَلِم ]. والشَّقُّ يف الشََّفِة الُعْليا24َكاَألْعَالِم } [الرَّمحن: 
لُعالَُّم: احلِنَّاُء، اجلَْيِش. وأْعَلْمُت كذا: َجَعْلُت له َعَلماً. وَمعاِملُ الطَّرِيِق والدِّيِن، اْلواِحُد َمْعَلٌم. وُفالٌن َمْعَلٌم للخري. وا

، وهو منه. والعاَملُ: اْسمٌ   لِلَفَلِك وما َحيِْويه ِمْن األجسام واألشياء، وهو يف األْصِل اسٌم ِلما يـُْعَلُم به، كالطاَبِع واخلامتَِ
يَغِة لكونِِه كاآلَلِة. والعاَملُ: آَلٌة يف الدالَلِة على صانِِعهِ  . وهلذا أحاَلنا لِما ُيْطَبُع به وُخيَْتُم به. وُجِعَل ِبناؤُه على هذه الصِّ

َِّ «: َفَألنَّ ُكلِّ نـَْوٍع من هذه قد ُيَسمَّى عاَلماً، فيقاُل: عاَملُ اإلْنساِن، وعاَملُ املاِء، وعاَملُ الناِر، وأيضاً قد ُرِوي] وأمَّا َمجُْعُه 185ليه يف َمْعرَفِة وْحَدانِيَِّته، فقاَل: {َأَوملَْ يـَْنظُُروا ِيف َمَلُكوِت السََّماَواِت َواَألْرِض} [األعَراف: تعاىل ع إنَّ 
. وأما َمجْعُه َمجَْع السالَمِة، فَِلَكْوِن النَّاِس يف ُمجَْلِتِهْم، واإلْنساُن إذا شاَرَك َغيـَْره يف اللَّْفِظ )24(»ِبْضَعَة َعَشَر أْلَف عاملٍَ 

َع هذا اجلمَع ألنه ُعِينَ به أْصناُف اَخلالِئِق ِمَن املَالِئكَ  ِة واِجلنِّ واإلْنِس ُدوَن َغْريها، وقد َغَلَب ُحْكُمه، وقيَل: إمنا مجُِ
: ُرِوَي هذا عن ابِن َعباٍس. وقال جْعَفُر بن حممٍد: ُعِينَ به النَّاُس، وُجِعَل ُكلُّ واحد منهم عاَلماً، وقال: العاَملُ عاَلمانِ 

َئِة ا ُ تعاىل الَكِبُري وهو الَفَلُك مبا فيه، والصَّغُري: وهو اإلْنساُن، ألنه َخمُْلوٌق على َهيـْ َّ ، أو بِتَـَناُسٍق َمَعُه، وقد أوَجَد ا لعاملَِ
َِِّ َربِّ اْلَعاَلِمَني } [الَفاِحتَة:  ]. وقولُه تعاىل: {َوَأّينِ 2فيه ُكلَّ ما هو َمْوُجوٌد يف الَعاملَِ الَكِبري. قال تعاىل: {اْحلَْمُد 

م الذيَن َجيِْري ُكلُّ واِحٍد ] قيَل: 47َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمَني} [البَـَقَرة:  م، وقيَل: أراَد ُفَضالَء زماِ أراَد َعاَلِمي زماِ
مٍَّة يف قولِه: {إِ  َنهم منه. وَتْسِميَـُتهم بذلك، َكَتْسِمَيِة إبراهيَم (ع)  ، ِلما أْعطاُهْم وَمكَّ نَّ ِإبـَْراِهيَم منهم َجمَْرى ُكلِّ عاملٍَ َهَك َعِن اْلَعاَلِمَني} [اِحلجر: ]. وق120َكاَن أُمًَّة} [الّنحل:  َهَك  لُوط َأْن 70ولُه: {َأَوملَْ نـَنـْ ] قَـاَل قَـْوُمُه: َأَو ملَْ نـَنـْ

 جتَُِري َأَحداً أْو ُتَضيَِّف َأَحداً.



رِّ، وأْكثـَُر ما يُقاُل ذلك يف املَعاين، ُدوَن األْعياِن. يُقاُل: َعَلَن األمُر: .  علن: الَعالنِيُة: ِضدُّ السِّ ُته أ َن وَشاَع، وأْعَلنـْ
] أي ِسّراً وَعالنَِيًة. وقال: {َما ُتِكنُّ ُصُدوُرُهْم َوَما يـُْعِلُنوَن } [النَّمل: 9{َأْعَلْنُت َهلُْم َوَأْسَرْرُت َهلُْم ِإْسَرارًا } [نُوح: 

 ُهوِر املَْعَىن الذي فيه، ال بُظُهوِر ذاتِه.]. وُعْلواُن الِكتاِب: عنوانُُه، ويصحُّ أْن يكوَن ِمْن َعَلَن اْعِتباراً ِبظُ 74
: االْرتفاُع. وقد َعال يـَْعُلو ُعْلو  اً: ارتـََفَع فهو عاٍل. علو: الُعْلِو: ضدُّ السُّْفِل. والُعْلِويُّ والسُّْفِليُّ: املَْنُسوُب إليهما. والُعُلوُّ ْلَفْتِح يف  ِ األْمِكَنِة واألْجساِم أْكثـَُر {َعالِيَـُهْم ثَِياُب ُسْنُدٍس} [اإلنَسان: وَعِلي يـَْعَلى َعًال وعالًء، فهو َعليٌّ. فـََعال 

ْرِض} ]. وقيَل إنَّ َعال يُقاُل يف املَْحُموِد واملَْذُموِم، وَعلَي ال يُقاُل إالَّ يف املَْحُموِد {ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعَال ِيف األَ 21
] و {َفاْسَتْكبَـُروا وََكانُوا قـَْوًما َعاِلَني } 83َن اْلُمْسرِِفَني } [يُونس: ]، {َلَعاٍل ِيف اَألْرِض َوِإنَُّه َلمِ 4[الَقَصص: 
]، {َال يُرِيُدوَن ُعُلوا ِيف اَألْرِض} 75]، وقال ِإلبِْليَس: {َأْسَتْكبَـْرَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلَعاِلَني } [ص: 46[املؤمنون: 
]، 4]، {َوَلتَـْعُلنَّ ُعُلوا َكِبريًا } [اإلسَراء: 91} [املؤمنون: ]، {َوَلَعَال بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعضٍ 83[الَقَصص: 

َها أَنْـُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوا} [النَّمل:  َقنَـتـْ ُ تعاىل به يف 14{َواْستَـيـْ َّ : هو الرَِّفيُع الَقـْدِر، مـن َعلِـَي، وإذا ُوِصـَف ا ]. والَعِليُّ
ََّ َكاَن َعِليا َكِبريًا } [النَِّساء: 23} [َسَبإ:  قولِه: {َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبريُ  ] َفَمْعناُه يـَْعُلو أْن حيُِيَط به َوْصُف 34]، {ِإنَّ ا

َُّ َعمَّا ُيْشرُِكوَن } [النَّمل: » تعاَىل «الواِصِفَني، َبْل ِعْلُم العارِِفَني. وعلى ذلك يُقاُل:  ] وختصيُص 63حنُو: {تـََعاَىل ا
ُقوُلوَن فاُعِل ِلُمباَلَغِة ذلَك ِمنُه، ال على َسِبيِل التََّكلُِّف كما َيكوُن ِمَن الَبَشِر. وقال عزَّ وجلَّ: {َوتـََعاَىل َعمَّا يَـ َلْفِظ التَّ 

ً «كما أنَّ قولَه » تعاَىل «ليَس ِمبَْصَدِر » ُعُلّواً «] فقولُه 43ُعُلوا َكِبريًا } [اإلسَراء:  َُّ » نَبا  أَنْـبَـَتُكْم ِمَن يف قولِه : {َوا
ً } [نُوح:  َ 8يف قولِه: {َوتـَبَـتَّْل ِإَلْيِه تـَْبِتيًال } [املُّزمل: » تـَْبِتيالً «] و 17اَألْرِض نـََبا ] كذلك. واألْعَلى: األْشَرُف {َأ

وقد يكوُن طََلَب الَعالِء، أي الّرِفْـَعِة. ]. واالْسِتْعالُء: قد يكوُن طََلَب الُعُلوِّ املَْذُموِم، 24َربُُّكُم اَألْعَلى } [النَّازَعات: 
] َحيَْتِمُل األْمَرْيِن مجيعاً. وأما قولُه: {َسبِِّح اْسَم َربَِّك اَألْعَلى } 64وقولُه: {َوَقْد أَفْـَلَح اْليَـْوَم َمِن اْستَـْعَلى } [طه: 

نيِث 4. وقولُه: {َوالسََّماَواِت اْلُعَلى } [طه: ] َفَمْعناُه: أْعَلى ِمْن أْن يُقاَس به، أو يـُْعتَـبَـَر بَغْريهِ 1[األعلى:  ] َفَجْمُع 
، كما قال: {أَأَنـُْتْم َأَشدُّ َخْلًقا أَِم السَّمَ  إلضاَفِة إىل هذا العاملَِ اُء بـََناَها } األْعَلى. واملَْعَىن: هي األْشَرُف واألْفَضُل،  يناً «] فقد قيَل: هو اْسُم أْشَرِف اجلِناِن، كما أنَّ 18ِفني: ]. وقولُه: {َلِفي ِعلِّيَِّني } [املطفّ 27[النَّازَعات:  » ِسجِّ
ا، وهذا أقـَْرُب يف الَعَرِبيَِّة إذ كان هذا اجلمُع خيَْ  لناِطِقَني. اْسُم َشرِّ النِّرياِن، وقيَل: َبْل ذلك يف احلَِقيَقِة اْسُم ُسكَّاِ َتصُّ 

ُ َعَلْيِهْم ِمَن قال: والواِحُد، ِعلِّيٌّ وَمْعناُه: أن األ َّ ْبراَر يف ُمجَْلِة هؤالِء، فيكوُن ذلك كقولِه: {فَُأوَلِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْـَعَم ا
عِتباِر الُعُلوِّ قيَل لِْلَمكاِن املُْشِرِف وللشََّرِف: الَعْلياُء. والُعلِّيَُّة: َتْصِغُري عاِلَيٍة، َفصـاَر يف69النَِّبيَِّني} [النَِّساء:   ]. و

ناِن، َمجُْعها: َعواٍل. وعالِيَ  ُة املَِديَنِة، ومنه قيَل: التَّعاُرِف اْمسًا لِلُغْرَفِة. وتعاَىل النهاُر: اْرتـََفَع. وعالَِيُة الرُُّمِح: ما ُدوَن السِّ
، والَعالُة: السَّْنداُن َحِديداً  بُِعَث إىل أْهِل الَعواِيل، وكانت قرًى بظاهر املدينة املنوَّرة، وُنِسَب إىل العالَِيِة فقيَل: ُعْلويٌّ 

ُة: أعلى الرأس، كان أو َحَجراً. ويُقاُل: الُعليَُّة للُغْرَفِة، وَمجُْعها: َعالِيل، وهي َفعالِيُل. والِعْلياُن: الَبِعُري الضَّْخُم. والِعالوَ 
ُل فَـْوَق األْمحاِل: ِعالَوٌة. وقيَل: ُعالَوُة الشيِء: ومن كلِّ شيٍء ما زاَد عليه، ولذلك قيَل للرَّأِس والُعُنِق ِعالَوٌة، وِلما ُحيْمَ 



: أي اْرَتِفْع، وَتعاَل: قيَل أْصُله أْن يُْدَعى اِإلْنساُن إىل َمكاٍن ُمْرَتِفٍع، مث ُجِعَل لِلدُّعاِء  أَْرفـَُعُه، نقيُض َسفاَلِتِه. واْعُل َعينِّ
َر  إىل ُكلِّ َمكاٍن. قال بعضُهم: أْصلُه من الُعُلوِّ، وهو اْرتِفاُع املَْنزَِلة، فكأنه َدعا إىل ما فيه رِفْـَعٌة، كقوِلَك: افْـَعْل كذا َغيـْ

} [آل ِعمَران:  َ ]، {تـََعاَلْوا ِإَىل َكِلَمٍة} [آل 61صاِغٍر، َتْشرِيفاً لِلَمُقوِل له. وعلى ذلك قال: {فـَُقْل تـََعاَلْوا َنْدُع أَبـَْناَء
َُّ} [النَِّساء: ]، {تـََعاَلْوا ِإَىل مَ 64ِعمَران:  ]، {تـََعاَلْوا أَْتُل} [األنَعام: 31]، {َأالَّ تـَْعُلوا َعَليَّ} [النَّمل: 61ا أَنـَْزَل ا

ُته فـَتَـَعلَّى، واملريُض من ِعلَِّتِه: ُشِفَي منها. وَعَلى: َحْرُف جَ 151 رٍّ، وقد ]. وتـََعلَّى تـََعلِّياً: َذَهَب ُصُعداً، يُقاُل: َعلَّيـْ
] أو يف قوهلم: 21ْوِضَع االْسِم مبعىن (فوق) كما يف قولِِه تعاىل: {َعالِيَـُهْم ثَِياُب ُسْنُدٍس ُخْضٌر} [اإلنَسان: يُوَضُع مَ 

لشيء: استمسك ِبِه.  َغَدْت ِمْن عليه، ومنه: عليك زيداً أي الَزْمُه وال تفارِْقُه، وعليك 
لفعُل الذي يـُبـَْىن على ِعْلٍم أو َزْعٍم؛ والِعماُد: ما يـُْعَتَمُد، ومنه األبنيُة عمد: الَعْمُد: َقْصُد الشيِء، واالْسِتناُد إليه، أو ا

] أي الذي كانُوا يـَْعَتِمُدوَنُه، يُقاُل: َعمَّْدُت الشيَء، إذا أْسَنْدَته، وَعمَّْدُت 7الرفيعُة {ِإَرَم َذاِت اْلِعَماِد} [الَفجر: 
يه البيُت وغريُُه، ومنه اَخلَشُب الذي تـَْعَتِمُد عليه اخلَْيمُة، وَمجُْعه: ُعُمٌد وَعَمٌد {ِيف احلاِئَط ِمثْـُله. والَعُمـوُد: مـا يقوُم عل

َدٍة } [اهلَُمزة:  ]. إذ لو كان هلا عَمٌد لرأيتموها 10]، وُقِرىَء: يف ُعُمٍد {ِبَغْريِ َعَمٍد تـََرْونـََها} [لقَمان: 9َعَمٍد ممَُدَّ
ا تكون أجساماً عظامًا حىت ت قوى على حتمُّل السماوات. وقيل إّن املراد: بغري عمٍد مرئية ولكن هلا عمد ال أل

ًدا} [النَِّساء:  لنِّيَِّة {َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمناً ُمتَـَعمِّ ا. والعمد: ِخالُف السَّْهو، وهو املَْقُصوُد  ] أي قاِصداً قتَلُه 93ترو
َدْت قـُُلوُبُكْم} [األحزَ  ]. وقيَل: ُفالٌن َرِفيُع الِعماِد: أي شريٌف، ألنَّه يرفع عماد خبائه؛ 5اب: {َوَلِكْن َما تـََعمَّ

، وذلك والُعْمَدُة: ُكلُّ ما يـُْعَتَمُد عليه، يقال: فالٌن ُعمدتُنا عند الشَّدائِِد، ومنه الُعْمَدُة عنَد املَصرّيَني ِلَشيِخ البَـَلدِ 
. وقُرىَء يف ُعُمٍد. والَعِميُد: السَّيُِّد الذي يـَْعُمُده الناُس، وعميُد القوِم: الْعِتماِدِهْم عليِه يف مصاحلهم، وَمجُْعها: ُعُمدٌ 

إذا سّيُدُهم الذي يَعَمدوَن إليه يف احلاجات. والَقْلُب الذي يـَْعُمُده احلُْزُن، والسَّقيُم الذي يـَْعُمُده السُّْقُم. وقد َعَمَد، 
 ِمَد الَبِعُري: تـََوجََّع ِمْن َعْقِر َظْهرِِه.تـََوجََّع من ُحْزٍن أو َغَضٍب أو ُسْقٍم. وعَ 

َقايََة عمر: الِعمارَُة: نَِقيُض اخلَراِب. يُقاُل: َعَمَر الداَر، يـَْعُمُرها ِعماَرًة. واالسم: الَعَمارة، قال تعاىل: {َأَجَعْلُتْم سِ 
َِّ َواْليَـ  ِ } [الّتوبَة: اْحلَآجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْحلََراِم َكَمْن آَمَن  َِّ َِّ َال َيْستَـُووَن ِعْنَد ا ] 19ْوِم اآلِخِر َوَجاَهَد ِيف َسِبيِل ا

، ال َيستووَن  َِّ َِّ واليوِم اآلِخِر وَجاَهَد يف سبيِل ا َِّ يف الَفْضِل. أْي َأَجَعْلُتْم ُمالَزَمَة املَْسِجِد اَحلراِم َكَمْن آَمَن  عنَد ا
]. 4]، {َواْلبَـْيِت اْلَمْعُموِر } [الطُّور: 9تُه فـََعَمَر، فهو َمْعُموٌر {َوَعَمُروَها َأْكثـََر ِممَّا َعَمُروَها} [الرُّوم: يُقاُل: َعمَّرْ 

اَر األرضِ 61وأْعَمْرتُه األرَض، واْستَـْعَمْرتُه: إذا فـَوَّْضَت إليه الِعماَرَة. {َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَها} [ُهود:   ] أي جعلكم ُعمَّ
حلَي ا. وقيل معناه: وأطاَل فيها أعمارَُكْم. والَعْمُر والُعُمُر اْسٌم لُِمدَِّة ِعماَرة الَبَدِن  َنُكْم من ِعمارِ اِة، فهو ُدوَن ْن مكَّ

نَّ الَبقاء ِضدُّ الَفناِء. الَبقاِء، فِإذا قيل: طاَل ُعُمرُه، َفَمْعناُه ِعماَرُة َبَدنِه بُروِحه، وإذا قيَل: بَقاُؤه فليَس يـَْقَتِضي ذلك. فإِ 
]، أي فقد َمَكثُت، وأََقْمُت بيَنُكْم َدْهراً 16قال تعاىل: {فـََقْد لَِبْثُت ِفيُكْم ُعُمًرا ِمْن قـَْبِلِه أََفَال تـَْعِقُلوَن } [يُونس: 

ُ تعاىل ِبِه، أََفَال تـَتَـَفكَُّروَن فيه طويًال ِمْن قـَْبِل ِإنزاِل القرآِن، فلْم أْقرْأ عليكم شيئاً وال اّدَعْيُت نـُبُـوًَّة حىت َأكْ  َّ َرمين ا



رُْكْم َما يـََتذَكَُّر ِفيِه} [َفاِطر:  ]، {َوَما يـَُعمَُّر ِمْن ُمَعمٍَّر َوَال يـُنـَْقُص ِمْن ُعُمرِِه} [َفاِطر: 37ِبعُقوِلُكْم؟! وقال: {أََوملَْ نـَُعمِّ
ْرُه نـَُنكِّْسُه ِيف اْخلَْلِق} [يس: 96ْن يـَُعمََّر} [البَـَقَرة: ]، {َوَما ُهَو ِمبَُزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب أَ 11 ] و 68]، {َوَمْن نـَُعمِّ

]. والُعُمُر والَعْمُر واِحٌد، 18]، {َولَِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمرَِك ِسِنَني } [الشَُّعَراء: 45{فَـَتطَاَوَل َعَلْيِهُم اْلُعُمُر} [الَقَصص: 
لَعمْ  ]. وهو الَقَسُم من رب العاملني 72ر ُدوَن الُعُمر، حنُو {َلَعْمُرَك ِإنـَُّهْم َلِفي َسْكَرِِْم} [اِحلجر: لكْن ُخصَّ الَقَسُم 

رَُة اليت فيها ِعماَرُة الُودِّ  عِثِه؛ واالْعِتماُر والُعْمَرُة: الز ، وُجِعَل يف حبياة النيبِّ حممد (ص) تصديقاً لتشريِفِه عند خالِقِه و
َِِّ َفِإْن ُأْحِصْرُمتْ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اهلَْ الشَّريَعِة  ْدِي َوَال َحتِْلُقوا لِْلَقْصِد املَْخُصوِص بقوله تعاىل: {َوَأِمتُّوا احلَْجَّ َواَلُعْمَرَة 

ُلَغ اْهلَْدُي حمَِلَُّه} [البَـَقَرة:  َِّ 196ُرُؤوَسُكْم َحىتَّ يـَبـْ َا يـَْعُمُر َمَساِجَد ا ] إّما ِمَن الِعماَرِة 18} [الّتوَبة: ]. وقولُه: {ِإمنَّ
َرُة، أو ِمْن قوِهلم: َعَمْرُت ِمبَكاِن كذا، أي أَقْمُت به، ألنه يُق اُل: اليت هي َحْفُظ الِبناِء، أو ِمَن الُعْمَرِة اليت هي الز

ملَكاِن. واملَْعَمُر: املَْسَكُن ما دام عاِمراً ِبُسكَّ  انِِه. والَعَرْمَرَمُة: َصْخٌب َيُدلُّ على ِعماَرِة املَْوِضِع َعَمْرُت املكاَن، وَعَمْرُت 
َة ُعُمرَك أو ُعُمرِه، كالرُّقْـَىب. ويف َختِْصيِص َلْفِظهِ  بِِه. والُعْمَرى يف الَعِطيَِّة: أْن َجتَْعَل له شيئاً ُمدَّ ْر تنبيٌه أنَّ ذلك شيٌء  ِ

ُر به ما بـَْنيَ األْسناِن، وَمجُْعه: ُعُموٌر. وأمُّ عمرو: كنيُة الضبع، وأبو َعْمَرَة: كنية ُمعاٌر. والَعْمُر: حلُم اللَِّثِة الذي يـُْعمَ   اجلوع، وأبو َعْمَرَة: اإلفالُس.
] أي بَِعيٍد، وأْصُل الُعْمِق: البـُْعُد ُسْفًال، يُقاُل: حوٌض عميٌق وبِئٌر عميقٌة، 27عمق: {ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق } [اَحلّج: 

 اَنْت بَِعيَدَة الَقْعر.إذا ك
ً بنيٍَّة، فهو أَخصُّ من  عمل: َعِمَل الرجُل يعَمُل َعَمًال: َمَهَن وَصَنَع، والَعَمُل: ُكلُّ ِفْعٍل َيكوُن ِبَقْصٍد، أي مصحو

َس البَـْغُل الطِّْفَل َفَشجَّ رأَسـُه؛ وقـد الِفْعِل، ألنَّ الِفْعَل قد يـُْنَسُب إىل احلَيوانـاِت التـي يـََقُع منها ِفْعٌل بَِغْري َقْصٍد ِمْثُل: َرفَ 
ِت إالَّ يف ّيارِة فَـَهشََّمها. ومل ُيْستَـْعَمِل الَعَمُل يف احلَيوا قوِهلم:  يـُْنَسُب إىل اَجلماداِت، فنقول: َوَقَع اجلداُر على السَّ

]، 277ئِة {ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت} [البَـَقَرة: البَـَقُر الَعواِمُل. والَعَمُل ُيْستَـْعَمُل يف األْعماِل الصَّاحلِة والسَّيِّ 
ِين ِمْن ِفْرَعْوَن 123]، {َمْن يـَْعَمْل ُسوًءا ُجيَْز ِبِه} [النَِّساء: 124{َوَمْن يـَْعَمْل ِمَن الصَّاِحلَاِت} [النَِّساء:  ]، {َوجنَِّ

ُر َصاِلٍح} [ُهود: ]، {ِإنَُّه َعَمٌل غَ 11َوَعَمِلِه} [الّتْحرمي:  ]، {َوالَِّذيَن َميُْكُروَن السَّيَِّئاِت َهلُْم َعَذاٌب َشِديٌد} 46يـْ
َها} [الّتوبَة: 10[َفاِطر:   ] ُهُم املُتَـَولُّوَن على الصََّدَقِة. والَعماَلُة: َأْجُر العمل.60]. وقولُه تعاىل {َواْلَعاِمِلَني َعَليـْ

]. ورُجٌل ُمِعمٌّ: ُخمِْوٌل، 61ُة: أْخُته {َأْو بـُُيوِت َأْعَماِمُكْم َأْو بـُُيوِت َعمَّاِتُكْم} [النُّور: عم: الَعمُّ؛ أُخو األِب، والَعمَّ 
ْعِتباِر الَكثْـَرِة. ويُق اُل: َعمَُّهم  واْستَـَعمَّ َعّماً، وتـََعمََّمه: أي اختَََّذه َعّماً. وأْصُل ذلك من الُعموَم وهو الشُُّموُل، وذلك 

، فقيَل: ُهم بكذا، َعّماً وُعُموماً. والعامَُّة: ُمسُّوا بذلك ِلَكثْـَرِِْم وُعُموِمِهم يف البَـَلِد، والِعماَمُة: واحدُة الَعَماِئمِ كذا، وَعمَّ 
َيضَُّة الرأِس، كأ َمٌة: ُمبـْ ياَدِة. وشاٌة ُمَعمَّ َ بذلك عن السِّ نَّ عليها ِعماَمًة، حنُو تـََعمََّم، حنُو تـََقنََّع وتـََقمََّص، وَعمَّْمُته. وُكينِّ

 ُمَقنـََّعٍة وُخمَمََّرٍة. قال الشاِعُر:
ا     عامَر بَن مالٍك  َعمَّا  أفْـنَـْيَت َعّمًا وَجبَـْرَت َعمَّ



 ] أي عن أي َشْيٍء يـََتساءلون؟1أي:  َعمَّاُه، َسَلْبَت قـَْوماً وأْعطَْيت قَـْوماً. وقولُه: {َعمَّ يـََتَساَءُلوَن } [النـَّبِإ:  
، يُقاُل: َعَمَه فهو َعِمٌه وعاِمٌه، وَمجُْعه: ُعمٌَّه {ِيف طُْغَياِِمْ  يـَْعَمُهوَن } [البَـَقَرة:  عمه: الَعَمُه: التـََّردُُّد يف األْمر من التََّحريُّ  ].4]، {َزيـَّنَّا َهلُْم َأْعَماَهلُْم فـَُهْم يـَْعَمُهوَن } [النَّمل: 15

ِد الَبَصِر والَبِصريَِة، ويُقاُل يف األوَِّل أْعَمى، ويف الثاين أْعَمى وَعٍم. وعلى األوَِّل قولُه: عمى: الَعَمى: يُقاُل يف اْفِتقا
] وعلى الثاين ما وَرَد ِمْن َذمِّ الَعَمى يف القرآِن حنُو قولِه: {ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي} [البَـَقَرة: 2{َأْن َجاَءُه اَألْعَمى } [َعَبَس: 

] َبْل مل يـَُعدَّ اْفتقاَد الَبَصر يف َجْنِب اْفتقاِد الَبِصريَِة َعًمى، كما قال: 71ا َوَصمُّوا} [املَائدة: ]، وقولِه: {فـََعُمو 18
] وعلى هذا قولُه: {الَِّذيَن َكاَنْت 46{فَِإنـََّها َال تـَْعَمى اَألْبَصاُر َوَلِكْن تَـْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف الصُُّدوِر } [اَحلّج: 

] وَمجُْع أْعَمى: 61]، وقال: {َلْيَس َعَلى اَألْعَمى َحرٌَج} [النُّور: 101 ِيف ِغطَاٍء َعْن ِذْكرِي} [الكهف: أَْعيـُنُـُهمْ 
ً } [الُفرقان: 171ُعْمٌي وُعْمياٌن. قال: {ُبْكٌم ُعْمٌي} [البَـَقَرة:  َكاَن ِيف َهِذِه   ]. وقولُه: {َوَمنْ 73]، {ُصما َوُعْمَيا

] فاألوَُّل اْسُم الفاِعِل، والثاِين، قيَل: هو ِمثْـُله، وقيَل: هو 72 اآلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبيًال } [اإلسَراء: َأْعَمى فـَُهَو ِيف 
ِمْن كذا. أفْـَعُل ِمْن كذا الذي للتفِضيِل، ألنَّ ذلـك ِمـْن فـُْقـداِن الَبِصيـَرِة ويصـحُّ أن يقـاَل فيـه: مـا أفـَْعلَـه، وهـو أفْـَعُل 

] على َعَمى الَبِصريَِة. والثاِين على َعَمى 72منهم َمْن َمحََل قوَله تعاىل: {َوَمْن َكاَن ِيف َهِذِه َأْعَمى} [اإلسَراء: و 
اْمساً.  الَبَصِر، وإىل هذا َذَهَب أبُو َعْمرو فَأَماَل األوَىل َلمَّا كان ِمْن َعَمى الَقْلِب، وتـََرَك اإلماَلَة يف الثاين َلمَّا كان

ِِْم َوقْـٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعمًى} [ُفّصلَ و  ]، {ِإنـَُّهْم 44ت: االْسُم أبْـَعُد ِمَن اإلماَلِة. قال تعاىل: {َوالَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن ِيف آَذا
ُشرُُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ]، {َوحنَْ 124]. وقوله: {َوَحنُْشُرُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى } [طه: 64َكانُوا قـَْوًما َعِمَني } [األعَراف:  يعاً. وَعِمَي عليه، أي اْشتَـَبَه 97َعَلى ُوُجوِهِهْم ُعْمًيا َوُبْكًما َوُصما} [اإلسَراء:  إلضاَفِة إليه كاألْعَمى. قال: {فـََعِمَيْت َعَلْيِهُم اَألنْـَباُء يـَْوَمِئذٍ ] فـََيْحَتِمُل َعَمى الَبَصِر والَبِصريَِة مجَِ ِين َرْمحًَة ِمْن ِعْنِدِه 66} [الَقَصص: حىتَّ َصاَر  َ ]، {َوآ

َيْت َعَلْيُكْم} [ُهود:  ]. والَعماُء: السَّحاُب املرتِفُع، والَعَماَءُة: الِغوايَُة. والَعِميَُّة: اجلَْهُل والضَّالُل، واملَعامي: 28فَـُعمِّ
ا.  اَألْغَفاُل أو املَجاِهُل ِمَن األرِض اليت ال أثـََر 

َألْعَناِب} ِعَنُب: يُقاُل لَِثمرِة الَكْرِم، وللَكْرِم نـَْفِسه. الواِحَدُة: ِعنَـَبٌة، وَمجُْعه: أْعناٌب {َوِمْن َمثََراِت النَِّخيِل َواعنب: ال
ً ]، {َحَداِئَق وَ 99]، {َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعَناٍب} [األنَعام: 91]، {َجنٌَّة ِمْن خنَِيٍل َوِعَنٍب} [اإلسَراء: 67[الّنحل:  َأْعَنا
ً} [َعَبَس: 32} [النـَّبِإ:  ]. والِعنَـَبُة: 32]، {َجنـَّتـَْنيِ ِمْن َأْعَناٍب} [الكهف: 29-28]، {َوِعنَـًبا َوَقْضًبا * َوَزيْـُتو

َئِتِه.  بـُثْـَرٌة على َهيـْ
ا ُمعانََدٌة فيها َخْوفٌ   وَهالٌك، وهلذا يُقاُل: َعَنَت ُفالٌن، إذا َوَقَع يف عنت: املُعانـََتُة: كاملُعاَنَدِة، َلِكِن املُعانـََتُة أبـَْلُغ ألََّّ

]، {َودُّوا َما َعِنتُّْم} [آل ِعمَران: 25أْمٍر ُخياُف منه التـََّلُف. يـَْعُنُت َعَنتاً. {ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت ِمْنُكْم} [النَِّساء: 
] أي َذلَّْت 111َنِت اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ اْلَقيُّوِم} [طه: ]، وقوله: {َوعَ 128]، {َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم} [الّتوبَة: 118



ََّ َعزِيٌز َحِكيٌم } [البَـَقَرة:  ُ َألَ◌ْعنَـَتُكْم ِإنَّ ا َّ ]. ويُقاُل لْلَعْظِم املَْجُبوِر، إذا أصابَُه 220وَخَضَعت، ومنه {َوَلْو َشاَء ا
دَِّة.أَملٌ َفهاَضُه أي َكَسرُه بـَْعَد اجلُبوِر: وقد أعْ   نَـَتُه؛ ألنَّ الَعَنَت لِقاُء اَألَذى والشِّ

َرًة يف االْعتقاِد، حنُو أْن يُقاَل: ِعْنِدي   َرًة يف عند: ِعْنَد: َلْفٌظ َمْوُضوٌع لِْلُقْرِب، َفتاَرًة ُيْستَـْعَمُل يف املَكاِن، و كذا، و
]، {ِإنَّ الَِّذيَن ِعْنَد َربَِّك َال َيْسَتْكِربُوَن} 169َرِِّْم} [آل ِعمَران:  الزُّْلَفى واملَْنزَِلِة، وعلى ذلك قولُه: {َبْل َأْحَياٌء ِعْندَ 

للَّْيِل َوالنـََّهاِر} [ُفّصَلت: 206[األعَراف:  ِ ًتا ِيف 38]، {َفالَِّذيَن ِعْنَد َربَِّك ُيَسبُِّحوَن َلُه  ]، {َربِّ اْبِن ِيل ِعْنَدَك بـَيـْ
ٌر َوأَبـَْقى} ]، و 11اْجلَنَِّة} [الّتْحرمي:  َِّ َخيـْ َِّ. قال: {َوَما ِعْنَد ا على هذا النَّْحِو قيَل: املَالِئَكُة املَُقرَّبُوَن ِعْنَد ا

] أي يف 43]، {َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب } [الّرعد: 34]. وقولُه: {ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة} [لقَمان: 36[الّشورى: 
َِّ ُهُم اْلَكاِذبُوَن } [النُّور: ُحْكِمه. وقولُه: {َفأُ  َِّ َعِظيٌم } [النُّور: 13وَلِئَك ِعْنَد ا ]، {َوَحتَْسُبونَُه َهيِّناً َوُهَو ِعْنَد ا

مبا ] َفَمْعَناُه يف ُحْكِمِه. والَعِنيُد: املُْعَجُب 32] وقولُه تعاىل: {ِإْن َكاَن َهَذا ُهَو احلَْقَّ ِمْن ِعْنِدَك} [األنَفال: 15
 ِعْنَده. واملُعاِنُد: املُباِهي مبا ِعْنَده.

ثِّر: 24قال تعاىل: {ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيٍد } [ق:  تَِنا َعِنيًدا } [املدَّ ]. والَعُنوُد: قيَل ِمثْـُله، لكن 16]، {ِإنَُّه َكاَن ِآلَ
نَـُهما فـَْرٌق، ألنَّ الَعِنيَد: الذي يُعاِنُد وُخياِلُف، والَعُنوُد: ال ذي يـَْعُنُد َعِن الَقْصِد. ويُقاُل: َبِعٌري َعُنوٌد، وال يُقاُل: َعِنيٌد. بـَيـْ

ن الطريق، لكن وأما الُعنَُّد، َفَجْمُع عاِنٍد. وَمجُْع الَعُنوِد: َعَنَدٌة، وَمجُْع الَعِنيِد: ِعنٌد. وقال بعُضهم: الُعُنوُد هو الُعُدوُل ع
لعاِدِل عن الطريِق املَحْ  لعاِدِل عن الطريِق يف اُحلْكِم. وَعَنَد عن الطريِق: َعَدَل عنه. الَعُنوُد ُخصَّ  ُسوِس، والَعِنيُد 

ْعِتباَرْيِن ُخمْتَِلَفْنيِ. كقوِهلم: البَـْنيُ يف الَوْصِل واهلَْجِر » َعَندَ «وقيَل: عانََد: الَزَم، وعاَنَد: فاَرَق. وِكالُمها ِمْن  لكن 
.  ْعِتباَرْيِن ُخمَْتِلَفْنيِ

لسُّوِق 13ق: الُعُنُق: اجلارَِحُة، وَمجُْعه أْعناق {وَُكلَّ ِإْنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَاِئَرُه ِيف ُعُنِقِه} [اإلسَراء: عن ِ ]، {َمْسًحا 
]. وقولُه تعاىل: {فَاْضرِبُوا فَـْوَق اَألْعَناِق} 71]، {ِإِذ اَألْغَالُل ِيف َأْعَناِقِهْم} [َغافر: 33َواَألْعَناِق } [ص: 

] أي ُرؤوَسُهم، ومنه: رُجٌل أْعَنُق: َطويُل الُعُنِق، وامرأٌة َعْنقاُء، وَكْلٌب أْعَنُق: يف ُعُنِقه بَياٌض. وأْعنَـْقُته  12[األنَفال: 
خَر، وهو خاصٌّ كذا: َجَعْلُته يف ُعُنِقه. ومنه اْسُتِعَري: اْعتَـَنَق األْمَر، أي َأَخَذُه حبدِِّه وَلزَِمُه، وتـََعانَقا: عاَنَق أحُدمها اآل

حلرب والكراهية وحنِوِمها، والُعُنُق والُعْنُق: ما  ملََحبَّة، واْعتَـَنقا: جعَل كلٌّ منهما يَدُه على ُعُنِق اآلَخِر، وهو خاصٌّ 
 ].4لشَُّعَراء: بني الرأس والبدن، وقيَل ألْشراِف القوِم أْعناٌق، وعلى هذا قولُه: {َفظَلَّْت َأْعَناقـُُهْم َهلَا َخاِضِعَني } [ا

ثْـُتَك عن ُفالٍن، وأْطَعْمُته َعْن ُجوٍع. قال أبُو حممٍد الَبْصرِيُّ  : عن: َعْن: يـَْقَتضي ُجماوَزَة ما ُأضيَف إليه، تـَُقوُل: َحدَّ
، ولذلك وَقَع َمْوِقَع على يف قوِل ال تِّ  شاِعر:َعْن: ُيْستَـْعَمُل أَعمَّ ِمْن على، ألنه ُيْستَـْعَمُل يف اِجلهاِت السِّ

 إذا َرِضَيْت َعليَّ بـَُنو ُقَشْريٍ 
 قال: ولو قـُْلَت أْطَعْمُته على ُجوٍع، وَكَسْوُته على ُعْرٍي َلَصحَّ. 



ُتُه. 111عىن: {َوَعَنِت اْلُوُجوُه لِْلَحيِّ اْلَقيُّوِم} [طه:  ُتُه بكذا، أي أْنَصبـْ يـْ ] أي َخَضَعْت ُمْسَتأِسَرًة ِبَعناٍء. يقاُل: َعنـَ
لّنساِء َخْرياً فإنـَُّهنَّ «َصَب واْسَتْأَسَر، ومنه: العاين: لَألسري. وقال عليه وعلى آله الصالة والسالُم: وَعِين: نَ  اْستَـْوُصوا 

ا. وقيَل: ُعِينَ، َفهو عاٍن، وُقرىَء:  )25(»ِعْندَُكْم َعوانٍ  لُكلِّ اْمرىٍء منهم يـَْوَمِئٍذ َشْأٌن «.وُعِينَ حباَجتِه، فهو َمْعِينٌّ 
]. والَعِنيَُّة: شيٌء ُيْطَلى به الَبِعُري األْجَرُب. ويف 37ويف اآلي الكرمي جاَء لفظها {َشْأٌن يـُْغِنيِه } [َعَبَس: ». يـُْعِنيهِ  َنُه اللَّْفُظ، مْن قـَْوهلِِْم: َعَنِت األرُض »الَعِنيَُّة َتْشِفي اجلََربَ «األْمثاِل:  لنَّباِت: أَنـْبَـتَـْتُه ، واملَْعَىن: يكون ِإلْظهاِر ما َتَضمَّ

 َحَسناً، وَعَنِت القْربَُة مباٍء كثٍري: أْظَهَرْت ماَءها.
َي املَْوِثُق الذي يـَْلَزُم ُمراعاتُُه َعْهداً {َوأَْوفُوا  ْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد عهد: الَعْهُد: ِحْفُظ الشيِء وُمراعاُتُه حاالً بـَْعَد حاٍل. ومسُِّ ِ

] أي ال 124] أي أوُفوا ِحبْفِظ اَألْمياِن. قال: {َال يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمَني } [البَـَقَرة: 34سَراء: َكاَن َمْسُؤوًال } [اإل
َِّ} [الّتوبَة:  ]. وَعِهَد ُفالٌن إىل ُفالٍن، يـَْعَهُد: 111أْجَعُل َعْهِدي ِلَمْن كان ظاِلماً. قال: {َوَمْن أَْوَىف ِبَعْهِدِه ِمَن ا

َ ِإَىل آَدَم} [طه: أي أْلَقى إلي ]، 60]، {أَملَْ َأْعَهْد ِإلَْيُكْم} [يس: 115ه الَعْهَد، وأوصاُه ِحبْفِظِه {َوَلَقْد َعِهْد
َنا} [آل ِعمَران:  ََّ َعِهَد ِإَليـْ َ ِإَىل ِإبـَْراِهيَم} [البَـَقَرة: 183{الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ ا َرةً 125]، {َوَعِهْد  َِّ  ]. وَعْهُد ا

َرًة مبا نـَْلَتزُِمُه. وليسَ  لسُّنَِّة ُرُسُلُه، و لِكتاِب و َرًة يكوُن مبا أَمَر به   بالزٍِم يف أْصِل يكوُن مبا رََكَزُه يف ُعُقولِنا، و
ََّ} [الّتوبَة:  ُهْم َمْن َعاَهَد ا وَُكلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا ]، {أَ 75الشَّرِْع كالنُُّذوِر وما َجيْرِي َجمْراها. وعلى هذا قولُه: {وِمنـْ

ُهْم} [البَـَقَرة:  ََّ ِمْن قـَْبُل} [األحَزاب: 100نـََبَذُه َفرِيٌق ِمنـْ ]. واملُعاِهُد، يف ُعْرِف 15]، {َوَلَقْد َكانُوا َعاَهُدوا ا
ال يـُْقَتُل ُمْؤِمٌن بكاِفٍر، وال «قال (ص) :  الشَّرِْع، َخيَْتصُّ مبَْن َيْدُخُل من الُكفَّاِر يف َعْهِد املُْسِلمَني، وكذلك ُذو الَعْهِد. عتباِر احلِْفِظ، قيَل للَوثِيَقِة بـَْنيَ املتـَُعاِقَدْيِن: ُعْهَدٌة، وقوُهلم يف هذا األْمر: ُعْهَدٌة، ِلما )26(»ذو َعْهٍد يف َعْهِده . و

 ٌة. وقريٌة َعِهيَدٌة: أي قدميٌة أتى عليها َعهٌد طويٌل.أِمَر به أن ُيْستَـْوَثَق منه، وللتـََّفقُِّد: قيَل لِلَمَطر َعْهٌد وِعهادَ 
] كالصوف األمحر املندوف. وَختِْصيُص الِعْهِن ملا 5عهن: الِعْهُن: الصُّوف املَْصبوُغ {َكاْلِعْهِن اْلَمنـُْفوِش } [الَقارَعة: 

لكالِم 37ْت َوْرَدًة َكالدَِّهاِن } [الرَّمحن: فيه من اللَّْوِن، كما ذُِكَر يف قولِه: {فَِإَذا اْنَشقَِّت السََّماُء َفَكانَ  ]. وَرَمى 
 على َعواِهِنِه: أي أْوَرَدُه ِمْن َغْريِ ِفْكٍر وَرِويٍَّة، وذلك كقوهلِِْم: َأْوَرَد كالَمُه غَري ُمَفسٍَّر.
لكسِر) يكون يف الّطريق، ويف ال لَفْتح) يكوُن يف اخلِْلَقة؛ والِعَوُج ( َر عوج: الَعَوُج ( ً َعَربِيا َغيـْ ّدين، قوُلُه تعاىل: {قـُْرآ

ُغونـََها ِعَوًجا} 1]، {َوملَْ َجيَْعْل َلُه ِعَوًجا } [الكهف: 28ِذي ِعَوٍج} [الزَُّمر:  َِّ َويـَبـْ ]، {الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل ا
ُ ُسبحانَهُ 45[األعَراف:  َّ  وتعاىل عليه، وَيْصرِفوَن الناَس عنُه، ويُعظِّموَن ما مل ] أي يـُْعِرُضوَن عن الطّريِق الذي َدلَّ ا

ُ العليُّ العظيُم. َّ  يـَُعظِّْمُه ا
لقوِل والَعزميَِة. قال: {َربـََّنا أَ  لذاِت أو  َها عود: الَعْوُد: الرُُّجوُع إىل الشيِء بـَْعَد االْنِصراِف عنه إّما اْنِصرافاً  ْخرِْجَنا ِمنـْ َ فَإِ  َُّ 28]، {َوَلْو ُردُّوا َلَعاُدوا لَِما نـُُهوا َعْنُه} [األنَعام: 107َّ ظَاِلُموَن} [املؤمنون: َفِإْن ُعْد َتِقُم ا ]، {َوَمْن َعاَد فـَيَـنـْ

اُب النَّاِر ُهْم ِفيَها ]، {َوَمْن َعاَد َفُأوَلِئَك َأْصحَ 27]، {َوُهَو الَِّذي يـَْبَدأُ اْخلَْلَق ُمثَّ يُِعيُدُه} [الرُّوم: 95ِمْنُه} [املَائدة: 



} [اإلسَراء: 275َخاِلُدوَن } [البَـَقَرة:  َ ]، {َأْو َلتَـُعوُدنَّ 19]، {َوِإْن تـَُعوُدوا نـَُعْد} [األنَفال: 8]، {َوِإْن ُعْدمتُّْ ُعْد
َّ ظَاِلُموَن } [املؤمنون: 88ِيف ِملَِّتَنا} [األعرَاف:  َ فَِإ َ ِيف ِملَِّتُكْم} [األعَراف: ]، {ِإْن ُعدْ 107]، {فَِإْن ُعْد ] وقولُه: {َوالَِّذيَن ُيظَاِهُروَن ِمْن ِنَساِئِهْم مثَُّ يـَُعوُدوَن ِلَما َقاُلوا} 89]، {َوَما َيُكوُن لََنا َأْن نـَُعوَد ِفيَها} [األعَراف: 89

َادلة:  ْوَل األِخَري. عـاَد، إذا فـََعَل ما َحَلَف عليه. قال األخفُش: قولُه: ِلما قالوا، ُمتَـَعلٌِّق بقولِه: فـََتْحريُر َرقـََبٍة. وهذا يـَُقوِّي القَ ال يـَْفَعَل، وذلك كقوِلَك: فالٌن َحلَـَف ثـم ] (مث يـَُعوُدوَن لِما قالوا)، ُحيَْمُل على ِفْعِل ما َحَلَف له أن 3[ا
َِّ واحلِْنِث يف قولِه: {َفَكفَّاَرتُُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة قال: ولُزوُم هذه الَكفَّاَرِة إذا َحِنَث، َكُلزوِم الَكفَّاَرِة املُبَـيـَّ  َنِة يف اْحلَْلِف 

]، {َأْو 21]. وإعاَدُة الشيِء كاَحلِديِث وَغْريِِه: َتْكريرُه {َسُنِعيُدَها ِسريَتـََها اُألْوَىل } [طه: 89َمَساِكَني} [املَائدة: 
والعاَدُة: اْسٌم لَتْكرير الِفْعِل واالْنِفعاِل حىت َيِصَري ذلك َسْهًال َتعاِطيِه كالطَّْبِع، ]. 20يُِعيُدوُكْم ِيف ِملَِّتِهْم} [الكهف: 

نَِيـٌة. والِعيُد: ما يُعاِوُد َمرًَّة بـَْعَد أْخَرى، وُخصَّ يف الشَّريَعِة عند املسلمَني  بِيَـْوٍم الِفْطر ويوِم ولذلك قيَل: العـاَدُة طَِبيَعـٌة 
ُم أْكٍل وُشْرٍب وبِعالٍ «ا كان ذلك اليوُم َجمُْعوًال لِلسُُّروِر فـي الشَّريعِة كما نـَبََّه النيبُّ (ص) بقوِلِه: النَّْحر. وَلمَّ  َّ ، )27(»أ

َنا َماِئَدًة ِمَن السََّماِء َتكُ  لََنا ِعيًدا}  ونُ صاَر ُيْستَـْعَمُل العيُد يف ُكلِّ يوٍم فيه َمَسرٌَّة، وعلى ذلك قولُه تعاىل: {أَْنزِْل َعَليـْ
ُل ] والِعيـُد: ُكـلُّ حاَلٍة ُتعاِوُد اِإلْنساَن. والعاِئَدُة: ُكلُّ نـَْفٍع يـَْرِجُع إىل اِإلْنساِن من شيٍء ما. واملَعاُد: يُقا114[املَائدة: 

َك اْلُقْرآَن َلَرآدَُّك ِإَىل َمَعاٍد} للَعْوِد وللزَّماِن الذي يَعوُد فيه، وقد يكوُن للمكاِن الذي يعوُد إليه. {ِإنَّ الَِّذي فـََرَض َعَليْ 
ُه، وَعْوِد  :] قيَل: أراَد به َمكََّة. الَعْودُ 85[الَقَصص:  َّ ِنَني إ َر والَعَمَل، أو ِمبُعاَوَدِة السِّ الَبِعُري املُِسنُّ اْعِتباراً ِمبُعاَوَدتِه السَّيـْ

الفاِعِل، وعلى الثاين ِمبَْعَىن املَْفعوِل. والَعْوُد: الطريُق الَقدُمي الذي يَعوُد  َسَنٍة بـَْعَد َسَنٍة عليه. فعَلى األوَِّل يكوُن ِمبَْعَىن 
 هو يف األْصِل إليه السََّفُر. وِمَن الَعْوِد: ِعياَدُة املَريض. والِعيِديَُّة: إبِـٌل َمْنُسوبٌَة إىل َفْحٍل يُقاُل له ِعيٌد. والُعوُد: قيلَ 

لذي يـُتَـَبخَُّر به.اَخلَشُب الـذي مـن شأنِـه أْن  ملِْزَهر املَْعُروِف، و  يـَُعوَد إذا ُقِطَع، وقد ُخصَّ 
َِّ َأْن َأكُ  ِ وَن ِمَن اْجلَاِهِلَني عوذ: الَعْوُذ: االْلتجاُء إىل الَغْري، والتـََّعلُُّق به. يُقاُل: عاَذ ُفالٌن ِبُفالٍن. قال تعاىل: {َأُعوُذ 

]، 1]، {ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق } [الَفَلق: 20ْذُت ِبَريبِّ َوَربُِّكْم َأْن تـَْرُمجُوِن } [الّدخان: ]، {َوِإّينِ عُ 67} [البَـَقَرة: 
لرَّْمحَاِن} [َمرَمي:  ِ ، أُِعيُذُه، ومنه قوله {َوِإّينِ أُِعيُذَها ِبَك} [آل ِعمَران: 18{ِإّينِ َأُعوُذ  َِّ ]، وقولُه: 36] وَأَعْذتُُه 

} [يُوُسف: {َمَعا َِّ ] أي نـَْلَتِجىُء إليه وَنْستَـْنِصُر به أْن نـَْفَعَل ذلك، فإّن ذلك ُسوٌء نـََتحاَشى ِمْن تَعاطيِه. 23َذ ا
فهي عاِئٌذ إىل ى وَضَعْت، والُعوَذُة: ما يُعاُذ بِه ِمَن الشَّْيِء. ومنُه ِقيَل للتَِّميَمِة والرُّقْـَيِة ُعوَذٌة، وَعوََّذُه: إذا وقاُه. وُكلُّ أُنـْثَ 

ٍم. َّ َعِة أ  َسبـْ
مَِّة، عور: الَعْورَُة: َسْوأَُة اِإلنساِن، وذلك ِكنايٌَة، وأْصُلها ِمَن العاِر، وذلك ِلما يـَْلَحُق يف ُظهورِها مَن العاِر أي املَذَ  َي النِّساُء َعْوَرًة. وِمْن ذلك: الَعْوراُء: لِْلَكِلَمِة الَقِبيَحِة. وَعَوَرتْ  ا. ولذلك مسُِّ ُنُه َعَوراً، وَعوَّْرُ ُنُه َعَوراً، وَعاَرْت َعيـْ  َعيـْ
ِة َنَظرِِه، وذلك على َعْكِس املَْعَىن. ولذلك قال الشا َر. وقيَل لِلُغراِب: األْعَوُر، ِحلدَّ  ِعُر:وعنه اْسُتِعَري: َعوَّْرُت الِبئـْ

 وِصحاُح الُعيوِن يُْدَعْوَن ُعورا



يف الشَّْيِء كالثـَّْوِب والبَـْيِت وحنوِه. قاَل َتعاىل على ِلسان املنافقَني َيوَم األحزاِب: {ِإنَّ بـُُيوتـََنا والَعواُر والَعْوَرُة: َشقٌّ  
ُظ ] أي ُمَتَخّرَِقٌة ممُِْكَنٌة ِلَمْن أراَدها، ومنه قيَل: ُفالٌن َحيْفَ 13َعْورٌَة َوَما ِهَي ِبَعْوَرٍة ِإْن يُرِيُدوَن ِإالَّ ِفَرارًا } [األحَزاب: 

] أي 58نُّور: َعْوَرَته، أي سوأََتُه، أو ُكلَّ عْضٍو َيْستـُرُُه ِمْن َأْعضائِِه َحياًء ِمْن َكْشِفِه. وقوله: {َثَالُث َعْوَراٍت َلُكْم} [ال
] أي مل 31النَِّساِء} [النُّور:  ِنْصـُف النَّهاِر، وآخُر اللَّيِل، وبـَْعَد الِعشاِء اآلِخَرِة. وقولُه: {الَِّذيَن ملَْ َيْظَهُروا َعَلى َعْوَراتِ 

َننيِ «يـَبـُْلُغوا احلُُلَم. وَسْهٌم عاِئٌر: ال يُـْدَرى راميـِه،  ُها ِلَكْثرتِه. »وعليـه ِمَن املَاِل عائَرُة َعيـْ ، أي ما يـَُعوُر الَعْنيَ، وُحيَريِّ
ستعاَر الشيَء أيضاً. وهلذا يُقاُل: تَعاَوَره الَعوارِي. وقال والعارِيَُّة: ِفْعِليَُّة من ا .واملُعاَوَرُة: قيَل يف َمْعَىن االْسِتعارةِ 

بَني؟ فقاَلْت بعُضهم: هو ِمَن العاِر ألنَّ َدفـَْعها يُوِرُث املََذمََّة، والعاُر ـ كما قيَل يف املََثِل ـ إنه قيَل للعارِيَِّة أْيَن َتْذهَ 
، والعاُر أْجِلُب إىل أْهلي َمَذمًَّة وعاراً. وقيَل: هذا ال يصحُّ  ِمْن حيُث االْشِتقاُق، فإنَّ العارِيََّة ِمَن الواِو، بَدالَلِة َتعاَوْر

 من الياِء، لقوهلِِْم: َعيـَّْرتُُه ِبَكذا.
ْهر. يقاُل: عاَقُه وَعوََّقُه واْعَتاَقُه. {َقْد يَـ  ُ اْلُمَعوِِّقَني} ْعَلمُ عـوق: الَعاِئُق: الصَّاِرُف َعمَّا يُراُد ِمْن َخْري، ومنه: َعواِئُق الدَّ َّ ] أي املُثـَبِّطَني الصارِفَني عن َطريِق اَخلْريِ. وَرُجٌل َعْوٌق وَعْوَقٌة يَعوُق النَّاَس َعِن اَخلْريِ. ويَعوُق: اْسُم 18[األحزَاب:  ا

 َصَنٍم.
ِن. الَغْوُل: يُقاُل فيما يـُْهِلُك، والَعْوُل: فيما يـُْثقِ  ُل. يُقاُل: ما عاَلَك فهو عاِئٌل يل، َوَعاَل عول: عاَله وغاَله: يـََتقاَر

. قاَل أبُو طالٍب:  الرَُّجُل يـَُعوُل َعْوًال، أي ماَل وجاَر عِن اَحلقِّ
 َلُه شاِهٌد ِمْن نفِسِه غُري عاِئلِ      ِمبيزاِن ِصْدٍق ال يَِفلُّ َشعريةً 

هول) َثِكَلْتُه أمُّهُ   ُرُه (بصيغة ا رُُه، وِعيَل َصبـْ ياِح ومنه َوَعاَل َصبـْ لبكاِء والصِّ ]، أي أَقْـَرُب أالَّ َمتِيُلوا 3الَعويُل. والِعَوُل اْسٌم مبعَىن االتِّكاِل واالستعانِة واالعتماِد. {َذِلَك أَْدَىن َأالَّ تـَُعوُلوا } [النَِّساء: . وَعوََّل الرَُّجُل، وَأْعَوَل الرَُّجُل: َرفَع صوَتُه 
: االْعِتماُد على الَغْري فيما يـَثْـُقُل، ومنه: الَعْوُل: وهو ما يـَثـُْقُل ِمَن املُِصيَبِة، فـَُيقاُل َويـَْلُه وَعْوَلُه. وال َجتُوُروا. والتـَّْعِويلُ 

قوُلُه عليه  ِتِه، ومنهوَنْصُبُه على الدُّعاِء والذَّمِّ وِمنُه الِعياُل: الواِحُد: عيٌِّل، ملا فيه من الثَِّقِل. َوَعاَلُه: َحتَمََّل ثَِقَل ُمْؤنَ 
 وَأعاَل الرَُّجُل، إذا َكثـَُرْت ِعياُلُه. )28(»اْبَدأ بَنفِسك مثَُّ ِمبَْن تـَُعولُ «وعلى آله الصالة والسَّالُم: 

دَُّة أو اَجلْدُب، وهلذا يُـ  ُر عن َعبـَّ عوم: العاُم: كالسََّنِة، َلِكْن َكِثرياً ما ُتْستَـْعَمُل السََّنُة يف اَحلْوِل الذي يكوُن فيه الشِّ
لسََّنِة، والعاُم فيما فيه الرَّخاُء واِخلْصُب. قال تعاىل: {َعاٌم ِفيِه يـَُغاُث النَّاُس َوِفيِه يـُْعِصُروَن } [يُ  وُسف: اَجلْدِب 

َي: ا14]، {فـََلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ َمخِْسَني َعاًما} [الَعنكبوت: 49 باَحُة، وقيَل مسُِّ لسََّنُة عاماً لَعْوِم ]. والَعْوُم: السِّ
يِع بـُُروِجها. وَيُدلُّ على َمْعَىن الَعْوِم قولُه {وَُكلٌّ ِيف فَـَلٍك َيْسَبُحوَن } [يس:   ].40الشَّمِس يف مجَِ

ُتُه. قال تعاىل: {َفَأِعيُنوِين بُِقوَّ  ٍة} [الكهف: عون: الَعْوُن: املُعاونَُة واملُظاَهَرُة: يُقاُل: ُفالٌن َعْوين أي ُمِعيين، وقد أَعنـْ
]. والتَّعاُوُن: التَّظاُهُر {َوَال َجيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَـْوٍم َأْن َصدُّوُكْم َعِن 4]، {َوَأَعانَُه َعَلْيِه قَـْوٌم آَخُروَن} [الُفرقان: 95

]. واالْسِتعانُة: 2ا َعَلى اِإلمثِْ َواْلُعْدَواِن} [املَائدة: اْلَمْسِجِد اْحلََراِم َأْن تـَْعَتُدوا َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلربِِّّ َوالتـَّْقَوى َوَال تـََعاَونُو 



لصَّْربِ َوالصََّالِة} [البَـَقَرة:  ِ ُنوا  ]. والَعواُن: النََّصُف يف ِسنِّها ِمْن ُكلِّ َشْيٍء، وُجِعَل ِكنايًَة 153طََلُب الَعْوِن {اْسَتِعيـْ
 وِل الشَّاِعِر:عن املُِسنَِّة مَن النِّساِء، اْعِتباراً بَِنْحو ق

ا َنَصفٌ   فإنَّ أْمَثَل ِنْصَفْيها الذي َذَهبا     فِإْن أتـَْوَك َفقاُلوا إ
] أْي هَي َوَسٌط بـَْنيَ الصَّغريِة والَكِبريَِة، واْسُتِعَري لِْلَحْرِب اليت قد تَكرََّرْت 68قال: {َعَواٌن بـَْنيَ َذِلَك} [البَـَقَرة:  

ٍت وُعوٍن. وعانَُة الرَُّجِل: وَقُدَمْت، وقيَل: الَعوانَُة: لِ  َع على عا لنَّْخَلِة الَقِدميَِة. والعانَُة: َقِطيٌع من ُمحُِر الَوْحِش، ومجُِ
 َشعُرُه الناِبُت على فـَْرِجه. وَتْصِغريُه: ُعَويـَْنٌة.

َبًة، أي َمَقرّاً للنـَّْقِص. و  لِفْعِل كما قاَل: عيب: الَعْيُب والعاُب: األْمُر الذي َيِصُري به الشَّْيُء َعيـْ ُته: َجَعْلُتُه َمِعيباً إّما  ِعبـْ َبُة: ما ُيْستَـُر فيه 79{فََأَرْدُت َأْن َأِعيبَـَها} [الكهف:  ً. والَعيـْ لقوِل، وذلك إذا َذَممَْتُه حنُو قوِلَك: ِعْبُت ُفال ] وأما 
َبِيت األنصاُر كَ «الشَّْيُء، ومنُه قوُلُه عليه وعلى آله الصالة والسَّالُم:   أي َمجَاَعيت وَمْوِضُع ِسّرِي.» رِِشي وَعيـْ

تَـْعَمُل يف ُكلِّ عري: الِعُري: الَقْوُم الذيَن َمَعُهْم أْمحاُل املِريَِة، وذلك اْسٌم للّرِجاِل واِجلماِل احلاِمَلِة لْلِمريِة، وإن كان قد ُيسْ 
]، 70]، {أَيـَّتـَُها اْلِعُري ِإنَُّكْم َلَسارُِقوَن } [يُوُسف: 94واِحٍد من ُدوِن اآلَخر {َوَلمَّا َفَصَلِت اْلِعُري} [يُوُسف: 

بَـْلَنا ِفيَها} [يُوُسف:  ، وللنَّاِشِز على َظْهر الَقَدِم، وِإلْنساِن 82{َواْلِعَري الَِّيت أَقـْ املَاَء من الُغثاِء، ولِْلَوِتِد، وَحلْرِف النَّْصِل يف َوَسِطِه، فإْن َيُكِن اْسِتْعمالُُه الَعْنيِ، وِلما َحتَْت ُغْضُروِف اُألُذِن، وِلما يـَْعُلو ]. والَعيـُْر: يقاُل للِحماِر الَوْحِشيِّ
َعيـَّْرُت يف ُكلِّ ذلك َصِحيحاً َففي ُمناَسَبِة بـَْعِضها لبَـْعٍض منه تـََعسٌُّف. والِعياُر: تـَْقِديُر املِْكياِل واملِيزاِن، ومنه قيَل:  ِنَري. وَعيـَّْرتُُه: ذَ  َعيَّاٌر، ملن َل: ُفالُن َتعاَطْوا الِعياَرَة، أي ِفْعَل الَعْريِ يف االْنفالِت والتَّْخِلَيِة. ومنها عاَرِت الدَّابَُّة تَِعُري، إذا انـَْفَلَتْت. وقيَممُْتُه، ِمَن العاِر. وقوهلُم: َتعايَر بـَُنو ُفالٍن، قيَل: َمْعناُه َتذاَكُروا العاَر، أو َعيـََّر بعُضهم بعضاً وقيَل: الدَّ  يرتدَُّد بال عمل.

نَـُهْم َمِعيَشتَـُهْم ِيف ا حلََيواِن واِإلنَساِن. قوُلُه تعاىل: {َحنُْن َقَسْمَنا بـَيـْ نـَْيا} عيش: الَعْيُش: احلَياُة املُْخَتصَُّة  ْحلََياِة الدُّ
نيا. {َمِعيَشةً 32[الّزخُرف:  ] واملعيَشُة: ما نعيُش ِبِه أْي 124َضنًكا} [طه:  ] َأْي َقَسْمَنا بينُهم الّرِزَق يف احلياِة الدُّ

]، {َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها 10ما َنْستـَْهِلُكُه ِمَن َمْطَعٍم َوَمْشَرٍب. ومجعها مَعايَش {َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش} [األعَراف: 
]. وقال عليه وعلى آله الصالة 21} [احلَاقَّة:  ]. وقال يف أْهِل اجلَنَِّة: {فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة َراِضَيةٍ 20َمَعاِيَش} [اِحلجر: 

 .)29(»ال َعْيَش إال َعْيُش اآلِخرةِ «والسَّالُم: 
َلًة} [الّتوبَة:  ] أي فـَْقراً وحاجة، وكانوا قد خافوا من أن ُمينع املشركون من دخول احلرم 28عيل: {َوِإْن ِخْفُتْم َعيـْ

م. فقال هللا سبحانه وتعاىل {َفَسوْ  َُّ ِمْن َفْضِلِه} [الّتوبَة: فتبور جتار ]. ويُقاُل: عاَل الرَُّجُل يَِعيُل 28َف يـُْغِنيُكُم ا
َلًة إذا افْـتَـَقَر، فهو عاِئٌل، وأَعاَل الرُجُل وَأْعَوَل وَأْعَيَل إذا َكثـَُرْت ِعَياُلُه. وقوله: {َوَوَجَدَك َعاِئًال فَ  َأْغَىن } [الّضحى: َعيـْ

. وقيَل: ما عاَل )30(»الِغَىن ِغَىن النـَّْفسِ « اليد، وَجَعَل َلك الِغَىن األْكبَـَر املَْعِينَّ بقولِه (ص): ] أي أزاَل َعْنَك فَـْقرَ 8
َِّ وَعْفوه فَأْغناَك ِمبَْغِفَرتِه َلَك ما تـَقََّدَم ِمْن َذْنِبَك وما  ََخََّر. ُمْقَتِصٌد، وقيَل: ووَجَدَك َفِقرياً إىل َرْمحَِة ا



} [املَائدة: عني: الَعْنيُ  ْلَعْنيِ ِ ]، {َلَطَمْسَنا َعَلى أَْعيُِنِهْم} [يس: 45: اجلارَِحُة َوِهَي ُعْضُو حاسَِّة الَبَصِر {َواْلَعْنيَ 
ْمِع} [الّتوبَة: 66 نُـَها} 9]، {قـُرَُّة َعْنيٍ ِيل َوَلَك} [الَقَصص: 92]، {َوأَْعيـُنـُُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّ ]، {َكْي تـََقرَّ َعيـْ

]. ويُقاُل ِلِذي الَعْنيِ: َعْنيٌ، ولِلُمراِعي للشَّْيِء: َعْنيٌ. وُفالٌن ِبَعْيين، أي َأْحَفظُُه وأُراِعيِه. كقوِلَك: هو 13لَقَصص: [ا
َِْعُيِنَنا} [الطُّور:  َْعُيِنَنا} [الَقَمر: 48ِمبَرَأى ِمينِّ وَمْسَمٍع. قال: {َفِإنََّك  ِ َِْعيُِنَنا ]، {َواْصَنِع ا14]، {َجتْرِي  ْلُفْلَك 

] أي ِحبَْيُث نـََرى وَحنَْفُظ. {َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِين } 37َوَوْحِيَنا َوَال ُختَاِطْبِين ِيف الَِّذيَن ظََلُموا ِإنـَُّهْم ُمْغَرقُوَن } [ُهود: 
َِّ عليَك، أي ُكْنَت فيِحْفِظ ِهللا و 39[طه:  رِعايَِتِه. وقيَل: َجَعَل َحَفظََتُه ] أي ِبكالَءيت وِحْفظي، ومنه: َعْنيُ ا

]، {َربـََّنا َهْب لََنا 31وُجُنوَدُه ِمَن املالئكِة َحيَْفُظونَُه، وَمجُْعه: أْعُنيٌ وُعيوٌن {َوَال أَُقوُل لِلَِّذيَن تـَْزَدرِي َأْعيـُُنُكْم} [ُهود: 
تَِنا قـُرََّة أَْعُنيٍ} [الُفرقان:  جلنة.  ] أي74ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرَِّ لصالح يف الدنيا ويف اآلخرة  أهل طاعة تقّر به أعيننا 

] أي العني اليت يقرب صاحبها من 19وأما قوله تعاىل: {َتُدوُر أَْعيـُنـُُهْم َكالَِّذي يـُْغَشى َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت} [األحَزاب: 
الَعْنيُ ِلَمَعاٍن ِهَي َمْوُجوَدٌة يف اجلَارَِحِة حال املوت وتغشاه أسبابه فيذهب عقله ويشخص بصره فال يطرف. وُيْسَتعاُر 

َئِة، ويف َسَيالِن املاِء منها، فاْشُتقَّ  ا يف اهلَيـْ ٌ،  بَِنَظراٍت ُخمَْتِلَفٍة، واْسُتِعَري لِلثـُّْقِب يف املِزاَدِة، تشبيهاً  منها: ِسقاٌء َعنيِّ
ْ ِقربـََتكَ  ِس: وَمِعٌني، إذا ساَل منها املاُء. وقوُهلم: َعنيِّ ُر َخْرزِِه. وقيَل لِلُمَتَجسِّ ، أي ُصبَّ فيها ما يـَْنَسدُّ بَسَيالنِِه آ

ا يف َنَظرِها، وذلك كما ُتَسمَّى املرأُة فْرجاً، واملَرُْكوُب َظْهراً، فـَُيقاُل: ُفالٌن َميِْلُك كذا فـَْرجاً   وكذا َظْهراً َعْنيٌ، تشبيهاً 
ا أْفَضَل اجلَواِهِر، كما أنَّ هذه اجلارَِحَة َلمَّا كان املَْقُصوُد منهما الُعْضوَ  ا يف َكْوِ َهِب: َعْنيٌ، َتْشبيهاً  ْيِن. وقيَل لِلذَّ

. قال بعُضهم: الَعْنيُ إذا اسْ  تـُْعِمَل يف أْفَضُل اَجلوارِِح. ومنه قيَل: أْعياُن القوِم ألفاِضِلِهْم: وأْعياُن اِإلْخَوِة لَِبين أٍب وأمٍّ لَفْرِج، ِمْن َحْيُث إنَمْعَىن ذاِت ال ه هو شْيء، فـَُيقاُل: ُكلُّ مالِِه َعْنيٌ، فكاسِتْعماِل الرَّقـََبِة يف املَمالِيِك، وَتْسِمَيِة النِّساِء 
: ما ا ملا فيها ِمَن املاِء. وِمْن َعْنيِ املاِء اْشُتقَّ َبِع املاِء: َعْنيٌ، تشبيهاً ِ  َمِعٌني، أي ظاِهٌر ءٌ املَْقُصوُد ِمنـُْهنَّ، ويُقاُل ِلَمنـْ

ٌ: أي ساِئٌل. {َعْيناً ِفيَها ُتَسمَّى َسْلَسِبيًال } [اإلنَسان:  ً} [الَقَمر: 18لِلُعُيوِن. وَعنيِّ ]، {َوَفجَّْرَ اَألْرَض ُعُيو
ِن } [الرَّمحن: 12 َناِن َجتِْرَ َناِن َنضَّاَخَتاِن } [الرَّمحن: 50]، {ِفيِهَما َعيـْ َسْلَنا َلُه َعْنيَ اْلِقْطِر} ]، {َوأَ 66]، {َعيـْ

]، {ِيف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن * 57]، {ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن } [الشَُّعَراء: 45]، {ِيف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن } [اِحلجر: 12[َسَبإ: 
َنُه، حنُو َرَأْسُتُه وَفأْدتُُه. 148-147َوُزُروٍع} [الشَُّعَراء:  ُتُه ِبَعْيين، حنُو ِسْفُتُه ]. وِعْنُت الرَُّجَل: أَصْبُت َعيـْ ُتُه: أَصبـْ َرًة من اجلارِ وِعنـْ َرًة من اجلَارَِحِة املَْضُروَبِة حنُو: َرَأْسُتُه وفََأْدتُُه، وَ َ ُتُه ِبَسْيفي، وذلك أنَُّه ُجيَْعُل  َحِة اليت هي آَلٌة يف أَصبـْ

املَْعنَـيَـْنيِ قوهلُم: َيَدْيُت فِإنَُّه يُقاُل إذا أَصْبُت َيَدُه، وإذا أَصبـَْتُه  الضَّْرِب، فـََيْجري َجمَْرى ِسْفُتُه وَرَحمُْتُه، وعلى حنوِه يف
َر: أثـَْرُت َعْنيَ ماِئها. قال تعاىل: {ِإَىل َربـَْوٍة َذاِت قـََراٍر َوَمِعٍني } [املؤمنون:  ]، {َفَمْن 50بَِيِدَك. وَتقوُل: ِعْنُت الِبئـْ

] وقيَل: املِيُم فيه أْصِليٌَّة، وإمنا هو ِمْن َمَعْنُت. وُتْسَتعاُر الَعْنيُ لِْلَمْيِل يف املِيزاِن، 30ك: َْتِيُكْم ِمبَاٍء َمِعٍني } [املُل
ا ُشبَِّه النِّساُء، قال: {قَاِصَراُت ا لطَّْرِف ِعٌني } ويُقاُل لِبَـَقِر الَوْحِش: أْعَنيُ وَعْيناُء، ِحلُْسِن َعْيِنِه. وَمجُْعها: ِعٌني، و

 ].22]، {َوُحوٌر ِعٌني } [الواِقَعة: 48افات: [الصَّ 



: اِإلْعياُء: َعْجٌز يـَْلَحُق الَبَدَن من املَْشِي، أي التعب، وعيَّ اللسان: عدم قدرته على الكالم. واإلعياُء هو سبٌب  عيَّ
لّنسبِة للبَشر، أّما  ِّ ـ عّز وجّل ـ فهو لالنقطاع عن العمل، أو النقص فيه، أو التأخر يف إجنازه، وهذا كلُُّه  لنسبِة 
ْخلَْلِق اَألوَِّل َبْل ُهْم ِيف َلْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديٍد } [ق:  ِ تنفي ما قبلها » بل«]، فـ15مستحيٌل، لقوِله تعاىل: {أَفـََعِييَنا 

ََّ الَِّذي َخَلَق السََّما َواِت َواَألْرَض َوملَْ يـَْعَي ِخبَْلِقِهنَّ ِبَقاِدٍر أي اإلعياء، وتثبت ما بعدها. قال تعاىل: {أََوملَْ يـََرْوا َأنَّ ا
  ]. 33َعَلى َأْن ُحيِْيَي اْلَمْوَتى بـََلى ِإنَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر } [األحقاف: 



 
 

)Chchapter(  َِحْرُف اْلَغْني 
 (غ)

َناُه َوَأْهلَ  يـْ - 170ُه َأْمجَِعَني *ِإالَّ َعُجوًزا ِيف اْلَغاِبرِيَن } [الشَُّعَراء: غرب: الغاِبُر: املاِكُث بـَْعَد ُمضيِّ ما هو َمَعه. {فـََنجَّ
رِِهم ومل ُيْسروا ليًال َمَع لُوٍط فهلكوا، وقيَل: فيَمْن 171 َّ ُمَنجُّو ] يـَْعِين فيَمْن طالت أْعمارُهم، وقيَل: من الذين بـَُقوا يف ِد ]، 33َك َوَأْهَلَك ِإالَّ اْمَرأََتَك َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِيَن } [الَعنكبوت: بَِقَي بـَْعُد يف الَعذاِب األَليِم. قال تعاىل: {ِإ

ْرَ ِإنـََّها َلِمَن اْلَغاِبرِيَن } [اِحلجر:  ُر 60{َقدَّ ُر احلَْيِض، وُغبـْ ُر: الَبِقيَُّة من الشيِء، وَمجُْعه: أْغباٌر، وُغبـْ ] ومنه: الُغبـْ . وقد َغبَـَر الغُباُر أي الليِل. والُغباُر: ما دقَّ ِمَن الرت  اِب املُثاِر. وُجِعَل على بِناِء الدُّخاِن والُعثاِر وحنوِمها من الَبقا
، وقيَل لِلباِقي اْرتـََفَع. وقيَل: يُقاُل لِلماِضي غاِبٌر، ولِلباِقي غاِبٌر فِإمنا قيَل لِلماِضيغاِبٌر َتَصوُّراً ِمبُِضيِّ الُغباِر عن األرضِ 

لشغاِبٌر َتَصوُّراً  يِء  بَِتَخلُِّف الُغباِر عن الذي يـَْعُدو فـََيْخُلُفه، ومن الُغباِر اْشُتقَّ الَغبَـَرُة، أي َلْطُخ الُغباِر وهو ما يـَْعَلُق 
َها َغبَـَرٌة } [َعَبَس:  َم القيامة، كقوِله: ] ِكنايٌَة عن تـََغربُّ الَوْجِه لِْلَغمِّ يو 40ِمنُه، وما كان على َلْونِِه. {َوُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ َعَليـْ

، واْغبارَّ الشيُء: صار أَْغبَـَر، وبنو غرباء: الفقراُء 58{َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودا} [الّنحل:  ]. يُقاُل: َغبَـَر َيغبُـُر ُغبوراً، واْغبَـرَّ
 الستغراقهم وْجَه األرِض بال ِغطاء وال ِمطاء، قال َطَرَفُة:

 َرأْيُت بين َغْرباَء ال يـُْنِكُروَنِين 
ا أي َبين املَفاَزِة املُْغبَـرَِّة، وذلك كقوهلم: بـَُنو السَّبيِل. وداِهَيُة الَغَربِ: إما من قوِهلم: َغبَـَر الشيُء: وَقَع يف ال  َّ غُباِر، كأ

ِقَيٌة ال تكاُد تـَنـَْقضي. أو ُ اِإلْنساَن، أو ِمَن الُغْرب، أي الَبِقيَِّة من الشيء. واملَْعَىن: بليٌَّة  ِمْن َغبَـَرِة اللَّْوِن، فهو   تـَُغربِّ
اِهَيُة اليت إذا انـَْقَضْت بَقِ  ُء، أو ِمْن الُغْربِ وهو بقيَُّة اللََّنبِ يف الضَّرع، َفُكلُّها: الدَّ َي َهلا أثـٌَر، أو ِمْن كقوِهلم: داِهَيٌة َزَّ َتِقُض َمرًَّة بـَْعَد أْخَرى وقد َغِربَ الِعْرُق. كم والغُبرياُء «والغُبَـْرياُء: شراُب الذُّرة، ويف احلديث  قوِهلم: جرٌح َغِربٌ، أي يـَنـْ َّ إ ا مخُر العامل َّ  ».فإ

َنُه ِبَضْرٍب ِمَن اِإلْخفاِء، فِإن كان ذلك يف ماٍل يُقاُل:  َنَك وبـَيـْ َغَنبَ غنب: الَغْنبُ: أْن تـَْبَخَس صاِحَبَك يف ُمعاَمَلٍة بـَيـْ
وَغِبْنُت كذا َغْبناً، إذا َغَفْلَت عنه، فَعَدْدَت ذلك َغْبناً أي غفلًة. ويوُم التَّغاُبِن:  ُفالٌن، وإن كان يف َرأٍي يُقاُل: َغِنبَ 

] 9بُِن} [التّـَغاُبن: يوُم الِقياَمِة، ِلُظُهوِر الَغْنبِ املشار إليه يف قوله تعاىل: {يـَْوَم َجيَْمُعُكْم لِيَـْوِم اْجلَْمِع َذِلَك يـَْوُم التـََّغا
خذ املؤمُن حظَُّه ِمَن اآلخرِة فيكوُن َأَخَذ ما ُهَو خٌري، َوتـََرَك ما ُهَو َشرٌّ  على وزن تفاعل من . ويف تفاعل الَغْنب َ اْلَغْنبِ



 .ً نيا فقط، فيرتُُك اخلَري الّدائَم، َفكان َمْغبو ِه ِمَن الدُّ وبذلك له؛ والكاِفُر َيرتُك حظَُّه ِمَن اآلخرِة، ويسعى َألْخِذ َحظِّ
 الِقياَمِة الغاِبُن واملَغبوُن. يظهُر يومَ 

ما من َعْبٍد مؤمٍن َيدُخُل اجلنََّة إالَّ أُرَي «وقيل يوُم الّتغابُِن: َغْنب َأهِل اجلنَِّة ألهِل النَّاِر، لقوِل رسول هللا (ص) : 
َي َمْقَعَدُه ِمَن اجلنَِّة لو َأْحَسَن، ليزداَد َحْسَرًة، َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر لو َأساَء، ليزداَد ُشْكراً، وما من َعْبٍد َيدُخُل النَّاَر إالّ أُرِ 

نيا قبل اآلخرة نَُّه َمْغبوٌن، وهو الذي َغِنبَ نفَسُه يف الدُّ  .)31(»فيشُعَر 
لسَّْيِل ]. الُغثاُء: ُغثاُء ا5]، {َفَجَعَلُه ُغثَاًء َأْحَوى } [األعلى: 41غثو: قال تعاىل: {َفَجَعْلَناُهْم ُغثَاًء} [املؤمنون: 

َر ُمْعَتدٍّ به. والِقْدِر وهو ما َيْطَفُح ويـَتَـَفرَُّق من النَّبات الياِبِس وَزَبِد الِقْدِر، وُيْضَرُب به املََثُل فيما َيِضيُع وَيْذَهُب غَ  يـْ ً: َخبُـَثْت.  ويقاُل: َغثا الواِدي َغثواً. وَغَثْت نـَْفُسه تـَْغثي َغَثيا
لشَّ  اٌر: َكِثُري غدر: الَغْدُر: اِإلْخالُل  َتِهي إليه، وَمجُْعه: ُغْدٌر وُغْدراٌن. يِء، وتـَرُْكه. والَغْدُر يُقاُل لِتَـْرِك الَعْهِد، ومنه قيَل: ُفالٌن غاِدٌر، وَمجُْعه: َغَدَرٌة. وَغدَّ َقٍع يـَنـْ الَغديُر: واْستَـْغَدَر الَغْدِر. واألْغَدُر والَغِديُر: املاُء الذي يُغاِدرُه السَّْيُل يف ُمْستَـنـْ

َؤابَُة وَمجُْعها: َغدائُِر. وغاَدَرَه: تـَرََكه {َمالِ  َهَذا اْلِكَتاِب  صاَر فيه املاُء. والَغِديَرُة: الشََّعُر الذي تُِرَك حىت طاَل، أي الذُّ
ُهْم َأحَ 49َال يـَُغاِدُر َصِغريًَة َوَال َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَها} [الكهف:  ]. والَغِدرُة: 47ًدا } [الكهف: ]، {فـََلْم نـَُغاِدْر ِمنـْ
 الليلُة الظلماُء والَغدوُر: الغاِدُر، وهي غاِدرٌَة ج ُغُدٌر.

َناُهْم َماًء َغَدقًا } [اجلّن:  ] أي َغزِيراً يـُْنِبُت اَخلْرياِت الَوِفريَة ومنه: 16غدق: {َوأَلَِّوِ◌ اْستَـَقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة َألَ◌ْسَقيـْ
 ِء تـَْغَدُق. والَغْيداُق: يُقاُل فيما يـَْغُزُر من ماٍء وَعْدٍو ونُْطٍق. وَغْيٌث َغْيداُق: كثُري املاِء.َغِدَقْت َعْنيُ املا

ْلَغُدوِّ َواآلَصالِ  آلصاِل، حنُو قولِه: {ِ } [األعَراف: غدو: الَغْدَوُة والَغداة: ِمْن أوَِّل النهاِر. وُقوِبَل يف الُقرآِن: الُغُدوُّ 
} [األنَعام: ] وُقوبَل: 205 ْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ لَعِشيِّ {ِ ِح اليت َسخَّرها ِلُسليماَن (ع) 52الَغداُة  ]، وقال َعِن الرِّ

]. والغاِديَُة: السَّحاُب يـَْنَشأُ ُغْدَوًة. والَغداُء: َطعاٌم يـَُتناَوُل يف الُغْدَوِة. وقد 12{ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر} [َسَبإ: 
]. وَغٌد: يقاُل لِْليَـْوِم الذي يَلي يـَْوَمَك 22َغَدْوُت أْغُدو ُغُدّواً أي ذهبُت ُغْدَوًة {َأِن اْغُدوا َعَلى َحْرِثُكْم} [الَقَلم: 

 وحنَوه. ]26الذي أْنَت فيه. مث توسَُّعوا فيه حىت أُطِلَق على البعيِد املُتَـَرقَِّب، وأصُلُه َغْدٌو، {َسيَـْعَلُموَن َغًدا} [الَقَمر: 
ً. وَمْغِرُب الشَّْمِس. {َربُّ اْلَمْشرِِق وَ  ً وُغُرو ُبوبَُة الشَّْمِس. يُقاُل: َغَرَبْت تـَْغُرُب َغْر اْلَمْغِرِب} غرب: الَغْرُب: َغيـْ

ْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِرِب} ]، {َفَال أُْقِسُم ِبَربِّ ا17]، {َربُّ اْلَمْشرِقـَْنيِ َوَربُّ اْلَمْغرِبـَْنيِ } [الرَّمحن: 28[الشَُّعَراء: 
َم الكالُم يف ذِْكرمها ُمثـَنـَّيَـْنيِ وَجمُْموَعْنيِ. قال تعاىل: {َزيْـُتونٍَة َال َشْرقـَيٍَّة َوَال َغْرِبيٍَّة} 40[املَعارج:  [النُّور: ] وقد تـََقدَّ

يَل ِلُكلِّ ُمَتباِعٍد: َغريٌب. وِلُكلِّ شيٍء ]. وق86]، {َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَها تـَْغُرُب} [الكهف: 35
بدأَ اإلسالُم َغريباً وَسيَـُعوُد كما «فيما بـَْنيَ ِجْنِسه َعِدِمي النَّظري: َغريٌب. وعلى هذا قولُه َعليه وعلى آله السالُم 

ُء، لِقلَِّتهْم فيما بـَْنيَ اجلُهَّاِل. والُغراُب: مسُِّ )32(»بَدأ ُ . وقيَل: الُعَلماُء ُغر َّ َي ِلَكْونِه ُمْبِعداً يف الذَّهاِب {فـَبَـَعَث ا
ً يـَْبَحُث ِيف اَألْرِض ِلُريِيَُه َكْيَف يـَُوارِي َسْوأََة َأِخيِه} [املَائدة:  ] والغراُب طاِئٌر أسوُد َمْشهوٌر بنباهِتِه ُيضرُب به 31ُغَرا



ِمن امسِه: الَغرِيَب والُغْربََة؛ وِمْن بديِع الُقرآِن وَبالغِتِه اسِتْعماُل  املَثُل يف السَّواد واحلذر والُبكور، ولتشاؤمهم به اشتقُّوا
بيَل الُغراِب ِمْن بـَْنيِ سائِر الطَِّري، ليدلَّ على سوِء احلالِة الَّيت كان عليها قاِبيُل وهو ال يدري ماذا يفَعُل جبثماِن أخيه ها

لَغَرَب، أي اخلْمَر، والَغَرُب: الذََّهُب، ِلَكْونِِه َغريباً فيما بـَْنيَ اجلَواِهر األْرِضيَِّة، بعْد قَـْتِلِه َلُه، وأْغَرَب الساِقي: تَناَوَل ا
ا » سهُم َغَرٍب وَسْهٌم َغَربٌ «ومنه  ال يُْدَرى َمْن َرماه. ومنه َنَظٌر َغَرٌب: ليَس بِقاِصٍد. واملُْغِرُب: األبـَْيُض األْشفاِر، كأمنَّ

] قيَل َمجُْع ِغْربِيٍب، وهو ضْرٌب من العنب شديُد 27الَبياِض. {َوَغَرابِيُب ُسوٌد } [َفاِطر:  أْغَرَبْت َعيـُْنه يف ذلك
السواد وهو من أْجَوِدِه؛ ويف اآلية: (سود) َبَدٌل من غرابيب ألن توكيد األلوان ال يتقدَُّم وهي كناية عن الصخور 

 الشديدة السواد.
ً: َخَدَعُه وأ لباطل فأوَقعُه يف الِغرَِّة أي الغفلِة، أو كأَمنا أصاب ُغرََّتُه أي وجَهُه ألنَّ الِغرََّة غرر: َغرَّ ُفالٌن فال طمَعُه 

لَفَرِس وِغراُر َغْفَلٌة يف اليقظِة. والِغراُر: َغْفَلٌة َمَع َغْفَوٍة. وأْصُل ذلك من الُغرِّ، وهو األثـَُر الظاِهُر من الشيِء، ومنه ُغرَُّة ا
]، أي كيف 6النَّفِس إىل ما يواِفُق اهلوى وَمييُل إليه الطَّْبُع عن شبهٍة وخدعٍة. {َما َغرََّك ِبَربَِّك اْلَكِرِمي } [االنِفطار: دُّه. وَغرُّ الثـَّْوِب: أثـَُر َكْسرِِه. وقيَل: اْطوِه على َغرِّه. وَغرَُّه كذا ُغروراً: أوقَعُه يف الُغرور، وهو سكوُن السَّْيِف، أي ح

لنعم. {َال يـَُغرَّنََّك تـََقلُُّب الَِّذيَن َكَفُروا ِيف اْلِبَالِد } [آل ِعمَران: اجتَـَرْأتَ  ملَْعِصَيِة على ربك، الذي أكرَمَك   ،
ُروًرا } ]، {َبْل ِإْن يَِعُد الظَّاِلُموَن بـَْعُضُهْم بـَْعًضا ِإالَّ غُ 120]، {َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيطَاُن ِإالَّ ُغُرورًا } [النَِّساء: 196

نـَْيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر 112]، {يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض زُْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا} [األنَعام: 40[َفاِطر:  ]، {َوَما اْحلََياُة الدُّ
نـَْيا} [األنَعام: 185} [آل ِعمَران:  لكة، {َوِإْذ يـَُقوُل ] أي عرََّضْتهم للته70]، وقوله: {َوَغرَّتْـُهُم اْحلََياُة الدُّ

ُ َوَرُسوُلُه ِإالَّ ُغُروًرا } [األحزَاب:  َّ َ ا َِّ اْلَغُروُر } 12اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض َما َوَعَد ِ ] {َوَال يـَُغرَّنَُّكْم 
لشَّْيطاِن إذ هو أْخَبُث الغاّرِيَن، ] فالَغُروُر: ُكلُّ ما يـَُغرُّ اإلْنساَن ِمْن ماٍل وجاٍه وَشهْ 5[َفاِطر:  َر  َوٍة وَشْيطاٍن، وقد ُفسِّ

َُِي َعْن بـَْيِع الَغَررِ  . والَغَرُر: اَخلَطُر، وهو ِمْن الَغرِّ، و ْنيا ملا قيَل: الدُّنْيا تـَُغرُّ وَتُضرُّ وَمتُرُّ لدُّ  أي بيع الغفلة واخلداع. و
. ويف املثل: والَغريُر: اخلَْلُق اَحلَسُن، اْعِتباراً  نَّه يـَُغرُّ أي جاَء َسيُِّئُه وأدبـََر َحَسُنُه. فباْعِتَباِر » أقَبَل هريرُُه وأدبـََر غريُرهُ « 

، إذا كان َمْشهوراً َكرمياً. وقيَل: الُغَرُر، لِثالِث لياٍل ِمْن أوَِّل ال ا قيَل: ُفالٌن أَغرُّ شَّْهر، ِلكوِن ذلك ُغرَِّة الَفَرِس وُشْهَرتِه 
 نه كالُغرَِّة من الَفَرِس. والِغراُر: القليُل ِمَن النوم.م

. واملِْغَرَفُة: ِلما غرف: الَغْرُف: َأْخُذ الشيِء وتَناُوُله، يقاُل: َغَرْفُت املاَء واملََرَق. والُغْرَفُة: ما يـُْغتَـَرُف. والَغْرَفُة: لْلَمرَّةِ 
]، ومنه اْستُِعَري: َغَرْفُت َعْرَف 249َمِن اْغتَـَرَف ُغْرَفًة بَِيِدِه} [البَـَقَرة:  يُتناَوُل أو يـُْغَرُف به الطعاُم، ج مغارُف {ِإالَّ 

َي َمنا زُِل اجلَنَِّة ُغَرفاً {أُولَِئَك الَفَرِس، إذا َجَرْرَته، وَغَرْفُت الشََّجَرَة، والَغَرُف: ورُق الشََّجِر. والُغْرَفُة: ُعلِّيٌَّة من الِبناِء. ومسُِّ
]، {َوُهْم ِيف اْلُغُرفَاِت آِمُنوَن 58]، {لَنـُبَـوِّئـَنـَُّهْم ِمَن اْجلَنَِّة ُغَرًفا} [الَعنكبوت: 75اْلُغْرَفَة ِمبَا َصبَـُروا} [الُفرقان: ُجيَْزْوَن 

 ].37} [َسَبإ: 



أْغَرَقُه يف املاء مبعىن غرََّقُه {َحىتَّ غرق: الَغَرُق: الرُُّسوُب يف املاِء ويف الَبالِء. وَغِرَق ُفالٌن يـَْغَرُق َغَرقاً فهو غارٌق وغريٌق، و 
از، يقاُل: 90ِإَذا أَْدرََكُه اْلَغَرُق} [يُونس:  ديك«]. وُفالٌن َغريٌق يف نِْعَمِة ُفالٍن، هو من ا أي نَِعِمك. » هو غريُق أ

َناُه َوَمْن َمعَ 50قال تعاىل: {َوَأْغَرقْـَنا آَل ِفْرَعْوَن} [البَـَقَرة:  يًعا } [اإلسَراء: ]، {َفَأْغَرقـْ ]، {مثَُّ أَْغَرقـَْنا 103ُه مجَِ
]، 43]، {َوِإْن َنَشْأ نـُْغرِقْـُهْم} [يس: 120]، {مثَُّ أَْغَرقْـَنا بـَْعُد اْلَباِقَني } [الشَُّعَراء: 66اآلَخرِيَن } [الشَُّعَراء: 

رًا} [نُوح:  َ ]. وُيسمَّى مسجُد الكوفة: الغاروق ملا كان 43[ُهود:  ]، {َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقَني }25{أُْغرِقُوا فَُأْدِخُلوا 
 يكثـُُر فيه من الناس، ويغرقون يف الصالة واالستماع.

َني وغريَمها ُغْرماً غرم: الُغْرُم: ما يـَُنوُب اِإلْنساَن يف مالِه ِمْن َضَرٍر لَِغْري ِجنايٍَة منه أو ِخيانٍَة. يقاُل: َغرِم فالٌن الدِّيََة والعَ 
ئَِبٍة يف ماٍل من غري ِجنايةً «ماً وَغراَمًة: أدَّاها، ويف التجارِة: َخِسَر. قال اخلليل: وَمْغرَ  وأْغرَم ُفالٌن ». الُغْرُم لزوُم 

َّ َلُمْغَرُموَن } [الواِقَعة:  َّ قد ذهَب َزْرُعَنا كلُّه وضاَع وقتُنا، ومل حنصْل على 66َغراَمًة. وقوله: {ِإ ] املعىن: تقولون إ
]، أثقلتهم 40! فـََوَقَع علينا ُغْرَم ذلك من اِإلنفاِق عليِه ُجْهداً وماًال. {فـَُهْم ِمْن َمْغَرٍم ُمثْـَقُلوَن } [الطُّور: شيءٍ 

تكاليف الرسالة ـ أوامر هللا ونواهيه ـ فحالت بينهم وبني ما جئت به. فكيف إذا سألتهم جزاًء على أدائها. وقال 
ْيُن وِلَمْن عليه الدَّْيُن {َواْلَغارِِمَني َوِيف َسِبيِل 98ُق َمْغَرًما} [الّتوبَة: تعاىل: {يـَتَِّخُذ َما يـُْنفِ  ]. والَغِرُمي: يُقاُل ِلَمْن له الدَّ

َِّ} [الّتوبَة:  ]. والَغراُم: الولوُع، أو احلبُّ املَُعذُِّب للقلب، والغراُم: الَعذاُب، أو َما يـَُنوُب اِإلْنساَن ِمْن ِشدٍَّة 60ا
 ] أي إنَّ َعَذاَب َجَهنََّم كاَن مالزماً ُمِلّحًا، غَري ُمفارٍِق.65وُمِصيَبٍة {ِإنَّ َعَذابـََها َكاَن َغَراًما } [الُفرقان: 

لشيء ِإْغراًء: أْوَلَعُه بِِه، واالسم الَغْرَوى، ومنه اِإلغراء أي ت  ً سليط غرو: َغرَِي بكذا، أي َلِصق به ولزَِمُه؛ وأَْغَرى فال
لرجل ِغرًى، إذا ألصْقُت به. وقال: غرْيُت ب عضهم على بعض. وقيل معناُه التحريش وأْصُلُه اللُّصوق. ويُقال َغَرْيُت 

 َّ  به ِغراء، وَأَغرْيُت زيداً بكذا حىت ُغرَي به. ومنه الِغراء الذي تـُْلصُق به األشياء. قال تعاىل: {َوِمَن الَِّذيَن َقاُلوا ِإ
 َ نَـُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء} [املَائدة: َنَصاَرى َأَخْذ ] املراد ِمْن َمْعىن هذِه 14 ِميثَاقَـُهْم فَـَنُسوا َحظا ِممَّا ذُكُِّروا ِبِه فََأْغَريـَْنا بـَيـْ

م، كالَيعقوِبّية، واملَْلكائّية أو اآليِة، أَنَُّه عندما َختَلَّى الّنصارى عن كثٍري ممّا أُِمروا به وتـََفرَّقوا ِشَيعاً واْنقسُموا على أَنـُْفِسه
ألهواِء املختلفِة يف  الدِّيِن، املَلِكيَُّة والّنْسُطوريّة، حيَنها أْغرى هللاُ سبحانه وتعاىل بينهم العداوَة، أي ألَصَقهايف قُلوِِم 

املسيُح ابُن مرَمي، واملَْلكائيَّة قالوا: إنَّ َهللا وذلك أنَّ الّنسطوريََّة قالْت إنَّ عيسى ابُن هللا، والَيعقوبيََّة قالت: إنَّ َهللا هو 
ُر بعضهم بعضاً. وأما قولُه تعاىل: {َلنُـْغرِيـَنََّك ِِْم} [األحَزاب:  ]، فاملعىن: 60ِلُث ثالثة. ومجيع هؤالء ُيكفِّ

مجيِع الَّذيَن أَتى على ذكرهم يف أوَِّل اآليِة ِمْن  لَُنَسلَِّطّنَك عليهم  ُحمَمَّد. أي لَُيَسلَِّطنَّ هللاُ سبحانَه وتعاىل نَِبيَُّه على
َتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض َواْلُمْرِجُفوَن ِيف اْلَمِديَنِة َلنُـ  ] 60ْغرِيـَنََّك ِِْم} [األحَزاب: قولِِه تعاىل: {َلِئْن ملَْ يـَنـْ

 َُّ  َسبحانه وتعاىل رسوَلُه حممداً (ص) عليهم يُنِهي اآلية بقوله تعاىل: {مثَُّ َال أي َلُنَسلِّطَنََّك عليهم. وعندما ُيسّلط ا
 ]. أي ال يساكنونك فيها إال قليًال من الوقت.60ُجيَاِوُروَنَك ِفيَها ِإالَّ قَِليًال}[األحَزاب: 



 محَقاُء ِمْن قريٍش كانْت تغزُِل َمَع َجوارِيها إىل ] ِهَي اْمَرأَةٌ 92غزل: {َوَال َتُكونُوا َكالَِّيت نـََقَضْت َغْزَهلَا} [الّنحل: 
ُمُرهنَّ َأْن َحيُْلْلَن ما َغَزْلَن، واُمسها  ا املثُل وقاُلوا: خرقاُء مكََّة. والَغزاُل: َوَلُد »ريطةُ «انتصاِف النَّهاِر مث  ، وُضرَب 
ا متدُّ حباًال فكأ َيِة. والَغزاَلُة: قـُْرَصُة الشمِس أل لَغَزِل واملُغازََلِة عن ُمشافـََنةِ الظَّبـْ  َ ا  )33(ا تغزل. وُكينِّ َّ املرأِة اليت كأ

 َغزاٌل، وهو يف األصل التصايب واالستهتاُر مبََودَِّة املَْعُشوِق.
ى. قال تعاىل: {َأْو َكانُوا غزو: الَغْزُو: اخلُروُج إىل ُحماَربَِة الَعُدوِّ. وقد َغزا يـَْغُزو َغْزواً، فهو غاٍز، وَمجُْعه: ُغزاٌة، وُغزَّ 

 ].156ُغّزًى} [آل ِعمَران: 
]. والغاِسُق: الليُل املُْظِلُم أو 78غسق: َغَسُق الليِل: أولُّ دخوِلِه حَني خيتلُط الظَّالُم {ِإَىل َغَسِق اللَّْيِل} [اإلسَراء: 

لليِل، كالطارِِق، وقيَل: الَقَمُر إذا ُكِسَف ] وذلك عباَرٌة عَ 3البارُد {َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب } [الَفَلق:  ِن النائَِبِة 
يًما َوَغسَّاقًا }  ]. وأما 25[النّـَبِإ: فاْسَودَّ. والَغسَّاُق: ما يـَْقُطُر ِمْن ُجُلوِد أْهِل النَّاِر وصِديِدِهم ِمن قـَْيٍح وغريِِه {ِإالَّ محَِ

يٌم َوَغسَّ  ] احلميم: املاء احلار، والغّساَق: املاء البارد الزمهرير. فيكون 57اٌق } [ص: قوله تعاىل: {َهَذا فَـْلَيُذوُقوُه محَِ
م يُعذبون حباّر الشراب الذي وصلت حرارته إىل منتهاها، وببارد املاء الذي وصلت برودتُه إىل أقصاها.  املعىن: أ

ْرتُُه. والَغْسُل: االْسُم. والِغْسُل: ما يـُْغَسُل به غسل: َغَسْلُت الشيَء ُغْسًال: أَسْلُت عليه املاَء، فأَزْلُت َدَرنَه وطهَّ 
]. 43] اآليََة. واالْغِتساُل: َغْسُل الَبَدِن {َحىتَّ تـَْغَتِسُلوا} [النَِّساء: 6{فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم} [املَائدة: 

رٌِد َوَشَراٌب } [ص: واملُْغَتَسُل: املَْوِضُع الذي يـُْغَتَسُل منه، واملاُء الذي يـُْغَتَسلُ  َ ]. والِغْسِلُني: 42 به {َهَذا ُمْغَتَسٌل 
ُكُل منه أهُل النَّاِر {َوَال َطَعاٌم ِإالَّ ِمْن ِغْسِلٍني }  صديد أهل الناِر. أو قد يُقال: الِغْسلُني هو َشَجٌر يف جهنَّم 

 ].36[احلَاقَّة: 
ُه إْتياَن ما قد َغِشَيه، أي َستَـَرُه. غشي: َغِشَيه يـَْغَشاُه َغْشياً وِغَشايًَة، وُتست بدُل الياُء واواً فتِصَري ِغشاَوًة، أي َأ

]، {َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوٌة} [البَـَقَرة: 23والِغشاَوُة: ما يـَُغطَّى به الشَّيُء {َوَجَعَل َعَلى َبَصرِِه ِغَشاَوًة} [اجلَاثَية: 
ُته األمَر: جعلُتُه يـَْغَشاُه {َوِإَذا َغِشيَـُهْم َمْوٌج} [لقَمان: ]، ويُقاُل: َغِشَيه وتـََغشَّاه األمرُ 7 ]، 32: تـََغطَّاُه، وَغشَّيـْ

]، أي جاءهم من البحر ما جاءهم فأغرقهم، {َوتـَْغَشى ُوُجوَهُهُم النَّاُر } 78{فـََغِشيَـُهْم ِمَن اْلَيمِّ َما َغِشيَـُهْم } [طه: 
ْدرَ 50[إبراهيم:  يُكُم 1]، {َواللَّْيِل ِإَذا يـَْغَشى } [اللْيل: 16َة َما يـَْغَشى } [الّنْجم: ]، {ِإْذ يـَْغَشى السِّ ]، {ِإْذ يـَُغشِّ

َ بذلك َعِن اِجلماِع. يُقاُل: َغشَّاها، وتـََغشَّاها {فَـَلمَّا 11النـَُّعاَس} [األنَفال:  ُته. وُكينِّ ]. وَغِشيُت موِضَع كَذا: أتـَيـْ
] وكذا الِغْشياُن واِإلتياُن. والغاِشيُة: ُكلُّ ما يـَُغطِّي الشيَء، َكغاِشَيِة السرِج. وقولُه: 189تـََغشَّاَها َمحََلْت} [األعرَاف: 

ئَِبٌة تـَْغشاُهم وُجتَلُِّلُهْم، وقيَل: الغاِشَيُة يف األْصِل حمموَدٌة، وإمنا اْسُتِعَري 107{َأْن َْتِيَـُهْم َغاِشَيٌة} [يُوُسف:  ] أي 
َك َحِديُث 41حنو قولِه: {َهلُْم ِمْن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمْن فـَْوِقِهْم َغَواٍش} [األعَراف:  َلْفُظها، َهُهنا على َ ]، وقولُه: {َهْل َأ

به ما َغشَّى فـَْهَمه، قال: 1اْلَغاِشَيِة } [الَغاِشَية:  ] ِكنايٌَة عِن الِقياَمِة، وَمجُْعها: َغواٍش؛ وُغِشَي على ُفالٍن، إذا 
]، 20]، {َنَظَر اْلَمْغِشيِّ َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت} [َحممَّد: 19ْغَشى َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت} [األحَزاب: {َكالَِّذي يُـ 



َناُهْم فَـُهْم َال يـُْبِصُروَن } [يس:  ] من الَغْشِي وهو تعطُُّل أكثِر الُقوى املَُحرَِّكِة واحلسَّاسِة لضعِف القلِب، 9{َفَأْغَشيـْ
َا أُْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم} [يُونس: 7ِهْم ِغَشاَوٌة} [البَـَقَرة: {َوَعَلى أَْبَصارِ  ] 7]، {َواْستَـْغَشْوا ثَِيابـَُهْم} [نُوح: 27]، {َكَأمنَّ

لَعْدِو،  أي َجَعُلوها ِغشاوًة على أْمساِعِهْم وذلك ِعبارَة َعن االْمِتناِع من اإلْصغاِء. وقيَل: اْستَـْغَشْوا ثِيابـَُهْم، ِكنايٌَة عن ا
 وِهلم: مشَََّر َذْيًال وأْلَقى ثـَْوبَه.كق

شيٌء «غصب: يُقاُل َغَصَبُه َغْصباً: أخَذُه َقْسراً وقَـْهراً، فهو غاصٌب، وذاك َمغُصوٌب، وَغْصٌب مصدر، يقاُل: 
ملصدر. قال تعاىل: {وََكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌك َُْخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغصْ » َغْصبٌ  ًبا } [الكهف: أي مْغُصوٌب وذلك تسميٌة 

 ] أي ظُْلماً وقَـْهراً.79
ا احلَْلُق {َوَطَعاًما َذا ُغصٍَّة} [املُّزمل:  ] أي يعلق منه شيء يف احللق فيضيق 13غص: الُغصَُّة: الشَّجاُة اليت يـَُغصُّ 

 به. والُغصَُّة: احلََزُن واهلَمُّ.
اتـَُّقوا الَغَضَب فإنَُّه «لذلك قال عليه وعلى آله الصالة والسالُم: غضب: الَغَضُب: ثـََوراُن َدِم الَقْلِب إراَدَة االْنِتقاِم، 

نَـْيهِ  ُ تعاىل به فاملُراُد به )34(»َمجَْرٌة ُتوَقُد يف قـَْلِب ابن آَدَم، أمل تـََرْوا إىل انِْتفاِخ أْوداِجه، وُمحَْرِة َعيـْ َّ . وإذا ُوِصَف ا
] أي 90ل ال العاطفة حاشا  {فـََباُءوا بَِغَضٍب َعَلى َغَضٍب} [البَـَقَرة: االْنِتقاُم ُدوَن َغْريه. فغضب هللا مصدره العد

ُءوا  فاستحق اليهود اللعنة على حتريفهم التوراة من قبل. واستحقوا اللعنة على تكذيبهم حممد (ص) من بعد، {َوَ
َِّ} [آل ِعمَران:  ُ َعَلْيِهْم} 81ِيب} [طه: ]، وقال {َوَمْن َحيِْلْل َعَلْيِه َغضَ 112بَِغَضٍب ِمَن ا َّ ]، {َغِضَب ا

َادلة:  ] قيَل: ُهُم اليَـُهوُد. والَغْضَبُة كالضَّْجَرِة: املَرَُّة ِمَن 7]. وقولُه {َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم} [الَفاِحتَة: 14[ا
يُع الَغَضِب. وُحِكَي أنَُّه يقاُل: َغِضْبُت لُفالن، الَغَضِب، والَغُضوُب: املرأُة الَكِثريُة الَغَضِب. وقيَل: ُفالٌن َغِضٌب: َسرِ 

 إذا كان َحّياً. وَغِضْبُت به، إذا كان َميِّتاً.
ِء. يقاُل: َغضَّ وانـَْغضَّ الطرُف: انَغَمَض، وأَُغضُّ الطْرفَ  : النـُّْقصاُن ِمَن الطَّْرِف والصَّْوِت وما يف اِإل : غض: الَغضُّ

 أُْغِمُضُه، قال الشاعر:
 حىتَّ يُوارِي جاَرِيت َمْأواها   ُغضُّ َطْريف ما َبَدْت يل َجاَرِيت وأَ 
] أي يغضوا الّطرف عما ال حيلُّ النظر إليه، {َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت 30{ُقْل لِْلُمْؤِمِنَني يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم} [النُّور:  

 ] وقوُل الشاِعر:19ِمْن َصْوِتَك} [لقَمان:  ]، {َواْغُضضْ 31يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ} [النُّور: 
 فال َكْعباً بلْغَت وال ِكال     فـَُغضَّ الطَّْرَف إنََّك ِمْن ُمنَْريٍ 

: الطَّريُّ الذي مل َيُطْل ُمْكثُه.  قاَء: نـََقْصُت مما فيه. والَغضُّ  فـََعَلى َسِبيِل التـََّهكُِّم. وَغَضْضُت السِّ
َلَها} ] أي َجَعَله ُمْظِلماً، وليٌل أْغَطُش أي ُمظِلٌم، وليلٌة َغْطَشى أي مظلمٌة، 29[النَّازَعات:  غطش: {َوَأْغَطَش لَيـْ

وَغِطَش الرجُل يـَْغَطُش َغْطشاً: كان بعيِنِه َغَطٌش أي ِشْبُه الَعَمش، فهو أْغَطُش. ومنه قيَل: َفالٌة َغْطَشى: َعِميَُّة 
 لتَّعامي عِن الشَّيِء.املسالك، ال يـُْهَتَدى هلا، والتَّغاُطُش: ا



. وقد غطى: الِغطاُء: ما ُجيَْعُل فَـْوَق الشَّيِء ِمْن طََبٍق وحنوِه، كما أنَّ الِغشاَء ما ُجيَْعُل فَـْوَق الشَّيِء ِمْن لباٍس وحنوهِ 
 ].22اْسُتِعَري للَجهاَلِة. قال تعاىل: {َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغَطاَءَك فَـَبَصُرَك اْليَـْوَم َحِديٌد } [ق: 

َنِس. ومنه قيَل: اْغِفْر ثـَْوَبَك يف الِوعاِء، واْصُبْغ ثـَْوَبَك، فإنَّه  أْغَفُر غفر: الَغْفُر: إْلباُس الشيء ما َيُصونُُه َعِن الدَّ
َِّ: هو أْن َيُصوَن الَعْبَد ويعُفَو عنه مْن أْن َميَسَّه الَعذاُب {ُغْفَرانَ  َك َربـََّنا} [البَـَقَرة: لِلَوَسِخ، والُغْفراُن واملَْغِفَرُة من ا َُّ} [آل ِعمَران: 133]، {َوَسارُِعوا ِإَىل َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم} [آل ِعمَران: 285 نُوَب ِإالَّ ا ] 135]، {َوَمْن يـَْغِفُر الذُّ

لِلَِّذيَن آَمُنوا يـَْغِفُروا لِلَِّذيَن َال  وقد يُقاُل: َغَفَر َله، إذا َجتاَىف عنه يف الظاِهر، وإْن مل يـََتجاَف عنه يف الباِطِن، حنُو: {ُقلْ 
} [اجلَاثَية:  َِّ َم ا َّ م على أذاهم. فيكون املعىن: اتركوا جمازاة الذين ال 14يـَْرُجوَن َأ ]؛ ومعىن يغفروا هنا: يرتكوا جمازا

لكف عنكم. قال سيبويه:  ذًى أو مكروه وال يرجون ثوابه  لوكم  واالستغفاُر: هو طََلُب خيافون عذاب هللا إذا 
ملَقاِل والِفعال، ويف قوله تعاىل: {اْستَـْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّاًرا } [نُوح:  ْن َيْسأَُلوه ذلك 10ذلك  ل] مل يـُْؤَمُروا  لّلساِن من ُدوِن ذلك  لِفعاِل. فقد قيَل: االْسِتْغفاُر  للِّساِن و اِبَني. وهذا َمْعَىن للِّساِن فـََقْط، َبْل  ِفعال ِفْعُل الَكذَّ

]، {َوَيْستَـْغِفُروَن لِلَِّذيَن 80]. قال: {اْستَـْغِفْر َهلُْم َأْو َال َتْستَـْغِفْر َهلُْم} [الّتوبَة: 60{اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكْم} [َغافر: 
َِّ حنُو: {َغا7آَمُنوا} [َغافر:  ْنِب} [َغافر: ]. والغاِفُر والَغُفوُر: يف َوْصِف ا ََّ َغُفوٌر َشُكوٌر } 3ِفِر الذَّ ]، {ِإنَّ ا

]. والَغِفريَُة: الُغْفراُن. ومنه قوله: {اْغِفْر ِيل َوِلَواِلَديَّ} 107]، {َوُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم } [يُونس: 23[الّشورى: 
اْغِفُروا هذا الشَّيء «] وقيَل: 286ِفْر َلَنا} [البَـَقَرة: ]، {َواغْ 82]، {َأْن يـَْغِفَر ِيل َخِطيَئِيت} [الشَُّعَراء: 28[نُوح: 
، أي َأْصِلُحوُه مبا جيُب َأْن ُيصَلَح ِبِه؛ واملِْغَفُر: َزَرٌد يـُْنَسُج من الدُّروع على َقَدِر الرأس يُلبس حتت القلنسوِة؛ »بُغْفَرتِه

ا ا ا َحمَزُّ الَوَتر، والِغفارُة ِمثُل املِْغَفِر، وهي أيضًا ِخْرَقٌة َتْستـُُر  ملرأُة اِخلماَر أْن َميَسَّه ُدْهُن الرأِس، ورُقـَْعٌة يـَُغشَّى 
 والِغفاَرُة: السَّحابَُة فـَْوَق السَّحابَِة.

ِيف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا  غفل: الَغْفَلُة: َسْهٌو يـَْعَرتي اِإلْنساَن ِمْن ِقلَِّة التََّحفُِّظ والتـَّيَـقُِّظ .يُقاُل: َغَفَل فهو غاِفٌل. {َلَقْد ُكْنتَ 
]، {َوَدَخَل 1]، {َوُهْم ِيف َغْفَلٍة ُمْعِرُضوَن } [األنبَياء: 22َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغطَاَءَك فَـَبَصُرَك اْليَـْوَم َحِديٌد } [ق: 

]، {ُهْم َغاِفُلوَن 5[األحقاف:  ]، {َوُهْم َعْن ُدَعاِئِهْم َغاِفُلوَن }15اْلَمِديَنَة َعَلى ِحِني َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها} [الَقَصص: 
ا يـَْعَمُلوَن } [البَـَقَرة: 7} [الرُّوم:  َُّ بَِغاِفٍل َعمَّ ]، {َودَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو تـَْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحِتُكْم} 144]، {َوَما ا
َها َغاِفِلَني 6]، {فَـُهْم َغاِفُلوَن } [يس: 3]، {َوِإْن ُكْنَت ِمْن قـَْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِلَني } [يُوُسف: 102[النَِّساء:  ]، {َعنـْ

ا، وَرُجٌل ُغْفٌل: مل َتُسْمُه التَّجاُرُب. وإْغفاُل الِكتاِب: تـَرُْكه؛ وقولُه: 136} [األعَراف:  ]. وأرٌض ُغْفٌل: ال َمناَر 
َر َمكْ 28{َمْن َأْغَفْلَنا قـَْلَبُه َعْن ِذْكِرَ} [الكهف:  ُتوٍب فيه اِإلمياُن. كما قال: {أُوَلِئَك َكَتَب ِيف ] أي تـَرَْكناه َغيـْ

َادلة:  ُِم اِإلميَاَن} [ا  ] وقيَل: َمْعناُه: َمْن َجَعْلناه غاِفًال َعِن احلَقاِئِق.22قـُُلِو
ُته َغْلباً وَغَلَبًة وَغَلبًا، فأ غاِلٌب. قال تعاىل: {امل *ُغلِ  ]، 2-1َبِت الرُّوُم } [الرُّوم: غلب: الَغَلَبُة: الَقْهُر، يقاُل: َغَلبـْ

َِّ} [البَـَقَرة:  ِِْذِن ا ]، {يـَْغِلُبوا أَْلًفا} 65]، {يـَْغِلُبوا ِمئَـتَـْنيِ} [األنَفال: 249{َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة 



َادلة: 65[األنَفال:  َ َوُرُسِلي} [ا ]، {ِإْن ُكنَّا َحنُْن 48ِلَب َلُكُم اْليَـْوَم} [األنَفال: ]، {َال َغا21]، {َألَ◌ْغِلَنبَّ َأ
َّ َلَنْحُن اْلَغالُِبوَن } [الشَُّعَراء: 113اْلَغالِِبَني } [األعَراف:  ]، 119]، {فـَُغِلُبوا ُهَناِلَك} [األعَراف: 44]، {ِإ

]. 36]، {ُمثَّ يـُْغَلُبوَن} [األنَفال: 12[آل ِعمَران:  ]، {َستُـْغَلُبوَن َوُحتَْشُروَن}44{أَفـَُهُم اْلَغالُِبوَن } [األنبَياء: 
َنا ِشْقَوتـَُنا} [املؤمنون:  ] غلبت علينا شقاوتُنا، ومعنامها واحد، 106وَغَلَب عليه ـ كذا ـ أي اْستَـْوَىل. {َغَلَبْت َعَليـْ

واملعىن: استعلت علينا سيِّئاتُنا اليت وهو املضرَّة الالحقة يف العافية، ويُقال ملن أصابتُه يف الدنيا مضرَّة فادحة شقي. 
ُ َغاِلٌب َعَلى أَْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُموَن } [يُوُسف:  َّ ] واملعىن العام: وُهللا 21أوجَبْت لنا الشقاَء. {َوا

َُّ بيوسف، وما يؤول غالٌب على أمر يوسف حيفظه ويرزقه وال يكله إىل أحد غريه، وال يعلم أكثُر الناس ما يصن ع ا  ] أي وبساتني وارفة تشتمل على أشجاٍر ِعظَاٍم، ِغالٍظ خمتلفة.30إليه حاله. {َوَحَداِئَق ُغْلًبا } [َعَبَس: 
] أي قاِسَي الُفؤاِد، غَري ذي رمحٍة وال 159غلظ: الِغْلَظُة: ِضدُّ الّرِقَِّة، وقوله تعاىل: {َغِليَظ اْلَقْلِب} [آل ِعمَران: 

ِري أفٍة. ويقاُل: بينهما ِغْلَظٌة ومغالَظٌة أي عداوٌة. وأْصلُه أْن ُيْستَـْعَمَل يف األْجساِم، لكن قد ُيْسَتعاُر لْلَمعاِين كالَكبِ ر 
] أي 24: ] أي ُخُشونًَة، {مثَُّ َنْضَطرُُّهْم ِإَىل َعَذاٍب َغِليٍظ } [لقَمان123والَكِثِري. {َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلَظًة} [الّتوبَة: 

َناُهْم ِمْن َعَذاٍب َغِليٍظ } [ُهود:  ]: شديِد األمل، {َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقَني َواْغُلْظ َعَلْيِهْم} 58شديد، {َوَجنَّيـْ
تَـتُ 73[الّتوبَة:  ُه ] أي اشُدد عليهم. واْستـَْغَلَظ الشيُء: صار َغليظاً، واْستَـْغَلَظ النباُت والشجُر، إذا استحكمت نـَبـْ

 ].29وصاَر غليظاً {َفاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى ُسوِقِه} [الَفْتح: 
] قيَل: هو َمجُْع أْغَلَف، كقوهلِِم: َسْيٌف أْغَلُف، أي هو يف ِغالٍف. ويكوُن ذلك  88غلف: {قـُُلوبـَُنا ُغْلٌف} [البَـَقَرة: 

َويـَْلَنا َقْد ُكنَّا ِيف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا} [األنبَياء: : َمْعناُه قـُُلوبُنا أْوِعَيٌة للعْلِم. أو قيل معناه: قلوبـَُنا مغطَّاٌة، وقوله ]، وقيلَ 5كقولِه {َوقَاُلوا قـُُلوبـَُنا ِيف َأِكنٍَّة} [ُفّصَلت:  لَِنا وَعَدِم تذكُّر هلذا اليوِم؛ أو مبعىن: يف 97تعاىل: { ] أي يف غيبٍة عن 
، والغُْلَفُة: كالُقْلَفِة. وَغلَّْفُت غيبٍة عنه ويف تـَرِْكِه ِإعراضاً وِإمها َلِف أي الذي مل ُخيَنتْ ًال ِمنَّا؛ وُغالٌم أْغَلُف: ِكنايٌَة عِن األقـْ

حلِنَّاِء، وتـََغلََّف حنُو َختَضَّ  قـُُلوبُنا «َب. وقيَل: السَّْيَف والقاُروَرَة والرَّْحَل والسَّرَْج: َجَعْلُت هلا ِغالفاً. وَغلَّْفُت ِحلْيَـَته  َّ ال» ُغْلفٌ   هي َمجُْع ِغالٍف، واألْصُل: ُغُلٌف ِبَضمِّ الالَِّم. وقد ُقرِىَءبه، حنُو ُكُتٍب، أي هي أْوِعَيٌة لِْلِعْلِم، تنبيهاً أ
. َيٌة مبا ِعْنَد  َحنْتاُج أْن نـَتَـَعلََّم منَك فـََلنا ُغنـْ

ِإلْغالِق يقاُل له ِمْغَلٌق ومْغالٌق، وإذا اْعُتِربَ غلق: املِْغَلُق، واملِْغالُق: ما يـُْغَلُق به. وقيَل: ما يـُْفتَ  ُح به، لكن إذا اْعُتِربَ 
ً َكِثريًة،  ً لَفْتح يُقاُل له ِمْفَتٌح وِمْفتاٌح. وأْغَلْقُت الباَب وَغلَّْقُته على التَّْكِثِري، وذلك إذا أْغَلْقَت أْبوا أو أْغَلْقَت 

ٍب. وعلى هذا {َوَغلََّقِت األَبـَْواَب} [يُوُسف: واِحداً ِمراراً، أو أْحَكْمَت إغْ  ] وللتَّْشِبيِه به قيَل: َغِلَق الرَّْهُن 23الَق 
ن، يـَْغلُق َغَلقاً، وذلك إذا مل يقِدر الراهُن على افتكاِكِه يف الوقت املشروط؛ وَغِلَق َظْهُرُه َدَبراً. واملِْغلَ  ُق: يف َيد املر

الِقه ما بَِقَي ِمْن أْجزاِء املَْيِسِر. مجُعُه َمغاِلق، وقيل: املغالق ليست من أمساِء الِقداح ولكنها من السَّْهُم الساِبُع الْسِتغْ 



ا الفوُز؛ وقوهلم  ا اليت يكون  ا؛ وَميُني الَغَلِق، هي ميُني » هلم فـَُتٌح وُغَلقٌ «نعو ا األموَر ويغلقو أي ُخدٌَع يفتحون 
ً ِمِن إقداٍم أو ِإحجاٍم.الَغَضِب ألنَّ صاحَبها أغلَ   َق على نفِسِه 

َغلَّ فيما غلل: الَغَلُل: أْصلُه َتَدرُُّع الشيِء وتـََوسُّطُه، ومنه الَغَلُل، للماِء اجلاِري بـَْنيَ الشََّجِر، وقد يقاُل له الِغيُل. وانْـ 
ُل األْعضاَء َوْسَطه، وَمجُْعه: أْغالٌل، َوُغلَّ ُفالٌن: قـُيَِّد به بـَْنيَ الشََّجِر: َدَخَل فيه. فالُغلُّ ُخمَْتصٌّ مبا يـَُقيَُّد به، فـََيْجعَ 

]، وقيَل للَبِخيِل: هو َمْغُلوُل الَيِد {َوَيَضُع 71]، {ِإِذ اَألْغَالُل ِيف َأْعَناِقِهْم} [َغافر: 30{ُخُذوُه فَـغُلُّوُه } [احلَاقَّة: 
ُهْم ِإْصَرُهْم َواَألْغَالَل الَِّيت َكاَنْت عَ  ]، {َوَال َجتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإَىل ُعُنِقَك} [اإلسرَاء: 157َلْيِهْم} [األعَراف: َعنـْ

َِّ َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت أَْيِديِهْم} [املَائدة: 29 لُبْخِل، وقيَل: إنـَُّهْم َلمَّا مسَُِعوا أنَّ 64]، {َوَقاَلِت اْليَـُهوُد َيُد ا ] أي َوَصُفوُه 
ََّ قد َقَضى كُ  ُ تا َّ ا فارَِغًة، فقاَل ا عاىل لَّ شيٍء يف ُقرآنِِه املبني قالوا: إذاً يَُد هللا َمْغُلوَلٌة، أي يف ُحْكِم املَُقيَِّد ِلَكْوِ

بل هم الذين ميسكوَن َعِن اِإلنفاِق ِلِشدَِّة ُخبِْلِهْم وِشّحِة نفوسهم، فكاَن ذلك َتطَاوًال منهم على » ُغلَّت أيديهم«
َّ َجَعْلَنا ِيف َأْعَناِقِهْم أَْغَالًال} [يس: الِعزَّة  لطَّْبِع 8اإلهليَِّة. وقوله: {ِإ ] أي َمنَعُهْم ِفْعَل اَخلْري، وذلك حنُو وْصِفِهْم 

م وعلى َمسِْعِهم وأْبصارِِهم، وقيَل: َبْل ذلك، وإن كان َلْفظُه ماِضياً، َفهَو إشاَرٌة إىل ما يـُْفَعلُ  م يف واخلَْتِم على قـُُلو  
عاُر ملا 33اآلِخَرِة، كقوِلِه {َوَجَعْلَنا اَألْغَالَل ِيف َأْعَناِق الَِّذيَن َكَفُروا} [َسَبإ:  ]. والِغالَلُة: ما يـُْلَبُس بـَْنيَ الثـَّْوبـَْنيِ. فالشِّ

ُر ِلما يـُْلَبُس فَـْوَقُه، والِغالَلُة ِلما يـُْلَبُس بيَنهم ا. وقد ُتْسَتعاُر الِغالَلُة للدِّرِْع، كما ُيْسَتعاُر يـُْلَبُس َحتَْت الثـَّْوِب، والدِّ
} [األ ]، {َوَال 43عَراف: الدِّرُْع َهلا. والُغُلوُل: َتَدرُُّع اخلِيانِة. والِغلُّ: اِحلقُد، والِغشُّ {َونـََزْعَنا َما ِيف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ

، أي ِضْغن. 10ا ِإنََّك َرُؤوٌف َرِحيٌم } [اَحلشر: َجتَْعْل ِيف قـُُلوبَِنا ِغال لِلَِّذيَن آَمُنوا َربـَّنَ  ]. وَغلَّ يَِغلُّ: إذا صار ذا ِغلٍّ
ُته إىل الغُُلوِل. قال: {َوَما   ً: َنَسبـْ َكاَن ِلَنِيبٍّ وأَغلَّ: أي صاَر ذا إْغالل، أي ِخَيانٍَة. وَغلَّ يـَُغلُّ، إذا خاَن. وأْغَلْلُت ُفال

َِْت ِمبَا َغلَّ يـَْوَم 161أَْن يـَُغلَّ} [آل ِعمَران:  ] وقُرىَء: أن يـَُغلَّ، أي يـُْنَسَب إىل اخلِيانَِة، ِمْن: أْغَلْلُته {َوَمْن يـَْغُلْل 
، أي ال ِخيانََة وال َسرَقَة. وقولُه عليه وعلى آله )35(]. وُروَي: ال إْغالَل وال إْساللَ 161اْلِقَياَمِة} [آل ِعمَران: 

، أي ال َيْضطَِغُن. وُروَي ال يُِغلُّ، أي ال َيِصُري ذا ِخيانٍَة. وأَغلَّ )36(»لُّ َعَلْيِهنَّ قـَْلُب املُْؤمنِ َثَالٌث ال يَغِ «السالُم: 
ِم وتـَرَكه يف اجلازُِر والساِلُخ، إذا تـََرَك يف اِإلهاِب من اللَّْحِم َشيئاً، وهو ِمَن اإلْغَالِل، أي اخلِيانَِة، َفكأنَُّه خاَن يف اللَّحْ  ِة الَوْجِد والَغْيِظ.اجلِلْ  يقاُل: شفى  ِد الذي َحيِْمُله. والغُلَُّة والَغِليُل: ما يـََتَدرَُّعه اإلْنساُن يف داِخِله من الَعَطِش، وِمْن ِشدَّ

َعُته. واملُ  َغْلَغَلُة: الرِّساَلُة اليت تـَتَـَغْلَغُل ُفالٌن َغِليَلُه، أي َغْيَظُه. والَغلَُّة: ما يـََتناَولُه اِإلْنساُن ِمْن َدْخِل أْرِضِه. وقد أَغلَّْت َضيـْ
 بـَْنيَ الَقْوِم الذيَن تـَتَـَغْلَغُل نـُُفوُسهم، كما قال الشاِعُر:

ُلْغ َشرابٌ  ُلْغ ُسرورُ     تـََغْلَغُل َحْيُث مل يـَبـْ  وال ُحْزٌن ومل يـَبـْ
، فيقاُل عندئٍذ له الطَّ   ُ الُغُلوَمِة غلم: الُغالُم: اإلنساُن من حَني يوَلُد إىل حَني َيِشبُّ ارُّ الشَّاِرِب، يقاُل: ُغالٌم بـَنيِّ ]، {َوأَمَّا 80]، {َوأَمَّا اْلُغَالُم َفَكاَن أَبـََواُه ُمُؤِمنَـْنيِ} [الكهف: 40والغُُلوِميَِّة. {َأىنَّ َيُكوُن ِيل ُغَالٌم} [آل ِعمَران: 

] واجلَْمُع ِغْلَمٌة 19وُسَف {َهَذا ُغَالٌم} [يُوُسف: ]، وقال يف ِقصَِّة يُ 82اجلَِْداُر َفَكاَن لُِغَالَمْنيِ} [الكهف: 



شََّبُق قيَل للشََّبِق: وِغْلماٌن. واْغتَـَلَم الُغالُم، إذا بـََلَغ َحدَّ الغُلوَمِة، وَلمَّا كان َمْن بـََلَغ هذا اَحلدَّ َكِثرياً ما يـَْغِلُب عليه ال
 غِري اِإلنسان، وقيل: بل قد يقال اْغتَـَلَم يف اإلنسان. ُغْلَمٌة. واْغتَـَلَم الَفْحُل. قيل: ال يُقال إالَّ يف

ْعِر َغالٌء أي ارتفاٌع، وإذا كان يف الَقْدِر واملَْنزَلِة ُغُلوٌّ  : َجتاُوُز اَحلدِّ، يقاُل ذلك إذا كان يف السِّ ، ويف السَّْهِم غلـو: الغُُلوُّ
يعاً َغال يـَغْ  َِّ ِإالَّ احلَْقَّ} [النَِّساء: َغْلٌو عندما يتجاوُز املـدى، وأْفعالُـها مجَِ ُلو {َال تـَْغُلوا ِيف ِديِنُكْم َوَال تَـُقوُلوا َعَلى ا

] ذُكر على أن (غَري) نصبت على احلال، فيكون املعىن: ال تغلوا يف دينكم خمالفني احلق. وأما من نصب 171
ن الغُلّو يف غري احلق، أما الغلو يف احلق (غري) على االستثناء أراد أن يقول إن (غري) مبعىن (إال) فيكون النهي ع

: فيجوز اتباعه. وأما حنن فنؤيد األول وننكر الثاين. والَغْلُي والَغَلياُن يُقاُل يف الِقْدِر إذا َطَفَحْت، ومنه اْسُتِعَري قولهُ 
َغَلياُن الَغَضِب واَحلْرِب، وتـََغاىل النـَّْبُت ] وبه ُشبَِّه 46-45{َكاْلُمْهِل يـَْغِلي ِيف اْلُبطُوِن *َكَغْلِي احلَِْميِم } [الّدخان: 

اُوُز تـََغالياً: ارتَفَع، َيِصحُّ أْن يكوَن من الَغْلِي، وأْن يكوَن من الُغُلّو من حيث ارتفاعه والتفافه يف الشجِر؛ والَغْلواُء: جتَ 
 اَحلدِّ يف اِجلماِح، وبه ُشبَِّه َغَلواءُ الشَّباِب.

 والتغطية، إزاَلُة أثَِر الشيِء، ومنه قيَل للماِء الَكثري الذي يُزِيُل أثـََر َسْيِله: َغْمٌر، وغاِمٌر. قال غمر: أْصُل الَغْمِر السرت
 الشاِعُر:

 واملاُء غاِمٌر َخَداَدها
  ، والَفـَرُس الشَِّديُد الَعْدو، يُقاُل: اِخلداُد للَمْيِسِم يف َخدِّ الَبِعري، واَخلَدُد للطريق أي َشرَُكُه؛ وبه ُشبَِّه الرَُّجـُل السَّخـيُّ

لَبْحِر. والَغْمَرُة: ُمْعَظُم املاِء الساِتَرُة ِلَمَقّرِها، وُجِعَل َمَثًال لِلَجهاَلِة  اليت تـَْغُمُر صاِحَبهـا، فقيَل َهلما: َغْمٌر، كما ُشبِّها 
ت: ] أي جهلهم وضاللتهم {الَّذِ 54قال: {َفَذْرُهْم ِيف َغْمَرِِْم} [املؤمنون:  ] 11يَن ُهْم ِيف َغْمَرٍة َساُهوَن } [الّذارَ

ُتُه وُمْزَدَمحُُه، ومجُعها َغَمراٌت {ِيف َغَمَراِت اْلَمْوِت} [األنَعام:  م وغفلتهم. وقيَل: َغْمَرُة الشيِء: ِشدَّ ]، 93يف حري
ُموٌر. وَغِمَر ِعْرُضه: َدِنَس. وَدَخَل يف ُغماِر الناِس وَرُجٌل َغْمٌر، وَمجُْعه أْغماٌر، والَغْمُر: اِحلْقُد املَْكُنوُن، وَمجُْعه: غُ 

ِهلم: َخيُوُض ومخارِِهم، أي الذيَن يـَْغُمُروَن. وقوهلُم فالٌن ُمغاِمٌر، إذا َرَمى بِنَـْفِسه يف احلَْرِب إمَّا لتَـَوغُِّله وَخْوضِه فيه، كقو 
هلَْوِج، وحنوِه.اَحلْرَب، وإمَّا لَتصُّوِر الَغماَرِة منه، فيكوَن وْصُفه بذل  ك َكَوْصِفه 

جلَْفِن أو الَيِد طََلباً إىل ما فيه معاٌب. ومنه قيَل: ما يف ُفالٍن َغِميَزٌة، أي نَِقيَصٌة  ا غمز: أْصُل الَغْمِز اِإلشارَُة  ُيشاُر 
لُه من: َغَمَزُه بعيِنِه وجفِنِه وحاجِبِه، وَغَمَز ] وأصْ 30إليه، وَمجُْعها: َغَماِئُز {َوِإَذا َمرُّوا ِِْم يـَتَـَغاَمُزوَن } [املطّفِفني: 

 الراعي الَكْبش، إذا َلَمَسُه َهْل به ِطْرٌق، حنُو: َغَبطَُه؛ وَغَمَز عليه: إذا سعى به شّراً وطََعَن عليه.
ْعِتبارِه قيَل: أرٌض غا ِمَضٌة وَغْمَضٌة، وداٌر غمض: الَغْمُض: النـَّْوُم العاِرُض، تقوُل: ما ُذْقُت َغْمضاً وال ِغماضًا، و

َنه وأْغَمَضها: وَضَع إْحَدى َجْفنَـتَـْيه على األْخَرى، مث ُيْسَتعاُر للتَّغاُفِل والتَّساُهِل، {َوَلْستُ  ْم غاِمَضٌة. وَغَمَض َعيـْ
ِخِذيِه ِإالَّ َأْن تـُْغِمُضوا ِفيِه} [البَـَقرَة:  ِ267.[ 



ُر الشيِء، والَغمُّ: الَكرْ  ُب واحلُْزُن ألنه يـَُغّطي السُّروَر واحلِْلَم، ومنه الَغماُم لَكْونِه ساتراً ِلَضْوِء الشَّمِس غم: الَغمُّ: َستـْ
ُ ِيف ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماِم} [البَـَقَرة:  َّ ِة أو 210{َْتِيَـُهُم ا ]. والَغمَّى مثْـُله: أي الظُّْلَمُة، ومنه: ُصْمنا للُغمَّى أو للُغمَّ

يَِّة أي على غ  ِري رؤيِة اِهلالِل.للُغمِّ
] أي ُكْربًَة. يقاُل: َغمٌّ وُغمٌَّة، أي َكْرٌب وُكْربٌَة. والَغماَمُة: قطعٌة 71قال {مثَُّ َال َيُكْن أَْمرُُكْم َعَلْيُكْم ُغمًَّة} [يُونس: 

ِصَيٌة َغمَّ  ا الطعاُم. و اُء: إذا ساَل منها الشََّعُر حىت تضيَق من الَغمام، والَغماَمُة: ِخْرَقٌة ُتَشدُّ على فم النَّاَقِة لُيمَنَع 
} [آل ِعمَران:  َبُكْم َغما ِبَغمٍّ َ ً بعد حزن. والغّم األول: القتلى واجلرحى يف 153اجلبهُة. وقوله تعاىل: {َفَأ ] أي حْز

 معركة أُحد. والثاين: شائعة أن حمّمداً (ص) قد قُتل.
]. والُغْنُم: إصابـَُته 146{َوِمَن اْلبَـَقِر َواْلَغَنِم َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما} [األنَعام:  غنم: الَغَنُم: الشَّاُء من املََعِز والضأن

َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء} ]، 41[األنَفال:  والظََّفُر به، مث اْستـُْعِمَل يف ُكلِّ َمْظُفوٍر به من جهِة الِعَدى وَغْريِِهْم {َواْعَلُموا َأمنَّ
َِّ َمَغاِمنُ َكِثريٌَة} 69ِممَّا َغِنْمُتْم َحَالًال َطيًِّبا} [األنَفال: {َفُكُلوا  ]. والغنيَمُة واملَْغَنُم: ما يـُْغَنُم، وَمجُْعه َمغاِمنُ {فَِعْنَد ا

 ].94[النَِّساء: 
َِّ تعاىل، وهو  ََّ غين: الِغَىن: يُقاُل على ُضروٍب. أَحُدها: َعَدُم احلاجاِت، وليَس ذلك إالّ  املذكوُر يف قولِه: {َوِإنَّ ا

َُّ ُهَو اْلَغِينُّ اْحلَِميُد } [َفاِطر: 64َهلَُو اْلَغِينُّ اْحلَِميُد } [اَحلّج:  َِّ َوا ُتُم اْلُفَقرَاءُ ِإَىل ا ]. والثاِين: ِقلَُّة 15]، وقولِِه: {أَنـْ
] وذلك هو املذكوُر يف قولِه عليه وعلى آله 8َأْغَىن } [الّضحى: احلاجاِت، وهو املُشاُر إليه بقولِه: {َوَوَجَدَك َعاِئًال فَ 

. والثاِلُث: َكثْـَرُة الَقِنيَّات ِحبََسِب ُضروٍب الناِس، كقولِه: {َوَمْن َكاَن َغِنيا )37(»الِغَىن ِغَىن النـَّْفسِ «السالُم: 
ََّ 93ْم َأْغِنَياُء} [الّتوبَة: ]، {الَِّذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك َوهُ 6فَـْلَيْستَـْعِفْف} [النَِّساء:  ُ قـَْوَل الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ ا َّ َع ا ]، {َلَقْد مسَِ

ََّ قَـْرًضا َحَسنًا} [البَـَقَرة: 181َفِقٌري َوَحنُْن أَْغِنَياُء} [آل ِعمَران:  ُعوا: {َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض ا ] قالوا ذلك َحْيُث مسَِ
] أي َهلُْم ِغَىن النـَّْفِس، وَحيَْسُبهم اجلاِهُل أن هلم 273ُهُم اْجلَاِهُل َأْغِنَياَء ِمَن التـََّعفُِّف} [البَـَقَرة: ]. وقولُه: {َحيَْسبُـ 245

ُخْذ ِمْن «الَقِنيَّاِت ِلما يـََرْوَن فيهْم ِمَن التـََّعفُِّف والتـََّلطُِّف. وعلى هذا قولُه عليه وعلى آله الصالة والسالُم ِلُمعاٍذ: 
 . وهذا املَْعَىن هو املَْعِينُّ بقوِل الشاِعِر:)38(»ياِئِهْم وُردَّ يف فـَُقراِئِهمْ أْغنِ 

 قد َيْكثـُُر املاُل واإلْنساُن ُمْفَتِقرٌ 
ىل: {َواْستَـْغَىن تعا يُقاُل: َغِينَ الرجُل يـَْغَىن ِغًىن: تـََزوََّج؛ واْغتَـَىن اْغِتناًء: ِضدُّ افتَقَر؛ واْستَـْغَىن اْسِتْغناًء مثل اْغتَـَىن. قال 

يٌد } [التـَّغاُبن:  ُ َغِينٌّ محَِ َّ ُ َوا َّ ]. ويقاُل: أْغناين كذا، وأْغَىن عنه كذا، إذا َكفاه {َما أَْغَىن َعينِّ َمالَِيْه } [احلَاقَّة: 6ا
ُه َمالُُه} [املََسد: ] أي ما كفاين وما أعانين مايل الذي مجعته يف الدنيا يف رد العذاب يف اآلخرة. {َما أَْغَىن َعنْ 28
ًئا} [آل ِعمَران: 2 َِّ َشيـْ ُهْم أَْمَواُهلُْم َوَال َأْوَالُدُهْم ِمَن ا ُهْم َما َكانُوا ُميَتـَُّعوَن } 10]، {َلْن تـُْغِينَ َعنـْ ]، {َما أَْغَىن َعنـْ

]. والغانَِيُة: 31 اللََّهِب } [املُرَسالت: ]، {َوَال يـُْغِين ِمنَ 23]، {َال تـُْغِن َعينِّ َشَفاَعتُـُهْم} [يس: 207[الشَُّعَراء: 
قاُمه فيه، ُمْستَـْغِنياً به املُْستَـْغِنَيُة ِبَزْوِجها عن الزِّيَنِة، وقيَل: املُْستَـْغِنَيُة ُحبْسِنهاعن التـََّزيُِّن. وَغَين يف َمكاِن كذا، إذا طاَل مُ 



] أي كأن مل يعيشوا أو يُقيُموا فيها مكتفني؛ وقال 92َها} [األعَراف: عن َغْريِِه ِبغًىن. قال تعاىل: {َكَأْن ملَْ يـَْغنـَْوا ِفي
َألْمِس} [يُونس:  ِ ]، أي فجعلناها هباًء منثوراً كأنَّ أهلها مل يعيشوا 24تعاىل: {َفَجَعْلَناَها َحِصيًدا َكَأْن ملَْ تـَْغَن 

 ويقيموا فيها مستغنني.
ُه؛ واْستَـَغثْـُته: طََلْبُت الَغْوَث أو الَغْيَث فأغاَثين ِمَن غوث: الَغْوُث: يقاُل يف النُّْصرِة، ِمَن غَ  األنَفال: الَغْوِث، وغاَثِين من الَغْيِث. واسَتغاثَُه، واستَـَغاَث به اسِتغاثًَة: استعاَن واستنَصَر به {ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن َربَُّكْم} [وََّث الرجُل إذا قال: واَغْوَ

]. وقولُه: {َوِإْن َيْسَتِغيثُوا يـَُغاثُوا ِمبَاٍء 15ِمْن ِشيَعِتِه َعَلى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه} [الَقَصص:  ]، {فَاْستَـَغاثَُه الَِّذي9
] فإنه َيِصحُّ أْن يكوَن ِمَن الَغْيِث، ويصحُّ أن يكوَن ِمَن الَغْوِث. وكذا يُغاثُوا يِصحُّ فيه 29َكاْلُمْهِل} [الكهف: 

] والكّفار: الزّراع. وأما 20َطُر، كما يف قولِه: {َكَمَثِل َغْيٍث أَْعَجَب اْلُكفَّاَر نـََباتُُه} [اَحلديد: املَْعَنياِن. والَغْيُث: املَ 
داد عاٌم فيه ُميَطُر الناُس من 49قوله تعاىل: {َعاٌم ِفيِه يـَُغاُث النَّاُس} [يُوُسف:  يت من بعد السنني الشِّ ] فاملعىن: 

 الغيث.
ُنه َغْوراً وُغؤوراً: دخلْت يف الرْأِس غور: الَغْوُر: املُنْـ  َهِبُط من األرِض، يقاُل: غاَر الرجُل وأَغاَر: أََتى الَغْوَر، وغاَرْت َعيـْ

]. 41] أي غائِراً، وقال {َأْو ُيْصِبَح َماُؤَها َغْوًرا} [الكهف: 30واخنسفْت. وقولُه تعاىل: {َماؤُُكْم َغْوًرا} [املُلك: 
لغاَرْيِن. واملَغاُر والغارُة من 40َكْهُف {ِإْذ ُمهَا ِيف اْلَغاِر} [الّتوبَة: والغاُر يف اجلََبِل: ال َ َعِن الَفْرِج والَبْطِن  ]. وُكينِّ

ُدوَن َمْلَجًأ َأْو َمَغاَراٍت أَْو ُمدََّخًال} [الّتوبَة:  ]. وأغاَر على الَعُدوِّ 57املَكاِن كالَغْوِر، ومجعها مغاوُر ومغاراٌت {َلْو جيَِ
ت: إ  ] ِعَباَرٌة َعِن اخلَْيِل املسرعة.3غاَرًة وغاَرًة {فَاْلُمِغريَاِت ُصْبًحا } [الَعادَ

ُخوُل َحتَْت املاِء، وإْخراُج شيٍء منه. والَغوَّاُص: فعَّاٌل للمبالغة، الذي َيْكثـُُر منه ذلك {َوالشَّْياطِ  َني غوص: الَغْوُص: الدُّ
] أي َيْسَتْخرُِجوَن له األحجار 82، {َوِمَن الشََّياِطِني َمْن يـَُغوُصوَن َلُه} [األنبَياء: ]37ُكلَّ بـَنَّاٍء َوَغوَّاٍص } [ص: 

 الكرمية والآللئ املكنونة.
غوط: الغاِئُط: أصلُه املَكاُن املطمئنُّ الواسع، أي املنخفُض ِمَن اَألرِض، ويقاُل: غائٌط واجلمع ُغوٌط وغيطاٌن، وكانوا 

زوَن هناك ليغيب لتـََّغوُِّط عن اَحلَدِث يف الغائط. يتربَّ وا عن أعني الناِس، مث َكثـَُر ذلك حىت قيل للَحَدِث: غاِئٌط، وكنـَّْوا 
يء ِمن الغائط َسَبٌب 43ومنه: {أَْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط} [النَِّساء:  ]، وهو كنايٌة عن قضاء احلاجة، وا

ملاء لُغْسل   .لوجوِب التطّهر 
َي غول: الَغْوُل: إْهالُك الشيء من َحْيُث ال ُحيَسُّ به، يقاُل: غاَل يـَُغوُل َغْوًال. واْغتاَله اْغِتياًال: قتَلُه على ِغرَّة. و  منه مسُِّ

ْعالُة أو الداهيُة، وكلُّ ما زاَل به العقُل، ُغوًال. والَغْوُل: الصداُع، والشقَُّة. قال يف ِصَفِة َمخِْر اجلَنَّ  ة: {الَ ِفيَها السِّ
] أي 219] نـَْفياً لصفات اخلمر اليت نـَبََّه منها بقولِه: {َوِإْمثُُهَما َأْكبَـُر ِمْن نـَْفِعِهَما} [البَـَقَرة: 47َغْوٌل} [الصَّافات: 

 ].90ضررمها أكرب من تفعهما، وبقولِِه: {رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن َفاْجَتِنُبوُه} [املَائدة: 



َر ُمْعَتِقٍد اْعِتقاداً ال صاِحلاً والغوى: الَغيُّ   : َجْهٌل ِمن اْعِتقاٍد فاِسٍد، وذلك أنَّ اَجلْهَل قد يكوُن ِمْن َكْوِن اإلْنساِن َغيـْ
م: فاِسداً، وقد يكوُن ِمَن اْعِتقاٍد فاِسٍد، وهذا النَّْحُو الثاين يقاُل له: َغيٌّ. {َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى } [الّنجْ 

} [األعرَاف: ]2 م 202، {َوِإخَوانـُُهْم َميُدُّونـَُهْم ِيف اْلَغيِّ ] ومعناه: وإخوان املشركني من شياطني اجلّن واإلنس ميّدو
ً، َفَسمَّاُه الَغيَّ 59لّضالل ملا يزينون هلم من املعاصي. وأما قوله تعاىل: {َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغيا } [َمرَمي:  ] أي َعذا

الَغيُّ هو َسَببه، وذلك َكَتْسِمَيِة الشيِء مبا هو َسبَـُبه، كقوِهلم للنَّباِت َندًى. وقيَل إن َمْعناُه: َفَسْوَف يـَْلَقْوَن  َلمَّا كان
َعَراُء يـَتَِّبُعُهُم اْلَغاُووَن } [الشُّ 91أثـََر الَغيِّ وَمثََرته. {َوبـُّرَِزِت اجلَِْحيُم لِْلَغاِويَن } [الشَُّعَراء:  ]، 224َعَراء: ]، {َوالشُّ

]. وقولُه: {َوَطِفَقا َخيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْجلَنَِّة َوَعَصى آَدُم َربَُّه فـََغَوى } 18{ِإنََّك َلَغِويٌّ ُمِبٌني } [الَقَصص: 
 ] أي َجِهَل أو َضلَّ، وقيَل: َمْعناُه خاَب، حنُو قوِل الشاِعر:121[طه: 

 الَغيِّ الِئما وَمْن يـَْغَو ال يـَْعدْم على
َُّ يُرِيُد َأْن يـُْغِوَيُكْم} [ُهود:   ] فـََقْد قيَل، َمْعناه 34وقيَل: َمعَىن َغَوى: َفَسَد َعْيُشه. وَأْغواه: أضلَُّه، وقولُه: {ِإْن َكاَن ا ِذيَن َحقَّ َعَلْيِهُم اْلَقْوُل َربـََّنا َهُؤَالِء أن يُعاِقبكم على َغيِّكم، وقيَل: َمْعناه َحيُْكُم َعَلْيُكْم ِبَغيِّكم. وقولُه تعاىل: {َقاَل الَّ 

َ ]، {قَاَل الَِّذيَن َحقَّ َعَلْيِهُم اْلَقْوُل َربـََّنا َهُؤَالِء الَِّذيَن أَْغَويـْنَا أَْغَويـَْناُهْم َكَما َغَويـَْنا تـَبَـرَّ 63الَِّذيَن َأْغَويـَْنا} [الَقَصص:  ْأ َ يـَعْ  َّ م غايََة ما كاَن يف 63ُبُدوَن } [الَقَصص: إِلَْيَك َما َكانُوا ِإ َّ قد فـََعْلنا  ] إْعالماً من رؤساء الضالل بقوهلم أ
هم ما كاَن لنا، ُوْسِع اإلْنساِن أْن يـَْفَعَل ِبَصِديِقِه، فإنَّ َحقَّ اإلْنساِن أْن يُريَد ِبَصِديِقِه ما يُريُد بنـَْفِسه فـَيَـُقوُل: قد أَفدْ 

َّ ُكنَّا َغاِويَن } [الصَّافات: وَجَعْلناُهْم أُ  ْسوَة أنـُْفِسنا، فاتّبعو على غوايتنا. وعلى هذا قولُه تعاىل: {َفَأْغَويـَْناُكْم ِإ  ].39]، {ِمبَا أَْغَويـَْتِين َألُ◌َزيَِّننَّ َهلُْم ِيف اَألْرِض َوَألُ◌ْغوِيـَنـَُّهْم} [اِحلجر: 32
يـََنين {أَْم غيب: الَغْيُب: َمْصَدٌر، وغاَبِت الشمُس وغَ  : بـَُعَد عين وَ . يقاُل: غاَب َعينِّ ُرها، إذا اْستَـتَـَرْت َعِن الَعْنيِ يـْ ]. واْستُـْعِمَل يف ُكلِّ غاِئٍب عن احلاسَِّة، وَعمَّا يَِغيُب َعْن ِعْلِم اإلْنساِن ِمبَْعَىن الغاِئِب 20َكاَن ِمَن اْلَغائِِبَني } [النَّمل: 

ْعِتبارِه 75السََّماِء َواَألْرِض ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ُمِبٍني } [النَّمل: {َوَما ِمْن َغائَِبٍة ِيف  ]. ويقاُل للشيِء: َغْيٌب وغاِئٌب 
َِّ تعاىل، فِإنه ال يَِغيُب عنه شيٌء، كما {َال يـَْعُزُب َعْنُه ِمثْـَقاُل َذرٍَّة ِيف السََّماَواِت َوَال ِيف ا َألْرِض} [َسَبإ: لناس ال 

] أي عاِملٌ مبا يَِغيُب َعْنُكْم، وما َتْشَهُدونَه. والَغْيِب يف قولُه: 73ولُه: {َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة} [األنَعام: ]، وق3
ْلَغْيِب} [البَـَقَرة:  ِ األْنبياِء عليهُم ] ما ال يـََقُع َحتَْت احلَواسِّ وال تـَْقَتِضيِه بَدايُة الُعُقوِل، وإمنا يـُْعَلُم ِخبََربِ 3{يـُْؤِمُنوَن 

فإشارٌة  السالُم، وبَدْفِعه يـََقُع على ُمْعتَـَقِد اإلْنساِن اْسُم اِإلْحلاِد. وَمْن قال: الَغْيُب هو الُقرآُن، وَمْن قال: هو الَقَدُر،
كاملُناِفقني الذيَن أخرب هللا   منهم إىل بـَْعِض ما يـَْقَتِضيه َلْفظُه. وقال بعُضهم: َمْعناُه: يـُْؤِمُنوَن إذا غابُوا َعْنُكْم، وَلْيُسوا

َا َحنُْن ُمْستَـْهزُِئوَن } [البَـَقَرة:  َّ َمَعُكْم ِإمنَّ ] وعلى هذا قولُه: {الَِّذيَن 14تعاىل عنهم {َوِإَذا َخَلْوا ِإَىل َشَياِطيِنِهْم َقاُلوا ِإ
ْلَغْيِب} [األنبَياء:  ِ ْلَغْيِب} [ق: ]، {َمْن َخِشَي الرَّْمحَانَ 49َخيَْشْوَن رَبـَُّهْم  ِ َِِّ َغْيُب السََّماَواِت 33  ]، {َو

]، {َال يـَْعَلُم 26]، {َفَال يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا } [اجلّن: 78]، {َأطََّلَع اْلَغْيَب} [َمرَمي: 77َواَألْرِض} [الّنحل: 



َُّ} [النَّمل:  ]، {َوَما َكاَن 102]، {َذِلَك ِمْن أَنـَْباِء اْلَغْيِب} [يُوُسف: 65َمْن ِيف السََّماَواِت َواَألْرِض اْلَغْيَب ِإالَّ ا
ُ لُِيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب} [آل ِعمَران:  َّ ]، {ِإنَّ َريبِّ يـَْقِذُف 109]، {ِإنََّك أَْنَت َعالَُّم اْلُغُيوِب } [املَائدة: 179ا

حلَْقِّ َعالَُّم اْلُغُيوِب } [َسَبإ:  ت املَرأُة: غاَب َزوُجها. وقولُه تعاىل يف ِصَفِة النِّساِء: {فَالصَّاِحلَاُت َقانَِتاٌت ]. وأغابَ 48ِ
َُّ} [النَِّساء:  َبِة الزَّوِج ما َيْكَرُهُه. والِغيَبُة: مبعىن االْغِتياِب، 34َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب ِمبَا َحِفَظ ا ] أي ال يـَْفَعْلَن يف َغيـْ

َرُه ِمبَا فيه ِمْن َعْيٍب ِمْن َغْريِ أْن أُحوَِج إىل ِذْكرِِه، فإْن كاَن فيه فَـَقِد اغَتابُه، وإن مل يكن فيه وهو أن َيْذُكَر اإلْنسانُ   َغيـْ
ُ تعاىل بقولِِه العزيِز: {َوَال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعًضا}  َّ [اُحلجَرات: فقد بـََهَتُه أي قاَل عليه ما مل يـَْفَعْلُه ولَذلَك أََمَر ا

} [يُوُسف: 12 ] ويقاُل: ُهْم 10]. والَغيابَُة: ُمنـَْهبٌط ِمَن األرِض ومنه: الغابَُة لألَمجَِة {َوأَْلُقوُه ِيف َغَيابَِة اجلُْبِّ
ْلَغْيِب ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد } [َسَبإ:  ِ ً. وقولُه: {َويـَْقِذفُوَن  ً ويـََتغايـَُبون أْحيا  ] أي ِمْن َحْيُث ال53َيْشَهُدوَن أحيا

م.  يُْدرُِكونَه بَبصرِهم وَبِصَريِ
ُجٍل َغْريِ قائٍِم أي ال غري: َغيْـٌر: يُقاُل على أْوُجٍه: األوَُّل: أْن َتكوَن لِلنـَّْفِي املَُجرَِّد ِمْن َغْريِ إْثباِت َمْعًىن به، حنُو َمَرْرُت برَ 

َِّ} [الَقَصص: قائٍِم {َوَمْن َأَضلُّ ِممَِن اتـََّبَع َهَواُه بَِغْريِ ُهدًى ِمَن  ُر ُمِبٍني} [الّزخُرف: 50ا ]، {َوُهَو ِيف اخلَِْصاِم َغيـْ
{َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ]. الثاِين: ِمبَْعَىن إالَّ، فَـُيْستَـثْـَىن به وُتوَصُف به النَِّكَرُة حنُو: َمَرْرُت ِبَقْوٍم َغْريِ َزْيٍد أي إالَّ َزْيداً 18

ُرُه} [األعرَاف: ]38إَِلٍه َغْريِي} [الَقَصص:  } [فَاِطر: 65، {َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغيـْ َِّ ُر ا ]. 3]، {َهْل ِمْن َخاِلٍق َغيـْ
رداً {ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلودُ  رُُه إذا كان  ا حنُو: املاُء إذا كان حارّاً َغيـْ ِ ْلَناُهْم الثاِلُث: لِنَـْفِي ُصوَرٍة ِمْن َغْري مادَّ ُهْم َبدَّ

َرَها} [النَِّساء: ُجُلوًدا غَ  ُتْم تـَُقوُلوَن 56يـْ ]. الرابُع:أن يكوَن ذلك ُمَتناَوًال لذاٍت، حنُو: {اْليَـْوَم ُجتَْزْوَن َعَذاَب اْهلُوِن ِمبَا ُكنـْ
} [األنَعام:  َر احلَْقِّ َِّ َغيـْ َِّ الباِطَل، {َواْسَتْكبَـَر ُهَو َوُجُنوُدُه ِيف األَ 93َعَلى ا } ]، أي تقولون على ا ْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ

} [األنَعام: 39[الَقَصص:  َِّ أَْبِغي َر َر ا ]، {اْئِت ِبُقْرآٍن 39]، {َوَيْستَـْبِدْل قَـْوًما َغيـْرَُكْم} [الّتوبَة: 164]، {َأَغيـْ
ِء ُدوَن ذاتِِه، والثاِين: التـّْغيُري يف ] والتـَّْغِيُري: يُقاُل على وْجَهْنيِ: أَحُدمها لِتَـْغِيِري ُصوَرِة الشي15َغْريِ َهَذا} [يُونس: 

َنـُْفِسِهْم} [الّرعد:  ِ ُوا َما  ُ َما بَِقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ َ َال يـَُغريِّ َّ ، حنُو: {ِإنَّ ا نُفِسِهم َغيـََّر 11َوضِعِه النـَّْفِسيِّ ِ ُوا ما  ] َفِإْن غريَّ
 َِ ُ يف َأْوَضاِعِهْم. وأما قوله تعاىل: {َذِلَك  ّ َنْـُفِسِهْم} ا ِ ُوا َما  ًا نِْعَمًة أَنـَْعَمَها َعَلى قـَْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ ََّ ملَْ َيُك ُمَغريِّ نَّ ا َنـُْفِسِهْم، أي َمَفاِهيَمُهْم ْحنَو اَألصْ 53[األنَفال:  ِ ُوا ما  َلِح أو ]، أي َأنَّ َهللا ال يُزِيُل نِْعَمًة أَنـَْعَمها على قوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ

لسلوِك. وَقْد يسُلُب ُهللا العليُم احلكيُم الِنْعَمَة، وليَس شر األَ  لتايل ُسلوَكُهْم، َألنَّ املفاِهيَم تـََتَحكَُّم  طاً أْن يكوَن ْسَوِأ، و
ً، أْو ِلَمصَلحٍة يـَْعَلُمها.  دائماً على َوْجِه الِعَقاِب، فقد َيكوُن ْامِتحا

] أي نَقصِت املِياُه وذهبْت 44الُعْمِق، وقولُه َتعاىل: {َوِغيَض اْلَماُء} [ُهود: غيض: الَغْيُض: َذهاُب املائِع يف جهِة 
طِن األرِض، وقولُه تعاىل: {َوَما َتِغيُض اَألْرَحاُم} [الّرعد:  ] أي َأنَّ هللا تبارك وتعاىل يَعَلُم ما ينقُص من مّدِة 8يف 

َك أّن َمحَْل النِّساِء، وِوالَدتـَُهّن ال يكوُن ألجٍل واحٍد ِعْنَد ُكلِّ اَحلْمِل اليت هي تسعُة أشُهر، وما يزيد على ذلك، وذل
 الّنساِء.



ُدها اإلْنساُن من فـََوراِن َدِم قـَْلِبه {ُقْل ُموتُ  وا غيظ: الَغْيُظ: أَشدُّ الَغَضٍب، أو َسْورُة الغضب، وهو احلَراَرُة اليت جيَِ
ِِ 119بَِغْيِظُكْم} [آل ِعمَران:  ]. وقد َدعا هللا الناَس إىل إْمساِك النـَّْفِس ِعْنَدما 29ُم اْلُكفَّاَر} [الَفْتح: ]، {لَِيِغيَظ 

َُّ ُسْبحانَه به، فإنه يُراُد به االنِْتقاُم. {َوِإنـَُّهْم 134يعرتيهم الَغْيظ {َواْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ} [آل ِعمَران:  ]، وإذا ُوِصَف ا
] أي داُعوَن ِبِفْعِلهم إىل االْنِتقاِم منهْم، والتـََّغيُُّظ: هو إْظهاُر الَغْيِظ، وقد يكوُن ذلك 55ء: لََنا َلَغاِئُظوَن } [الشَُّعَرا

ُعوا َهلَا تـََغيُّظًا َوَزِفريًا } [الُفرقان:  ]. وتغيُّظها هنا: تقّطعها عند شّدة 12َمَع َصْوٍت َمْسُموٍع، كما قال: {مسَِ ا عند شّدة  ا. وزفريها: صو ا.اضطرا   التها



 
 

)Chchapter(  ٍَحْرْف اْلَفاء 
 (ف)

  
يُد: املَْشِويُّ أِو الذي ال فـَُؤاَد فأد: يُقاُل: تـََفأََّدِت النَّاُر تـََفوُّداً: َحتَرََّقْت َوَتَضرََّمْت، َوفََأْدُت اللَّْحَم يف الّناِر: َشَويـُْتُه. والَفئِ 

لَِتَحرُِّكِه ألنَّ أْصَل الَفْأِد: احلَرََكُة، وهو ُمَذكٌَّر، َوَأْطَلَقُه بـَْعُضُهْم على الَعْقِل أيضاً، قال َلُه. والُفؤاُد: الَقْلُب لِتَـَوقُِّدِه، وقيَل 
]، {ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوًال } 11تعاىل: {َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى } [الّنْجم: 

] متيل إليهم، 37]؛ وَمجُْع الُفَؤاِد: أَْفِئَدٌة، قال تعاىل: {َفاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تـَْهِوي ِإلَْيِهْم} [إبراهيم: 36سَراء: [اإل
 ]،78أي حتنُّ إىل ذلك املوضع، ليكون يف ذلك أنس لذريته، {َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواَألْبَصاَر َواَألْفِئَدَة} [الّنحل: 

َِّ اْلُموَقَدُة 43{َوأَْفِئَدتـُُهْم َهَواٌء } [إبراهيم:  ُر ا هلواء. {َ م خالية من كل شيء خوفاً وفزعاً، شّبهها  ]،أي قلو
َبَح ] أي ُتشرف على القلوب،وقيَل: ُفؤاٌد فارٌِغ، ِمْن قَـْوِلِه تـََعاَىل: {َوَأصْ 7-6*الَِّيت َتطَِّلُع َعَلى اَألْفِئَدِة } [اهلَُمزة: 
 ] َأْي َخالياً ِإّال ِمْن ِذْكِر ُموَسى.10فـَُؤاُد أُمِّ ُموَسى َفارًِغا} [الَقَصص: 

 َِّ تـَْفَتأُ  فىتء: يُقاُل: ما َفِتْئُت أَفـَْعُل كذا وما فَـَتَأَت، َكَقْوِلَك: ما زِْلَت. قال تعاىل على لساِن ِإخوِة يُوسَف (ع) : {  ].85َحَرًضا َأْو َتُكوَن ِمَن اْهلَاِلِكَني } [يُوُسف: َتْذُكُر يُوُسَف َحىتَّ َتُكوَن 
لَبَصر، َكَفْتِح الباِب وحنوِه، وَكَفْتِح الُقفْ  ِل والَغْلِق فتح: الَفْتُح: إزالُة اِإلْغالِق َواإلْشكاِل، وذلك نوعان: أَحُدمها ُيْدَرُك 

ً ِمَن السََّماِء} [اِحلجر: 65ف: واملَتاِع، حنُو قولِه: {َوَلمَّا فَـَتُحوا َمَتاَعُهْم} [يُوسُ  ]. 14]، {َوَلْو فـََتْحَنا َعَلْيِهْم َ
نـَْيويَِّة َكَغمٍّ  ، وذلك أنواع: أَحُدها يف األموِر الدُّ ، وهو إزالُة الَغمِّ لَبِصريَِة، َكَفْتِح اْهلَمِّ يـُْفرَُج وفـَْقر يُزاُل  والثاِين يُْدَرُك  ] أي وسَّْعنا. 44َلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا ِبِه فـََتْحَنا َعَلْيِهْم أَبـَْواَب ُكلِّ َشْيٍء} [األنَعام: ْعطاِء املاِل وحنوِه، مثُل: {فَـ 

بَـَلْت عليهُم اَخلْرياُت، والثاين: فـَْتُح 96وقال: {َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواَألْرِض} [األعرَاف:  ] أي أقـْ
َّ فـََتْحَنا َلَك فَـْتًحا ُمِبيناً } [الَفْتح: املُْستَـْغَلِق من  ً ُمْغَلقاً، وقولُه: {ِإ ] 1الُعلوِم، حنُو قوِلك: ُفالٌن فـََتَح من الِعْلِم 

ِت اليت هي َذرِيَعٌة إىل الثَّوا ِب قيَل: َعىن فـَْتَح َمكََّة، وقيَل: َبْل َعىن ما فُِتَح على النَّيبِّ (ص) من الُعلوِم واِهلدا
َي فاِحتَُة واملَقاماِت املَْحُموَدِة اليت صاَرْت َسَبباً لُغْفراِن ُذنُوِبه. وفاِحتَُة ُكلِّ شيٍء: َمْبَدُؤه الذي يـُْفَتُح به ما بـَْعَده ، وبه مسُِّ

الن: علََّمُه وعرََّفُه الِكتاِب. يقال: افْـتَـَتَح ُفالٌن الباَب، ضد أغلَقُه، وافتَـَتَح الشيء بكذا: ابَتَدأَُه به. وفـََتَح هللا على ف



ُ َعَلْيُكْم} [البَـَقَرة:  َّ ُ لِلنَّاِس} [فَاِطر: 76{َأُحتَدِّثُونـَُهْم ِمبَا فَـَتَح ا َّ ]. وفـََتَح الَقِضيَّة ِفَتاحًا: َفَصَل 2]، {َما يـَْفَتِح ا نَـَنا َوبـَْنيَ قـَْومِ  اَم عنها {َربـََّنا افْـَتْح بـَيـْ ْ ُر اْلَفاِحتَِني } [األعَراف: األْمَر فيها، وأزاَل اِإل حلَْقِّ َوأَْنَت َخيـْ ِ ] وأنت خري 89َنا 
 ]، وفّعال للمبالغة، من صفات هللا تعاىل، قال الشاِعُر:26الفاصلني، أي احلاكمني، ومنه {اْلَفتَّاُح اْلَعِليُم } [َسَبإ: 

 وإّينِ ِمْن فَتاَحِتُكْم َغِينُّ 
َِّ َواْلَفْتُح } الَفتاَحُة والَفْتُح: النُّْصَرةُ   لضَّمِّ والَكْسر): احلكم بني خصمِني، وقولُه {ِإَذا َجاَء َنْصُر ا ، والُفتاَحُة (

َُّ تعاىل ِمَن املَعارِف، وعلى ذلك قولُه: {َنْصٌر ِمَن 1[الّنصر:  َِّ ] فإنَّه َحيَْتِمُل النُّْصَرَة والظََّفَر واُحلْكَم، وما يـَْفَتح ا ا
ْلَفْتِح} [املَائدة: 13رِيٌب} [الصَّف: َوفـَْتٌح قَ  ِ َِْيتَ  ُ َأْن  َّ ]، وقوله: {َويـَُقوُلوَن َمَىت َهَذا اْلَفْتُح} 52]، {فـََعَسى ا

َفُع الَِّذيَن َكَفُروا ِإميَانـُُهْم} [السَّجَدة: 28[السَّجَدة:   إزاَلِة ] أي يوَم اُحلْكِم، وقيَل: يومَ 29]، {ُقْل يـَْوَم اْلَفْتِح َال يـَنـْ
قاَمِة الِقياَمِة، وقيَل: ما كانُوا َيْستَـْفِتُحوَن ِمَن الَعذاِب وَيْطلُُبونَه. واالْسِتْفتاُح: طََلُب الَفْتحِ  بـَْهِة  ، أو الِفتاِح. {ِإْن الشُّ

ُتمُ 19َتْستَـْفِتُحوا فـََقْد َجاءَُكُم اْلَفْتُح} [األنَفال:  ُتُم الظََّفَر، أو طََلبـْ ُتْم َمْبَدأ ] أي إْن طََلبـْ  الِفتاَح، أي اُحلْكَم، أو طََلبـْ
[البَـَقَرة: اَخلْرياِت، فقد جاءُكْم ذلك ِمبَِجيِء النيبِّ (ص) ، وقولُه: {وََكانُوا ِمْن قـَْبُل َيْستَـْفِتُحوَن َعَلى الَِّذيَن َكَفُروا} 

لّنيبِّ اآليت ظناً منهم أنه 89  ََّ بذوه. وقيَل: َيْستَـْعِلُموَن ] أي كان اليهود َيْستَـْنِصُروَن ا منهم، فلما تبني أنه عريب 
َِّ ِبذِْكرِِه الظََّفَر،  َّ َخبَـَرُه ِمَن الناِس َمرًَّة، وَيْستَـْنِبطُونَه ِمَن الُكُتِب َمرًَّة، وقيَل: َيْطُلُبوَن ِمَن ا وقيَل: كانُوا يـَُقوُلوَن: إ

لنيبِّ اآليت على َعَبَدِة األوْ  ِن. واملِْفَتُح واملِْفتاُح: ما يـُْفَتُح به، وَمجُْعه: َمفاتِيُح وَمفاِتُح. وقولُه: {َوِعْنَدُه َمَفاِتُح لَنـُْنَصُر 
] يـَْعين ما يـُتَـَوصَُّل به إىل َغْيِبه املذكوِر يف قولِه: {َفَال ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا * ِإالَّ َمِن اْرَتَضى 59اْلَغْيِب} [األنَعام:  ْلُعْصَبِة أُوِيل اْلُقوَِّة} [الَقَصص: 27-26 َرُسوٍل} [اجلّن: ِمنْ  ِ » مفاحتهُ «] عىن بـ76] وقولُه: {َما ِإنَّ َمَفاِحتَُه َلتَـُنوُء 

 ً ٌب فـَْتٌح: َمْفُتوٌح يف عامَِّة األْحواِل، وَغْلٌق ِخالُفه. وُرِوَي: َمْن وَجَد   خزائنه اليت ينوُء أصحاُب القوة حبملها. و
ً فَـْتحاً، وقيَل فـَْتٌح واِسٌع.  َغْلقًا وَجَد إىل َجْنِبه 

َأْهَل اْلِكَتاِب َقْد َجاءَُكْم رَ  ٍة، وَضْعٌف بـَْعَد قـُوٍَّة. {َ ٍة، وِلٌني بـَْعَد ِشدَّ ُ َلُكْم فرت: الُفُتوُر: ُسُكوٌن بـَْعَد ِحدَّ ُسولَُنا يـُبَـنيِّ َرٍة ِمَن الرُُّسِل} [املَائدة َِّ (ص) ، وقولُه: {ُيَسبُِّحوَن اللَّْيَل َوالنـََّهاَر 19: َعَلى فـَتـْ ] أي ُسُكوِن حاٍل َعْن جمَِيِء َرُسوِل ا
ِلُكلِّ عاملٍِ «] أي ال َيْسُكُنوَن َعْن َنشاِطِهْم يف الِعباَدِة. وُرِوَي عن النيبِّ (ص) أنه قال: 20الَ يـَْفتـُُروَن } [األنبَياء: 

َرٌة، َفَمْن فـَتَـَر إىل ُسنَّيت فقد َجنا وإالَّ فقد َهَلكَ ِشرٌَّة وِلُكلِّ ِشرَّةٍ  فقولُه ِلُكلِّ ِشرٍَّة فـَتـَْرٌة، إشارٌَة إىل ما قيَل:  )39(» فَـتـْ
طَّْرُف الفاِتُر: ها. والللباِطِل َجْوَلٌة مث َيْضَمِحلُّ، ولِْلَحقِّ َدْوَلٌة ال َتِذلُّ وال َتِقلُّ. وقولُه: َمْن فـَتَـَر إىل ُسنَِّيت، أي َسَكَن إلي
اِم َوَطَرِف السَّبَّابَِة. يقاُل: فـَتَـْرتُُه بِفْرتي، وَشبَـْرتُه  ُر: ما بـَْنيَ َطَرِف اإلْ  ِبِشْربي.فيه َضْعٌف ُمْسَتْحَسٌن. والِفتـْ

نَّ السََّماَواِت َواَألْرَض َكانـََتا َرتْـًقا فَـَفتَـْقَناُمهَا} فتق: الَفْتُق: الَفْصُل بـَْنيَ املُتَِّصَلْنيِ، وهو ِضدُّ الرَّْتِق {َأَوملَْ يـََر الَِّذيَن َكَفُروا أَ 
َتَق الَقَمُر: بـََرَز بني َسحابتِني َسوداويِن. 30[األنبَياء:  ، إذا  »وَنْصٌل َفِتيُق الشَّْفَرتـَْنيِ «]. والَفْتُق والَفَتُق: الصُّْبُح. وأفـْ

 ْخَرى. وَمجٌَل َفِتيٌق: تـََفتََّق ِمسَناً. وقد َفِتَق املكاُن يـَْفَتُق فْتقاً: َأْخَصَب.كان له ُشْعَبتاِن، كأنَّ إْحداُمها فُِتَقْت ِمَن األُ 



ئَ  َي ما يكوُن يف َشقِّ النَّواِة فَِتيًال، ِلَكْونِِه على َهيـْ ِته. {َوَال ُيْظَلُموَن َفِتيًال فتل: فـَتَـْلُت احلَْبَل فـَْتًال. والَفِتيُل: املَْفُتوُل، ومسُِّ
 الصَّالِة: إذا انَصَرَف عنها.] وهو ما تـَْفِتُله بـَْنيَ أصاِبِعَك ِمْن َخْيٍط أْو َوَسٍخ، وُيْضَرُب به املََثُل يف الشيِء احلَِقري. وانفَتَل عن 49َساء: } [النِّ 

َهِب الناَر لَِتْظَهَر َجْوَدتُه ِمْن َرداَءتِه، يقال: فَنتَ الشيَء فَـ  : إْدخاُل الذَّ ْتناً: َأْحَرَقُه، واْستـُْعِمَل يف إْدخاِل فنت: أْصُل الَفْنتِ
ت:  ت: 13اإلْنساِن الناَر {يـَْوَم ُهْم َعَلى النَّاِر يـُْفتَـُنوَن } [الّذارَ نَـَتُكْم} [الّذارَ ] أي عَذابُكْم، 14]، {ُذوُقوا ِفتـْ

َرَها  ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغيـْ ] وقولِه: {النَّاُر 56لَِيُذوُقوا اْلَعَذاَب} [النَِّساء: وذلك حنُو قولِه: {ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ
َها} [َغافر:  َنِة 46يـُْعَرُضوَن َعَليـْ َرًة ُيَسمُّوَن ما َحيُْصُل عنه الَعذاُب، فَـُيْستـَْعَمُل فيه حنُو قولِه {َأَال ِيف اْلِفتـْ ] اآليََة 

رًة يف االْخِتباِر، حنُو: {َوفَـ 49َسَقطُوا} [الّتوبَة:  ً} [طه: ] و ]. وُجِعَلِت الِفتـَْنُة كالَبالِء يف أنـَُّهما 40تَـنَّاَك فـُُتو
ِة أْظَهُر َمْعًىن وأْكثـَُر اْسِتْعماًال.  دَّ ٍة وَرخاٍء، وُمها يف الشِّ وقد قال فيهما: ُيْستَـْعَمالِن فيما يُْدَفُع إليه اإلْنساُن ِمْن ِشدَّ

نَ  لشَّرِّ َواخلَْْريِ ِفتـْ ِ ُلوُكْم  َنٌة} [البَـَقَرة: 35ًة} [األنبَياء: {َونـَبـْ َا َحنُْن ِفتـْ ِة: {ِإمنَّ دَّ َنُة َأَشدُّ ِمَن 102] وقال يف الشِّ ]، {َواْلِفتـْ
َنٌة} [البَـَقَرة: 191اْلَقْتِل} [البَـَقَرة:  ُهْم َمْن يـَُقوُل اْئَذْن ِيل َوَال تَـْفِتينِّ 193]، {َوَقاتُِلوُهْم َحىتَّ َال َتُكوَن ِفتـْ  َأَال ]؛ {َوِمنـْ

َنِة َسَقطُوا} [الّتوبَة:  ] أي يقوُل ائذن يل أن أختلَّف عن جيش تبوك فإين أخاف أن أفَنت يف النساِء 49ِيف اْلِفتـْ
لدعوة إىل قتال الروم. وقال: {َفَما آَمَن  الروميات الفاتنات. فكان يف التخلف السقوط يف االمتحان أي االختبار 

َتِلَيهْم ويـَُعذِّبـَُهْم، وقال: 83ِمْن قـَْوِمِه َعَلى َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِهْم َأْن يـَْفِتنَـُهْم} [يُونس: ِلُموَسى ِإالَّ ُذّرِيٌَّة  ] أي يـَبـْ
ٍة يف ] أي يُوِقُعوَنَك يف بَِليٍَّة وِشدَّ 73]، {َوِإْن َكاُدوا َليَـْفِتُنوَنَك} [اإلسرَاء: 49{َواْحَذْرُهْم َأْن يـَْفِتُنوَك} [املَائدة: 

ُتْم أَنْـُفَسُكْم} [اَحلديد:  َك َعمَّا أُوِحَي إليَك، وقولُه: {فَـتَـنـْ َّ ] أي أوقَـْعُتُموها يف بَِليٍَّة وَعذاٍب، وعلى هذا 14َصْرِفِهْم إ
َنًة َال ُتِصيَنبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخآصًَّة} [األنَفال:  َا أَْمَواُلُكْم َوَأْوَالدُُكْم ]. وقال: {َواْعلَ 25قولُه: {َواتـَُّقوا ِفتـْ ُموا َأمنَّ

َنٌة} [األنَفال:  ْم، وَمسَّاُهْم َعُدّواً يف قولِه: {ِإنَّ 28ِفتـْ َنًة اْعِتباراً مبا يَناُل اإلْنساَن ِمَن االْختباِر  ] فقد َمسَّاُهْم َهُهنا ِفتـْ
] اْعِتباراً مبا يـَتـََولَُّد منهم، وَجَعَلُهْم زِيَنًة يف قولِه: {زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ 14 ِمْن أَْزَواِجُكْم َوأَْوَالدُِكْم َعُدوا َلُكْم} [التّـَغاُبن:
ْم، وقولُه: {امل *َأَحِسَب 14الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِنَني} [آل ِعمَران:  حواِل الناِس يف تـََزيُِّنِهْم ِ ] اآليََة، اْعِتباراً 

رَكُ  ُيَميـَُّز خبيثـُُهْم ِمْن طَيِّبهْم،  2-1وا َأْن يـَُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال يـُْفتَـُنوَن } [الَعنكبوت: النَّاُس َأْن يـُتـْ ] أي ال ُخيْتَـبَـُروَن، فـَ
َُّ اْخلَِبيَث ِمَن الطَّيِِّب} [األنَفال:   َعاٍم َمرًَّة َأْو ]، وقولُه: {أََوَال يـََرْوَن أَنـَُّهْم يـُْفتَـُنوَن ِيف ُكلِّ 37كما قال: {لَِيِميَز ا

ُلَونَُّكْم ِبَشيٍء ِمَن اخلَْْوِف} [البَـَقَرة: 126َمرَّتـَْنيِ مثَُّ َال يـَُتوبُوَن َوَال ُهْم َيذَّكَُّروَن } [الّتوبَة:  ] فإشاَرٌة إىل ما قال: {َوَلنَـبـْ
َنٌة} [املَائدة: 155 َِّ ]71] اآليََة. وعلى هذا قولُه: {َوَحِسُبوا َأالَّ َتُكوَن ِفتـْ َنُة ِمَن األْفعاِل اليت تكوُن ِمَن ا َهِة. ومىت  تعاىل، وِمَن الَعْبِد، كالَبِليَّة واملُِصيَبِة والَقْتِل والَعذاِب والضَّالِل، والكفر، واإلمث،وَغْري ذلك من األْفعاِل الَكري. والِفتـْ

َِّ يكوُن على وْجِه اِحلْكَمِة، ومىت كان ِمَن اإلْنسانِ  ُ كان ِمَن ا َّ َِّ يكوُن عكَس ذلك؛ وهلذا َيُذمُّ ا  ِبَغْري أْمر ا
َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل} [البَـَقَرة:  َنِة يف ُكلِّ َمكاٍن، حنُو قولِه: {َواْلِفتـْ ْنواِع الِفتـْ ]، {ِإنَّ الَِّذيَن فَـتَـُنوا 191اإلْنساَن 



َيُِّكُم اْلَمْفُتوُن } 162 ِبَفاتِِنَني } [الصَّافات: ]، {َما أَنـُْتْم َعَلْيهِ 10اْلُمْؤِمِنَني} [البـُُروج:  ] أي ِمبُِضلَِّني. وقولُه: {ِ
ي الفريقني املفتون: هل الذي فتَنُه الشيطان فأغواه، أم الذي آمن 6[الَقَلم:  ] أي فستعلم  حممد وسيعلمون 

َِّ َشهِ  ِ ]. أما يف قوله: {َواْحَذْرُهْم َأْن يـَْفِتُنوَك َعْن 79يًدا } [النَِّساء: لرمحن فهداه؟ والباءُ زاِئَدٌة، كقولِه: {وََكَفى 
ُ ِإلَْيَك} [املَائدة:  َّ ِلما » َخَدُعوكَ «] أي أن يبعدوك وخيدعوك، فقد ُعدَِّي ذلك ِبَعْن تـَْعديَة 49بـَْعِض َما أَنـَْزَل ا

َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوَالدُُكْم ِفتـَْنٌة} [األنَفال:  أشاَر ِمبَْعناُه إليه وإشارًة إىل قوله تعاىل: {َواْعَلُموا ]، قال رسول هللا (ص) 28أَمنَّ
َّ نعوُذ ِبَك ِمْن ُمِضّالِت الِفَنتِ : « َّ نعوُذ ِبَك من الفتنِة َبْل قوُلوا: الّلهمَّ إ  .)40(»ال تقوُلوا الّلهمَّ ِإ

ما َعِن الَعْبِد وسيِّدته {تـَُراِوُد فىت: الَفَىت: الطَّرِيُّ ِمَن الشَّباِب، واألُنْـَثى : َفتاٌة، واملَْصَدُر: الَفتَاُء أي الشباُب. وُيَكىنَّ 
َيٌة وِفْتياٌن، وَمجُْع الَفتاِة: 30فـَتَاَها َعْن نـَْفِسِه} [يُوُسف:  ]، والَفيتُّ ِمَن اِإلبِل: كالَفَىت ِمَن الناِس. وَمجُْع الَفَىت: ِفتـْ

] أي إماِئُكْم، وقال: {َوَال ُتْكرُِهوا فـَتَـَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء} 25ِمْن فـَتَـَياِتُكُم اْلُمْؤِمَناِت} [النَِّساء: فـََتياٌت ـ قال تعاىل: {
َيانِِه} [يُوُسف: 33[النُّور:  َيُة ِإَىل اْلَكْهِف} 62] أي إماءُكْم. {َوَقاَل لِِفتـْ ] أي ِلَمْمُلوِكيه. قال تعاىل: {ِإْذ أََوى اْلِفتـْ

َيٌة آَمُنوا ِبَرِِّْم} [الكهف: 10الكهف: [ ]. والُفْتيا والَفتْـَوى: اَجلواُب َعمَّا ُيْشِكُل ِمَن األْحكاِم، 13]، {ِإنـَُّهْم ِفتـْ
ُ يـُْفِتي َّ ً يف مسألة: سألُتُه أن يـُْفتيين فيها، ومنه: {َوَيْستـَْفُتوَنَك ِيف النَِّساِء ُقِل ا ْم ِفيِهنَّ} كُ ويقاُل: اْستَـْفتـَْيُت فال

حلكم الذي فيه صواب.32]، {أَفْـُتوِين ِيف أَْمرِي} [النَّمل: 11]، {َفاْستَـْفِتِهْم} [الصَّافات: 127[النَِّساء:   [ 
اًجا } ِفجَ فجج: الَفجُّ: ُشقٌَّة َيْكَتِنُفها َجَبالِن، وُيْستَـْعَمُل يف الطَّريِق الواِسِع، وَمجُْعه: ِفجاٌج. ويف قوله تعاىل: {ُسُبًال 

]. 31]، {ِفيَها ِفَجاًجا ُسُبًال} [األنبَياء: 27] طُُرقاً واِسَعة. وقال: {ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق } [اَحلّج: 20[نُوح: 
 والَفَجُج: تَباُعُد ما بني الرجلني عند املشي، وهو أَفجُّ ِمَن الَفَجج، ومنه: حاِفٌر ُمَفجٌَّج. وُجْرٌح َفجٌّ: مل يـَْنَضْج.

ْرَ َفْجُر: َشقُّ الشيء َشّقًا واِسعًا، َكَفَجَر اإلْنساُن السَّْكَر، يقاُل: َفَجْرتُه فانـَْفَجَر، وَفجَّْرتُه فـَتَـَفجََّر {َوَفجَّ فجر: ال ً} [الَقَمر:  َر األَنـَْهاَر ِخَالَهلَا تـَفْ 33]، {َوَفجَّْرَ ِخَالَهلَُما نـََهرًا } [الكهف: 12اَألْرَض ُعُيو ِجريًا } ]، {فـَتـَُفجِّ
ُبوًعا } [اإلسرَاء: 91[اإلسَراء:  َِّ 90]، {تـَْفُجَر َلَنا ِمَن اَألْرِض يـَنـْ َا ِعَباُد ا َر. وقال: {َعْيناً َيْشَرُب ِ ] وُقرىَء: تـَُفجِّ

ُرونـََها تـَْفِجريًا } [اإلنَسان:  ا قريباً من م6يـَُفجِّ نازهلم يف ] أي أن املؤمنني جيرون تلك العني حيث شاءوا فيفّجرو
]، {ِإنَّ قـُْرآَن 2-1اجلنة. ومنه قيَل للصُّْبِح: َفْجٌر، ِلَكْونِه َفَجَر الليَل. قال: {َواْلَفْجِر *َوَلَياٍل َعْشٍر } [الَفجر: 

َ َلُكُم اْخلَْيُط ]. وِبِه يـََتعلَُّق ُحْكُم الصَّْوِم والصَّالِة {وَُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ 78اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا } [اإلسَراء:  َياَم ِإَىل اللَّْيِل} [البَـَقَرة: 187اَألبـَْيُض ِمَن اْخلَْيِط اَألْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر} [البَـَقَرة:  يـَتَـبـَنيَّ ] .والُفُجوُر: 187]، {مثَُّ أَِمتُّوا الصِّ
نَِة، يقاُل: َفَجَر ُفُجوراً، فهو فاِجٌر وَمجُْعه: ُفجَّاٌر  ٍني } َشقُّ ِسْرت الدِّ وَفَجَرٌة {َكالَّ ِإنَّ ِكَتاَب اْلُفجَّاِر َلِفي ِسجِّ

]. 42]، {أُوَلِئَك ُهُم اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرُة } [َعَبَس: 14]، {َوِإنَّ اْلُفجَّاَر َلِفي َجِحيٍم } [االنِفطار: 7[املطّفِفني: 
] أي يُرِيُد احلَياَة لِيَـَتعاَطى الُفُجوَر فيها، وقيَل: َمْعناُه لُِيْذِنَب 5: وقولُه: {َبْل يُرِيُد اِإلْنَساُن لِيَـْفُجَر أََماَمُه } [الِقَياَمة

َي الكاِذُب فيها، وقيَل: َمْعناُه ُيْذِنُب، ويـَُقوُل َغداً أُتوُب، مث ال يـَْفَعُل، فـََيُكوُن ذلك ُفُجوراً لَِبْذلِه َعْهداً ال يفي به. ومسُِّ 



ُرُك َمْن يـَْفُجُرَك، أي َمْن َيْكِذُبَك، وقيَل: َمْن يـََتباَعُد َعْنَك؛ فاجراً ِلَكْوِن الَكِذب بـَْعَض الفُ  ُجوِر، وقوهلُم: وَخنَْلُع ونـَتـْ
 والِفجاِر: يوٌم للعرِب بعكاظ تفاجروا فيه واستحّلوا كل ُحْرمٍة.

ومنه: قـَْوٌس ِفجاٌء،  ] أي ساَحٍة واِسَعٍة، والفجوُة: الفرَجُة بني شيئِني؛17فجو: {َوُهْم ِيف َفْجَوٍة} [الكهف:  ُ الَفجا، أي ُمَتباِعُد ما بـَْنيَ رُْكبتَـْيِه. َن َوَتراها َعْن َكبِدها. وَرُجٌل أْفَجى: بـَنيِّ  وَفْجواُء: 
ْلَفْحَشاءِ  ِ َُْمُر  ََّ َال  [األعَراف:  }فحش: الَفْحُش والَفْحشاُء والفاِحَشُة: ما َعظَُم قـُْبُحه ِمَن األْفعاِل واألْقواِل {ِإنَّ ا

]، {َمْن َِْت ِمْنُكنَّ ِبَفاِحَشٍة 90]، {َويـَنـَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن } [الّنحل: 28
َا َحرََّم َريبِّ اْلَفَواِحَش} ]19]، {ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة} [النُّور: 30ُمبَـيَِّنٍة} [األحَزاب:  ، {ِإمنَّ

]، وهي ِكنايٌَة َعِن الزَِّىن، وكذلك قولُه: {َوالالَِّيت 19]، {ِإالَّ َأْن َِْتَني ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيَِّنٍة} [النَِّساء: 33[األعَراف: 
 ِحشاً. ومنه قوُل الشاِعر:]. وَفُحَش ُفالٌن: كان فا15َِْتَني اْلَفاِحَشَة ِمْن ِنَساِئُكْم} [النَِّساء: 

 َعِقيَلُة ماِل الفاِحِش املَُتَشدِّدِ 
لُفْحِش.  ِيت  َ َش: الذي   يـَْعِين به الَعِظيَم الُقْبِح يف الُبْخِل، واملُتَـَفحِّ

َفخٌري، على التَّْكِثري {ِإنَّ فخر: الَفْخُر: املُباهاُة يف األْشياِء اخلارَِجِة َعِن اِإلْنساِن، كاملاِل واجلاِه. وَرُجٌل فاِخٌر وَفُخوٌر و 
َ َال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمَْتاٍل َفُخوٍر } [لقَمان:  َّ ]. ويقاُل: َفَخَرُه على صاِحبه أْفَخَرُه َفْخراً: َفضََّلُه عليه يف الَفَخر، ويـَُعبـَُّر 18ا

قٌة َفُخوٌر: َعِظيَمُة الضَّ  لفاِخر. يقاُل: ثـَْوٌب فاِخٌر. و رِْع، َكثريَُة الدَّرِّ، والَفخَّاُر: مادٌَّة ُتْصَنُع ِمْنها َعْن ُكلِّ نَِفيٍس 
ا ُتُصوَِّر بُصوَرِة َمْن ُيْكِثُر التفاُخَر {َخَلَق اِإلْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل كَ  اْلَفخَّاِر } اِجلراُر، وذلك ِلَصْوتِه إذا نُِقَر، كأمنَّ

 ].14[الرَّمحن: 
اِن عن النَّائَِبِة ِمبا يـَْبُذلُُه عنه ِمن املال فهو فاٍد، وذاك َمْفِديٌّ {َفِإمَّا َمنا بـَْعُد َوِإمَّا فدى: الِفَدى والِفداُء: ِحْفُظ اإلْنس

]. يقاُل: َفداُه من األسر، وَفداُه بِنَـْفِسِه: قاَل له ُجِعلُت ِفَداَك، وفاَديـُْته بكذا: أطلقُتُه وَأخذُت 4ِفَداًء} [َحممَّد: 
 َْ ً: َفَدى بعُضهم بعضاً، واتّقى بعُضهِم 85تُوُكْم ُأَساَرى تـَُفاُدوُهْم} [البَـَقَرة: ِفْديَتُه {َوِإْن  ]. وَتفاَدى القوُم تَفاِد

]. وافْـَتَدى: إذا َبَذَل ذلك عن 107ببعٍض كأنَّ كلَّ واِحٍد جيَعُل صاحَبُه ِفداُه {َوَفَديـَْناُه ِبِذْبٍح َعِظيٍم } [الصَّافات: 
َتَدْت ِبِه} [البـََقَرة: نـَْفِسه {َفَال ُجنَ  َْتُوُكْم ُأَساَرى تـَُفاُدوُهْم} [البَـَقَرة: 229اَح َعَلْيِهَما ِفيَما افـْ ]. 85]، {َوِإْن 

يًعا وَ  ُه َالفْـَتَدْوا ِمثْـَلُه َمعَ واملُفاداُة هو أْن يـَُردَّ أْسَر الِعَدى، وَيْستَـْرِجَع منهم َمْن يف أْيِديهْم {َلْو َأنَّ َهلُْم َما ِيف اَألْرِض مجَِ
َتَدْت ِبِه} [يُونس: 18ِبِه} [الّرعد:  ]، {َوَلِو افْـَتَدى ِبِه} [آل ِعمَران: 36]، {لِيَـْفَتُدوا ِبِه} [املَائدة: 54]، {َالفـْ

ُذُله يف ِعباَدٍة ]. وما يَِقي به اإلْنساُن نـَْفَسه ِمْن ماٍل يـَبْ 11]، {َلْو يـَْفَتِدي ِمْن َعَذاِب يـَْوِمِئٍذ بَِبِنيِه} [املَعارج: 91
]، 196َقٍة} [البَـَقَرة: َقصََّر فيها يقاُل له: ِفْديٌَة، َكَكفَّاَرِة الَيمِني، وَكفَّاَرِة الصَّْوِم، حنُو قولِه: {َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصدَ 

ين كانوا يطيقونه فَصاروا ال يطيقونه لعجٍز ] أي وعلى الذ184{َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكٍني} [البَـَقَرة: 
 أو ملرٍض ال يُرجى برؤه..



ً } [املُرَسالت:  َناُكْم َماًء فـَُرا ]، {َهَذا َعْذٌب فـَُراٌت} 27فرت: الُفراُت: املاُء الَعْذُب: يقاُل للواِحِد واجلمِع {َوَأْسَقيـْ
 ].53[الُفرقان: 

] ومن عجيب صنع هللا سبحانه جّلت 66ْن بـَْنيِ فَـْرٍث َوَدٍم َلَبناً َخاِلًصا} [الّنحل: فرث: {ُنْسِقيُكْم ِممَّا ِيف بُُطونِِه مِ 
عظمته وعظُمْت قدرتُه، أنه ُخيرُج احلليب األبيض من بني الدم األمحر والفراَث األصفر حبيث ال يتأثر ال برائحٍة وال 

ً سائغاً. يقاُل: فـََرث َكِبَدُه، أي  َجمَْرى الَفْرِث. ويُقاُل ِلَما يف داِخِل الَكْرِش: فـَْرٌث، والَِّذي َخيْرُُج مْنُه َرْوٌث.فـَتـََّتها. وأفـَْرَث ُفالٌن أصحابه: أْوقَـَعهم يف بَِليٍَّة جارِيٍَة  بلون، فيصلح أن يكون شرا
، َكُفْرَجِة احلاِئِط، والَفْرُج ما بـَْنيَ  ئَـْنيِ يـْ َ به عن السَّْوأَِة: وَكثـَُر حىت  فرج: الَفرُْج والُفْرَجُة: الشَّقُّ بَني الشَّ ، وُكينِّ الّرِْجَلْنيِ

]، 5]، {َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُوَن } [املؤمنون: 91صاَر كالصَّريِح فيه {َوالَِّيت َأْحَصَنْت فـَْرَجَها} [األنبَياء: 
]. واْسُتِعَري الَفرُْج للثـَّْغر وُكلِّ َمْوِضِع َخماَفٍة. 31ُروَجُهنَّ} [النُّور: {َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَحيَْفْظَن فُـ 

ْند، فقالوا:  َر على «وقيَل الَفْرجاِن يف اإلْسالِم: التـُّْرُك والسُّوداُن، وقيل مها خراساُن وسجستاَن، وقيل: بالُد السِّ أُمِّ
] 9] أي ُشُقوٍق وفُتوٍق، قال: {َوِإَذا السََّماُء فُرَِجْت } [املُرَسالت: 6[ق: وقولُه: {َوَما َهلَا ِمْن فـُُروٍج } ». الفرَجْنيِ 

ُ عنَك. َّ ، يقاُل: فَـرََّج ا  أي اْنَشقَّْت، والَفرَُج: اْنِكشاُف الَغمِّ
ٍة عاِجَلٍة، وأْكثـَُر ما يكوُن ذلك يف الّلذاِت الَبَدنِيَِّة،  فلهذا قال: {َوَال تـَْفَرُحوا ِمبَا فرح: الَفرَُح: اْنِشراُح الصَّْدِر بَلذَّ

ُكْم} [اَحلديد:  َ نْـَيا} [الّرعد: 23آ ْحلََياِة الدُّ ِ ُتْم تـَْفَرُحوَن} [َغافر: 26]، {َوَفرُِحوا  ]، {َحىتَّ 75] {َذِلُكْم ِمبَا ُكنـْ
َ الَ حيُِبُّ اْلَفرِِحَني } 83} [َغافر: ]، {َفرُِحوا ِمبَا ِعْنَدُهْم ِمَن اْلِعْلمِ 44ِإَذا َفرُِحوا ِمبَا أُوُتوا} [األنَعام:  َّ ]، {ِإنَّ ا

]، {َويـَْوَمِئٍذ يـَْفرَُح اْلُمْؤِمُنوَن } 58]. ومل يـَُرخَّْص يف الَفرَِح إالَّ يف قولِه: {َفِبَذِلَك فـَْليَـْفَرُحوا} [يُونس: 76[الَقَصص: 
 ]. واملِْفراُح: الَكِثُري الَفرِح. قال الشاِعُر:4[الرُّوم: 

ُر َمسَّينو   وال جازٍع ِمْن َصْرِفِه املُتَـَقلِّبِ    َلْسُت ِمبِْفراٍح إذا اخلَيـْ
. {َال َتَذْرِين فرد: الَفْرُد: الذي ال َخيَْتِلُط به َغْريُه، أي منَفرٌِد، فهو أَعمُّ ِمَن الِوْتِر، وأَخصُّ ِمَن الواِحِد، وَمجُْعه: فُراَدى 

َِّ فـَْرٌد تنبيهاً أنه خبالِف األْشياِء ُكلِّها يف االْزِدواِج املُنَـبَِّه عليه بقولِه: ] أي وِحيداً 89فـَْرًدا} [األنبَياء:  . ويقاُل يف ا
ت:  ] وقيَل: َمْعناُه املُْستَـْغِين َعمَّا َعداُه، كما نـَبََّه عليه بقولِه: {َغِينٌّ َعِن 49{َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجْنيِ} [الّذارَ

]، وإذا قيَل هو ُمنـَْفرد بوْحَدانِيَِّته، َفمْعناُه هو ُمْستَـْغٍن َعْن ُكلِّ تـَرِْكيٍب واْزدواٍج، تنبيهاً أنه 97ِمَني } [آل ِعمَران: اْلَعالَ 
ُتُموَ   ] من الَفْرِد، أي املنفرد، أي واحداً بعد واحٍد.94[األنَعام:  فـَُراَدى} ُخماِلٌف لِلَمْوُجوداِت ُكلِّها ليس كمثله شيء. وَفريٌد: واِحٌد، وَمجُْعه: َفرائد، حنُو أِسٌري وُأساَرى {َوَلَقْد ِجئـْ
عة، وصدٌر ُمَفْرَدٌس: واسٌع. والِفْرَدْوس: اسم من أمساء اجلَنَّة. قال هللا تعاىل: {ِإنَّ الَِّذينَ  آَمُنوا  فَـْرَدَس: الَفْرَدَس: السِّ

]، وقال: {الَِّذيَن يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها 107اْلِفْرَدْوِس نـُُزًال } [الكهف:  َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َكاَنْت َهلُْم َجنَّاتُ 
 ]. فيكوُن معىن الِفْرَدْوِس يف اآليتني الكرميتني: اجلَنَّة الواسعة.11َخاِلُدوَن } [املؤمنون: 



اَربوا. حنو: {فَـَفَرْرُت ِمْنُكْم} [الشَُّعَراء: فرَّ عن الشيء: كشَفُه. واألْصُل يف الِفرار: االنكشاُف عن فر: أْصُل الَفرِّ: الَكْشُف َعْن ِسنِّ الدَّابَِّة، ِلمعرفِة عمرِها. و  َ ]، {فـَرَّْت ِمْن َقْسَوَرٍة } 21الشَّيء. وفّر فـَّراً وِفراراً: َهَرَب وراغ. تفارَّ القوُم: 
ثِّر:  َفَعُكُم اْلِفَراُر ِإْن فـََرْرُمتْ} [األحَزاب: 6ارًا} [نُوح: ]، {فـََلْم يَزِْدُهْم ُدَعاِئي ِإالَّ ِفرَ 51[املدَّ ]، {َفِفرُّوا 16]، {َلْن يـَنـْ

ت:  َِّ} [الّذارَ ] 10]. واملََفرُّ الرََّوغاُن واهلََرُب. قوله تعاىل: {يـَُقوُل اِإلْنَساُن يـَْوَمِئٍذ أَْيَن اْلَمَفرُّ } [الِقَياَمة: 50ِإَىل ا
 َرُب؟أي إىل أين املَهْ 

] أي 22فرش: الَفْرُش: َبْسُط الثِّياِب، ويقاُل للَمْفُروِش فـَْرٌش وِفراش. {الَِّذي َجَعَل َلُكُم اَألْرَض ِفَراًشا} [البَـَقَرة: 
ئَِيًة ال ُميِْكُن االْسِتْقراُر عليها. والِفراُش: َمجُْعه فـُُرٌش {فـُُرٍش َبطَائِنُـَها ِمْن إِ  ] 54ْستَـبـَْرٍق} [الرَّمحن: َذلََّلَها ومل َجيَْعْلها 

لِفراِش َعْن ُكلِّ واِحٍد ِمَن 142والَفْرُش: ما يـُْفَرُش ِمَن جلوِد األْنعاِم، قال تعاىل: {َمحُوَلًة َوفـَْرًشا} [األنَعام:   َ ]. وُكينِّ
، {َوفـُُرٍش َمْرُفوَعٍة } [الواِقَعة:  فوع. وقيَل: معناُه نساٌء مرتفعاُت القْدِر ] أْي ُبْسٍط عاليٍة كما يُقال بناٌء مر 34الزَّْوَجْنيِ

ُهنَّ ِإْنَشاًء } [الواِقَعة:  َ َّ أَْنَشْأ ]. ويُقال المرأِة 35يف عقوِهلنَّ وُحسنهنَّ وكماِهلّن. ولذلَك عقَّبُه بقوله تعاىل: {ِإ
ٌن َكرُمي املَفاِرِش، أي النِّساِء. . وُفال)41(»الولُد للفراِش وللعاهِر احلجر«الرجِل ِفراُشُه. َومنه قوُل النيبِّ (ص) : 

ٌر َمْعُروفٌ  ، وأفـَْرَش الرَُّجُل صاِحَبُه، أي اْغتابَه، وأساَء الَقْوَل فيه. وأفْـَرَش املوُت عن املريض: ارتَفَع. والَفراُش: طَيـْ
ثُوِث } [الَقارَعة:  أَْقِفل «، أي ما ينشُب فيه، يُقال: ] وبه ُشبَِّه َفراَشُة الُقْفلِ 4الواحدُة َفراَشٌة {َكاْلَفرَاِش اْلَمبـْ

ِء.». فأْفِرش  والَفراَشُة: املاُء القليُل يف اِإل
ُض: ما فرض: الَفْرُض: َقْطُع الشيِء الصُّْلِب، والتأِثُري فيه، َكَفْرِض اَحلديِد، وفـَْرِض الزَّْنِد والَقْوِس. واملِْفراُض واملِْفرَ 

َذنَّ ِمْن ِعَباِدَك َنِصيًبا َمْفُروًضا } [النَِّساء: يـُْقَطُع به اَحلِديُد. وفـُْرَضُة املاءِ  ] أي 118: َمْقِسُمُه. قال تعاىل: {َألَ◌ختَِّ
اُحلْكِم َمْعلوماً، وقيَل: َمْقُطوعاً منهم. والَفْرُض كاِإلجياِب، لكِن اِإلجياُب يقاُل اْعتباراً بوُقوِعه وثَباتِه، والَفْرُض بَقْطِع 

ا عليَك، {ِإنَّ الَِّذي فَـَرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن} 1اَها َوفـََرْضَناَها} [النُّور: فيه. {ُسوَرٌة أَنـَْزْلنَ  ] أي أوَجْبنا الَعَمَل 
] أي أوَجَب عليَك الَعَمَل به، ومنه يقاُل ِلما أْلَزَم احلاِكُم ِمَن النـََّفَقِة: فـَْرٌض. وُكـلُّ َمْوِضـٍع َوَرَد فيه 85[الَقَصص: 
 ُ َّ ُ فيه، وما َوَرَد ِمْن، فـََرَض هللا (له)، فهو يف أْن ال َحيُْظَره على نـَْفِسه فـََرَض ا َّ (عليه)، َففي اِإلجياِب الذي أْدَخَلُه ا

ُ َلُه} [األحَزاب:  َّ ُ َلُكْم حتَِلََّة أَميَْ 38حنُو: {َما َكاَن َعَلى النَِّيبِّ ِمْن َحرٍَج ِفيَما فـََرَض ا َّ اِنُكْم} ]، {َقْد فـََرَض ا
ُتْم على أنـُْفِسُكْم بذلك. 237]. وقولُه: {َوَقْد فـََرْضُتْم َهلُنَّ َفرِيَضًة} [البَـَقَرة: 2[الّتْحرمي:  ُتْم هلُنَّ َمْهراً، وأوَجبـْ ] أي َمسَّيـْ

ذا النََّظر، وِمْن هذا الَغَرِض، قيَل لِلَعِطيَِّة: فـَْرٌض، و  ْيِن: فَـْرٌض. وَفراِئُض وعلى هذا يقاُل: فـََرَض له يف الَعطاِء؛ و لِلدَّ
َِّ تعاىل: ما فرَضُه هللا على عباده. وَرُجٌل فاِرٌض، وفـََرِضيٌّ: َبِصٌري ُحبْكِم الَفراِئِض. قال تعاىل: {َفَمْن فـََرَض فِ  يِهنَّ ا

َ على نـَْفِسه إقاَمَة احلَ 197احلَْجَّ َفالَ َرَفَث َوَال ُفُسوَق} [البَـَقَرة:  . وإضاَفُة فـَْرِض اَحلجِّ إىل اإلْنساِن ] أي َمْن َعنيَّ جِّ
َا الصََّدَقاُت لِْلُفَقَراِء} [الّتوبَة ٌ الوْقَت، ويقالُِلما ُأِخَذ يف الصََّدَقِة: َفريَضٌة {ِإمنَّ ] إىل قولِه: 60: َدالَلٌة أنه هو ُمَعنيِّ

َِّ} [الّتوبَة:  ً، ] وعلى هذا ما ُرِوَي أنَّ أ َبكْ 60{َفرِيَضًة ِمَن ا دِّيَق رضي هللا عنه َكَتَب إىل بـَْعِض ُعمَّالِه ِكتا ٍر الصِّ



َِّ (ص) على املسلمنيَ «وقد جاء فيه:  والفاِرُض: املُِسنُّ مَن البَـَقِر {َال ». هذه َفريَضُة الصََّدَقِة اليت فَـَرَضها َرُسوُل ا
َي فا68َفاِرٌض َوَال ِبْكٌر} [البَـَقَرة:  ا مسُِّ ُل ِمَن ] وقيَل: إمنَّ ِرضاً ِلَكْونِه فارِضاً لألرِض، أي قاِطعاً، أو فارِضاً ِلما ُحيَمَّ

املُِسنَّة يصحُّ َبْذُهلا األْعماِل الشاقَِّة، وقيَل: َبْل ألنَّ َفريَضَة البَـَقر اثْناِن: تَِبيٌع وُمِسنٌَّة. فالتَّبيُع َجيُوُز يف حاٍل ُدوَن حاٍل، و 
َيِت املُ   ِسنَُّة فاِرَضًة لذلك، فَـَعَلى هذا يكوُن الفاِرُض اْمساً للُمسّن.يف ُكلِّ حاٍل. َفُسمِّ

ْلو. يقاُل فاِرٌط وفـََرٌط. ومنه َم بَقْصٍد. ومنه الفاِرُط إىل املاِء، أي املُتَـَقدُِّم ِإلْصالِح الدَّ قولُه: عليه  فرط: فـََرَط، إذا تـََقدَّ
. وقيَل يف الَوَلِد الصَِّغري إذا ماَت: اللَُّهمَّ اْجَعْلُه لَنا فَـَرطاً. )42(»ضِ أ فـََرُطُكْم على احلَوْ «وعلى آله الصالة والسالُم: 

َنا} [طه:  َم بقصد عقوبتنا، وفـََرٌس فـُُرٌط: َيْسِبُق اخلَْيَل. واإلْفراُط: أْن ُيْسرَف يف 45وقولُه: {َأْن يـَْفُرَط َعَليـْ ] أي يـَتَـَقدَّ
ِم، والتـَّْفريُط: أْن يـَُقصِّ  َر يف الَفَرِط. يقاُل ما فـَرَّْطُت يف كذا، أي ما َقصَّْرُت {َما فـَرَّْطَنا ِيف اْلِكَتاِب} [األنَعام: التـََّقدُّ

} [الزَُّمر: 38 َِّ ]، أي 80]، أي يف طاعة هللا. {َما فـَرَّْطُتْم ِيف يُوُسَف} [يُوُسف: 56]، {َما فـَرَّْطُت ِيف َجْنِب ا
ا. {وََكاَن أَْمرُُه فـُُرطًا } [الكهف: وما فّرطتم يف حق يوسف، وأفْـَرْطُت  ُ ] أي إْسرافاً وَتْضِييعاً. 28الِقْربََة: َمْأل

 ] أي معّجلون وذوو سْبٍق إىل النار.62{َوأَنـَُّهْم ُمْفَرطُوَن } [الّنحل: 
اْعُتِربَ ذلك على وْجَهْنيِ أَحدُمها: ]. و 24فرع: فـَرُْع الشََّجِر: ُغْصُنه، وَمجُْعه: ُفروٌع {َوفـَْرُعَها ِيف السََّماِء } [إبراهيم: 

َي َشَعُر الرأِس فَـْرعاً، لُِعُلّوِِه. وقيَل: َرُجٌل أفـْرَُع، وامرأٌة فـَْرعاُء، وفَـرَّْعُت اجلََبَل،  لطُّوِل، فقيَل: فَـرََع كذا، إذا طاَل، ومسُِّ لسَّْيِف. وتـََفرَّْعُت يف َبين فالٍن: تـََزوَّْجُت يف لَعْرِض، فقيَل: تـََفرََّع  وفَـرَّْعُت َرأَسه   أعالِيهْم وأْشراِفِهْم؛ والثاِين: اْعُتَرب 
َعَن ُفالٌن. إذا كذا، وفـُُروُع املَْسأََلِة. وفـُُروُع الرَُّجِل: أوالُدُه. وِفْرَعْوُن: اْسٌم أْعَجِميٌّ، وقد اْعُتَرب َعراَمُته، فقيَل: تـََفرْ 

ِلَسُة.تَعاَطى ِفْعَل ِفْرَعْوَن، كما يُقاُل: أ  بـَْلَس وتـَبَـلََّس، ومنه قيَل لِلطُّغاِة: الَفراِعَنُة واأل
َالِن } [الرَّمحن: فرغ: الَفراُغ: ِخالُف الشُّْغِل، وقد فـَرََغ َفراغاً وفـُُروغاً: أي خال َذْرُعُه فهو فارٌِغ {َسنـَْفرُُغ َلُكْم أَيـَُّها الثـَّقَ 

ا فـَرََغ ِمْن لُبِّها، ِلما َتداَخَلها ِمَن 10ُموَسى فَارًِغا} [الَقَصص: ]، وقوله تعاىل: {َوَأْصَبَح فـَُؤاُد أُمِّ 31 ] أي كأمنَّ
. وقيَل فارِ  غاً، أي خالِياً اخلَْوِف. وقيَل: فارِغاً ِمْن ِذْكره، أي أْنَسْيناها ِذْكَره حىت َسَكَنْت، واْحَتَمَلْت أْن تُلِقَيُه يف اْلَيمِّ

] ومنه: {َفِإَذا فـََرْغَت 10ْن َكاَدْت َلتـُْبِدي ِبِه َلْوالَ َأْن َرَبْطَنا َعَلى قـَْلِبَها} [الَقَصص: إالَّ ِمْن ذِْكره ألنه قال: {إِ 
َعاِء بعد الفراِغ من َمشاغل الرِّسالة والفرائض. وأفـَْرْغُت الدَّلو: 8-7َفاْنَصْب *َوِإَىل َربَِّك َفاْرَغْب } [الشَّرح:  لدُّ  [

َنا َصبـًْرا} [البَـَقَرة: َصبَـْبُت ما فيه، ومنه اسْ  ِطًال مل ُيْطَلْب به. 250ُتِعَري {أَْفرِْغ َعَليـْ ]. وَذهَب َدُمُه ِفْرغاً، أي َهْدراً و
ُم. وفرَّ  ا يـُْفرُِغ الَعْدَو إْفراغاً. وَضْربٌَة َفريَغٌة: واِسَعٌة يـَْنَصبُّ منها الدَّ ُ عليوفـََرٌس َفريٌغ: واِسُع الَعْدِو، كأمنَّ َّ َر: َغ ا ه الصَّبـْ

 أنزَلُه عليه.
الْنِفصاِل {َوِإْذ  الْنِشقاِق، والَفْرق يقاُل اْعِتباراً  فـََرقْـَنا ِبُكُم فرق: الَفْرُق يُقاِرُب الَفْلَق، لكِن الَفْلُق يقاُل اْعِتباراً  َفِصَلُة، أو القسم من كل شيء وم50اْلَبْحَر} [البَـَقَرة:  نه: الِفْرَقُة، لِْلَجماَعِة املُتَـَفّرَِدِة ِمَن الناِس. ]. والِفْرُق: الِقْطَعُة املُنـْ

]. والَفريُق: اجلماَعُة 63وقيَل: فـََرُق الصُّْبِح وفـََلُق الصُّْبِح {َفانـَْفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيِم } [الشَُّعَراء: 



ْلِكَتاِب} [آل ِعمَران: املُتَـَفّرَِقُة َعْن آَخريَن قلَّت أو كثُرْت {َوِإنَّ ِمنْـ  ِ بْـُتْم 78ُهْم َلَفرِيًقا يـَْلُووَن أَْلِسنَـتَـُهْم  ]، {فـََفرِيًقا َكذَّ
]، {ِإنَُّه َكاَن َفرِيٌق ِمْن ِعَباِدي} 7]، {َفرِيٌق ِيف اْجلَنَِّة َوَفرِيٌق ِيف السَِّعِري } [الّشورى: 87َوَفرِيًقا تـَْقتُـُلوَن } [البَـَقَرة: 

رِِهْم} [البَـَقَرة: 73]، {َأيُّ اْلَفرِيَقْنيِ} [َمرَمي: 109[املؤمنون:  َ ]، {َوِإنَّ َفرِيًقا 85]، {َوُختْرُِجوَن َفرِيًقا ِمْنُكْم ِمْن ِد
: َفصَّلُت أبعاَضهما َسواٌء أكان ذلك بَفْصٍل يُدْ 146ِمنـُْهْم َلَيْكُتُموَن احلَْقَّ} [البَـَقَرة:  ئَـْنيِ رُِكه ]. وفـََرْقُت بـَْنيَ الشَّيـْ

نَـَنا َوبـَْنيَ اْلَقْوِم اْلَفاِسِقَني } [املَائدة:  ]، وقوله: {َفاْلَفارَِقاِت فـَْرقًا } 25الَبَصُر، أم بَفْصٍل ُتْدرُِكه الَبِصريَُة {َفافْـُرْق بـَيـْ
َُّ 4[املُرَسالت:  ، وعلى هذا قولُه: {ِفيَها يـُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر ] يـَْعِنـي املَالئَكـَة الذيـَن يـَْفِصُلوَن بـَْنيَ األْشياِء َحْسَبما أَمَرُهُم ا

َناُه} 4َحِكيٍم } [الّدخان:  ً فَـَرقـْ لفاُروُق رضي هللا عنه ِلَكْونِِه فارِقـاً بـَْنيَ اَحلقِّ والباِطِل. وقولُه: {َوقـُْرآ ]. َولُقَِّب ُعَمُر 
َرْقناُه، أي أنـَْزْلناُه ُمَفرَّقاً. والتـَّْفريُق: أْصلُه للتَّْكِثري، ويقاُل ] أي بـَيَّنا فيه األْحكاَم وَفصَّْلناُه، وقيَل: فَـ 106[اإلسَراء: 

وقيل: فَـَرَق للصالِح » فَـَرْقُت بني الكالم وفرَّقُت بيـن األجسام«ذلك يف َتْشِتيِت الشَّْمِل والَكِلَمِة، قال يف اللسان: 
]، {فـَرَّْقَت بـَْنيَ َبِين ِإْسَرائِيَل} [طه: 102ِه بـَْنيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجِه} [البَـَقَرة: فـَْرقاً، وفـَرََّق لإلفساِد تفريقاً، حنُو: {يـَُفّرُِقوَن بِ 

] 136] وقـولُه: {َال نـَُفّرُِق بـَْنيَ َأَحٍد ِمنـُْهْم} [البَـَقَرة: 285]. وقولُه: {َال نـَُفّرُِق بـَْنيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه} [البَـَقَرة: 94
ً إىل (أَحٍد) ِمْن َحْيُث إنَّ َلْفَظ إمنا جاَز أْن ُجيَْعَل  يُِفيد اجلمَع يف النَّفـي. وقال: {ِإنَّ الَِّذيَن » أَحدٍ «التـَّْفرِيُق َمْنُسو

ألْبداِن أْكثـََر. قال: {َهَذا ِفراُق بـَْيِين 159فـَرَّقُوا ِدينَـُهْم} [األنَعام:  ] وقُرىَء: فاَرُقوا، والِفراُق واملُفاَرَقُة تكوُن 
] أي َغَلـَب على قـَْلِبه أنه 28] أي ليس بعده لقاء. وقولُه: {َوَظنَّ أَنَُّه اْلِفَراُق } [الِقيَاَمة: 78ِنَك} [الكهف: َوبـَيْ 

َِّ َوُرُسِلِه} [النَِّساء:  ملَْوِت، وقولُه: {َويُرِيُدوَن َأْن يـَُفّرِقُوا بـَْنيَ ا ْنيا  َِّ ] أي ُيْظِهُروَن 150ِحُني ُمفاَرقَتِه الدُّ اإلمياَن 
ُهْم} [النَِّساء:  ُ به، وقولُه: {َوملَْ يـَُفّرُِقوا بـَْنيَ َأَحٍد ِمنـْ َّ لرُُّسِل ِخالَف مـا أَمَرُهـُم ا َِّ 152وَيْكُفُروَن  ] أي: آَمُنوا ِبُرُسِل ا

َحلقِّ والباِطِل، وتـَْقِديرُه َكتَـْقِدير: َرُجٌل قـُْنعاٌن يـُْقَنُع به يف مجيعاً. والُفْرقاُن: أبْـَلُغ ِمَن الَفْرِق، ألنه ُيْستَـْعَمُل يف الَفْرِق بـَْنيَ ا
] 41: اُحلْكِم، وهو اْسٌم ال َمْصَدٌر، فيما قيَل: والَفْرُق ُيْستَـْعَمُل يف ذلك ويف َغْريه. وقولُه: {يـَْوَم اْلُفْرَقاِن} [األنَفال

ََّ َجيَْعْل َلُكْم أي اليـوَم الـذي يـُْفـَرُق فيـه بـَْنيَ اَحلقِّ والبا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتـَُّقوا ا َهِة. وقولُه: {َ ِطِل، واُحلجَِّة والشُّبـْ
ً} [األنَفال:  ] أي نُوراً وتـَْوفيقاً على قُلوِبُكْم يـُْفَرُق به َبَني اَحلقِّ والباِطِل، واْحلَقيَقِة والَوْهِم واَحلالِل َواحلَراِم. 29فـُْرقَا

َ يـَْوَم اْلُفْرقَاِن} [األنَفال: وق ] قيَل: أرِيَد بـه يـوُم بَـْدٍر، فإنـه أوَُّل يـوٍم فُـرَِق فيـه بـَْنيَ اَحلقِّ 41ولُُه: {َوَما أَنـَْزْلَنا َعَلى َعْبِد
َِّ تعاىل، لَِفْرِقه بـَْنيَ اَحلقِّ والباِطِل يف االْعِتقاِد والصِّ  ْدِق والَكِذِب يف املَقـاِل، والصالِـِح والباِطِل. والُفْرقاُن: كالُم ا

يِل، لقوله تعاىل: {رَبـََّنا آَمنَّا ِمبَا أَنـَْزْلَت َواتـَّبَـ  ْعَنا الرَُّسوَل} [آل والطَّالِـِح يف األْعماِل، وذلك يف الُقرآِن والتـَّْوراِة واإلجنِْ َنا ُموَسى َوَهاُروَن اْلُفْرقَاَن} [53ِعمَران:  التوراة، وقيل معجزُة انفراق البحر.  :]، قيل48األنبَياء: ]، {َوَلَقْد آتـَيـْ
]، {َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهدًى لِلنَّاِس َوبـَيَِّناٍت 1وكذلك قوله: {تـََباَرَك الَِّذي نـَزََّل اْلُفْرقَاَن} [الُفرقان: 

َفَرُق: تـََفرُُّق الَقْلِب ِمَن اخلَْوِف، واْسِتْعماُل الَفَرِق فيه كاْسِتْعماِل الصَّْدِع ]. وال185ِمَن اْهلَُدى َواْلُفْرَقاِن} [البَـَقَرة: 
، وفيه قال: {َوَلِكنـَُّهْم قـَْوٌم يـَْفَرُقوَن } [الّتوبَة:  ] أي خيافون القتل واألسر إن مل يظهروا اإلميان. ويقاُل: 56والشَّقِّ



، ورجٌل فـَرُّوَقٌة، وامرأٌة كذلك بنفس املعىن؛ وفارق به للسَّحابَِة املُنْـَفردُة، واألفـَْرُق: َرُجٌل فَاروَقٌة: َجباٌن َشِديُد الَفزَعِ 
وأخَذ حقَُّه «والَفريَقُة: َمتٌْر ُيْطَبُخ ِحبْلَبٍة للنـَّْفساِء، والَفُروَقُة: َشْحُم الِكْليَـتَـْنيِ. ». هذا أفرُق اَألسنانِ «األفلُج، يقال: 

  ال مجلة.أي أجزاءَ » لتَّفاريق
لشَّيِء، والنَّشيـُط. قولُه تعاىل: {َوتـَْنِحُتوَن ِمَن  اْجلَِباِل بـُُيوً فـره: الَفـرُِه: األِشـُر، الَبِطُر، ج َفرِهون، والفارُِه: احلاِذُق 

و فارٌِه، كقوهلم َحِذَق َحيَْذُق فهو ] أي حاِذِقَني بنحتها، وَمجُْعُه فـَرٌَّه، وهَي ِمْن َفرَِه يـَْفَرُه فه149َفارِِهَني } [الشَُّعَراء: 
 َحاِذٌق.

اْستـُْعِمَل  فرى: الَفْرُي: َقْطُع اجلِْلِد لِلَخْرِز واإلْصالِح. واإلْفراُء: ِلِإلْفساِد، واالفِرتاُء فيهما، ويف اإلْفساِد أْكثـَُر، وكذلك
 ِ ْرِك والظُّْلِم حنُو: {َوَمْن ُيْشرِْك  ]، {اْنظُْر َكْيَف 48َِّ فـََقِد افـْتَـَرى ِإْمثًا َعِظيًما } [النَِّساء: يف الُقرآِن يف الَكِذِب والشِّ

َِّ اْلَكِذَب} [النَِّساء:  َِّ َقْد َضلُّوا} 50يـَْفتَـُروَن َعَلى ا ُ اْفِرتَاًء َعَلى ا َّ ]، ويف الَكِذِب حنُو: {َوَحرَُّموا َما َرَزقـَُهُم ا
َِّ اْلَكِذَب} [املَائدة: ]، {َوَلِكنَّ الَّذِ 140[األنَعام:  ]، {أَْم يـَُقولُوَن افْـتَـَراُه ُقْل َفْأتُوا 103يَن َكَفُروا يـَْفتَـُروَن َعَلى ا

َِّ اْلَكِذَب} [يُونس: 38ِبُسوَرٍة ِمْثِلِه} [يُونس:  ]، {َوَما َكاَن َهَذا اْلُقْرآُن َأْن 60]، {َوَما َظنُّ الَِّذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى ا
َِّ} [يُونس: يـُْفتَـ  ًئا َفِر } [َمرَمي: 50]، {ِإْن أَنـُْتْم ِإالَّ ُمْفتَـُروَن } [ُهود: 37َرى ِمْن ُدوِن ا ]. وقولُه: {َلَقْد ِجْئِت َشيـْ
 ] قيَل َمْعناُه عظيماً، وقيَل َعِجيباً، وقيَل َمْصُنوعاً، وُكلُّ ذلك إشاَرٌة إىل َمْعًىن واِحٍد.27

 ً اَخلْوُف: استخفَُّه واْسَتدعاُه. واالستفزاز: اإلزعاج واالستنهاض على خّفٍة وإسراع. قوله تعاىل:  فّز: استَفزَّ فال
ُهْم ِبَصْوِتَك} [اإلسَراء:  ن 64{َواْستَـْفزِْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمنـْ ] أي أْزِعج، فأراَد أْن َيْسَتِفزَُّهْم ِمَن األرِض أي يـُْزِعَجُهْم 

م.  َي بذلك ِلما ُتُصوَِّر ُخيرَجهم َعْن إميا : َوَلُد البَـَقَرِة ومسُِّ ن جعلين أضطرُب وأتوقَُّد. والَفزُّ  فيه ِمَن اخلِفَِّة، كما ُيَسمَّى ِعجًال، ِلما ُتُصوَِّر فيه ِمَن الَعَجَلِة.وفَـزَِّين ُفالٌن، أي أْزَعَجين 
ِء املُِخيِف، والفزُع أيضاً: الذُّْعُر ِمَن الشَّيِء، وهو يف األصِل فزع: الَفزَُع: اْنِقباٌض ونِفاٌر يـَْعَرتي اإلْنساَن ِمَن الشَّي

َِّ، كما يقاُل ِخفُت منه. وقولُُه: {َال َحيُْزنـُُهُم اْلَفزَُع اَألكْ  بَـُر} مصدر ِمْن ِجْنِس اجلَزَِع، وال يقاُل: َفزِْعُت ِمَن ا
]، {َوُهْم ِمْن 87َع َمْن ِيف السََّماَواِت َوَمْن ِيف اَألْرِض} [النَّمل: ] فهو الَفزَُع ِمْن ُدُخوِل الناِر {فـََفِز 103[األنبَياء: 

ِْم} [َسَبإ: 89فـَزٍَع يـَْوَمِئٍذ آِمُنوَن } [النَّمل:  ] أي أزِيَل عنها الَفزَُع. ويقاُل: 23]، وقوله: {َحىتَّ ِإَذا فـُزَِّع َعْن قـُُلِو
 وَفزَِع له: أغاثَه. وقوُل الشاِعر: َفزَع إليه، إذا اْسَتغاَث به ِعْنَد الَفزَِع.

 ُكنَّا إذا ما أ صارٌِخ َفزِعٌ 
نَّ َمْعناُه املُْسَتِغيُث، فِإنَّ ذلك تـَْفِسٌري لِلَمْقُصوِد من الكالِم ال لِلفِظ    الَفزَِع.أي صارٌِخ أصابَه فَـزٌَع. وَمْن َفسََّره 

لس: وسَّْعُت له َعْن َمكاٍن فسح: الُفْسُح والَفِسيُح: الواِسُع ِمَن املَكاِن.  والتـََّفسُُّح: التـََّوسُُّع، يقاُل َفسَّْحُت له يف ا
 َُّ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تـََفسَُّحوا ِيف اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يـَْفَسِح ا َادلة: َيَسُعُه. قال تعاىل: {َ  َلُكْم} [ا

  هذا األْمر: أي يف َسَعٍة منه.]. وهو يف ُفْسَحٍة ِمنْ 11



الَبَدِن فسد: الَفساُد ُخُروُج الشَّيِء َعِن االْعِتداِل قليًال كان أو َكِثرياً، وُيضادُّه الصَّالُح، وُيْستَـْعَمُل ذلك يف النـَّْفِس و 
اً: ضد َأْصَلَحُه. ويف القرآن الكرمي: {َوَلِو واألْشياِء اخلارَِجِة َعن االْسِتقاَمِة. يُقاُل: َفَسَد َفساداً وُفُسوداً، وأْفَسَده إفساد

َ} [األنبَياء: 71اتـََّبَع احلَْقُّ أَْهَواَءُهْم َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواَألْرُض} [املؤمنون:  ُ َلَفَسَد َّ ]، {َلْو َكاَن ِفيِهَما آِهلٌَة ِإالَّ ا
ُ َال حيُِبُّ اْلَفَساَد } [البَـَقَرة: 41وم: ]، {َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر} [الرُّ 22 َّ ]، {َوِإَذا ِقيَل َهلُْم َال 205]، {َوا

]، {لِيـُْفِسَد ِفيَها َويـُْهِلَك اْحلَْرَث 12]، {َأَال ِإنـَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن} [البَـَقَرة: 11تـُْفِسُدوا ِيف اَألْرِض} [البَـَقَرة: 
ََّ َال ُيْصِلُح َعَمَل 34{ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا قـَْريًَة أَْفَسُدوَها} [النَّمل:  ]،205َوالنَّْسَل} [البَـَقَرة:  ]، {ِإنَّ ا

ُ يـَْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح} [البَـَقَرة: 81اْلُمْفِسِديَن } [يُونس:  َّ  ].220]، {َوا
نَُه وأوَضَحُه، و  َ َفسََّر الشَّيَء ِمْثُل َفَسَرُه إمنا ُشدَِّد للُمباَلَغِة، والَفْسُر: إْظهاُر املَْعَىن املَْعُقوِل، فسر: َفَسَر الشَّيَء َفْسراً: أ

ُل هو والتـَّْفِسُري مصدر، والَفْرُق بينه وبني التأويل َأنَّ التفسَري قد يُقاُل فيما َخيَْتصُّ مبُْفرداِت األلفاِظ وَغريبها، والتأوي
حلَْقِّ َوَأحْ َسْوقُُه إىل ما َيؤوُل  ِ َناَك  َْتُوَنَك ِمبََثٍل ِإالَّ ِجئـْ ِويُلها، قاَل تعاىل {َوَال  َسَن إليه، وهلذا يُقاُل: تـَْفِسُري الرُّْؤ و

 ].33تـَْفِسريًا } [الُفرقان: 
وِهلم: َفَسَق الرَُّطُب، إذا فسق: َفَسَق ُفالٌن: إذا مل يُْذِعْن ألمر هللا (تعاىل) فخرََج بذلك َعْن َحْجر الشَّرِْع، وذلك من ق

لَقلي ِل من َخرََج َعْن ِقْشره، وهو أَعمُّ ِمَن الُكْفر. والِفْسُق أصُلُه خروُج الشَّيِء ِمن الشَّيِء على َوْجِه الفساِد، ويـََقُع 
لَكِثِري، لكْن تـُُعوِرَف فيما كان َكِثرياً، وأْكثـَُر ما يقاُل الفاِسُق ِلَمِن التَـ  نُوِب و َزَم ُحْكَم الشَّرِْع وأقـَرَّ به، مث أَخلَّ الذُّ

َتَضْتهُ  الِفْطَرُة {فَـَفَسَق  َجبميِع أْحكاِمِه أو ببَـْعِضه. وإذا قيَل لِلكاِفر األصلّي فاِسٌق، َفَألنَُّه أَخلَّ حبْكِم ما أْلَزَمُه الَعْقُل واقـْ
]. والفاِسُق اسم فاعل َمجُْعُه فاِسقوَن، قال ابُن 16]، {فـََفَسُقوا ِفيَها} [اإلسَراء: 50َعْن أَْمِر َربِِّه} [الكهف: 

 َعْن ِقشرِها. األعراّيب: مل ُيسَمْع يف كالِم اجلاِهِليَِّة فاِسٌق قطُّ مع أنَُّه عريبٌّ وقد َنَطَق به الُقرآُن. وإمنا قالوا َفَسَقِت الرطبةُ 
]، {أََفَمْن َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن َكاَن 4ُهُم اْلَفاِسُقوَن } [النُّور:  ]، {َوأُولَِئكَ 110{َوَأْكثـَُرُهُم اْلَفاِسُقوَن } [آل ِعمرَان: 

] أي َمْن َيْستـُْر نِْعَمَة 55]. وقوله: {َوَمْن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن } [النُّور: 18َفاِسًقا} [السَّجَدة: 
َِّ فـََقْد َخرََج َعْن طاَعِته. قال تعاىل تَِنا 20: {َوأَمَّا الَِّذيَن َفَسُقوا َفَمْأَواُهْم النَّاُر} [السَّجَدة: ا َ ِ بُوا  ]، {َوالَِّذيَن َكذَّ

َُّ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقَني } [املَائدة: 49َميَسُُّهُم اْلَعَذاُب ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقوَن } [األنَعام:  ]، {ِإنَّ 108]، {َوا
]، أما قوله: 33]، {َكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمُة َربَِّك َعَلى الَِّذيَن َفَسُقوا} [يُونس: 67ِقَني ُهُم اْلَفاِسُقوَن } [الّتوبَة: اْلُمَنافِ 

 ].4] إىل قولِه: {َوأُوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن } [النُّور: 4الفاسِق. {َوالَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت} [النُّور:  أَعمُّ ِمَن ] َفقاَبَل به اِإلمياَن. فالفاِسُق أَعمُّ ِمَن الكاِفِر، والظاملُِ 18{أََفَمْن َكاَن ُمْؤِمناً َكَمْن َكاَن َفاِسًقا} [السَّجَدة: 
ٍة أو حرٍب، يُقال: َفِشَل يـَْفَشُل َفَشًال فه و فشل: الَفَشُل: الَكَسُل والضَّْعُف، والَفَشُل أيضاً: الرتاخي واجلُنب عند شدَّ

ُتْم َعْن َعُدوُِّكْم وََكَفْفُتْم، {َوَال تـََناَزُعوا فـَتَـْفَشُلوا 152فاِشٌل وَفِشٌل. قال تعاىل: {َحىتَّ ِإَذا َفِشْلُتْم} [آل ِعمَران:  ] َجبـُنـْ
 َج، واملاُء: َساَل.] وتـََفشََّل الرُجُل: تزوَّ 43]، {َلَفِشْلُتْم َوَلتَـَناَزْعُتْم} [األنَفال: 46َوَتْذَهَب رُِحيُكْم} [األنَفال: 



. يقاُل: َفصََّح اللََّنبُ، وأْفَصَح، فهو ُمْفِصٌح وَفصيٌح: إذا  فصح: الَفْصُح: ُخُلوُص الشَّيِء مما َيُشوبُه، وأْصُله يف اللََّنبِ
 تـََعرَّى ِمَن الرَّْغَوِة. وقد ُرِوَي:

 وَحتَْت الرَّْغَوِة اللََّنبُ الَفصيحُ 
لَعْكِس، واألوَُّل أَصحُّ. وقيَل: ومنه اْسُتِعَري: َفُصَح ا  لَعَربِيَِّة الفصحى، وقيَل:  طٍق فِصيحٌ «الَفِصيُح: الذي يـَْنِطُق، يقال: لرَُّجُل: جاَدْت لَُغُته، وأْفَصَح: َتَكلََّم  ، الذي ال يـَْنِطُق. قال: {َوَأِخي َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح »كلُّ  ؛ واألْعَجِميُّ

ً} [القَ  ] وعن هذا اْسُتِعَري: أْفَصَح الصُّْبُح، إذا بَدا َضْوُءه. وأْفَصَح النَّصاَرى: جاَء ِفْصُحُهْم، أي 34َصص: ِمينِّ ِلَسا
 عيُدُهْم.

ئَـْنيِ ِمَن اآلَخر حىتَّ يكوَن بينَـُهما فـُْرَجٌة، ومنه قيَل: املَفاِصُل، الواِحُد: َمْفصِ  َنُة أَحِد الشَّيـْ ٌل وهو كلُّ فصل: الَفْصُل: إ
ا ْلتَـَقى ُعْضَوْيِن ِمَن اَجلَسِد. وَفَصْلُت الشاَة: َقطَْعُت َمفاِصَلها، وَفَصَل القوُم َعْن َمكاِن كذا، وانـَْفَصُلوا: فاَرقُ مُ  وُه {َوَلمَّ

ْصِل ِميَقاتـُُهْم ] وُيْستَـْعَمُل ذلك يف األْفعاِل واألْقواِل، حنُو: {ِإنَّ يـَْوَم اْلفَ 94َفَصَلِت اْلِعُري قَاَل أَبُوُهْم} [يُوُسف: 
ُ اَحلقَّ ِمَن الباِطِل ويـَْفِصُل بـَْنيَ 21]. {َهَذا يـَْوُم اْلَفْصِل} [الصَّافات: 40َأْمجَِعَني } [الّدخان:  ] أي اليوَم يـُبَـنيِّ

نَـُهْم} [اَحلّج:  ُحلْكِم، وعلى ذلك {يـَْفِصُل بـَيـْ ُر اْلَفاِصِلَني } [األنَعام: 17الناِس  وَفْصُل  ].57]، {َوُهَو َخيـْ
[اإلسرَاء: اِخلطاِب: ما فيه َقْطُع اُحلْكِم، وُحْكٌم فـَْيَصٌل، وِلساٌن ِمْفَصٌل. وقوله تعاىل: {وَُكلَّ َشْيٍء َفصَّْلَناُه تـَْفِصيًال } 

َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبٍري } [ُهود: 12 تُُه مثَُّ ُفصِّ ً ِلُكلِّ َشْيٍء  ] إشاَرٌة إىل قوله:1]، {الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آَ َيا {تِبـْ ٍت ُمَفصََّالٍت} [األعَراف: 89َوُهدًى َوَرْمحًَة} [الّنحل:  َم آَ ]، أي ُمْعجزاٌت 133]. وقوُله تعاىل: {َوالضََّفادَِع َوالدَّ
َفِصٌل عن بعٍض. وَفِصيَلُة الرَّ  الٌت، أي بعُضها ُمنـْ ُجِل: َعِشريَتُه ُمبَـيِّناٌت، وأدّلٌة ظاِهراٌت واِضحاٌت. وقيل: ُمَفصِّ

َفِصَلُة عنه {َوَفِصيَلِتِه الَِّيت تـُْؤِويِه } [املَعارج:  ]. والِفصاُل: التـَّْفريُق بـَْنيَ الصَّيبِّ والرَّضاِع {فَِإْن أََراَدا ِفَصاًال َعْن 13املُنـْ
َمْن أنـَْفَق نـََفَقًة «َفصيُل، ويف احلديث ] ومنه ال14]، {َوِفَصالُُه ِيف َعاَمْنيِ} [لقَمان: 233تـَرَاٍض ِمنـُْهَما} [البَـَقَرة: 

 ، أي نـََفَقًة تـَْفِصُل بـَْنيَ الُكْفِر واِإلمياِن.)43(»فاِصَلًة فَـَله ِمَن األْجِر كذا
َن، قيل: َقَصَمُه، وانْـَفَصَم الشيُء:  فصم: َفَصَم الشَّيَء يـَْفِصُمُه َفْصماً: َكَسَرُه ِمن غري أن يَبني فهو مفصوٌم، فإذا 

َدَم. َفصََّمُه فـَتَـَفصََّم: قطََّعَه فـَتَـَقطََّع. الفصيمة: اانْـ  ْ لصِّْدَعُة َقَطَع، فهو َمْفصوٌم، واالسم اْلَفْصم. ُفِصَم جانُب البيِت: ا
َِّ فَـ  ِ لطَّاُغوِت َويـُْؤِمْن  ِ َقِد اْسَتْمَسَك يف احلائط. االْنفصاُم واالنقطاُع واالنِصداُع: نظائُر. قوله تعاىل: {َفَمْن َيْكُفْر 

ْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى َال اْنِفَصاَم َهلَا} [البَـَقَرة:  لُعْرَوِة،  256ِ ] أي ال اْنقطاَع هلا، مبعىن: كما ال ينقطُع أمُر َمْن َمتَسََّك 
ِإلميان  تبارك وتعاىل.  كذلك ال ينقطع أمُر َمْن متسَّك 

: َكْسُر الشيِء، والتـَّْفريقُ  ] أي تَـَفرَّقوا َعنَك وذهبوا إليها، ومنه {َالنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك} [آل ِعمَران: 11ِجتَاَرًة َأْو َهلًْوا انْـَفضُّوا ِإلَيـَْها} [اجلُُمَعة: بـَْنيَ بـَْعِضه وبـَْعِضه، َكَفضِّ َخْتِم الِكتاِب. وعنه اْسُتِعَري: انـَْفضَّ القوُم {َوِإَذا َرأَْوا  فض: الَفضُّ



ا ِمن اَجلواِهر. وِدرٌْع َفْضفاَضٌة، وَفْضفاٌض: واسٌع، والَفَضُض: ما انتَشَر ]. والِفضَّ 159 ْدَوِن املَُتعاَمِل ِ ُة: اْخَتصَّْت 
َر به.  من املاِء فُطهِّ

 كَنَضَر مبعىن َفَضلَ «فضل: َفَضَل الشَّيُء يـَْفُضُل َفْضًال: زاد؛ وَفِضَل الشَّيُء يـَْفَضُل َفْضًال مبعىن َفَضَل، قاَل أبو البقاء: 
َدةِ  َدُة عن االْقِتصاِد، وذلك نوعان: حمموٌد، َكَفْضِل الِعْلِم » الَفضيَلِة والَغَلَبِة، وكَحُسَن مبعىن الَفْضِل والزِّ والَفْضُل: الزِّ

ُب أن يكوَن عليـه. والَفْضُل يف احملموِد أْكثـَُر  اْسِتْعماًال، والُفُضوُل يف واحلِْلِم، وَمْذُموٌم: َكَفْضِل الَغَضِب على ما جيَِ
ئَـْنيِ على اآلَخر، فـََعَلى َثالثَِة أنواع: َفْضـٍل ِمْن َحْيُث  َدِة أَحِد الشَّيـْ اجلِْنُس، َكَفْضِل املَْذُموِم. والَفْضُل، إذا اْستُـْعِمَل لز

ساِن على َغْريِِه ِمَن احلَيواِن، وعلى هذا النحو ِجْنِس احلَيواِن على ِجْنِس النَّباِت. وَفْضٍل ِمْن َحْيُث النـَّْوُع، َكَفْضِل اإلنْ 
]. وَفْضٍل ِمْن َحْيُث الذَّاُت، 70 :] إىل قوله {تـَْفِضيًال } [اإلسَراء70َقولُُه: {َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِين آَدَم} [اإلسَراء: 

ِن ال َسبيَل للناِقِص فيهما أ ْن يُزيَل نـَْقَصُه، َوأْن َيْسَتفيَد الَفْضَل، كالَفَرِس َكَفْضِل َرُجٍل على آَخَر، فاألوَّالِن َجْوَهِرَّ
ا اإلْنساُن. والَفْضُل الثاِلُث قد يكوُن َعَرِضّياً فـَُيوَجدُ   السَّبيُل واِحلماِر ال ُميِْكنُـُهما أْن َيْكَتِسبا الَفضيَلَة اليت ُخصَّ 

َُّ َفضََّل بـَْعَضُكْم َعَلى بـَْعٍض ِيف الّرِْزِق} [الّنحل: الْكِتساِبِه. ومن هذا النـَّْوِع التـَّْفِضيُل املذكوُر يف قولهِ  ]، 71: {َوا
تَـُغوا َفْضًال ِمْن َربُِّكْم} [اإلسَراء:  ُ بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض} 12{لِتَـبـْ َّ ] يـَْعين املاَل وما ُيْكَتَسُب، وَقولُـُه {ِمبَا َفضََّل ا اتِيَِّة له، والَفْضِل الذي أُْعطيُه ِمَن املِْكَنِة واملاِل واجلاِه  ] فإنـه يـَْعين مبا ُخصَّ به34[النَِّساء:  َْمَواهلِِْم َوأَنْـُفِسِهمْ 55والُقـوَِّة. وقال: {َوَلَقْد َفضَّْلَنا بـَْعَض النَِّبيَِّني َعَلى بـََعٍض} [اإلسَراء: الرَُّجُل ِمـَن الَفِضيَلِة الذَّ ِ َُّ اْلُمَجاِهِديَن   ]، {َفضََّل ا

ََّ ِمْن َفْضِلِه} 95َعَلى اْلَقاِعِديَن} [النَِّساء:  ]. وُكـلُّ َعطيٍَّة ال تـَْلَزُم َمْن يـُْعطي يقاُل َهلا: َفْضٌل، حنُو قوِلِه: {َواْسأَُلوا ا
} [املَائدة: 32[النَِّساء:  َِّ ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم } [األنَفال: 54]، {َذِلَك َفْضُل ا َّ ]، وعلى هذا قولُه: 29]، {َوا

َِّ} [يُونس:  } [النَِّساء: 58{ُقْل ِبَفْضِل ا َِّ  ].83]، {َوَلْوَال َفْضُل ا
فضو: الَفضاُء: املَكاُن الواِسُع، ومنه: أْفَضى بَيِده إىل األرض: َمسَّها بباِطن راحته يف سجوِدِه، وأْفَضى إىل امرأتِه، يف 

ا، وحقيقُتُه أنه صاَر يف َفضائها. {وََكْيَف َُْخُذونَُه َوَقْد أَْفَضى  الِكنايَِة، أبْـَلُغ وأقْـَرُب إىل التَّْصريِح ِمْن قوِهلم: َخال 
] أي وكيَف َْخذون املهر وقد وَصَل بعُضكم إىل 21بـَْعُضُكْم ِإَىل بـَْعٍض َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقًا َغِليظًا } [النَِّساء: 

ِجلماِع عمالً بعه َِّ يف النِّكاح، وقوُل الشاِعِر:بعٍض   د ا
 طَعاُمُهْم فـَْوَضى َفضاً يف رِحاِهلم

 أي ُخمْتَـَلٌط وُمباٌح، كأنه َمْوُضوٌع يف َفضاٍء يفيُض فيه َمْن يُرِيُده. 
]، 1انـَْفَطَرْت } [االنِفطار:  فطر: أْصُل الَفْطر: الشَّقُّ طُوًال، واْنفطَر الشيُء اْنِفطاراً: اْنَشقَّ. قولُه تعاَىل: {ِإَذا السََّماءُ 

 أي انَشقَّْت وتقطَّعْت، ألّن االنفطاَر واالنشقاَق واالنصداَع كلها نظائُر. وأما قوُله تعاَىل: {الَِّذي َخَلَق َسْبَع َمسَاَواتٍ 
]، أي هْل تَرى من اختالٍل 3وٍر } [املُلك: ِطَباقًا َما تـََرى ِيف َخْلِق الرَّْمحَاِن ِمْن تـََفاُوٍت فَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل تـََرى ِمْن ُفطُ 

. والِفْطرُة: ابتداُء اخلِلَقة، قال ابُن عّباس: ما كنُت أدري معَىن  َوَوْهٍي يف َخْلِق هذه الّسماواِت السبِع فوَق بعِضهنَّ



ا، ويقصُد:  ابتدأُت َحْفَرها. وَفَطَر اللـَُّه اخللـَق، أي الفاِطِر حىتَّ اْحَتَكَم إيلَّ أَعرابيَّان يف ِبْئٍر، فقاَل أحُدمها: أ َفَطْرُ
 َِّ َحٍة لِِفْعٍل ِمَن األْفعاِل.فقولُه: {ِفْطَرَة ا الَِّيت َفَطَر النَّاَس  أْوَجـَدُه ابتـداًء ِمْن غِري احتذاٍء على مثاٍل، أو على هيئٍة ُمتَـَرشِّ

: أي خلق هللا تعاىل ابتداًء. إذ خلق هللا ] إشاَرٌة منه تعاىل إىل ما َفَطَر، أ30َعَليـَْها} [الرُّوم:  َِّ ي أْبدََع. وِفْطَرُة ا
تعاىل هلذا اإلنسان ابتداًء جسده، وخلق فيه القدرة والعقل والغرائز واحلاجات العضوية احتواًء، مث هّيأ له األسباب 

هو املُشاُر إليه بقولِه: {َولَِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن اليت هي قّوة مّكنته أن يكون عاقًال، ورّكز فيه قدرًة على َمْعرَفِة اإلمياِن، و 
َُّ} [الّزخُرف:  َِِّ فَاِطِر السََّماَواِت َواَألْرِض} [فَاِطر: 87َخَلَقُهْم َليَـُقوُلنَّ ا َ 1]، {اْحلَْمُد  ] وقال: {الَِّذي َفَطَرُهنَّ َوَأ

. وَيِصحُّ أن 72قوله: {َوالَِّذي َفَطَرَ} [طه: ]، و 56َعَلى َذِلُكْم ِمَن الشَّاِهِديَن } [األنبَياء:  ] أي أْبَدَعنا وأْوَجَد
َفِطٌر بِِه} [املُّزمل:  ]إشارًَة إىل قـَُبوِل ما أْبَدَعها وأفاَضُه علينا منه. والِفْطُر: 18يكوَن االْنِفطاُر يف قولِه: {السََّماُء ُمنـْ

ا تـَْفِطُر األرَض فـََتْخرُُج منها.تْرُك الصَّْوِم، يقاُل: َفَطْرتُه وأْفَطْرُته،  َّ  وأْفَطَر هو. وقيَل لِلَكْمَأِة: ُفْطٌر، مْن َحْيُث إ
ُء اخلُُلِق، والفظُّ: ماُء الكرش؛ واالفِتظاُظ: شرُب ماِء  لكسر والضم) خشونُة الكالم؛ والَفظُّ: السَّىيِّ فظ: الِفظاظُة: (

ـي أَشـدِّ ضـُروَرٍة جلفائِِه من الطِّباِع، فإنَّ أصل الِفظاظة: اجلَْفَوة. وقوله تعاىل: الكرِش، وذلك مْكُروٌه ال يـَُتنـاَوُل إالَّ ف
َء اخلُُلِق.159{َوَلْو ُكْنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب} [آل ِعمَران:   ] أي جافياً، َسىيِّ

جاَدٍة أو َغْري إجاَدٍة، وِلما كان بِعْلٍم أو َغْريِ عْلٍم، وَقْصٍد أو  فعـل: الِفْعـُل: التأِثُري ِمْن ِجَهِة ُمَؤثِّر، وهو عامٌّ ِلما كان 
ا َغْري َقْصٍد، وِلما كان من اإلْنساِن واحلَيواِن واَجلماداِت. والَعَمُل هو ِفعٌل مصحوٌب بِِنيٍَّة، والصُّْنُع أَخصُّ منهما، كم

 َُّ َم ِذْكُرُمها {َوَما تَـْفَعُلوا ِمْن َخْريٍ يـَْعَلْمُه ا ً َوظُْلًما} [النَِّساء: 197} [البَـَقَرة: تـََقدَّ ]. 30]، {َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك ُعْدَوا
أَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ َما أُْنزَِل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك َوِإْن ملَْ تـَْفَعْل َفَما بـَلَّْغَت ِرَسالََتُه} [ ] أي إْن مل تـُبَـلِّْغ 67املَائدة: وقوله: {َ

َفِعٌل. وقد َفَصَل هذا األْمَر  فأْنَت يف ُحْكِم َمْن مل يـُبَـلِّْغ َشيئاً بوْجٍه، والذي ِمْن ِجَهِة الفاِعِل يقاُل له مْفُعوٌل وُمنـْ
َفِعُل إذا اْعُتِربَ  َفِعِل، فقاَل: املَْفُعوُل يقاُل إذا اْعُتِربَ بِِفْعِل الفاِعِل، واملُنـْ ْعِل يف نـَْفِسه. قَـُبوُل الفِ  بعُضهم بـَْنيَ املَْفعوِل واملُنـْ

َفِعَل يقاُل ِلما ال يـَْقِصُد الفاِعُل إىل إجياِده وإْن تـََولََّد منه،   َكُحْمَرِة اللَّـْوِن ِمـْن قال فاملَْفُعوُل أَعمُّ ِمَن املُْنفِعِل، ألنَّ املُنـْ
العاِشِق ِلُرْؤيَِة َمْعُشوِقه. وقيَل ِلُكلِّ ِفْعٍل اْنِفعاٌل إالَّ َخَجٍل يـَْعَرتي ِمْن ُرْؤيَِة إْنساٍن، والطََّرِب احلاِصِل َعِن الِغناِء، وَحتَرُِّك 

َِّ تعاىل، فذلك هو إجياٌد َعْن َعَدٍم ال يف َعَرٍض ويف َجْوَهٍر َبْل ذلك هو إجياُد اَجلْوَهر.  ِلإلْبداِع الذي هو من ا
، ألنَّ الَعَدَم يقاُل فيه، وفيما مل يُوَجْد بـَْعُد. قال: {َماَذا فقد: الَفْقُد: َعَدُم الشيِء بْعَد وُجودِه، فهو أَخصُّ ِمَن الَعَدمِ 

]. والتـََّفقُُّد: التـََّعهُُّد، لكْن َحِقيَقُة التـََّفقُِّد تـََعرُُّف فـُْقداِن 72-71تـَْفِقُدوَن * َقاُلوا نـَْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك} [يُوُسف: 
 ]. والفاِقُد: املرأُة اليت تـَْفِقُد وَلَدها أو بـَْعَلها.20تَـَقدِِّم {َوتـََفقََّد الطَّيـَْر} [النَّمل: الشيِء، والتـََّعهُُّد: تـََعرُُّف الَعْهِد املُ 

ْنيا، َبْل  فقر: الَفْقُر: ُيْستَـْعَمُل على أْربـََعِة أوُجٍه. األوَُّل: وُجوُد احلاَجِة الضَُّرورِيَِّة، وذلك عامٌّ ِلإلْنساِن ما داَم يف داِر الدُّ
} [َفاِطر: عامٌّ  َِّ أَيـَُّها النَّاُس أَنـُْتُم اْلُفَقَراءُ ِإَىل ا ] وإىل هذا الَفْقِر أشاَر 15لِْلَمْوُجوداِت ُكلِّها. وعلى هذا َقولُُه: {َ

َُْكُلوَن الطََّعاَم} [األنبَياء:  ملُْقتَـنَـَيات، وهو ]. والثاين: َعَدُم ا8بقولِه يف وْصِف اإلْنساِن: {َوَما َجَعْلَناُهْم َجَسًدا َال 



]، {ِإْن َيُكونُوا 273] إىل قولِه: {ِمَن التـََّعفُِّف} [البَـَقرَة: 273املذكوُر يف قولِِه: {لِْلُفَقَراِء الَِّذيَن أُْحِصُروا} [البَـَقَرة: 
ُ ِمْن َفْضِلِه} [النُّور:  َّ َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَ 32فـَُقرَاَء يـُْغِنِهُم ا ]. الثاِلُث: فَـْقُر 60اِء َواْلَمَساِكِني} [الّتوبَة: ] وقولِه: {ِإمنَّ
واملَْعينُّ » الِغَىن ِغَىن النـَّْفسِ «. وهو املُقاَبُل بقولِه )44(»كاَد الَفْقُر أْن يكوَن ُكْفراً «النـَّْفِس، واْلَيِد، املَْعينُّ بقولِه (ص): 

َِّ، املشاُر إليه مبا أثر عنه (ص) بقوِهلم: َمْن َعِدَم الَقناَعَة مل يُِفْدُه املاُل ِغًىن.  الْفِتقاِر «الرابُع: الَفْقُر إىل ا اللَُّهمَّ أْغِنين  الْسِتْغناِء عنكَ  ُه ُعِينَ بقولِه تعاىل: {َربِّ ِإّينِ ِلَما أَنـَْزْلَت ِإَيلَّ ِمْن َخْريٍ َفِقٌري } [الَقَصص: » إليَك، وال تـُْفِقْرين  َّ وإ ذا أملََّ ال24  شاِعُر فقاَل:] و
 لِيُـْعِجَبين لوال َحمَبـَُّتَك الَفْقرُ      ويـُْعِجُبين فـَْقرِي إليَك ومل َيُكنْ 

 الِفقار، ويقاُل: افـْتَـَقَر، فهو ُمْفَتِقٌر وَفِقٌري. وال َيكاُد يُقاُل: فـََقَر وإن كان القياُس يـَْقَتضيه. وأْصُل الَفِقِري: املَْكُسورُ 
َا َفاِقَرٌة } [الِقَياَمة: يقاُل: فـََقَرْته فاِقَرٌة: أ ] أي تَـْعَلُم 25ي داِهَيٌة تْكِسُر الِفقاَر، قوله تعاىل: {َتُظنُّ َأْن يـُْفَعَل ِ

ا داهيٌة تكسر ِفَقاَر َظْهرِها. وأفـَْقَرَك الصَّْيُد فاْرِمِه: أي أْمكَنَك ِمْن ِفقارِِه، وقيَل: هو ِمَن الُفْقَرِة،  وتستيِقُن أنَُّه يُعمُل 
وأفْـَقْرُت احلُْفَرِة، ومنه قيَل ِلُكلِّ خمرَِج ماٍء من القناِة: َفِقٌري. وفـَقَّْرُت لِْلَفِسيل: َحَفْرُت له َحِفريًَة وَغَرْسُته فيها.  أي

 الَبِعَري: ثـََقْبُت َخْطَمُه.
]. والَفْقُع: 69فَاِقٌع َلْونـَُها} [البَـَقَرة:  فقع: يقاُل: أْصَفُر فاِقٌع، إذا كان صاِدَق الصُّْفَرِة كقوِهلم: أْسَوُد حاِلٌك {َصْفَراءُ 

لِيُل، فيقاُل:  كَمَثٍل للذليل على وجه التشبيه. والُفقَّاُع: » هو أَذلُّ ِمْن فَـْقٍع بَِقْرقَـَرةٍ «َضْرٌب ِمَن الَكْمأِة، وبه ُيَشبَُّه الذَّ
َي الُفقَّ  جلَعِة. قال اخلليُل: مسُِّ اُع ِلما يـَْرتَِفُع ِمْن َزَبِده، وَفقاِقيُع املاء تشبيهاً به، شراٌب يـُّتخُذ ِمن الشِعري ويعرف 

ا: الُفقَّاعة. ُ  واحد
َكاُدوَن يـَْفَقُهوَن فقه: الِفْقُه: هو التـََّوصُُّل إىل ِعْلٍم غاِئٍب بِعْلٍم شاِهٍد، فهو أَخصُّ ِمَن الِعْلِم {َفَماِل َهُؤَالِء اْلَقْوِم َال يَ 

ْحكاِم 87]، {فـَُهْم َال يـَْفَقُهوَن } [الّتوبَة: 78َحِديثًا } [النَِّساء:  ِت. والِفْقُه: الِعْلُم  ] إىل َغْري ذلك من اآل
ذا طََلَب الِفْقَه الشَّريَعِة، يقاُل: فـَُقَه الرُجُل َفقاهة، إذا صاَر فقيهاً، وَفِقَه: أي َفِهَم فَـَقهاً، وَفِقَهُه: أي َفِهَمُه، وتـََفقََّه: إ

 ].122به وتعاطاه {لِيَـتَـَفقَُّهوا ِيف الدِّيِن} [الّتوَبة: فـََتَخصََّص 
ْقِل، وذلك لِإلْنساِن ُدوَن فكر: الِفْكَرُة: قـُوٌَّة ُمْطرَِقٌة لِْلِعْلِم إىل املَْعُلوِم. والتـََّفكُُّر: َجَوالُن تِْلَك الُقوَِّة َحبَسـِب َنظَـر العَ 

َحيُْصـَل له ُصوَرٌة يف الَقْلِب ِمْن َحْيُث االنزعاُج أِو االطمئناُن، وهلذا ُرِوَي:  احلَيواِن، وال يقاُل إالَّ فيما ُميِْكُن أنْ  » َِّ ُ ُمنَـزَّهاً أْن يُوَصَف بُصورٍَة. قال: {أََوَملْ يـَتَـَفكَُّروا ِيف أَنـُْفِسِهْم )45(»تـََفكَُّروا يف آالِء هللا وال َتفكَُّروا يف ا َّ ، إْذ كاَن ا
 َُّ حلَْقِّ َوَأَجٍل ُمَسّمًى} [الرُّوم: َما َخَلَق ا ِ نَـُهَما ِإالَّ  ]، {أََوملَْ يـَتَـَفكَُّروا َما ِبَصاِحِبِهْم ِمْن 8 السََّماَواِت َواَألْرَض َوَما بـَيـْ

ٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن } [الّرعد: 184ِجنٍَّة} [األعَراف:  َ ُ 3]، {ِإنَّ ِيف َذِلَك َآل َّ ُ ا ِت َلَعلَُّكْم ]، {يـُبَـنيِّ َلُكُم اآلَ
نـَْيا َواآلِخَرِة} [البَـَقَرة:  ِء: الِفْكُر 220-219تـَتَـَفكَُّروَن * ِيف الدُّ ِر. قال بـَْعُض األَد ]. ورجٌل ِفكٌِّري: َكِثُري التفكُّ

 طََلباً للُوُصول إىل َحِقيَقِتها. َمْقُلوٌب َعِن الَفْرِك، لكْن ُيْستَـْعَمُل الِفْكُر يف املَعاِين، وهو فـَْرُك األُموِر وَحبْثُها



ُقها، وقولُه: {فَ  ِن: خلََّصُه؛ وَفكُّ الرَّقـََبِة، أي العبِد: ِعتـْ كُّ َرقـََبٍة } فكك: الفَكُك: التـَّْفريُج، وافتكَّ الرَّْهَن من َيِد املر
لَكِلِم الطَّيِِّب والَعَمِل ] قيَل هو عْتُق املَْمُلوِك، وقيَل: َبْل هو عْتُق اإلْنساِن نـَْفَسه م13[البَـَلد:   َِّ ن َعذاِب ا

يس يف قـُوَّتِه الصَّاِلِح، وَفكُّ َغْريِه مبا يُفيُده من ذلك. والثاين َحيُْصُل لِإلْنساِن بـَْعَد ُحُصوِل األوَِّل، فإنَّ َمْن مل يـَْهَتِد فل
ْدقـَْنيِ. أْن يـَْهِدَي كما بـَيـَّّنا يف أكثر من مقام. والَفَكُك: اْنِفراُج املَ  ْنِكِب َعْن َمْفِصِله َضْعفاً. والفكَّاِن: ُمْلتَـَقى الشِّ

َفكَِّني} [البَـيّـَنة:  ] أي مل يكونُوا ُمتَـَفّرِِقَني، َبْل كانُوا 1وقولُه: {ملَْ َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكَني ُمنـْ
] اآليََة. وما انـَْفكَّ يـَْفَعُل كذا، حنُو: ما زاَل 213َن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة} [البَـَقَرة: ُكلُُّهْم على الضَّالِل، كقولِه: {َكا

 يـَْفَعُل كذا.
 فكه: الفاِكَهُة: قيَل هي الثِّماُر ُكلُّها، وقيَل: َبْل هي الثِّماُر ما َعدا العَنَب والرُّمَّاَن، وقاِئُل هذا كأنه َنَظَر إىل

ل ]، {َوفَاِكَهٍة َكِثريٍَة } [الواِقَعة: 20ذِّْكِر وَعْطِفِهما على الفاِكَهِة. {َوفَاِكَهٍة ِممَّا يـََتَخيـَُّروَن } [الواِقَعة: اْخِتصاِصِهما 
]، {َوفـََواِكَه ِممَّا َيْشتَـُهوَن } 42]، {فَـَواِكُه َوُهْم ُمْكَرُموَن } [الصَّافات: 31]، {َوَفاِكَهًة َوَأ } [َعَبَس: 32
لفتح: التلذُّذ والتنعمُّ. وقولُه: {َفَظْلُتْم تـََفكَُّهوَن } [الواِقَعة: 42رَسالت: [املُ  لضّم: املزاح. والَفكاهة  ]. والُفكاَهُة 

] أي تتأسفون وتتالومون. اسٌم من التـَّْفِكيِه واملزاح النبساِط النـَّْفِس، وهي َحِديُث َذوي األُْنِس. والفاكهون: 65
] أي َرَجُعوا الِهَني َمرِحَني 31َفِكهون: اْلَمرُِحون اَألِشرون. وقوله تعاىل: {انـَْقَلُبوا َفِكِهَني } [املطّفِفني: الالَُّهون. والْ 

ُهْم َربـُُّهْم َوَوَقاُهْم َربـُُّهْم َعَذاَب اجلَِْحيِم } [الطُّور:  َ ] فمعناه: متلذذون 18أشرين. وأما قوله تعاىل: {فَاِكِهَني ِمبَا آ
 ون. فهذا حديث ذوي األنس واملرح والسرور.متنعم

، ومنه املثل  َحلِديِد يـُْفَلحُ «فلح: الَفْلُح: الشَّقُّ أي ُيَشقُّ ويـُْقَطُع. والَفالَُّح: ّمسي بذلك َألنَُّه َيُشقُّ األرَض » إنَّ اَحلديَد 
نـَْيِويُّ: الظََّفُر لِفَالحِة، والَفالُح: الظََّفُر وإْدراُك بـُْغَيٍة، أو النجاُة والَفوُز وذ ِن: ُدنـَْيويٌّ وأْخَرِويٌّ، فالدُّ لك َضْر

ُه َقَصَد الشاِعُر بقولِه: َّ ، وإ ْنيا، وهو الَبقاُء والِغَىن والِعزُّ ا احلَياُة الدُّ  لسَّعاداِت اليت َتِطيُب 
لضَّْعِف وقد ُخيَدَُّع األرِيبُ   أْفِلْح مبا ِشْئَت فقد يُْدَرُك 

، وِعْلٌم ِبال َجْهٍل. ولذلك قيَل:وَفالٌح أخْ   ال « َرِويٌّ، وذلك أْربـََعُة أْشياَء: بـََقاٌء ِبال فَناٍء، وِغًىن ِبال فـَْقٍر، وعزٌّ ِبال ُذلٍّ
اَر اآلِخَرَة هلََِي اْحلَيَـَواُن} [الَعنكبوت: ». َعْيَش إالَّ َعْيُش اآلِخَرةِ  َِّ 64وقال: {َوِإنَّ الدَّ  ُهُم ]، {َأَال ِإنَّ ِحْزَب ا

َادلة:  اَها } [الّشمس: 14]، {َقْد أَفْـَلَح َمْن تـَزَكَّى } [األعلى: 22اْلُمْفِلُحوَن } [ا َلَح َمْن زَكَّ ]، {َقْد 9]، {َقْد أَفـْ
ُروَن } [املؤمنون: ]، {ِإنَُّه َال يـُْفِلُح اْلَكافِ 189]، {َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن } [البَـَقَرة: 1أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنوَن } [املؤمنون: 

] فـََيِصحُّ 64]، وقولُه: {َوَقْد َأفْـَلَح اْليَـْوَم َمِن اْستَـْعَلى } [طه: 102]، {فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن } [املؤمنون: 117 َي السَُّحوُر: الَفالَح، ويقاُل: إنه مسُِّيَ  نـَْيويَّ، وهو األقْـَرُب. ومسُِّ ْم َقَصُدوا به الَفالَح الدُّ  بذلك لقوِهلْم ِعْنَدُه: َحيَّ أ
لصَّالِة. َُّ َلنا   على الَفالِح، وقوُهلم يف األذاِن: َحيَّ على الَفالِح، أي على الظََّفر الذي َجَعَلُه ا



نُة بـَْعِضِه. يُقال: فَـَلْقُتُه فانـَْفَلَق. {فَاِلُق اِإلْصَباِح} [األنَعام:  َ ََّ فَاِلُق احلَْبِّ ]96فلق: اْلَفْلُق َشقُّ الشَّيِء وإ ، {ِإنَّ ا
]. وقيَل لِْلُمْطَمِئنِّ ِمَن األرِض 63]، {َفانْـَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيِم } [الشَُّعَراء: 95َوالنـََّوى} [األنَعام: 

: فـََلٌق. وقولُه: {ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق } [الَفَلق:  اُر املذكورُة يف قولِه: {أَمَّْن 1بـَْنيَ َربـَْوتـَْنيِ ْ ] أي الصُّْبِح: وقيَل: األ
ا 61َجَعَل اَألْرَض قـََراًرا َوَجَعَل ِخَالَهلَا أَنْـَهاًرا} [النَّمل:  ُ تعاىل موَسى (ع) فـََفَلَق  َّ ] وقيَل: هو الَكِلَمُة اليت َعلََّم ا

َلُق: َمجُْعه فيالُق: اجلَْيُش الَبْحَر. والِفْلُق: املَْفُلوُق، كالنِّْقِض لِلَمنْـ  ُقوِض والنِّْكِث للَمْنُكوِث. وقيَل: الِفْلُق: الَعَجُب، والَفيـْ
 الَعِظيُم، والرَُّجُل الَعِظيُم، وامرأٌة فـَيَـَلٌق: داهيٌة َصخَّابٌَة.

ُتْم ِيف  ]، {َواْلُفْلِك الَِّيت 22اْلُفْلِك} [يُونس: فلك: الُفْلُك: السَِّفيَنُة، وُيْستَـْعَمُل ذلك للواِحِد واجلمِع {َحىتَّ ِإَذا ُكنـْ
]، {َوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْلُفْلِك َواَألنـَْعاِم َما 12]، {َوتـََرى اْلُفْلَك ِفيِه َمَواِخَر} [فَاِطر: 164َجتْرِي ِيف اْلَبْحِر} [البَـَقَرة: 

ُه بذلك لكوِنِه كالُفْلِك {وَُكلٌّ ِيف فـََلٍك َيْسَبُحوَن } ]. والَفَلُك: َجمَْرى الَكواِكِب، وَتْسِميتُ 12تـَرَْكُبوَن } [الّزخُرف: 
 ].40[يس: 

ً َخِليًال } [الُفرقان:  ْذ ُفَال ] تنبيهاً أنَّ ُكلَّ إْنساٍن يـَْنَدُم 28فلن: ُفالٌن وُفالنَُة: ِكنايَتاِن َعِن اإلْنساِن. {َليـَْتِين ملَْ َأختَِّ
َتين مل أخالَّه، وذلك إشاَرٌة إىل قوله: {اَألِخالَُّء يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم على َمْن خالَّه وصاَحَبُه يف َحتَّرِي  ِطٍل، فـَيَـُقوُل: َليـْ

 ].67لِبَـْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقَني } [الّزخُرف: 
قَاَل أَبُوُهْم ِإّينِ َألِجُد رِيَح يُوُسَف َلْوَال  فند: التـَّْفنيُد: ِنْسَبُة اِإلْنساِن إىل الَفَنِد، وهو َضْعُف الرَّْأِي. {َوَلمَّا َفَصَلِت اْلِعريُ 

] قيَل: لوال أْن ُتَضعُِّفوا رَْأِيي، أو لوال َأْن تـَُلوُموِين؛ والّتفنيُد: الّتكذيُب، والَفَنُد: الَكِذُب، 94َأْن تـَُفنُِّدوِن } [يُوُسف: 
 وفساد الرأي أو الرأي اخلطأ.

 ا فات من أمٍر مبردودفليس م      صاحّيب دعا لومي وتفنيدي
ُعُه فـُُنوٌن. فنن: الَفَنُن: الُغْصُن املستقيُم طوًال وعرضاً، والَغضُّ الَوَرِق، وَمجُْعُه أْفناٌن. ويقاُل ذلك للنـَّْوِع ِمَن الشيِء، ومجَْ   ، َوُهَو تـَْعبُري الَفنَّاِن بنتاِجِه َعْن ُمُثل اجلَماِل األكمِل، كفنِّ  ْعِر، واملُوسيقى، وَغْريِمها. وقولُه: والُفُنوُن: َمجُْع َفنٍّ  الشِّ

َناٍن } [الرَّمحن:  َ أَفـْ  ] أي واسعتا الظِّالِل، وقيَل َذوا ُغصوٍن وأْلواٍن ُخمَْتِلَفٍة.48{َذَوا
 أو حيواٍن ]، أْي كلُّ ما على اَألرِض له حياٌة ِمْن إنسانٍ 26فين: قال هللا تعاىل: {ُكلُّ َمْن َعَليـَْها فَاٍن } [الرَّمحن: 

 أو نباٍت هو هاِلٌك، فاٍن. والفناء: اْنتفاءُ اَألْجساِم، وُهَو ِخالُف الَبقاِء.
ملعاين، فيقاُل: عرفتُ  لذواِت بل  ا يـََتَحقَُّق َمعاِينَ ما َحيُْسُن ولذا، فهو ال يتعلق  َئٌة لِإلْنساِن   زيداً فهم: الَفْهُم: َهيـْ

ُ 79أي عرفُتُه بقليب. قال: {فـََفهَّْمَناَها ُسَلْيَماَن} [األنبَياء:  ال فهمُتُه. يقاُل: َفِهْمُت كذا، َّ ْن َجَعَل ا ] وذلك إما 
ْن أوَحى إليه وَخصَّه به.  ْن أْلَقى ذلك يف َرْوِعه، أو  ِمْن َفْضِل قـُوَِّة الَفْهِم ما أْدَرَك به سليمان (ع) ذلك، وإّما 

َهْمُتُه، إذا قـُْلُت له حىت تَ  َمُه.وأفـْ  َصوَّرَُه. واالْسِتْفهاُم: أْن َيْطُلَب ِمْن َغْريِه أْن يـَُفهِّ



ُر إْدراُكه {َوِإْن فَاَتُكْم َشْيٌء ِمْن أَْزَواِجُكْم ِإَىل الْ  ُكفَّاِر} فوت: الَفْوُت: بـُْعُد الشيِء َعِن اإلْنساِن َحبْيُث يـَتَـَعذَّ
ََْسْوا َعَلى َما11[املُمَتحَنة:  ]، وقوله: {َوَلْو تـََرى ِإْذ َفزُِعوا َفَال فـَْوَت} [َسَبإ: 23فَاَتُكْم} [اَحلديد:  ]، {ِلَكْيَال 

ُ رِْزَقه فـَْوَت َفِمه: أي َحْيُث يَراُه وال َيِصُل إليه فَ 51 َّ ُمه، ] أي فال يَفوُتِين منهم أحٌد، وال ينُجو مّين ظاملٌ. وَجَعَل ا
ْفَعَل اِإلْنساُن الشيَء ِمْن ُدوِن اْئِتماِر َمْن َحقُُّه أْن يـُْؤَمتََر فيه. والتَّفاُوُت: االْختالُف واِالْفِتياُت: اْفِتعاٌل منه، وهو أْن يَـ 

ِمْن يف األوصاِف، كأنه يـَُفوُِّت وْصُف أَحِدِمها اآلَخَر، أو وْصُف ُكلِّ واِحٍد منهما اآلَخَر. {َما تـََرى ِيف َخْلِق الرَّْمحَاِن 
 .أي ليَس فيها اختالف أو تناقض أو ما َخيْرُُج َعْن ُمْقَتَضى اِحلْكَمةِ  ]3تـََفاُوٍت} [املُلك: 

]، {فـَْوٌج ُمْقَتِحٌم} [ص: 8فوج: الَفْوُج: اجلَماَعُة املارَُّة املُْسرَِعُة، وَمجُْعه أْفواٌج. {ُكلََّما أُْلِقَي ِفيَها فَـْوٌج} [املُلك: 
َِّ أَفْـَواجً 59  ].2ا } [الّنصر: ]، {َيْدُخُلوَن ِيف ِديِن ا

}  فور: الَفْوُر: ِشدَُّة الَغلياِن، ويقاُل ذلك يف الناِر نـَْفِسها إذا َهاَجْت، ويف الِقْدِر، ويف الَغَضِب حنُو: {َوِهَي تـَُفورُ 
 ].40]، {َوفَاَر التـَّنُّوُر} [ُهود: 7[املُلك: 

َيْت تشبيهاً ويقاُل: فاَر ُفالٌن ِمَن احلُمَّى، يـَُفوُر. والُفَوارَُة: ما تَـقْ  ِذُف به الِقْدُر ِمْن فَـَورانِه، والَفوَّاَرُة: َمْنبُع املاِء، مسُِّ
قيَل: بَغلياِن الِقْدِر. ويقاُل: فـََعْلُت كذا ِمْن فـَْوِري، أي ِمْن فوِر كلِّ َشْيٍء وهو أوَّلُُه، أو: وَأ يف َغَلَياِن احلاِل. و 

ْتُوُكْم ِمْن فـَْورِهِ  يِء مبا قبَلُه من غري لبٍث.125ْم َهَذا} [آل ِعمَران: ُسُكوِن األْمر. {َو م َوَصُلوا ما بعد ا  ] أي أ
َخلْريِ َمَع ُحُصوِل السَّالَمِة. {َذِلَك اْلَفْوُز اْلَكِبُري } [البـُُروج:  ]، {َفاَز فَـْوزًا َعِظيًما } 11فوز: الَفْوُز: الظََّفُر 

] {َوأُولَِئَك ُهُم 72]، ويف آَخَر: {اْلَعِظيُم } [الّتوبَة: 30 اْلُمِبُني } [اجلَاثَية: ]، {َذِلَك ُهَو اْلَفْوزُ 71[األحزَاب: 
ا إىل الَفْوِز، فإنَّ الَقْفَر كما 20اْلَفائُِزوَن } [الّتوبَة:  َيْت بذلك إذا وَصَل  َيْت َتفاُؤًال للَفْوِز، ومسُِّ ]. واملَفازَُة: قيَل مسُِّ
، فقد يكوُن َسَبباً لِلَفْوِز، فَـُيَسمَّى بُكلِّ واِحٍد منهما َحْسَبما يـَُتَصوَُّر منه، ويـَْعِرُض فيه. وقال يكوُن َسَبباً لِلَهالكِ 

يْت َمفاَزًة من قوِهلم: فَاَز الرجُل يفوُز فوزاً: ماَت وهَلَك، أو من فَـوََّز تفويزاً: َخرََج من أرض إىل أرٍض،   بعُضهُم: مسُِّ
نْيا، كهاَجَر، فإْن َيُكْن َفا نه َجنا ِمْن ُحباَلِة الدُّ َز مبَْعَىن َهلَك صحيحاً فذلك راِجٌع إىل الَفْوِز َتَصوُّراً ِلَمْن ماَت 

ٌر له. هذا إذا اْعُتَرب حب نْيا، فاملَْوُت وإْن كان من وْجٍه ُهْلكاً، َفِمْن وْجٍه فَـْوٌز. ولذلك قيَل: ما أَحٌد إالَّ واملَْوُت َخيـْ اِل الدُّ
اْجلَنََّة فـََقْد فَاَز} ا اْعُتِربَ ِحباِل اآلِخَرِة فيما َيِصُل إليه من النَِّعيم، فهو الَفْوُز الَكِبُري {َفَمْن ُزْحزَِح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل فأّما إذ

ُر فاَز، واالْسُم: ] فهي َمْصدَ 188]. وقولُه: {َفَال َحتَْسبَـنـَُّهْم ِمبََفاَزٍة ِمَن اْلَعَذاِب} [آل ِعمَران: 185[آل ِعمَران: 
] أي فَـْوزاً، أي 31الَفْوُز، أي ال َحتَْسبَـنـَُّهْم يـَُفوزوَن ويـََتَخلَُّصوَن ِمن الَعذاِب. وقولُه: {ِإنَّ لِْلُمتَِّقَني َمَفازًا } [النّـَبِإ: 

ً } [النّـَبِإ:  َر، فقاَل {َحَداِئَق َوَأْعَنا ] إىل 73َلِئْن َأَصاَبُكْم َفْضٌل} [النَِّساء: ] اآليََة. وقولُه: {وَ 32َمكاَن فـَْوٍز، مث ُفسِّ
ْنيا، ويـَُعدُّوَن ما يَناُلونَُه ِمَن الَغِنيَمِة فَـْوزاً عظيماً.73قولِه: {فَـْوزًا َعِظيًما } [النَِّساء:   ] أي َحيِْرُصوَن على أْعراِض الدُّ

َِّ} [َغافر:  ُه إليه سبحانَُه، وَأْجَعُلُه احلاكَم اَحلكيَم، وأْصُله ِمَن ] أُردُّه وأصريُِّ 44فوض: {َوأُفـَوُِّض أَْمِري ِإَىل ا
َِّ َرّيب، وأتوكل عليه، وأْعَتِمُد على ُلطِفِه ورمحِتِه.  التـَّْفويِض؛ ومعناه هنا: ُأَسلُِّم أمِري إىل ا



َ فوق: فَـْوُق: ُيْستَـْعَمُل يف املكاِن والزماِن واِجلْسِم والَعَدِد واملَْنزَِلِة، وذلك أ ْعتباِر الُعُلوِّ حنُو: {َوِإْذ َأَخْذ نواع. األوَُّل: 
]، {َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمْن 16]، {ِمْن فـَْوِقِهْم ظَُلٌل ِمَن النَّاِر} [الزَُّمر: 63ِميثَاَقُكْم َوَرفـَْعَنا فـَْوَقُكُم اْلطُّوَر} [البَـَقَرة: 

ً ِمْن فـَْوِقُكْم َأْو ِمْن َحتِْت ]، ويُقاِبلُه َحتُْت، 10فـَْوِقَها} [ُفّصَلت:  قال: {ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن يـَبـَْعَث َعَلْيُكْم َعَذا
ْعتبـار الصُُّعوِد واحلُُدوِر حنُو قولِه: {ِإْذ َجاُءوُكْم ِمْن فـَْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم} 65أَْرُجِلُكْم} [األنَعام:  ]. الثانـي: 

]. الراِبُع: يف الِكَربِ 11. الثاِلُث: يقاُل يف الَعَدِد، حنُو قولِه: {َفِإْن ُكنَّ ِنَساًء فـَْوَق اثـْنَـتَـْنيِ} [النَِّساء: ]10[األحزَاب: 
ََّ َال َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثًال َما بـَُعوَضًة َفَما فـَْوقـََها} [البَـَقَرة:  َغِر {ِإنَّ ا ا فِإمنا َقَصَد هذا املَ ما فـَْوَقها إىل ] قيَل: أشاَر بقولِه: فَ 26والصِّ َغِر. وَمْن قال: أراَد ما ُدوَ ْعَىن، وَتَصوََّر الَعْنَكُبوت املذكورة يف اآليَِة، وقيَل: َمْعناُه ما فـَْوَقها يف الصِّ

ِة ما َصنـََّفُه ِمَن األْضداِد، وهذا تـََوهٌُّم منه. بعُض أْهِل اللَُّغِة أنه يـَْعِين أنَّ فَـْوَق ُيْستَـْعَمُل ِمبَْعَىن ُدوَن فأْخرََج ذلك يف ُمجْلَ 
نـَْيِويَِّة، حنُو {َوَرفَـْعَنا بـَْعَضُهْم فَـْوَق بـَْعٍض َدَرَجاٍت} [الّزخُرف:  ْعتباِر الَفِضيَلِة الدُّ ] أو اُألْخَرِويَِّة 32اخلاِمُس: 

ْعِتباِر 55]، {فَـْوَق الَِّذيَن َكَفُروا} [آل ِعمَران: 212: {َوالَِّذيَن اتـََّقْوا فـَْوقـَُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة} [البَـَقَرة ]. السادُس: 
َّ فَـْوقَـُهْم قَاِهُروَن } 18الَقْهِر والَغَلَبِة، حنُو قولِه: {َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه} [األنَعام:  ] وقوله َعْن ِفْرَعْوَن: {َوِإ

: (فَـْوُق) ُيْشَتقُّ فـُْوُق السَّْهِم. وَسْهٌم أفـَْوُق: اْنَكَسَر ُفوُقه. ويقال: من فوُق، كقوهلم: من بعُد، ومن حتُت. واإلفاَقةُ َرُه، يـَُفوُقُه فَـْوقاً، إذا َعالُه، وذلك ِمْن (فَـْوِق) املُْستَـْعَمِل يف الَفِضيلِة، وِمْن ]. ويقال: فاَق ُفالٌن َغيْـ 127[األعَراف: 
َد السُّْكـر أو اجلُُنون، والُقوَِّة بـَْعَد املََرٍض. واِإلفاَقُة يف احلَْلِب: ُرُجوُع الدَّرِّ، وُكلُّ َدرٍّ َجيَْتِمُع ُرُجوُع الَفْهِم إىل اإلْنساِن بـَْعـ

 يف الضَّرِْع بعد احلَْلَبتْنيِ يقال له: ِفيَقٌة، ومنها قوُل الشاعر:
 حىت إذا ِفيَقٌة يف َضْرِعها اجتمعت

قةٍ «اُل ومثلُـُه الَفـواُق: هو مصدر، يق  أي َقدَر ما بـَْنيَ احلَْلبَـتَـْنيِ، وقد َجَعلوُه َظْرفاً على السَّعِة؛ وقولُه: » أْنِظرين َفواَق 
يت مبعىن: صيحـٍة 15{َما َهلَا ِمْن فَـَواٍق} [ص:  ْنيا، وقد  ] أي من راَحـٍة تـَْرِجُع إليها، وقيَل: ما َهلا من ُرُجوٍع إىل الدُّ

قـََتَك أي اتْـرُْكها حىت يـَُفوَق َلبَـُنها. وفَـوِّْق عاجلـة ال تبلغ مدَة َلبْ  ِث العاِئِد املَُشبَِّه بزماِن َفواِق الناقة؛ وقيَل: اْسَتِفْق 
 َفِصيَلَك: أي اْسِقِه ساَعًة بـَْعَد ساَعٍة.

 ].61وِمَها َوَعَدِسَها} [البَـَقرَة: فوم: الُفوُم: احلِْنَطُة، وقيَل هي الثُّوُم. يقاُل ثُوٌم وُفوٌم، كقوِهلم: َجَدٌث وَجَدٌف. {َوفُ 
َُّ تعاىل ُحْكَم الَقْوِل على جمرَّدِ   خروِجِه من الَفِم، فوه: أْفواٌه: َمجُْع فَاٍه، وأْصُل فَاٍه: فَـَوٌه، وهو الَفُم، وُكلُّ َمْوِضٍع َعّلَق ا

َفـَْواِهُكْم} [األحَزاب: فإشاَرٌة إىل الَكِذِب، وتنبيٌه أنَّ االْعِتقاَد ال ُيطابُقه، حنُو: {َذِلكُ  ِ ]، {َكِلَمًة َختْرُُج 4ْم قَـْوُلُكْم 
ََْىب قـُُلوبـُُهْم} [الّتوَبة: 5ِمْن أَفْـَواِهِهْم} [الكهف:  َفـَْواِهِهْم َو ِ ]، {فـََردُّوا أَْيِديـَُهْم ِيف أَفـَْواِهِهْم} 8]، {يـُْرُضوَنُكْم 

َفْـَواِهِهْم َوملَْ تـُْؤِمْن قـُُلوبـُُهْم} [املَائدة: ]، {ِمَن الَِّذيَن َقاُلوا آَمنَّا 9[إبراهيم:  َفْـَواِهِهْم َما َلْيَس ِيف 41ِ ِ ]، {يـَُقوُلوَن 
ِْم} [آل ِعمَران:   ] ومن ذلك فَـْوَهُة النـَّْهر، كقوِهلم: َفُم النـَّْهر. وأْفواُه الطِّيِب: الواِحُد ُفوٌه.167قـُُلِو



َئُة: الرُُّجوعُ  } [اُحلجَرات: فيأ: الَفيُء والَفيـْ َِّ ]، {َفِإْن َفاَءْت} [اُحلجَرات: 9 إىل حاَلٍة حمموَدٍة {َحىتَّ َتِفيَء ِإَىل أَْمِر ا
] ومنه: أفاَء الظِّلُّ مبعىن َرَجَع، والَفْيُء ما انصرفت عنه الشَّمُس وال يقاُل إالَّ 226]، {فَِإْن َفاُءوا} [البَـَقَرة: 9

ُ َعَلى 48الَلُُه} [الّنحل: للرَّاجِع منه {يـَتَـَفيَّأُ ظِ  َّ ]. وقيَل لِلَغِنيَمِة اليت ال يـَْلَحُق فيها َمشقَُّة: يفٌَْء. ومنه: {َما أَفَاَء ا
َّ َأْحَلْلَنا َلَك أَْزَواَجَك الالَِّيت آتـَْيَت أُُجوَرُهنَّ َوَما َمَلَكْت َميِيُنَك ِممَّ 7َرُسولِِه} [اَحلشر:  أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإ َ} ،[ َُّ ا أََفاَء ا

ْنيا َجيْري 50َعَلْيَك} [األحَزاب:  لَفْيِء الذي هو الظِّلُّ، تنبيهاً أنَّ َأشَرَف أْعراِض الدُّ َي ذلك  ] قال بعُضهم: مسُِّ
 َجمَْرى ِظلٍّ زاِئٍل، قال الّشاِعُر:

 أَرى املاَل أْفياَء الظِّالِل َعِشيَّةً 
 وكما قال: 

ْنيا َكِظلٍّ  ا الدُّ   زاِئلٍ إمنَّ
]، 45ال: والِفَئُة: اَجلماَعُة املَُتظاِهَرُة اليت يـَْرِجُع بعُضهم إىل بعٍض يف الّتعاُضِد. قال تعاىل: {ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة} [األنفَ  

]، {ِيف اْلُمَناِفِقَني 13: ]، {ِيف ِفئَـتَـْنيِ اْلتَـَقَتا} [آل ِعمَران249{َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة} [البَـَقَرة: 
]، {فـََلمَّا تـََراَءِت اْلِفئَـَتاِن} [األنَفال: 81]، {َفَما َكاَن َلُه ِمْن ِفَئٍة يـَْنُصُرونَُه} [الَقَصص: 88ِفئَـتَـْنيِ} [النَِّساء: 

 ]. ومجع فئة: ِفئوَن وِفئاٌت.48
َءُه: إذا َمألُه 83ْم تَِفيُض ِمَن الدَّْمِع} [املَائدة: فيض: فاَض املاُء: إذا َكثـَُر وساَل ُمْنَصّباً {تـََرى َأْعيُـنَـهُ  ]. وأفاَض إ

َنا ِمَن اْلَماِء} [األعَراف:  َح به، أي أنه 50حىت فَاَض، وأَفْضُته {َأْن أَِفيُضوا َعَليـْ رِّ، أي  لسِّ ]. ومنه: فاَض َصْدرُه 
وهَّاٌب، واِإلَفاَضُة: إجراُء املاِء ِمْن ُعْلٍو، ومنه اْسُتِعَري: أفاُضوا يف امتأل ِبِه ومل ُيِطْق كْتَمُه. وَرُجٌل فـَيَّاٌض، أي سِخيٌّ 

]، {ُهَو أَْعَلُم ِمبَا تُِفيُضوَن ِفيِه} 14اَحلِديِث، إذا َأَخُذوا فيه ِمْن أوَِّلِه. {َلَمسَُّكْم ِيف َما أََفْضُتْم ِفيِه} [النُّور: 
القرآن وخيوضون فيه من التكذيب به والقول فيه أنه سحر {ِإْذ  ] أي إن هللا أعلم ميا يقولون يف8[األحقاف: 

َتِشٌر. والَفْيُض: املاءُ الَكِثُري، يُقاُل: إنه أْعطاُه َغْيضاً ِمْن فَـْيٍض، 61تُِفيُضوَن ِفيِه} [يُونس:  ]. وَحِديٌث ُمْسَتِفيٌض: ُمنـْ
] وقولُه: {ُمثَّ أَِفيُضوا ِمْن َحْيُث أََفاَض النَّاُس} 198} [البَـَقَرة: أي قليًال من كثٍري. وقولُه: {فَِإَذا أََفْضُتْم ِمْن َعَرفَاتٍ 

] أي انَدفـَْعُتْم منها ِبَكثْـَرٍة، تشبيهاً بَفْيِض املاِء، أي تفرَّقـُْتْم كتفرُِّق املاِء اّلذي يـَْنَصبُّ من أعلى أو ِمَن 199[البَـَقَرة: 
ِء.  اِإل

َِْصَحاِب اْلِفيِل } [الِفيل: ِم يـََتميـَُّز خبُْرطوِمِه الطَّويِل وكانوا يستعِملونَُه يف احلُُروِب. َمجُْعه: ِفيَـَلٌة وفـُُيوٌل وأَْفياٌل {أَملَْ فيل: الِفيُل: َحَيواٌن َكبُري اَحلج ]: وَرُجٌل فَـْيُل الرأِي، ورُجٌل فَاُل الرأِي وَفْأل الرأي، مجيعها مبعىن 1تـََر َكْيَف فـََعَل َربَُّك 
اِب، ويـَْقِسُمونَُه، ويـَُقوُلوَن: يف أيِّها هو؟ والفاِئُل: واحد، أي ا َشيئاً يف الرتُّ ِعْرٌق يف  َضِعيُفه. واملُفايـََلُة: لُْعَبٌة ُخيَبُِّئوَن 

  ُخْربَِة الَورِِك، أو حلٌَْم عليها.



 
 

)Chchapter(  َِحْرُف اْلَقاف 
 (ق)

  
ياِن، وما تـَنـُْبو عنه النـَّْفُس من األْعماِل واألْحواِل. وقد قـَُبَح َقباَحًة، ضد قبح: الَقِبيُح: ما يـَْنبو عنه الَبَصُر من األعْ 

] أي ِمَن املَْوُسوِمَني حباَلٍة ُمْنَكَرٍة، 42َحُسَن فهو َقِبيٌح. وقولُه: {َويـَْوَم اْلِقَياَمِة ُهْم ِمَن اْلَمْقُبوِحَني } [الَقَصص: 
ُ تع َّ فاِت، وما وَصَفُهْم وذلك إشاَرٌة إىل الذي وَصَف ا اىل به الُكفَّاَر ِمَن الرَّجاَسِة والنجاَسِة، إىل َغْري ذلك ِمَن الصِّ

ألْغالِل والسَّالِسِل، وحنو ذلك يقاُل: قـََبَحُه  ُ عِن اَخلْري، به يوَم الِقياَمِة ِمْن َسواِد الُوُجوِه، وُزْرَقِة الُعُيوِن، وَسْحِبِهْم  َّ ا
 لَِعْظِم الساِعِد مما يَلي النِّْصَف منه إىل املِْرَفق: قَِبيٌح. أي َحنَّاُه. ويقالُ 

 ً بَـْرتُـه: َجَعْلـُت له َمكا ُته: َجَعْلُت له ما ُيْسَقى منه {ُمثَّ  يـُْقبَـُر فيه، حنُو: قرب: الَقبـُْر: مصدر، وهو املَْدَفُن أو َمَقرُّ املَيِِّت، وقـَبَـْرتُه: َجَعْلُته يف الَقْرب، وأقـْ ] قيَل َمْعناُه: أُْهلَم َكْيَف يُْدَفُن حبيث ال يُلقى لسباع 21 أََماَتُه َفَأقْـبَـَرُه } [َعَبَس: أْسَقيـْ
] ِكنايًَة َعِن املَْوِت. 2األرض. واملَْقبَـَرُة، واملِْقبَـَرُة: َمْوِضُع الُقُبوِر، وَمجُْعها: َمقابُر {َحىتَّ ُزْرُمتُ اْلَمَقاِبَر } [الّتكاثُر: 

ت: وقولُه: { ] إشاَرٌة إىل حاِل البَـْعِث. وقيَل: إشاَرٌة إىل ِحِني َكْشِف السَّرائر، فإنَّ 9ِإَذا بـُْعِثَر َما ِيف اْلُقُبوِر } [الَعادَ
ا َمْقُبوَرٌة، فتكوُن الُقُبوُر على َطرِيِق االْسِتعارَِة. وقيـَل:  َّ نْيا َمْسُتورٌَة، كأ ناُه: إذا زاَلِت َمعْ أْحواَل اِإلْنساِن ما دام يف الدُّ

ْنيا فهو َمْقُبوٌر، فإذا ماَت، فقد أُْنِشَر وُأْخرَِج ِمْن  ملَْوِت َفكأنَّ الكاِفَر أو اجلاِهَل ما داَم يف الدُّ قَـْربه، أي ِمْن اَجلهاَلُة 
ئٌِم فِإذا ماَت انـْتَـَبَه. وإىل هذا املَْعَىن أشاَر ب قولِه {َوَما أَْنَت ِمبُْسِمٍع َمْن ِيف َجهالِته، وذلك َحْسَبما ُرِوَي: اإلْنساُن 

 ] أي الذيَن ُهْم يف ُحْكِم األمواِت.22اْلُقُبوِر } [فَاِطر: 
]. والَقَبُس: ُشْعلٌة من النار تؤَخُذ من 7قبس: الَقَبُس: املَُتناَوُل ِمَن الشُّْعَلِة {َأْو آتِيُكْم ِبِشَهاٍب قـََبٍس} [النَّمل: 

]. 13َلُب ذلك، مث ُيْسَتعاُر ِلطََلِب الِعْلِم واِهلدايَِة {اْنُظُروَ نـَْقَتِبْس ِمْن نُورُِكْم} [اَحلديد: معظمها، واِالْقِتباُس: طَ 
ُته. والَقاِبُس: اسم فاعل، مبعىن طالب النار. والقابوُس: الرجُل احلسُن الوجِه، اجلميُل  راً، أو ِعْلمًا: أَْعطَيـْ وأقَبْسُته 

 احملّيا.



لَقِبيِص.  قبص: الَقْبُص: ا يقاُل له: الَقْبُص، والَقبيَصُة. ويـَُعبـَُّر َعِن القليِل  ْطراِف األصابِع. واملَُتناَوُل  التَّناُوُل 
وقُرىَء: فـََقَبْصُت قـَْبَصًة أي ما محلت الكفَّان من الطعام. والَقُبوُص: الَفَرُس الذي ال َميسُّ يف َعْدِوِه األرض إالَّ 

 اْسِتعارٌَة كاْسِتعارَِة الَقْبِص له يف الَعْدِو، يقال: قـََبَص الرُجُل إذا عدا عدواً شديداً. ِبَسنابِكِه، وذلك
َرُه: {فـََقَبْضُت قَـْبَضًة} [طه:  ، حنُو: قـََبَض السَّْيَف، وَغيـْ ]. فـََقْبُض 96قبض: الَقْبُض: تَناُوُل الشيِء َجبِميِع الَكفِّ ] أي َميَْتِنُعوَن ِمَن اِإلْنفاِق. وُيْسَتعاُر الَقْبُض لِتْحِصيِل 67الَيِد َعِن الَبْذِل: قَـْبٌض. {َويـَْقِبُضوَن أَْيِديـَُهْم} [الّتوبَة: ناُولِه، وقـَْبُضها عن الشيِء: َمجُْعها قَـْبَل َتناُولِه، وذلك إْمساٌك عنه. ومنه قيل ِإلْمساِك الَيِد على الشيِء: َمجُْعها بـَْعَد تَ 

يًعا قَـْبَضُتُه يـَْوَم  الشيِء، وإن ملَْ يُكنْ  ا. {َواَألْرُض مجَِ ، كقوِلَك: قـََبْضُت الدَّاَر ِمْن ُفالٍن، أي ُحْزُ فيه ُمراعاُة الَكفِّ
َنا قـَْبًضا َيِسريًا } [الُفرقان: 67اْلِقَياَمِة} [الزَُّمر:  ] 46] أي يف َحْوزِه َحْيُث ال َمتِْليَك َألَحٍد. وقولُه: {مثَُّ قـََبْضَناُه إَِليـْ

َشيئاً. وقولُه:  فإشارٌَة إىل َنْسِخ الظِّلِّ الشمَس. وُيْسَتعاُر الَقْبُض لِْلَعْدِو، لَِتَصوُِّر الذي يـَْعُدو بُصوَرِة املُتناِوِل من األرضِ 
َرًة، أو َيْسُلُب قـَْوماً ويـُْعطي قَـْوماً، أ245{يـَْقِبُض َويـَْبُسُط} [البَـَقَرة:  َرًة ويـُْعطي  و َجيَْمُع َمرًَّة ويـَُفّرُِق ] أي َيْسُلُب 

ُ. وعلى هذا النَّحو قولُه: عليه وعلى  َّ لَقْبِض عن املَْوِت، َفيقاُل: قـََبَضُه ا آله أْخَرى، أو ُميِيُت وُحيْيي. وقد ُيَكىنَّ 
َُّ )46(»ما ِمْن آَدِميٍّ إالَّ وقـَْلُبه بـَْنيَ إْصبَـَعْنيِ ِمْن أصاِبِع الرَّْمحَنِ «السالُم:   قاِدٌر على َتْصريِف أْشَرِف ُجْزٍء . أي ا

 ].19َصآفَّاٍت َويـَْقِبْضَن َما ُميِْسُكُهنَّ ِإالَّ الرَّْمحَاُن} [املُلك:  فـَْوقـَُهْم منه، َفَكْيَف ما ُدونَه. وقـََبَض الطائُِر جناَحْيِه يـَْقِبُضُهما قَـْبضاً: مجعهما، قال تعاىل: {أََوملَْ يـََرْوا ِإَىل الطَّْريِ 
ِم اق ِم املُتَِّصِل واملُنـَْفِصِل، وُيَضادُّ بـَْعُد، وقيَل: ُيْستَـْعَمالِن يف التـََّقدُّ ملُتَِّصِل، وُيضادُُّمها ُدبْـٌر بل: قـَْبُل: ُيْستَـْعَمُل يف التـََّقدُّ

ٍه: األول يف املَكاِن َحبَسِب وُدبـٌُر. هذا يف األْصِل، وإن كان قد يَتَجوَُّز يف ُكلِّ واِحٍد منهما. فـََقْبُل ُيْستَـْعمُل على أوجُ 
َة إىل أْصبَ  هاَن: الُكوَفُة قـَْبَل اإلضاَفِة، فـَيَـُقوُل اخلارُِج ِمْن أْصَبهاَن إىل َمكََّة: بـَْغداُد قَـْبَل الُكوَفِة، ويـَُقوُل اخلارُِج ِمْن َمكَّ

َِّ ِمْن قَـْبُل} [البَـَقَرة:  بـَْغداَد. الثاِين يف الزماِن، حنُو: َزماُن َعْبِد املَِلِك قـَْبَل املَْنُصوِر، ]. 91قال: {فَِلَم تـَْقتُـُلوَن أَنِْبَياَء ا
ناِعي، حنُو: تـََعلُُّم اهلجاِء  . الثاِلُث يف املَْنزَلِة، حنُو: َعْبُد املَِلِك قـَْبَل اَحلجَّاِج. الرابُع يف التـَّْرتِيب الصِّ قـَْبَل تـََعلُّم اَخلطِّ َلُهمْ  َا} [طه: 6ِمْن قـَْريٍَة} [األنبَياء:  وقوله: {َما آَمَنْت قـَبـْ ]، {قـَْبَل َأْن 130]، {قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل ُغُرِو

ِم الزماّين. والُقُبُل 16]، {أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبُل} [اَحلديد: 39تـَُقوَم ِمْن َمَقاِمَك} [النَّمل:  ] إشاَرٌة إىل التـََّقدُّ
 ِ بـُُر: ُيَكىنَّ  . واإلْقباُل: كاالستقبال: {َفَأقْـَبَل بـَْعُضُهْم} [الصَّافات: والدُّ ]، {َوأَقْـبَـُلوا َعَلْيِهْم} 50ما عن السَّْوأتـَْنيِ

ت: 71[يُوُسف:  ْلَو ِمَن الِبْئر فيأُخُذه. والقابَلُة: اليت 29]، {َفَأقْـبَـَلِت اْمَرأَتُُه} [الّذارَ ]. والقابُل: الذي َيْستَـْقبُل الدَّ
َهاتـَْقبَ  َره، وتـََقبـَّْلتُه كذلك، قال تعاىل: {َوَال يـُْقَبُل ِمنـْ َعْدٌل} [البَـَقَرة:  ُل الَوَلَد َعْنَد الوالَدِة. وقَبْلُت ُعْذَرُه وتـَْوبـََتُه وَغيـْ

َا يـَتَـَقبَّ 25]، {َوُهَو الَِّذي يـَْقَبُل التـَّْوبََة} [الّشورى: 3]، {َوَقاِبِل التـَّْوِب} [َغافر: 123 َُّ} [املَائدة: ]، {ِإمنَّ ُل ا
ُهْم َأحْ 27 ً كاهلَِديَِّة وحنِوها {أُوَلِئَك الَِّذيَن نـَتَـَقبَُّل َعنـْ َسَن َما َعِمُلوا} ]. والتـََّقبُُّل: قـَُبوُل الشيِء على وْجٍه يـَْقَتضي ثوا

ُ ِمَن اْلُمتَِّقَني } [املَائدة:16[األحقاف:  َّ َا يـَتَـَقبَُّل ا ] تنبيٌه أْن ليَس ُكلُّ ِعباَدٍة ُمتَـَقبـََّلًة، إمنا يـُتَـَقبَُّل 27 ]. وقولُه: {ِإمنَّ



} [آل ِعمَران:  ]. وقيل لِلَكفاَلِة: قُباَلٌة، فإنَّ الَكفاَلَة هي أوَْكُد 35إذا كان على وْجٍه َخمُْصوٍص. قال: {فـَتَـَقبَّْل ِمينِّ
 َل زكر أن يتكّفل مرمي (عليهما السالم).] أي قَبِ 37تـََقبٍُّل. وقولُه: {فـَتَـَقبـََّلَها} [آل ِعمَران: 

] ومل يـَُقْل بِتَـَقبٍُّل لِْلَجْمِع بـَْنيَ األْمَرْيِن، التـََّقبُّل الذي هو 37وإمنا قيَل: {فـَتَـَقبـََّلَها َربـَُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن} [آل ِعمَران:  بَ  َ َة. وقيَل: الَقُبوُل هو من قوِهلم: ُفالٌن عليه قـَُبوٌل، إذا أَحبَُّه َمْن التـََّرقِّي يف الَقُبوِل، والَقُبوِل الذي يـَْقَتضي الرِّضا واِإل
ِهْم، وكذلك قال ُجماِهٌد: 111َرآُه. وقولُه: {ُكلَّ َشْيٍء قـُُبًال} [األنَعام:  ] قيَل: هو َمجُْع قابٍل، وَمْعناُه: ُمقابٌل ِحلَواسِّ

ً. » قـََبالً «] وَمْن قَـَرأ 55َْتِيـَُهُم اْلَعَذاُب قـُُبًال } [الكهف:  َمجاَعًة، فيكوُن َمجَْع َقبيٍل، وكذلك قولُه: {أَوْ  َفَمْعناُه عيا
جَرات: والَقبيُل: َمجُْع َقبيَلٍة، وهي اَجلماَعُة املُؤتلفُة اليت يـُْقبُل بعُضها على بعٍض {َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوً َوقَـَباِئَل} [احلُ 

ً، وتـََقبـَّْلُت 92[اإلسَراء: ]، {َواْلَمالَِئَكِة قَِبيًال } 13 ] أي مجاَعًة َمجاَعًة، وقيَل: َمْعناُه َكِفيًال، من قوِهلم: قـَبَـْلُت ُفال
رأُة ِمْن به، أي َتَكفَّْلُت به، وقيَل: ُمقابـََلًة، أي ُمعايـََنًة، ويقاُل: ُفالٌن ال يـَْعِرُف َقبيًال ِمْن َدبري، أي ما أقـَبَـَلْت به امل

لِعنايَِة والتـََّوقُِّر واملََودَّ َغْزِهلا، وما أدْ  اِت وإّما  لذَّ ِة. قال: بـََرْت به. واملُقابـََلُة والتَّقاُبُل: أْن يـُْقِبَل بعُضهم على بعٍض إّما 
َها ُمتَـَقابِِلَني } [الواِقَعة:  ً َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقابِِلَني } [اِحلجر: 16{ُمتَِّكِئَني َعَليـْ بَـَل فُـالٍن كـذا،  ]. ولِـي قِ 47]، {ِإْخَوا

َلُه} [احلَاقَّة:  ]، {َفَماِل الَِّذيَن َكَفُروا ِقبَـَلَك ُمْهِطِعَني } [املَعارج: 9كقولِـَك: َعْنـَدُه. قـال: {َوَجاَء ِفْرَعْوُن َوَمْن قـَبـْ
يل بكذا، أي ال ُميِْكُنين أْن أقابَِلُه.  ] وُيْسَتعاُر ذلك لِلُقوَِّة والُقْدَرِة على املُقابـََلِة، أي املُجازاِة، فيقاُل: ال ِقَبلَ 36

َا} [النَّمل:  َلُة يف األْصِل: اْسٌم 37{فـََلَنْأتِيَـنـَُّهْم ِجبُُنوٍد َال ِقَبَل َهلُْم ِ ] أي ال طاَقَة َهلُم على اسِتْقباِهلا ودفاِعها. والِقبـْ
عاُرِف صاَر امساً للمكاِن املُقاَبِل املُتَـَوجَِّه إليه للصَّالِة، ومنه قوله للحاَلِة اليت عليها املُقاِبُل، حنُو اجلِْلَسِة والِقْعَدِة، ويف التَّ 

َلًة تـَْرَضاَها} [البَـَقَرة:  َلنـَُولِّيَـنََّك ِقبـْ َلَة. َوقَـَباِئُل 144تعاىل: {فـَ ]. والَقُبوُل: رِيُح الصَّبا، وَتْسِميَـُتها بذلك ِالْسِتْقباِهلا الِقبـْ
مَعةُ  ا. وِقباُل النـَّْعِل: زِماُمها. وقد قابـَْلُتها: َجَعْلُت َهلا ِقباًال. والَقَبلُ الرأِس: ِقطَُعُه ا ِ : . وشاٌة ُمقابـََلٌة، ُقِطَع ِمْن ِقَبِل أُذ

َلُة، وَمجُْعها: قـُبَ  إلْنساِن على وْجِه اآلَخر، ومنه الُقبـْ َلُة: َخَرَزٌة يـَْزُعُم السَّاِحُر أنه يـُْقِبُل   . وقـَبـَّْلُته تـَْقِبيًال.لٌ الَفَحُج. والُقبـْ
زاِء اِإلْسراِف، وِكالُمها َمْذُموماِن {َوالَِّذيَن ِإَذا أَنـَْفُقوا َملْ ُيْسرِفُ  ُر: تـَْقِليُل النـََّفَقِة، وهو  وا َوملَْ يـَْقتـُُروا وََكاَن بـَْنيَ قرت: الَقتـْ ] تنبيه على ما 100{وََكاَن اِإلْنَساُن قـَُتوًرا } [اإلسَراء:  ]. ورُجٌل قـَُتوٌر، وُمْقِرتٌ. وقولُه:67َذِلَك قـََواًما } [الُفرقان: 

]. وقد قـَتَـْرُت الشيَء، َوأَقـْتَـْرتُُه، 128ُجِبَل عليه اإلْنساُن ِمَن الُبْخِل كقولِه {َوُأْحِضَرِت اَألنـُْفُس الشُّحَّ} [النَِّساء: 
] وأْصُل ذلك ِمَن الُقتاِر والَقَرت، وهو الدُّخاُن 236ُمْقِرتِ َقَدرُُه} [البَـَقَرة: وقـَتـَّْرتُه: أي قَـلَّْلُتُه. وُمْقِرتٌ: َفِقٌري. {َوَعَلى الْ 

َ يـَتَـَناَوُل ِمَن الشيِء قُتاَرُه. وقولُه: {تـَْرهَ  واِء والُعوِد وحنوِمها. َفكأنَّ املُْقِرتَ واْلُمَقرتِّ ُقَها قـَتَـَرٌة } [َعَبَس: الطاِلُع ِمَن الشِّ ُموُس الصاِئِد، احلاِفُظ لُِقتاِر اإلْنساِن، أي ] حنُو َغبَـَرٍة، و 41 َرُة:  ذلك ِشْبُه ُدخاٍن يـَْغَشى الَوْجَه ِمَن الَكِذِب. والُقتـْ
ِة كقولِه: قـَتَـَر يف اخلِفَّ  الريِح ألنَّ الصاِئَد َجيَْتِهُد أْن ُخيِْفي رَِحيُه َعِن الصَّْيِد لَِئال يَِندَّ َأّي يـَنـَْفر. ورُجٌل قاتٌِر: َضِعيٌف، كأنه

َرَة: َحيٌَّة َصِغريٌَة َخِفيَفٌة. والَقِتُري: ُرُؤوُس َمساِمري الدِّرِْع.  هو هباٌء. واْبُن ِقتـْ



ذا اْعُتَرب بَفْوِت قتل: أْصُل الَقْتِل: إزاَلُة الرُّوِح ِمَن اَجلَسِد كاملَْوِت، لكْن إذا اْعُتِربَ بِفْعِل املُتَـَويلِّ لذلك يقاُل: قـَْتٌل. وإ
ََّ قـَتَـَلُهْم} [األنَفال: 144ياِة، يقاُل َمْوٌت. قال {أَفَِإْن َماَت َأْو قُِتَل} [آل ِعمَران: احلَ  ]، {فـََلْم تـَْقتـُُلوُهْم َوَلِكنَّ ا

ت: 17]، {قُِتَل اِإلْنَساُن} [َعَبَس: 17 يهم، ] َلْفُظ قُِتَل ُدعاٌء عل10]. وقيَل يف قولُه: {قُِتَل اْخلَرَّاُصوَن } [الّذارَ
َِّ تعاىل إجياُد ذلك. وقولُه: {فَاقـْتـُُلوا أَنْـُفَسُكْم} [البَـَقَرة:  ] قيل: َمْعناُه لِيَـْقُتْل بـَْعُضُكْم بـَْعضًا، وقيَل َعَىن 54وهو من ا

ملاِء، إذ ً وقَـتـَّْلُته، بَقْتِل النـَّْفِس: إماَطَة الشََّهواِت، وعنه اْسُتِعَري على َسبيِل املُباَلَغِة: قـَتَـْلُت اَخلْمَر  ا َمَزْجَتُه، وقَـتَـْلُت ُفال
 إذا َذلَّْلَتُه. قال الشاِعُر:

 كأنَّ َعْيينَّ يف َغْرَيبْ ُمَقتـََّلةٍ 
ً ِعْلماً يَِقيناً. واملُقاتـََلُة؛ املُ 157وقـَتَـْلُت كذا ِعْلماً. {َوَما قَـتَـُلوُه يَِقيناً } [النَِّساء:   حاَربَُة ] أي ما َعِلُموا َكْونَُه َمْصُلو

]، {َقاتُِلوا الَِّذيَن 12]، {َوَلِئْن ُقوتُِلوا} [اَحلشر: 193وَحتَّرِي الَقْتِل {َوَقاتُِلوُهْم َحىتَّ َال َتُكوَن ِفتـَْنٌة} [البَـَقَرة: 
َِّ فـَيـُْقَتْل} [النَِّساء: 123يـَُلوَنُكْم} [الّتوبَة:  ، والِقْرُن. وأْصُله ]. وقيَل: الِقتْ 74]، {َوَمْن يـَُقاِتْل ِيف َسِبيِل ا ُل: الَعُدوُّ

َُّ} [الّتوَبة:  ُ، وقيَل: َمْعناُه: قَـتَـَلُهْم، والصحيُح أنَّ ذلك هو 30املُقاِتُل. وقيل يف قوله: {قَاتـََلُهُم ا َّ َِّ، فإنَّ مَ ] َمْعناُه: َلَعنَـُهُم ا ُ َمْقُتوٌل، وَمْن غاَلَبُه فهو َمْغُلوٌب، كما قال: املُفاَعَلُة، واملْعَىن: صاَر َحبْيُث يـََتَصدَّى ِلُمحاَربَِة ا َّ ْن َقاَتَل ا
َ َهلُُم اْلَغالُِبوَن }  ] فقد 151]. وقولُه: {َوَال تـَْقتـُُلوا أَْوَالدَُكْم ِمْن ِإْمَالٍق} [األنَعام: 173الصَّافات: ]{َوِإنَّ ُجْنَد

لُعْزَلِة ووْضِعِه يف َغْري َمْوِضِعِه، وقيَل: قيَل: إنَّ ذلك نـَْهٌي َعْن َوْأِد الَبناِت، وقال ب عُضهم: َبْل نـَْهٌي َعْن َتْضِييِع الَبْذِر 
ُهْم َعن الِعْلِم وَحتَّرِي ما يـَْقَتِضي احلَياَة اَألَبِديََّة، إْذ كان اجلَ  اِهل والغاِفُل َعِن إنَّ ذلك نـَْهٌي َعْن ُشْغِل األوالِد مبا َيُصدُّ

ُر َأْحَياٍء} [الّنحل:  اآلِخَرِة يف ُحْكمِ  ]، وعلى هذا 21األْمواِت، أَال تـََرى أنه وَصفُهْم بذلك يف قولِه: {أَْمَواٌت َغيـْ
ًدا َفَجَزاٌء ِمثْ 29{َوَال تـَْقتـُُلوا أَنـُْفَسُكْم} [النَِّساء:  ُل َما ]. وقولُه: {َال تـَْقتـُُلوا الصَّْيَد َوأَنـُْتْم ُحُرٌم َوَمْن قـَتَـَلُه ِمْنُكْم ُمتَـَعمِّ

ْبِح والذَّكاِة، إْذ كان الَقْتُل أَعمَّ هذه األلفاِظ، تنبيهاً أنَّ 95قـََتَل ِمَن النـََّعِم} [املَائدة:  ] فإنه ذََكَر َلْفَظ الَقْتِل ُدوَن الذَّ
ً: َعرَّْضُته لِلقْتِل. واقْـتَـتَـ  َلُه الِعْشُق واِجلنُّ، وال يقاُل ذلك يف تـَْفويَت ُروِحِه على ِمجيِع الُوُجوِه َحمُْظوٌر. يقاُل: أَقـْتَـْلُت ُفال

نـَُهَما} [احلُ   ].9جَرات: َغْريها. واالْقِتتاُل كاملُقاتـََلِة، قال: {َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني اقْـتَـتَـُلوا َفَأْصِلُحوا بـَيـْ
َتَحَم اْلَعَقَبَة } ٍة خمُِيَفٍة {َفَال اقـْ ]، وقوله: {َهَذا فَـْوٌج ُمْقَتِحٌم َمَعُكْم} [ص: 11[البَـَلد:  قحم: االْقِتَحاُم: تـََوسُُّط ِشدَّ

] يقال ألوالد إبليس: هذا مجع من بين آدم مقتحٌم معكم عذاب النار. وَقَحَم ُفالٌن نـَْفَسُه يف األمر، يـَْقُحُم 59
 َقْحماً، أي رمى نفَسُه ِمْن َغْري َرِويٍَّة.
ِت َقدْ  ت: قـدح: قـال تعالـى: {فَاْلُموِرَ ]، وهـَي اخلْيـُل تـَْقَدُح النَّاَر ِحبَواِفرِها إذا سارت يف احلجارِة 2ًحا } [الَعادَ

ٌء ُيشرُب فيه، وقال الثعاليب: ال يُقاُل َقَدٌح إالّ إذا كان فارِغاً  ِة اْنِدفاِعها. والَقَدُح إ ، وأمـا إذا  واألرِض املُْحِصَبِة، ِلِشدَّ
ٌس كما يف قولِِه تعاىل: {ِإنَّ اَألبـَْراَر َيْشَربُوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكافُوًرا } [اإلنَسان: كـان فيه َشَراٌب ِقيَل له َكأْ 

5.[ 



]، {َوِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن ُدبٍُر} 26قدد: الَقدُّ: َقْطُع الشَّيِء طُوًال {ِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن قـُُبٍل} [يُوُسف: 
: ]. والِقدُّ: املَْقدوُد، ومنه قيَل ِلقاَمِة اإلْنساِن: َقدٌّ، كقوِلَك: تـَْقِطيُعُه. وَقدَّْدُت اللَّْحَم فهو قِديٌد. والِقَددُ 27[يُوُسف: 

ٌة. وال11الطَّراِئُق {َطَراِئَق ِقَدًدا } [اجلّن:  ُة: الِفْرَقُة ] أي ِفَرقاً َشّىت على َمذاِهَب ُخمتِلفة وأهواٍء متفّرِقة. الواِحَدُة، ِقدَّ ِقدَّ
لِفعْ  ُة كالِقْطَعِة. واقْـَتدَّ األْمَر: َدبـََّرُه، َكقوِلَك: َفَصَلُه وَصَرَمُه. وَقْد: َحْرٌف َخيَْتصُّ  ِل. والنَّْحويُّوَن من الناس. والِقدَّ

َُّ يـَُقوُلوَن: هو للتـََّوقُِّع، وَحِقيَقُتُه أنه إذا َدَخَل على ِفْعٍل ماٍض فِإمنا َيْدُخُل عل ى ُكلِّ ِفْعٍل ُمَتَجدٍِّد حنُو قولِه: {َقْد َمنَّ ا
نَا} [يُوُسف:  َادلة: 13]، {َقْد َكاَن َلُكْم آيٌَة ِيف ِفئَـتَـْنيِ} [آل ِعمَران: 90َعَليـْ َُّ} [ا َع ا ]، {َلَقْد 1]، {َقْد مسَِ

ُ َعِن اْلُمْؤِمِنَني} [الَفْتح:  َّ َُّ 18َرِضَي ا َب ا َ } [الّتوبَة: ]، {َلَقْد  ]، وَغْري ذلك. وِلما قـُْلُت ال 117 َعَلى النَِّيبِّ
ُ َعِليماً حِكيماً. وأما قولُه: {َعِلَم  َّ اتِيَِّة، فيقاُل: قد كان ا َِّ تعاىل الذَّ َأْن َسَيُكوُن َيِصحُّ أْن ُيْستَـْعَمَل يف أوصاِف ا

ُ َزْيداً َخيْرُُج، ] فإنَّ ذلك ُمتَ 20ِمْنُكْم َمْرَضى} [املُّزمل:  َّ ناِوٌل للَمَرِض يف املَْعَىن، كما أنَّ النـَّْفَي يف قوِلَك: ما َعِلَم ا
َُّ. وإذا َدَخَل قد على ُ، وما َخيْرُُج َزْيٌد فيما َعِلَم ا َّ املُْستَـْقَبِل ِمَن  هو للُخُروُج، وتـَْقِديُر ذلك: قد َميَْرُضوَن فيما َعِلَم ا

َُّ الَِّذيَن يـََتَسلَُّلوَن ِمْنُكْم ِلَواًذاالِفْعِل فذلك  ] أي قد 63[النُّور:  {الِفْعُل يكوُن يف حاَلٍة ُدوَن حاَلٍة، حنُو: {َقْد يـَْعَلُم ا
ِن اْمساً للِفْعِل ِمبَْعَىن َحْسُب، يقاُل: َقْدِين كذا، وَقطْ  ُ. وَقْد وَقْط: يكو َّ ً فيما َعِلَم ا ِين كذا. وُحِكَي يـََتسلَُّلوَن أْحيا

 َقِدي. وَحَكى الَفرَّاُء: َقْد َزْيداً، وَجَعَل ذلك َمِقيساً على ما مسَُِع ِمْن قوِهلم: َقْدِين، وَقْدَك. والصحيُح أنَّ ذلك ال
 ُيْستَـْعَمُل َمَع الظاِهر، وإمنا جاَء عنهم يف املْضَمر.

ئَ  ا اإلْنساُن فاْسٌم ِهلَيـْ ا فهي قدر: الُقْدَرُة، إذا ُوِصَف  ُ تعاىل  َّ ا يـََتَمكَُّن ِمْن ِفْعِل شيٍء ّمـا، وإذا ُوِصَف ا ٍة له، 
لُقْدَرِة املُْطَلَقِة َمْعًىن، وإْن أُْطِلَق عليه لفظاً َبْل َحقُّ   َِّ ُر ا ُه أْن يقاَل: قاِدٌر على  نـَْفُي الَعْجِز عنه، وُحماٌل أْن يُوَصَف َغيـْ

لُقْدَرِة ِمْن وْجٍه، إالَّ وَيِصحُّ أْن كذا، ومىت قيَل: هو قاِدرٌ  َِّ يُوَصُف  ُر ا َُّ تعاىل هو الذي يـَنـَْتفي عنه الَعْجُز ِمْن ُكلِّ وْجٍه. والَقِديُر: هو الفاِعُل ِلما َيش، فـََعَلى َسبيِل َمْعَىن التـَّْقِييِد، وهلذا ال أَحد َغيـْ لَعْجِز ِمْن وْجٍه. وا اءُ على يُوَصَف 
ََّ َقدْ  ُ تعاىل {ِإنَّ ا َّ ِقصاً عنه، ولذلك ال َيِصحُّ أن يُوَصَف به إالَّ ا َعَلى ُكلِّ ِر ما تـَْقَتضي اِحلْكَمُة ال زاِئداً عليه وال 

ُف به الَبَشُر، ] لكْن قد يُوصَ 55]. واملُْقَتِدُر يُقارِبُه، حنُو: {ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر } [الَقَمر: 20َشيٍء َقِديٌر } [البَـَقَرة: 
َِّ تعاىل َفَمْعناُه َمْعَىن الَقِدير، وإذا اْستُـْعِمَل يف الَبَشر َفَمْعناُه املَُتَكلُِّف واملُْكتَ  ِسُب لِلُقْدَرِة. يقاُل: وإذا اْستـُْعِمَل يف ا

يَِّة الشيِء.  ].264َقَدْرُت على كذا ُقْدَرًة {َال يـَْقِدُروَن َعَلى َشيٍء ِممَّا َكَسُبوا} [البَـَقَرة:  والَقْدُر والتـَّْقِديُر: تـَْبيُني َكمِّ
ُ على كذا، وقـَوَّاِين عليه َّ لتَّْشِديِد: أْعطاُه الُقْدرََة. يقاُل: َقدََّرين ا َرُه  ْرتُه. وَقدَّ َِّ األْشياَء يقاُل: َقَدْرتُه وَقدَّ . فـَتَـْقِديُر ا ْعطاِء الُقْدَرةِ  َتَضِت على وْجَهْنيِ. أَحُدُمها:  ْن َجيَْعَلها على ِمْقدار َخمُْصوٍص، ووْجٍه َخمُْصوٍص، َحْسَبما اقـْ ، والثاين: 

ْبَدَعُه كاِمالً  ْ لِفْعِل أ لِفْعـِل، وَمْعَنـى إجيـاِدِه  َِّ تعاىل نوعاَن: نوٌع أوَجَدُه   ُدفْـَعًة ال تـَْعَرتيِه اِحلْكَمُة، وذلك أنَّ ِفْعَل ا
َدُة والنـُّ  لِفْعِل وأْجزاءَ الزِّ ُه ْقصاُن إىل أْن َيشاَء أْن يـُْفِنَيُه، أو يـَُبدَِّلُه، كالسمواِت وما فيها، ونوٌع َجَعَل ُأُصوَله َمْوُجوَدًة 

ُبَت منها النَّخْ  ُر ما َقدََّرُه فيه، َكتَـْقِديرِه يف النَّواِة أْن يـَنـْ ُدوَن التـُّفَّاِح والزَّيـُْتوِن،  لُ لُقوَِّة وَقدََّرُه على وْجٍه ال يـََتأتَّى منه َغيـْ



، أَحُدُمها:  َِّ على وْجَهْنيِ ِت. فَـتَـْقِديُر ا ُحلْكِم منه أن وتـَْقِدير َمِينِّ اإلْنساِن أن َيكوَن منه اإلْنساُن ُدوَن سائِر احلََيوا
ُ  يكوَن كذا أو ال يكوَن كذا، إّما على َسبيِل الُوُجوِب، وإما على َسبيِل اِإلْمكاِن. َّ وعلى ذلك قولُه: {َقْد َجَعَل ا

ْعطاِء الُقْدَرِة عليه. وقولُه: {فـََقَدْرَ َفِنْعَم اْلَقاِدُروَن } [املُرَسالت: 3ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدًرا } [الّطَالق:  ] 23]، واآلَخُر: 
ُ ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدرًا } [الّطَالق: تنبيهاً أنَّ ُكلَّ ما َحيُْكُم به فهو حمموٌد يف ُحْكِمِه، أو يكون ِمْن قولِه: { َّ َقْد َجَعَل ا

َنُكُم اْلَمْوتَ 3 لتَّْشِديِد، وذلك منـه، أو ِمْن إْعطاِء الُقْدَرِة. وقولُه: {َحنُْن َقدَّْرَ بـَيـْ  ، } [الواِقَعة: ] وقُرىَء: فـََقدَّْر
ََّ َخيُْلُق وإْبليُس ] فإنه تنبيٌه أنَّ ذلك ِحْكَمٌة ِمْن َحْيُث إنه هو املَُقدِّ 60 ُر، وتنبيٌه أنَّ ذلك ليَس كما َزَعَم املَُجوُس أنَّ ا

َلِة اْلَقْدِر } [الَقدر:  َّ أَنـَْزْلَناُه ِيف َليـْ َّ ُكلَّ َشْيٍء 1يـَْقُتُل. وقولُه: {ِإ َلٍة قـَيََّضها ُألُمور َخمُْصوَصٍة. وقولُه: {ِإ ] أي َليـْ
ُ يـَُقدُِّر اللَّْيَل 49َمر: َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر } [القَ  َّ ] أي خلقناه مبقداٍر توجبه احلكمة، مل خنلقه جزافاً وال جتنياً. وقولُه: {َوا

] إشارٌَة إىل ما ُأْجرَي ِمْن َتْكِويِر الليِل على النهاِر وَتْكِوير النهاِر على 20َوالنـََّهاَر َعِلَم َأْن َلْن ُحتُْصوُه} [املُّزمل: 
َرُه } [َعَبَس:  الليِل، وأنْ  ] فإشاَرٌة إىل ما أوَجَدُه 19ليَس أَحٌد ُميِْكُنه َمْعرَفُة ساعاِِما. وقولُه: {ِمْن نُْطَفٍة َخَلَقُه فَـَقدَّ

َِّ َقَدرًا َمْقُدورًا } [األحزَ  لصُّورَِة. وقولُه: {وََكاَن أَْمُر ا لُقوَِّة فـََيْظَهُر حاالً فحاًال إىل الُوُجوِد  ] فَـَقَدٌر: 38: ابفيه 
فَـرََغ َربُُّكْم ِمَن «إشاَرٌة إىل ما َسَبَق به الَقضاُء والِكتابَُة يف اللَّْوِح املَْحُفوِظ، واملُشاُر إليه بقولِه عليه وعلى آله السـالُم:  َر وهو املُشاُر إليه بقولِه: {ُكلَّ . واملَْقُدوُر: إشارٌَة إىل ما َحيُْدُث عنه حاالً فحاًال مما ُقدِّ )47(»اخلَْلِق واألَجِل والّرِْزقِ 

]. قال أبُو 21]، وعلى ذلك قولُه: {َوَما نـُنَـّزِلُُه ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلوٍم } [اِحلجر: 29يـَْوٍم ُهَو ِيف َشْأٍن } [الرَّمحن: 
]، 236ى اْلُموِسِع َقَدرُُه} [البَـَقَرة: اَحلَسِن: ُخْذُه بَِقَدِر كذا وِبَقْدِر كذا، وُفالٌن ُخياِصُم بَِقَدٍر وَقْدٍر. وقولُه: {َعلَ 

َر فَـَهَدى } [األعلى: 236{َوَعَلى اْلُمْقِرتِ َقَدرُُه} [البَـَقَرة:  ] 3] أي ما يَِليُق حبالِه مَقدَّراً عليه. وقولُه: {َوالَِّذي َقدَّ
لتَّسْ  لتـَّْعِليِم، كما قال: {َأْعَطى ُكلَّ أي أْعَطى ُكلَّ شيٍء ما فيه َمْصَلَحُته، وَهداُه ِلما فيه َخالُصُه إّما  ِخِري، وإّما 

]، والتـَّْقِديُر ِمَن اإلْنسان على وْجَهْنيِ: أَحُدُمها التـََّفكُُّر يف األْمر َحبَسِب َنَظر 50َشْيٍء َخْلَقُه مثَُّ َهَدى } [طه: 
، والشَّْهَوِة، وذلك َمْذُموٌم، كقولِه: {َفكََّر الَعْقِل، وبِناُء األْمِر عليه، وذلك حمموٌد. واآلَخُر: أن يكوَن َحبَسِب ال تََّمينِّ

ثِّر:  َر } [املدَّ َر * فـَُقِتَل َكْيَف َقدَّ ]. وُتْسَتعاُر الُقْدَرُة واملَْقُدوُر للحاِل والسََّعِة يف املاِل. والَقَدُر: وْقُت 19-18وَقدَّ
ُر له، واملَكاُن املَُقدَُّر له، ومنه: {إِ  ]. و {َفَساَلْت َأْوِديٌَة ِبَقَدرَِها} 22َىل َقَدٍر َمْعُلوٍم } [املُرَسالت: الشيِء املَُقدَّ

يَن ] أي ِبَقْدِر املَكاِن املَُقدَِّر ألْن َيَسَعها. وُقرىَء، ِبَقْدرِها أي: تـَْقِديرها. وقولُه: {َوَغَدْوا َعَلى َحْرٍد َقاِدرِ 17[الّرعد: 
ُروُه، وكذلك قولُه: {َفاْلتَـَقى اْلَماُء َعَلى أَْمٍر َقْد ُقِدَر } [الَقَمر: ]ژ: قاِصِدين، أي ُمَعيِّ 25} [الَقَلم:  ِنَني لوْقٍت َقدَّ

 ]. وَقَدْرُت عليه الشيَء: َضيـَّْقُتُه، كأمنا َجَعْلُته بَقْدر، خبالِف ما ُوِصَف بـ(َغْري ِحساٍب). قال: {َوَمْن ُقِدَر َعَلْيهِ 12
]، وقال: {َفَظنَّ َأْن َلْن نـَْقِدَر 26َق عليه {يـَْبُسُط الّرِْزَق لَِمْن َيَشاُء َويـَْقِدُر} [الّرعد: ] أي ُضيِّ 7رِْزقُُه} [الّطَالق: 
] أي َلْن ُنَضيَِّق عليه، وُقرىَء: َلْن نـَُقدَِّر عليه. ومن هذا املَْعَىن اْشُتقَّ: األْقَدُر، أي الَقِصُري 87َعَلْيِه} [األنبَياء: 
ََّ َحقَّ َقْدرِِه} [األنَعام: الُعُنِق. وفـََرٌس أقْ  ] أي ما 91َدُر: َيَضُع حاِفَر رِْجِله َمْوِضَع حاِفر َيِدِه. وقولُه: {َوَما َقَدُروا ا



َّ على كلِّ شيٍء قدير فقد قدَّ  َهُه، تنبيهاً أنه َكْيَف ُميِْكنـُُهْم أْن يُْدرُِكوا ُكنـَْهُه، فمن أقرَّ َأنَّ ا ّ حَ َعَرُفوا ُكنـْ ّ حقَّ معرفِتِه وما عّظموُه َحقَّ عظمتِه وما وصُفوُه مبا هَو أهٌل أْن يوصَف ِبِه، وهذا وْصُفُه، قَّ قدرِِّه. ر ا وقيل، معناه: ما َعَرفُوا ا
يًعا قَـْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة} [الزَُّمر:  ْر ِيف السَّْرِد} [َسَبإ: ]. وقولُه: {َأِن اْعَمْل َساِبَغاٍت َوَقدِّ 67وهو قوله: {َواَألْرُض مجَِ

َّ َعَلْيِهْم ُمْقَتِدُروَن } [الّزخُرف: 11 ] وِمْقداُر الشيِء للشيِء: املَُقدَِّر له وبه وْقتاً كان 42] أي أْحِكْمُه، وقولُُه: {َفِإ
َرُمها {ِيف يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه َمخِْسَني أَْلَف َسَنٍة } [املَعارج:  ً أو َغيـْ ، وقولُه: {لَِئالَّ يـَْعَلَم َأْهُل اْلِكَتاِب َأالَّ ]4أو َزما

َِّ} [احلَديد:  لتأويِل. والِقْدُر: اْسٌم ِلما يُْطَبُخ فيه اللَّْحُم 29يـَْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء ِمْن َفْضِل ا ] فالكالُم فيه ُخمَْتصٌّ 
 ُتُه يف الِقْدِر.]. وَقَدْرُت اللَّْحَم: طََبخْ 13{َوُقُدوٍر رَاِسَياٍت} [َسَبإ: 

ُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الّرِْجَس أَْهَل ا َّ َا يُرِيُد ا رَُكْم َتْطِهريًا قدس: التـَّْقِديُس: التَّْطِهُري اإلِهليُّ املذكوُر يف قولِه: {ِإمنَّ ْلبَـْيِت َوُيَطهِّ
وقولُه: {َوَحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك}  ] ُدوَن التَّْطِهري الذي هو إزاَلُة النَّجاَسِة املَْحُسوَسِة،33} [األحَزاب: 

ُر األْشياَء اْرِتساماً َلَك. وقيَل: نـَُقدُِّسَك، أي نُنّزَِهَك عن كل نقص. وقولُه: {ُقْل نـَزََّلُه ُروُح 30[البَـَقَرة:  ] أي ُنَطهِّ
ُر به نـُُفوَسنا ِمَن الُقْرآِن ] يـَْعِين به جربيَل ِمْن َحْيُث إنه يـَْنزُل 102اْلُقُدِس} [الّنحل:  َِّ، أي مبا ُيَطهِّ لُقُدِس ِمَن ا

ْرِك، وكذلك األرُض املَُقدَّسَ  ؛ والبيُت املَُقدَُّس: هو املَُطهَُّر ِمَن النَّجاَسِة، أي الشِّ قـَْوِم واِحلْكَمِة والَفْيِض اِإلِهليِّ ُة {َ
ُ َلُكْم} [املَائدة: اْدُخُلوا اَألْرَض اْلُمَقدََّسَة الَِّيت َكَتبَ  َّ ريَعُة. وِكالُمها 21 ا ]. وَحِظريَُة الُقْدِس: قيَل: اجلَنَُّة، وقيَل: الشِّ

 صحيٌح، فالشَّريَعُة َحِظريٌَة منها ُيْسَتفاُد الُقْدُس، أي الطَّهارَُة. والقدوس: من أمساء هللا احلسىن.
رَُكْم ِبِه  قدم: الَقَدُم: َقَدُم الرَُّجِل، وَمجُْعُه: أْقدامٌ  يُكُم النـَُّعاَس أََمَنًة ِمْنُه َويـُنَـّزُِل َعَلْيُكْم ِمَن السََّماِء َماًء لُِيَطهِّ والتأخُُّر.  ] وبه اْعُتِربَ التـََّقدُّمُ 11َوُيْذِهَب َعْنُكْم رِْجَز الشَّْيطَاِن َولِيَـْرِبَط َعَلى قـُُلوِبُكْم َويـُثـَبَِّت ِبِه اَألْقَداَم } [األنَفال: {ِإْذ يـَُغشِّ

لشََّرِف، ». قـَْبلُ «والتـََّقدُُّم على أْربـََعِة أوُجٍه، كما ذََكْر يف  ، وإّما  ْعِتباِر الزَّمانـَْنيِ ويقاُل: َحِديٌث وَقِدٌمي، وذلك إّما 
ِه، كقوِلَك: الواِحُد ُمتـََقدٌِّم حنُو: فالٌن ُمتَـَقدٌِّم على ُفالٍن، أي أْشَرُف منه، وإّما ِلما ال َيِصحُّ وُجوُد َغْريه إالَّ بوُجودِ 

َم اْرتِفاُعه الْرتـََفعت األْعداُد. والِقَدُم: ُوُجوٌد فيما َمَضى، والَبقاُء: وُجوٌد فيم ا ُيْستَـْقَبُل. على الَعَدِد، مبَْعَىن أنه لو تـُُوهِّ
َِّ:  َقِدَمي اإلْحساِن للدعاء، ومل يَرْد يف شيٍء ِمَن ا َِّ وقد وَرَد يف وْصِف ا ِر الصحيحِة الَقِدُمي يف وْصِف ا لُقرآِن واآل

ْعِتباِر الزماِن، حنُو {َكالْ  ُعْرُجوِن اْلَقِدِمي } تعاىل. واملَُتَكلُِّموَن َيْستَـْعِمُلونَُه وَيِصُفوَنُه به، وأْكثـَُر ما ُيْستَـْعَمُل الَقدُمي 
ْمُت كذا: 2س: ]. وقولُه {َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد َرِِّْم} [يُون39[يس:  ] أي ساِبَقَة َفِضيَلٍة، هو اْسُم َمْصَدر. وقدَّ

َادلة:  َمْت َهلُْم أَنْـُفُسُهْم} [املَائدة: 13{أََأْشَفْقُتْم َأْن تـَُقدُِّموا بـَْنيَ َيَدْي َجنَْواُكْم َصَدَقاٍت} [ا ]. 80]، {لَِبْئَس َما َقدَّ
ْمُته  ً، أْقُدُمه: إذا تـََقدَّ َمْت أَْيِديِهْم} 98{يـَْقُدُم قـَْوَمُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة} [ُهود: وَقَدْمُت ُفال ]، {َوَلْن يـََتَمنـَّْوُه أََبًدا ِمبَا َقدَّ

َِّ َوَرُسوِلِه} [اُحلجَرات: 95[البَـَقَرة:  قيَل: َمْعناُه ال تـَتـََقدَُّموه، وَحتِْقيُقُه: ال  ]1]. وقولُه: {َال تـَُقدُِّموا بـَْنيَ َيَدِي ا
لقوِل واُحلْكِم، َبل افْـَعُلوا ما يـَْرُمسُه َلُكْم، كما يـَْفَعُلُه الِعباُد املُْكَرُموَن، وُهُم املَالِئَكُة، َحيْ َتسْ  ُث قال: {َال َيْسِبُقونَُه ِبُقوُه 

ْلَقْوِل} [األنبَياء:  خُّراً وال 34]. وقولُه: {َال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َيْستَـْقِدُموَن } [األعرَاف: 27ِ ] أي ال يُريُدوَن َ



َرُهْم} [يس:  َ ُموا َوآ ] أي ما فـََعُلوُه. قيل: وَقدَّْمُت إليه بكذا، إذا أَمْرتُه قـَْبَل َوْقِت 12تـََقدُّماً. وقولُه: {َوَنْكُتُب َما َقدَّ
ُته قـَْبَل أن َيْدَمهَه األمُر وقت احلاَجِة إىل أْن يـَْعَمَلُه، احلاَجِة إىل ِفْعِله، وقـَْبَل أْن َيْدَمهَُه األْمُر والناُس. وَقدَّْمُت به: أْعَلمْ  ْلَوِعيِد } [ق:  ِ  ].28ومنه قوله تعاىل: {َوَقْد َقدَّْمُت إِلَْيُكْم 

ًء للكسرة القريبة منه وضعف احلاجز) هي الطَّريَقُة والسرية. الُقْدوُة  لكسر، قُِلَبِت الواو فيها  قدو: الِقْديَُة (
] أي 90دوة: ما اقتديَت به أي تسنَّنَت بُسنَّته، مجُعها اْلِقَدى. قال هللا تعاىل: {َفِبُهَداُهُم اقْـَتِدْه} [األنَعام: واْلقِ 

 َ َّ َعَلى آ رِِهْم أولئك الذين قَِبُلوا ُهَدى هللا، َفاقـَْتِد بطريقتهم يف التَّوحيد واألدلَّة وتبليغ الّرِسالة. وقوُله تعاىل: {َوِإ
 ] أي سائرون عَلى طريقتهم.23َتُدوَن } [الّزخُرف: ُمقْ 

يَدٌة. وقولُه: قذف: الَقْذُف: الرَّْمُي الَبِعيُد، وِالْعِتباِر البـُْعِد فيه قيَل: َمْنزٌِل وَفالٌة َقَذٌف، وَقِذيٌف. وبـَْلَدٌة َقُذوٌف: بَعِ 
} [طه:  ] أي 26ْيِل. وقال: {َوَقَذَف ِيف قـُُلوُِِم الرُّْعَب} [األحزَاب: ] أي اْطَرِحيِه يف َحبِْر النِّ 39{فَاْقِذِفيِه ِيف اْلَيمِّ

حلَْقِّ َعَلى اْلَباِطِل} [األنبَياء:  ِ م اخلوف الشديد، {َبْل نـَْقِذُف  حلَْقِّ َعالَُّم اْلُغُيوِب } 18ألقى يف قلو ِ ]. {يـَْقِذُف 
لشُّهب.48[َسَبإ:   واْسُتِعري الَقْذُف لِلشَّْتم والَعْيب، كما اْسُتِعَري الرَّْمُي. ] أي يلقيه إىل أنبيائه، أي يُرَمْون 

لُقْرِء. قرأ: قـََرَأِت املرأُة: َرأِت الدََّم. وقَـَرَأِت احلَاِمُل: َوَلَدْت، وأقْـَرأْت: صاَرْت ذاَت قـُْرء. وقـََرْأُت اجلارَِيَة: اْستَـ  ا  ُ َرْأ بـْ  يف احلَْيِض َعْن طُْهر، وَلمَّا كان اْمساً جاِمعاً لَألْمَرْيِن: الطُّْهِر واحلَْيِض املُتَـَعقِِّب له، والُقْرُء يف احلَِقيَقِة: اْسٌم للدُُّخولِ 
َد كاملاِئَدِة أُْطِلَق على ُكلِّ واِحد ِمنُهما، ألنَّ ُكلَّ اْسٍم َمْوُضوٍع ِلَمْعنَـيَـْنيِ َمعاً ُيْطَلُق على ُكلِّ واِحد منهما إذا انـَْفرَ 

ْنِفراِدِه به. وليَس الُقْرُء اْمساً للطُّْهِر ُجمَرَّداً، وال لِْلَحْيض جمَُ لِْلِخوان و  رَّداً، ِبَدالَلِة لِلطَّعاِم، مث قد ُيَسمَّى ُكلُّ واِحٍد ِمنُهما  ا الدَّمُ  ، والنـَُّفساُء: ال يقاُل َهلا ذلك. أنَّ الطَّاِهَر اليت مل تـََر أثـََر الدَِّم ال يقاُل َهلا ذاُت قـُْرء، وكذا احلاِئُض اليت اْسَتَمرَّ 
َنـُْفِسِهنَّ َثَالثََة قـُُروٍء} [البَـَقَرة:  ِ ] أي َثالثََة ُدُخوٍل ِمَن الطُّْهر يف احلَْيِض. وقولُه: عليه وعلى 228وقولُه: {يـَتَـَربَّْصَن 

َم أْقراِئكِ «آله السالُم  َّ َم َحْيِضِك، فإ )48(»اقْـُعِدي َعِن الصالِة أ َّ َم ُوروِد أي أ َّ منا هو كقوِل القائِِل: افْـَعْل كذا أ
ِم. وقوُل أْهِل اللَُّغِة: إنَّ الُقْرَء ِمْن قَـَرأ، أي مجََ  َع، فإنـَُّهْم ُفالٍن، َوُوُروُده إمنا يكوُن يف ساَعة، وإن كان يـُْنَسُب إىل األَّ

ِم يف الرَِّحِم. والِقراَءُة َضمُّ احلُُروِف اْعتَـبَـُروا اجلَْمَع بـَْنيَ َزَمِن الطُّْهر وَزَمِن احلَْيِض َحسْ  َبما ذُِكَر آنفاً، ِالْجِتماِع الدَّ
لُّ على والَكِلماِت بعِضها إىل بعٍض يف التـَّْرتِيل، وليَس يقاُل ذلك ِلُكلِّ َمجٍْع، فال يقاُل: َقرْأُت القوَم، إذا َمجَْعتُـُهْم. وَيدُ 

َنا ذلك أنه ال يقاُل للَحْرِف الواِحِد إذا تُـ  ُفّوِه به: ِقراَءٌة. والُقْرآُن يف األْصِل: َمْصَدٌر، حنُو ُكْفراٍن وُرْجحاٍن {ِإنَّ َعَليـْ
ُه َفاتَِّبْع قـُْرآنَُه } [الِقَياَمة: 17َمجَْعُه َوقـُْرآنَُه } [الِقَياَمة:  َ ] قال ابُن عباٍس: إذا َمجَْعناُه وأثـْبَـْتناُه يف 18]، {َفِإَذا قـََرْأ

لِكتاِب املُنَـزَِّل على حممد (ص) ، َفصاَر له كالَعَلِم، كما أنَّ التـَّْوراَة ِلما أْنزَِل على َصْدِرك فاعْ  َمْل به. وقد ُخصَّ 
َِّ، ِلَكْونِِه جا ً ِمْن بـَْنيِ ُكُتِب ا ِمعاً ُموَسى، واإلْجنيَل على ِعيَسى صلى هللا عليهم وسلم. وَتْسِمَيُة هذا الِكتاب قـُْرآ

يِع الُعُلوِم، كما أشاَر تعاىل إليه بقوله: {َوتـَْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء} [يُوُسف: لَِثَمَرةِ  ] وقولِه: 111 ُكُتِبه، َبْل ِجلَْمِعِه َمثََرَة مجَِ
ً ِلُكلِّ َشْيٍء} [الّنحل:  َيا َر ِذي ِعَوٍج} [الزَُّمر: 89{تِبـْ ً َعَربِيا َغيـْ ً فَـَرقـَْناُه لِ 28]، {قـُْرآ تَـْقَرأَُه} [اإلسَراء: ]، {َوقـُْرآ



َنا ِيف َهَذا اْلُقْرآِن} [اإلسَراء: 106 ] أي 78] أي بيـّنّا. وقوله: {َوقـُْرآَن اْلَفْجِر} [اإلسَراء: 41]، {َوَلَقْد َصرَّفـْ
ً كذا: كقوله:77ِقراَءَتُه، أو صالَة الَفْجر. وقال: {ِإنَُّه َلُقْرآٌن َكِرٌمي } [الواِقَعة:  {َسنـُْقرُِئَك َفَال تـَْنَسى  ]. وأقْرَأُت ُفال

 ] وتَـَقرَّْأُت: تـََفهَّْمُت. وقاَرْأتُه: داَرْسُتُه.6} [األعلى: 
ً. وُيْستَـْعَملُ  ً وقـُْر ذلك يف املَكاِن ويف  قرب: الُقْرُب والبُـْعُد يـََتقاَبالِن، يقاُل: قـَُرْبُت منه أقْـُرُب، وقـَرَّبـُْته أُقـَرِّبُُه، قـُْر

]، {َوَال 35ْسَبِة ويف اَحلْظَوِة والّرِعايَِة والُقْدَرِة، َفِمَن األوَِّل حنُو: {َوَال تـَْقَرَ َهِذِه الشََّجَرَة} [البَـَقَرة: الزماِن ويف النِّ 
َمْسِجَد اْحلََراَم ]. وقوله تعاىل: {َفَال يـَْقَربُوا الْ 32]، {َوَال تـَْقَربُوا الزَِّىن} [اإلسَراء: 152تـَْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم} [األنَعام: 
] أْي فامَنعوا املشركني عن املسجِد احلراِم أن َيْدُخلوه. وقولُه: {َوَال تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ 28بـَْعَد َعاِمِهْم َهَذا} [الّتوبَة: 

ت: 222َيْطُهْرَن} [البَـَقَرة:  لنَّاِس ِحَسابـُُهْم} [األنبَياء: ]. ويف الزماِن، حنُو: {ِإقـْتَـَرَب لِ 27]، {فـََقرَّبَُه إَِلْيِهْم} [الّذارَ
]. ويف النِّْسَبِة حنُو: {َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة أُولُو 109]، {َوِإْن أَْدرِي أََقرِيٌب أَْم بَِعيٌد َما ُتوَعُدوَن } [األنبَياء: 1

]، {َوِلِذي اْلُقْرَىب} 106َن َذا قـُْرَىب} [املَائدة: ]، {َوَلْو َكا7]، {اْلَواِلَداِن َواَألقْـَربُوَن} [النَِّساء: 8اْلُقْرَىب} [النَِّساء: 
]. ويف اَحلْظَوِة {َوَال اْلَمَالِئَكُة 15]، {يَِتيًما َذا َمْقَربٍَة } [البَـَلد: 36]، {َواْجلَاِر ِذي اْلُقْرَىب} [النَِّساء: 41[األنَفال: 

نـَْيا َواآلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَِّبَني } [آل ِعمَران: ]. ويف ِعيَسى (ع) {َوِجيًها ِيف 172اْلُمَقرَّبُوَن} [النَِّساء:  ]، 45 الدُّ
َا اْلُمَقرَّبُوَن } [املطّفِفني:  ]، {قَاَل نـََعْم َوِإنَُّكْم ِإًذا 88]، {فََأمَّا ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبَني } [الواِقَعة: 28{َعْيناً َيْشَرُب ِ

يا } [َمرَمي: 42اء: َلِمَن اْلُمَقرَِّبَني } [الشَُّعرَ  } 52]، {َوقـَرَّبْـَناُه جنَِ َِّ ٍت ِعْنَد ا ]. ويقاُل لِْلَحْظَوِة: الُقْربَُة، كقولِه: {قـُُرَ
َ زُْلَفى} [َسَبإ: 99]، {َأَال ِإنـََّها قـُْربٌَة َهلُْم} [الّتوبَة: 99[الّتوبَة:  َِّ ]. ويف الّرِعايَِة {ِإنَّ َرْمحَ 37]، {تـَُقّرُِبُكْم ِعْنَد َة ا اِع} [البَـَقَرة: 56َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِنَني } [األعرَاف:  ]. ويف الُقْدَرِة {َوَحنُْن 186]، {فَِإّينِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

َتِمُل أْن يكوَن ِمْن َحْيُث ] حيَْ 85]، {َوَحنُْن أَقْـَرُب ِإَلْيِه ِمْنُكْم} [الواِقَعة: 16أَقـَْرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد } [ق: 
، وصاَر يف التَّعاُرِف اْمساً للنَِّسيَكِة اليت هي الذَّبِيَحُة، وَمجْعُ  َِّ ُن: ما يـُتـََقرَُّب به إىل ا ه: َقراِبُني {ِإْذ قـَرََّ الُقْدَرُة. والُقْر

ً} [املَائدة:  ٍن} [آل ِعمرَا27قـُْرَ َْتِيَـَنا ِبُقْرَ ً آِهلًَة} [األحقاف: 183ن: ]، {َحىتَّ  ] َفِمْن 28]، وقولُه: {قـُْرَ
ُن املَِلِك،ِلَمْن يـَتَـَقرَُّب ِخبِْدَمِته إىل املَِلِك، وُيْستَـْعَمُل ذلك للواِحِد واجلمِع، وِلَكْونِِه يف هذا  املَْوِضِع َمجْعاً قال: قوِهلم: قُر

ملَكاِن، وهلذا  آِهلًَة. والتـََّقرُُّب: التََّحّدي مبا يـَْقَتِضي ِإلْفضاِل عليه والَفْيِض، ال  َِّ تعاىل ِمَن الَعْبِد هو  َحْظَوًة. وقـُْرُب ا
ِدَيكَ «ُرِوَي أنَّ ُموَسى (ع) قال:  ِجَيَك أْم بَِعيٌد فأ ، َفقاَل: لو َقدَّْرُت َلَك البـُْعَد ملا انـْتَـَهْيَت »إهلَِي أَقريٌب أْنَت فأ

ا، وإْن مل َيُكْن وصْ ]. وقـُْرُب الَعْبِد 16َك الُقْرَب َلما اقْـَتَدْرَت عليه. وقال: {َوَحنُْن أَقْـَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد } [ق: إليه، ولو َقدَّْرُت لَ  ُ تعاىل  َّ فاِت اليت َيِصحُّ أْن يُوَصَف ا َِّ يف احلَِقيَقِة التََّخصُُّص بَكِثري ِمَن الصِّ اِن ُف اإلْنسِمَن ا
زاَلِة األْوسا  ِخ ِمَن ا على اَحلدِّ الذي يُوَصُف تعاىل به، حنُو اِحلْكَمِة والِعْلِم واحلِْلِم والرَّْمحَِة والِغَىن، وذلك يكوُن 

هذا الُقْرِب نـَبََّه اَجلْهِل والطَّْيِش والَغَضِب واحلاجاِت الَبَدنِيَِّة بَقْدِر طاَقِة الَبَشر، وذلك قـُْرٌب روحاِينٌّ ال َبَدِينٌّ، وعلى 
َِّ تعاىل:  ، وقولُه: )49(»َمْن تـََقرََّب إيلَّ ِشْرباً تـََقرَّْبُت إليه ِذراعاً «عليه وعلى آله الصالة والسالُم حبديث قدسّي عن ا



لنواِفِل حىت  ما تـََقرََّب إيلَّ َعْبٌد ِمبْثِل أداِء ما افْـتَـَرْضُت عليه، وإنه لَيَـتَـَقرَّبُ «عن ربه أيضاً تبارك وتعاىل  إيلَّ بـَْعَد ذلك 
] هو أبـَْلُغ ِمَن النـَّْهِي َعْن َتناُوِله، ألنَّ النـَّْهَي 152ـ اَخلَرب ـ. وقولُه: {َوَال تـَْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم} [األنَعام:  )50(»ُأِحبَّهُ 

]، وقولُه: {َوَال تـَْقَربُوُهنَّ 35َرَ َهِذِه الشََّجَرَة} [البَـَقَرة: َعْن قـُْرِبِه أبـَْلُغ ِمَن النـَّْهِي َعْن أْخِذِه، وعلى هذا قولُه: {َوَال تـَقْ 
 ]. والِقراُب: املُقاَربَُة، قال الشاِعُر:32] ِكَنايٌَة عن اِجلماِع {َوَال تـَْقَربُوا الزَِّىن} [اإلسَراء: 222َحىتَّ َيْطُهْرَن} [البَـَقَرة: 

 فإنَّ ِقراَب الَبْطِن َيْكِفيَك ِمْلُؤهُ 
َلُة الُقْرِب.  ا. وَرُجٌل قاِرٌب: قَـُرَب ِمَن املاِء، وَليـْ ُ ُن املرأِة: ِغْشيا ُن: قريٌب ِمَن املِْلِء. وِقْر واملُْقِرُب: احلاِمُل  وَقَدٌح قَـْر

ا. قرح: الَقرُْح: األثُر ِمَن اجلراَحِة ِمْن شيء ُيِصيُبه ِمْن خارٍِج، والقرُْح: أثـَرُ  ُ ها ِمْن داِخٍل، كالبَـثْـَرِة اليت قَـرَُبْت والَد
ُ. وقد يقاُل الَقْرُح  َّ للجراَحِة، والُقرُْح وحنوها. يقاُل: قـََرْحُته، حنُو َجَرْحُته. وَقرَِح: َخرََج به قـَرٌْح. وقـَرََح قـَْلُبه، وأقْـَرَحُه ا

. {ِمْن بـَْعِد َما َأَصابـَُهُم اْلَقرُْح} [آل ِعمَران:  لبدِن، {ِإْن ]: ما أصابـَُهم 172ِلألملَِ ِمْن عضِّ السالح وحنوِِه مما خيرُج 
. والُقْرحاُن: الذي مل ُيِصْبُه اجلُدريُّ. 140َميَْسْسُكْم قـَْرٌح فَـَقْد َمسَّ اْلَقْوَم قَـرٌْح ِمثْـُلُه} [آل ِعمَران:  لضَّمِّ ] وُقرىَء 
ِبِه، واألنْـَثى: ق لَفَرِس الَقْرحاِء. واقْـتَـَرْحُت اَجلَمَل: ابـَْتَدْعُت رُكوبَُه. واقـْتَـَرْحُت كذا على ُفالٍن: ابـَْتَدْعتُ ارَِحٌة. وأقْـرَح: به أثـٌَر ِمَن الُغرَِّة. وَرْوَضٌة قـَْرحاُء: وَسطها نـَْوٌر، وفَـَرٌس قارٌح، إذا َظَهَر به أثـٌَر ِمْن طُُلوِع  َ عليه.  وذلك لَتْشِبيِهها  التََّمينِّ

تَـَرْحُت بِْئراً: اْسَتْخَرجْ  َقُر فيه املاُء واقـْ ُت منها ماًء َقراحاً، وحنوُه أْرٌض َقراٌح، أي خاِلَصٌة. والَقرَحيُة: َحْيُث ُيْستَـنـْ
عِر. ا على نظم الشِّ  املُْستَـْنبُط، ومنه اْسُتِعَري: َقرَِحيُة اإلْنساِن أي طبُعُه، وقرحيُة الشاعِر: امللكة اليت يقتِدُر 

ُهُم اْلِقَرَدَة} [املَائدة: 65ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئَني } [البَـَقَرة: قرد: الِقْرُد: َمجُْعُه ِقَرَدٌة { ] قيَل َجَعَل 60]، {َوَجَعَل ِمنـْ
ا.  والُقراُد: َمجُْعه: ُصَوَرُهْم املُشاَهَدَة َكُصَوِر الِقَرَدِة، وقيَل: َبْل َجَعَل أْخالقـَُهْم كأْخالِقها، وإن مل تكْن ُصوَرتـُُهْم َكُصوَرِ

ألرِض ِقْرد اٌن. والصُّوُف الَقرُِد: املَُتداِخُل بعُضه يف بعٍض، ومنه قيَل: َسحاٌب َقرٌِد، أي ُمتـََلبٌِّد. وأقْـَرَد، أي َلِصَق 
ْيتُ  ُت، وُيْسَتعاُر وَمرَّضْ  ُلُصوَق الُقرَاِد، أو َسَكَت َعّياً وُذال، وقـََرَد: َسَكَن ُسكونَُه. وقـَرَّْدُت الَبِعَري: أزَْلُت ُقراَدُه، حنُو َقذَّ

ً، ومسُِّيت َحَلَمُة الثَّْدي قُراداً، كما ُتسَ  ا إىل َخِديَعة، فيقاُل: ُفالٌن يـَُقّرُِد ُفال مَّى َحَلَمًة، ذلك للُمداراِة املُتَـَوصَِّل  َئِة. ا يف اهلَيـْ  تشبيهًا 
ً جاِمداً، وأصْ  ُله ِمَن الُقرِّ، وهو البَـْرُد، وهو يـَْقَتضي السُُّكوَن بينما احلَرُّ قّر: قـَرَّ يف مكاِنِه يَِقرُّ َقراراً، إذا ثـََبَت ثـُُبو

] قيَل أْصُله: اْقرْرَن، َفُحذف إْحَدى الرَّاَءْيِن ختفيفاً، 33يـَْقَتضي احلَرََكَة. وقُرِىَء: {َوقـَْرَن ِيف بـُُيوِتُكنَّ} [األحزَاب: 
]، {أَمَّْن 64َلْلُتْم. قال تعاىل: {َجَعَل َلُكُم اَألْرَض قـََراًرا} [َغافر: ] أي ظَ 65حنُو: {َفظَْلُتْم تـََفكَُّهوَن } [الواِقَعة: 

] أي ُمْستَـَقّراً. وقال عن الّربوِة اّليت أوْت إليها مرُمي عند والدِة ابِنَها عيسى سالُم هللا 61َجَعَل اَألْرَض قـَرَاًرا} [النَّمل: 
]. وقولُه: 60]، ويف ِصفِة الناِر قال: {َفِبْئَس اْلَقَراُر } [ص: 50عليهما: {َذاِت قـََراٍر َوَمِعٍني } [املؤمنون: 

] أي ثَباٍت. واْستَـَقرَّ ُفالٌن، إذا َحتَرَّى الَقراَر، وقد ُيْستَـْعَمُل 26{اْجتـُثَّْت ِمْن فـَْوِق اَألْرِض َما َهلَا ِمْن قـََراٍر } [إبراهيم: 
ٌر ُمْستَـَقرا َوَأْحَسُن َمِقيًال } [الُفرقان: يف َمْعَىن قـَرَّ كاْسَتجاَب، وأجاَب. قال يف اجلَ  ]، ويف الناِر {َساَءْت 24نَِّة: {َخيـْ



] أي لكّل خٍرب مْن أخباِر هللا تعاىل 67]. وأمَّا قولُه تعاىل: {ِلُكلِّ نـََبٍإ ُمْستَـَقرٌّ} [األنَعام: 66ُمْستَـَقرا} [الُفرقان: 
وإّما يف اآلخرة. وقيَل معناه: لكلِّ عمِل للخري قراٌر على غايٍة ينتهي إليها، ويظهُر ورسوِلِه حقيقٌة كائنٌة إّما يف الّدنيا 

] قال ابُن َمْسُعوٍد: ُمْستَـَقرٌّ يف األرِض، وُمْستَـْودٌَع يف الُقُبوِر. 98عنَدها. وقولُه: {َفُمْستَـَقرٌّ َوُمْستَـْودٌَع} [األنَعام: 
ْنيا، وقال ابُن عباٍس: ُمْستَـَقرٌّ يف األرِض،  وُمْستَـْودٌَع يف األْصالِب. وقال اَحلَسُن: ُمْستَـَقرٌّ يف اآلِخَرِة، وُمْستَـْودٌَع يف الدُّ

. واِإلْقراُر: إثباُت الشيِء {َونُِقرُّ  ملُْستَـَقرِّ التامِّ َقُل عنها اإلْنساُن، فليَس  ِيف اَألْرَحاِم َما  وُمجَْلُة األْمر أنَّ ُكلَّ حاٍل يـُنـْ
لتوِحيِد، وما َجيْري 5َأَجٍل} [اَحلّج:  َنَشاُء ِإَىل  ما. واإلْقراُر  لّلساِن وإّما  لَقْلِب وإّما  ً إّما  ] وقد يكوُن ذلك إْثبا

ا يق لَقْلِب. وُيضادُّ اإلْقراَر: اِإلْنكاُر. وأّما اُجلُحوُد فإمنَّ لّلساِن ما مل ُيضامَُّه اإلْقراُر  ْنَكُر اُل فيما يُـ َجمْراُه ال يـُْغِين 
]، {مثَُّ َجاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُكْم َلتـُْؤِمُننَّ ِبِه 84لّلساِن ُدوَن الَقْلِب {ُمثَّ أَقـَْرْرُمتْ َوأَنـُْتْم َتْشَهُدوَن } [البَـَقَرة: 
َلٌة 81} [آل ِعمَران: َولَتَـْنُصُرنَُّه قَاَل أَأَقـَْرْرُمتْ َوَأَخْذُمتْ َعَلى َذِلُكْم ِإْصرِي قَاُلوا أَقـَْرْرَ  َلُتنا َتِقرُّ ويوٌم قـَرٌّ وَليـْ ]. وقيَل: قـَرَّْت َليـْ

. وقيَل:  مثٌل ُيضربُلمن ُيظِهُر خالَف ما ُيْضِمُر؛ وقـََرْرُت » ِحرٌَّة َحتَْت ِقرَّةٍ «ِقرٌَّة. وقـُرَّ ُفالٌن، فهو َمْقُروٌر: أصابَُه الُقرُّ
تَـرَّ ُفالٌن اْقِرتاراً، حنُو تـَبَـرََّد. وقـَرَّْت الِقْدَر أقـُرُّها: َصبَـْبُت فيها ماًء  رِداً، واْسُم ذلك املاِء: الَقراَرُة والَقرَِرُة. واقـْ قارّاً، أي 

نُـَها} [الَقَصص:  : ُسرَّْت {َكْي تـََقرَّ َعيـْ ُنُه، تـََقرُّ ]، وقيَل ِلَمْن ُيَسرُّ به: قـُرَُّة َعْنيٍ {قـُرَُّة َعْنيٍ ِيل َوَلَك} 13َعيـْ
تَِنا قـُرََّة َأْعُنيٍ} [الُفرقان: 9َصص: [القَ  جٌة. وقولُه: {َهْب َلَنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرَِّ ] قيَل: أْصُلُه ِمَن الُقرِّ، أي 74] أي 

ُنه، قيَل: َمْعناُه بـََرَدْت، َفَصحَّْت. وقال هللا الرؤوف الرحيم: {َوقـَرِّي َعْينًا} [َمرَمي:  ] أي طييب 26البَـْرِد، فَـَقرَّْت َعيـْ
رَِدًة قارًَّة، ولِلُحْزِن َدْمَعًة حارًَّة. ولذلك يقاُل ِفيَمنْ  يُْدَعى عليه:  نفساً وكوين مسرورة. وقيَل: َبْل ألنَّ لِلسُُّروِر َدْمَعًة 

ُنه، َفال ُ ما َتْسُكُن به َعيـْ َّ َنُه.وقيَل: هو ِمَن الَقراِر، واملَْعَىن: أْعطاُه ا ُ َعيـْ َّ : أْسَخَن ا َحلقِّ  َيْطَمُح إىل َغْريه. وأقـَرَّ 
قناين من  اْعتَـَرَف به، وأثْـَبته على نـَْفِسه. وتـََقرََّر األْمُر على كذا، أي َحَصَل. والقاُروَرُة: الِقنِّيَنُة، وَمجُْعها: قوارِيُر أي

نَِيٍة ِمْن ِفضٍَّة َوَأْكَواٍب َكاَنتْ  ِ ] أي أن هذه الكؤوس هلا بياض الفضة وصفاء الزجاج، فُريى من خارجها ما يف داخلها. و 16-15[اإلنَسان:  قـََوارِيَرا *قَـَوارِيَرا ِمْن ِفضٍَّة َقدَُّروَها تـَْقِديًرا } زجاج. قال تعاىل: {َوُيطَاُف َعَلْيِهْم 
 ] أي ِمْن ُزجاٍج.44{َصْرٌح ُممَرٌَّد ِمْن قَـَوارِيَر} [النَّمل: 

َي َقْطعاً. {َوِإَذا َغَرَبْت تـَْقِرُضُهْم َذاَت قرض: القْرُض: َضْرٌب ِمَن القَ  َي َقْطُع املَكاِن وَجتاُوُزه قـَْرضاً، كما مسُِّ ْطِع، ومسُِّ
َماِل} [الكهف:  َي ما يُْدَفُع إىل اإلْنسان من املال بَشْرِط َردِّ 17الشِّ ] أي َجتُوُزُهْم وَتَدُعُهْم إىل أَحِد اجلانبِني، ومسُِّ

ََّ قـَْرًضا َحَسنًا} [البَـَقَرة: َبَدلِه: قـَْرضًا { ْعر ُمقاَرَضة. والَقريُض: 245َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض ا َي املُفاَوَضُة يف الشِّ ]. ومسُِّ
ْعر، ُمْسَتعاٌر اْسِتعاَرَة النَّْسِج واحلَْوِك.  للشِّ

ً ِيف قِ  ]، {ُقْل َمْن أَنْـَزَل اْلِكَتاَب الَِّذي 7ْرطَاٍس} [األنَعام: قرطس: الِقْرطاُس: ما ُيْكَتُب فيه {َوَلْو نـَزَّْلَنا َعَلْيَك ِكَتا
] أي ُكُتباً وُصُحفاً متفّرَِقة، وقيل معناه: أغراضاً 91َجاَء ِبِه ُموَسى نُورًا َوُهدًى لِلنَّاِس َجتَْعُلونَُه قـَرَاِطيَس} [األنَعام: 

 ترمون إليها.



ْلَقارَِعِة } [احلَاقَّة: قرع: الَقرُْع: َضْرُب شيٍء على شيء، ومنه قـَرَ  ِ َبْت َمثُوُد َوَعاٌد  ملْقَرَعِة {َكذَّ ]. {اْلَقارَِعُة *َما 4ْعُتُه 
ألهوال.2-1اْلَقارَِعُة } [الَقارَعة:  ا تقرَُع   ] أي القيامة ألَّ

]، {َولِيَـْقَرتُِفوا َما ُهْم ُمْقَرتُِفوَن } 120لالْكِتساِب ُحْسناً كان أو ُسوءاً {َسُيْجَزْوَن ِمبَا َكانُوا يـَْقَرتُِفوَن } [األنَعام: ِح، وما يـُْؤَخُذ منه: ِقْرٌف. واْسُتِعَري االْقِرتاُف قرف: أْصُل الَقْرِف واالْقِرتاِف: َقْشُر اللِّحاِء َعِن الشََّجِر، واجلِْلَدِة َعِن اجلُرْ 
. واالْقِرتاُف يف اِإلساَءِة أْكثـَُر اْسِتْعماًال، وهلذا يقاُل: ]24]، {َوأَْمَواٌل اقـْتَـَرفْـُتُموَها} [الّتوبَة: 113[األنَعام: 

َل على ذلك {َولِيَـْقَرتُِفوا  ً بكذا، إذا ِعبـُْته به، أو اتـََّهْمُته. وقد محُِ َما ُهْم ُمْقَرتُِفوَن االْعِرتاُف يُزيُل االْقِرتاَف. وقـََرْفُت ُفال
  ُمْقِرٌف: َهِجٌني. وقاَرَف ُفالٌن أْمراً، إذا تَعاَطى ما يُعاُب به.]. وُفالٌن قـََرَفِين، وَرُجلٌ 113} [األنَعام: 

ئَـْنيِ أو أْشياء يف َمْعًىن ِمَن املَعاِين {َأْو َجاَء َمَعُه اْلَمالَ  ِئَكُة ُمْقَرتِِنَني } قرن: االْقِرتاُن كاالْزِدواِج، يف َكْونِِه اْجِتماَع َشيـْ
ُتُه، على التَّْكِثِري ]. يقاُل: قـََرْنُت البَ 53[الّزخُرف:  ً. َوقـَرَّنـْ لَبِعري: َمجَْعُت بَينهما، وُيَسمَّى احلَْبُل الذي ُيَشدُّ به قـََر ِعَري 

]. وُفالٌن ِقْرُن ُفالٍن يف الوِالَدِة، وَقريُنه، وِقْرنُُه يف اَجلالَدِة ويف الُقوَِّة ويف 38{َوآَخرِيَن ُمَقرَِّنَني ِيف اَألْصَفاِد } [ص: 
] إشاَرٌة إىل 23]، {َوَقاَل َقرِيُنُه َهَذا َما َلَديَّ} [ق: 51ها من األْحواِل {ِإّينِ َكاَن ِيل َقرِيٌن } [الصَّافات: َغري 

ُتُه} [ق:  ءُ {َوقـَيَّْضنَ 36] ومنه {فـَُهَو َلُه َقرِيٌن } [الّزخُرف: 27َشِهيِده، {قَاَل َقرِيُنُه َربـََّنا َما َأْطَغيـْ ا َهلُْم ]. وَمجُْعه: قـَُر
َء} [ُفّصَلت:  ]. والَقْرُن: الَقْوُم املُقَرتنُوَن يف َزَمِن واحد، أو كلُّ أمٍة هلكْت ومل يبَق منها أحٌد. والَقْرُن: مائُة 25قـَُرَ

وََكْم أَْهَلْكَنا ِمَن ]، {13َسَنٍة على ما جرى عليه املؤرخون، وَمجُْعُه: ُقروٌن {َوَلَقْد َأْهَلْكنَا اْلُقُروَن ِمْن قـَْبِلُكْم} [يُونس: 
َلُهْم ِمْن قـَْرٍن} [َمرَمي: 17اْلُقُروِن} [اإلسَراء:  ً بـَْنيَ َذِلَك َكِثريًا } [الُفرقان: 74]، {وََكْم أَْهَلْكَنا قـَبـْ ]، 38] {َوقـُُرو

ً آَخرِيَن } [املؤمنون:  َ ِمْن بـَْعِدِهْم قـَْر ً آَخرِيَن } [امل31{مثَُّ أَْنَشْأ ]. والِقراُن: اَجلْمُع بـَْنيَ اَحلجِّ 42ؤمنون: ]، {قـُُرو
ئَـْني. وقـَْرُن الشاِة والبَـَقَرِة. والَقْرُن: َعْظُم الَقْرِن. وَكْبٌش أ ُء. وقَـْرُن والُعْمَرِة، وُيْستَـْعَمُل يف اَجلْمِع بـَْنيَ الشَّيـْ قْـَرُن، وشاٌة قَـْر

ها. وقـَْرُن املِرآِة: حافـَُّتها، وقـَْرُن الشَّْيطاِن: املتَِّبعوَن له، وقولُه: (ص) لَِعلّي رضي اجلََبِل: الناِتىُء منه. وقـَْرُن املرأِة: ُذَؤابـَتُ  ، يـَْعِين ُذو قـَْرين األمَِّة، أي أْنَت فيهم َكِذي الَقْرنـَْنيِ. )51(»إنَّ َلك بـَْيتاً يف اجلَنَِّة، وإنََّك َلُذو قَـْرنـَْيها«هللا عنه:  َر َلَنا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقرِِنَني } [الّزخُرف: والَقرِيُن: الزوُج. وأَقْـ  ]: مطيقني 13َرَن له: َقِوَي عليِه {ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ
ً وقال: سبحاَن هللا الذي  مقاومته. وروي عن رسول هللا (ص) أنه كان إذا استوى على بعريه خارجاً يف سفر كّرب ثال

ّ إىل ربنا ملُنقِلبون. اللهم أنت الصاحُب يف السََّفِر واخلليفُة يف األْهِل واملال. اللهم سّخَر لنا هذا وما كنا له ُمْقرنِ  ئبون لربنا ني وإ َقَلب وسوِء املنظر يف األهل واملال. وإذا رجع قال: آيبون  ّ نعوُذ بَك من وْعثَاِء السفِر وكآبة املنـْ  .)52(حامدونإ
َعُة، واسْ  يعاً، وُيْستَـْعَمُل يف ُكلِّ واِحد منهما. {َواْسَأِل قـرى: الَقْريَُة: الضَّيـْ ٌم للَمْوِضِع الذي َجيَْتِمُع فيه الناُس، وللناِس مجَِ

ريَن: َمْعناُه أْهَل الَقْريَِة، وقـال بعُضهم: َبِل الَقْريَُة َهُهنا القوُم أنـُْفُسُهْم، 82اْلَقْريََة} [يُوُسف:  ] قال َكِثٌري ِمَن املَُفسِّ
ُ َمَثًال قـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة} [الّنحل: وعلى ه َّ ]، {وََكأَيِّن ِمْن قـَْريٍَة ِهَي َأَشدُّ قـُوًَّة ِمْن 112ذا قولُه: {َوَضَرَب ا



ا اْسٌم لِلَمِدينَ 117] وقولُه: {َوَما َكاَن َربَُّك لِيـُْهِلَك اْلُقَرى} [ُهود: 13قـَْريَِتَك} [َحممَّد:  َّ ِة، وكذا قولُه: {َوَما ] فِإ
]، {َربـََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظَّاملِِ 109أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِإالَّ رَِجاًال نُوِحي ِإَلْيِهْم ِمْن َأْهِل اْلُقَرى} [يُوُسف: 

َسْنيِ (رضي هللا عنهما)، فسألُه اإلمام: أْخِربِْين ] وُحِكَي أنَّ بعَضالُقضاِة َدَخَل على َعليِّ ْبِن احلُ 75أَْهُلَها} [النَِّساء: 
رَْكَنا ِفيَها ُقرًى َظاِهَرًة} [َسَبإ:  نَـُهْم َوبـَْنيَ اْلُقَرى الَِّيت َ َِّ تعاىل {َوَجَعْلَنا بـَيـْ ] ما يقوُل فيه ُعَلماؤُُكْم؟ قال 18َعْن قـَْوِل ا

ا َمكَُّة، فقاَل اإلمام:  َّ ا ُعِينَ الّرِجاُل، القاضي: يـَُقوُلوَن: إ وَهْل َرأْيَت؟ فأجاب القاضي: ما هي؟ قال اإلمام: إمنَّ
َِّ؟ فقاَل اإلمام: أملَْ َتْسَمْع قوَله تعاىل: {وََكَأيِّن ِمْن قـَْريٍَة َعَتْت َعْن أَ  َا فأجاب القاضي: فأْيَن ذلك يف ِكتاِب ا ْمِر َرِّ

ً َشِديدً  َناَها ِحَسا ] أي فحاسبنا رِجاَهلا. وقال تعاىل: {َوتِْلَك اْلُقَرى َأْهَلْكَناُهْم َلمَّا 8ا} [الّطَالق: َوُرُسِلِه َفَحاَسبـْ
]. وقـََرْيُت املاَء يف احلَْوِض، وقَـَرْيُت الضَّْيَف 58]، {َوِإْذ قـُْلَنا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْريََة} [البَـَقَرة: 59ظََلُموا} [الكهف:  ُن املاِء: ُجمَْتَمُعُه.ِقرًى، وقَـَرى الشَّيَء يف فَ   ِمه: َمجََعُه. وقـََر

] قيَل: هو 51ثِّر: قسر: الَقْسُر: الَغَلَبُة والَقْهُر، يقاُل: َقَسْرتُُه واقْـَتَسْرتُُه، ومنه: الَقْسَوَرُة. {فـَرَّْت ِمْن َقْسَوَرٍة } [املدَّ 
 جاِل.األَسُد، وقيَل: الرَّامي، وقيَل: الصاِئُد، وقيل: الشديُد ِمَن الر 

ً} [املَائدة يِسَني َوُرْهَبا ُهْم ِقسِّ َِنَّ ِمنـْ يُس: العاِملُ العابُد ِمْن ُرُؤوِس النصاَرى {َذِلَك  ]. 82: قسس: الَقسُّ والِقسِّ
لليِل، أي تـَتَـبـَّْعُتها. والقَ  للَّيِل، يقاُل: تـََقسَّْسُت أْصواتـَُهْم  لِيُل وأْصُل الَقسِّ تـَتَـبُُّع الشَّيِء وطََلُبُه  ْسَقاُس والَقْسَقُس: الدَّ

 اهلادي أو املتَـَفقُِّد الذي ال يـَْغَفُل.
ْلقِ  ِ لَعْدِل، كالنََّصِف والنََّصَفِة {لَِيْجِزَي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت  ْسِط} [يُونس: قسط: الِقْسُط: هو النَِّصيُب 

ْلِقْسِط} [ال4 ِ ُخَذ ِقْسَط َغْريِه، وذلك َجْوٌر. واِإلْقساُط: أْن 9رَّمحن: ]، {َوأَِقيُموا اْلَوْزَن  ]. وأما الِقْسُط فهو أْن 
َط، إذا َعَدَل {َوأَمَّا اْلَقاِسطُوَن َفَكانُوا ِجلََهنََّم َحطًَبا } [اجلّن: أقسط. ولذلك قيَل: َقَسَط الرَُّجُل، إذا جاَر. وأْقسَ يـُْعِطَي ِقْسَط َغْريه، وذلك إْنصاٌف، وأصل القسط العدول، فمن َعَدَل َعِن احلقِّ فقد قسط، وَمْن َعَدَل إىل احلقِّ فقد 

ََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطَني } [اُحلجَرات: 15 َننا: أي اقْـَتَسْمنا. والَقْسُط: اْعوجاٌج يف 9]، {َوأَْقِسطُوا ِإنَّ ا ]. وتـََقسَّْطنا بـَيـْ ْلِقْسَطاِس الّرِْجَلْنيِ خبالِف الَفَحِج. والِقْسطاسُ  ِ ملِيزاِن {َوزِنُوا  : املِيزاُن، ويـَُعبـَُّر به عن الَعَداَلِة، كما يـَُعبـَُّر عنها 
 ].35اْلُمْسَتِقيِم} [اإلسَراء: 

ىل قسم: الَقْسُم: إْفراُز النَِّصيُب، يقاُل: َقَسْمُت كذا َقْسماً، وِقْسَمًة. وِقْسَمُة املِرياث، وِقْسَمُة الَغِنيَمِة. قال تعا
ُهْم َأنَّ اْلَماَء ِقْسَمٌة بـَيْـنَـُهْم} [الَقَمر:  ُهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم } [اِحلجر: 28{َونـَبِّئـْ ٍب ِمنـْ َ ]. واْستَـْقسْمُتُه: 44]، {ِلُكلِّ 

َألْزَالِم َذِلُكْم ِفْسقٌ  ِ َقِسُم 3} [املَائدة: َسأْلُتُه أْن يـَْقِسَم، مث قد ُيْستَـْعَمُل يف َمْعَىن َقَسَم {َوَأْن َتْستَـْقِسُموا  ]. ورُجٌل ُمنـْ
. وأْقَسَم: َحَلَف، وأْصُله ِمَن الَقساَمِة،  وهي أْمياٌن تـُْقَسُم الَقْلِب، أي اقـَْتَسَمُه اهلَمُّ، حنُو ُمتَـَوزُِّع اخلاِطِر وُمْشتَـَرُك اللُّبِّ

 َِّ ِ ِِْم} [األنَعام: على أْولِياِء املَْقُتوِل، مث صاَر اْمساً ِلُكلِّ َحِلف {َوأَْقَسُموا  ]، {َأَهُؤَالِء الَِّذيَن 109 َجْهَد َأْميَا
لنـَّْفِس اللَّوَّاَمِة } [الِقَياَمة: 49أَْقَسْمُتْم} [األعَراف:  ِ ]، {َفَال أُْقِسُم 2-1]، {الَ أُْقِسُم ِبيَـْوِم اْلِقَياَمِة *َوَال أُْقِسُم 



َِّ} 17]، {ِإْذ أَْقَسُموا لََيْصرُِمنـََّها ُمْصِبِحَني } [الَقَلم: 40رج: ِبَربِّ اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِرِب} [املَعا ِ ]، {فـَيُـْقِسَماِن 
} 21]. وقاَمسُْتُه، وَتقاَمسا {َوَقاَمسَُهَما ِإّينِ َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحَني } [األعَراف: 106[املَائدة:  َِّ ِ ]، {قَاُلوا تـََقاَمسُوا 
ا آَتى ]. و 49[النَّمل:  ُفالٌن ُمَقسَُّم الَوْجِه، وَقِسيُم الَوْجِه، أي َصِبيُحُه. والَقساَمُة: اُحلْسُن، وأْصُله من الِقْسَمِة، كأمنَّ

ا قيَل ُمَقسٌَّم ألنه يـَْقِسُم ِحبُْسِنِه الطَّْرَف، َفال  َمْوِضٍع يـَثْـُبُت يف ُكلَّ َمْوِضٍع َنِصيَبُه من اُحلْسِن فـََلم يـََتفاَوْت، وقيَل: إمنَّ
] فسّماهم 91-90ُدوَن َمْوِضٍع. وقولُه: {َكَما أَنـْزَْلَنا َعَلى اْلُمْقَتِسِمَني *الَِّذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضَني } [اِحلجر: 

م قّسموه أي فّرقوه وجعلوه أعضاء كأعضاء اجلزور، فقالوا عنه: أساطري األولني، وقالوا ساحٌر أو  مقتسمني أل
َِّ،جمنون، وقالوا َِّ َمْن يُرِيُد مقابلة َرُسوَل ا ً... الذين َتقاَمسُوا ُشَعَب َمكََّة لَِيُصدُّوا َعْن سبيِل ا  : افرتى على هللا كذ

 وقيَل: الذيَن َحتاَلُفوا على َكْيِدِه.
ل تعاىل: {ُمثَّ َقَسْت قـُُلوُبُكْم} قسو: الَقْسَوُة: ِغَلُظ الَقْلِب، وأْصُله ِمْن َحَجٍر قاٍس. واملُقاساُة: ُمعاَجلَُة ذلك. قا

َِّ} [الزَُّمر: 74[البَـَقَرة:  ]. وقوله: 53]، {َواْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم} [اَحلّج: 22]، {فـََويٌل لِْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم ِمْن ِذْكِر ا
 ُلوبـُُهْم ِخباِلَصة.] قُرِىَء: َقِسيًَّة، أي ليسْت قُـ 13{َوَجَعْلَنا قـُُلوبـَُهْم َقاِسَيًة} [املَائدة: 

َشْعريَرُة: قشعر: اْقَشَعرَّ ِجْلُدُه: َأَخَذْتُه رِْعَدٌة. فهو ُمْقَشِعرٌّ، مجعه: َقشاِعُر، واقشعرَِّت األرُض: اربدَّْت وتقبََّضْت، والقُ 
] أي َُْخُذُهم رِعدٌة من وعيِدِه فيعلو 23الّرِْعَدُة. قوله تعاىل: {تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َخيَْشْوَن َربـَُّهْم} [الزَُّمر: 

 جلوَدُهْم قشعريرٌة.
َِّ َقْصُد السَِّبيِل} [الّنحل:  ] أي أوجب هللا على نفسه بياَن استقامة 9قصد: القْصُد: اْسِتقاَمُة الطريِق {َوَعَلى ا
االْقِتصاُد على نوعني: أَحُدُمها حمموٌد على الطريق. يقاُل: َقصْدُت َقْصَدُه، أي َحنَْوُت َحنَْوُه، ومنه: االْقِتصاُد؛ و 

ا بـَْنيَ ال تـََّهوُِّر اِإلْطالِق، وذلك فيما له َطَرفاِن: إْفراٌط وتـَْفريٌط، كاجلُوِد فإنه بـَْنيَ اإلْسراِف والُبْخِل، وكالشَّجاَعِة فإ
. وإىل هذا النَّْحِو ِمَن االْقِتصاِد أشاَر ]19واُجلْنبِ، وحنِو ذلَك. وعلى هذا قولُه: {َواْقِصْد ِيف َمْشِيَك} [لقَمان: 

]. وأما يف املفهوم االْصطالِحّي 67بقولِه: {َوالَِّذيَن ِإَذا أَنْـَفُقوا ملَْ ُيْسرِفُوا َوملَْ يـَْقتـُُروا وََكاَن بـَْنيَ َذِلَك قَـَواًما } [الُفرقان: 
القتصاد ُيَكىنَّ به َعمَّا يـََقُع بـَْنيَ حمموٍد وَمْذُموٍم، كالواِقع والنوع الثاِين من ا». رعاية شؤون املال«اآلّين االقِتصاُد تعين 

ُهْم ُمْقَتِصٌد} [فَاطِ  ُهْم ظَاِملٌ لِنَـْفِسِه َوِمنـْ ]. وقولُه: 32ر: بـَْنيَ الَعْدِل واجلَْوِر، والَقرِيِب والَبِعيِد، وعلى ذلك قولُه: {َفِمنـْ
َر ُمَتناِهي البـُْعِد.] أي َسَفراً 42{َوَسَفًرا َقاِصًدا} [الّتوبَة:  طاً َغيـْ   ُمتَـَوسِّ

رياً. والتـَّْقصُري: قصر: الِقَصُر: ِخالُف الطُّوِل، وُمها ِمَن األْمساِء املَُتضاِيَفِة اليت تـُْعتَـبَـُر ِبَغْريها. َوَقَصْرُت كذا: َجَعْلُتُه َقصِ 
َي الَقْصُر، وَمجُْعُه: ُقُصوٌر {َوَقْصٍر َمِشيٍد } [اَحلّج: اْسٌم للتَّْضِجيع. وَقَصْرُت كذا: َضَمْمُت بعَضُه إىل بعٍض، ومنه مسُِّ 

]. وقيَل: الَقْصُر 32]، {ِإنـََّها تـَْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصِر } [املُرَسالت: 10]، {َوَجيَْعْل َلَك ُقُصورًا } [الُفرقان: 45
لَقْصر، َكَتْشِبيِه ذلك يف قولِه: {َكأَنَُّه ِمجَاَلٌة ُصْفٌر } ُأُصوُل الشََّجر، الواِحَدُة: َقْصَرٌة، ِمْثُل َمجَْرٍة وَمجر، وتشبيهُ  ها 

]. وَقَصَر 72]. وَقَصْرتُُه: َجَعْلُته يف َقْصر، ومنه قوُله تعاىل: {ُحوٌر َمْقُصوَراٌت ِيف اْخلَِياِم } [الرَّمحن: 33[املُرَسالت: 



ا تَـ  ]. 101ْرِخيصاً {فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَْقُصُروا ِمَن الصََّالِة} [النَِّساء: الصَّالَة: َجَعَلها َقِصريًَة بِتَـْرِك بعض رََكعاِ
ُلْغُه. وامرأٌة قاِصَرُة الطَّْرِف: ال َمتُدُّ  وَقَصْرُت اللَّْقَحَة على فـََرسي: أي َحَبْسُت. وَقَصَر السَّْهُم َعِن اهلََدِف، أي مل يـَبـْ

]. وَقصََّر َشَعَرُه: َجزَّ بعَضه {ُحمَلِِّقَني ُرُؤوَسُكْم 56يِهنَّ َقاِصَراُت الطَّْرِف} [الرَّمحن: َطْرَفها إىل غِري بـَْعِلَها {فِ 
رِيَن} [الَفْتح:  َتَصَر 27َوُمَقصِّ ]. وَقصَّر يف كذا، أي َتواَىن. وَقصََّر عنه: مل يـَنَـْلُه، وأْقَصَر َعنُه: َكفَّ َمَع الُقْدَرِة عليه. واقـْ

ا. وأْقَصَرِت على كذا: اكْ  لشَّيِء القِصري منه، أي القليِل. وأْقَصَرت الشاُة: أَسنَّْت حىت َقصَر أْطراُف أْسناِ ِ تَـَفى 
: تـَتَـبُُّع األثَِر، يقاُل: َقَصْصُت أثـَرَ  ُه. والَقَصُص: املرأُة: َوَلَدْت أوالداً ِقصاراً. والتِّْقصاُر: ِقالَدٌة َقِصريٌَة. قصـص: الَقـصُّ

رِِمهَا َقَصًصا } [الكهف:  األثـَرُ  َ ا َعَلى آ يِه} [الَقَصص: 64{فَاْرَتدَّ ] ومنه قيَل ِلما 11]، {َوَقاَلْت ِألُ◌ْخِتِه ُقصِّ
َقى ِمَن الَكأل، فَـيُـتَـتَـبَُّع أثـَُرُه: َقِصيٌص. وَقَصْصُت ظُْفَرُه. والَقَصُص: األْخباُر املُتَـتـَبـََّعُة {َهلَُو اْلَقصَ  ل ُص احلَْقُّ} [آيـَبـْ

َرٌة} [يُوُسف: 62ِعمَران:  ]، {نـَُقصُّ َعَلْيَك 25]، {َوَقصَّ َعَلْيِه اْلَقَصَص} [الَقَصص: 111]، {ِيف َقَصِصِهْم ِعبـْ
]، {يـَُقصُّ َعَلى َبِين ِإْسَرائِيَل} [النَّمل: 7]، {فـََلنَـُقصَّنَّ َعَلْيِهْم ِبِعْلٍم} [األعَراف: 3َأْحَسَن اْلَقَصِص} [يُوُسف: 

لَقَوِد {َواْجلُُروَح ِقَصاٌص} [املَائدة: 176اْقُصِص اْلَقَصَص} [األعَراف: ]، {فَ 76 ِم  ]. 45]. والِقصاُص تـَتَـبُُّع الدَّ
] ففيـه 179والِقصاص واملقاصَُّة واملعاوضُة واملبادلُة نظائر. وأمَّـا قولـه تعالـى: {َوَلُكْم ِيف اْلِقَصاِص َحَياٌة} [البَـَقَرة: 

لقتل فذكَر القصاَص ارتدع، فكان ذلك سبباً قوالن، أَحُدمهُ  ا: أنَّ معناه: يف إجياب القصاص حياة، ألنَّ من َهمَّ 
ِهم ِمَن للحياة. والقصاُص يعتُرب مْزَجَرًة قويًَّة عن إقداِم النَّاِس على القتل، ويف حاِل َزْجرِِهْم َعِن الَقْتِل َخْوفاً على أنـُْفسِ 

ياة. واآلَخُر: َمْعَناُه أن لكم يف ُوقوِع القتل حياًة، ألنَُّه ال يُقتل إال القاِتل دوَن غريِِه، القصاِص يكوُن هلم بقاء احل
 ِخبَِالِف ما كان يفَعُلُه أهُل اجلاهليِة وما يفعله اليوَم َمْن ُهْم على شاِكَلتهم.

 وَرْعٌد قاِصٌف: يف َصْوِتِه َتَكسٌُّر، ومنه قيَل ِلَصْوِت املَعاِزِف: َقْصٌف، ويـَُتَجوَُّز به يف ُكلِّ َهلْو.تـَْقِصُف ما َمرَّْت عليه من الشََّجر والِبناِء.  ] وهي اليت69قصف: {فـَيـُْرِسَل َعَلْيُكْم َقاِصًفا ِمَن الّرِيِح} [اإلسَراء: 
، وذلك ِعبارٌَة َعِن اهلَالِك، ] أي َحَطْمناها وَهَشْمناها11قصم: {وََكْم َقَصْمَنا ِمْن قَـْريٍَة َكاَنْت ظَاِلَمًة} [األنبَياء: 

]. والُقَصُم: الرُجُل الذي يـَْقِصُم َمْن 59وُيَسمَّى اهلَالُك قاِصَمَة الظَّْهِر. قال: {َوَما ُكنَّا ُمْهِلِكي اْلُقَرى} [الَقَصص: 
 قاَوَمُه.

: الَبِعيُد، يقاُل: َقَصْوُت عنه، وأْقَصْيُت: أبْـ  ً قصـو: الَقَصى: البُـْعُد. والَقِصيُّ َعـْدُت. وقوله: تعاىل: {َفانْـتَـَبَذْت ِبِه َمَكا
. والقاصي خالف الّداين. واملكان 22َقِصيا } [َمرَمي:  ] أي تـََنحَّت مرُمي ِحبَْمِلها إىل مكاٍن بعيٍد َعِن األعُنيِ

]. وقولُه: {ِإَىل 20َعى} [الَقَصص: األْقَصى، والناِحَيُة الُقْصَوى، ومنه قولُه: {َوَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َيسْ 
ْلُعْدَوِة اْلُقصْ ] يـَْعِين بيَت املَْقِدس، َفَسمَّاُه األْقَصى، اْعِتباراً ِمبكاِن املُخاطَِبَني ِبِه ِمَن النَّيبِّ 1اْلَمْسِجِد األَْقَصى} [اإلسرَاء:  ِ نـَْيا َوُهْم  ْلُعْدَوِة الدُّ ِ ]، أي وأَنـُْتم ـ املسلمون ـ على ماِء 42َوى} [األنَفال: وأصحاِبِه، وقال: {ِإْذ أَنـُْتْم 

 َبْدٍر يف جانِب الوادي األقرِب ِمَن املدينِة، وهم ـ املشركون ـ يف اجلانِب األبَعِد.



َنا ِفيَها َحبا *َوِعنَـًبا َوَقْضًبا } [َعَبَس:  ] والقضب هو القتُّ الرطب، يـُْقَضُب مرًّة بعَد 28-27قضب: {َفَأنـْبَـتـْ
ت. واملَقاِضُب: األرُض اليت تـُْنِبُتها. والَقِضيُب: حنُو الَقْضِب، لكِن الَقِضيُب  ُأخرى، أي يُقطُع ويكوُن َعَلفاً للحيوا

يبَّ (ص)  ُيْستَـْعَمُل يف فـُُروِع الشََّجر، والَقْضُب ُيْستَـْعَمُل يف البَـْقِل. والَقْضُب: َقْطُع الَقْضِب والَقِضيِب، وُرِوَي أنَّ الن . وَسْيٌف قاِضٌب، وَقِضيٌب: أي قاِطٌع. فالقِضيُب َهُهنا مبعىن الفاِعِل، ويف )53(كان إذا رأى يف ثـَْوٍب َتْصِليباً َقَضَبهُ 
َتَضَب َحِديثاً، إذا أوَرَدُه قبَل أْن َهذَّبَُه يف نـَْفِسه.  األوَِّل ِمبعَىن املَْفُعوِل. ومنه اقـْ

، وانـَْقضَّ  احلاِئُط: َوَقَع، ويف قوله: {فـََوَجَدا ِفيَها ِجَدارًا يُرِيُد َأْن يـَنـَْقضَّ َفَأقَاَمُه} [الكهف: قض: َقَضْضُتُه فانـَْقضَّ
َن عليه 77 ] حائٌط متصدٌِّع يوشك أْن يقَع فأَقاَمُه. وانـَْقضَّ الطَّائُر: َهَوى يف َطَريانِه. وأَقضَّ عليه َمْضَجعه: أي َخشَّ

 اً للراحِة، فأتْـَعَبُه.املكاَن الذي َيْضَطِجُع فيه طََلب
. فِمَن القَ  : إِهليٍّ وَبَشريٍّ ْوِل قضـى: الَقضـاُء: َفْصـُل األْمِر قـَْوًال كان ذلك أو ِفْعًال. وُكلُّ واِحٍد منهما على وْجَهْنيِ

ُه} [اإلسَراء:  َّ َنا ِإَىل َبِين ِإْسَرائِيَل ِيف ] أي أَمَر بذلك، وقا23اِإلِهليِّ قوله: {َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإ ل: {َوَقَضيـْ
ِإلْعالِم والَفْصِل يف اُحلْكِم، أي أْعَلْمناُهْم وأوَحْينا إليهم َوْحياً جْزماً، وعلى هذا 4اْلِكَتاِب} [اإلسَراء:  ] فهذا َقضاٌء 

َنا ِإَلْيِه َذِلَك اَألْمَر َأنَّ َداِبَر َهُؤَالِء َمْقُطوٌع} [اِحلجر ِحلَْقِّ 66: {َوَقَضيـْ ُ يـَْقِضي  َّ ]. وِمَن الِفْعِل اِإلِهليِّ قولُه: {َوا
]، وقولُه: {فـََقَضاُهنَّ َسْبَع َمسَاَواٍت ِيف يـَْوَمْنيِ} [ُفّصَلت: 20َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َال يـَْقُضوَن ِبَشْيٍء} [َغافر: 

، والَفراِغ 12 ]. وقولُه: {َوَلْوَال 117منه، حنُو: {َبِديُع السََّماَواِت َواَألْرِض} [البَـَقَرة: ] إشارٌَة إىل إجياِده اإلْبداِعيِّ
نَـُهْم} [الّشورى:  ] أي َلُفِصَل يف اِخلالِف بينَـُهْم؛ وِمَن القوِل 14َكِلَمٌة َسبَـَقْت ِمْن َربَِّك ِإَىل َأَجٍل ُمَسّمًى َلُقِضَي بـَيـْ

، حنُو َقَضى احلاِكُم بكذا، ُتْم َمَناِسَكُكْم}  الَبَشرِيِّ لقوِل، وِمَن الِفْعِل الَبَشرِيِّ {فَِإَذا َقَضيـْ فإنَّ ُحْكَم احلاِكم يكوُن 
َا اَألَجَلْنيِ َقَضْيُت َفالَ 29]، {مثَُّ ْليَـْقُضوا تـََفثـَُهْم َوْلُيوُفوا نُُذوَرُهْم} [اَحلّج: 200[البَـَقَرة:  َنَك أَميَّ ] {قَاَل َذِلَك بـَْيِين َوبـَيـْ

َها َوَطًرا} [األحَزاب: 28ْدَواَن َعَليَّ} [الَقَصص: عُ  ]، و {مثَُّ اْقُضوا ِإَيلَّ َوَال تـُْنِظُروِن } 37]، {فَـَلمَّا َقَضى َزْيٌد ِمنـْ
َرُغوا ِمْن أْمرُِكْم، {فَاْقِض َما أَْنَت قَاٍض} [طه: 71[يُونس:  نـْيَ 72] أي افـْ َا تـَْقِضي َهِذِه اْحلََياَة الدُّ ا } [طه: ]، {ِإمنَّ

 ]. وقوُل الشاِعر:72
 َقَضْيُت أُُموراً مث غاَدْرُت بـَْعَدها

لقضاِء، فيقاُل: ُفالٌن َقَضى َحنَْبه، كأنه َفَصَل أمْ   لَقْول والِفْعِل مجيعاً. ويـَُعبـَُّر َعِن املوِت  َرُه املُْخَتصَّ َحيَْتِمُل الَقضاَء 
َتِظُر} [األحَزاب: به ِمْن ُدْنياُه، وقولُه: {َفِمنـُْهْم َمْن قَ  ُهْم َمْن يـَنـْ ] قيَل: َقَضى نَْذرَُه، ألنه كان قد 23َضى َحنَْبُه َوِمنـْ

َسّمًى ألَزَم نـَْفَسه أْن ال يـَْنُكَل َعِن الِعَدى، أو يـُْقَتَل، وقيَل: َمْعناُه منهم من ماَت. وقال: {مثَُّ َقَضى َأَجًال َوَأَجٌل مُ 
تَـَها َكاَنِت اْلَقاِضَيَة } [احلَاقَّة: ] قيَل ُعِينَ 2ِعْنَدُه} [األنَعام:  َليـْ ألوَِّل أَجُل احلَياِة، والثاِين أَجُل البَـْعث. وقال: {َ  

َنا رَبَُّك} [الّزخُرف: 27 َماِلُك لِيَـْقِض َعَليـْ َ َدْوا  َنا َعَلْيِه 77]، {َوَ ] وذلك ِكنايٌَة َعن املوت، وقال: {فـََلمَّا َقَضيـْ
]. وَقَضى الدَّْيَن: َفَصَل األْمَر فيه ِبَردِِّه. واالْقِتضاُء: املُطالََبُة 14ْم َعَلى َمْوتِِه ِإالَّ َدآبَُّة اَألْرِض} [َسَبإ: اْلَمْوَت َما َدهلَُّ 



ِِْم ] أي ُفرغ مْن أَجِلِهم وُمدَّ 11بَِقضائِِه، ومنه قوهلُم: هذا يـَْقِضي كذا. وقولُه: {َلُقِضَي ِإَلْيِهْم َأَجُلُهْم} [يُونس: 
]، 71]، {َكاَن َعَلى َربَِّك َحْتًما َمْقِضيا } [َمرَمي: 21املَْضُروبة لِلحياِة. وقولُه: {وََكاَن أَْمًرا َمْقِضيا } [َمرَمي: 

ْمًرا} [آل ] أي ُفِصَل، تنبيهاً أنه صاَر ِحبَْيُث ال ُميِْكُن َتالِفيه. وقولُه: {ِإَذا َقَضى أَ 210{وُقِضَي اَألْمُر} [البَـَقَرة: 
] فكلُّ قوٍل َمْقُطوٍع به من قوِلَك هو كذا، أو ليس بكذا، يقاُل له: َقِضيٌَّة. ومن هذا يقاُل: َقِضيٌَّة 47ِعمَران: 

لشيِء أنه كذا وليسَ  ها َعَىن َمن قال: التَّْجرِبَُة َخَطٌر، والَقضاُء َعِسٌر. أي اُحلْكُم  َّ ا  بكذصادَقٌة، وقِضيٌَّة كاِذبٌَة، وإ
 .)54(»َعِليٌّ أْقضاُكمْ «أْمٌر َصْعٌب، وقال عليه وعلى آله السالُم: 

]، 33[الرَّمحن:  قطر: الُقْطُر: اجلاِنُب، النَّاِحَيُة، ج أْقطاٌر {ِإِن اْسَتطَْعُتْم َأْن تـَنْـُفُذوا ِمْن أَْقطَاِر السََّماَواِت َواَألْرِض}
]. وَقَطْرتُه: ألَقيـُْته على ُقْطرِِه. وتـََقطََّر: َوَقَع على ُقْطرِِه، ومنه: َقَطَر 14} [األحَزاب: {َوَلْو ُدِخَلْت َعَلْيِهْم ِمْن أَْقطَارَِها

َي لذلك َقْطراً. وَتقاَطَر القوُم: جاُؤوا مجاعاٍت كثريًة كالَقْطر. وقيَل: اِإلْنفـاُض يـَْقِطـُر اجلَ  لَـَب، املََطُر: أي َسَقَط، ومسُِّ
فَـَقلَّ زاُدُهم َقَطُروا اإلِبَل وَجَلُبوهـا للبَـْيـِع. والَقِطراُن: ما يـَتَـَقطَُّر ِمَن اهلِناِء. قال: {َسَرابِيُلُهْم ِمْن  أي إذا أنـَْفـَض القومُ 
} ] وقُرىَء ِمْن ِقْطر آٍن، أي ِمْن ُحناٍس ُمذاٍب قد أِينَ َحرُّها. وقال: {آُتوِين أُْفرِْغ َعَلْيِه ِقْطًرا 50َقِطَراٍن} [إبراهيم: 

ِه ِإَلْيَك} [آل ِعمَران: 96[الكهف:  ً. قال تعاىل {َوِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإْن ََْمْنُه ِبِقْنطَاٍر يـَُؤدِّ ] أي ُحناساً ُمذا
ُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنطَاًرا} [النَِّساء: 75 : ما فيه ُعُبوُر احلَياِة، ]. والَقناِطُري: َمجُْع الَقْنَطَرِة، والَقْنَطَرُة ِمَن املالِ 20]، {َوآتـَيـْ

لَقْنَطرَِة، وذلـك َغْيـُر َحمُْدوِد الَقْدِر يف نـَْفِسِه، وإمنا هو ِحبََسِب اإلضاَفِة، كالِغَىن، فَـُربَّ إْنساٍن يَ  لقليِل، تشبيهًا  ْستَـْغِين 
لَكِثِري. وِلما قُلنا اْختَـَلُفوا يف َحدِِّه، فقيَل: أْربـَعُ  [آل ِعمَران: ِمْلُء َمْسِك ثـَْوٍر َذَهباً، إىل َغْري ذلك، وذلك كاْخِتالِفِهْم يف َحدِّ الِغَىن. وقولُه: {َواْلَقَناِطِري اْلُمَقْنَطَرِة} وَن أُوِقيًَّة، وقال اَحلَسُن: ألٌف ومائـََتا ِديناٍر، وقيَل: وآَخر ال َيْستَـْغِين 

ِنُري ُمَدنـََّرٌة.] أي املَْجُموَعِة ِقْنطاراً قْنطاراً، كقوِلَك: َدراِهمُ 14   ُمَدْرَمهٌَة، وَد
ْل َلَنا ِقطََّنا قـَْبَل يـَْوِم احلَِْساِب } [ص:  ]. الِقطُّ: الصَّحيفُة، وهو اْسٌم للَمْكُتوِب، واملَْكُتوِب 16قط: {َوقَاُلوا َربـََّنا َعجِّ

ً، وإن مل يك : الشيُء املَْقُطوُع فيه. مث قد ُيَسمَّى املَْكُتوُب بذلك كما ُيَسمَّى الكالُم ِكتا ً. وأْصُل الِقطِّ ْن َمكُتو
ٍس رضي هللا َعْرضاً، كما أنَّ الِقدَّ هو املْقُطوُع ُطوًال. والِقطُّ: النَِّصيُب املَْفُروُز، كأنه ُقطَّ، أي أُْفرَز. وقد َفسَّر ابُن عبا

ُتُه َقط: ِعبارَةٌ  ْعُر: أي َعال. وما َرأيـْ ِة الزَّماِن املَْقُطوِع به. وَقْطِين: َحْسِيب. عنه اآليََة به، وَقطَّ السِّ  َعْن ُمدَّ
لَبِصريَِة كاألشياِء املَْعُقوَلِة، َفِمْن ذلك َقطْ  لَبَصِر كاألْجساِم، أو ُمْدرَكاً  ُع األعَضاِء قطع: الَقْطُع: فْصُل الشيِء ُمْدرَكاً 

]، {َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقَطُعوا أَيِديـَُهَما} 124ْن ِخَالٍف} [األعَراف: حنُو قوِلِه: {َألُ◌َقطَِّعنَّ أَْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم مِ 
يًما فـََقطََّع أَْمَعاَءُهْم } [َحممَّد: 38[املَائدة:  ]، وَقْطُع الثـَّْوِب، وذلك قولُه تعاىل: {فَالَِّذيَن 15]، {َوُسُقوا َماًء محَِ

ٍر} [اَحلّج: َكَفُروا ُقطَِّعْت َهلُْم ثَِياٌب ِمْن  ُر والسُُّلوُك، 19َ ]. وَقْطُع الطَّريِق، يقاُل على َوْجَهْنيِ: أَحُدُمها يُراُد به السَّيـْ
 السَِّبيَل} والثاِين يُراُد به الَغْصُب ِمَن املَارَِّة والساِلِكَني للطريِق، حنو قولِه: {أَِإنَُّكْم َلَتْأتُوَن الّرَِجاَل َوتـَْقَطُعونَ 

َِّ} [األعَراف: 29[الَعنكبوت:  ُهْم َعِن 45] وذلك ِإشاَرٌة إىل قولِِه: {الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل ا ] وقوِلِه: {َفَصدَّ



َي ذلك َقْطَع الطريِق ألنه يـَُؤدِّي إىل انقطاِع الناِس َعِن الطريِق، فُجِعَل ذلك َقْطعاً 24السَِّبيِل} [النَّمل:  ] وإمنا مسُِّ
ِهلْجران وَمْنِع الِربِّ، للطريِق. وَقطْ  باَحِة: ُعُبورُُه. وَقْطُع الوْصِل: هو اهلِْْجراُن. وَقْطُع الرَِّحِم: يكوُن  لسِّ ُع املاِء 

ُ ِبِه َأْن يُوَصَل} [الّرعد: 22{َوتـَُقطُِّعوا َأْرَحاَمُكْم } [َحممَّد:  َّ يَـْنظُْر} ]، {مثَُّ ْليَـْقَطْع فـَلْ 25]، {َويـَْقَطُعوَن َما أََمَر ا
ب 15[اَحلّج:  لتفصيل يف  الْخِتناِق، وهو َمْعَىن قول ابِن عباس. (راجع معىن اآلية  ]، وقد قيَل: لِيَـْقَطْع أَجَلُه 

ان: ]، وقوُلُه: {لِيَـْقَطَع طََرًفا} [آل ِعمرَ 32سبب). وَقْطُع األْمِر: َفْصُلُه، ومنه قولُه: {َما ُكْنُت َقاِطَعًة أَْمرًا} [النَّمل: 
نَعام: ] أي يـُْهِلَك َمجاَعًة منهم. وَقْطُع داِبر اإلْنساِن: هو إفناُء نـَْوِعِه {فـَُقِطَع َداِبُر اْلَقْوِم الَِّذيَن ظََلُموا} [األ127
] أي إال 110وبَة: ]. وقولُه: {ِإالَّ َأْن تـََقطََّع قـُُلوبـُُهْم} [التّ 66]، {َأنَّ َداِبَر َهُؤَالِء َمْقُطوٌع ُمْصِبِحَني } [اِحلجر: 45

َقِطُع قـُُلوبـُُهْم َندماً على تـَْفرِيِطهم. وِقْطٌع مَن اللْيِل: ِقطْ  ا تـَنـْ َِْهِلَك أْن َميُوُتوا، وقيَل إالَّ أْن يـَُتوبُوا تـَْوبًَة  َعٌة منه {َفَأْسِر 
ْرَمِة والِفْرَقِة وَغْري ذلك ِمْن أمساِء ]. والَقِطيُع، ِمَن الَغَنِم، َمجُْعه: ُقْطعانٌ 81ِبِقْطٍع ِمَن اللَّْيِل} [ُهود:  ، وذلك كالصِّ

ه: َطَرفُُه اّلذي اَجلماَعِة املُْشتَـقَِّة ِمْن َمْعَىن الَقْطِع. وأصاَب ِبئـَْرُهْم ُقْطٌع: أي انْـَقَطع ماُؤها. املُنـَْقَطُع ِمَن الواِدي وحنوِ 
 ينَقِطُع ِعْنَدُه.

]. 23والِقْطُف: املَْقُطوُف منه، وَمجُْعه: ُقُطوٌف {ُقُطوفـَُها َدانَِيٌة } [احلَاقَّة:  قطف: يقاُل: َقطَْفُت الثَّمرَة َقْطفاً.
لنِّْقِض  ابُة َقْطفاً، َفِهي َقُطوٌف، واْسِتعَماُل ذلك فيه اْسِتعاَرٌة، وَتْشِبيٌه بقاِطِف شيٍء كما يُوَصُف  على ما وَقطََفِت الدَّ

َم ِذْكرُُه. وأْقَطَف الَكْرمُ   : د ِقطاُفُه. والِقطاَفُة ما َيْسُقُط منه كالنِّفايِة.تـََقدَّ
] أي األثر يف َظْهر النَّواِة، وِقيَل: لَُفاَفُة النُّواة، 13قطمر: {َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما َميِْلُكوَن ِمْن ِقْطِمٍري } [َفاِطر: 

 وذلك َمَثٌل للشَّيِء الطَِّفيِف.
ساَق لُه كالبطِّيِخ والكوسى واْلِقثَّاِء، أو ُكلُّ شجرٍة تبقى من الشتاِء إىل الصَّْيِف ليَس هلا ساق.والُقْطُن: النباُت اّلذي ] القرُع الرَّْطُب، واِحُدُه يـَْقطيَنٌة، واْليَـْقطُني: ُكلُّ ما ال 146َعَلْيِه َشَجَرًة ِمْن يـَْقِطٍني } [الصَّافات: قطن: {َوأَنـْبَـتـَْنا 

 ثياُب. والِقطعُة منه ُقْطَنٌة.ُحتاُك منُه ال
 َمجَْع قاِعٍد قعد: الُقُعوُد: يُقاَبُل به الِقياُم. والَقْعَدُة للَمرَِّة، والِقْعَدُة للحال اليت َيكوُن عليها القاِعُد. والُقُعوُد قد يكونُ 

ََّ ِقَياًما َوقـُُعوًدا} [النَِّساء:  ]. واملَْقَعُد: 191ََّ ِقَياًما َوقـُُعوًدا} [آل ِعمَران: ]، {الَِّذيَن َيْذُكُروَن ا103{فَاذُْكُروا ا
] أي يف َمكاِن ُهُدوٍّ. وقولُه: 55َمكاُن الُقُعوِد، وَمجُْعُه: َمقاِعُد. {ِيف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدٍر } [الَقَمر: 

لقاِعِد، ] ِكنايٌَة َعن املَْعرَكَ 121{َمَقاِعَد لِْلِقَتاِل} [آل ِعمَران:  . ويـَُعبـَُّر عِن املَُتكاِسِل يف الشيِء  ا املُْستَـَقرُّ ِة اليت 
ُر أُْوِيل الضََّرِر} [النَِّساء:  ]، ومنه، َرُجٌل قـَُعَدٌة، وُضَجَعٌة، وقولُه: 95حنُو قولِه: {َال َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني َغيـْ

ُ اْلُمَجاِهِدينَ  َّ لُقُعوِد له حنُو: 95 َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجًراَعِظيًما } [النَِّساء: {َوَفضََّل ا ]، وَعِن التـََّرصُِّد للّشيِء 
َّ َهاُهَنا َقاِعُدوَن } [املَائدة: 16{َألَ◌قـُْعَدنَّ َهلُْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم } [األعرَاف:  ] يـَْعِين 24]. وقولُه: {ِإ َماِل َقِعيٌد} [ق: ُمتَـَوقُِّعوَن، وقولُه: {عَ  ] أي َمَلٌك يـَتَـَرصَُّدُه وَيْكُتُب له وعليه، ويقاُل ذلك 17ِن اْلَيِمِني َوَعِن الشِّ



َك ِحْفَظَك. للواِحِد واجلمِع. والَقِعيُد ِمَن الَوْحِش: ِخالُف النَِّطيِح. وَقِعيَدَك هللا، وِقْعَدَك هللا: أي َأسَأُل َهللا الذي يَلَزمُ 
]. واملُْقَعُد: َمْن 60ِلَمْن قـََعَدْت عن احلَْيِض والتـََّزوُِّج، والَقواِعُد: َمجُْعها {َواْلَقَواِعُد ِمَن النَِّساِء} [النُّور: والقاِعَدُة: 

ْفدَُع، فقيَل له: ُمْقَعٌد، وَمجُْعه: ُمقْ  َعداٌت. وثَْدٌي قـََعَد عِن الديواِن، وِلَمْن يـَْعَجُز عِن النـُُّهوِض ِلَزمانَة به، وبه ُشبَِّه الضِّ
ِتىٌء، ُمَصوٌَّر ِبُصوَرتِِه. واملُْقَعُد: ِكنايٌَة عِن اللَِّئيِم املَُتقاِعِد عِن املكارِِم. وَقواِعدُ  الِبناِء: أساُسُه {َوِإْذ  ُمْقَعٌد للكاِعِب: 

 ِج: َخَشباُته اجلَارِيَُة َجمَْرى َقواِعِد الِبناِء.]. وَقواِعُد اهلَْودَ 127يـَْرَفُع ِإبـَْراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت} [البَـَقَرة: 
َقِعٍر } [الَقَمر:  ايَُة أْسَفِلِه. قال تعاىل: {َكأَنـَُّهْم أَْعَجاُز َخنٍْل ُمنـْ ] أي ذاِهٍب يف قَـْعر األرِض. 20قعر: قَـْعُر الشَّيِء: ِ

َل: َمْعَىن انـَْقَعَرْت: َذَهَبْت يف قـَْعر األرِض، وإمنا أراَد تعاىل أنَّ وقال بعُضهم: انـَْقَعَرِت الشََّجَرُة: انْـَقَلَعْت ِمن قـَْعرها، وقي
: َهلا قَـْعٌر. وقَـعََّر هؤالِء اْجتـُثُّوا كما اْجُتثَّ النَّْخُل الذاِهُب يف قَـْعر األرِض، فـََلْم يـَْبَق َهلُْم َرْسٌم وال أثـٌَر. وَقْصَعٌة َقِعريَةٌ   كالَم ِمْن قـَْعر َحْلِقِه، وهذا كما يقاُل: َشدََّق يف كالِمِه، إذا أْخَرَجُه ِمْن ِشْدِقِه.ُفالٌن يف كالِمِه، إذا أْخرََج ال

فيقاُل: قفل: الُقْفُل، َمجُْعُه أْقفال، يقاُل: أقْـَفْلُت الباَب، وقد ُجِعَل ذلك َمَثًال ِلُكلِّ ماِنٍع لإلْنساِن ِمْن َتعاطي ِفْعٍل، 
]. وقيل للَبِخيِل: ُمْقَفُل الَيَدْيِن، كما يقاُل: َمْغُلوُل 24َعَلى قـُُلوٍب أَقْـَفاُهلَا } [َحممَّد: ُفالٌن ُمْقَفٌل َعْن كذا {َأْم 

اِهَبِة يف َسَفٍر؛ وال َقِفيُل: الياِبُس من الَيَدْيِن. والُقُفوُل: الرُُّجوُع من السََّفِر، والقاِفَلُة: الراِجَعُة من السََّفر، وقيَل أيضاً للذَّ
َل ، إّما ِلَكْوِن بعِضه راجعاً إىل بعٍض يف اليـُُبوَسِة، وإّما ِلَكْونِِه كاملُْقَفل ِلصالبَِتِه. يقاُل: قَـَفَل النَّباُت، وقَـفَ الشَّيءِ 

 الَفْحُل، وذلك إذا اْشَتدَّ هياُجُه فَـَيِبَس من ذلك وَهُزَل.
ُتُه: تَِبْعُت َقفاُه، واالْقِتفاُء: اتِّباُع الَقفا. كما أنَّ قفو: القفا: اخلَْلُف، يقاُل: قـََفْوتُه: أَصْبُت َقفاُه، وقَـَفْوُت أ تَـَفيـْ ِه ِعْلٌم} االْرِتداَف اتِّباُع الّرِْدِف. وُيَكىنَّ بذلك عن االْغِتياب، وتـَتَـبُِّع املَعاِيِب. وقولُه: {َوَال تـَْقُف َما َلْيَس َلَك بِ ثـََرُه، واقـْ

لِقيافَ 36[اإلسَراء:  ِة والظَّنِّ، والِقياَفُة: َمْقُلوبٌَة عن االْقِتفاِء فيما قيَل، حنُو َجَذَب وَجَبَذ، وهي ] أي ال َحتُْكْم 
لرُُّسِل} [البَـَقَرة:  ِ نَا ِمْن بـَْعِدِه  ُتُه: َجَعْلُتُه َخْلَفُه {َوقَـفَّيـْ ]. والقاِفَيُة: اْسٌم للُجْزِء األِخري ِمَن بْيِت 87ِصناَعٌة، وقـَفَّيـْ

ْعِر الذي حَ   قُُّه أْن يُراَعى َلْفظُُه فـَُيَكرََّر يف ُكلِّ بيٍت. والَقفاَوُة: الطَّعاُم الذي يـُتَـَفقَُّد به مْن يـُْعَىن به، فـَيـُتـََّبُع.الشِّ
{َوِإلَْيِه ِه، قلب: قـَْلُب الّشيِء: َتْصرِيُفُه وَصْرفُُه َعْن َوْجٍه إىل وْجه، َكَقْلِب الثـَّْوِب وقـَْلب اإلْنسان: أي َصْرِفِه َعْن َطريَقتِ 

ُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم} [آل ِعمرَان: 21تـُْقَلُبوَن } [الَعنكبوت:  َقِلْب 144]. واالْنقالُب: االْنِصراُف {انـَْقَلبـْ ]، {َوَمْن يـَنـْ
َقِلُبوَن } [األعَراف: 144َعَلى َعِقبَـْيِه} [آل ِعمَران:  َّ ِإَىل رَبَِّنا ُمنـْ َقَلٍب يـَنْـ 125]، {ِإ َقِلُبوَن } ]، {َأيَّ ُمنـْ

َي به ِلَكثْـَرِة 31]، {َوِإَذا انـَْقَلُبوا ِإَىل َأْهِلِهُم انـَْقَلُبوا َفِكِهَني } [املطّفِفني: 227[الشَُّعَراء:  ]. وقـَْلُب اإلْنساِن: قيَل مسُِّ لَقْلِب َعِن املَعاِين اليت َختَْتصُّ به ِمَن الرُّوِح والِعْلِم والشَّ  جاَعِة وَغْري ذلك. وقولُه: {َوبـََلَغِت اْلُقُلوُب تـََقلُِّبِه، ويـَُعبـَُّر 
] أي األْرواُح، وقيَل: تضخََّمِت القلوُب من الَفزَع حىت َسدَِّت احلََناِجَر. وقال: {ِإنَّ ِيف 10اْحلََناِجَر} [األحَزاب: 

ِْم َأِكنًَّة َأْن يـَْفَقُهوُه} [األنَعام: ] أي ِعْلٌم وفَـْهٌم {َوَجَعْلَنا َعلَ 37َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه قَـْلٌب} [ق:  ]، 25ى قـُُلِو
] أي تـَثْـُبَت به 10]. وقولُه: {َولَِتْطَمِئنَّ ِبِه قـُُلوُبُكْم} [األنَفال: 87{َوطُِبَع َعَلى قـُُلوِِْم فـَُهْم َال يـَْفَقُهوَن } [الّتوبَة: 



]، وعلى َعْكِسِه 4أَنـَْزَل السَِّكيَنَة ِيف قـُُلوِب اْلُمْؤِمِنَني} [الَفْتح: َشجاَعُتُكْم، ويـَُزوَل َخْوُفُكْم، ومنه: {ُهَو الَِّذي 
ُِم الرُّْعَب} [األحَزاب:  ِنَّ} [األحَزاب: 26{َوَقَذَف ِيف قـُُلِو ] أي 53]. وقولُه: {َذِلُكْم َأْطَهُر لُِقُلوِبُكْم َوقـُُلِو
] أْي ُمتـََفّرَِقٌة، وقولُه: {َوَلِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف الصُُّدوِر 14} [اَحلشر: أْجَلُب للِعفَِّة، أما قولُه: {َوقـُُلوبـُُهْم َشىتَّ 

اُر ال َجتْري إمنا جتري 25] أي الَبَصائُِر جمازاً، مثُل قولِه: {َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اَألنـَْهاُر} [البَـَقَرة: 46} [اَحلّج:  ] واأل
]. 66ُب الشيِء: تـَْغيريُه من حاٍل إىل حاٍل، حنُو: {يـَْوَم تـَُقلَُّب َوُجوُهُهْم ِيف النَّاِر} [األحزَاب: املِياُه اليت فيها. وتـَْقِلي

َِّ الُقُلوَب: َصْرُفها من 48وتـَْقِليُب األُموِر: َتْدِبريُها والنََّظُر فيها. قال: {َوقـَلَُّبوا َلَك األُُموَر} [الّتوبَة:  ]. وتـَْقِليُب ا ]. وتَـْقِليُب الَيِد: ِعبارٌَة َعِن النََّدِم ِذْكراً ِحلاِل ما 110 رأي. قال: {َونـَُقلُِّب أَْفِئَدتـَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم} [األنَعام: َرْأٍي إىل
الَِّذي يـََراَك ] أي يقلبها َنداَمًة. والتَّقلُُّب: التََّصرُُّف {42يُوَجُد عليه الناِدُم. قال: {َفَأْصَبَح يـَُقلُِّب َكفَّْيِه} [الكهف: 

]، ويرى هللا تصرفك حني تكون مبفردك ويرى 219-218ِحَني تـَُقوُم *َوتـََقلَُّبَك ِيف السَّاِجِديَن } [الشَُّعَراء: 
َُْخَذُهْم ِيف تـََقلُِّبِهْم َفَما ُهْم ِمبُْعِجزِيَن } [الّنحل:  ]، وقوله {َفَال 46تصرفك حني تكون مع مجاعة املصلني. {أَْو 

] أي فال ْيغُرْرَك  حممُد تصرُُّفهم وتنقُُّلُهم يف البالد للتجارات ساملَني أِصحَّاَء 4ْرَك تـََقلُّبُـُهْم ِيف اْلِبَالِد } [َغافر: يـَْغرُ 
. والَقِليُب: بعد ُكْفرهم، فإن هللا تعاىل ال َخيَْفى عليه حاُهلم وإمنا ُميِْهُلهم وال يهملهم. وَرُجٌل قـُلٌَّب ُحوٌَّل: َكِثُري التـََّقلُّب

 اخلَْنَدُق، احلْفرُة الّطويلُة الضيِّقُة.
ِق ِمْن َخْيٍط وِفضَّة قلد: الَقْلُد: الَفْتُل. يقاُل: قَـَلْدُت احلَْبَل، فهو قَِليٌد، وَمْقُلوٌد. والِقالَدُة: املَْفُتوَلُة اليت ُجتَْعُل يف الُعنُ 

ا ُشبَِّه ُكلُّ ما يـَُتَطوَُّق ِبِه، لِقالَدِة، كقولِه: َتوشََّح به،  وَغْريِمها، و َفُه، تشبيهاً  وُكلُّ ما حيُِيُط بشيٍء؛ يقاُل: تـََقلََّد َسيـْ
َرًة إذا َضَرْبَت ُعنـَُقُه. وقَـلَّْدتُُه َعَمًال: أ َرًة إذا وشَّْحَته به، و َ لوشاِح. وقـَلَّْدتُه َسْيفاً، يقاُل  ْلَزْمُتُه، وقـَلَّْدتُُه تشبيهًا  ا، وقيَل َخزائُِنها، وقيَل َمفاِحتُها، 63َزْمُتُه. وقولُه: {َلُه َمَقالِيُد السََّماَواِت َواَألْرِض} [الزَُّمر: ِهجاًء: ألْ  ] أي ما حيُِيُط 

 واإلشاَرُة ِبُكلِّها إىل َمْعًىن واِحٍد، وهو ُقْدَرتُُه تعاىل عليها، وِحْفظُُه َهلا.
َلَع املالَُّح السفيَنَة: َرفَ  َع قْلَعها أي ِشراَعها، وأقْـَلَع فالٌن عن األمر: َكفَّ عنه. وأْقلعِت السَّماُء كفَّْت عن قلـع: أَقـْ

َمسَاُء أَْقِلِعي} [ُهود:   ] معناه ُكفِّي، أي: أَْمِسكي َعِن املََطر.44اْلَمَطر. وقال هللاُ تعاىل: {َوَ
َغَر ُيْستَـْعَمالِن يف األْجساِم، مث ُيْسَتعاُر ُكلُّ واحٍد من قل: الِقلَُّة والَكثْـَرُة ُيْستَـْعَمالِن يف األْعداِد، كما أنَّ   الِعَظَم والصِّ

َغر ِلآلَخر. وقوله: {مثَُّ َال ُجيَاِوُروَنَك ِفيَها ِإالَّ قَِليًال } [األحَزاب:  ] أي وْقتاً قليًال، 60الَكثْـَرِة والِعَظِم وِمَن الِقلَِّة والصِّ
] أي وقتاً قليًال. أما 24] وقولُه: {ُمنَتُِّعُهْم َقِليًال} [لقَمان: 16تـَُّعوَن ِإالَّ قَِليًال } [األحَزاب: وكذا قولُه: {َوِإًذا َال متَُ 

ُهْم ِإالَّ قَِليًال} [املَ 20قولُه: {َما َقاتـَُلوا ِإالَّ َقِليالً } [األحَزاب:  ائدة: ] أي ِقتاًال قَِليًال. {َوَال تـََزاُل َتطَِّلُع َعَلى َخائَِنٍة ِمنـْ
ُ ِيف َمَناِمَك قَِليًال} [األنَفال: 13 َّ ]، {َويـَُقلُِّلُكْم ِيف َأْعُيِنِهْم} 43] أي َمجاَعًة قَِليَلًة. وقال تعاىل: {ِإْذ يُرِيَكُهُم ا

َرًة عن الذِّلَِّة اْعِتباراً مبا قال الشاِعُر:44[األنَفال:  لِقلَِّة   ] وُيَكىنَّ 
ألْكَثِر منه   َحصاً وَلْسَت 



 وإمنا الِعزَُّة للكاِثر 
ُتْم َقِليًال َفَكثـَّرَُكْم} [األعرَاف:   َرًة عن الِعزَِّة اْعِتباراً بقولِه: {َوَقِليٌل 86وعلى ذلك قولُه: {َواذُْكُروا ِإْذ ُكنـْ ا  ] وُيَكىنَّ 

 ُكلَّ ما يَِعزُّ يَِقلُّ ُوُجوُدُه، وقولُه: {َوَما ] وذاَك أنَّ 24]، {َوقَِليٌل َما ُهْم} [ص: 13ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر} [َسَبإ: 
] أي ما 85] جيوُز أن يكوَن اْسِتْثناًء من قولِه: {َوَما أُوتِيُتْم} [اإلسَراء: 85أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليالً } [اإلسَراء: 

ِيت َمثَناً أُوتِيُتْم الِعْلَم إالَّ قَِليًال منكم، وجيوُز أْن يكوَن ِصَفًة ملَ  َ ِ ْصَدٍر َحمُْذوف، أي ِعْلماً قليًال، وقولُه: {َوَال َتْشتَـُروا 
ُ للُمتَِّقَني يف 41َقِليًال} [البَـَقَرة:  َّ ْنيا كائِناً ما كاَن، وَجْعُلها َقليًال يف جْنِب ما أَعدَّ ا لَقِليل َهُهنا أْعراَض الدُّ نْـيَا قَِليٌل} [النَِّساء: اآلخرة، وعلى ذلك قولُُه: {قُ ] يـَْعِين  ]. وقَِليٌل: يُعبـَُّر به َعِن النـَّْفي، حنُو: قـَلَّما يـَْفَعُل ُفالٌن  77ْل َمَتاُع الدُّ

و قاِئماً، وما كذا، وهلذا َيِصحُّ أْن ُيْستَـثْـَىن منه على َحدِّ ما ُيْستَـثْـَىن مَن النـَّْفِي، فيقاُل: قـَلَّما يـَْفَعُل كذا ِإالَّ قاِعداً، أ
َِّ ِإالَّ َوُهْم 41ري َجمْراه، وعلى ذلك ُمحَل قولُه: {قَِليًال َما تـُْؤِمُنوَن } [احلَاقَّة: جيَْ  ِ ] وكقْولِه: {َوَما يـُْؤِمُن َأْكثـَُرُهْم 

َلْلت َكذا: َوَجْدُتُه خفيفاً، أي َقليُل املَْحَمِل كقوله: {أَقـَلَّْت َسَحاً 106ُمْشرُِكوَن } [يُوُسف:  ثَِقاًال} ]. وأقـْ
ا. واْستَـْقَلْلُتُه: رأيـُْتُه قَِليًال حنُو: اْسَتْخَفْفُتُه: رأ57[األعَراف:  ِ ْعِتباِر قـُوَّ يـُْتُه َخِفيفاً. ] أي اْحَتَمْلُتُه، فـََوَجَدْتُه َقِليًال  . وقـُلَُّة اجلََبِل: َشَعُفُه اْعِتباراً  بِِقلَِّتِه إىل ما َعداُه ِمَن أجزائِِه. وتـََقْلَقَل الشيُء، إذا  والُقلَُّة: ما أقـَلَّه اإلْنساُن ِمْن َجرَّة وُحبٍّ

 اْضَطَرَب، وتـََقْلَقَل املِْسماُر، َفُمْشَتقٌّ ِمَن الَقْلَقَلة، وهو ِحكايَُة َصْوت اَحلرََكِة.
وهو َجماٌز ُمرَسٌل من تسميِة الشَّيِء  قلم: الَقَلُم: املِْرَقُم الذي ُيكَتُب به، وهو فـََعَل مبعىن مفعول، كاحلَْفِر مبعىن املَْحفوِر،

ِقْلٌم، كما مبا َيؤوُل إليه، وأْصُل الَقْلِم: الَقصُّ من الشَّيِء الصُّْلِب كالظُّْفر، وَكْعِب الرُّْمِح والَقَصِب، ويقاُل لِلَمْقُلوِم: 
لَقَدِح الذي ُيْضَرُب  لّسْهم إذا قـُوَِّم، وَمجُْعه: أْقالٌم. يقاُل لِلَمنـُْقوِض نِْقٌض، وُخصَّ ذلك مبا ُيْكَتُب به، و به، أْي 

َا ِيف اَألْرِض ِمْن َشَجَرٍة أَْقَالٌم} [لقَمان: 1قال تعاىل: {ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُروَن } [الَقَلم:  ]، وقوله: 27]، {َوَلْو أَمنَّ
ْلَقَلِم } [الَعلق: ] أي أْقداَحُهْم مبعىن أسْ 44{ِإْذ يـُْلُقوَن أَْقَالَمُهْم} [آل ِعمَران:  ِ ] 4َهُمُهْم، أما قوله تعاىل: {َعلََّم 

 فَتنبيه لِِنْعَمِتِه على اإلْنساِن مبا أفاَدُه من الِكتابَِة.
ُة البـُْغِض، يقاُل: قالُه يْقِليِه ويـَْقُلوُه: أبـَْغَضُه واشَتدَّ كرُهُه له. {َما َودََّعَك َربَُّك َوَما   قَـَلى }قلى: الِقَلى: ِشدَّ

] أي من املُْبِغِضَني؛ َفَمْن 168] أي ما َجفاك وال أَبغَضك. {ِإّينِ لَِعَمِلُكْم ِمَن اْلَقاِلَني } [الشَُّعرَاء: 3[الّضحى: 
لُقلَِّة، فك ملَْقُلوَّ هو الذي أنَّ اَجَعَلُه ِمَن الواِو، فهو ِمَن الَقْلِو أي الرَّْمِي، ِمن قوِهلم: قـََلِت الناَقُة براِكِبها قـَْلواً، وقـََلْوُت   ة.يـَْقِذفُُه الَقْلُب ِمْن بـُْغِضه َفال يـَْقبَـُلُه. وَمْن َجَعَلُه ِمَن الياِء، فِمْن قـََلْيُت الُبْسَر والسَّويَق على املِْقال

ُبِل ِمْن َلُدِن اإلْنضاِج إىل ِحِني اِالْكِتناِز، ويُ  نـْ َسمَّى السَّويُق املتََّخُذ منه قمح: قال اخلليُل: الَقْمُح: البـُرُّ إذا َجَرى يف السُّ
أَسُه. َقِميَحًة. والَقْمُح: غضُّ البصر بعد َرْفع الرأِس، مث يقاُل لَِرْفِع الرأِس َكيـَْفما كان: َقْمٌح. وَقَمَح الَبِعُري: َرَفَع رَ 

ذلك، وَمَثٌل َهلُْم، وَقْصٌد إىل ] تشبيٌه ب8وأْقَمْحُت الَبِعَري: َشَدْدُت رَأَسُه إىل َخْلٍف. وقولُه: {ُمْقَمُحوَن } [يس: 



َِّ. وق ، وعن اِإلْذعاِن لَِقُبوِل الرُّْشِد، والتأيب عن اإلنْفاِق يف َسبيِل ا لتَّأيبِّ عن اِالْنِقياِد للَحقِّ يَل: إشاَرٌة إىل وْصِفِهْم 
 حاهلِِْم يف الِقياَمِة إِذ األْغالُل يف أْعناِقهْم والسَّالِسُل.

َي بذلك ألنه يـَْقُمُر ضَ قمر: الَقَمُر: قَ  ْوَء َمُر السَّماِء، يقاُل ِعْنَد االْمِتالِء، وأَْقَمَر اهلالُل: َصاَر يف الثالِثِة َقَمراً. قيَل: ومسُِّ
ُه ]، {َواْلَقَمَر َقدَّ 5الَكواِكِب، ويـَُفوُز به. قال تعاىل: {ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُوًرا} [يُونس:  ْرَ ]، {َكالَّ َواْلَقَمِر } 2]، {َواْلَقَمِر ِإَذا َتَالَها } [الّشمس: 1]، {َواْنَشقَّ اْلَقَمُر } [الَقَمر: 39َمنَاِزَل} [يس: 

ثِّر:  لقَ 32[املدَّ ُتُه يف الَقْمراِء. وَقَمَرِت الِقْربَُة: َفَسَدْت  ً: أتـَيـْ ْمراِء. واَألْقَمُر ما كان ]. والَقْمراُء: َضْوُءُه. وتـََقمَّْرُت ُفَال
ً كذا: َخَدْعُتهُ عنه، وأقماُر الِعْلِم وُمشوُسهُ   : الُعَلماُء.على َلْوِن الَقْمراِء. يقاُل: ليٌل أَْقَمُر وليلةٌ َقْمراُء، وَقَمْرُت ُفال

]، {َوِإْن 26ُقدَّ ِمْن قـُُبٍل} [يُوُسف:  قمص: الَقِميُص: َمْعُروٌف، وَمجُْعُه ُقُمٌص، وأْقِمَصٌة، وقُْمصاٌن {ِإْن َكاَن َقِميُصهُ 
 ».تـََقمََّص لباَس الِعرِّ «]. وتـََقمََّصُه: لَبَسُه، ومنه جمازاً 27َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن ُدبٍُر} [يُوُسف: 

ِم أو ِمَن الشّر، وقد اْقَمَطرَّ اليوُم اْقِمْطراراً، و  يوٌم َقْمطرير وُقماِطر، كأنه قد قمطر: الَقْمَطرير: الّشديُد املظِلُم ِمَن األّ
] أي يومًا صعباً شديداً. وقيَل: 10اْلَتفَّ َشرُّه بعُضه على بعٍض. قال تعاىل: {يـَْوًما َعُبوًسا َقْمَطرِيًرا } [اإلنَسان: 

 القمَطرِيُر الذي يُقلُِّص الُوجوَه، ويقبُض اجلباَه وما بْني األعِني من شّدته.
] . املقامع: َمجُْع ِمْقَمَعٍة وهي عبارٌة عن عموٍد من حديد ُيضَرُب به 21ِمْن َحِديٍد } [اَحلّج: قمع: {َوَهلُْم َمَقاِمُع 

. والَقْمُع والَقَمعُ  : ما الرأُس، وكلُّ شيٍء قاٍس ُيضرُب به وُيَذلَُّل، ولذلك يقاُل: َقَمْعُتُه فانـَْقَمَع، أي َكَفْفُتُه، َفَكفَّ
َيْمَنُع م أي الذيَن َجيَْعُلوَن آذانـَُهْم كاألْقماِع،  )55(»َوْيٌل َألْقماِع الَقْولِ «ن أْن َيِسيَل. ويف اَحلِديث: ُيَصبُّ به الشيُء فـَ
 فـَيَـتَِّبُعوَن أحاِديَث الناِس.

َلٌة {َواْلُقمََّل َوالضََّفادَِع َوالدََّم} [األ ُل: ِصغاُر الّذرِّ، وهو نوٌع خبيُث الرائحِة، الواحدُة ُقمَّ ]. 133عَراف: قمل: الُقمَّ
فيه الَقْمُل، ومنه والقْمُل َمْعُروٌف: الدَُّويـْبَُّة اليت تتولَُّد من الَوَسِخ والَعَرِق يف َبَدِن اإلنساِن أو احليواِن. وَرُجٌل َقِمُل: وَقَع 

َلٌة. ا َقْمَلٌة أو ُقمَّ َّ  قيَل: َرُجٌل َقِمٌل، وامرأٌة َقِمَلٌة: َقصريٌة جداً، كأ
َِِّ َقانِِتَني } [البَـَقَرة: قنت: الُقُنوتُ  َر ِبُكلِّ واِحٍد منهما يف قولِه: {َوُقوُموا  ]، 238: لُزوُم الطاَعِة َمَع اُخلُضوِع، وُفسِّ

] قيَل: خاِضُعوَن، وقيَل: طاِئعوَن، وقيَل: ساِكُتوَن. ومل يـُْعَن به ُكلُّ السُُّكوِت، وإمنا 116{ُكلٌّ َلُه َقانُِتوَن } [البَـَقَرة: 
ُّ عليه وعلى آله  إنَّ هذه الصَّالَة ال َيِصحُّ فيها َشْيٌء مْن كالِم اآلَدِميَِّني، إمنا هي ُقرآٌن «ُعِينَ به ما َقاَلُه َصلَّى ا

لِعباَدِة وَرْفُض ُكلِّ » طُوُل الُقُنوتِ «، فقاَل )57(، وعلى هذا قيَل: أيُّ الصَّالِة أْفَضلُ )56(»وَتْسِبيحٌ   أي اِالْشِتغاُل 
]، {أَمَّْن 12]، {وََكاَنْت ِمَن اْلَقانِِتَني} [الّتْحرمي: 120ما ِسواُه. وقال تعاىل {ِإنَّ ِإبـْرَاِهيَم َكاَن أُمًَّة َقانًِتا} [الّنحل: 

َء اللَّْيِل َساِجًدا َوَقاِئًما} [الزَُّمر:  َ ُنِيت ِلرَِّبِك} [آل ِعمَران: 9ُهَو قَاِنٌت آ َِِّ ]، {َوَمْن يـَقْ 43]، {اقـْ ُنْت ِمْنُكنَّ 
 ].34]، {فَالصَّاِحلَاُت َقانَِتاٌت} [النَِّساء: 35]، {َواْلَقانِِتَني َواْلَقانَِتاِت} [األحَزاب: 31َوَرُسولِِه} [األحَزاب: 



َتُكْن ِمَن اْلَقاِنِطَني }  قنط: الُقُنوُط: الَيْأُس ِمَن اَخلْريِ، يقاُل: قـََنَط يـَْقِنُط قـُُنوطاً، وقَِنَط يـَْقَنُط. قال تعاىل {َفالَ 
ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم َال 56]، {َوَمْن يـَْقَنُط ِمْن َرْمحَِة َربِِّه ِإالَّ الضَّآلُّوَن } [اِحلجر: 55[اِحلجر:  َ} [

} [الزَُّمر:  َِّ ]، {ِإَذا ُهْم يـَْقَنطُوَن } 49وٌس قَـُنوٌط } [ُفّصَلت: ]، {َوِإْن َمسَُّه الشَّرُّ فَـيـَؤُ 53تـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة ا
 ] أْي يـَْيَأُسوَن ِمْن رْمحَِة هللا.36[الرُّوم: 

ً، إذا َرِضَي، وقَـ  ليسِري ِمَن األغراِض املُْحتاِج إليها. يقاُل: َقِنَع يـَْقَنُع َقناَعًة وقـُْنعا َنَع يـَْقَنُع قنع: الَقناَعُة: الرَِّضى 
] قال بعُضهم: القاِنُع هو السَّاِئُل الذي ال 36ا سأَل وَتَذلََّل. وقوله: {َوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعتـَرَّ} [اَحلّج: قـُُنوعاً، إذ

تِيِه َعْفواً، قال الشاِعُر:  يُِلحُّ يف السَُّؤاِل، ويـَْرَضى ِمبا 
 وعِ َمفاِقَره أَعفَّ ِمَن الَقنُ      َلماُل املَْرِء ُيْصِلُحُه فـَيُـْغين

]. وقال بعُضهم: أْصُل هذه الَكِلَمِة ِمَن الِقناِع، وهو ما يـَُغّطى 43وأقْـَنَع َرأَسُه: َرفـََعُه {ُمْقِنِعي ُرُؤوِسِهْم} [إبراهيم:  
ناَعُه، كاِشفاً رأَسُه به الرَّأُس، فَـَقِنَع: أي َلِبَس الِقناَع ساِتراً لَِفْقرِِه، كقوِهلم: َخِفَي، أي لَِبَس اخلَفاَء. وقَـَنَع: إذا َرَفَع قِ 

 ِعُر:لسُّؤاِل، حنُو َخَفى، إذا َرَفَع اخلَفاَء. ومن الَقناعِة قوُهلم: وشاِهٌد َمْقَنٌع: يـُْقَنُع به وَمجُْعه: َمقاِنُع. قال الشا
َلى ُعُدوٌل َمقاِنعُ   ُشُهوِدي على لَيـْ

لسَّْيِف والسَّْوِط. وِمَن الِقناِع ِقيَل: تـََقنـََّعِت املرأُة، وتـََقنََّع الرُجُل؛   إذا َلِبَس املِْغَفَر، تشبيهاً بتَـَقنُِّع املرأِة، وقـَنـَّْعُت رأَسُه 
ُو، الِعْذُق. وهو ِمَن النَّْخِل كالُعنقوِد ِمَن الِعَنِب. وتـَْثِنيَـُتُه ِقْنواِن، وَمجُْعُه ِقْنواٌن {ِقنـَْواٌن دَ  ]: 99انَِيٌة} [األنَعام: قنو: الِقنـْ

ْغصاِن، لرَُّطِب ُمَتَدلَِّيٌة، َقريبُة التَّناُوِل، واْلِعْذُق ُهَو اْلُعرجوُن مبا فيه من َمشارِيَخ. واْلَعْذُق من النَّبات: ذو األَ أي أعَذاُق ا
ما ُغْصَنِني. وأّما الَقناُة اليت َجيْرِي فيها املاُء، فإمنا قيَل ذلك تشبيهاً  وكلُّ ُغْصٍن َله ُشَعب. والَقناُة: ُتْشِبُه الِقنـَْو يف َكْوِ
: هو من قوِهلم: لَقناِة يف اَخلطِّ واالْمِتداِد، وقيَل: أْصُله مْن قـَنَـْيُت الشيَء: ادََّخْرتُُه، َألنَّ الَقَناَة ُمدََّخَرٌة للماِء. وقيلَ 

ُه، أي خاَلَطُه. قال الشاِعُر:  قا
ِة الَبياِض ِبُصْفَرةٍ   َكِبْكِر املُقا

لَقنا. يقاُل: َرُجٌل أقـَْىن األْنِف، وامرأٌة قـَْنواُء األَْنِف.وأما الَقنا الذي هو   َئِة   االْحِديداُب يف األْنِف، فتشبيٌه يف اهلَيـْ
] أي أْعَطى ما فيه الِغَىن، وما فيه الِقنْـَيُة، أي املاُل املُدََّخُر. وقيَل: 48قىن: قولُه: تعاىل {َأْغَىن َوأَقْـَىن } [الّنْجم: 

َيِة: ِقْنياٌت. وقـَنَـ أقْـَىن: أْرَضى َيًة من الرِّضا والطَّاَعِة، وذلك أْعَظُم الِغناَءْيِن. وَمجُْع الِقنـْ ْيُت  . وَحتِْقيُق ذلك أنه َجَعَل له ِقنـْ
ُتُه. ومنه:  كذا، واقْـتَـنَـيـْ

 قَِنيُت َحياِئي ِعفًَّة وتَكرُّماً 
]، {َوُهَو 18 ُكلِّ واِحٍد منهما {َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه} [األنَعام: قهر: الَقْهُر: الَغَلَبُة والتَّْذلِيُل َمعاً، وُيْستَـْعَمُل يف 

اُر } [الّرعد:  ] 9]، {َفَأمَّا اْلَيِتيَم َفَال تـَْقَهْر } [الّضحى: 127]، {فـَْوقـَُهْم َقاِهُروَن } [األعَراف: 16اْلَواِحُد اْلَقهَّ
 ْن يـَْقَهرُُه. والَقْهَقَرى: املَْشُي إىل َخْلٍف.أي ال ُتْذِلْل. وأقـَْهَرُه: َسلََّط عليه مَ 



َيِة من الَقْوِس، و  أي َقَدُر قـَْوٍس {َفَكاَن قَاَب » بينهما قاُب قـَْوسٍ «قَـَوب: القاُب: املقداُر ما بـَْنيَ املَْقِبِض والسِّ
 .] َأْي ِذراَعْنيِ كما روي عْن أنِس ْبِن َمالك9قـَْوَسْنيِ َأْو أَْدَىن } [الّنْجم: 

َر ِفيَها أَقـَْواتـََها} [ُفّصَلت:  ً: 10قوت: الُقوُت: ما يـُؤْكُل لُيْمِسَك الرََّمَق، وَمجُْعه: أْقواٌت. {َوَقدَّ ]. وقاَتُه يـَُقوتُُه ُقو [أمحد بن » لرَُّجُل َمْن يـَُقوتُ إنَّ أْكبَـَر الَكبائِر أْن ُيَضيَِّع ا«أْطَعَمُه ُقوَتُه. وأقاَتُه يُِقيُتُه: َجَعَل له ما يـَُقوتُُه. ويف اَحلِديِث 
ُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ُمِقيًتا } [النَِّساء:  َّ ] قيَل: ُمْقَتِدراً، وقيَل: حاِفظاً، وقيَل: 85حنبل] ويـُْرَوى: َمْن يُِقيُت. {وََكاَن ا

َلة،  َلة، حنُو الطُّْعِم والطِّْعِم شاِهداً. وَحِقيَقُته: قائِماً عليه َحيَْفظُُه ويُِقيُتُه. ويقاُل: ما َلُه ُقوُت لَيـْ َلة، وِقيَتُة َليـْ وِقيُت َليـْ
ٍر:  والطِّْعَمِة. قال الشاِعُر يف ِصَفِة 

 بروِحَك واقْـتَـْتُه َهلا ِقيَتًة َقْدراً      فـَُقْلُت له اْرفـَْعها إليَك وأْحِيها
] أي فكاَن قريباً مبقدار قوَسْنيِ أو أقل، 9لّنْجم: قوس: الَقْوُس: ما يـُْرَمى عنه {َفَكاَن َقاَب قَـْوَسْنيِ أَْو أَْدَىن } [ا 

ْيُخ وتَـَقوََّس، إذا اْحنََىن. وقَـوَّْسُت اَخلطَّ  ناِء: التـََّقوُُّس. وقـَوََّس الشِّ ئَـُتها، فقيَل ِلالحنِْ ، فهو ُمَقوٌَّس. وُتُصوَِّر منها َهيـْ َئِة قـَْوٍس، فـَيـُْرَسُل اخلَْيُل ِمْن َخْلِفِه. واملِْقَوُس: املَكاُن الذي ْجتري منه الَقْوُس. وأْصُله احلَْبلُ   الذي ُميَدُّ على َهيـْ
َِّ ِقيًال } [النَِّساء:  ]. والَقْوُل: ُيْستَـْعَمُل على أْوُجه، أْظَهُرها أن 122قول: الَقْوُل والِقيُل واِحٌد {َوَمْن َأْصَدُق ِمَن ا

لنُّ  َرز  ْطِق ُمْفَرداً كان أو ُمجَْلًة، فاملُْفَرُد كقوِلَك: َزْيٌد، وَخرََج، واملُرَكَُّب: َزْيٌد ُمْنَطِلٌق، يكوَن للُمرَكَِّب ِمَن احلُُروِف، املُبـْ
قـَْوًال، كما  وَهْل َخرََج َعْمٌرو، وحنُو ذلك. وقد ُيْستَـْعَمُل اجلُْزُء الواِحُد ِمن األْنواِع الثالَثِة، أْعين االْسَم والِفْعَل واألداةَ  للفِظ: قـَْوٌل، ومنه: يف نَـ قد ُتَسمَّى ال ْفِسي َقِصيَدُة واُخلْطَبُة وحنُوُمها قـَْوًال. الثاِين يقاُل للُمَتَصوَِّر يف النـَّْفِس قبَل اإلْبراِز 

َادلة:  َُّ} [ا قَـْوًال. الثاِلُث لِالْعِتقاِد،  ] َفَجَعَل ما يف اْعِتقاِدِهمْ 8قـَْوٌل مل أُْظِهْرُه {َويـَُقوُلوَن ِيف أَنْـُفِسِهْم َلْوَال يـَُعذِّبـَُنا ا
 حنُو ُفالٌن يقوُل بَقْوِل أيب َحِنيَفَة. الرابُع يقاُل للدَّالَلِة على الشيِء حنُو قوِل الشاِعِر:

 اْمَتأل اَحلْوُض وقال َقْطِين 
لشيِء، كقوِلَك: ُفالٌن يقوُل بكذا. الساِدُس َيْستَـْعِملُ   ه املَْنِطِقيُّوَن ُدوَن َغْريِِهْم يف َمْعَىن اخلاِمُس يقاُل للِعنايَِة الصادَقِة 

َذا الْ  ُمها. الساِبُع يف اِإلْهلَاِم، حنُو: {قـُْلَنا  َقْرنـَْنيِ ِإمَّا َأْن اَحلدِّ، فيقولوَن: قَـْوُل اجلَْوَهر كذا، وقَـْوُل الَعَرِض كذا، أي َحدُّ فيما ُروَي وذُِكَر، َبْل كان ذلك ِإْهلَاماً، َفَسمَّاُه قـَْوًال،  ] فإنَّ ذلك مل يكْن ِخبِطاٍب وَرَد عليه86تـَُعذَِّب} [الكهف: 
َنا َطائِِعَني } [ُفّصَلت:  َِّ تعاىل ال ِخبِطاب ظاِهر َوَرَد 11وقيَل يف قولِه: {قَاَلَتا أَتـَيـْ ] إنَّ ذلك كان بَتْسِخري ِمن ا

ُر ُكوِين بـَْرًدا َوسَ  َ َفـَْواِهِهْم َما َلْيَس ِيف 69َالًما} [األنبَياء: عليهما، وكذا قولُه تعاىل: {قـُْلَنا  ِ ]، وقولُه: {يـَُقوُلوَن 
ِْم} [آل ِعمَران:  ] َفذََكَر أْفواَهُهْم تنبيهاً على أنَّ ذلك َكِذٌب َمُقوٌل ال َعْن ِصحَِّة اْعِتقاٍد، كما ذُِكَر يف 167قـُُلِو

لَيِد، فقال تعاىل: {فَـَوْيٌل لِلَِّذينَ  } [البَـَقَرة: الِكتابَِة  َِّ َْيِديِهْم مثَُّ يـَُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد ا ِ ]. 79 َيْكتـُُبوَن اْلِكَتاَب 
َِّ تعاىل ِِْم وكِلَمُتُه عليهم، كما قال 7وقولُه: {َلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل َعَلى َأْكَثرِِهْم فـَُهْم َال يـُْؤِمُنوَن } [يس:  ] أي ِعْلُم ا

]. 96] و {ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلَمُة َربَِّك َال يـُْؤِمُنوَن } [يُونس: 115ْت َكِلَمُة َربَِّك} [األنَعام: تعاىل: {َوَمتَّ 



على ما قال: ] فإمنا َمسَّاُه قـَْوَل اَحلقِّ تنبيهًا 34وقولُه: {َذِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ قَـْوَل احلَْقِّ الَِّذي ِفيِه َميْتَـُروَن } [َمرَمي: 
َِّ َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تـَُراٍب مثَُّ َقاَل َلُه ُكْن فـََيُكوُن } [آل ِعمَران:  ] وَتْسِميَـُتُه قـَْوًال 59{ِإنَّ َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد ا

ت: ]. وقولهُ 171َكَتْسِمَيِتِه َكِلَمًة يف قولِه: {وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَىل َمْرَميَ} [النَِّساء:  : {ِإنَُّكْم َلِفي قـَْوٍل ُخمَْتِلٍف } [الّذارَ
اُه قَـْوًال، فإنَّ املَُقوَل فيه ُيَسمَّى قـَْوًال، كما أنَّ املذكوَر ُيسمَّى ِذْكراً. و 8 قولُه: {ِإنَُّه ] أي َلِفي أْمٍر ِمن البَـْعِث، َفَسمَّ

] فقد َنَسَب الَقْوَل إىل 41ِل َشاِعٍر قَِليًال َما تـُْؤِمُنوَن } [احلَاقَّة: ]، {َوَما ُهَو بَِقوْ 19َلَقْوُل َرُسوٍل َكِرٍمي } [الّتكوير: 
َرةً   إىل الرَُّسوِل، الرَُّسوِل، وذلك أنَّ الَقْوَل الصاِدَر إليَك عن الرَُّسول يـُبَـلُِّغُه إليَك َعْن ُمْرِسٍل له، فـََيِصحُّ أْن تـَْنُسَبُه 

َرًة إىل املُْرِسِل، وِكالُمها ص ْعُر واخلُْطَبُة إىل راويهما، كما و حيٌح، فإن قيَل: فـََهْل َيِصحُّ على هذا أْن يـُْنَسَب الشِّ
ْعر:هو قوُل الراوي، وال َيِصحُّ أْن يقاَل: هو ِشْعرُُه وُخْطبَـُتُه،  ألنَّ تـَْنُسبُـُهما إىل صانِِعِهما قيَل: َيِصحُّ أْن يقاَل للشِّ

ْعَر يـََقُع على الَقْوِل إذا   كان على ُصورَة َخمُْصوَصة، وتِْلَك الصُّوَرُة ليس للرَّاِوي فيها شيٌء، والَقْوُل هو قَـْوُل الراِوي،  الشِّ
َّ ِإَلْيِه َراِجُعو  َِِّ َوِإ  َّ ] مل يُرْد 156َن } [البَـَقَرة: كما هو قَـْوُل املَْرِويِّ عنه. وقولُه تعاىل: {ِإَذا َأَصابـَتـُْهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإ

ٌل: ِمْنِطيٌق وقـَوَّاٌل به الَقْوَل املَْنِطِقيَّ فَـَقْط، َبْل أراَد ذلك إذا كان َمَعُه اْعِتقاٌد وَعَمٌل. ويقاُل لّلساِن: املِْقَوُل. وَرُجٌل ِمْقوَ 
وُمْقَتًدى به، ولكونِِه ُمتَـَقيًِّال وقَـوَّاَلٌة كذلك. والَقْيُل: املَِلُك ِمْن ُمُلوِك ِمحْيَـَر، َمسَّْوُه بذلك لكونِِه ُمْعَتَمداً على قولِه، 

ُه. وعلى هذا النَّْحو َمسَّوا املَِلَك بـَْعَد املَِلِك تـُبَّعاً، وأْصُله من الواو لقوِهلم  يف َمجِْعه أْقواٌل، ألبِيه. ويقاُل تـََقيََّل ُفالٌن أ
ُه، حنُو َمْيٍت وأْمواٍت. واألصل قـَيٌِّل حنُو َمْيٍت، أْصُله َميٌِّت َفُخفِّفَ  ، وإذا قيَل: أْقياٌل، فذلك حنُو أْعياٍد. وتـََقيََّل أ

 الشاِعُر:حنُو: تـََعبََّد. واْقتاَل قَـْوًال: قال: ما اْجتَـرَّ ِبِه إىل نـَْفِسه َخْرياً أو َشرّاً، ويقاُل ذلك يف َمْعَىن اْحَتَكَم. قال 
 َىب ُحُكوَمَة املُْقتالِ 

  الَقْوِل. قال اخلليُل: يُوَضُع القاُل َمْوِضَع القاِئِل، فيقاُل: أ قاُل كذا أي قائُِلُه.والقاُل والقاَلُة: ما يـُْنَشُر ِمنَ  
ملَكـاِن إقاَمًة. والِقياُم على أن ُرُه. وأقاَم  واع: ِقياٌم قوم: يقاُل: قاَم يـَُقوُم ِقياماً، فهو قائٌِم وَمجُْعه: ِقياٌم، وأقاَمُه َغيـْ

أو اْخِتياٍر، وِقياٌم للشيِء: وهو املُراعاُة للشيِء واحلِْفُظ له، وِقياٌم هو على الَعْزِم على الشيِء.  لشَّْخِص إّما بَِتْسِخري
لتَّْسِخِري: {قَاِئٌم َوَحِصيٌد } [ُهود:  ]، {َما َقَطْعُتْم ِمْن لِيَنٍة َأْو تـَرَْكُتُموَها َقائَِمًة َعَلى ُأُصوِهلَا} 100َفِمَن الِقياِم 

َء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَاِئًما} [الزَُّمر: ]5[اَحلشر:  َ الْخِتياِر قولُه: تعاىل {أَمَّْن ُهَو َقاِنٌت آ ]، 9. ومـن الِقياِم الذي هو 
ِْم} [آل ِعمَران:  ََّ ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى ُجُنِو } [النَِّساء: ]، {الّرَِجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساءِ 191{الَِّذيَن َيْذُكُروَن ا

]والِقياُم يف اآليـَتَـْنيِ َمجُْع قائٍِم. ومن املُراعاِة للشيِء قولُه: 64]، {َوالَِّذيَن يَِبيُتوَن لَِرِِّْم ُسجًَّدا َوِقياًما } [الُفرقان: 34
ْلِقْسِط} [املَائدة:  ِ َِِّ ُشَهَداَء  ْلِقْسِط} [آل ِعم8{ُكونُوا قَـوَّاِمَني  ِ ]. وقولُه: {أََفَمْن ُهَو قَاِئٌم 18َران: ]، {َقائًِما 

] أي حاِفٌظ َهلا. وقولُه: تعاىل {َلْيُسوا َسَواًء ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب أَُمٌة َقائَِمٌة} 33َعَلى ُكلِّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت} [الّرعد: 
ِبتاً على طلبِه. ومن الِقيام الذي هو 75] وقولُه: {ِإالَّ َما ُدْمَت َعَلْيِه َقاِئًما} [آل ِعمَران: 113[آل ِعمَران:  َ ] أي 

أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَىل الصََّالِة} [املَائدة:  ] أي 55]، وقولُه: {يُِقيُموَن الصََّالَة} [املَائدة: 6الَعْزُم قولُه: {َ



ناِد ِلما يـُْعَمُد يُِدميُوَن ِفْعَلها، وُحياِفظُوَن عليها. والِقياُم والِقواُم: اسْ  ٌم ِلما يُقوُم به الشيُء، أي يـَثْـُبُت كالِعماِد والسِّ
ُ َلُكْم ِقَياًما} [النَِّساء:  َّ ُ َلُكْم َمَعاشًا، 5وُيْسَنُد به، كقولِه {َوالَ تـُْؤُتوا السَُّفَهاَء أَْمَواَلُكُم الَِّيت َجَعَل ا َّ ] أي َجَعَلها ا

ُ الْ  َّ ] أي ِقواماً َهلُْم يـَُقوُم به َمعاُشُهْم وَمَعاُدُهْم. قال 97َكْعَبَة اْلبـَْيَت اْحلََراَم ِقَياًما لِلنَّاِس} [املَائدة: وقولُه: {َجَعَل ا
، وثـََبَت اَم كذااألَصمُّ: قائماً ال يـُْنَسـُخ. وقُـرىَء: ِقَيمـاً، مبَْعنَـى ِقيامـاً. وليـس قَـْوُل َمـْن قال َمجُْع ِقيَمة ِبشيء، ويقاُل: ق ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـَْراِهيَم ُمَصّلًى} [البَـَقَرة:  َب عنه {َفآَخَراِن 125ورََكَز ِمبَْعىن {َواختَِّ ]. وقاَم ُفالٌن َمقاَم ُفالٍن: إذا 

] أي 161ِقَيًما} [األنَعام:  ]. وقولُه: {ِديناً 107يـَُقوَماِن َمَقاَمُهَما ِمَن الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعَلْيِهُم اَألْوَلَياِن} [املَائدة: 
ى، وَمكاٌن ِسًوى، ِبتاً ُمَقوِّماً ألُموِر َمعاِشِهْم وَمعاِدِهْم، وُقرِىَء:ِقَيماً، ُخمَفَّفاً ِمْن ِقياٍم، وقيَل: هو وْصٌف، حنُو قـَْوٌم ِعدً 

] وقولُه: {َوملَْ َجيَْعْل َلُه ِعَوًجا * قـَيًِّما} 40وحلٌَْم رًِذى، وماٌء ِرًوى. وعلى هذا قولُه: {َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم} [يُوُسف: 
لِقْسِط املُشاِر إليهم 5]. وقولُه: {َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمِة } [البَـيّـَنة: 2-1[الكهف:  ] فالَقيَِّمُة َهُهنا اْسٌم لألمَِّة القائَِمِة 

َر أَُمٍة} [آل ِعمَران:  ُتْم َخيـْ } [النَِّساء: ]، وقوله: {ُكونُ 110بقوِله: {ُكنـْ َِِّ ْلِقْسِط ُشَهَداَء  ِ ]. ويف 135وا قَـوَّاِمَني 
ُلو ُصُحًفا ُمَطهََّرًة} [البَـيّـَنة:  َِّ يـَتـْ ] فقد أشاَر بقولِه ُصُحفاً 5] إىل قوله {ِديُن اْلَقيَِّمِة } [البَـيّـَنة: 2قوله {َرُسوٌل ِمَن ا

ُ َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم} [البَـَقَرة: ُمَطهَّرًَة، إىل أنَّ الُقْرآَن َجمَْمُع مثََ  َّ َِّ تعاىل املُتَـَقدَِّمِة، وقولُه: {ا ] 255َرِة ُكُتب ا
ْيٍء أي القائُِم احلاِفُظ ِلُكلِّ شيء واملُْعِطي له ما به ِقواُمُه، وذلك هو املَْعَىن املذكوُر يف قولِه: {الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ شَ 

]. وبناُء قَـيُّوٍم: 33] ويف قولِه: {أََفَمْن ُهَو َقائٌِم َعَلى ُكلِّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت} [الّرعد: 50ُه مثَُّ َهَدى } [طه: َخْلقَ  ٍن. والِقياَمُة: ِعباَرٌة َعْن ِقياِم الساَعِة املذكوِر يف قولِه: {َويـَوْ  َّ تـَُقوُم السَّاَعُة} َم فـَيـُْعوٌل، وقـَيَّاٌم: فـَْيعاٌل. حنُو َديُّوٍن وَد ]. والِقياَمُة: أْصُلها ما يكوُن من اإلْنساِن من الِقيام ُدفْـَعًة 36]، {َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة َقائَِمًة} [الكهف: 12[الرُّوم: 
ِتِه َأْن تـَُقوَم السََّماءُ  َ َْمرِِه} [الرُّوم: واِحَدًة، أُْدِخَل فيها اهلاُء تنبيهاً على ُوُقوِعها ُدفـَْعًة. وقوله {َوِمْن آ ِ ] 25 َواَألْرُض 

ا. واملَقاُم: يكوُن َمْصَدراً، واْسم مكاِن الِقياِم، وَزمانِِه، حنُو: {ِإْن َكاَن َكبـُرَ   بال دعامة تدعمهما وبال عروة يتعلقان 
]، {َوِلَمْن َخاَف 14ِد } [إبراهيم: ]، {َذِلَك ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعي71َعَلْيُكْم َمَقاِمي َوَتْذِكِريي} [يُونس: 

ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـْرَاِهيَم ُمَصّلًى} [البَـَقَرة: 46َمَقاَم َربِِّه َجنـََّتاِن } [الرَّمحن:  ٌت بـَيَِّناٌت َمَقاُم 125]، {َواختَِّ ]، {ِفيِه آَ
]، {ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِيف َمَقاٍم أَِمٍني } [الّدخان: 26]، {َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكِرٍمي } [الّدخان: 97ِإبـَْراِهيَم} [آل ِعمَران: 

ٌر َمَقاًما َوَأْحَسُن َنِد } [َمرَمي: 51 ]. ويف قوله تعاىل: {وَما ِمنَّا ِإالَّ َلُه َمَقاٌم َمْعُلوٌم } [الصَّافات: 73]، {َخيـْ
ن يتجاوزه. فكيف نُعبد وحنن عبيد!! ] املالئكة يقولون: وما من أحٍد منا إال وله مقام معلوم ال يستطيع أ164

َ آتِيَك ِبِه قـَْبَل َأْن تـَُقوَم ِمْن َمَقاِمَك} [النَّمل:  لذَّاِت 39وقال: {َأ ] قال األخفُش: فهذا إْن أراَد أنَّ املَقاَم واملَْقَعَد 
حيٌح. وإْن أراَد أنَّ َمْعَىن املَقاِم َمْعَىن املَْقَعِد، شيءٌ واِحٌد، وإمنا َخيَْتِلفان بِِنْسَبِتِه إىل الفاِعِل كالصُُّعوِد واُحلُدوِر، فص

وقيَل: املَقاَمُة:  فذلك بَِعيٌد، فإنه ُيَسمَّى املَكاُن الواِحُد َمرَّة َمقاماً إذا اْعُتبـَر ِبِقياِمـِه، وَمْقَعداً إذا اْعُتِربَ بُِقُعوِدِه.
 اَجلماَعُة. قال الشاِعُر:



 ُهُهمْ وفيهم َمقاماٌت ِحساٌن وُجو 
َراَط اْلُمْستَ   َ الصِّ ِقيَم } واالْسِتقاَمُة: يقاُل يف الطريِق الذي يكوُن على َخطٍّ ُمْسَتٍو، وبه ُشبَِّه طريُق املُحقِّ حنو: {اْهِد

]. 56[ُهود: ]، {ِإنَّ َريبِّ َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم } 153]، {َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما} [األنَعام: 6[الَفاِحتَة: 
ُ مثَُّ اْستَـقَ  َّ ]. ويف 30اُموا} [ُفّصَلت: واْسِتقاَمُة اإلْنساِن لُزوُمُه املَنـَْهَج املُْسَتِقيَم، حنُو قولِه: {ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربـَُّنا ا

أشدُّ عليه وال أشقُّ ] قال ابن عباس: ما أُنزل على رسول هللا (ص) آيٌة 112قوله: {َفاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت} [ُهود: 
شيَّبتين «من هذه اآلية، ولذلك ملا سأله أصحابُُه عندما قالوا: قد أسرع إليك الشيُب  رسوَل هللا، قال (ص) هلم:  ا ] واإلقاَمُة 6. وقال تعاىل: {َفاْسَتِقيُموا ِإلَْيِه} [ُفّصَلت: )58(»شيبتين هوٌد والواقعة«، ويف خرب آخر: »هوٌد وأخوا

َأْهَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعَلى َشْيٍء َحىتَّ تُِقيُموا اليف املَ  َ تـَّْورَاَة كان: الثَّباُت. وإقاَمُة الشيء: تَـْوِفَيُة َحقِّه. وقال: {ُقْل 
يَل} [املَائدة:  لِعْلِم والَعَمِل، وكذلك قولُه: {َوَلْو أَنـَُّهْم أََقاُموا التـَّ 68َواِإلجنِْ يَل} ]. أي تـَُوفُّوا ُحُقوقهما  ْورَاَة َواِإلجنِْ

ُثما َمَدَح إالَّ بَِلْفِظ اإلقاَمِة، تنبيهاً أنَّ املَْقُصو 66[املَائدة:  ُثما أَمَر، وال َمَدَح به َحيـْ لصَّالِة َحيـْ ْمْر تعاىل  َد ]. ومل 
ا، حنُو: {َوأَِقيُموا الصََّالَة} [البَـ  َْيئاِ ] يف أكثر من َمْوِضٍع و {َواْلُمِقيِمَني 43َقَرة: ِمنها تـَْوِفَيُة َشراِئِطها ال اِإلْتياُن ِ

] فإنَّ هذا من الِقياِم ال 142]. وقولُه: {َوِإَذا قَاُموا ِإَىل الصََّالِة َقاُموا ُكَساَىل} [النَِّساء: 162الصََّالَة} [النَِّساء: 
بُوا 40: من اإلقاَمِة، وأّما قولُه: {َربِّ اْجَعْلِين ُمِقيَم الصََّالِة} [إبراهيم َ ] أي َوفِّْقِين لِتَـْوِفَيِة َشراِئِطها. وقولُه: {َفِإْن 

داِئها. واملُقاُم: يقاُل للَمْصَدِر واملَكاِن 5َوأََقاُموا الصََّالَة} [الّتوبَة:  ا ال  ِإلْقراِر ِبُوُجوِ ] فقد قيَل ُعِينَ به إقاَمُتها 
]. 66آِن هو املَْصَدُر، حنُو قولِه: {ِإنـََّها َساَءْت ُمْستـََقرا َوُمَقاًما } [الُفرقان: والزماِن واملَْفُعوِل، لكِن الوارُِد يف الُقر 

] حنُو داِر اخلُْلِد، وَجنَّاِت َعْدٍن. وقولُه: {َال ُمَقاَم 35واملُقاَمُة: اِإلقاَمُة {الَِّذي َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلِه} [فَاِطر: 
إلقاَمِة 13وا} [األحَزاب: َلُكْم فَاْرِجعُ  ] ِمْن قاَم، أي ال ُمْستَـَقرَّ َلُكْم، وقد قُِرىَء: ال ُمقاَم َلُكْم، ِمْن أقاَم. ويـَُعبـَُّر 

] أي يف َمكاٍن َتُدوُم إقاَمتـُُهْم 51عن الدواِم، حنُو َعذاٌب ُمِقيٌم، وُقرىَء: {ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِيف َمَقاٍم أَِمٍني } [الّدخان: 
] وذلك إشاَرٌة إىل ما ُخصَّ به 4ه. وتـَْقوُمي الشيِء: تـَْثِقيُفُه {َلَقْد َخَلْقَنا اِإلْنَساَن ِيف َأْحَسِن تَـْقِوٍمي } [التِّني: في

. وتـَْقوُمي عَ اإلْنساُن من بـَْنيِ احلََيواِن من الَعْقِل والَفْهِم واْنِتصاِب القاَمِة الدَّالَِّة على اْسِتيالئِِه عَلى ُكلِّ ما يف هذا ال ْلَعِة: بَياُن ِقيَمِتها. والَقْوُم: َمجاَعُة الرجاِل يف األْصِل ُدوَن النِّساِء، ولذلك قال {َال َيْسَخْر قـَْوٌم ِمْن قَـ املَِ ْوٍم} السِّ
 ].11[اُحلجَرات: 

َه عليه قولُه تعاىل: {الّرَِجاُل قَـوَّاُموَن َعَلى ويف عامَِّة الُقرآِن أُرِيُد به الرجال والنِّساَء مجيعاً. وَحِقيَقُتُه للّرِجاِل، ِلما نـَبَّ 
 ] أي قـَيُِّموَن على النَِّساِء يف رَِعايِة ُشُؤْوِن اُألْسَرة. قوله: {َوَال تـُْؤتُوا السَُّفَهاَء أَْمَواَلُكُم الَِّيت َجَعلَ 34النَِّساِء} [النَِّساء: 

ُ َلُكْم ِقَياًما} [النَِّساء:  َّ  اليت جعلها هللا لكم قوامًا ملعاشكم. ] أي أموالكم5ا
َناُكْم بُِقوٍَّة} [البَـَقَرة:  َرًة يف َمْعَىن الُقْدَرِة حنُو قولِه: {ُخُذوا َما آتـَيـْ َرًة للتـََّهيُِّؤ املَْوُجوِد 63قوي: الُقوَُّة: ُتْستَـْعَمُل  ]. و

لُقوَِّة َخنٌْل، أي ُمتَـهَ  ٌح أن يكوَن منه ذلك. وُيْستَـْعَمُل ذلك يف الَبَدِن يف الشيِء، حنُو أْن يقاَل: النـََّوى  ٌء وُمتَـَرشِّ ىيِّ



َرًة. َفِفي الَبَدِن حنُو قولهِ  َرًة، ويف الُقْدَرِة اِإلهلِيَِّة  : {َوَقاُلوا َمْن َأَشدُّ َرًة، ويف الَقْلِب ُأْخَرى، ويف املُعاِوِن ِمْن خارٍِج 
] فالُقوَُّة َهُهنا قـُوَُّة الَبَدِن ِبَدالَلِة أنه َرِغَب عن الُقوَِّة 95ِعيُنوِين ِبُقوٍَّة} [الكهف: ]، {َفأَ 15ِمنَّا قـُوًَّة} [ُفّصَلت:  ٌر} [الكهف:  َحيَْىي ُخِذ اْلِكَتاَب ِبُقوٍَّة} 95اخلارَِجِة فقاَل: {َما َمكَّْنِين ِفيِه َريبِّ َخيـْ ]، ويف الَقْلِب حنُو قولِه: {َ

] قيَل: َمْعناُه: َمْن 80وَِّة قـَْلٍب. ويف املُعاِوِن من خارٍِج حنُو قولِه: {َلْو َأنَّ ِيل ِبُكْم قـُوًَّة} [ُهود: ] أي بِقُ 12[َمرَمي: 
ٍَْس َشِديٍد} [ال ]. ويف 33نَّمل: أتـََقوَّى به من اجلُْنِد، وما أتـََقوَّى به من املال، وحنُو قولِه: {قَالُوا َحنُْن أُولُو قـُوٍَّة َوأُوُلو 

ََّ َقِويٌّ َعزِيٌز } [اَحلديد:  ُ َقِو َعزِيًزا } [األحَزاب: 25الُقْدَرِة اِإلهلِيَِّة حنُو قولِه: {ِإنَّ ا َّ ]. وقولُه: 25]، {وََكاَن ا
ت:  ََّ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتُني } [الّذارَ ُ تعاىل58{ِإنَّ ا َّ  به من الُقْدرَِة، وما َجَعَلُه ] َفعامٌّ فيما اْخَتصَّ ا
] فقد َضِمَن تعاىل أْن يـُْعطَي ُكلَّ واحٍد منهم من أْنواع الُقَوى 52لِلَخْلِق، وقولُه: {ويَزِدُْكْم قـُوًَّة ِإَىل قـُوَِّتُكْم} [ُهود: 

ملَأل األْعلى فـَُقوَُّتُه إىل َحدٍّ ] يـَْعِين به جربيل (ع) ووَصَفُهبالُقوَِّة ِعْنَد 20َقْدَر ما َيْسَتِحقُُّه. وقولُه: {ِذي قـُوٍَّة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكٍني } [الّتكوير:  ما، َحمْدوَدٌة ِإزاَء  ِذي العْرِش، وأفـَْرَد اللَّْفَظ وَنكََّرُه. فقاَل: ِذي قـُوَّة، تنبيهاً أنه إذا اْعُتَرب 
َِّ العليِّ الَقِديِر؛ وقولُه فيه: {َعلََّمهُ  ] فإنه وَصَف الُقوََّة بَلْفِظ اجلَْمِع وَعرََّفها تـَْعريَف 5َشِديُد اْلُقَوى } [الّنْجم:  ُقْدَرِة ا

لذيَن يـَُعلُِّمُهْم، ويُِفيُدُهم هو َكِثُري الُقوى َعِظيُم الُقْدرَِة.  ، و ذا العاملَِ ومسُِّيت املَفاَزُة ِقواًء. اجلِْنِس، تنبيهاً أنه إذا اْعُتِربَ 
ُل: صاَر يف ِقواء، أي قـَْفٍر. وُتُصوَِّر ِمْن حاِل احلاِصِل يف الَقْفِر الَفْقُر، فقيل: أْقوى ُفالٌن؛ أي افْـتَـَقَر،  وأقـَْوى الرجُ 

] يعين الَّذين نَزلوا األرَض اْلَقيَّ، وهي القفُر. وقيل 73كقوهلِِْم أْرَمَل وأْترب. {َوَمَتاًعا لِْلُمْقِويَن } [الواِقَعة: 
ا من للُمستمتعني من  ا من الظُّلمة، ويصطلون  النَّاس َأمجعني: املسافرِين واحلاضرين، ألنَّ مجيَعهم َيستضيئون 

ا يف الطَّبخ. وعَلى هذا يكون املُْقوي من اَألضداد، فيكون املُقوي الذي صار ذا قوَّة من املال  البَـْرد، ويَنتِفعون 
ْلقواء من األرض.والنِّعمة، واملُقوي أيضاً الذَّاهُب مالُه النَّ   ازُل 

َء} [ُفّصَلت:  ً} 25قيض: قال تعاىل {َوقَـيَّْضَنا َهلُْم قـَُرَ ] وقولُه: {َوَمْن يـَْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْمحَاِن نـَُقيِّْض َلُه َشْيطَا
، لَِيْستَـْوِيلَ عليه اْسِتيالَء الَقْيِض على البَـْيِض، وهو الِقْشُر األ36[الّزخُرف:   ْعَلى.] أي نـَُنحِّ

قيع: القاع: األرض امللساء، املنكِشفة انفرجت عنها اجلبال واآلكام، ال حجارَة فيها وال َحصى وال ينبت فيها 
] أي 106الشجر وهي منتقع املاء. ومجع قاع أقواع وقيعاٌن وقيعٌة. وقوله: تعاىل: {فـََيَذُرَها قَاًعا َصْفَصًفا } [طه: 

] 39ُمْنَكِشَفًة ليَس للَجَبِل فيها أثر. وقوله: {َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة َحيَْسُبُه الظَّْمآُن َماًء} [النُّور:  فيدع أَماِكَنها أَْرضاً َمْلساءَ 
 حرف جّر وهو لَيَس جزءاً من الَكِلَمِة، فالكلمُة ِقيَعٌة َمجُْع َقاٍع.» ِبِقيَعةٍ «فالباء هنا يف 

ٌر ُمْستَـَقرا َوَأْحَسُن َمِقيًال } [الُفرقان: قيل: قال تعاىل: {َأْصَحاُب اْجلَنَِّة يـَْوَمِئٍذ خَ  ]. َمِقيًال: َمْصَدُر ِقْلُت قـَيـُْلوَلًة: 24يـْ
 ً َُْسَنا بـََيا ُلوَلِة. وقال تعاىل: {وََكْم ِمْن قـَْريٍَة أَْهَلْكَناَها َفَجاَءَها   َأْو ُهْم قَائُِلوَن } ِمنُْت نْصَف النهاِر، أو َمْوِضَع الَقيـْ

ُلوَلة: الراَحُة والنـَّْوُم يف الظَِّهريَِة. ومنه اِإلقاَلُة يف البَـْيِع أي َفْسُخُه واِإلرا4 [األعَراف: ُلوَلة. والَقيـْ َحُة ] أي يف وقت الَقيـْ



تَـْنيِ  دَِّة يف َوْقِت الرَّاَحِة أَْعَظُم يف الُعقوبَِة، فِلذِلَك خصَّ الَوقـْ لشِّ إلْعَفاِء من َعْقِدِه. واَألْخُذ  لذِّكر (أي البَـَياَت  ِمنُه 
ُلوَلِة نـََهاراً).   ليًال، َوَوْقَت الَقيـْ



 
 

)Chchapter(  َِحْرُف اْلَكاف 
 (ك)

  
: إْسَقاُط الشَّيِء على وْجهِه {َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم ِيف النَّاِر} [النَّمل:  ]. واِإلْكباُب: َجْعُل َوْجهِه 90كب: الَكبُّ

ً على الَعَمِل {أََفَمنْ  ]. والَكْبَكَبُة: َتَدْهُوُر الشَّيِء يف ُهوَّة 22 َميِْشي ُمِكبا َعَلى َوْجِهِه أَْهَدى} [املُلك: َمْكُبو
] أي: وُطرَِح بعُضهم فوق بعض. يقاُل: َكبَّ وَكْبَكَب،وَكفَّ وَكْفَكَف، 94{َفُكْبِكُبوا ِفيَها ُهْم َواْلَغاُووَن } [الشَُّعَراء: 

ْمَدَم، وفيها مجيعها تكرار األحرف للتدليل على تكرار العمل. والَكواِكُب: النُُّجوُم الباِديَُة، وال وَصرَّ وَصْرَصَر ودمَّ ودَ 
]، {َكَأنـََّها َكوَْكٌب ُدّرِيٌّ} [النُّور: 76يقاُل َهلا َكواكُب إالَّ إذا َبَدْت {فـََلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رََأى َكوَْكًبا} [األنَعام: 

35 َّ نـَْيا بِزِيَنٍة اْلَكَواِكِب } [الصَّافات: ]، {ِإ ]. 2]، {َوِإَذا اْلَكَواِكُب انـْتَـثـََرْت } [االنِفطار: 6 َزيـَّنَّا السََّماَء الدُّ
 ويقاُل: َذَهُبوا َحتَْت ُكلِّ َكوَكٍب، إذا تـََفرَُّقوا. وَكوَْكُب الَعْسَكر: ما يـَْلَمُع فيها من اَحلِديِد.

َادلة: كبت: الَكْبُت: مصدر،  َُّ اْلعدوَّ أي أذلَُّه وَأْخزاه {ُكِبُتوا َكَما ُكِبَت الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم} [ا ]  5يقال: َكَبَت ا
َقِلُبوا َخائِِبَني } [آل  ]، 127ِعمَران: كما َأْخزى الَّذين من َقبِلهم. {لِيَـْقَطَع َطَرًفا ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا أَْو َيْكِبتَـُهْم فـَيَـنـْ

 املعىن: أو يذهلم وخيزيهم.و 
َدُه، وَكِبُد كبد: الَكِبُد: َمْعُروَفٌة. والَكَبُد والُكباُد: تـََوجُُّعها. والَكْبُد، إصابـَُتها، ويقاُل: َكِبْدُت الرُجَل، إذا أَصْبَت َكبِ 

ا يف وَسِط الَبدِن. وقيَل: َتَكبَّ  َدِت الشمُس: صاَرْت يف َكِبِد السماِء. السَّماِء: َوَسطُها، َتْشبيهاً بَكِبِد اِإلْنساِن، ِلكوِ
َُّ تعاىل على َحاَلة ال 4والَكَبُد: املََشقَُّة. قال: {َلَقْد َخَلْقَنا اِإلْنَساَن ِيف َكَبٍد} [البَـَلد:  ] تنبيهاً أنَّ اإلْنساَن َخَلَقُه ا

، ما مل يـَْقَتِحِم الَعَقَبَة وَيْسَتِقرَّ به ا  ].19لَقراُر، كما قال: {َلتَـرَْكُنبَّ طَبَـًقا َعْن طََبٍق } [االنشقاق: يـَنـَْفكُّ ِمَن املَشاقِّ
يف َجْنِب كرب: الَكِبُري والصَِّغُري: من األمساِء املَُتضاِيَفِة اليت تُقاُل ِعْنَد اْعِتباِر بعضها ببعٍض. فالشَّيُء قد يكوُن َصِغرياً 

َفِصَلِة   شيٍء وَكِبرياً يف َجْنِب َغْريِِه. وُيْستـَْعَمالنِ  يَِّة املُنـْ يَِّة املُتَِّصَلِة كاألْجساِم، وذلك كالَكِثري والَقِليِل، ويف الَكمِّ يف الَكمِّ
، حنُو: {ُقْل ِفيِهَما ِإْمثٌ َكبِ  ] 219ٌري} [البَـَقَرة: كالَعَدِد؛ ورمبا يـََتعاَقُب الَكِثُري والَكِبُري على شيٍء واِحٍد بَِنَظَرْيِن ُخمَْتِلَفْنيِ

ما. وأْصُل ذلك أن ُيْستَـْعَمَل يف األْعياِن مث اْسُتِعَري للمعاِين، حنُو {َال يـَُغاِدُر َصِغريًَة َوَال َكِبريَةً وَكِثريٌ   ِإالَّ ، ُقرىَء 
} ]. وقولُه: {يـَْوَم احلَْجِّ اَألْكَربِ 61] وقولِه: {َوَال َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوَال َأْكبَـَر} [يُونس: 49َأْحَصاَها} [الكهف: 



ألْكَرب، تنبيهاً أنَّ الُعْمَرَة هي اَحلجَُّة الصُّْغَرى، كما قال (ص) : 3[الّتوبَة:  الُعْمَرُة هي اَحلجُّ «] إمنا وَصَفُه 
ُلَغنَّ ِعْنَدَك الْ  )59(»األْصَغرُ  ِكبَـَر َفِمْن ذلك ما اْعُتِربَ فيه الزََّماُن، فيقاُل: ُفالٌن َكِبٌري، أي ُمِسنٌّ، حنُو: {ِإمَّا يـَبـْ

] ومنه 40]، {َوَقْد بـََلَغِينَ اْلِكبَـُر} [آل ِعمَران: 266]، وقال: {َوَأَصابَُه اْلِكبَـُر} [البَـَقَرة: 23َأَحُدُمهَا} [اإلسَراء: 
ُ َشِهيٌد بـَْيِين وبَـ  َّ َنُكْم} [األنَعام: ما اْعُتِربَ فيه املَْنزَِلُة والّرِفْـَعُة، حنُو: {ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكبَـُر َشَهاَدًة ُقِل ا ] وحنُو 19يـْ

] َفَسمَّاُه َكِبرياً ِحبََسِب 58]. أما قولُه: {َفَجَعَلُهْم ُجَذاًذا ِإالَّ َكِبريًا َهلُْم} [األنبَياء: 9{اْلَكِبُري اْلُمتَـَعاِل } [الّرعد: 
]. وقولُه: 63َعَلُه َكِبريُُهْم َهَذا} [األنبَياء: اْعِتقاِدِهْم فيه، ال لَِقْدٍر ورِفْـَعٍة على احلَِقيَقِة، وعلى ذلك قولُه: {َبْل فَـ 

] أي ُرؤساَءها، وقولُه: {ِإنَُّه َلَكِبريُُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم 123{وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِيف ُكلِّ قـَْريٍَة َأَكاِبَر ُجمْرِِميَها} [األنَعام: 
ْحَر} [طه:  ً َكِبَري الَقْدِر عن أٍب ِمْثِلِه. ] أي َرئِيُسُكْم، ومن هذا النَّْحو يقالُ 71السِّ : َورِثَُه كابراً عن كابر، أي أ

 َواْلَفَواِحَش ِإالَّ اللََّمَم} والَكِبريَُة: ُمَتعاَرَفٌة يف ُكلِّ َذْنٍب تـَْعُظُم ُعُقوبـَُتُه، واجلمُع: الَكبائُِر {الَِّذيَن َجيَْتِنُبوَن َكَباِئَر اِإلمثِْ 
َهْوَن َعْنُه} [النَِّساء: ]، {ِإْن جتَْ 32[الّنْجم:  ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم 31َتِنُبوا َكَبائَِر َما تـُنـْ ْرُك ِلَقوله {ِإنَّ الشِّ ] قيَل: أُرِيَد به الشِّ

ْرُك وسائُِر املَعاِصي املُوِبَقِة، كالزَِّىن وقـَْتِل النـَّْفِس املَُحرََّمِة. ولذلك قال: {ِإنَّ قَـ 13} [لقَمان:  تْـَلُهْم ] وقيَل: هي الشِّ
] وقال: {ُقْل ِفيِهَما ِإْمثٌ َكِبٌري َوَمَناِفُع لِلنَّاِس َوِإْمثُُهَما َأْكبَـُر ِمْن نـَْفِعِهَما} [البَـَقَرة: 31َكاَن ِخْطًأ َكِبريًا } [اإلسَراء: 

]، {َكبُـَر 45ى اْخلَاِشِعَني } [البَـَقَرة: ]. وُتْستَـْعَمُل الَكِبريَُة فيما َيُشقُّ وَيْصُعُب، حنُو: {َوِإنـََّها َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعلَ 219
]. وقولُُه: 35]، {َوِإْن َكاَن َكبـَُر َعَلْيَك ِإْعَراُضُهْم} [األنَعام: 13َعَلى اْلُمْشرِِكَني َما َتْدُعوُهْم ِإَلْيِه} [الّشورى: 

وِعَظِم ُعُقوبَِته، ولذلك قال: {َكبـَُر َمْقًتا  ] َفِفيه تنبيٌه على ِعَظِم ذلك من بـَْنيِ الذُّنُوِب،5{َكبـَُرْت َكِلَمًة} [الكهف: 
َِّ} [َغافر:  َرُه} [النُّور: 35ِعْنَد ا ] إشاَرًة إىل َمْن أْوَقَع َحِديَث اإلْفِك للفتنة، وتنبيهاً 11]. وقولُه: {َوالَِّذي تـََوىلَّ ِكبـْ

] أي َتَكبـٌُّر. 56ُه أْكبَـُر. وقولُه: {ِإالَّ ِكبـٌْر َما ُهْم بَِبالِِغيِه} [َغافر: أنَّ ُكلَّ َمْن َسنَّ ُسنًَّة قَِبيَحًة َيِصُري ُمْقَتًدى به، َفَذنْـبُ 
نِّ، كقولِه: {َوالَِّذي تـََوىلَّ ِكبـَْرُه} [النُّور:  ُر والتََّكبـُُّر واالْسِتْكباُر تـََتقاَرُب، فالِكبـُْر: 11وقيَل: أْمٌر َكِبٌري ِمَن السِّ ]. والِكبـْ

: احلاَلُة اليت يـََتخَ  ا اإلْنساُن من إْعجاِبِه ِبنَـْفِسِه، وذلك أْن يـََرى اإلْنساُن نـَْفَسُه أْكبَـَر ِمن َغْريه. وأْعَظُم التََّكربُّ الْمِتناِع ِمْن قَـُبوِل اَحلقِّ واِإلْذعصَُّص  َِّ الكبِري اَألْكَربِ)  َِّ تعاىل ونواهيه (نـَُعوُذ  لالتََّكبـُُّر على أوامر ا ِعباَدِة. اِن له 
ُب، واالْسِتْكباُر يقاُل على وْجَهْنيِ: أَحُدُمها: أْن يـََتَحرَّى اإلْنساُن، وَيْطُلَب أْن َيِصَري َكِبرياً، وذلك مىت كان على ما  جيَِ

ُب، َفَمْحُموٌد. والثاِين: أْن يـََتَشبََّع فَـُيْظِهَر ِمن نـَْفِسه  ُب، ويف الوْقِت الذي جيَِ ما ليَس له، وهذا هو ويف املَكاِن الذي جيَِ
]، {أََفُكلََّما َجاءَُكْم 34املَْذُموُم. وعلى هذا ما َوَرَد يف الُقرآن، وهو ما قال فيه هللا تعاىل: {َأَىب َواْسَتْكبَـَر} [البَـَقَرة: 

ا َواْسَتْكبَـُروا اْسِتْكَبارًا } [نُوح: ]، وكذلك قوله تعاىل: {َوَأَصرُّو 87َرُسوٌل ِمبَا َال تـَْهَوى أَنـُْفُسُكُم اْسَتْكبَـْرُمتْ} [البَـَقَرة: 
]، {يـََتَكبـَُّروَن ِيف اَألْرِض ِبَغْريِ 15] {َفاْسَتْكبَـُروا ِيف اَألْرِض} [ُفّصَلت: 43]، {ِإْسِتْكَباًرا ِيف اَألْرِض} [فَاِطر: 7

} [األعرَاف:  تَِنا َواْسَتْكبَـُروا عَ 146احلَْقِّ َ ِ َها َال تـَُفتَُّح َهلُْم أَبْـَواُب السََّماِء} [األعَراف: ]، {ِإنَّ الَِّذيَن َكذَّبُوا  ]، 40نـْ
ُتْم َتْسَتْكِربُوَن } [األعَراف:  ]. ويف قولُه: {فـَيـَُقوُل الضَُّعَفاُء لِلَِّذيَن 48{قَاُلوا َما َأْغَىن َعْنُكْم َمجُْعُكْم َوَما ُكنـْ



لضُّ 47اْسَتْكبَـُروا} [َغافر:  َعفاِء، تنبيهاً أنَّ اسِتْكباَرُهْم كان مبا َهلُْم من الُقوَِّة يف الَبَدِن واملاِل ] قاَبَل املُستْكِربيَن 
ملُْسَتْضَعِفَني. 75واجلاه {قَاَل اْلَمَألُ◌ الَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا ِمْن قَـْوِمِه لِلَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا} [األعَراف:  ] فَـَقاَبَل املُْستْكِربيَن 

نـُْفِسِهْم 133وا قـَْوًما ُجمْرِِمَني } [األعَراف: {فَاْسَتْكبَـُروا وََكانُ  ِِهْم وإْعجاِِْم  ]، أنَّ الذي َمحََلُهْم على ذلك هو 133وتـََعظُِّمِهْم عن اإلْصغاِء إليه، ونـَبََّه بقولِه: {وََكانُوا قـَْوًما ُجمْرِِمَني } [األعَراف: ] نـَبََّه بقولِه: فاسَتْكبَـُروا، على َتَكربُّ
ً منهم، َبْل كان ذلك َدأبـَُهْم قَـْبُل. وقال تعاىل: {فَالَِّذيَن َال يُـ ما تـَقَ  َم ِمْن ُجْرِمِهْم، وأنَّ ذلك مل يكْن َشْيئاً حمد ْؤِمُنوَن دَّ

آلِخَرِة قـُُلوبـُُهْم ُمْنِكَرٌة َوُهْم ُمْسَتْكِربُوَن } [الّنحل:  ]. 23يَن } [الّنحل: ] وقال بـَْعَدُه: {ِإنَُّه َال حيُِبُّ اْلُمْسَتْكربِِ 22ِ
:أَحُدُمها: أن تكوَن األْفعاُل اَحلَسَنُة َكِثريًَة يف احلَِقيَقِة، وزاِئَدًة على َحماِسِن  َغْريِِه، وعلى هذا  والتََّكبـُُّر يقاُل على َوْجَهْنيِ

ُ} [احلَ  َُّ تعاىل التََّكربُِّ {اْلَعزِيُز اْجلَبَّاُر اْلُمَتَكربِّ ]، والثاِين: أن يكوَن ُمَتَكلِّفاً لذلك ُمَتَشبِّعًا، 23شر: كاَن ِمْن ِصفاِت ا
ِيَن } [الزَُّمر:  ُ َعَلى ُكلِّ 72وذلك يف َوْصِف عاّمِة الناِس، حنُو قولِه: {فَِبْئَس َمثْـَوى اْلُمَتَكربِّ َّ ] و {َكَذِلَك َيْطَبُع ا

لتَّ 35قَـْلِب ُمَتَكربٍِّ َجبَّاٍر } [َغافر:  َكربُّ على الَوْجِه األوَِّل َفَمْحُموٌد، وَمْن ُوِصَف به على الَوْجِه ]. وَمْن ُوِصَف 
 َ ِيتَ الثاِين َفَمْذُموٌم. وَيُدلُّ على أنه قد َيِصحُّ أْن يُوَصَف اإلْنساُن بذلك وال يكوُن َمْذُموماً. قولُه: {َسَأْصِرُف َعْن آ } [األعَراف: الَِّذيَن يـََتَكبـَُّروَن ِيف اَألْرِض ِبَغْريِ احلَْ  حلِق، 146قِّ ، مبعىن أنَُّه َجوَّز التكربُّ  يَن بَِغْري اَحلقِّ ] َفَجَعَل ُمَتَكربِّ

. وقال: {َعَلى ُكلِّ قـَْلِب ُمَتَكربٍِّ َجبَّاٍر } [َغافر:  لتـَّْنويِن َجَعَل 35وَألْجِل احلقِّ . وَمْن قـََرأ  ضاَفِة الَقْلِب إىل املَُتَكربِّ  [
َِّ تعاىل، فقاَل {َوَلُه الْ املَُتَكربَِّ  ُر ا ُء: التـََّرفُُّع َعِن االْنِقياِد، وذلك ال َيْسَتِحقُُّه َغيـْ ُء ِيف  ِصَفًة للَقْلِب. والِكْرب ِكْربَِ

ُء رِد«] وِلما قـُْلنا أنَّهُ ُرِوَي عنه (ص) الَقْوُل الُقْدِسيُّ: 37السََّماَواِت َواَألْرِض} [اجلَاثَية:  اِئي والَعَظَمُة إزارِي الِكْرب
َزَعِين يف واِحٍد منهما َقَصْمُتهُ  َ َوَتُكوَن َلُكَما )60(»َفَمْن  َء َ َ َعَلْيِه آ تَـَنا لِتَـْلِفتَـَنا َعمَّا َوَجْد . وقال تعاىل: {قَاُلوا َأِجئـْ

ُء ِيف اَألْرِض} [يُونس:  ]، والتَّْكِبُري 31فـََلمَّا رَأَيـَْنُه َأْكبَـْرنَُه} [يُوُسف: ]. وأْكبَـْرُت الشيَء: َرأيـْتُُه َكِبرياً {78اْلِكْربَِ
َُّ أْكبَـُر، وِلِعباَدتِِه واْسِتْشعاِر تـَْعِظيمِه، وعلى ذلك {َولُِتَكربُِّ  َِّ تعاىل بقوِهلم: ا ََّ َعَلى َما يُقاُل لذلك، ولِتَـْعِظيِم ا وا ا ُْه َتكْ 185َهَداُكْم} [البَـَقَرة:  ]. وقولُه: {َخلَْلُق السََّماَواِت َواَألْرِض َأْكبَـُر ِمْن َخْلِق 111ِبريًا } [اإلسَراء: ]، {وََكربِّ

َُّ تعاىل به من َعجاِئِب ُصْنِعِه وِحْكَمِتِه 57النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس َال يـَْعَلُموَن } [َغافر:  ] إشاَرٌة إىل ما َخصَُّهما ا
] فأّما 191 قَِليٌل ِممَّْن َوَصَفُهْم بقولِه: {َويـَتَـَفكَُّروَن ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواَألْرِض} [آل ِعمرَان: اليت ال يـَْعَلُمها إالَّ 

كاِفَر ] فتنبيٌه أنَّ ُكلَّ ما يَناُل ال16ِعَظُم ُجثَِّتهما فأْكثـَُرُهْم يـَْعَلُمونَه. وقوُلُه: {يـَْوَم نـَْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكبـَْرى} [الّدخان: 
نْيا ويف البَـْرزَِخ َصِغٌري يف َجْنب عذاب ذلك اليوم. والُكباُر أبـَْلُغ ِمَن الَكبري، والُكبَّ  اُر أبـَْلُغ ِمَن الَعذاِب قـَْبَل ذلك يف الدُّ عاىل: ] أي مكراً عظيماً. والُكبَـُر. مجع الُكربى وهي الُعْظَمى. قال ت22من ذلك. {َوَمَكُروا َمْكًرا ُكبَّاًرا } [نُوح: 

ثِّر:  ت املعجزات.35{ِإنـََّها َإلِ◌ْحَدى اْلُكَربِ } [املدَّ  ] أي من كرب
: وقد يقاُل ذلك َخلطِّ خلِياَطِة، ويف التَّعاُرِف: َضمُّ احلُُروِف بْعِضها إىل بعٍض   كتب: الَكْتُب: َضمُّ أِدٍمي إىل أِدٍمي 

للَّْفِظ. فاألْصُل يف  َي  للَمْضُموِم بعُضها إىل بعٍض  ، َلكْن ُيْسَتعاُر ُكلُّ واِحٍد لآلَخر، وهلذا مسُِّ َخلطِّ الِكتابِة النَّْظُم 



ً {امل * َذِلَك اْلِكَتاُب} [البَـَقَرة:  َِّ وإن مل يُْكَتْب: ِكتا َِّ 1]{امل } [البَـَقَرة: 2-1كالُم ا ]، و {قَاَل ِإّينِ َعْبُد ا
ِينَ اْلِكَتاَب} [َمرَمي:  َ ً. والِكتاُب يف األْصِل أيضاً، ]. والكِ 30آ َي املَْكُتوُب فيه ِكتا تاُب، يف األْصِل: َمْصَدٌر، مث مسُِّ

ً ِمَن السَّ  َماِء} [النَِّساء: اْسٌم للصَِّحيَفِة َمَع املَْكُتوِب فيه، ويف قوله: {َيْسأَُلَك َأْهُل اْلِكَتاِب َأْن تـُنَـّزَِل َعَلْيِهْم ِكَتا
ً ِفيِقْرطَاٍس} [األنَعام: ] فإنه يـَْعِين 153 لِكتابَِة، َوَوْجُه ذلك أنَّ الشيَء يُراُد، مث يقاُل، مث ُيْكَتُب؛ فاإل]. ويـَُعبـَُّر َعِن 7َصِحيَفًة فيها ِكتابٌَة، وهلذا قال: {َوَلْو نـَزَّْلَنا َعَلْيَك ِكَتا أ، راَدُة َمْبداإلْثباِت والتـَّْقِدير واإلجياِب والَفْرِض والَعْزِم 

تَـَهى: {كَ  لِكتابَِة اليت هي املُنـْ َتهى، مث يـَُعبـَُّر عن املُراِد الذي هو املَْبَدأُ إذا أُرِيَد َتوِكيُدُه  َ والِكتابَُة ُمنـْ ُ َألَ◌ْغِلَنبَّ َأ َّ َتَب ا
َادلة:  ُ َلَنا} [الّتوبَة: 21َوُرُسِلي} [ا َّ ]، {َلبَـَرَز الَِّذيَن ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل} 51]، {ُقْل َلْن ُيِصيبَـَنا ِإالَّ َما َكَتَب ا

َِّ} [األنَفال: 154[آل ِعمَران:  ] أي يف ُحْكِمِه. 75]. وقال: {َوأُوُلو اَألْرَحاِم بـَْعُضُهْم أَْوَىل ِببَـْعٍض ِيف ِكَتاِب ا
لنـَّْفِس} [املَائد ِ َنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النـَّْفَس  ] أي أْوَحْينا َوفـََرْضنا، وكذلك قولُه: {ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا 45ة: وقولُه: {وََكتَـبـْ

َياُم} [البَـَقَرة: 180َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت} [البَـَقَرة:  َنا اْلِقَتاَل} 183] وقولُه: {ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ ]، {ِملَ َكتَـْبَت َعَليـْ
َناَها َعَلْيِهْم}77[النَِّساء:  ُ َعَلْيِهُم اجلََْالَء} [اَحلشر: 27[اَحلديد:  ]، {َما َكتَـبـْ َّ ] أي 3]. وقوله: {َوَلْوَال َأْن َكَتَب ا

لِكتابَِة عن الَقضاِء املُْمَضى، وما َيِصُري يف ُحْكِم  رِِهْم. ويـَُعبـَُّر  ُ عليهُم اخلروَج ِمْن ِد َّ املُْمَضى، لوال أْن أْوَجَب ا
َل قولُه: {بـَلَ  ُ َما َيَشاُء 80ى َوُرُسُلَنا َلَدْيِهْم َيْكتُـُبوَن } [الّزخُرف: وعلى هذا محُِ َّ ] قيل: ذلك ِمْثُل قولِه: {َميُْحو ا

َادلة: 39َويـُْثِبُت} [الّرعد:  ] فإشاَرٌة منه إىل 22]. وقولُه: {أُولَِئَك َكَتَب ِيف قـُُلوُِِم اِإلميَاَن َوأَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه} [ا
من » أْغَفْلنا«] َألنَّ َمْعَىن 28خبالِف َمْن َوَصَفُهْم بقولِه {َوَال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قـَْلَبُه َعْن ذِْكِرَ} [الكهف:  أنـَُّهمْ 

 َّ َلُه َكاتُِبوَن }  قوِهلم: أْغَفْلَت الِكتاَب، إذا َجَعْلَتُه خالِياً من الِكتابَِة، ومن اِإلْعجاِم. وقولُه: {َفَال ُكْفَراَن ِلَسْعِيِه َوِإ
َنا َمَع الشَّاِهِديَن } [آل ِعمَران: 94[األنبَياء:  ] أي 53] فإشاَرٌة إىل أّن ذلك ُمثْـَبٌت، وُجماًزى به. وقولُه: {فَاْكتـُبـْ

ُ َعَلْيِهْم} [النَِّساء:  َّ ] اآليََة. وقولُه: {َماِل َهَذا 69اْجَعْلنا يف زُْمَرِِْم، إشاَرًة إىل قولِه: {فَُأوَلِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم ا
] فقيَل: إشاَرٌة إىل ما أُْثِبَت فيه أْعماُل الِعباِد، وقولُه: 49اْلِكَتاِب َال يـَُغاِدُر َصِغريًَة َوَال َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَها} [الكهف: 

إىل اللَّْوِح املَْحُفوِظ، وكذا قولُه: {ِإنَّ َذِلَك ِيف  ] قيَل هو إشاَرةٌ 22{ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ِمْن قـَْبِل َأْن نـَبـْرَأََها} [اَحلديد: 
َِّ َيِسٌري } [اَحلّج:  ِبٍس ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ُمِبٍني } [األنَعام: 70ِكَتاٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى ا َ ]، {ِيف 59]، {َوَال َرْطٍب َوَال 

َِّ َسَبَق} [األنَفال: ]. ويف قوله: {َلْوَال كِ 58اْلِكَتاِب َمْسطُورًا } [اإلسَراء:  َرُه ِمَن 68َتاٌب ِمَن ا ] يـَْعِين به ما َقدَّ ] وقيَل هو إشاَرٌة إىل قولِه: {َوَما 54اِحلْكَمِة، وذلك إشاَرًة إىل قولِه: {َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نـَْفِسِه الرَّْمحََة} [األنَعام: 
ُ لِيـَُعذِّبـَُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم} [األن َّ ُ َلَنا} [الّتوبَة: 33َفال: َكاَن ا َّ ] يـَْعِنـي ما 51]. وقولُه: {َلْن ُيِصيبَـَنا ِإالَّ َما َكَتَب ا ُه نِْقَمًة َعَلْينا. وقولُه: » َعَلْينا«ومل يـَُقْل » َلنا«َقدَّرَُه وَقضاُه. وذََكَر  ُه نْعَمًة َلنا، وال نـَُعدُّ تنبيهاً أنَّ ُكلَّ ما ُيِصيُبنا نـَُعدُّ

ُ َلُكْم} [املَائدة:{اْدُخلُ  َّ ُ َلُكْم، ِبَشْرِط أْن َتْدُخُلوها، 21وا اَألْرَض اْلُمَقدََّسَة الَِّيت َكَتَب ا َّ ] قيَل: َمْعَىن ذلك َوَهَبها ا
ها يـَُعوُد عليهم ِبنَـفْ » عليكمْ «ومل يـَُقْل: » َلُكمْ «وقيَل: أْوَجَبها عليكـْم، وإمنـا قال:  َّ ٍع عاجٍل وآِجٍل، ألنَّ ُدُخوَهلُْم إ



ً بشيء ال يـَْعرُف نـَْفَع مآلِِه: هذا الكالُم َلَك ال عليَك.  ذِّ فيكوُن ذلك َهلُْم ال عليهم. وذلك كقوِلَك ِلَمْن يَـَرى 
َِّ ِهَي اْلُعْلَيا} [الّتوبَة:  ْكَمُهْم وتَـْقِديَرُهْم ساِقطًا ] َجَعَل حُ 40وقولُه: {َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّْفَلى وََكِلَمُة ا

َِّ عالِياً ال داِفَع له وال ماِنَع. وقال تعاىل: {َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َواِإلميَانَ  َلَقْد َلِبثْـُتْم ِيف ِكَتاِب  ُمْضَمِحـال، وُحْكَم ا
َِّ ِإَىل يـَْوِم اْلبَـْعِث} [الرُّوم:  ِه وُحْكِمِه، وعلى ذلك قولُه: {ِلُكلِّ َأَجٍل ِكَتاٌب } [الّرعد: ] أي يف ِعْلِمِه وإجيابِ 56ا

َِّ} [الّتوبَة: [38 َِّ اثـَْنا َعَشَر َشْهًرا ِيف ِكَتاِب ا ] أي يف ُحْكِمِه. ويـَُعبـَُّر 36. وقولُه: {ِإنَّ ِعدََّة الشُُّهوِر ِعْنَد ا
،َِّ ِة الثاِبَتِة من ِجَهِة ا َِّ بَِغْريِ ِعْلٍم َوَال ُهدًى َوَال ِكَتاٍب ُمِنٍري}  لِكتاِب عن اُحلجَّ حنُو: {َوِمَن النَّاِس َمْن ُجيَاِدُل ِيف ا

] أي مضيٌء له نوٌر يؤدي َمْن متّسَك به إىل احلق. واملعىن أن بعض الناس ال يتبع أدلة العقل وإمنا يتبع 8[اَحلّج: 
ً مِ  َناُهْم ِكَتا ]، وقوله: {أُوتُوا 157]، {َفْأتُوا ِبِكَتاِبُكْم} [الصَّافات: 21ْن قـَْبِلِه} [الّزخُرف: اهلوى والتقليد {أَْم آتـَيـْ

} [فَاِطر: 101اْلِكَتاَب} [البَـَقَرة:  َناُهْم ِكَتاً َِّ {أَْم آتـَيـْ ] 41]، وقال: {فَـُهْم َيْكتـُُبوَن } [الطُّور: 40]: ِكتاَب ا
ُ َلُكْم} [البَـَقَرة: إشاَرًة إىل الِعْلِم والتََّحقُِّق وا َّ ] إشاَرٌة إىل َحتَّرِي ما قضى هللا 187الْعِتقاِد، وقولُه: {َوابـْتَـُغوا َما َكَتَب ا

 اِإلْنساِن تعاىل جلهة النكاح، وهو سبحانه َجَعَل َلنا َشْهَوَة النِّكاِح لِنَـَتَحرَّى طََلَب النَّْسِل الـذي يكوُن َسَبباً ِلَبقاِء نـَْوعِ 
ُ له على َحَسِب ُمْقَتَضى الَعْقِل والشَّرِْع. إىل غايَ  َّ لنِّكاِح ما َجَعَل ا وَمْن ِة َقْدرِها، فَـَيِجُب على اإلْنساِن أْن يـََتَحرَّى 

ُ له. وإ َّ لنَِّكـاِح ِحْفـَظ النَّْسِل، وَحصانََة النـَّْفِس على الَوْجِه املَْشُروِع، فقد ابـْتَـَغى ما َكَتَب ا ىل هذا أشاَر َمْن َحتَـرَّى 
ملَْحو. قال: { لِكتابَِة، وعن اإلزاَلِة واإلْفناِء  َُّ َلُكُم الَوَلُد. ويـَُعبـَُّر عن اإلجياِد  ِلُكلِّ َأَجٍل ِكَتاٌب قال: ُعِينَ مبا َكَتَب ا

ُ َما َيَشاُء َويـُْثِبُت} [الّرعد:  َّ اً. وهو يُوِجـُد ما تـَْقَتِضي اِحلْكَمُة إجياَدُه، ] فنبََّه أنَّ ِلُكلِّ وْقٍت إجياد39-38* َميُْحو ا
] على حنو ما َدلَّ عليه قولُه: {ُكلَّ 38ويُزيُل ما تـَْقَتِضي اِحلْكمُة إزاَلَته. وَدلَّ قولُه: {ِلُكلِّ َأَجٍل ِكَتاٌب} [الّرعد: 

ُهْم َلَفرِيًقا يـَْلُووَن 39} [الّرعد:  ] وقولُه: {َوِعْنَدُه أُمُّ اْلِكَتابِ 29يـَْوٍم ُهَو ِيف َشْأٍن } [الرَّمحن:  ]. أما قولُه: {َوِإنَّ ِمنـْ
ْلِكَتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكَتاِب} [آل ِعمَران:  ِ ْيِديِهْم 78أَْلِسنـَتَـُهْم  ] فالِكتاُب األوَُّل ما َكتَـُبوُه 

َْيِديِهْم} [البَـَقَرة: املذكوَرِة يف قولِه: {فَـَوْيٌل لِلَِّذيَن  ِ ] والِكتاُب الثاِين التـَّْوراُة، والثاِلُث ِجلِْنِس 79َيْكتـُُبوَن اْلِكَتاَب 
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َواْلفُ  َِّ سبحانَه وتعاىل وكالِمِه، وقولُه: {َوِإْذ آتـَيـْ َِّ، أي ما هو من شيء من ُكتُـِب ا ْرقَاَن} ُكُتِب ا

ً ] ف53[البَـَقَرة:  ً اْعِتباراً ِمبا أُْثِبَت فيها من األْحكاِم، وَتْسِميَـُتها فـُْرقا ِن عن التـَّْوراِة وَتْسِميَـُتها ِكتا  قد قيَل ُمها ِعبار
 َِّ ِِْذِن ا ً ُمَؤجًَّال} [آل كِ   اْعِتباراً مبا فيها من الَفْرِق بـَْنيَ اَحلقِّ والباِطـِل. وقولُه: {َوَما َكاَن لِنَـْفٍس َأْن َمتُوَت ِإالَّ  َتا َِّ َسَبَق َلَمسَُّكْم} [األنَفال: 145ِعمَران:  َة الشُُّهوِر ِعْنَد 68] أي ُحْكماً. وقوله: {َلْوَال ِكَتاٌب ِمَن ا ] و {ِإنَّ ِعدَّ

َِّ} [الّتوبَة:  َِّ اثـَْنا َعَشَر َشْهرًا ِيف ِكَتاِب ا {فـََوْيٌل لِلَِّذيَن َيْكتـُُبوَن اْلِكَتاَب  ] ُكلُّ ذلك ُحْكٌم منه. وأّما قولُه:36ا َْيِديِهْم} [البَـَقَرة:  ] فتنبيٌه أنـَُّهْم َخيَْتِلُقوَنُه ويـَْفَتِعُلونَُه، وكما َنَسَب الِكتاَب املُْختَـَلَق إىل أْيِديهْم َنَسَب املَقاَل 79ِ
َفـَْواهِ  ِ ]. واالْكِتتاُب: ُمَتعاَرٌف يف املُْختَـَلِق، حنُو قولِه: 30ِهْم} [الّتوَبة: املُْختَـَلَق إىل أْفواِهِهْم، فقال: {َذِلَك قـَْوُهلُْم 

يَل، 5{َأَساِطُري اَألوَِّلَني اْكتَـتَـبَـَها} [الُفرقان:  لِكتاِب التـَّْوراَة واإلجنِْ َُّ تعاىل أْهَل الِكتاِب، فإمنا أراَد  ثُما ذََكَر ا ]. وَحيـْ



ُمها مجيعاً، وقولُه: {َومَ  َّ َِّ َوَلِكْن َتْصِديَق الَِّذي بـَْنيَ َيَدْيِه َوتـَْفِصيَل اْلِكَتابِ وإ } ا َكاَن َهَذا اْلُقْرآُن َأْن يـُْفتَـَرى ِمْن ُدوِن ا
َِّ ُدوَن الُقرآِن. َأَال تـََرى أنه َجَعَل الُقرآَن ُمَصدِّقاً 37[يُونس:  َم من ُكُتِب ا لِكتاِب َهُهنا ما تـََقدَّ  له. ] فإمنا أراَد 

] فمنهْم من قال: هو الُقرآُن، ومنهم من قال: هو 114وقولُه: {َوُهَو الَِّذي أَنـَْزَل ِإَلْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصًَّال} [األنَعام: 
َناُهْم اْلِكَتاَب يـُْؤِمُنوَن ِبِه} [ا رُُه من اُحلَجِج والِعْلِم والَعْقِل. وكذلك قولُه: {َفالَِّذيَن آتـَيـْ ] 47لَعنكبوت: الُقرآُن وَغيـْ

] فقد قيَل: أُرِيَد به ِعْلُم الِكتاِب، وقيَل: ِعْلٌم ِمَن الُعُلوِم 40وقولُه: {قَاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب} [النَّمل: 
َر له ُكلُّ شيء. وقولُه: {َوتـُْؤِمُنونَ  ُ ُسَلْيماَن يف ِكتاِبِه املَْخُصوِص به، وبه ُسخِّ َّ ها ا ْلِكَتاِب ُكلِِّه} [آل اليت آ ِ  

لُكُتِب املُنَـزََّلِة فَـُوِضَع ذلك َمْوِضَع اَجلْمِع، إّما ِلكونِِه جْنساً كقوِلَك: َكثـَُر الدِّْرَهُم يف أيدي 119ِعمَران:  ] أي 
ْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْن قـَْبِلَك} [النَِّساء: الناِس، أو ِلكونِِه يف األْصِل مْصَدراً حنُو: َعْدٍل، وذلك كقولِه: {يـُْؤِمُنوَن ِمبا أُْنزَِل ِإلَ 

]. وِكتابَُة 150] وقيَل يـَْعين أنـَُّهْم َلْيُسوا َكَمْن قيَل فيهم: {َويـَُقوُلوَن نـُْؤِمُن بِبَـْعٍض َوَنْكُفُر ِببَـْعٍض} [النَِّساء: 162
تـَُغوَن اْلِكَتاَب ِممَّا َمَلَكْت أَْميَانُُكْم َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم الَعْبِد: اْبِتياُع نـَْفِسِه ِمْن َسيِِّدِه مبا يـَُؤدِّيِه ِمْن َكْسِبِه { َوالَِّذيَن يـَبـْ

ًرا} [النُّور:   ] من الِكتابَِة اليت هي اإلجياُب.33ِفيِهْم َخيـْ
ً {َوَمْن َأْظَلُم ِممَْن كَ  ُر اَحلِديث. يقاُل: َكَتْمُتُه َكْتماً وِكْتما َِّ} [البَـَقَرة: كتم: الِكْتماُن: َستـْ َتَم َشَهاَدًة ِعْنَدُه ِمَن ا

قَّ َوُهْم يـَْعَلُموَن } [البَـَقَرة: 140 ُهْم َلَيْكُتُموَن احلَْ ]، {َوَال َتْكُتُموا الشََّهاَدَة} [البَـَقَرة: 146]، {َوِإنَّ َفرِيًقا ِمنـْ
ْلُبْخِل 71 ]، {َوَتْكُتُموَن احلَْقَّ َوأَنْـُتْم تـَْعَلُموَن } [آل ِعمَران:283 ِ َُْمُروَن النَّاَس  ]. وقولُه: {الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن َو

ُ ِمْن َفْضِلِه} [النَِّساء:  َّ ُهُم ا َ َ 37َوَيْكُتُموَن َما آ ] َفِكْتماُن الَفْضِل هو ُكْفراُن النِّْعَمِة ولذلك قال بـَْعَدُه {َوَأْعَتْد
ً ُمِهيناً } [النِّ  ََّ َحِديثًا } [النَِّساء: 37َساء: لِْلَكاِفرِيَن َعَذا إنَّ «] قال ابُن عباٍس: 42]. وقولُه: {َوَال َيْكُتُموَن ا

َِّ َربِّنا ما ُكنَّا ُمْشرِِكَني، فَـَتْشَهُد عليهم  املُْشرِِكَني إذا َرأْوا أْهَل الِقياَمِة ال َيْدُخُل اجلَنََّة إالَّ مْن مل يكْن ُمْشركاً قالُوا: وا
ََّ َحِديثاً َجوا يف اآلِخرِة مواِقُف يف بعِضها َيْكُتُموَن ويف «وقال احلسُن: ». رُِحُهْم، فحينئٍذ يـََودُّوَن أْن مل َيْكُتُموا ا

ََّ َحِديثاً: هو أْن تـَْنِطَق جوارُِحُهْم.». بعِضها ال َيْكُتُمونَ   وعن بعِضهم: ال َيْكُتُموَن ا
] أي َرْمالً ُمَرتاِكماً. وَمجُْعُه: أْكِثَبٌة، وُكُثٌب، وُكْثباٌن. والُكثْـَبُة: 14ًبا َمِهيًال } [املُّزمل: كثب: {وََكاَنِت اْجلَِباُل َكِثي

َيْت بذلك الْجِتماِعها. وَكَثَب: إذا اْجَتَمَع. والكاِثُب: اجل . والِقْطَعُة ِمَن التَّْمر، مسُِّ اِمُع. القليُل ِمَن املاِء واللََّنبِ
 ، وهو من الَكْثِب، أي الُقْرِب ِمنه.»َكثـََبَك الصَّْيُد فاْرِمهِ «الصَّْيُد إذا أْمَكَن ِمْن نـَْفِسِه. والَعَرُب تـَُقوُل:  والتَّْكِثيُب:

يَِّة املُنـَْفِصَلِة، كاألْعداِد، ومنه: {َولََيزِيَدنَّ  َم أنَّ الَكثْـَرَة والِقلََّة ُيْستَـْعَمالِن يف الَكمِّ ]، 68ا} [املَائدة: َكِثريً   كثر: قد تـََقدَّ
]، {َكْم ِمْن ِفَئٍة قَِليَلٍة 24]، {َبْل َأْكثـَُرُهْم َال يـَْعَلُموَن احلَْقَّ} [األنبَياء: 70{َوَأْكثـَُرُهْم لِْلَحقِّ َكارُِهوَن } [املؤمنون: 

َِّ} [البَـَقَرة:  ِِْذِن ا ُهَما رَِجاًال كَ 249َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة  ]، {َودَّ َكِثٌري ِمْن أَْهِل 1ِثريًا َوِنَساًء} [النَِّساء: ]، {َوَبثَّ ِمنـْ
ٍت َكِثريَة. وقولُه: {بَِفاِكَهٍة َكِثريٍَة} [ص: 109اْلِكَتاِب} [البَـَقَرة:  ] فإنه َجَعَلها َكِثريًَة اْعِتباراً ِمبَطاِعِم 51] إىل آ



ْنيا، وَلْيَسِت الَكثْـَرُة إشاَرًة إىل الَعَدِد فَـَقْط، َبْل إىل الَفْضِل، ويقاُل: َعَدٌد َكِثٌري وُكثاٌر وكاثٌِر: زاِئٌد. وَرُجٌل كاثٌِر: إذا   الدُّ
 كان َكِثَري املاِل. قال الشاِعُر:

ألْكَثر منهم َحصاً   وإمنا الِعزَُّة للكاِثر     وَلْسَت 
]. وُفالٌن َمْكُثوٌر: أي َمْغُلوٌب ِمن 1 التََّكاثـُُر } [الّتكاثُر: واملَُكاثـََرُة والتَّكاثـُُر: التَّبارِي يف َكثْـَرِة املال والِعزِّ {أَْهلَاُكمُ  

وُرِوَي: ال َتَكاثُِر الناِس عليه. واملِْكثاُر: كثُري الكالِم. والَكثـَُر: ُمجَّاُر النَّْخِل، وقيل طَلُعها، وقد ُحِكي بَِتسِكِني الثاِء، 
َناَك  َّ َأْعطَيـْ اُر، وقيَل: َبْل هو 1اْلَكْوثـََر} [الَكوثَر: َقْطَع يف َمثَر وال َكْثٍر. {ِإ ] قيَل هو نـَْهٌر يف اجلَنَِّة يـََتَشعَُّب عنه األ

: َكْوثـٌَر، ويقاُل: َتَكْوثَر الشيُء: َكُثر َكثْـرَ  ُر الَعِظيُم الذي أُعطيه النيبُّ (ص) ، وقد يقاُل للرَُّجِل السَِّخيِّ  ًة ُمَتناِهَيًة.اخلَيـْ
َأُب على الَعمِل، {ِإنََّك َكاِدٌح ِإَىل َربَِّك َكْدًحا} [االنشقاق: كدح: الَكْدُح: السَّ  ] أي 6ْعُي الشَِّديُد يف اَألْمِر والدَّ

ِّ َوُتوِصَلُه إليِه.  إنك عامٌل عمًال يف مشّقٍة لَِتْحِمَلُه إىل ا
عيَشُتُه. والُكْدَرُة يف اللَّْوِن خاصًَّة. واَألْكَدُر: هو كدر: الَكَدُر: ِضدُّ الصَّفاِء: وَتَكدََّر الشيُء: َكِدَر، ومنه َتَكدَّرْت م

ائر من الذي يف لونِِه ُكْدَرٌة. والُكُدوَرُة: يف املاِء، ويف الَعْيِش. واالْنِكداُر: تـََغيـٌُّر ِمَن اْنِتثار الشيِء. يقال: انكدر الط
 أي انـَْقضَّت وَتساَقَطْت، واألصُل يف االْنِكدار االنصباب. ]2اهلواء إذا انقّض {َوِإَذا النُُّجوُم اْنَكَدَرْت } [الّتكوير: 

ُة الدهر، والُكْديَُة: َصالبٌَة يف األرِض، يقاُل: َحَفر فأْكَدى، إذا وَصَل إىل ُكْديَة، واْسُتِعَري ذلك  كدى: الُكْديَُة: ِشدَّ
. {وأَْعَطى قَِليًال َوَأْكدَ  ] أي أمسك عن العطاء ومنعه منعاً شديداً، 34ى } [الّنْجم: للطَّاِلِب املُْخِفِق واملُْعِطي املُِقلِّ

 يقال: َأْكَدى الرجَل عن الشيِء: َردَُّه عنه، وَأْكَدى فالٌن: َأْخَفَق ومل َيْظَفْر حباجِتِه.
َا يـَْفَرتِي اْلكَ  ِذَب الَِّذيَن كذب: الكذب: هو اإلخباُر عن الشيء على غري حقيقته. وأنه يقاُل يف املَقاِل والِفعاِل {ِإمنَّ

ُ َيْشَهُد ِإنَّ 105َال يـُْؤِمُنوَن} [الّنحل:  َّ ] أي خيرتع الكذب الذين ال يصّدقون بدالئل ِهللا ومعجزاتِِه، وقولُه: {َوا
َها َكاِذبٌَة } [الواِقَعة: ] َكِذبـُُهْم يف اْعِتقاِدِهْم ال يف َمقاِهلْم. وقولُه: {لَْيَس ِلَوقْـَعتِ 1اْلُمَناِفِقَني َلَكاِذبُوَن } [املَناِفقون: 

ِصَيٍة َكاِذبٍَة } [الَعلق: 2 َ ]. يقاُل: 16] فقد ُنِسَب الَكِذُب إىل نـَْفِس الِفْعِل، كقوِهلِم: ِفْعَلٌة صاِدَقٌة وِفْعَلٌة كاِذبٌَة. {
ُن، ُكلُّ ذلك للُمباَلَغِة. ويقاُل: ال َمْكُذو  بََة، أي ال أْكِذُبَك. وَكَذبـُْتَك َحِديثاً. َرُجٌل َكذَّاٌب وَكُذوٌب وُكُذْبُذٌب وَكْيُذ

ََّ َوَرُسوَلُه} [الّتوبَة:  ] أي الذين كذبوا يف ادعائهم اإلميان، َويـَتَـَعدَّى إىل َمْفُعولِني، حنُو 90وكذلك {الَِّذيَن َكَذبُوا ا
} [الَفتْ  حلَْقِّ ِ ُ َرُسوَلُه الرُّْؤَ  َّ ً، وأْكَذبْـُتُه: وَجْدتُُه  27ح: َصَدَق يف قولِه: {َلَقْد َصَدَق ا ا ً وِكذَّ ]. يقاُل: َكَذبَُه َكِذ

ً. وما جاَء يف الُقرآِن َفِفي َتْكِذيِب الصاِدِق، حنُو: {كَ  ُتُه إىل الَكِذب صاِدقاً كان أو كاِذ بـُْتُه: َنَسبـْ ً، وَكذَّ بُوا كاِذ ذَّ
تَِنا} [آل ِعمَران:  َ } [ق: 26ا َكذَّبُوِن } [املؤمنون: ]، {َربِّ اْنُصْرِين مبَِ 11ِ حلَْقِّ بُوا ِ ]، {َكذََّبْت 5]، {َبْل َكذَّ

َ} [الَقَمر:  بُوا َعْبَد َلُهْم قـَْوُم ُنوٍح َفَكذَّ ْلَقارَِعِة } [احلَاقَّة: 9قـَبـْ ِ َبْت َمثُوُد َوَعاٌد  ]، {َوِإْن ُيَكذِّبُوَك فَـَقْد 4]، {َكذَّ
َلُهْم قـَْوُم نُ  َبْت قـَبـْ ] وقال: {َفِإنـَُّهْم 25]، {َوِإْن يَُكذِّبُوَك فـََقْد َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم} [َفاِطر: 42وٍح} [اَحلّج: َكذَّ

ً وال َيْسَتِطيُعوَن أْن يـُْثِبُتوا 33َال ُيَكذِّبُوَنَك} [األنَعام:  دوَنَك كاِذ لتَّْخِفيِف والتَّْشِديِد، وَمْعناُه: ال جيَِ ] قُرىَء 



] أي َعِلُموا أنـَُّهْم تـُُلقُّوا ِمْن ِجَهِة 110َبَك. وقولُه: {َحىتَّ ِإَذا اْستَـْيَأَس الرُُّسُل َوظَنُّوا أَنـَُّهْم َقْد ُكِذبُوا} [يُوُسف: َكذِ 
ُقوا وزُنُّوا وُخطُِّئوا إذا ُنِسُبوا إىل شيء من ذلك. وكذ بُوا، حنُو ُفسِّ لَكِذب، َفُكذِّ لك قوله: {فـََقْد الذيَن أْرِسُلوا إليهم 

َبْت ُرُسٌل ِمْن قـَْبِلَك} [فَاِطر:  بُوا ُرُسِلي} [َسَبإ: 4ُكذِّ ] 14]، {ِإْن ُكلٌّ ِإالَّ َكذََّب الرُُّسَل} [ص: 45]، {َفَكذَّ
لتَّْخِفيِف ِمن قوِهلم: َكَذبـُْتَك َحِديثاً، أي َظنَّ املُْرَسُل إليهم أنَّ الرُُّسَل قد َكذَ  بُوُهْم فيما أْخبَـُروُهْم به ِمْن وقُرىَء: ُكِذبُوا 

ُهْم وإْمالئِِه َهلُم، وقول َّ َِّ تعاىل إ ُه: {َال َيْسَمُعوَن ِفيَها أنـَُّهْم إن مل يـُْؤِمُنوا نـََزَل ُِِم الَعذاُب، وإمنا ظَنُّوا ذلك من إْمهاِل ا
ً } [النـَّبِإ:  ا اُب: التَّْكِذيُب، وا35َلْغًوا َوَال ِكذَّ بُوَن، فـَُيَكذُِّب بعُضهم بعضاً، ونـَْفُي التَّْكِذيِب يف ] الِكذَّ ملَْعَىن: ال ُيَكذَّ

ْنيا. ً من املَُكاَذبَِة أي ال يـََتكاَذبُوَن تَكاُذَب الناِس يف الدُّ يقاُل: محَُِل  اجلَنَِّة يـَْقَتِضي نـَْفَي الَكِذِب عنها. وُقرىَء: ِكذا
ًة فَـَلْم َيُدْم. وَكَذَب مبعىن  ُفالٌن على ِفْريَة وَكِذب، كما يقاُل يف ِضدِِّه َصَدَق وََكَذَب َلَنبُ الناَقِة، إذا ُظنَّ أْن َيُدوَم ُمدَّ

ُته،  » َكَذَب عليكم اَحلجُّ «َوَجَب، ومنه:  قيَل: َمْعناُه َوَجَب فعليكم به. وحِقيَقُته أنه يف ُحْكِم الغاِئِب الَبِطيِء َوقـْ
لَعَسِل، وذلك إْغراٌء،  كقوِلَك: قد فاَت اَحلجُّ َفبادر، لنَّْصب) أي عليَك  أي كاَد يـَُفوُت. وَكَذَب عليك الَعَسَل (

ُب وقيَل: الَعَسُل َهُهنا الَعَسالُن، وهو نوع من الَعْدِو وهو من قَـْوِلَك: َكَرْبَت اَألْرَض إذا قـََلبَتها للّزِراعة، وهي ال تكرُ 
آللِة احلديدية ذاتِ  لبَـَقِر، أو  ا ُحتَدُِّث  إالَّ  ابَُة والَكُذوُب والَكذوبَُة: النـَّْفُس أل املَُحّرِِك وهلا سكٌَّة للفالحة، والَكذَّ

ابَُة أيضاً: ثـَْوٌب يـُنـَْقُش بَِلْوِن ِصْبٍغ كأنه ُمَوشى، وذلك ألنه يُ  ُلغها ُوْسُعُه، والَكذَّ ألموِر اليت ال يـَبـْ َكذَُّب اإلنساَن 
 ِحبالِه.

يْـَناُه َوَأْهَلُه ِمَن اْلَكَرِب اْلَعِظيِم } [األنبَياء: كرب: الَكْرُب:  ]. والُكْربَُة كالُغمَِّة، وأْصُل ذلك 76الَغمُّ الشَِّديُد {فَـَنجَّ
َرَة ذلك. وقيَل يف مَثٍل:  حلَْرِث، فالَغمُّ يُِثُري النـَّْفَس إ ، وهو »الِكراُب على البَـَقر«من َكْرِب األرِض، وهو قَـْلُبها 

أي أَْوِسِد الِكالَب على بـََقِر الَوْحِش؛ » الِكالَب على البَـَقر«ُب يف ختليِة املرء وصناعِتِه، وليَس ذلك من قوِهلم: ُيضر 
َن أي قَ  ُن، أي َقريٌب، حنُو قَـْر ٌء َكْر ريٍب وَيِصحُّ أن يكوَن الَكْرُب ِمْن َكَرَبِت الشمُس، إذا َدَنْت للَمِغيِب. وقوهلُم: إ

نه ُعْقَدٌة على الَقْلب، يقاُل: أْكَرْبُت ِمَن املِ  ْلِو، وقد يُوَصُف الَغمُّ  ْلِء أو من الَكَرِب، وهو َعْقٌد َغِليٌظ يف ِرشا الدَّ
ْلَو.  الدَّ

لِفْعِل. ويقاُل للَحْبِل املَْفُتوِل: َكرٌّ، وهو يف األْصِل َمْصَدٌر، وصارَ  اِت، أو  لذَّ : الَعطُف على الشيِء   اْمساً. كر: الَكرُّ
َ َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم} [اإلسَراء:  ]، {فـََلْو َأنَّ َلَنا َكرًَّة 6وَمجُْعُه: ُكُروٌر. والَكرَُّة: احلملُة يف احلرب ومجعها َكرَّاٌت {ُمثَّ َرَدْد

]، {َلْو َأنَّ ِيل َكرًَّة} 167 لَنَا َكرًَّة} [البَـَقَرة: ]، {َوقَاَل الَِّذيَن اتـَّبـَُعوا َلْو َأنَّ 102فـََنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني } [الشَُّعَراء: 
ا عن اجلماَعِة املُْجَتِمَعِة. والَكرَْكَرُة: َتْصريُف الريِح السَّحابَ 58[الزَُّمر:  ، ]. والِكرِْكَرُة: َرَحى َزْوِر الَبِعري، ويـَُعبـَُّر 

 ».َكرَّ «وذلك ُمَكرٌَّر ِمْن 



َب } [ص:  كرس: الُكْرِسيُّ يف تعاُرفِ  َ نَا َعَلى ُكْرِسيِِّه َجَسًدا ُمثَّ َأ ]. وهو يف 34العامَِّة اْسٌم ِلما يـُْقَعُد عليه {َوأَْلَقيـْ
موعُة الصغريُة من األوراِق دوَن ال كتاب. األْصل َمْنُسوٌب إىل الِكْرِس، أي املُتَـَلبِّد، أي املُْجَتِمِع. ومنه الُكرَّاَسُة: أي ا

 َأشََّبُه، فـََتَكرََّس قال الَعجاُج: وكرََّس البناَء:
 قال نـََعْم أْعرفُُه وأبـَْلسا      صاِح َهْل تـَْعرُف َرْمساً ُمْكَرسا

ِء رأِسِه والِكْرُس: أْصُل الشيِء، يقاُل: هو َقِدُمي الِكْرِس وُكلُّ ُجمَْتِمٍع من الشيِء ِكْرٌس. والَكرُّوُس: املُتَـرَكُِّب بعُض أْجزا
] فقد ُرِوَي عن ابِن عباٍس أنَّ الُكْرِسيَّ هو الِعْلُم، ومنه قوهلم: 255َربِِه. وقولُه: {َوِسَع ُكْرِسيُُّه} [البَـَقَرة: إىل بعِضِه ِلكِ 

ألْفالِك. ». هو ِمْن أهِل الُكْرِسيِّ أي من أهِل العلمِ « وقيَل: ُكْرِسيُُّه ُمْلُكُه. وقال بعُضهم: هو اْسُم الَفَلِك املُِحيِط 
رِض َفالةٍ «َوَيْشَهُد لذلك ما ُرِوَي: وقال:   .)61(»ما السمواُت السَّْبُع يف الُكْرِسيِّ إالَّ َكَحْلَقٍة 

َُّ تعاىل به فهو اْسٌم ِإلْحسانِِه وإْنعاِمِه املَُتظاِهر، حنُو قولِه: {فَِإنَّ َريبِّ َغِينٌّ   َكرٌِمي } [النَّمل: كرم: الَكَرُم: إذا ُوِصَف ا
ُوِصف به اإلْنساُن فهو اْسٌم ِلألْخالِق واألْفعاِل احملموَدِة اليت َتْظَهُر منه، وال يقاُل هو َكِرٌمي حىت َيْظَهَر ]. وإذا 40

َِّ أَتْـَقاُكْم}  َِّ. وقولُه: {ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد ا ] 13[اُحلجَرات: ذلك منه، َكَمْن يـُْنِفُق ماًال يف َجتِْهيز َجْيٍش يف َسبيِل ا
َِّ تعاىل، َفَمْن َقَصَد ذ لك ِمبَحاِسِن فإمنا كان كذلك ألنَّ الَكَرَم األْفعاُل احملموَدُة، وأْكَرُمها وأْشَرُفها ما يـُْقَصُد به وْجُه ا

لَكَرِم {فََأنـْبَـ  بِه فإنه يُوَصُف  ، فإذاً أْكَرُم الناِس أْتقاُهْم، وُكلُّ شيٍء َشُرَف يف  َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج ِفْعِلِه فهو التَِّقيُّ تـْ ]، {َوُقْل َهلَُما 77]، {ِإنَُّه َلُقْرآٌن َكرٌِمي } [الواِقَعة: 26]، {َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكِرٍمي } [الّدخان: 10َكرٍِمي } [لقَمان: 
، أي نـَْفٌع ال يـَْلَحُقُه فيه َغضاَضٌة، أو ]. واإلْكراُم والتَّْكرُمي: أْن يُوَصَل إىل اإلْنساِن إْكرامٌ 23قَـْوًال َكرِميًا } [اإلسَراء: 

َك َحِديُث َضْيِف ِإبـَْراِهيَم اْلُمْكَرِمَني } [الّذارَ  َ ]. 24ت: أْن ُجيَْعَل ما يُوَصُل إليه َشْيئاً َكرمياً أي َشريفاً {َهْل َأ
َْيِدي 11 {ِكَراًما َكاتِِبَني } [االنِفطار: ] أي َجَعَلُهْم ِكراماً، ومثلهُ 26وقولُه: {َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن } [األنبَياء:  ِ} ،[

]. وقولُه: {ُذو اجلََْالِل َواِإلْكَراِم } 27]، {َوَجَعَلِين ِمَن اْلُمْكَرِمَني } [يس: 16-15َسَفَرٍة *ِكَراٍم بـََرَرٍة } [َعَبَس: 
 ] منطٍو على املعنيِني.27[الرَّمحن: 

، حنُو الضَّْعِف والضُّْعِف، وقيَل: الَكْرُه: املَشقَُّة اليت تَناُل اإلْنساَن من خارٍِج فيما ُحيَْمُل كره: قيَل: الَكْرُه والُكْرُه واِحدٌ 
ْكراه، والُكْرُه: ما يَنالُه من ذاتِِه، وهو يَعافُُه. وذلك على نوعني، أَحُدُمهَا: ما يُعاُف من َحْيُث الطَّْبُع، واآلخَ  ُر: عليه 

ْقُل أو الشَّرُْع، وهلذا َيِصحُّ أن يقوَل اإلْنساُن يف الشيِء الواِحِد: إّينِ أُرِيُدُه وأْكَرُهُه. ِمبَْعَىن أّينِ ما يُعاُف من َحْيُث العَ 
ُث َرُهُه من َحيْ أُرِيُدُه من َحْيُث الطَّْبُع، وأْكَرُهُه ِمْن َحْيُث الَعْقُل أو الشَّرُْع، وأرِيُدُه ِمن َحْيُث الَعْقُل أو الشَّرُْع، وأكْ 

َ بقولِه: 216الطَّْبُع. وقولُه: {ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم} [البَـَقَرة:  ] أي َتْكَرُهونَه من َحْيُث الطَّْبُع، مث بـَنيَّ
ٌر َلُكْم} [البـََقَرة:  راِهيَـَتُه للشيِء أو َحمَبـََّتُه له ] أنه لَْيَس لإلْنساِن أْن يـَْعَتِربَ كَ 216{َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيـًْئا َوُهَو َخيـْ

]، 32} [الّتوبَة: حىت يـَْعَلَم حاَلُه. وَكرْهُت: يقاُل فيهما مجيعاً. إالَّ أنَّ اْسِتْعماَلُه يف الُكْرِه أْكثـَُر {َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَن 
]. وقولُه: {َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم 5ْؤِمِنَني َلَكارُِهوَن } [األنَفال: ]، {َوِإنَّ َفرِيًقا ِمَن اْلمُ 33{َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن } [الّتوَبة: 



ًتا َفَكرِْهُتُموُه} [اُحلجَرات:  ] تنبيٌه أنَّ أْكَل حلَِْم األِخ شيٌء قد ُجِبَلِت النـَّْفُس على َكراَهِتها 12َأْن َُْكَل حلََْم َأِخيِه َميـْ
] ُقرىَء: ُكْرهاً. واإلْكراُه: يقاُل يف 19حيَِلُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا النَِّساَء َكْرًها} [النَِّساء:  له، وإْن َحتَرَّاُه اإلْنساُن. وقولُه: {الَ 

] فـَنَـْهٌي عن َمحِْلِهنَّ على ما فيه 33َمحِْل اإلْنساِن على ما َيْكَرُهُه. وقولُه: {َوَال ُتْكرُِهوا فَـتَـَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء} [النُّور:  ] فقد قيَل: كان ذلك يف اْبِتداِء اإلْسالِم، فإنه كان يـُْعَرُض 256ْرٌه. وقولُه: {َال ِإْكَراَه ِيف الدِّيِن} [البَـَقَرة: َكْرٌه وكُ 
على اإلْنساِن اإلْسالُم، فإن أجاَب كان به، وإالَّ تُرَك. والقول الثاين: أنَّ ذلك يف أْهِل الِكتاِب، فإنـَُّهْم إْن أراُدوا 

ِطٍل، فاْعتَـَرَف به، وَدَخَل فيه، كما قال:اجلِْزيََة وا  لتَـَزُموا الشَّراِئَط تُرُكوا. والثاِلُث: أنه ال ُحْكَم ِلَمْن ُأْكرَه على ِديٍن 
ِإلميَاِن} [الّنحل:  ِ ْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ  نْيا من ]. والراِبُع: ال اْعِتداَد يف اآلِخَرِة مبا يـَْفَعُل اإلْنس106{ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقـَ اُن يف الدُّ

ََّ تعاىل يـَْعَتِربُ السَّراِئَر وال يـَْرَضى إالَّ اإلْخالَص، وهلذا قال (ص) :  َا األْعمال «الطاَعِة َكْرهاً، فإنَّ ا ِإمنَّ
ْكُروه يف .اخلاِمُس: ال ُحيَْمُل اإلْنساُن على أْمٍر مَ )63(»أْخِلْص يْكِفَك القليُل من الَعَملِ «. وقال: )62(»لنِّيَّاتِ 

َُّ، َبْل ُحيَْمُلوَن على نَِعيِم األَبِد. وهلذا قال عليه وعلى آله الصالة والسالُم  َعِجَب َربُُّكْم من «احلَِقيَقِة مما ُيَكلُِّفُهُم ا
لسَّالِسلِ  َّ ليَس )64(»قـَْوٍم يُقاُدوَن إىل اجلَنَِّة  ِمبُْكَرٍه على اجلَزاِء، َبْل يـَْفَعُل . الساِدُس: أنَّ الدِّيَن اجلَزاُء، َمْعناُه أن ا

َِّ يـَبـُْغوَن َوَلُه َأْسَلَم َمْن ِيف السََّماَواِت َواألَ  َر ِديِن ا ْرِض َطْوًعا وََكْرًها} [آل ما َيشاُء ِمبَْن َيشاُء كما َيشاُء، وقولُه: {أَفـََغيـْ
ِيف األرِض َكْرهاً، أي اُحلجَُّة أْكَرَهتـُْهْم وأْجلأتْـُهْم، كقوِلَك:  ] قيَل َمْعناُه: أْسَلم َمْن يف السموات َطْوعاً وَمنْ 83ِعمَران: 

ذه املَْسَأَلِة: وليَس هذا من الُكْرِه املَْذُموِم والقول الثاين: أْسَلَم املُْؤُمُنوَن  َطْوعاً والكاِفُروَن الدَّالَلُة أْكَرَهْتِين على القول 
وا عليه مبا يُريُد ِِْم ويـَْقِضيِه عليهم. الثالُث: عن قَتاَدَة: أْسَلَم املُْؤِمُنوَن َطْوعاً والكاِفُروَن َكْرهاً إْذ مل يـَْقِدُروا أْن َميَْتِنعُ 

َفُعُهْم ِإميَانـُُهْم} [َغافر:  لَكْرِه َمْن ُقوِتَل وُأجلِْىءَ 85َكْرهاً ِعْنَد املَْوِت، َحْيُث قال: {فـََلْم َيُك يـَنـْ  ] اآليََة. الراِبُع: ُعين 
ُهْم وإْن َأْشرَُكوا َمَعُه، كقولهِ  َّ : {َوَلِئْن َسأَْلتَـُهْم َمْن إىل أْن يـُْؤِمَن. اخلاِمُس: عن أِيب العالِيِة وُجماِهٍد أنَّ ُكال أقَـرَّ ِخبَْلِقِه إ

َُّ} [الّزخُرف:  حواهلِِْم املُ 87َخَلَقُهْم َليَـُقوُلنَّ ا ْنبَئِة عنهم، وإن َكَفَر بعُضهم ]. الساِدُس: عن ابِن عباٍس: أْسَلُموا 
] وذلك هو 172ِمبَقاهلِِْم، وذلك هو اإلْسالُم يف الذَّرِّ األّول َحْيُث قال: {أََلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا بـََلى} [األعرَاف: 

ْلُغُدوِّ َواآلَصاِل } َدالئُِلُهْم اليت ُفِطُروا عليها ِمَن الَعْقِل املُْقَتِضي ألْن ُيْسِلُموا، وإىل هذا أشاَر بقولِه:  ِ {َوِظَالُهلُْم 
طاَلَع  ]. الساِبُع: أنَّ َمْن أْسَلَم َطْوعاً هو َمْن طالَـَع املُِثيـَب واملُعاقِـَب فأْسلَـَم لـه، وَمـْن أْسلَـَم َكْرهاً هو َمنْ 15[الّرعد: 

َِِّ َيْسُجُد َمْن ِيف السََّماَواِت َواَألْرِض َطْوًعا وََكْرًها} الثَّواب والِعقاَب، فأْسَلَم َرْغَبًة وَرْهبًة، وحنُو هذه اآليَِة قولهُ  : {َو
 ].15[الّرعد: 

، َكَكْسِب املاِل. وقد ُيْستَـْعَمُل فيما يَ  ُظنُّ كسب: الَكْسُب: ما يـََتَحرَّاُه اإلْنساُن مما فيه اْجِتالُب نـَْفٍع، وَحتِْصيُل َحظٍّ
َفَعًة،  مث اْسُتْجِلَب به َمَضرٌَّة. والَكْسُب يُقاُل فيما أَخَذُه لِنَـْفِسِه ولَِغريِِه، وهلذا قد يـَتَـَعدَّى إىل اإلْنساُن أنه َجيِْلُب َمنـْ

ً كذا. واالْكِتساُب: ال يقاُل إالَّ فيما اْستَـَفْدَتُه لنَـْفِسَك. َفُكلُّ اْكِتساٍب َكْسبٌ  ، وليَس َمْفُعوَلِني فيقاُل: َكَسْبُت ُفال
ً. وذلك حنُو: َخبَـَز واْختَـبَـَز، وَشَوى واْشتـََوى، وطََبَخ واطََّبَخ. وقولُه: {أَْنِفُقوا ِمْن طَيَِّباِت َما ُكلُّ َكْسٍب اكْ  ِتسا



ُتْم} [البَـَقَرة:  ] ُرِوَي أنه قيَل للنيبِّ (ص) : أيُّ الَكْسِب أْطَيُب؟ فقال عليه وعلى آله الصالة والسالُم: 267َكَسبـْ
ُكُل الرَُّجُل من َكْسِبِه، وإنَّ وَلَدُه من َكْسِبهِ «وقال: » َعَمُل الرُجِل بيِدهِ « .وقال تعاىل {َال )65(»إنَّ أْطَيَب ما 

]. وقد َوَرَد الكسب يف الُقْرآِن يف ِفْعِل الصاحلاِت والسَّيِّئاِت، َفِمّما 264يـَْقِدُروَن َعَلى َشيٍء ِممَّا َكَسُبوا} [البَـَقَرة: 
َا َخيْـًرا} [األنَعام: اْستـُْعِمَل يف الصاحلِ  ِ رًا} [األنَعام: 158ات قولُه: {أَْو َكَسَبْت ِيف ِإميَا َا َخيـْ ِ ]، {أَْو َكَسَبْت ِيف ِإميَا

ُ َسرِيُع احلَِْساِب } [البَـَقَرة: 158 َّ ِمبَا  ]. وِممَّا ُيْستـَْعَمُل يف السَّيِّئاِت {َأْن تـُْبَسَل نـَْفسٌ 202] إىل قوله {ِممَّا َكَسُبوا َوا
]، {ِإنَّ الَِّذيَن َيْكِسُبوَن اِإلْمثَ َسُيْجَزْوَن ِمبَا 70]، {أُوَلِئَك الَِّذيَن أُْبِسُلوا ِمبَا َكَسُبوا} [األنَعام: 70َكَسَبْت} [األنَعام: 

]، 79ا َيْكِسُبوَن } [البَـَقَرة: ]، {فَـَوْيٌل َهلُْم ِممَّا َكتَـَبْت أَيِديِهْم َوَويٌل َهلُْم ِممَّ 120َكانُوا يـَْقَرتُِفوَن } [األنَعام: 
ُ النَّاَس ِمبَا َكَسُبوا} [فَاِطر: 82{فَـْلَيْضَحُكوا َقِليًال َوْليَـْبُكوا َكِثريًاَجَزاًء ِمبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن } [الّتوبَة:  َّ ]، {َوَلْو يـَُؤاِخُذ ا

َها} [األنَعام:45 ]. أما قولُه: {مثَُّ تـَُوىفَّ ُكلُّ نـَْفٍس َما َكَسَبْت} [البَـَقَرة: 164 ]، {َوَال َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإالَّ َعَليـْ
ِصيٌب ِممَّا ] َفُمَتناوٌل َهلُما، واالْكِتساُب قد وَرَد فيهما. قال يف الصاِحلاِت {لِلّرَِجاِل َنِصيٌب ِممَّا اْكَتَسُبوا َولِلنَِّساِء نَ 281

َها َما اْكَتَسَبْت} [البَـَقَرة: ]، وقولُه: {هلََ 32اْكَتَسْنبَ} [النَِّساء:  ] فقد قيَل: ُخصَّ الَكْسُب 286ا َما َكَسَبْت َوَعَليـْ
الْكتس لَكْسِب ما يـََتَحرَّاُه ِمَن املكاِسِب اُألْخَرِويَِّة، و ِء، وقيَل: ُعَين  لسَّىيِّ لصاِلِح، واالْكِتساُب  اب ما َهُهنا 

نـْيَ  لَكْسِب ما يـَْفَعُلُه اإلْنساُن ِمْن ِفْعِل َخٍري وَجْلِب نـَْفٍع إىل َغريِه ِمْن َحيثما يـََتَحرَّاُه ِمَن املَكاِسِب الدُّ لُه ِلنَـْفِسِه ِمْن نـَْفع َجيُوُز َتناُوُله.ويَِّة. وقيَل: ُعِينَ  الْكِتساب ما ُحيَصِّ  َجيُوُز، و
لعُة كاِسدة. وأصل كسد: َكَسَد وَكُسَد َيْكُسُد َكَساداً وُكُسوداً املتاُع وغريُه: مل  لطاعاِت 24املعىن الَفَساُد. قال هللا تعاىل: {َوِجتَاَرٌة َختَْشْوَن َكَساَدَها} [الّتوبَة: يـَُبْع لِقلَّة الرَّاغبني فيه، فهو كاِسٌد؛ والسِّ ] أي ختافوَن أن ال َتنفَق إذا اشتغلتم 

 ل هللا تعاىل.. كالصَّالة والصَّْوِم والزَّكاِة واحلجِّ واجلهاد يف سبي
َفِت كسف: ُكُسوُف الشَّْمِس والَقَمِر: اْسِتتارُُمها ِبَسَبٍب عاِرٍض، واألكثـَُر يف اللغة ـ وهو اختيار الَفرَّاِء ـ أْن يُقاَل: َكسَ 

وُف الَوْجِه الشَّْمُس وَكَسَفها هللا (تعاىل) فانَكَسَفْت، وَخَسَف القمُر، وَخَسَفُه هللا (تعاىل) فاخنَسَف، وبه ُشبَِّه ُكسُ 
واحلاِل، فقيَل: كاِسُف الَوْجِه، وكاِسُف احلاِل. والِكْسَفُة: ِقْطَعٌة ِمَن السَّحاِب والُقْطِن وحنو ذلك ِمَن األْجساِم 

ً فـَيَـبْ  َح فـَُتِثُري َسَحا َُّ الَِّذي يـُْرِسُل الرَِّ ُسطُُه ِيف السََّماِء َكْيَف َيَشاُء املَُتَخْلِخَلِة احلَائَِلِة، وَمجُْعها: ِكَسٌف. قال تعاىل: {ا
َنا ِكَسًفا ِمَن السََّماِء} [الشَُّعَراء: 48َوَجيَْعُلُه ِكَسًفا} [الرُّوم:  ] أْي َجيعُل السَّحاَب ِقطعاً متَـَفّرِقًة، {َفَأْسِقْط َعَليـْ

َنا ِكَسًفا} [اإلسَراء: 187 لسُُّكوِن. َفِكَسٌف َمجُْع ِكْسَفة،  ].92]، {َأْو ُتْسِقَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعَليـْ وِكْسفاً، 
ً 44حنُو ِسْدرَة وِسَدٍر {َوِإْن يـََرْوا ِكْسًفا ِمَن السََّماِء َساِقطًا يـَُقوُلوا َسَحاٌب َمرُْكوٌم } [الطُّور:  ] واملعىن: وإن يروا عذا

إذا َقَطْعَتُه ِقَطعاً، ورُجٌل كاِسٌف: مهموٌم قد  من السماء ساقطاً عليهم ظّنوا أنه قطعة من السحاب. وَكَسْفَت الثَّوَب،
 تـََغيـََّر لونُُه وهُزل من احلُْزِن.



َبِغي الّتثاُقُل عنه، وَألْجل ذلك صاَر َمْذُموماً. يقاُل: َكِسَل، فهو َكِسٌل وَكْسال ُن، كسل: الَكَسُل: التَّثاُقُل َعمَّا ال يـَنـْ
َُْتوَن الصََّالَة ِإالَّ َوُهْم ُكَساَىل} [الّتوبَة: وَمجُْعه: ُكساىل وَكساىل. قال تعاىل: {َوالَ  ]. وقيَل: ُفالٌن ال َيْسَتْكِسُل 54 

عن املكاِسَل، أي ال يعَتلُّ بوجوِه الَكَسِل؛ وال َتْكُسُلُه املََكاِسُل أي ال تثِقُلُه وجوُه الَكَسِل. وَفْحٌل َكِسٌل: َيْكَسُل 
راِب، واْمَرأُة ِمْكساٌل: فاتِ   َرٌة َعِن التََّحرُِّك.الضِّ

]. وقد َكَسْوتُُه واْكَتَسى. قال تعاىل: {َواْرُزُقوُهْم ِفيَها 89كسو: الِكساُء والِكْسَوُة: اللِّباُس {َأْو ِكْسَوتـُُهْم} [املَائدة: 
 لنَّبات، وقال الشاِعر:]. واْكَتَست األرُض 14]، {َفَكَسْوَ اْلِعظَاَم حلًَْما} [املؤمنون: 5َواْكُسوُهْم} [النَِّساء: 

 ِحلاٌف وَمْصُقوُل الِكساء رِقيقُ      فـََباَت له ُدوَن الّصبا وهي قـُرَّةٌ 
 وقوُل اآلَخر: 

ا اِإلبلُ    حىت أَرى فاِرَس الَصْيُموت على  أْكساِء َخْيٍل كأ
ا. وأْصُله أن تـُْعَدى اإلِبُل فُتِثَري الُغباَر، ويـَْعُلَوه  ا، َفيْكُسوَها، فكأنه تـََوىلَّ إْكساَء اِإلِبِل، أي قيَل: َمْعناُه على أْعقا

 َمالِبَسها من الُغباِر.
] أي قُِلَعْت كما يُقَلُع السَّْقُف؛ وهو من َكْشِط الَبعِري، أي تـَْنِحَيِة 11كشط: {َوِإَذا السََّماُء ُكِشَطْت } [الّتكوير: 

 ْطُتُه أو َجلَّْدتُُه، ومنه اْسُتِعَري: انَكَشَط َرْوُعُه، أي زاَل.اجلْلِد عنه، ألنَّ العرب ال َتقوُل يف الَبعِري إالَّ َكشَ 
ُ كشف: َكَشَف الشيَء َيْكِشُفُه َكْشفاً: رَفَع عنه ما يُواريِه، ومنه َكَشْفُت الثـَّْوَب َعِن الَوْجِه وَغريِه، ويقاُل: َكَشَف ا َّ ُ ِبُضرٍّ  َّ ]، {فـََيْكِشُف َما َتْدُعوَن ِإلَْيِه} 17 َفَال َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو} [األنَعام: َغمَُّه أي أزاَلهُ عنه {َوِإْن َميَْسْسَك ا

يُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه 22]، {َلَقْد ُكْنَت ِيف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغطَاَءَك} [ق: 41[األنَعام:  ]، {أَمَّْن جيُِ
] قيَل: أْصلُه من: قاَمت احلْرُب 42]. وقولُه: {يـَْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق} [الَقَلم: 62َوَيْكِشُف السُّوَء} [النَّمل: 

ُة، وقال بعُضهم: أْصلُه من َتْذِمري الناَقِة، وهو أنه إذا أْخرََج َرُجٌل الَفِصيَل من َبْطِن أُ  دَّ ِه، على ساٍق، أي َظَهَرِت الشِّ مِّ
 فيقاُل: ُكِشَف عن السَّاق.

، أي َخمْرَج نـََفِسِه. والُكُظوُم: اْحِتباُس النـََّفِس، ويـَُعبـَُّر به عن »َأَخَذ ِبَكْظِمهِ «ُم: َخمْرَُج النـََّفِس. يـَُقاُل: كظم: الَكظْ 
 َ ملُباَلَغِة يف السُُّكوِت. وُكِظَم ُفالٌن: ُحِبَس نـََفُسُه. {ِإْذ  ُهَو َدى وَ السُُّكوِت، كقوِهلم: ُفالٌن ال يـَتَـنَـفَُّس إذا ُوِصَف 

] 134] أي حمبوٌس ِمَن الَغْيِظ، وَكْظُم الَغْيِظ: َحْبُسُه {َواْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ} [آل ِعمَران: 48َمْكظُوٌم } [الَقَلم: 
إذا تثاَءَب َأَحدُكُم فـَْلَيْكِظْم ما «الذين ُميِْسكوَن على ما يف نفوِسِهْم على َصْفٍح أو َغْيٍظ، ويف احلديث 

ا الِكَظاَمُة، ُكلُّ ذلك تشبيٌه مبَْجَرى النـََّفِس . و )66(»اْسَتطاعَ  َريِن َجيْري فيها املاءُ، واحد الَكظائُِم: ُخُروٌق َبَني الِبئـْ
 وتـََردُِّدِه فيه.

ْعبَـْنيِ} [املَائدة: كعب: َكْعُب الّرِْجِل: الَعْظُم الذي ِعْند ُمْلَتقى الَقَدِم والسَّاِق {َواْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِإَىل اْلكَ 
َُّ اْلَكْعَبَة اْلبَـْيَت 6 َيِت الَكْعَبُة {َجَعَل ا ا مسُِّ َئِتِه يف التـَّْربِيِع، و اْحلََراَم ِقَياًما لِلنَّاِس} ]. والَكْعَبُة: ُكلُّ بـَْيٍت على َهيـْ



. وُفالٌن جالٌس يف َكْعَبِتِه: أي ُغْرَفِتِه وبـَْيِتِه على تِْلَك ]. َوُذو الَكْعباِت: بـَْيٌت كان يف اجلاِهِليَِّة لَِبين َرِبيَعةَ 97[املَائدة: 
ها، وقد َكَعَبْت ِكَعابًَة، واجلْمُع: َكواِعُب {وََكَواِعَب أَتـَْراً } [النّـَبإِ  ]. وقد 33: اهليَئِة. واْمرأٌة كاِعٌب: َتَكعََّب َثْد

لَكْعِب يف الَفْصِل بـَْنيَ الُعْقَدتـَْنيِ، َكَفْصِل الَكْعِب بـَْنيَ السَّاِق والَقَدِم.وثـَْوٌب ُمَكعٌَّب: َمْطِويٌّ َشديُد اإلْدراِج. وُكلُّ ما َبَني الُعْقَدتـَْنيِ ِمَن الَقَصِب يقاُل: َكَعَب الثَّْدُي َكْعباً، وَكعََّب َتْكعيبًا.   والرُّْمِح يقاُل له َكْعٌب، تشبيهاً 
ا مَؤخَُّر البَـْيِت، يُقاُل فالٌن كفؤ: الُكْفُء يكوُن يف املَْنزَِلِة وا ُألْخرى، فـَُيَجلَُّل  لَقْدِر، وِمْنُه الِكفاُء، ِلُشقٍَّة تـُْنَضُح 

]، وِمْنُه 4ُكْفٌء لُفالٍن: يف املَُناَكَحِة، أو يف املَُحاَرَبِة وحنُو ذلك، قال تعاىل: {َوملَْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد } [اإلخالص: 
اواِة، املُساواُة واملُقابـََلُة يف الِفْعِل؛ وفالٌن ُكْفٌء َلَك: يف املَُضادَِّة. واِإلْكفاُء: قـَْلُب الشَّيِء كأنَُّه ِإزالُة املُسَ املُكاَفَأُة أي 

مًَّة: َكْفَأٌة؛ وَجَعَل فالٌن ِإبـَْلُه  ومنه اِإلكفاُء يف الشَّْعِر. َوُمْكَفأُ الوْجِه: أي كاِسُد اللَّْوِن، ويُقاُل لِِنتاِج اِإلْبِل لَْيَسْت 
 َكْفَأتـَْنيِ ِإذا َلَقَح ُكلَّ َسَنٍة ِقْطَعًة منها.

ً كفت: الَكْفُت: الَقْبُض واَجلْمُع، أو تقلُُّب الشيِء َظْهراً لَبْطٍن، وَبْطناً لَظهر، قال تعاىل: {أَملَْ َجنَْعِل اَألْرَض كِ  َفا ً } [املُرَسالت:  والِكفاُت: الضمُّ واجلَْمُع، والِكفاُت أيضاً: الطائُر السَّريُع، الذي َيُضمُّ ]. 26-25*َأْحَياًء َوأَْمَوا
اٍن وحيواٍن َحتَْت َجناَحْيِه َشْيئاً َخيُصُُّه، فيكون معىن اآلية: أََملْ َجنَْعِل األرَض كالطَّاِئِر السَّريِع َتُضمُّ ما عليها ِمْن إنس

ً؟ ويف اَحلِديِث:  لليلِ «َوَمجاٍد أحياًء وأموا  أي امجعوهم يف بيوتكم. )67(»اْكِفُتوا ِصْبياَنُكْم 
لكاِفر ِلسْرتِِه األْشخاَص، والكاِفُر: الزَّرَّاُع، ِلَسْرتِه ا ُر الَشيِء، وَوْصُف الليِل  لَبْذَر يف كفر: الُكْفُر: يف اللَُّغِة، َستـْ

ْسٍم َهلُما، كما قال بعُض أْهِل الّلَغِة  َع:األرِض. وليَس ذلك   َلمَّا مسَِ
 أْلَقْت ذُكاُء َميِيَنها يف كاِفر

 والكاُفوُر: اْسُم أكماِم الثََّمَرِة اليت َتْكُفُرها، قال الشاِعُر: 
َدى ِمَن الكاُفورِ   كالَكْرِم إْذ 

ُرها بِتَـْرِك أداِء ُشْكرِها {َفَال ُكْفَراَن ِلَسْعِيِه} [األن  ا: َستـْ ُ ]. وأْعظَـُم الُكْفِر ُجُحوُد 94بَياء: وُكْفُر النِّْعَمِة، وُكْفَرا
لدِّيـن أْكثَـُر. والُكُفـوُر الَوْحدانِيَِّة أو الشَّريَعِة أو النـُّبـُوَِّة. والُكْفراُن فـي ُجُحـوِد النـَّْعَمـِة أْكثَـر اْسِتْعمـاًال. والُكْفـُر فـي ا

]. ويقاُل 89]، {َفَأَىب َأْكثـَُر النَّاِس ِإالَّ ُكُفورًا } [اإلسَراء: 99ء: فيهما مجيعاً {َفَأَىب الظَّاِلُموَن ِإالَّ ُكُفورًا } [اإلسَرا
ُلَوِين أََأْشُكُر أَْم َأْكُفُر} [النَّمل:  َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه 40فيهما: َكَفَر فهو كاِفٌر. قال يف الُكْفراِن: {لِيَـبـْ ]، {َوَمْن َشَكَر فَِإمنَّ

]، وقولُه: {َوفـََعْلَت 152]، {َواْشُكُروا ِيل َوَال َتْكُفُروِن } [البَـَقَرة: 40 َكِرٌمي } [النَّمل: َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ َريبِّ َغِينٌّ 
 ] أي َحتَرَّْيَت ُكْفراَن نِْعَمِيت، وقال: {َلِئْن َشَكْرُمتْ َألَ◌زِيَدنَُّكمْ 19فَـْعَلَتَك الَِّيت فـََعْلَت َوأَْنَت ِمَن اْلَكاِفرِيَن } [الشَُّعَراء: 

]. وَلمَّا كان الُكْفراُن يـَْقَتِضي ُجُحوَد النِّْعَمِة صاَر ُيْستَـْعَمُل يف اُجلُحوِد 7َولَِئْن َكَفْرُمتْ ِإنَّ َعَذاِيب َلَشِديٌد } [إبراهيم: 
عاَرٌف ِفيَمْن َجيَْحُد ] أي جاِحٍد َلُه وساِتٍر. والكاِفُر على اإلطْـَالِق: ُمتَ 41{َوَال َتُكونُوا َأوََّل َكاِفٍر ِبِه} [البَـَقَرة: 

لشَّرِيَعِة، وتـََرَك ما لزَمهُ  َِّ عليه.  الوحدانِيََّة أو النـُّبـُوََّة أو الشَّريَعَة َأو َثالثـََتها، وقد يقاُل: َكَفَر، ملَْن أَخلَّ  ِمْن ُشْكِر ا



ُه بقولِه: {َوَمْن َعِمَل َصاِحلًا َفِألَ◌نـُْفِسِهْم َميَْهُدوَن ] َيُدلُّ على ذلك ُمَقابـََلتُ 44قال: {َمْن َكَفَر فـََعَلْيِه ُكْفرُُه} [الرُّوم: 
] 41]. وقولُه: {َوَال َتُكونُوا أَوََّل َكاِفٍر ِبِه} [البَـَقَرة: 83]. وقال: {َوَأْكثـَُرُهُم اْلَكاِفُروَن } [الّنحل: 44} [الرُّوم: 

] ُعَين 55لُه: {َوَمْن َكَفَر بـَْعَد َذِلَك َفُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن } [النُّور: أي ال َتُكونُـوا أِئمَّـًة يف الُكْفر فـَيـُْقَتَدى بُكْم، وقو 
، فلذلك َجَعَلـُه فاِسقـًا، وَمْعلُـوٌم أنَّ الُكْفـَر املُْطلَـَق هـو أَعـمُّ ِمـَن الِفْسـِق،  وَمْعَناُه: َمْن َجَحَد َحقَّ لكاِفِر السَّاتُِر لِلَحقِّ

َِّ فقد فَ  ر. وقال يف َسَق َعْن أْمر رَبِِّه ِبظُْلِمِه، وَلمَّا ُجِعل ُكلُّ ِفْعٍل َحمُْمود ِمَن اإلميان ُجِعَل ُكلُّ ِفْعٍل َمْذُموٍم ِمَن الُكفْ ا
ْحَر} [البَـَقَرة:  ْحر {َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطَني َكَفُروا يـَُعلُِّموَن النَّاَس السِّ : {الَِّذيَن ]. و 102السِّ يف الر

} [البَـَقَرة:  َِِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت} 276] إىل قولِه: {ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم } [البَـَقَرة: 275َُْكُلوَن الرَِّ ]. وقال {َو
ََّ َغِينٌّ َعِن اْلَعاَلِمَني } [آل عِ 97[آل ِعمَران:  ]. والَكُفوُر: املُباِلُغ يف ُكْفراِن 97مَران: ] إىل قوله: {َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ ا

، وإن قيل ملاذا ُوصف اإلنسان »إنَّ والالَّمَ «] جاء التوكيد بـ66النِّْعَمِة، ويف قولُه: {ِإنَّ اِإلْنَساَن َلَكُفوٌر } [اَحلّج: 
يت اجلواب من كتابه تعاىل: {َذِلَك َجَزيـَْناُهْم ِمبَا َكَفُروا َوَهْل جنَُ  ]. وقال يف 17ازِي ِإالَّ اْلَكُفوَر } [َسَبإ: لكفور؟ 

] تنبيٌه على ما 15]، وقولُه: {ِإنَّ اِإلْنَساَن َلَكُفوٌر ُمِبٌني } [الّزخُرف: 7َمْوِضٍع {وََكرََّه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر} [اُحلجَرات: 
داِء الشُّْكـر. وعلـى هذا قولُه: {قُِتَل اِإلْنَساُن َما َأْكَفَرُه } يـَْنَطِوي عليه اإلْنساُن ِمْن ُكْفراِن النِّْعَمِة، وِقلَِّة ما يـَُقوُم 

َّ َهَديـَْناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكًرا 13]، ولذلك قال: {َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر } [َسَبإ: 17[َعَبَس:  ]. وقولُه: {ِإ
َناُه النَّْجَدْيِن } [البَـَلد: ] تنِبيٌه أنه َعرَّفَ 3َوِإمَّا َكُفوًرا } [اإلنَسان:  ] َفِمْن ساِلٍك 10ُه الطَّرِيَقْنيِ، كما قال: {َوَهَديـْ

] َفِمَن الُكْفر. ونـَبََّه 27َسبيَل الشُّْكر، وِمْن ساِلٍك َسِبيَل الُكْفر. وقولُه: {وََكاَن الشَّْيطَاُن لَِربِِّه َكُفوًرا } [اإلسَراء: 
ً على الُكْفر. والَكفَّاُر (فّعال) أعظم ِمَن الَكُفور {ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيٍد } [ق: بقولِه (كان)، أنه مل يـََزْل ُمنْ  ُذ ُوِجَد ُمْنَطِو

ُ َال حيُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم } [البَـَقَرة: 24 َّ َ الَ يـَْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّاٌر } [الزَُّمر: 276]، {َوا َّ ]، 3]، {ِإنَّ ا
]. وقد أْجرى الَكفَّاَر َجمَْرى الَكُفوِر يف قولِه: {ِإنَّ اِإلْنَساَن َلظَُلوٌم َكفَّاٌر } [إبراهيم: 27اِجًرا َكفَّاًرا } [نُوح: {ِإالَّ فَ 

]، 29]. والُكفَّاُر يف مجِع الكاِفر املُضادِّ ِلإلميان أْكثـَُر اْسِتْعماًال، كقولِه: {َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّاِر} [الَفْتح: 34
]. والَكَفَرُة يف َمجِْع كاِفر النِّْعَمِة أكثر اْسِتْعماًال. ويف قولِه: {أُوَلِئَك ُهُم اْلَكَفَرُة 29{لَِيِغيَظ ُِِم اْلُكفَّاَر} [الَفْتح: 

لَفَجَرِة، والَفَجَرُة قد يقاُل لِلُفسَّاِق من 42اْلَفَجَرُة } [َعَبَس:  املُْسِلِمَني. وقولُه: {َجَزاًء ] أَال تـََرى أنه َوَصَف الَكَفَرَة 
َِّ، فـََلْم يـُْقَبْل منهم. 14لَِمْن َكاَن ُكِفَر } [الَقَمر:  ] أي من األنبياِء وَمْن َجيْري َجمْراُهْم ِممَّْن َبَذُلوا النُّْصَح يف أْمِر ا

م آَمُنوا مبُوسى (ع) مث َكَفُروا 137نَِّساء: وقولُه: {ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا مثَُّ َكَفُروا ُمثَّ آَمُنوا مثَُّ َكَفُروا} [ال َّ ] قيَل: ُعِينَ بقولِِه َأ
إذ مل يُؤِمُنوا ِبَغْريِِه.  ِمبَْن بـَْعَدُه، والنََّصاَرى آَمُنوا ِبعيسى مثَُّ َكَفُروا ِمبَْن بـَْعَدُه. وقيَل: آَمُنوا ِمبُوسى (ع) مثَُّ َكَفُروا مبوسى،

لَِّذي} [آل ِعمَران: وقيَل: هم من قال فيهم {َوَقا ِ ] ـ إىل قوله ـ {َواْكُفُروا 72َلْت طَائَِفٌة ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب آِمُنوا 
] ومل يُرْد أنـَُّهْم آَمُنوا َمرَّتـَْنيِ وَكَفُروا َمرَّتـَْنيِ، َبْل ذلك إشاَرٌة إىل أْحواٍل َكِثريَة. وقيَل: كما َيْصَعُد 72آِخَرُه} [آل ِعمَران:  يف الَفضاِئِل َدَرجاٍت ويـَنـَْعِكُس يف الرَّذاِئِل َدرََكاٍت، واآليُة إشاَرٌة إىل ذلك. ويقاُل: َكَفَر ُفالٌن؛ إذا اْعتَـَقَد  اإلْنسانُ 



َِّ ِمْن بـَْعِد ِإميَانِِه ِإالَّ َمْن أُْكرِ  ِ ِإلميَاِن} َه َوقَـ الُكْفَر. ويقاُل ذلك إذا أْظَهَر الُكْفَر، وإن مل يـَْعَتِقْد {َمْن َكَفَر  ِ ْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ 
لشَّْيطاِن، إذا َكَفَر ِبَسَببِه. وقد يقاُل ذلك إذا آَمن وخاَلَف الشَّْيطاَن {َفَمْن 106[الّنحل:  ]. ويقاُل: َكَفَر ُفالٌن 

} [البَـَقَرة:  َِّ ِ لطَّاُغوِت َويـُْؤِمْن  ِ لُكْفر، حنُو: ]. وأْكَفَرُه إْكفاراً: َحَكَم بُكْفرِهِ 256َيْكُفْر  ، وقد يـَُعبـَُّر عن التـَّبَـّرِي 
]. 22]، {ِإّينِ َكَفْرُت ِمبَا َأْشرَْكُتُموِن ِمْن قـَْبُل} [إبراهيم: 25{مثَُّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر بـَْعُضُكْم بِبَـْعٍض} [الَعنكبوت: 

اِب  20وقولُه: {َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نـََباتُُه} [اَحلديد:  لُكفَّاِر الـزُّرَّاَع ألنـَُّهـْم يـَُغطـُّوَن البَـْذَر يف الرتُّ ] قيَل َعَىن 
َِّ تعاىل، ِبَدالَلِة قولـِه: {يـُْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ُِِم اْلُكفَّاَر} [الَفْتح:  ] وألنَّ الكافِـَر ال 29كَسْرتِ الُكفَّاِر َحقَّ ا

ْنيا وَزخارِِفها وراِكِنَني إليها. والَكفَّاَرُة: ما اْخِتصاص له بذلك، وقيَل:  لدُّ َبْل َعَىن الُكفَّاِر وَخصَُّهْم ِلَكْوِِْم ُمْعجِبَني 
ِه من ]، وكذلك َكفَّاَرُة َغريِْ 89يـَُغطِّي اإلْمثَ، ومنه َكفَّاَرُة الَيِمِني، حنُو: {َذِلَك َكفَّاَرُة َأْميَاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم} [املَائدة: 

ِم َكَكفَّاَرِة الَقْتِل والظِّهاِر {َفَكفَّاَرتُُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكَني} [املَائدة:  ]. والتَّْكِفُري: َستـْرُُه وتـَْغِطيَـُتُه حىت َيِصَري 89اآل
ريِض يف كوِنه إزاَلًة للَمَرِض، وتـَْقِذيَِة الَعْنيِ ِمبَْنزَِلِة ما مل يـُْعَمْل، وَيِصحُّ أن يكون أْصُلُه إزاَلَة الُكْفر. والُكْفران، حنُو التَّمْ 

ُهْم َسيَِّئاِِْم} [املَائدة:  ْر َعْنُكْم 65يف إزاَلِة الَقذى عنه {َوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلِكَتاِب آَمُنوا واتـََّقْوا َلَكفَّْرَ َعنـْ ]، {ُنَكفِّ
]، وقاَل 114 بقولِه: {ِإنَّ احلََْسَناِت يُْذِهْنبَ السَّيَِّئاِت} [ُهود: ]. وإىل هذا املَْعَىن أشارَ 31َسيَِّئاِتُكْم} [النَِّساء: 

ُهْم َسيَِّئاِِْم} [آلِعمَران:  م وأْغِفَرها هلم وأسِقَط ما استحقَّ عليها 195تعاىل: {َألُ◌َكفَِّرنَّ َعنـْ ] أي َألسَرت عليهم ذنوَ
ُهْم َأْسَوأَ الَّ  ُ َعنـْ َّ ا. ويقاُل 35ِذي َعِمُلوا} [الزَُّمر: من العذاب {لُِيَكفَِّر ا ]. ويقاُل: َكَفَرِت الشمُس النُُّجوَم: َستَـَرْ

الكاِفُر للسَّحاِب الذي يـَُغطِّي الشمَس. وَتَكفََّر يف الّسالِح، أي تـََغطَّى فيه. والكاُفوُر، الذي هو من الطِّيب، قال 
 ].5تعاىل: {َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفوًرا } [اإلنَسان: 

ا. وتـُُعوِرَف على ، وَدفَـْعُتُه  لَكفِّ ُتُه  ا يْقِبُض ويـَْبُسُط، وَكَفْفُتُه: أَصبـْ : َكفُّ اإلْنساِن، وهي ما  الَكفُّ  كّف: الَكفُّ
لَكفِّ أو َغْريِها، حىت قيَل: رُجٌل َمْكُفوٌف: ِلَمْن قُِبَض َبَصرُُه. وقولُه: { ْفِع على أيِّ وْجٍه كاَن، َسواٌء  َوَما لدَّ

] أي َكافّاً َهلُْم عن املَعاِصي، واهلاُء فيه للُمباَلَغِة، كقوِهلم: راويٌَة وَعالََّمٌة وَنسَّابٌَة. 28أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِلنَّاِس} [َسَبإ: 
: َمْعناُه:كافَِّني َهلُْم كما يُقاتُِلوَنُكْم كافَِّني، ] قيلَ 36وقولُه: {َوَقاتُِلوا اْلُمْشرِِكَني َكافًَّة َكَما يـَُقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة} [الّتوبَة: 

ِِْم وقيَل: َمْعناُه: مجاَعًة، كما يُقاتُِلوَنُكْم َمجاَعًة. وذلك أن اَجلَماَعَة يقاُل َهلُُم: الكافَُّة، كما يقاُل َهلُُم: الوازِ  َعُة، لُِقوَّ أَيـَُّها الَِّذينَ  ْلِم َكافًَّة} [البَـَقَرة: ْجِتماِعِهْم، وعلى هذا قولُه: {َ ]. وقولُه: {َفَأْصَبَح يـَُقلُِّب 208آَمُنوا اْدُخُلوا ِيف السِّ
] إشاَرٌة إىل حاِل الناِدِم وما يـََتعاطاُه يف حال نَدِمِه. وَتَكفَّف الرُجُل، إذا 42َكفَّْيِه َعَلى َما أَنـَْفَق ِفيَها} [الكهف: 

َّ أَنـَْزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يـُتـَْلى َعَلْيِهْم} [الَعنكبوت: َمدَّ َيَدُه ساِئًال. قال تعاىل: {أَوَ  ]، أي أْمل َيْكِفِهْم، 51ملَْ َيْكِفِهْم َأ
َّ أنزْلَنا عليَك القرآَن ِهلدايِتِهْم، بدًال ِمَن املعجزاِت اليت يطلبونـََها، وُهَو ـ خبالِف تلَك امل عجزاِت ـ هؤالِء املُْشرِكَني، أ

ُ ِبَكاٍف َعْبدَ اآليُة ال َّ ُ َتعاىل األرَض ومْن عليها؟ وقوُلُه تعاىل: {أََلْيَس ا َّ اِئَمُة أبداً ال انقضاَء هلا إىل أْن يرَث ا ُه} دَّ



َِّ َشِهيًدا} [اإل36[الزَُّمر:  ِ ََّ كاٍف عبَده، هذا النيبَّ األمَني ممَّا ُخيَوِّفونَُه ِمْنُه. و {َكَفى  ].. 96سَراء: ] بلى، إنَّ ا
. هلَُدى َوديِن احلقِّ ِ  على أَنََّك ُمرَسٌل  حممُد 

} [آل ِعمَران:  ً، وُقرىَء: {وََكفََّلَها زََكِرَّ ]، أي 37كفل: الَكفاَلُة: الضَّماُن. تقوُل: َتَكفَّْلُت بكذا، وَكفَّْلُتُه ُفال
َُّ تعاىل، وَمْن َخفََّف َجَعَل الِفْعَل ِلَز  ََّ َعَلْيُكْم َكِفيًال} َكفََّلها ا ، واملَْعَىن: َتَضمََّنها. وقال تعاىل: {َوَقْد َجَعْلُتُم ا َكرَّ مرِه، حنُو: {فَـَقاَل َأْكِفْلِنيَها} [ص: 91[الّنحل:  ] أي 23] والَكِفيُل: الّضامُن الذي فيه الِكفاَيُة كأنه َتَكفََّل 

ْنيا 28يُل {يـُْؤِتُكْم ِكْفَلْنيِ ِمْن َرْمحَِتِه} [اَحلديد: اْجَعْلِين ِكْفًال َهلا. والِكْفُل: الَكفِ  ] أي َكِفيَلْنيِ ِمْن نِْعَمِتِه يف الدُّ
نـَْيا َحَسَنًة َوِيف اآلِخَرِة َحَسنَ  َِّ تعاىل فيهما بقولِه: {َربـََّنا آتَِنا ِيف الدُّ ] 201ًة} [البَـَقَرة: واآلِخَرِة، وُمها املَْرُغوُب إىل ا

َلَة بِكفايَِتهِ وقيَل: مل ، أي نِْعَمتَـْنيِ اثْـنَـتَـْنيِ فقط، َبْل أراَد النِّْعَمَة املَُتوالَِيَة املَُتَكفِّ ، وتكوُن تـَْثِنيَـُتُه على َحدِّ  يـَْعِن بقولِه ِكْفَلْنيِ
َها} [النَِّساء:  ما ذََكْر يف قوِهلم: َلبـَّْيَك وَسْعَدْيك. وأّما قولُه: {َمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َيُكنْ  ] أي 85َلُه َنِصيٌب ِمنـْ

 إىل َغْريِِه نصيب منها. وَمْعَىن اآليَِة: َمن يـَْنَضمُّ إىل َغْريِِه ُمِعيناً له يف ِفْعَلٍة َحَسَنٍة يكوُن له منها َنِصيٌب، وَمْن يـَْنَضمُّ 
قيَل: َمْن ظََلَم فقد أَقاَم َكِفيًال ِبظُْلِمِه، تنبيهاً أنه ال ميُِْكُنُه  ُمِعيناً له يف ِفْعَلٍة َسيَِّئٍة يَنالُُه من ِفْعِلِه َكِفيٌل يسأله، كما

 التََّخلُُّص من ُعُقوبَِتِه.
َُّ اْلُمْؤِمِنَني اْلِقَتاَل} [األحزَاب:  َناَك 25كفى: الِكفايَُة: ما فيه َسدُّ اخلُلَِّة وبـُُلوُغ املُراِد يف األْمِر {وََكَفى ا َّ َكَفيـْ ]، {ِإ

َِّ َشِهيًدا } [الَفْتح: 95ْلُمْستَـْهزِِئَني } [اِحلجر: ا ِ ُ َشِهيداً، والباُء 28]. وقولُه: {وََكَفى  َّ ] قيَل: َمْعناُه َكَفى ا
َِّ َشِهيداً، فموضع اسم اجلاللة رفع على الفاعلية، وشهيداً متييز، ومنه قول  زاِئَدٌة على الفاعل. وقيَل: َمْعناُه اْكَتِف 

 الشاعر:
لناِي والِغىن لِغىن والناِي عنه ُمداِو      وداِو اْبَن َعمِّ السُّْوِء   كفى 

، أي هو رجٌل يكفيَك عمَّْن سواه ال »كاِفيَك ِمْن َرُجلٍ «َوالُكْفَيُة ِمَن الُقوِت: ما فيه ِكفاَيٌة، واجلمُع: ُكًفى، ويقاُل: 
 أي َحْسُبك ِمْن َرُجٍل.» َك ِمْن رُجلٍ هو َرُجٌل ُكْفيُ «حتتاُج إىل غريِِه، وقوهلم: 

 ،ُ َّ ُ ِبَك َأْكَألَ الُعُمرِ «كأل: الِكالَءُة: ِحْفُظ الشَّيِء وتـَْبِقيَـُتُه. وَأْكَألُ: اْسُم تـَْفِضيُل، يُقاُل: َكَألََك ا َّ قال ». وبـََلغ ا
للَّْيِل َوالنـََّهاِر ِمَن الرَّْمحَ  ِ ] أي من 42اِن َبْل ُهْم َعْن ِذْكِر َرِِّْم ُمْعِرُضوَن } [األنبَياء: تعاىل: {ُقْل َمْن َيْكَلؤُُكْم 

ْلَكاِىلِء، ومنه َكَألَ  َ َعِن النَِّسيَئِة  س هللا وجربوته. واملَْكَألُ: َمْوِضٌع ُحتَْفُظ فيه السُُّفُن؛ وُعربِّ ْيُن ُكُلوَءٌة: حيفظكم من   الدَّ
َر فُهَو كاِىلٌء، وروَي أنه ع ْلكاِىلءِ ََخَّ ، أي َعِن النَِّسيَئِة )68(ليِه وعلى آلِِه الصالُة السَّالُم نـََهى َعْن بـَْيِع الَكاِىلِء 

 لنَِّسيَئِة. والَكَألُ: الُعْشُب الذي ُحيَْفُظ؛ ومكاٌن َكِليٌء وُمْكِلىٌء: إذا َكثـَُر َكَلُؤُه.
، واَجلْمُع: أْكُلٌب وِكالٌب، وقد يقاُل لِلَجْمِع: َكِليٌب. {َفَمثـَُلُه َكَمَثِل كلب: الَكْلُب: احلََيواُن النـَّبَّاُح، واألنـَْثى: َكْلَبةٌ 

ْلَوِصيِد} [الكهف: 176اْلَكْلِب ِإْن َحتِْمْل َعَلْيِه يـَْلَهْث أَْو تـَتـْرُْكُه يـَْلَهْث} [األعَراف:  ِ ِسٌط ِذَراَعْيِه  ]، {وََكْلبُـُهْم َ
، ومنه يقاُل: هو أْحَرُص ِمْن َكْلٍب. وَرُجٌل َكِلٌب: َشِديُد احلِْرِص، وَكْلٌب َكِلٌب: أي ] وعنه اْشُتقَّ الَكَلُب لِلحرص18



ُخُذُه داٌء، فيقاُل: َرُجٌل كَ  ِلٌب، وقوٌم َجمُْنوٌن َيْكَلُب بُِلُحوِم الناِس، فيأُخُذُه ِشْبُه ُجُنوٍن، وَمْن َعَقَرُه فقد ُكِلَب؛ أي 
 َكْلَىب. قال الشاِعُر:

فاءُ دماؤُ   ُهُم ِمَن الَكَلِب الشِّ
لَكْلِب الَكِلِب. وَدْهٌر َكِلٌب. ويقاُل: أرٌض َكِلَبٌة، إذا مل تُـ  تاُء: اْشَتدَّ بـَْرُدُه وِحدَّتُُه، تشبيهاً  َبَس وَكِلَب الشِّ ْرَو فـَتَـيـْ َبُس. والَكالَُّب واملَُكلُِّب: الذ لرُجِل الَكِلِب، ألنه ال َيْشَرُب فَـيَـيـْ ي يـَُعلُِّم الَكْلَب {َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اجلََْوارِِح َتشبيهًا   ]. وأرٌض َمْكَلَبٌة: َكِثريَُة الِكالب.4ُمَكلِِّبَني تـَُعلُِّمونـَُهنَّ} [املَائدة: 

تبدو.  كلح: كلح ُكُلوحاً وُكالحاً: تكشَّر يف ُعبوس. كلَّح َوجَهُه: َعبََّسُه. والُكلوح: تَقلُّص الشفَتِني عن اَألسنان حىت
]. واللَّفح والنَّفح مبعىن واحد، إالَّ أن 104قال هللا تعاىل: {تـَْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهْم ِفيَها َكاِحلُوَن } [املؤمنون: 

ثرياً، وهو ضرٌب من السَّموم للوجه. والنَّفح ضرُب الّرِيِح اْلَوجَه.  اللَّفَح َأَشدُّ 
لشيِء، َي  كلف: الَكَلُف: اإليالُع  يقال: َكِلَف ُفالٌن بكذا، وأْكَلْفُتُه به: َجَعْلُتُه َكِلفاً. والَكَلُف يف الَوْجِه، مسُِّ

ْظهار َكَلٍف َمَع َمَشقٍَّة َتناُلُه يف َتعاِطيِه. وصارَ  ت الُكْلَفُة يف لَِتَصوُِّر ُكْلَفة به. وَتَكلُُّف الشيِء: ما يـَْفَعُلُه اإلْنساُن 
ة. والتكلُُّف اسم ملا يـُْفَعُل َمبَشقٍَّة أو َتَصنٍُّع أو َتَشبٍُّع، ولذلك صاَر التََّكلُُّف على َضْربـَْنيِ: َحمْموٍد، التعارِف امساً للمشق

ذا ّباً له، وهو ما يـََتَحرَّاُه اإلْنساُن لِيَـتَـَوصََّل به إىل أن َيِصَري الِفْعُل الذي يـََتعاطاُه َسْهًال عليه، وَيِصَري َكِلفاً ِبِه وحمُِ  و
ُ نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها} [البـََقرَ  َّ ] أي إال ما 286ة: النََّظر ُيْستَـْعَمُل التَّْكِليُف يف َتَكلُِّف الِعباداِت، وقولُه: {َال ُيَكلُِّف ا

]، 78بْـَراِهيَم} [اَحلّج: تطيقه وتستطيع القيام به، حنُو قولِه: {َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّيِن ِمْن َحرٍَج ِملََّة أَِبيُكْم إِ 
ٌر َلُكْم} [البـََقَرة:  ه ُعِينَ 216{َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيـًْئا َوُهَو َخيـْ َّ ]. والثاِين َمْذُموٌم وهو ما يـََتَحرَّاُه اإلْنساُن ُمراءاًة، وإ

َ ِمَن اْلُمتَ  ] أي لسُت ممن يتعسَُّف يف طلِب 86َكلِِّفَني } [ص: بقولِه تعاىل: {ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر َوَما َأ
ه املقصود يف قول النيبِّ (ص):  أ وأْتِقياُء أمَِّيت بُرَءاُء ِمَن «األمر مما ال يوافق العقَل وال تقتضيه احلكمُة. وإ

ال من املتقّولني على ، واملعىن أ لسُت من الذين يسريون على غِري هدى أي لسُت من املتصّنعني و )69(»التََّكلُّفِ 
 القرآِن الكرِمي.

ويُِفيُد َمْعَىن  كل: َلْفُظ ُكلٍّ هو ِلَضمِّ أْجزاِء الشَّيِء، وذلك نوعان: أَحُدُمها: الضَّامُّ ِلذاِت الشَّيِء وأْحوالِِه املُْخَتصَِّة ِبِه،
ّماً، قاَل الشاِعُر:] أي َبسْ 29التَّماِم، حنُو: {َوَال تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط} [اإلسَراء:   طًا 

 إالّ الَفَىت يف أََدبِهِ      ليَس الَفَىت ُكلُّ الَفَىت 
ألِلف والالِم حنُو قوِلَك: كُ  َرًة إىل َمجٍْع ُمعرٍَّف  لُّ الَقوِم، أي التَّامُّ الُفتـُوَِّة. والثاين: الضَّامُّ للذَّواِت، وذلك ُيضاُف  َرًة إىل َضِمِري َذِلَك حنُو {َفسَ  ]، {لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه} [الّتوبَة: 30َجَد اْلَمَالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْمجَُعوَن } [اِحلجر: و

]، {َوُهَو ِبُكلِّ َشيٍء َعِليٌم } 13]، أو إىل َنِكَرٍة ُمْفَرَدٍة حنُو: {وَُكلَّ ِإْنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَائَِرُه ِيف ُعُنِقِه} [اإلسَراء: 33
ا َعرَي عن اإلَضاَفِة، ويـَُقدَّر ذلك فيه، حنُو: {ُكلٌّ ِيف فـََلٍك َيْسَبُحوَن } 29َقَرة: [البَـ  ِت، وُرمبَّ ] إىل َغْريها من اآل



 َجَعْلَنا ]، {وَُكال 95]، {وَُكلُُّهْم آتِيِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة فَـْرًدا } [َمرَمي: 87]، {وَُكلٌّ أَتـَْوُه َداِخرِيَن } [النَّمل: 33[األنبَياء: 
] إىل 39]، {وَُكال َضَربـَْنا َلُه اَألْمثَاَل} [الُفرقان: 85]، {ُكلٌّ ِمَن الصَّاِبرِيَن } [األنبَياء: 72َصاِحلَِني } [األنبَياء: 

أللِف َغْريِ ذلَك يف الُقرآِن ِممَّا َيْكثـُُر تـَْعداُدُه؛ ومل يَرِْد يف َشْيٍء ِمَن الُقرآِن، وال يف َشْيٍء من كالِم  الُفَصحاِء الُكلُّ 
َد والواِلَد ِمَن والالِم، وإمنا ذلك شيءٌ َجيْري يف كالم املَُتَكلِِّمَني والُفَقهاِء وَمْن َحنا َحنَْوُهْم. والَكالَلُة: اْسٌم ِلما َعدا الَولَ 

َمْن ماَت وليَس له «ِئَل عن الَكالَلِة فقاَل: الَوَرثَِة. وقال ابُن عباٍس: هو اْسٌم ِلَمْن َعدا الوَلَد. وُرِوَي أنَّ النيبَّ (ص) سُ 
َفَجَعَلُه اْمساً للَميِِّت، وِكال الَقْوَلْنيِ َصِحيٌح. فإن الَكالَلَة َمْصَدٌر َجيَْمُع الواِرَث واملَْوُروَث مجيعاً،  )70(»وَلٌد وال واِلدٌ 

لَعْرِض ِمْن أَحِد َطَرفَـْيِه، وذلك َألنَّ وَتْسِميَـُتها بذلك إّما َألنَّ النََّسَب َكلَّ َعِن الّلُحوِق به، أ و َألنه قد حلََِق به 
، وقال بعُضهم: لَعْرِض َكِنْسَبِة األِخ والَعمِّ لُعْمِق َكِنْسَبِة األِب واالبِن، والثاين  ِن: أَحُدُمها  هو اْسٌم  االْنِتساَب َضْر

 ِلُكلِّ واِرٍث كقوِل الشاِعر:
حلُقُ   ِق وللَكالَلِة ما ُيِسيمُ      وواملَْرُء يـَْبَخُل 

إلْنساُن يف يسيم: ِمْن أساَم اإلِبَل، إذا أْخَرَجها للَمْرَعى. ومل يـَْقِصِد الشاِعُر مبا َظنَُّه هذا، وإمنا َخصَّ الَكالَلَة لِيَـْزَهَد ا 
َمْن َخلَّْفَت َله املاَل َفجاٍر َجمَْرى الَكالَلِة، وذلك   َمجِْع املاِل َألنَّ تـَْرَك املاِل َهلُْم أَشدُّ ِمْن تـَرِْكِه لألْوالِد، وتنبيهاً أنَّ 

قال كقوِلَك: ما َجتَْمُعُه فهو لِْلَكالََلة. وتقوُل الَعَرُب: مل َيِرث ُفالٌن كذا َكالَلًة، ملْن َختَصََّص بشيٍء قد كان َألبيِه. 
 الشاِعُر:

َر َكالَلة  ناٍف َعْبِد َمشٍس وهاشمٍ َعْن ابْـَينْ مَ      َورِثـُْتْم َقناَة املُْلِك َغيـْ
َُّ يـُْفِتيُكْم ِيف اْلَكالََلِة} [النَِّساء: 12قال تعاىل: {َوِإْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكالََلًة} [النَِّساء:   ]. 176]، {ُقِل ا

لرأِس، يقاُل: َكلَّ الرُجُل يف ِمْشَيِتِه َكالًال أي ثقُل يف  َي بذلك إلحاطِتِه  مشيته. قوله تعاىل: {َوُهَو َكلٌّ واإلْكِليُل: مسُِّ
] أي هو عبء ثقيل على مواله، وَكلَّ السَّْيُف عن َضرِيَبِتِه ُكُلوًال وِكلًَّة، والّلساُن عن 76َعَلى َمْوَالُه} [الّنحل: 

 الكالِم كذلك. وأَكلَّ ُفالٌن: َكلَّْت راِحَلُتُه. والَكْلَكُل: الصَّْدُر.
ْحَدى احلاسَّتَـْنيِ، فالكالُم ُمْدَرٌك ِحباسَِّة السَّْمِع، والَكْلُم حباسَِّة الَبَصر. وَكَلْمُتُه: َجَرْحُتُه كلم: الَكْلُم: التأِثُري املُ  ْدَرُك 

ِثريُها، وِالْجِتماِعِهما يف ذلك قال الشاِعُر: َن   ِجراَحًة 
 والَكِلُم األِصيُل كأْرَعِب اْلَكْلمِ 

 ، والثاِين: ِجراحاٌت. واألْرَعُب: اَألْوَسُع. وقال آَخُر:الَكِلُم األوَُّل: َمجُْع ِكْلَمة 
 وَجرُْح الّلساِن َكَجرِْح الَيدِ 

اْمسًا كان أو فالكالُم يـََقُع على األلفاِظ املَْنُظوَمِة وعلى املَعاِين اليت َحتَْتها جمموعًة، وعنَد النَّحويَِّني يـََقُع على اجلُْزِء منه  
ثٍري ِمَن املَُتَكلِِّمَني ال يـََقُع إالَّ على اجلُْمَلِة املُرَكََّبِة املُِفيَدِة، وهو أَخصُّ من القوِل. فإن القوَل يـََقُع ِفْعًال أو أداًة. وعنَد ك

ِلَمًة ْت كَ عنَدُهْم على املُْفَرداِت، والَكِلَمُة تـََقُع َعْنَدُهْم على ُكلِّ واحٍد من األْنواِع الثَّالَثِة. وقد قيَل خبالِف ذلك {َكبـُرَ 



] قيل: هي قولُه: {َربـََّنا 37]. وقوله: {فَـتَـَلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت} [البَـَقَرة: 5َختْرُُج ِمْن أَفْـَواِهِهْم} [الكهف: 
 ُتْسِجْد يل أمل َختُْلْقِين بَِيِدَك، أمل ُتْسِكينِّ َجنـََّتَك، أمل«] وقال اَحلَسُن: هي قولُه: 23ظََلْمَنا أَنْـُفَسَنا} [األعَراف: 

َتُمِعيِدي إىل اجلَنَِّة، قال أُْوتِْيَت ُسْؤَلكَ  وقيَل هي األمانَُة » َمالِئَكَتَك، أمل َتْسِبْق َرْمحَُتَك َغَضَبَك، أَرأْيَت إْن تـُْبُت َأُكنـْ
َّ َعَرْضَنا اَألَمانََة َعَلى السََّما َواِت َواَألْرِض َواْجلَِباِل} [األحَزاب: املَْعُروَضُة على السمواِت واألرِض واجلباِل يف قولِه: {ِإ

َُّ 124] اآليََة. وقولُه: {َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـَْراِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت َفَأَمتَُّهنَّ} [البَـَقَرة: 72 ] قيَل: هي األْشياُء اليت اْمَتَحَن ا
ا من َذْبِح وَلِدِه واخلِتاِن وَغْريمها. وِبشارُة املالئِ  } [آل إبراهيَم  َِّ ُرَك بَِيْحَىي ُمَصدِّقًا ِبَكِلَمٍة ِمَن ا ََّ يـَُبشِّ كِة لِزََكرَّ {َأنَّ ا ، وقيَل: يـَْعِين به عيسى (ع) . وَتْسِمَيُة عيسى ِبَكِلَمة يف 39ِعمَران:  َِّ ] قيَل: هي َكِلَمُة التـَّْوِحيِد، وقيَل: ِكتاُب ا

ْمرِِه (ُكْن) املذكوِر فيقولِه: {ِإنَّ َمَثَل 171أَْلَقاَها ِإَىل َمْرَميَ} [النَِّساء:  هذه اآليَِة ويف قولِه: {وََكِلَمُتهُ  ] لكونِِه ُموَجداً 
َُّ تعاىل 59ِعيَسى} [آل ِعمَران:  َي به ِلما َخصَُّه ا َِّ تعاىل، وقيَل: مسُِّ ] اآليََة، الْهِتداِء الناِس به كاْهِتداِئِهْم بكالِم ا

ِينَ اْلِكَتاَب} [َمرَمي: به يف ِصغَ  َ َِّ آ َي 30رِِه حيُث قال وهو يف َمْهدِه {ِإّينِ َعْبُد ا َِّ «] اآليََة، وقيَل: مسُِّ » َكِلَمَة ا
َي النيبُّ (ص)  ] 115وقولُه: {َوَمتَّْت َكِلَمُة َربَِّك} [األنَعام: ». ِذْكراً َرُسوالً «تعاىل من حيُث إنه صاَر نَِبّياً، كما مسُِّ

ْدق ألنه يق لصِّ اُل: قوٌل فالَكِلَمُة َهُهنا: الَقِضيَُّة، َفُكلُّ َقِضيَّة ُتَسمَّى كلمًة سواٌء كان ذلك َمقاًال أو ِفعاًال، ووْصُفها 
] اآليََة. 3ْم} [املَائدة: ِصْدٌق، وِفْعٌل ِصْدٌق. وقولُه: وَمتَّْت َكِلَمُة َربَِّك إشاَرٌة إىل حنو قولِه: {اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنكُ 
ُ تعاىل «ونـَبََّه بذلك أنه ال تـُْنَسُخ الشريعُة بعَد هذا، وقيَل: إشاَرٌة إىل ما قال الرسوُل الكرُمي (ص) :  َّ أوَُّل ما َخَلَق ا ُه ِبَكِلَمٍة َكَتْسِمَيِتِهْم . وقيَل: الَكِلَمُة هي القرآُن، وَتْسِميتُ )71(»القلُم فقال له اْجر مبا هو كاِئٌن إىل يوِم الِقياَمةِ 

ها، فَـَعبـََّر عن ذلك بَِلْفِظ املاضي تنبيهاً  َّ َِّ تعاىل إ ا تَِتمُّ وتـَبـَْقى ِحبِْفِظ ا َّ أن ذلك يف ُحْكِم القصيَدَة َكِلَمًة، َفذََكر أ
َا ] اآليََة، وقيل: َعَىن به 89َهُؤَالِء} [األنَعام:  الكاِئِن، وإىل هذا املعَىن ِمْن ِحْفِظ القرآِن أشاَر بقولِه: {فَِإْن َيْكُفْر ِ

َمر: ما وَعَد من الثَّواِب والِعقاِب، وعلى ذلك قولُه تعاىل: {بـََلى َوَلِكْن َحقَّْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعَلى اْلَكاِفرِيَن } [الزُّ 
ِت 33[يُونس: ] وقولُه: {َكَذِلَك َحقَّْت َكِلَمُة َربَِّك َعَلى الَِّذيَن َفَسُقوا} 71 لَكِلمات اآل ] اآليََة، وقيَل: َعَىن 

مٌّ وفيه َبَالٌغ. وقولُه: {َال ُمَبدَِّل ِلَكِلَماتِِه} [ ت  ] 115األنَعام: املعجزاِت اليت اقْـتَـَرُحوها، فـَنَـبََّه أنَّ ما أُْرِسَل من اآل
َ أنه ] اآليَةَ 15َردٌّ لقوِهلم {اْئِت ِبُقْرآٍن َغْريِ َهَذا} [يُونس:  ا وبـَنيَّ . وقيَل: أراَد بـ(َكِلَمِة َربَِّك) أْحكاَمُه اليت َحَكَم 

] وهذه 137اف: َشرَع ِلِعباِدِه ما فيه َبالٌغ. وقال: {َوَمتَّْت َكِلَمُة َربَِّك احلُْْسَىن َعَلى َبِين ِإْسرَائِيَل ِمبَا َصبَـُروا} [األعرَ 
] اآليَة. وقولُه: 5نُرِيُد َأْن َمنُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِيف اَألْرِض} [الَقَصص: الَكِلَمُة فيما قيَل: هي قولُه تعاىل: {وَ 

]، {َوَلْوَال َكِلَمٌة َسبَـَقْت ِمْن َربَِّك ِإَىل َأَجٍل ُمَسّمًى َلُقِضَي 129{َوَلْوَال َكِلَمٌة َسبَـَقْت ِمْن َربَِّك َلَكاَن لَِزاًما} [طه: 
نَـُهْم} [الّشو  ] فإشاَرٌة إىل ما َسَبَق من ُحْكِمِه الذي اقْـَتضتُه ِحْكَمُتُه، وأنه ال تـَْبِديَل ِلَكِلماتِِه. وقولُه تعاىل: 14رى: بـَيـْ

ُ احلَْقَّ ِبَكِلَماتِِه} [يُونس:  َّ ً ُمِبيناً، أي ُحجَّةً 82{َوحيُِقُّ ا َُّ تعاىل َلُكْم عليهم ُسْلطا  ] أي ِحبَُجِجِه اليت َجَعَلها ا
} [الَفْتح:  َِّ ُهْم 15َقويًَّة. وقولُه: {يُرِيُدوَن أَْن يـَُبدُِّلوا َكَالَم ا ُ ِإَىل َطائَِفٍة ِمنـْ َّ ] هو إشاَرٌة إىل ما قال: {َفِإْن َرَجَعَك ا



ْلُقُعوِد أَوََّل َمرٍَّة فَاقْـُعُدوا َمَع َفاْسَتْأَذنُوَك لِْلُخُروِج فـَُقْل َلْن َختُْرُجوا َمِعي أََبًدا َوَلْن تـَُقاتُِلوا َمِعي َعُدوا ِإنَّ  ِ ُكْم َرِضيُتْم 
َِّ تعاىل، فـَنَـبََّه 83اْخلَالِِفَني } [الّتوَبة:  ََّ تعاىل ردَّ قوَل هؤالِء املَنافقَني: َذُرو نـَتَِّبْعُكْم تـَْبِديًال ِلكالِم ا ]، وذلك أنَّ ا

َُّ تعاىل منهم أن ال يـََتأتَّى ذلك منهم، وقد َسَبَق بذلك أنَّ هؤالِء ال يـَْفَعُلوَن، وكيَف يـَْفَعلُ  وَن وقد عِلَم ا
نْيا، والثاِين: يف اآلخرِة. َفما يف الدُّنْيا، فـََعَلى َِّ تعاىل العبَد على نوعني: أَحُدُمها: يف الدُّ ما نـَبََّه  ُحْكُمُه.وُمكاَلمُة ا َُّ} [الّشورى: عليه بقولِه: {َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن ُيكَ  ] اآلية، وما يف اآلخرِة ثواٌب للمؤمنَني وكرامٌة َختَْفى علينا 51لَِّمُه ا

} [آل ِعمَران:  َِّ ] اآليََة، ويف قولُه: 77َكْيِفيـَُّتُه، ونـَبََّه أنه َحيُْرُم ذلك على الكاِفرِيَن بقولِه: {ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَـُروَن بـََعْهِد ا
ا، وقيَل: 46َكِلَم َعْن َمَواِضِعِه} [النَِّساء: {ُحيَّرُِفوَن الْ  ُوَ ُلوَن األلفاَظ ويـَُغريِّ م كانوا يـَُبدِّ ] الكلم َمجُْع الَكِلَمِة. وقيَل: إ

، فإنَّ اللفَظ إذا َتداَولَ  ْتُه األْلِسَنُة إنه كان من ِجَهِة املعَىن، وهو َمحُْله على َغْري ما ُقِصَد به واقْـَتضاُه، وهذا أْمَثُل الَقْوَلْنيِ
َْتِيَنا آيَةٌ  ُ أَْو  َّ ] أي لوال 118} [البَـَقَرة: واْشتَـَهَر َيْصُعُب تـَْبِديُله. وقولُه: {َوَقاَل الَِّذيَن َال يـَْعَلُموَن َلْوَال ُيَكلُِّمَنا ا

ُ ُمواَجَهًة، وذلك حنُو قولِه: {َيْسأَُلَك أَْهُل اْلِكَتاِب} [النِّ  َّ ََّ َجْهَرًة} [النَِّساء: 153َساء: ُيَكلُِّمَنا ا ] إىل قوله {أَِرَ ا
153.[ 

] إىل 77كالّ: َكالَّ : َردٌْع وَزْجٌر وإْبطاٌل لقوِل القائِل، وذلك نقيُض إي، يف اِإلْثباِت {أَفَـَرأَْيَت الَِّذي َكَفَر} [َمرَمي: 
]، {َكالَّ 100يَما تـَرَْكُت َكالَّ ِإنـََّها َكِلَمٌة ُهَو َقائُِلَها} [املؤمنون: ]، {َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِحلًا فِ 79قولِه: {َكالَّ} [َمرَمي: 

ا يـَْقِض َما أََمَرُه } [َعَبَس:  ِت.23َلمَّ  ] إىل غري ذلك من اآل
َ عنه بلفِظ الواِحدِ  ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدُمهَا أَْو ِكَالُمهَا} [اإلسَراء:  َمرًَّة اعِتباراً بلفِظِه، وبلفِظ كال: ِكال يف التـَّْثِنَيِة، َكُكلٍّ يف اجلمِع، وهو ُمْفَرُد اللفِظ ُمثـَىنَّ املعَىن ُعربِّ ]. ويقاُل يف املَُؤنَِّث: ِكْلتا، ومىت 23االثـْنَـْنيِ َمرًَّة اْعِتباراً مبعناُه {ِإمَّا يـَبـْ

واجلَرِّ والرَّْفِع، وإذا أِضيَف إىل مضمٍر قُِلَبْت يف النَّْصِب واجلَرِّ  أِضيَف إىل اسٍم ظاهٍر بَِقَي ألُفُه على حاَلِتِه يف النَّْصبِ 
]. وتقوُل يف الرفِع: جاَءين 33ًء، فيقاُل: َرأْيُت ِكَليِهما، ومررُت ِبِكَلْيِهما {ِكْلَتا اْجلَنـَّتَـْنيِ آَتْت ُأُكَلَها} [الكهف: 

 ِكالُمها.
َرُض منه، فإذا قيَل: َكُمَل ذلك، َفَمْعناُه: َحَصَل ما هو الَغَرُض منه، وقولُه: كمل: كماُل الشَّيِء: ُحُصوُل ما فيه الغَ 

] تنبيه أنَّ ذلك غاَيُة ما يـَتَـَعلَُّق به َصالُح الَوَلِد، وقولُه: 233{َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن أَْوَالَدُهنَّ َحْوَلْنيِ َكاِمَلْنيِ} [البَـَقَرة: 
] تنبيه أنه َحيُْصُل َهلُْم َكَماُل الُعقوبَِة، وقولُه: {تِْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة} 25 َكاِمَلًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة} [الّنحل: {لَِيْحِمُلوا َأْوَزاَرُهمْ 

َعَة والثَّالثََة: َعَشرٌَة، َبلْ 196[البَـَقَرة:  لكاِمَلِة ال لِيـُْعِلَمنا أنَّ السَّبـْ َ أنَّ ِحبُُصوِل  ] قيَل: إمنا ذََكَر الَعَشَرَة ووَصَفها  ِليـُبَـنيِّ  ِصياِم الَعَشَرِة َحيُْصُل َكَماُل الصَّوِم القاِئِم َمقاَم اهلَْدِي.
ِب االْسِتْفهاِم، ويـُْنَصُب بـَْعَدُه االسُم الذي ُميَيـَُّز به، حنُو: َكْم  رجًال كم: َكْم: عَباَرٌة عن الَعَدِد، وُيْستَـْعَمُل يف 

ِب اخلِرب، وُجيَرُّ بـَْعَدُه االسُم الذي ُميَيـَُّز به َحنُْو: َكْم َرُجٍل! ويـَْقَتِضي معَىن الَكثْـَرِة، وقد يدُخُل َضَرْبَت. وُيْستَـْعَمُل يف 
]، {وََكْم َقَصْمَنا ِمْن قـَْريٍَة 4احلرف (ِمْن) يف االسِم الذي ُميَيـَُّز بـَْعَدُه حنُو: {وََكْم ِمْن قـَْريٍَة َأْهَلْكَناَها} [األعَراف: 



]. والُكمُّ: ما يـَُغطِّي الَيَد من الَقميِص، والِكمُّ: ما يـَُغطِّي الثََّمَرَة، ومجعُه أْكماٌم 11اَنْت َظاِلَمًة} [األنبَياء: كَ 
 ]، والُكمَُّة: ما يـَُغطِّي الرأَس، كالَقَلْنُسَوِة.11{َوالنَّْخُل َذاُت اَألْكَماِم } [الرَّمحن: 

ُنُه. ومنه قال: كمه: األْكَمُه: هو الذي يُوَلدُ   َمْطُموس العِني، وقد يقاُل لَِمْن َتْذَهُب َعيـْ
 َكِمَهْت َعْيناُه حىتَّ ابـَْيضَّتا

 ].49قال تعاىل: {َوأُْبِرىُء اَألْكَمَه َواَألبـَْرَص} [آل ِعمَران:  
ت:  م: أرٌض َكُنوٌد إذا مل تـُْنبْت شيئاً. ] أي َجلحوٌد بنعم ربه، كقوهلِ 6كند: {ِإنَّ اِإلْنَساَن لَِربِِّه َلَكُنوٌد } [الَعادَ

 والكنوُد: الكفور العاصي، ويستوي فيه املذكُر واملؤنث.
ُز: املاُل املَْدفوُن، أو ما يُدََّخُر به املاُل كالصُّْندوِق واخلَْزنِة؛ وَكنَـَز القوُم التَّْمَر َكَنازاً وِكناز  اً: جعلوه َكِنيزاً؛ وزمُن كنز: الَكنـْ

َقٌة ِكناٌز: ُمْكَتِنَزُة اللَّْحِم، وقولُه: {َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة} [ الِكناِز: وقتُ  الّتوبَة: ما ُيْكنَـُز فيه التَّْمُر. و
ُتْم َتْكِنُزوَن } [الّتوبَة: 34 ا. قولُه: {َفُذوُقوا َما ُكنـْ ٌز} [هُ 35] أي يدَِّخُروَ ] أي ماٌل 12ود: ]، {َلْوَال أُْنزَِل َعَلْيِه َكنـْ

ٌز َهلَُما} [الكهف:   ].82عظيٌم. وقال: {وََكاَن َحتَْتُه َكنـْ
ُه. وََكَنَسِت كنس: َكَنَس الظَّْيبُ كُنوساً، َدَخَل يف ِكَناِسِه، أي يف ِخباِئِه. وَكَنَس الرَُّجُل: اْكَنتَّ واْسَتَرت، أي َدَخَل َخْيَمتَ 

ْخلُنَِّس *اْجلََواِر اْلُكنَِّس } [الّتكوير: املَرأَُة: َدَخَلِت اْهلَْوَدَج. قاَل تَ  ِ ] ألنَّ الكواكب َتْكُنُس 16-15عاىل: {َفَال أُْقِسُم 
، والشَّْيطاُن خنَّ  اٌس ألَنَُّه يف املَِغيِب كالظّباِء يف خمابئها. ويقاُل هلا: اْخلُنَُّس: مجُع خاِنٍس، وِهَي املُْسَتِرتَُة َعِن األْعُنيِ

َّ أي يذهُب فـََيسَتِرت. وِكناُس الطَِّري والظِّباِء، والوحِش: بيٌت يـَتَِّخُذُه وَخيَْتفي فيه، والكواكُب َتْكُنُس خيَُنُس ِعْنَد  ِذْكِر ا
لنَّهار، أي َتْسَتِرتُ، وتَـ  لنُّجوِم او الكواكب اليت َختُْنُس  ْبدو يف بُروِجها، كالظِّباِء َتدخُل يف ِكناِسها، فيكون اْلَقَسُم 

 للَّيِل.
مبا ُيْستَـُر بِبَـْيٍت أو » َكنَـْنتُ «كن: الِكنُّ: ما ُحيَْفُظ فيه الشَّيُء، يقاُل: َكنَـْنُت الشَّيَء َكّناً: َجَعْلُتُه يف ِكنٍّ. وُخصَّ 

]. 24[الطُّور:  ]، {َكأَنـَُّهْم ُلْؤُلٌؤ َمْكُنوٌن }49ثوٍب وغِري ذلك من األْجساِم {َكأَنـَُّهنَّ بـَْيٌض َمْكُنوٌن } [الصَّافات: 
ُتْم ِيف أَنـُْفِسُكْم} [البَـَقَرة:  ]. ومجُع الِكنِّ: أْكناٌن {َوَجَعَل َلُكْم ِمَن 235وأْكنَـْنُت، مبا ُيْستَـُر يف النـَّْفِس {َأْو َأْكنَـنـْ

ً} [الّنحل:  أِكنٌَّة، حنُو ِغطاٍء، ] أي مساِكَن. والِكناُن: الِغطاءُ الذي يَُكنُّ فيه الشيُء، واجلمُع: 81اْجلَِباِل َأْكَنا
]. وقولُه تعاىل: {َوَقاُلوا قـُُلوبـَُنا ِيف َأِكنٍَّة} [ُفّصَلت: 25وأْغِطَية {َوَجَعْلَنا َعَلى قـُُلوِِْم َأِكنًَّة َأْن يـَْفَقُهوُه} [األنَعام: 

ُشَعْيُب َما نَـ 5 ِم ما تُورُدُه علينا، كما قاُلوا: { ] اآليََة، وقولُه: {ِإنَُّه 91ْفَقُه} [ُهود: ] قيَل: معناُه: يف ِغطاء عن تـََفهُّ
لِكتاِب املَْكُنوِن اللَّْوَح احملفوظ، وقيَل: هو قـُُلوُب 78-77َلُقْرآٌن َكرٌِمي *ِيف ِكَتاٍب َمْكُنوٍن } [الواِقَعة:  ] قيَل: َعَىن 

َِّ تعاىل، كما قال َّ َلُه َحلَاِفظُوَن } [اِحلجر: املؤمنَني، وقيَل: ذلك إشاَرٌة إىل َكونِِه حمفوظاً عنَد ا َيِت 9: {َوِإ ]. ومسُِّ
ا يف ِحْصٍن من ِحْفِظ َزوجها. وال َيْت ُحمَْصَنًة، لكوِ ا يف ِكنٍّ من ِحْفِظ َزوِجها، كما مسُِّ كنَُّة: امرأَُة االبِن ِكنًَّة، لكوِ

 َمجُْعها كناِئُن؛والِكنانَُة: ُجْعَبٌة َغُري َمْشُقوَقة.



ُف: البيُت املنقوُر يف اجلبل فإذا كان ذا سعٍة ُمسَي بذلك وإالَّ فهو الغاُر يف اجلََبِل، وَمجُْعُه: ُكُهوٌف {أَْم كهف: الَكهْ 
 ].9َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف} [الكهف: 

] أي يكلُِّمُهْم 46اِحلَِني } [آل ِعمَران: كهل: الَكْهُل: َمْن وَخَطُه الشَّْيُب {َوُيَكلُِّم النَّاَس ِيف اْلَمْهِد وََكْهًال َوِمَن الصَّ 
ُ سبحانُه إلي ّ ِه. عيسى (ع) صغرياً يف املهِد وُيَكلُِّمُهْم كبرياً أي كهًال، أي يف عمر ثالٍث وثالثَني سنًة، ِعْنَدما َرفـََعُه ا

 ليـُُبوَسَة.والكهُل ما َبَني الشَّابِّ والشَّْيِخ، َوِمْنُه واْكتَـَهَل النَّباُت، إذا شاَرَف ا
ألْخباِر املاِضَيِة، وقيل املستقبلية اخلَِفيَِّة ِبَضْرٍب من الّظنِّ. ولكوِن العرافِة والكه انِة كهن: الكاِهُن: هو الذي ُخيِْربُ 

كفَر مبا أُْنزل   َمْن أَتى َعرَّافاً أو كاِهناً فصدقُه مبا قال فقد«َمْبِنيـَّتَـْنيِ على الظَّنِّ الذي ُخيِْطىءُ وُيِصيُب، قال (ص) : 
. ويقاُل: َكُهَن فالٌن كهانًَة، إذا تَعاَطى ذلك، وََكَهَن: إذا َختَصََّص بذلك. وَتَكهََّن: َتكلََّف )72(»على أِيب القاِسمِ 

 قليًال.] أي ليس بسجع الكاهن الذي ال تتذكرونه إال وقتاً 42ذلك {وَال ِبَقْوِل َكاِهٍن قَِليًال َما َتذَكَُّروَن } [احلَاقَّة: 
رِيَق وََكْأٍس ِمْن َمِعٍني } [الواِقَعة:  َ َِْكَواٍب َوَأ ]. والَكْوبَُة: 18كوب: الُكوُب: َقَدٌح ال ُعْروَة له، وَمجُْعه: أْكواٌب {

 اَحلْسرُة على ما فاَت.
 اللَّْيَل َعَلى النـََّهاِر َوُيَكّوُِر النـََّهاَر كور: َكْوُر الشيء: إداَرتُُه، وَضمُّ بعِضه إىل بعٍض، َكَكْوِر الِعماَمِة. وقوُله: {ُيَكوِّرُ 

ن الشمس يف َمطالِِعها وانتقاص الليل والنهاِر 5َعَلى اللَّْيِل} [الزَُّمر:  ] إشاَرٌة إىل ِإدخاِل هذا يف هذا من جرَّاِء َجَر
ِدِمها. وقولُه تعاىل: {ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرْت } [الّتكوير:  عَ 1وازِد  َضْوؤها ولُفَّْت كما تـَُلفُّ اْلِعماَمَة. وطََعَنُه ] أي مجُِ

 فَكوََّرُه: إذا أْلقاُه ُجمَْتِمعاً. واْكتاَر الفرُس: إذا أداَر َذنـََبُه يف َعْدوِه.
َِّ اُحلسىن تـُْنِىبُء عن معَىن األَزلِيَِّة {وََكانَ  َُّ ِبُكلِّ  كون: كاَن: عبارٌة َعمَّا َمَضى من الزماِن، ويف كثٍري من صفات ا ا ُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرًا } [األحَزاب: 40َشْيٍء َعِليًما } [األحَزاب:  َّ ]. وما اْستـُْعِمل منه يف ِجْنِس 27]، {وََكاَن ا

 يف الشيِء ُمتَـَعلِّقاً بوصٍف له هو موجوٌد فيه، فتنبيٌه على أن ذلك الَوْصَف الزٌم له قليُل االْنِفكاِك منه، حنُو قولهِ 
]، {وََكاَن اِإلْنَساُن 100]، {وََكاَن اِإلْنَساُن قـَُتورًا } [اإلسَراء: 67اإلْنساِن: {وََكاَن اِإلْنَساُن َكُفوًرا } [اإلسَراء: 

] فذلك تنبيٌه على أن ذلك الَوْصَف الزٌم له قليُل االْنفكاِك منه، وقال يف 54َأْكثـََر َشْيٍء َجَدًال } [الكهف: 
]، {وََكاَن الشَّْيطَاُن لَِربِِّه َكُفوًرا } [اإلسَراء: 29اِن: {وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلِإلْنَساِن َخُذوًال } [الُفرقان: وْصِف الشَّيط

، ]. وإذا اْستـُْعِمَل يف الزماِن املاِضي، جيوُز أن يكوَن املُْستَـْعَمُل فيه قد بَِقَي على حالَِتِه، وجيوُز أن يكوَن قد تـََغيـَّرَ 27
كان ُفالٌن كذا، مث صاَر كذا، وال فَـْرَق بـَْنيَ أن يكوَن الزماُن املُْستَـْعَمُل فيه كاَن قد تقّدَم تقّدمًا كثرياً حنُو أن   حنُو:

ٍن واِحٍد عن الوقِت الذي اْستَـْعَمْلَت فيه َُّ تعاىل، وبـَْنيَ أن يكوَن يف زماٍن قد تقدَّم    تقوَل: كان يف أوَّل ما أوَجَد ا
َنَك وبـَْنيَ ذلك الزماِن أْدَىن وقٍت، وهلذا  كان حنوُ  أْن تقوَل: كان آَدُم كذا، وبـَْنيَ أن يقاَل: كان زيٌد َهُهنا، ويكوُن بـَيـْ

] أنَُّه َأَشاَر بـ (كاَن) إىل ِعْيَسى وحاَلِتُه اليت 29َصحَّ أْن يُقاَل: {َكْيَف ُنَكلُِّم َمْن َكاَن ِيف اْلَمْهِد َصِبيا } [َمرَمي: 
َهدوُه عليها قـُبَـْيٌل. وليس قوُل من قال: هذا إشاَرٌة إىل احلاِل بشيء ألنَّ َذِلَك إشاَرٌة إىل ما تقّدَم، لكْن إىل زماٍن شا



َر أَُمٍة} [آل ِعمَران:  ُتْم معَىن احلال، وليَس 110يـَْقُرُب من زماِن َقوِهلم هذا. وقولُه: {ُكنـُْتْم َخيـْ ] فقد قيَل معَىن ُكنـْ
َِّ تعاىل وُحْكِمِه ألن (كنتم) ليس مبعىن املاضي ذلك بشيٍء،  ُتْم كذلك يف تـَْقِدير ا َبْل إمنا ذلك إشارٌَة إىل أنَُّكْم ُكنـْ

ن أمة حممد هي خري أمة أخرجت للناس، وقولُه: {َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة} [البَـَقَرة:  بل هي توكيد من هللا تعاىل 
ووَقَع. والَكْوُن َيْستَـْعِمُله بعُض الناِس يف اْسِتحاَلِة َجْوَهر إىل ما هو ُدونَُه، وكثٌري من ] فقد قيَل: َمْعناُه: َحَصَل 280

ُنونٌَة: عند بعِض النَّْحويَني فَـْعُلوَلٌة، وأْصُلُه َكْونُونٌَة، وَكرُهوا الضَّمََّة والواو  املَُتَكلِِّمَني َيْستَـْعِمُلونَُه يف معَىن اإلْبداِع. وَكيـْ
ُنونًَة، كقو فـََقَلبُ  ِهلم يف َميٍِّت وا، وعنَد ِسيبَـَوْيِه: َكْيونُونٌَة على وْزِن فـَْيِعُلوَلة، مث أُْدِغَم فصاَر َكيُِّنونًَة، مث ُحِذَف فصاَر َكيـْ

ِقيَل أْصُلُه ِمن كان  َمْيٌت وأْصُل َميِّت َمْيوٌت، ومل يقوُلوا َكيُِّنوَنًة على األْصِل، كما قاُلوا َميٌِّت لِِثَقِل َلْفِظها. واملكاُن:
َِت امليُم أْصِليًَّة، فقيَل َمتكََّن كما قيَل يف املِسِكَني: َمتَسَكَن. واْسَتكانَ   ُفالٌن: َتَضرََّع، يكوُن فـََلمَّا َكثـَُر يف كالِمِهْم تـُُومهِّ

َعَة ِلَضراَعِتِه {َفَما اْسَتَكانُوا ِلَرِِّْم} [املؤمنون:  ].76 وكأنه َسَكَن وتـََرَك الدَّ
َا ِجَباُهُهْم َوُجُنوبـُُهْم} [الّتوبَة:  لناِر َكّياً، قولُه: {فـَُتْكَوى ِ ] أي ِجباُه الذيَن َيْكِنُزون 35كوى: َكَوْيُت الدابََّة 

 اَألْغِنَياِء ِمْنُكْم} الذَهَب والفضَة، وَكْي: ِعلٌَّة لِِفْعِل الشيِء، وَكْيال ِعلٌَّة ِالنِْتفائِِه حنُو: {َكْي َال َيُكوَن ُدوَلًة بـَْنيَ 
 ] أي كي ال يقتصر تداول املال على فئة األغنياء فقط.7[اَحلشر: 

كيد: الكْيُد: َضْرٌب من االْحِتياِل، وقد يكوُن َمْذُموماً وَممْدوحاً، وإْن كان ُيستَـْعَمُل يف املَْذموِم أْكثـََر، وكذلك 
َ لُِيوُسَف} [يُوُسف: االْسِتْدراُج واملَْكُر، ويكوُن بعُض ذلك َحمْموداً  ] أْي أَْهلَْمنا يُوُسَف 76، وقوله: {َكَذِلَك ِكْد

 ِإنَّ َكْيِدي َمِتٌني هذا الَكْيَد َفَجاَزْيناُهْم على َكْيِدِهم ِبِه، وَكما فـََعلوا يف االبتداِء بيوُسَف فـََعْلنا ِِْم. وقولُه: {َوأُْمِلي َهلُمْ 
لَكْيِد الَعذاَب، والصَِّحيُح أنه هو اِإلْمالُء واإلْمهاُل املَؤدِّي إىل الِعقاِب،  ] قاَل بعُضُهم: 183} [األعَراف:  أراَد 

َا ُمنِْلي َهلُْم لِيَـْزَداُدوا ِإْمثًا} [آل ِعمَران:  ََّ الَ يـَْهِدي َكْيَد اْخلَائِِنَني } [يُوُسف: 178كقولِه: {ِإمنَّ ]. وقوله: {وَأنَّ ا
ِخيِه عندما َوَضَع له  ] َفَخصَّ اخلائِِننيَ 52 تنبيهاً أنه قد يـَْهِدي َكْيَد من مل يـَْقِصْد ِبَكْيِدِه ِخيانًَة، َكَكْيِد يُوُسَف 

ا ُسوءاً، وقال: 57ُصواَع املِلِك يف َرْحِلِه لكي يـُْبِقَيُه ِعْنَدُه. وقولُه: {َألَ◌ِكيَدنَّ َأْصَناَمُكْم} [األنبَياء:  ] أي ألُرِيَدنَّ 
]، 39]، {فَِإْن َكاَن َلُكْم َكْيٌد َفِكيُدوِن } [املُرَسالت: 98وا ِبِه َكْيًدا َفَجَعْلَناُهْم اَألْسَفِلَني } [الصَّافات: {فََأَرادُ 

َا َصنَـُعوا َكْيُد َساِحٍر} [طه:  ُعوا َكْيدَُكْم} [طه: 69{ِإمنَّ ا، 64]، {فََأمجِْ ]. ويقاُل: ُفالٌن َيِكيُد بِنَـْفِسه، أي َجيُوُد 
رِِه. َوُوِضَع و  ْخراِج  ملُقاَربَِة الِفْعِل، يقاُل: كاَد يـَْفَعُل إذا مل يكْن قد فـََعَل، كقوله تعاىل: » كادَ «كاَد الزَّْنُد: إذا تَباطَأ 

ًئا َقِليًال } [اإلسَراء:  يكوُن َقريباً من ]. وإذا كان معه حرُف نـَْفٍي يكون ملا قد َوَقَع، و 74{َلَقْد ِكْدَت تـَرَْكُن ِإلَْيِهْم َشيـْ
]، وقَـلَّما ُيْستَـْعَمُل 78]، {َال َيَكاُدوَن يـَْفَقُهوَن} [النَِّساء: 71أن ال يكوَن، حنُو: {َوَما َكاُدوا يـَْفَعُلوَن } [البَـَقَرة: 

ْعر. قال:  يف كاَد (أن) كما يف َضُروَرِة الشِّ
 .أي َميَّحَي َوَيْدُرسَ      قد كاَد من طُوِل الِبَلى أْن َميَْصحا



ُء مبا فيه ِمَن الشَّراِب، 5كيس: {ِإنَّ األَبـَْراَر َيْشَربُوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفورًا } [اإلنَسان:  ]. والَكْأُس: اإل
ا الشَّراَب. قا ْنِفراِدِه َكْأساً؛ يقاُل: َشرْبُت َكْأساً، وَكْأٌس طَيَِّبٌة: يـَْعِين  ل: {وََكْأٍس ِمْن َمِعٍني } ومسَُِّي ُكلُّ واِحٍد منهما 

]. وََكَأَسِت النَّاَقُة، َتْكُؤُس: إذا َمَشْت على َثالثِة َقوائَِم. وكاَس َكَياَسًة: َفِطَن َوَظُرَف، والرسوُل الكرمي 18[الواِقَعة: 
َسنـُُهم ملا بعده أْكَيُس املْؤِمنَني أكثرُهُم للموِت ِذكراً وأحْ «. وقال: )73(»املْؤِمُن كيٌِّس َفِطنٌ «(ص) يقول:   . والَكْيُس: َجْوَدُة القرحيِة. وَأْكَأَس الرُجُل، وَأْكَيَس: إذا َوَلَد أوالداً َأْكياساً.)74(»استعداداً 

كيف: كيَف: لفٌظ ُيْسَأُل به َعمَّا َيِصحُّ أن يقاَل فيه شبيٌه وَغيـُْر شبيه، كاألبـَْيِض واألسوِد، والصحيِح والسَِّقيِم، وهلذا 
َِّ عزَّ وجلَّ ال َيِصحُّ  يِه ». كيف« أن يقال يف ا َّ ُنَسمِّ وقد يـَُعبـَُّر ِبَكْيَف عن املسؤول عنه، كاألسوِد واألبيِض، فإ

ُ تعاىل بلفظِة ». َكْيفَ « َّ عن نفِسِه فهو اْسِتْخباٌر على طريق التنبيِه للُمخاَطب، أو يكون » كيفَ «وُكلُّ ما أْخبَـَر ا
َِّ} [البَـَقَرة: تـَْوبيخاً، حنُو: {َكيْ  ِ ِِْم} [آل ِعمَران: 28َف َتْكُفُروَن  ُ قَـْوًما َكَفُروا بـَْعَد ِإميَا َّ ]، {َكْيَف يـَْهِدي ا

]، {فَاْنظُُروا 48]، {اْنُظْر َكْيَف َضَربُوا َلَك اَألْمثَاَل} [اإلسَراء: 7]، {َكْيَف َيُكوُن لِْلُمْشرِِكَني َعْهٌد} [الّتوبَة: 86
ُ اْخلَْلَق مثَُّ يُِعيُدُه} [الَعنكبوت: 20 بََدأَ اْخلَْلَق} [الَعنكبوت: َكْيفَ  َّ  .]19]، {أََوملَْ يـََرْوا َكْيَف يـُْبِدىُء ا

ُته َكْيالً  ْلُت ، واْكتَـ كيل: الَكْيُل: َكْيُل الطَّعاِم، يقاُل: ِكْلُت له الطَّعام، إَذا تـَوَّْليُت ذلك له، وِكْلُتُه الطَّعام: إذا أعطَيـْ
]، {َوِإَذا 2-1ني: عليه: َأَخْذُت منه َكْيًال. قال: {َوْيٌل لِْلُمطَفِِّفَني *الَِّذيَن ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَـْوُفوَن } [املطّففِ 

لَكْيِل، َفَحثٌّ على 3َكاُلوُهْم أَْو َوَزنُوُهْم ُخيِْسُروَن } [املطّفِفني:  َحتَّرِي العْدل يف ُكلِّ ما ] وذلك إن كاَن َخمُْصوصاً  َ َنْكَتْل} [يُوُسف: 88َوَقع فيه من أْخٍذ وَدْفٍع. وقولُه: {َفَأْوِف لََنا اْلَكْيَل} [يُوُسف:  ]، 63]، {َفَأْرِسْل َمَعَنا َأَخا
 ] أي مْقداَر ْمحِل بَعري.65وقوله: {َكْيَل بَِعٍري} [يُوُسف: 

] َمْعناُه: َوْصُفُهْم َكوْصِفِه. 264ُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه تـَُراٌب} [البَـَقَرة: كاف: الكاُف: للتشبيه والتمثيل {َفَمثَـ 
َء النَّاِس} [البَـَقَرة:  ] ليَس بتشبيه، وإمنا هو متثيٌل، كما يقوُل النَّْحويُّوَن َمَثًال: 264وقولُه: {َكالَِّذي يـُْنِفُق َماَلُه ِرَ

  الُُه قَـْوُلَك زيٌد. والتمثيُل أْكثـَُر من التشبيِه، َألنَّ ُكلَّ متثيٍل تشبيٌه، وليَس ُكلُّ تشبيه متثيًال.فاالسُم كـقوِلَك: زيٌد، أي ِمث
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: الَعْقُل اخلاِلُص من الشَّواِئِب، ومسُِّي بذلك لكونِِه خاِلَص ما يف اإلْنسان من َمعانِيه، كاللُّبابِ   واللُّبِّ من لب: اللُّبُّ

ُ تعاىل األحكاَم ال َّ يت ال الشيِء، وقيَل: هو ما زكا من الَعْقِل، َفُكلُّ ُلبٍّ َعْقٌل، وليَس ُكلُّ َعْقل لُّباً. وهلذا َعلََّق ا
وِيل األْلباِب، حنُو قولِه: {َوَمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فَـَقْد أُوِيتَ  ] إىل قوله 269َخيـًْرا} [البَـَقَرة:  يُْدرُِكها إالَّ الُعقوُل الزَِّكيَُّة 

: صاَر لبيباً أي عاقًال، فيقاُل صاَر ذا 269{أُولُو األَْلَباِب } [البَـَقَرة:  ِت. وَلبَّ ُفالٌن يـََلبُّ ] وحنو ذلك من اآل
، ويقوَد اجليَش ذا اللََّجِب. ورجٌل ألَبُب: م ، وقالِت امرأٌة يف اْبِنها: اْضرْبُه َكْي يـََلبَّ ملكان: أقاَم، وأصُلُه يف الَبِعِري، وهو أْن يـُْلِقَي َلبـََّتُه فيه، أي َصْدَرُه. وتـََلبََّب، إذا َحتَزَّ ن قوٍم ألبَّاَء. وَمْلُبوٌب: معروٌف ُلبٍّ . وأَلبَّ  َم، وأْصُلُه: أْن َيُشدَّ للَّبِّ

َي اللَّبََّة، لكونِ  ُتُه: ضرْبُت َلبـََّتُه. ومسُِّ ، أي يف َسعة. وقوهلُم: لَبـَّْيَك قيَل: لَبـََّتُه. ولَبـَّبـْ . وُفالٌن يف لََبٍب َرِخيٍّ ِه موِضَع اللُّبِّ
َ ألنه أراَد إجابًة بعَد إجابة، وقيل أصُله َلبََّب، فأُبِدَل ِمْن أَحِد الباءَ  : أقاَم به، وثـُينِّ ملكان وألبَّ ات أصلُه من لبَّ 

بٌَّة لولدها. وقيَل معناُه: إْخالٌص َلَك بعَد  ٌء، حنُو: َتظَنـَّْيُت، وأصُله: َتظَنـَّْنتُ  وقيَل: هو من قوِهلم: امرأٌة َلبٌَّة، أي حمُِ
 إْخالٍص، من قوهلِِم: ُلبُّ الطَّعاِم، أي خاِلُصُه، ومنه: َحَسٌب لُباٌب.

ملكاِن: أقاَم به ُمالزماً له {فـََلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ َمخِْسَني عَ  ]، {فَـَلِبْثَت ِسِنَني 14اًما} [الَعنكبوت: لبث: َلِبَث 
]، {قَاُلوا 19]، حكايًة عن موسى {َكْم َلِبثْـُتْم َقاُلوا لَِبثْـَنا يـَْوًما أَْو بـَْعَض يـَْوٍم} [الكهف: 40ِيف َأْهِل َمْدَيَن} [طه: 

]، {ملَْ يـَْلبَـثُوا ِإالَّ َساَعًة} [يُونس: 46ًة} [النَّازَعات: ]، {ملَْ يـَْلبَـثُوا ِإالَّ َعِشيَّ 19َربُُّكْم أَْعَلُم ِمبَا لَِبثْـُتْم} [الكهف: 
 ].14]، {َما لَِبثُوا ِيف اْلَعَذاِب اْلُمِهِني } [َسَبإ: 45

] أي: يَزدمحوَن عليه ِحْرصًا منهم على اْسِتماِع اْلُقرآِن، يودُّ كلُّ واحٍد 19لبد: {َكاُدوا َيُكونُوَن َعَلْيِه لَِبًدا } [اجلّن: 
وقيل: معناُه:  هم أن يكوَن أقَرَب من صاِحبه َفيتلبَُّد بعُضهم َعَلى بـَْعٍض. اْلواِحَدُة لُْبَدًة، كاللُّْبِد املُتَـَلبِِّد أي املُْجَتِمِع، من

: أْلباد ولُُبوٌد، وقد كانُوا َيْسُقطوَن عليه سقوَط اللُّْبِد، وقيل: ُمتَـَلبِّداً ُمْلَتِصقاً بعُضها ببعٍض للتَّزاحُم عليه، وَمجُْع اللُّْبدِ 
ُتُه. واللِّْبَدُة: الِقْطَعُة أْلَبْدُت السَّرَج: َجَعْلُت له لِْبداً. وأْلَبْدُت الَفَرَس: أَلْقيُت عليه اللِّْبَد، حنُو أْسَرْجُتُه، وأَجلْمُتُه، وألبَـبْـ 



ملكاِن: َلزَِمُه لزوَم لُْبِدِه. ولبَدِت اِإلبُل لََبداً: منها. وقيَل: هو أْمَنُع من لِْبَدِة األَسِد، أي من َصْدرِِه، ولَبَد الشََّعرُ   وألَبَد 
] أي كثرياً ُمتَـَلبِّداً بعُضه على بعض. وقيَل: ما له 6أْكثـََرْت من الكأل حىت أتْـَعَبها. وقوله: {َماًال لَُبًدا } [البَـَلد: 

 َسَبٌد وال َلَبٌد، أْي ال قليٌل وال كثٌري.
: استَـتَـَر به، وألَبَسُه َغريَُه. ومنه: {َجتْرِي ِمْن َحتِْتِهُم اَألنـَْهاُر ُحيَلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب لبس: لَِبَس الثَّوبَ 

ً ُخْضًرا} [الكهف:  ارِي ]. واللِّباُس واللَُّبوُس واللُّْبُس: ما يـُْلَبُس {َقْد أَنـَْزْلَنا َعَلْيُكْم لَِباًسا يـُوَ 31َويـَْلَبُسوَن ثَِيا
]. وُجِعَل اللِّباُس لَكلِّ ما يـَُغطِّي من اإلْنساِن عن قبيٍح، َفُجِعَل الزَّْوُج ِلَزْوِجِه لِباساً، من 26َسْوآِتُكْم} [األعَراف: 

] َمسَّاُهنَّ لِباساً،  187حيُث إنه َميْنَـُعها وَيُصدُّها عن تعاِطي قبيٍح. قولُه: {ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنـُْتْم لَِباٌس َهلُنَّ} [البَـَقَرة: 
 كما َمسَّاها الشاِعُر إزاراً يف قولِه:

 ِفدًى َلَك ِمْن أِخي ثَِقٍة إزارِي
َعَة َلُبوٍس َلُكْم} 26وُجِعَل التـَّْقَوى لِباساً، على طريِق التَّْمِثيِل والتَّْشِبيِه {َولَِباُس التـَّْقَوى} [األعَراف:   ]. وقولُه: {َصنـْ

ُ لَِباَس اجلُْوِع َواخلَْْوِف} [الّنحل: ] يعِين 80[األنبَياء:  َّ ] َجَعَل اجلُوَع واَخلْوَف 112 به الدِّرَْع. وقولُه: {فََأَذاقَـَها ا
ُو ذلك. قال لِباساً على التَّْجِسيم والتشبيِه َتْصِويراً له، وذلك ِحبََسِب ما يـَُقوُلوَن: َتَدرََّع ُفالٌن الَفْقَر، ولَِبَس اجلُوَع، وحن

 اِعُر:الش
 وِكْسَوتـَُهْم من َخْريِ بـُْرٍد ُمَنجَّمٍ 

ُر الشيِء، نـَْوٌع من بـُُروِد الَيَمِن يعِين به َشَعراً، وقرأ بعُضهم: (ولِباُس التـَّْقَوى) من اللَّْبِس أي السَّْرت. وأصُل اللَّْبِس: َستْـ  
]، {َوَال تـَْلِبُسوا احلَْقَّ 9َلْيِهْم َما يـَْلِبُسوَن } [األنَعام: ويقاُل ذلك يف املَعاِين، يقاُل: َلَبْسُت عليه أْمَرُه {َوَلَلَبْسَنا عَ 

ْلَباِطِل} [البَـَقَرة:  ْلَباِطِل} [آل ِعمَران: 42ِ ِ ]. {الَِّذيَن آَمُنوا َوملَْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم} 71]، {ِملَ تـَْلِبُسوَن احلَْقَّ 
َ 82[األنَعام:  م بِشْرٍك. ويقاُل: يف األْمِر لُْبَسٌة، أي اْلِتباٌس. والَبْسُت األْمَر: إذا زاَوْلُته. والَبْسُت ] أي ومل خيلطوا إميا

ً: خاَلْطُته، و  ، أي ُمْسَتْمَتٌع. قال الشاِعُر:»ما يف فالٍن َمْلَبسٌ «ُفال
 وبـَْعد املَِشيِب ُطوَل ُعْمٍر وَمْلَبسا

 أي ليَس ِبِه ِكبـٌْر.» إنَّ يف ُفالٍن َلَمْلَبساً «وقال أبو زيٍد:  
]، {ِمْن بـَْنيِ فـَْرٍث َوَدٍم لََبناً َخاِلًصا} 15لنب: اللََّنبُ، َمجُْعه: أْلباٌن {َوأَنْـَهاٌر ِمْن َلَنبٍ ملَْ يـَتَـَغيـَّْر َطْعُمُه} [َحممَّد: 

ُه. وفَرٌس َملْ 66[الّنحل:  ُتُه إ ُتُه: َسَقيـْ ُبوٌن. وأْلَنبَ ُفالٌن: َكثـَُر َلبَـَنُه، فُهو ُمْلِنبٌ. وأْلبَـَنِت ]. والِبٌن: َكثـَُر عنَدُه َلَنبٌ، ولَبَـنـْ
َرَك يف َضْرِعها حىت َيْكثـَُر، واملَْلَنبُ: ما ُجيَْعلُ   فيه اللََّنبُ، واللِّباُن: الناقُة، فهي ُمْلِنبٌ: إذا َكثـَُر لَبَـُنها إّما ِخْلَقًة وإّما أْن يـُتـْ

هِ فالٌن أُخوُه بِِلب«الرَّضاُع، يقال  ِه، أي ملَْ ُيْسَمع ذلك ِمن العرب فإنَّ ». اِن أُمِّ كِّيت: وال يقاُل بَِلَنبِ أمِّ وقاُل ابُن السِّ
، أي َذواُت الدَّرِّ منها. واللُّباُن: الصنوبـَُر، وأيضاً احلاجاُت، واللَُّباُن: »َكْم َلَنبُ َغَنِمكَ «اللََّنبَ هو الذي ُيْشَرُب؛ و 



َىن به البيوُت، َصْدر ذي احلاِفِر. واللَّ  بانَُة، أْصُلها احلاَجُة إىل الّلِنب، مث اْستُـْعِمَل يف ُكلِّ حاَجة. وأما اللَِّنبُ الذي يـُبـْ
َ الرُجُل. واللَّبَّاُن: ضارِبُُه.  فليَس من ذلك يف شيء، الواِحَدُة: لَِبنٌة. يقاُل: َلنبَّ

ْزُجوِر عنه، وقد جلََّ يف األْمِر يَِلجُّ َجلاجاً {َوَلْو َرِمحَْناُهْم وََكَشْفَنا َما ِِْم جل: اللَّجاُج: التَّماِدي والِعناُد يف َتعاِطي الفعِل املَ 
]. ومنه جلََُّة 21]، {َبْل جلَُّوا ِيف ُعتـُوٍّ َونـُُفوٍر } [املُلك: 75ِمْن ُضرٍّ لََلجُّوا ِيف طُْغَياِِْم يـَْعَمُهوَن } [املؤمنون: 

): تـََردُُّد أْمواِجِه، وجلَُُّة الليِل: تـََردُُّد َظالِمِه. ويقاُل: يف ُكلِّ الصَّْوِت، (بفتِح الّالمِ  لضَّمِّ )، أي تـََردُُّدُه؛ وجلَُُّة الَبْحر، (
} [النُّور:   حديث التـََّردُُّد يف الكالِم، كما يف«] منسوب إىل جلَُِّة الَبْحر، واللَّْجَلَجُة: 40واِحِد جلٌُّ وِلجٌّ. {ِيف َحبٍْر جلُِّيٍّ

َُّ وْجَهُه: الكلمُة ِمَن اِحلْكَمِة َتكوُن يف َصْدِر املَُناِفِق فـَتَـَلْجَلُج حىت َختْرَُج إىل َصاِحِبها أي تـََتحرَُّك يف » عليٍّ كرََّم ا
ُء املضارعة ختف يفاً ـ وجلََْلَجُة اللُّقَمِة يف َصْدرِِه وتـَْقَلُق حىت َيْسَمَعها املؤِمُن فيْأُخَذها ويِعَيها ـ وأراَد تـَتَـَلْجَلُج، فحذف 

 فمه: إذا أداَرها من غري َمْضٍغ، قال الشاِعُر:
 يـََلْجَلَج ُمْضَغًة فيها أنِيضُ 

ُر ُمْنضٍج. وَرُجٌل َجلْلٌج وجلَْالٌج: يف كالِمِه تـََردٌُّد. وقيَل: اَحلقُّ أبـَْلُج، والباِطُل َجلَْلٌج: أي ال َيْسَتقِ   يُم يف قوِل أي َغيـْ
 ه، ويف فعِل فاِعِله، َبْل يـَتَـَردَُّد فيه.قائِلِ 

َر: َحَفَرُه، كذلك أحلََْدُه. وقد حلََْدُت املَيَِّت: دفنُتهُ  ، وأْحلْدتُُه: حلد: اللَّْحُد: ُحْفَرٌة مائَِلٌة عن الَوَسِط، وقد حلَََد الَقبـْ
، وذلك اسُم موضٍع من أَحلْدُتُه. وَحلَد بِِلسانِِه إىل كذا: َحَفْرُت له حلداً، وَجَعْلُتُه يف اللَّْحِد. وُيَسمَّى اللَّْحُد ُمْلَحداً 

] من أَحلَد. وقُرِىَء يـَْلِحُدوَن، من حلَََد. وَأحلََْد ُفالٌن: ماَل 103ماَل. {ِلَساُن الَِّذي يـُْلِحُدوَن ِإَلْيِه َأْعَجِميٌّ} [الّنحل: 
 َِّ ْرِك  . واإلحلاد نوعان. إحلاٌد إىل الشِّ ألْسباِب. فاألوَُّل يُناِيف اإلمياَن ويـُْبِطُلُه، والثاِين  عن اَحلقِّ وإحلاٌد إىل الّشْرِك 

ِِْحلَاٍد ِبظُْلٍم} [اَحلّج:  ] أي العدول عن القصد، أي 25يُوِهُن ُعراُه وال يـُْبِطُله، وِمْن هذا النحو قولُه: {َوَمْن يُرِْد ِفيِه 
ً. قال: {َوَذُروا الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن ِيف َأْمسَائِِه} [األعَراف: ومن يُرِْد ميالً عن احلق فكأنه يعبد غري هللا  ظلماً وعدوا

، »هللا«ِمَن » الالت«] أي الذين مييلوَن عن احلقٍّ يف أمساِء هللا اُحلسىن حيث اْشتَـقُّوا منها أمساًء آلهلِتِهْم، مثَل 180
: أَحُدُمها أن يُوَصَف مبا ال َيِصحُّ ؛ و »املنَّانِ «ِمَن » مناة«، و»العزيز«ِمَن » العزى«و اِإلحلاُد يف أْمسائِِه على وْجَهْنيِ

ُدونِِه وْصُفُه به، والثاِين أْن يَتأّوَل أوصاَفُه على ما ال يليُق به، واْلَتَحَد إىل كذا: ماَل إليه. قال تعاىل: {َوَلْن جتََِد ِمْن 
  به السَّالمة.] أي ُمْلَتجًأ إليه َتطلبُ 27ُمْلَتَحًدا } [الكهف: 

َلَغ يف تَناُولِه وَجّزِِه. 273حلف: {َال َيْسأَُلوَن النَّاَس ِإْحلَاًفا} [البَـَقَرة:  ] أي إْحلاحاً. ومنه اسُتِعَري: أحلََْف شارَِبُه، إذا 
 وأصُلُه من اللِّحاِف، وهو ما يـُتـََغطَّى به. يقاُل: أحلْفُتُه فالَتَحَف.

لَِّذيَن ملَْ يـَْلَحُقوا ِِْم ِمْن َخْلِفِهْم} [آل ِعمَران: حلق: َحلِْقُتُه، وِحلْقُت ب ِ ] أْي ُيَسرُّوَن 170ه: أْدرَْكُته. {َوَيْستَـْبِشُروَن 
نيا على ِمْنهاِجِهْم، ِإِن اْسُتْشِهدوا حلَُِقوا ِِْم، فـَُيِصيُبوَن مِ  ِِْم اّلذيَن فارُقوُهْم وهْم َأْحياُء يف الدُّ خوا  مثَل ما َن النَّعيمِ ِ



ُهْم َلمَّا يـَْلَحُقوا ِِْم} [اجلُُمَعة:  ] فإن النيبَّ (ص) َمبـُْعوٌث إىل َمْن عاَيُشوا َزمانَُه وِإىل كلِّ َمْن 3أصابُوا. {َوآَخرِيَن ِمنـْ
 َبعَدهْم ِمَن الَعَرِب والعجِم.

]. وَحلَم الرَُّجُل: َكثـَُر عليه اللَّْحُم، 173ْنزِيِر} [البَـَقَرة: حلم: اللَّْحُم، َمجُْعُه: ِحلَاٌم وُحلُوٌم وحلُْماٌن. قال: {َوحلََْم اخلِْ 
ٌز حلَِ  للَّْحِم، ومنه  ِمٍر. وحلََِم: َضرَِي  ٌم، وذِئٌب َفَضُخَم فهو حلِيٌم والِحٌم وشاِحٌم: صاَر ذا حلٍَْم وَشْحٍم، حنُو: الِبٍن و

أي فيه حلٌَْم. وأحلَْمُه: أْطَعَمُه اللَّْحَم، وبه ُشبَِّه املَْرُزوُق من الصَّْيِد فقيَل: حلٌَِم، أي َكِثُري أْكِل اللَّْحِم. وبـَْيُت حلٍَْم، 
ًة، تشبيهاً ُمْلَحٌم. وقد يوَصُف املرُزوُق من َغْريِه به، وبه ُشبَِّه ثـَْوٌب ُمْلَحٌم، إذا َتداَخَل ِسداُه، وُيَسمَّى ذلك الَغْزُل حلُْمَ 

ٌة ُمَتالِمحٌَة: اْكَتَسِت اللَّْحَم. وحلََمُت اللَّْحَم عن الَعْظم:  بُلْحَمِة البازي، ومنه قيَل: الوالُء حلُْمٌة كُلْحَمِة النََّسِب. وَشجَّ
جلْسِم، إذا صاَر بـَْنيَ ِعظامِ  ئَـْنيِ: َألْمتـُُهما تشبيهاً  ِه حلٌم يـُْلَحٌم َقَشْرتُُه. وحلََمُت الشيَء، وأْحلََمُته. والَمحُْت بـَْنيَ الشَّيـْ
باِع. وأحلَْمُت الطائَِر: أطعمُتُه ا ً: قتَـْلُتُه وَجَعْلُتُه حلَْماً للسِّ ُء. وأحلمُت فال للَّْحَم. به. واللِّحاُم: ما يلحُم به اِإل

كِل اللَّْحِم، حنُو ق ُتَك َمْن َشْتِمِه وثـَْلِبِه، وذلك َكَتْسِميِة االْغِتياِب والوِقيَعِة  ً: أْمَكنـْ وله: {َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم وأْحلمُتَك ُفال
ًتا} [اُحلجَرات:  باِع. واملَْلَحَمُة: املَْعرََكُة، 12َأْن َُْكَل حلََْم َأِخيِه َميـْ ]. وُفالٌن َحلِيٌم (َفِعيٌل)، كأنَُّه ُجِعَل حلَْماً لِلسِّ

 واجلَْمُع: املَالِحُم.
زاَلِة  اإلْعراِب، أو التَّْصِحيِف، وهو املَْذُموُم، وذلك أكثُر حلن: اللَّْحُن: َصْرُف الكالِم عن اجلارِي عليه إما 

ِء من ح زاَلِتِه عِن التَّْصرِيِح وَصْرِفِه مبعناُه إىل تـَْعرِيٍض وَفْحًوى، وهو حمموٌد عنَد أكثر اُألد يُث اْسِتْعماًال، وإّما 
ُه َقَصَد الشاِعُر بقولِه: َّ  الَبالَغُة، وإ

ُر اَحلِديِث ما كان حلَْ   ناوَخيـْ
] أي لِتَـْعرِفـَُهْم  حممُد ِمْن َفْحَوى كالِمِهْم َألنَّ كالَم اإلنساِن 30قال تعاىل: {َولَتَـْعرِفـَنـَُّهْم ِيف حلَِْن اْلَقْوِل} [َحممَّد:  

ِتِه  َلَعلَّ «يَُدلُّ على ما يف َسرِيَرتِِه، ومنه قيَل للَفِطِن مبا يَقتضي َفْحَوى الكالِم: حلٌَِن، ويف اَحلِديِث:  بعَضُكُم أحلَُْن ُحبجَّ
ِة. والّلْحُن ِمن األْصواِت: ما صيَغ ِمْنها َوُوِضَع  )75(»من بعضٍ  أي أْلَسُن، وأْفَصُح، وأبْـَنيُ كالماً، وأْقَدُر على اُحلجَّ

 على توقيٍع َونـََغٍم َمْعُلوٍم. وصناعُة األحلاِن هي املوسيقى.
]، ومجع لدود ُلّد {َوتـُْنِذَر ِبِه قـَْوًما ُلدا } [َمرَمي: 204َو أََلدُّ اخلَِْصاِم } [البَـَقَرة: لدد: األَلدُّ: اَخلِصيُم الشَِّديُد {َوهُ 

 ] أْي ِشداداً يف اُخلصومة.97
اية، حنُو: أَقْمُت ِعْنَدُه من لُدْن طُُلوِع الشَّْمِس إىل ُغُروِ  ، الدن: َلُدْن: أَخصُّ من ِعْنَد، ألنه َيُدلُّ على ابتداِء ِ

ايَِة الِفْعِل، وقد يُوَضُع َمْوِضَع ِعْنَد فيما ُحِكَي. يقاُل أَصْبُت ِعْنَدُه ماًال، وَلُدْنهُ  ماًال. وَلُدْن  فـَُيوَضُع َلُدْن َمْوِضَع ِ
]، 10ْمحًَة} [الكهف: ]، {َربـََّنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك رَ 76أبـَْلُغ. {َفَال ُتَصاِحْبِين َقْد بـََلْغَت ِمْن َلُدّينِ ُعْذًرا } [الكهف: 

ً َنِصريًا } [اإلسَراء: 5{فـََهْب ِيل ِمْن َلُدْنَك َولِيا } [َمرَمي:  ]، {َوَعلَّْمَناُه ِمْن 80]. {َواْجَعْل ِيل ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَا



َّ ِعْلًما } [الكهف:  ًَْسا َشِديًدا ِمْن َلُدْنُه} [الكهف: 65َلُد ُ، واجلمع ُلْدٌن وِلداٌن، ] واللَِّدنُ 2]، {لِيـُْنِذَر  : اللَّنيِّ
ُ الَعريَكِة، ولدى لُغٌة من َلُدْن.  وَلْدُن اخلَليَقِة: لنيِّ

]. أي فلمَّا َهَرَب يوُسُف مْن زوَجِة عزيز ِمْصَر 25لدى: َلَدى: يُقاِرُب َلُدْن {َوأَْلَفَيا َسيَِّدَها َلَدى اْلَباِب} [يُوُسف: 
 عْنَد الباب.وَحلَِقْتُه، وَجَدا َزْوَجها 

ُذ اَألعُنيُ َنَظراً مبا يف اجلّنِة. 71لّذ: قال تعاىل: {َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه اَألنـُْفُس َوتـََلذُّ اَألْعُنيُ} [الّزخُرف:  ]، أي وتـَتَـَلذَّ
ٍة لِلشَّارِِبَني } ومنه اللَّذُّ، واللَِّذيُذ. يُقاُل َشراٌب َلذٌّ، وَلِذيٌذ. قال تعاىل: {يُطَاُف َعَلْيِهْم ِبَكْأٍس ِمنْ   َمِعٍني *بـَْيَضاَء َلذَّ

 ].46-45[الصَّافات: 
الّالزُب اْلملَتِصُق «]، قال ابُن عّباس: 11لزب: الالِزُب: الثاِبُت الشَِّديُد الثـُُّبوِت {ِمْن ِطٍني َالِزٍب } [الصَّافات: 

لالِزِب عن الواِجِب، » ِمَن الطِِّني احلُرِّ اجلَيِّدِ   أي َشِديُد اللُّزوِم.» وهذا اَألْمُر َضْربَُة الِزبٍ «فيقاُل: ويـَُعبـَُّر 
 َِّ لتَّْسِخري من ا  تعاىل، أو من لزم: لُُزوُم الشيِء: طُوُل ُمْكِثِه، ومنه يقاُل: َلزَِمُه يـَْلَزُمُه لُزوماً. واإلْلزاُم نوعان: إلزاٌم 

ُحلْكِم واألْمِر، حنُو: {أَنـُْلزِ  ]، {َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَة التـَّْقَوى} 28ُمُكُموَها َوأَنـُْتْم َهلَا َكارُِهوَن } [ُهود: اإلْنساِن؛ وإلزاٌم 
] أي فسوف يكون 77] وكلمة التقوى هي: ال إله إال هللا. وقولُه: {َفَسْوَف َيُكوُن لَِزاًما } [الُفرقان: 26[الَفْتح: 

َكِلَمٌة َسبـََقْت ِمْن َربَِّك َلَكاَن لَِزاًما َوَأَجٌل ُمَسّمًى } [طه: عقابه لتكذيبه الرسول ال مهرب منه. وقولُه: {َوَلْوَال  
 ] لكان العذاُب إلزاماً َهلم واقعاً يف احلاِل.129

ا، وقولُه: {َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِين } [طه:  ُ َدَة ] يـَْعِين به من قـُوَِّة ِلسانِِه، فإن الُعقْ 27لسن: اللِّساُن: اجلارَِحُة وقـُوَّ
وله: مل َتُكْن يف اجلارَِحِة، وإمنا كاَنْت يف قـُّوتِِه اليت هي النُّْطُق به، ويقاُل: ِلُكلِّ قوٍم ِلساٌن والِلسان: اللغة، كما يف ق

ُه ِبِلَساِنَك} [َمرَمي:  َا َيسَّْرَ ِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم} ]، {َواْخِتَالُف أَلْ 195]، {بِِلَساٍن َعَرِيبٍّ ُمِبٍني } [الشَُّعَراء: 97{فَِإمنَّ
] فاْخِتالُف األْلِسَنِة إشاَرٌة إىل اْخِتالِف اللُّغاِت، وإىل اْخِتالِف النـََّغماِت، فإن ِلُكلِّ إْنساٍن نـَْغَمًة 22[الرُّوم: 

 َخمُْصوَصًة ُميَيُِّزها السَّْمُع، كما أنَّ له ُصوَرًة َخمُْصوَصًة ُميَيُِّزها الَبَصُر.
للَّطاَفِة لطف: اللَّطي ُف: إذا ُوِصَف به اِجلْسُم، َفِضدُّ اجلَْثِل، وهو الثَِّقيُل. يقاُل: َشَعٌر َجْثٌل، أي َكِثٌري. ويـَُعبـَُّر 

للَّطاِئِف َعمَّا ال ُتْدرُِكُه احلا ِقيَقِة، وقد يـَُعبـَُّر  حُّ أن يكوَن سَُّة. وَيصِ واللُّْطِف عن احلَرََكِة اخلَِفيَفِة، وعن َتعاِطي األُموِر الدَّ لِعباِد يف ِهدايَتِ  َِّ تعاىل به على هذا الوْجِه، وأن يكوَن ِلَمْعرَفِتِه بدقائِق األُمـوِر، وأن يكوَن ِلرِْفِقِه  ُ َوْصُف ا َّ ِهْم {ا
 عباده، يدبّر ] أي لطيف بتدبري100]، و {ِإنَّ َريبِّ َلِطيٌف ِلَما َيَشاُء} [يُوُسف: 19َلِطيٌف بِِعبَاِدِه} [الّشورى: 

للُّطَـِف، وهلذا قال:  ا إلـى املَـَودَِّة  اَدْوا أمرهم على ما يشاء، ويسّهل هلم العسري. وقد يـَُعبـَُّر عن التَُّحِف املُتَـَوصَِّل  َ  . وقد أْلَطَف ُفالٌن أخاُه بكذا.)76(َحتابُّوا
رًا تـََلظَّى } [اللْيل: لظى: اللََّظى: اللََّهُب اخلاِلُص، وقد َلِظَيِت الناُر، َوتَـ  َر 14َلظَّْت. {َ ] أي تـَتَـَلظَّى. وَلَظى، َغيـْ

 ].15َمْصُروَفة: اسٌم ِجلَهنََّم {ِإنـََّها َلَظى } [املَعارج: 



 َلِعباً إذا  لعب: أْصُل الَكِلَمِة: اللُّعاُب، وهو الُبزاُق الساِئُل. وقد َلَعَب يـَْلَعُب لْعباً: ساَل لُعابُُه. وَلِعَب ُفالٌن، يـَْلَعبُ 
نْـَيا ِإالَّ َهلٌْو َوَلِعٌب} [الَعنكبوت:  َر قاِصٍد به َمْقِصداً َصِحيحاً. {َوَما َهِذِه اْحلََياُة الدُّ ]، {َوَذِر الَِّذيَن 64كان ِفْعُله َغيـْ

 ما يلهي عن اآلِخرة. {أََوأَِمَن أَْهُل ]. واللَِّعُب: ما يرغِّب يف الدنيا، واللَّْهوُ 70اختََُّذوا ِدينَـُهْم َلِعًبا َوَهلًْوا} [األنَعام: 
َُْسَنا ُضحًى َوُهْم يـَْلَعُبوَن } [األعَراف:  َْتِيَـُهْم  قِّ أَْم أَْنَت ِمَن الالَّّ◌َ◌ِعِبَني } 98اْلُقَرى َأْن  حلَْ ِ تَـَنا  ]، {قَاُلوا َأِجئـْ

]. واللَّْعبُة: للَمرَِّة الواِحَدِة، 38نَـُهَما َالِعِبَني } [الّدخان: ]، {َوَما َخَلْقَنا السََّماَواِت َواَألْرَض َوَما بـَيْـ 55[األنبَياء: 
ْوِضُع اللَِّعِب. وقيَل واللِّْعَبُة: احلاَلُة اليت عليها الالَِّعُب. ورُجٌل تـَْلعابٌَة: ُذو تـََلعٍُّب، واللَّْعَبُة: ما يـُْلَعُب به. واملَْلَعُب: مَ 

. لُعاُب النَّْحِل لِلَعَسِل، ولُعابُ  لظلِّ  الشمِس: ما يـَُرى يف اَجلوِّ َكَنْسِج الَعْنَكُبوِت. وُمالِعُب ِظلِِّه: طائٌِر، كأنه يـَْلَعُب 
َر يف كثٍري من امل َِّ واِجٌب، وُفسِّ رِيَن أنَّ َلَعلَّ من ا واِضِع بـ لعل: َلَعلَّ: للرتّجي واإلطماع واإلشفاق. وذََكَر بعُض املَُفسِّ

َِّ تعاىل، وَلَعلَّ، وإن كان َطَمعاً، فإن ذلك يقتِضي يف كالِمِهْم (َكْي)، وقاُلوا: إ نَّ الطََّمَع واإلْشفاَق ال َيِصحُّ على ا
َرًة َطَمَع َغْريِِمها. فقولُه تعاىل فيما ذََكَر عن قوِم ِفْرَعْوَن:  َرًة َطَمَع املُخاِطِب، و  {َلَعلََّنا نـَتَِّبعُ َرًة َطَمَع املُخاَطِب، و

] فإْطماٌع 44] فذلك َطَمٌع منهْم، وقولُه يف ِفْرَعْوَن: {َلَعلَُّه يـََتذَكَُّر َأْو َخيَْشى } [طه: 40السََّحَرَة} [الشَُّعَراء: 
نُه أَ  ِلُموسى وهاُرون وجعلهما يرجوان هللا أن يهدي هذا الطاغية إىل اإلميان، ومعناُه: فـَُقوَال َلُه قـَْوًال ليِّناً َعَساُه يتذَكَّرُ 

ِرٌك بـَْعَض َما يُو  َ َُّ خاِلَقُه فريِجَع َعْن طُْغيانِِه، وقولُه تعاىل: {فـََلَعلََّك  َحى إَِلْيَك} َبَشٌر خملوق فيتَِّغُظ، أو َخيْشى ا
ِخٌع نـَْفَسَك} [الكهف: 12[ُهود:  وا ]. وقال: {َواذُْكرُ 6] أي يظنُّ ِبَك الناُس ذلك. وعلى ذلك قولُه: {فـََلَعلََّك َ

ََّ َكِثريًا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن} [األنَفال:  ] أي اذُْكُروا هللا راِجَني الفالَح، كما قال يف ِصَفِة املؤِمنني: {َويـَْرُجوَن َرْمحََتُه 45ا
 ].57َوَخيَاُفوَن َعَذابَُه} [اإلسَراء: 

 َِّ ْنيا اْنِقطاٌع من قـَُبوِل لعن: اللَّْعُن: الطَّْرُد واإلبعاُد على سبيِل السََّخِط، وذلك من ا  تعاىل يف اآلِخرِة ُعُقوبٌَة، ويف الدُّ
َِّ َعَلى الظَّاِلِمَني } [ُهود:  َِّ 18َرْمحَِتِه وتوفيقِه، ومن اإلْنساِن ُدعاٌء على َغْريِه {َأَال َلْعَنُة ا ]، {َواْخلَاِمَسُة َأنَّ َلْعَنَة ا

َُّ 78] {لُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِين ِإْسَرائِيَل} [املَائدة: 7 } [النُّور: َعَلْيِه ِإْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبنيَ  ]، {أُْولَِئَك يـَْلَعنُـُهُم ا
] وَعَىن ِِْم الذيَن َيْكُتموَن َما أُْنزَِل على رسولِه حممٍد (ص) ِمَن البيِّناِت 159َويـَْلَعنُـُهُم الالَّّ◌َ◌ِعُنوَن } [البَـَقَرة: 

َسُه. والتَّالُعُن، َدى. واللُّْعَنُة: الذي يـَْلَتِعُن َكِثرياً. واللَُّعَنُة: الذي يـَْلَعُن َكِثرياً لفرط شّرِِه. واْلتَـَعَن ُفالٌن: َلَعَن نـَفْ واهلُ 
 واملُالَعَنُة: أْن يـَْلَعَن ُكلُّ واحد منهما نـَْفَسُه أو صاِحَبُه.

ُ َتعاىل اليهوَد عندما قَالوا: 38َمسََّنا ِمْن لُُغوٍب } [ق: لغب: اللُّغوُب: التـََّعُب والنََّصُب {َوَما  َّ ] فقد َكذََّب ا
َُّ يوَم السَّْبَت. فَِلَذِلَك ال نـَْعَمُل فيِه َشْيئاً. وقال أْعراِيبٌّ: ُفالٌن َلُغوٌب أْمحَُق جاَءْتُه ِكتايب  فاْحتـََقَرها، أي اْسَرتاَح ا

ا كلمة واحدة ضعيُف الرأِي، وقد قيَل له يف ذل ك: ِمل أنـَّْثَت الِكتاَب وهو ُمَذكٌَّر فقال: أوليَس ـ جتمع مع بعضها أل
 (أََوليَس) ـ َصِحيَفًة؟



ِم، ُمثَّ لغو: اللَّْغُو، من الكالِم: ما ال يـُْعَتدُّ به، وهو موضوٌع يف األصل لَِلْفِظ الطَّْريِ، مث اسُتعِمَل ملا ال يُفهُم ِمَن الَكال
َع ب ه فاسُتعِمَل لُِمْطَلِق الكالِم الذي يُوَرُد ال َعْن َرِويَّة وِفْكٍر، فَـَيْجِري َجمَْرى الكالم الذي ال يُعتّد به. وإلغاء تـُُوسِّ

 الكلمة: إسقاط عملها. قال أبُو ُعبَـْيَدَة: َلْغٌو وَلغاً، حنُو َعْيٍب وعاٍب، وأْنَشَدُهْم:
 َعِن اللََّغا َوَرَفِث التََّكلُّمِ 

يح َلْغواً. َلَغا الرجُل يف قوِلِه يـَْلُغو َلْغواً، ولَِغَي يـَْلَغى َلغاً: إذا أخطأ، حنُو َلِقيَت تـَْلَقى. وقد ُيَسمَّى ُكلُّ َكالٍم قَبِ يقاُل:  
ً } [النّـَبِإ:  ا ُعوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعنْ 35قال تعاىل: {َال َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َوَال ِكذَّ ]، 55ُه} [الَقَصص: ]، {َوِإَذا مسَِ

]. وقولُه: {َوِإَذا 3] {َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعرُِضوَن } [املؤمنون: 25{َال َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا َوَال َْثِيًما } [الواِقَعة: 
للَّْغِو َمرُّوا ِكَراًما } [الُفرقان:  ِ . وقيَل: معناُه، إذا صاَدُفوا أْهَل اللَّْغو مل ] أي َكنوا عن القبيِح، ومل ُيَصّرُِحوا72َمرُّوا 

لذي َجيْري َخيُوُضوا َمَعُهْم. وُيْستَـْعَمُل اللَّْغُو فيما ال يـُْعَتدُّ به، ومنه اللَّْغُو يف األْمياِن، أي الذي ال َعْقَد عليه، وذلك ا
للَّْغِو ِيف  ِ  ُ َّ  ]، ومن هذا أَخَذ الشاِعُر، فقاَل:225أَْميَاِنُكْم} [البَـَقَرة: َوْصًال للكالِم نتيجَة عادٍة {الَ يـَُؤاِخذُُكُم ا

ْد عاِقداِت الَعزائِمِ      وَلْسَت ِمبَْأُخوٍذ بَلْغٍو تـَُقوُلهُ   إذا ملَْ تـَُعمِّ
كاِذبَة. وقيَل ملا   ] أي َلْغواً، َفَجَعَل اسم الفاعِل وْصفاً للكالِم، حنُو:11وقولُه: {َال َتْسَمُع ِفيَها َالِغَيًة } [الَغاِشَية:  

يِة من اِإلِبِل: َلْغٌو، قال الشاِعُر:  ال يـُْعَتدُّ به يف الدِّ
 كما أْلَغْيَت يف الدِّيَِة احلُوارَا

 به وَلِغَي بكذا، أي هلََِج به َهلََج الُعْصُفوِر بَِلغاُه، أي ِبَصْوتِِه، ومنه قيَل للكالِم الذي يـَْلَهُج به ُلَغٌة، وهي ما يُعربُِّ  
لشيِء أي َهلََج به وأصُلها ُلْغَوٌة كُغرفة، واجلمع ُلَغًى ولَُغاٌت.ال  ناُس يف ُنْطِقِهم، واشتقاُق اللغة من َلِغَي 

تَـَنا لِتَـْلِفتَـَنا} [يُونس:  ] أي َتْصرِفَنا، ومنه اْلتَـَفَت ُفالٌن، إذا 78لفت: يقاُل: َلَفَتُه عن كذا: َصَرَفُه عنه. {قَالُوا َأِجئـْ
َيت  َعَدَل عن ا تـُْلِفُت » امرأٌة َلُفوتٌ «ِقَبِلِه ِبوْجِهِه. وامرأٌة َلُفوٌت: امرأٌة ذاُت بعٍل ولِكْن هلا َوَلٌد ِمْن غريِِه، وقد مسُِّ ألَّ  إىل َوَلِدها ُعنـَُقها.

] أْي 104نَّاُر} [املؤمنون: لفح: يقاُل: َلَفَحْتُه الشَّمُس والسَُّموُم: َضَرَبْت َوْجَهُه. قوله تعاىل: {تـَْلَفُح ُوُجوَهُهُم ال
لسَّْيِف، أي َضَربـُْتُه؛ والنـَّْفُح للبارِِد واللَّْفُح لِْلح  ارِّ.أَْهلََبْت وَأْحَرَقْت ُوُجوَهُهم، ومنه اْستُِعَري َلَفْحُتُه 

ِقيَق. وم لكالِم: ُمْسَتعاٌر من َلْفِظ الشيِء من الَفِم، و: لْفِظ الرََّحى الدَّ َي الدِّيُك الِفَظًة ِلَطْرِحِه لفـظ: اللَّْفُظ  نه مسُِّ
]. واللفُظ: هو الرَّْمُي، 18بعَض ما يـَْلَتِقطُُه لِلدَّجاِج. قال تعاىل: {َما يـَْلِفُظ ِمْن قَـْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد } [ق: 

 تقوُل: َلَفَظ الشَّيَء ِمْن َفِمِه: رماُه.
َنا ِبُكْم َلِفيًفا } [اإلس ] أي ُمْنَضّماً بعُضكم إىل بعٍض، يقاُل: لَفْفُت الشيَء َلّفاً وجاُؤوا وَمْن 104َراء: لفف: {ِجئـْ

] أي اْلَتفَّ بعُضها ببعٍض ِلَكثْـَرِة الشََّجِر. قال: 16َلفَّ لِفَُّهْم، أي َمن اْنَضمَّ إليهم، وقولُه: {َوَجنَّاٍت أَْلَفافًا } [النـَّبِإ: 
لسَّا ِ : الذي يـََتداَىن َفِخذاُه ِمن ِمسَِنِه. واألَلفُّ أيضاً: السَِّمُني الثقيُل 29ِق } [الِقَياَمة: {َواْلتَـفَِّت السَّاُق  ]. واألَلفُّ



َقباِئَل  الَبِطيُء من الناِس. و:َلفَّ رأَسُه يف ثِياِبِه، والطاِئُر: رأَسُه َحتَْت َجناِحِه. واللَِّفيُف من الناِس: املُْجَتِمُعوَن من
. وَمسَّ   ى اخلليُل ُكلَّ َكِلَمة اْعَتلَّ منها َحْرفان أْصِليَّان لَِفيفاً.َشىتَّ

} [البَـَقَرة:  َ َء َ َنا َعَلْيِه آ َُّ تعاىل: {قَاُلوا َبْل نـَتَِّبُع َما أَْلَفيـْ ]، {َوأَْلَفَيا َسيَِّدَها} 170لفـي: أْلَفْيُت: َوجْدُت. قال ا
 ].25[يُوُسف: 

ُف به اإلْنساُن ِسَوى امسِه األوَِّل، ويُراَعى فيه املعَىن خبالف اإلْعالِم، ولُِمراعاِة املعَىن فيه. قاَل لقب: اللََّقُب: اسٌم يُعرَ 
 الشاِعُر:

 إالَّ وَمْعناُه إْن فَـتَّْشَت يف َلَقِبهْ      وقَـلَّما أْبَصَرْت َعْيناَك ذا َلَقبٍ 
ُه َقَصَد بقولِه: {َوَال تـََنابـَُزوا واللََّقُب نوعان: نوٌع على َسبيِل التَّْشرِيف كأْلقاِب ال  َّ سَّالِطِني، ونوٌع على َسبيِل النـَّْبِز، وإ ألَْلَقاِب} [اُحلجَرات:   ]. ونـَبَـَزُه: َلقََّبُه، أي كلُّ لقٍب إذا مسَع ِبِه َكرَِهُه.11ِ

 َلْقحاً وَلقاحاً: َقِبَلت اللِّقاَح، وكذلك الشََّجَرُة، لقح: يقاُل: َلِقَحِت املرأُة وتـَْلَقُح َلْقحاً: َمحََلْت، وَلِقحِت الناقُة تـَْلَقحُ 
َح َلَواِقَح} [اِحلجر: ] أي ُمَلقَِّحًة 22 وأَْلَقَح الَفْحُل النَّاَقَة، والّرِيُح السَّحاَب، واجلمع لواِقُح. قوله تعاىل: {َوأَْرَسْلَنا الرَِّ

 أْلَقَح ُفالٌن النَّْخَل وَلقََّحها.للسُُّحِب اليت َحتِْمُل املََطر، أي َذَواِت َلقاٍح. و 
وُسف: لقط: االلتقاُط: تناوُل الشَّيِء ِمَن الطَّريِق، ومنه الّلْقَطة والّلِقيُط، قاَل تعاىل: {يـَْلَتِقْطُه بـَْعُض السَّيَّاَرِة} [يُ 

َتِشُلُه بعُض َمارِّة الطَّريِق، أو املسافريَن، فيذهُب ِبه إىل 10 حيٍة أخرى. ومعىن يلتقطه: هو َأْن ] أي يتناولُه، أو يـَنـْ
تَـَقَطُه آُل ِفْرَعْوَن} جيَدُه ِمْن َغِري َأْن َيْطُلَبُه. ويقال: َوَرْدُت املاَء اْلِتقاطاً: إذا َوَرْدَتُه من غري َأْن َحتَسَبُه. قال تعاىل: {فَالْ 

إذا ُأِخَذ من أرٍض أو بِئٍر ُوِقَع عليها » شيٌء ملقوٌط ولقيطٌ «]، أي أخذوه ِمن غري أن يطُلبوه. ويُقاُل: 8[الَقَصص: 
 بـَْغتًة.

لَفِم أو الَيِد. {فَِإَذا هِ  ِحلْذِق سواٌء يف ذلك تَناُولُه  َي تَـْلَقُف َما لقف: َلِقْفُت الشيَء، أْلَقُفُه، وتـََلقَّْفُتُه: تَناَوْلُتُه 
َتِلُع ِحَباَل َوِعِصيِّ السََّحرِة  ] أي فإذا َعَصا موسى (ع) بـَْعَد أنْ 117َِْفُكوَن } [األعَراف:  َجَعَلها هللا َحيًَّة َتْسعى تـَبـْ

ا حيَّاٌت. ََّ  اليت ْخيَِّل للنّاِس 
ة. ): اسُم اَحلِكيِم املعروِف، واْشِتقاقُُه جيوُز أن يكون من لِقْمُت الطَّعاَم أَْلَقُمُه وتـََلقَّْمُتُه: ابـْتَـَلْعُتُه يف ُمْهلَ (*لقم: لُْقماُن 

]. ويقاُل 142ُجٌل تِْلقاٌم: َكِثُري اللَُّقِم. واللَِّقيم: أْصُله املُْلتَـَقُم، قال هللا تعاىل: {فَاْلتَـَقَمُه اْحلُوُت} [الصَّافات: ور 
َنا لُْقَماَن احلِْْكَمَة} [لقَمان:  حلكمة.12ِلَطَرِف الطريِق: اللََّقُم. قال تعاىل: {َوَلَقْد آتـَيـْ  ] أي َمنَّ هللا عليه 

ًء ولُِقّياً وُلْقَيًة. لقي: اللِّقاُء: ُمقابـََلُة الشيِء، وُمصاَدفَـُتُه َمعاً. وقد يـَُعبـَُّر به عن ُكلِّ واِحٍد منهما، يقاُل: لَِقَيُه يـَْلقاُه لِقا
ُتْم َمتَنـَّْوَن اْلَمْوَت ِمْن قَـ  لَبِصريَِة {َوَلَقْد ُكنـْ لَبَصِر و ِحلسِّ و ْبِل َأْن تـَْلَقْوُه} [آل ِعمَران: ويقاُل ذلك يف اِإلْدراِك 

َِّ عّز وجّل عبارٌة عن الِقياَمِة، وعن املَِصري 62]، {َلَقْد لَِقيَنا ِمْن َسَفِرَ َهَذا َنَصًبا } [الكهف: 143 ]. وُمالقاُة ا
َِّ} [البَـَقَرة: ]، {َقاَل الَِّذيَن َيظُنُّوَن أَنـَّهُ 223إليه {َواْعَلُموا أَنَُّكْم ُمَالُقوُه} [البَـَقَرة:  ]. واللِّقاُء: 249ْم ُمَالُقو ا



َ} [الُفرقان:  ] {َفُذوقُوا ِمبَا 6]، {ِإَىل َربَِّك َكْدًحا َفُمَالِقيِه } [االنشقاق: 21املُالقاُة {َوقَاَل الَِّذيَن الَ يـَْرُجوَن ِلَقاَء
] 15الِقياَمَة والبَـْعَث والنُُّشوَر. وقولُه: {يـَْوَم التََّالِق } [َغافر:  ] أي َنِسيُتم14َنِسيُتْم ِلَقاَء يـَْوِمُكْم َهَذا} [السَّجَدة: 

َر من الناس واْلِتقاِء أْهِل السماِء واألرِض، وُمالقاِة ُكلِّ  خَّ  أي يوَم القياَمِة، وَختِْصيُصه بذلك الْلِتقاِء من تقّدَم ومن 
  َخْرياً وَشرّاً. قال الشاِعُر:أحٍد بَِعَمِلِه الذي َقدََّمُه. ويقاُل: َلِقَي ُفالنٌ 

 َفَمْن يـَْلَق َخْرياً َحيَْمِد الناُس أْمَرهُ 
يًَّة َوَسَالًما } [الُفرقان:   ]، {َوَلقَّاُهْم َنْضَرًة 75ويقاُل: َلِقيُتُه بكذا، إذا اْستَـْقبَـْلَتُه به. قال تعاىل: {َويـَُلقَّْوَن ِفيَها حتَِ

َلقِّي نِظُري التلقُّن، يقال: تـََلقَّْيُت منه أي أخذُت َوَقِبْلُت. وتـََلقَّاُه كذا، أي َلِقَيُه ]. والتـَّ 11َوُسُروًرا } [اإلنَسان: 
خُذُه 6]، {َوِإنََّك َلتـَُلقَّى اْلُقْرآَن} [النَّمل: 103{َوتـَتَـَلقَّاُهُم اْلَمَالِئَكُة} [األنبَياء:  ]، وتـَُلقَّاُه: أي َتْسَتقِبُل الُقرآَن و ]. واإللقاُء: َطْرُح الشيِء على 37يم عليم، ومنه: {فَـتَـَلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت فـََتاَب َعَلْيِه} [البَـَقَرة: من َلُدِن حك

] يعين: املالئكة تُلقي الذكر، أي الوحي، عليه. وقولُُه: {ِإْذ 5غريه. قال تعاىل: {َفاْلُمْلِقَياِت ذِْكًرا } [املُرَسالت: 
 َِ فواِهُكْم ما ليَس لكم ِبِه علٌم. واِإلْلقاُء 15ْلِسَنِتُكْم} [النُّور: تـََلقَّْونَُه  خُذ بعُضكم عن بعٍض وتقولوَن  ] أي 

[طه:  أيضاً: َطْرُح الشيِء حيُث تـَْلقاُه، أي َتراُه، مث صاَر يف التَّعارِف امساً ِلُكلِّ َطْرٍح {َفَكَذِلَك أَْلَقى السَّاِمرِيُّ }
87 َ ]، {َقاَل أَْلُقوا} [األعَراف: 115ُموَسى ِإمَّا َأْن تـُْلِقَي َوِإمَّا َأْن َنُكوَن َحنُْن اْلُمْلِقَني } [األعَراف: ]، {َقاُلوا 

ُموَسى } [طه: 116 َ لسَّاِحِل} [طه: 20]، {فَأَْلَقاَها} [طه: 19]، {قَاَل أَْلِقَها  ِ ]، {ِإَذا 39]، {فـَْليـُْلِقِه اْلَيمُّ 
] وهو 4]، {َوأَْلَقْت َما ِفيَها َوَختَلَّْت} [االنشقاق: 8]، {ُكلََّما أُْلِقَي ِفيَها فـَْوٌج} [املُلك: 7ا} [املُلك: أُْلُقوا ِفيهَ 

ِهْم ]. ويقاُل: أْلَقْيُت إليَك قـَْوًال وَسالماً وكالماً وَمَودًَّة {تـُْلُقوَن ِإَليْ 4حنُو قولِه: {َوِإَذا اْلُقُبوُر بـُْعِثَرْت } [االنِفطار: 
ْلَمَودَِّة} [املُمَتحَنة:  َِّ يـَْوَمِئٍذ السََّلَم} [الّنحل: 86]، {َفَأْلَقْوا إَِلْيِهُم اْلَقْوَل} [الّنحل: 1ِ ]، 87]، {َوأَْلَقْوا ِإَىل ا

َّ َسنـُْلِقي َعَلْيَك قَـْوًال ثَِقيًال } [املُّزمل:  َل ِمَن النـُّبـُوَّ 5وقولُه: {ِإ ِة والَوْحِي، وقولُه: {أَْو أَْلَقى السَّْمَع ] إشارٌة إىل ما محُِّ
] فإمنا قال أُْلِقَي تَنبيهاً 70] ِعباَرٌة عن اِإلْصغاِء إليه، وَقولُه: {َفأُْلِقَي السََّحَرُة ُسجًَّدا} [طه: 37َوُهَو َشِهيٌد } [ق: 

ِِّ َربِّ العاملني.على أنه َدَمهَُهْم ـ أْي َغِشيـَُهْم ـ وذلك َدليُل ابتالِع َعَصا ُموَسى (ع) حِ   َباَهلم، َفَخرُّوا ُسجَّداً 
ُ الَِّذيَن َجا َّ : أَحُدُمها لِنَـْفِي املاِضي وتـَْقرِيِب الفعِل، حنُو: {َوَلمَّا يـَْعَلِم ا َهُدوا} [الّتوبَة: ملا: ُيْستَـْعَمُل على وْجَهْنيِ

 ] أي يف وْقِت جميِئِه.96اَء اْلَبِشُري} [يُوُسف: ]، والثاِين يكون َعَلماً للظَّْرِف، حنُو: {فَـَلمَّا َأْن جَ 16
ْلَبَصِر } [الَقَمر:  ِ ]، {ِإالَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر} 50ملح: اللَّْمُح: َلَمعاُن البَـْرق. ورأيُتُه َلْمَحَة البَـْرق. قال تعاىل: {َكَلْمٍح 

ِصراً، أي أْمراً واِضح77[الّنحل:   اً.]. ويقاُل: ُألريـَنََّك َلْمحاً 
لعْنيِ وَحنْوها، يقاُل: َلَمَزُه يـَْلِمزُُه ويـَْلُمزُ  ُه َلْمزاً: أشاَر إليه َجبْفِنِه ملز: اللَّْمُز: االْغِتياُب وتـَتَـبُُّع املَعايِب، وَأْصُلُه اإلَشارَُة 

ُهْم َمْن يـَْلِمُزَك ِيف الصََّدقَاِت} [الّتوبَة: ]، {الَِّذيَن يـَْلِمُزوَن اْلُمطَّوِِّعَني} 58 وكالٍم خفيٍّ فيه إساَءٌة. قال تعاىل: {َوِمنـْ
] أي ال تـَْلِمُزوا الناَس فـَيَـْلِمُزوَنُكْم فتكونُوا يف ُحْكم َمْن َلَمَز 11]، {َوَال تـَْلِمُزوا أَنـُْفَسُكْم} [اُحلجَرات: 79[الّتوبَة: 



]. وقيل: اهلَُمَزُة: املغتاُب، واللَُّمَزُة: العيَّاُب، 1َزٍة ُلَمَزٍة } [اهلَُمزة: نـَْفَسُه. ورُجٌل َلمَّاٌز وُلَمَزٌة: َكِثُري اللَّْمز {َوْيٌل ِلُكلِّ مهَُ 
 فيكون املعىن: والعذاُب لكل مغتاٍب عيَّاٍب.

ا يكون إْحساٌس ِبظاِهِر البشرِة كاَملّس،  ملس: اللَّْمُس: إحدى احلواسِّ اَخلْمس الظَّاِهَرِة، ويقاُل هلا القوَُّة الالمسة، و
 َعبـَُّر به عن الطََّلِب، كقوِل الشاِعر:ويُـ 

 وأَْلِمُسُه َفال أِجُدهُ 
َّ َلَمْسَنا السََّماَء} [اجلّن:   ً امرأًة، 8وقال تعاىل: {َوَأ ملُالَمَسِة عن التزويج، ومنه: أَْلَمَس فال ] اآليََة. وُيَكىنَّ به و

ها، وُقرىَء: {َأْو َالَمْسُتُم النَِّساءَ  ّ ُه ِإ ، وعلى اِجلماِع بَعَد الزَّواِج.43} [النَِّساء: أي زوجَّ  ]، َمحًْال على املسِّ
ُه. مل: تـَُقوُل: َلْمَلَم الطَني: أَدارَُه، أي َجَعَلُه كاْلُكَرِة ُمْسَتديراً، وَلْمَلَم الشيَء: َمجََعُه، وملَّ الشيَء يـَُلمُّهُ   َلّماً: َمجَعُه وَطمَّ

َلْحُتُه، ومنه: ملّ هللا َشْعَثُه: أي أصلح ومجع ما تفرََّق ِمْن أمورِه. قال تعاىل: {َوَُْكُلوَن وَلَمْمُت الشيَء: َمجَْعُتُه وأصْ 
] أي 19] أي تـَُلمُّونَُه مجيعه فتأكلونُه أكًال شديداً. وقيل: {َأْكًال َلما } [الَفجر: 19التـُّرَاَث َأْكالً َلما } [الَفجر: 

كُل أخبيثاً كان أم طيِّباً. واللََّمُم َُْكلوَن َنِصيَبُكْم وَنِصيبَ  كل كلَّ ما جيده، وال يفكُِّر فيما   َغْريُِكْم. وقيل: هو َمن 
ُه: {الَِّذيَن ُمَقاَربَُة املَْعِصَيِة، ويـَُعبـَُّر به عن الصَِّغريَِة. ويقاُل: ُفالٌن يـَْفَعُل كذا َلَمماً، أي ِحيناً بعَد ِحٍني، وكذلك قول

 ] أي إالَّ ِصغاَر الذُّنوِب، ومنه قوُل الرَّاجز:32 َكَباِئَر اِإلمثِْ َواْلَفَواِحَش ِإالَّ اللََّمَم} [الّنْجم: َجيَْتِنُبونَ 
 وأيُّ عبٍد َلَك ال أََلمَّا     ِإْن تغِفِر اللَُّهمَّ تـَْغِفْر َمجّا

ما َتزوُر إالَّ «ْلُت به وقاَربـُْتُه ِمْن غِري ُمواقـََعٍة. ويقاُل: َأْي ملَْ يُذِنْب، وهو ِمْن قوِلَك: أْلَمْمُت بكذا، أي نـَزَ » ال أََلمَّا« 
أي يف بـَْعِض األحيان. وملَْ: نـَْفٌي للماِضي وإن كاَن َيْدُخُل على الِفْعِل املُْستَـْقبِل، وَيْدُخُل عليه أِلُف » لَِماماً 

ْدَك يَِتيًما َفآَوى } [الّضحى: 18ا} [الشَُّعَراء: االْسِتْفهاِم للتـَّْقرِيِر حنُو: {أََملْ نـَُربَِّك ِفيَنا َولِيدً   ].6]، {أََملْ جيَِ
]. وقوُلُه تعاىل: {تـَبَّْت يََدا َأِيب َهلٍَب} [املََسد: 31هلب: اللََّهُب: اْضِطراُم النَّاِر {َوَال يـُْغِين ِمَن اللََّهِب } [املُرَسالت: 

ُّ سبحانُه كنيَتُه دوَن امسه أل1 ما تـَْلَتهَبان. ] إمنا ذكَر ا ّ يب هلٍب المحراِر َوْجنَـتَـْيِه فكأ ا كانت أغلب عليِه. وُكّينَ 
وأّما اْمسُُه فهو عبُد العّزى. ومسّاه أ هلب كما ُيسّمى املثُري للحرِب واملباشُر هلا أ احلرِب وأخا احلرب. واللَِّهيُب: ما 

رًا َذاَت َهلٍَب } [املََسد:  يـَْبُدو ِمن اْشِتعاِل الناِر، ويقاُل لِلدُّخانِ  َ ] وإمنا َقَصَد إىل 3وللُغباِر: َهلٌَب. وقولُه: {َسَيْصَلى 
لناِر املُْلَتِهَبِة، ومعناه: أن جيتهَد الف رُس يف إثْباِت الناِر له، وأنه ِمْن أْهِلها. وفرٌس ُمْلِهٌب: َشِديُد الَعْدِو، تشبيهاً 

 ْستَـْعَمُل اللُّهاُب يف اَحلرِّ الذي يَناُل الَعْطشاَن.َعْدوِِه حىت يُثَري الُغباَر. ويُ 
َطشاً أو ِإْعياًء. هلث: هلََِث الرجُل يـَْلَهُث َهلَثاً: َعِطَش، وَهلََث الكلُب يلَهُث َهلَثاً: َأْخرََج ِلَسانَُه ِمَن التـَّنَـفُِّس الشَّديِد عَ 

] وهو أْن يُْدِلَع ِلسانَُه ِمَن 176 يـَْلَهْث َأْو تـَتـْرُْكُه يـَْلَهْث} [األعَراف: قال {َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َحتِْمْل َعَلْيهِ 
 ».اللََّهُث يقاُل لإلْعياِء وللَعَطِش مجيعاً «الَعَطِش. قال ابُن ُدرَْيٍد: 



َِّ تعاىل، وَ  ِجَهِة املََأل األْعَلى. {َفَأْهلََمَها ُفُجوَرَها هلم: اِإلْهلاُم: إْلقاُء الشَّيِء يف الرَّْوِع، وَخيَْتصُّ ذلك مبا كان ِمْن جهِة ا
] أي َعرََّفها ـ للنـَّْفِس ـ َطريَق الُفجوِر والتـَّْقَوى وَزهََّدَها يف الُفُجوِر، وَرغََّبها يف التـَّْقوى. وذلك 8َوتـَْقَواَها } [الّشمس: 

لنـَّْفِث يف الرَّْوِع كقولِِه (ص) :  َ عنه  وأْصُله من اْلِتهاِم الشيِء، وهو  )77(»َح الُقُدِس يف َرْوِعينفث ُرو «حنُو ما ُعربِّ
ِة َعْدوِِه.  اْبِتالُعُه. واْلتَـَهَم الَفِصيُل ما يف الضَّرِْع. وفرٌس هلٌَِم، كأنه يـَْلَتِهُم األرَض ِلِشدَّ

ا يـَْعِنيِه ويهمُُّه، قال الطرطوسي:  اللَّْهِو الرتويُح عِن النـَّْفِس ِمبا تقتضيه َأْصُل «هلى: اللَّْهُو: ما َيْشَغُل اإلْنساَن َعمَّ
َا اْحلََياُة ». احلكمةُ  يقاُل: َهلَْوُت بكذا، وَهلَْيُت عن كذا: اْشتَـَغْلُت عنه بَِلْهٍو، واللَّهو هنا: ما يلهي عن اآلخرة {ِإمنَّ

نْـَيا َلِعٌب َوَهلٌْو} [َحممَّد:  نـَْيا ِإالَّ َلعِ 36الدُّ ]. ويـَُعبـَُّر عن ُكلِّ ما به اْسِتْمتاٌع 32ٌب َوَهلٌْو} [األنَعام: ]، {َوَما اْحلََياُة الدُّ َ َأْن نـَتَِّخَذ َهلًْوا} [األنبَياء:  للَّْهو املرأَة والولَد، فَـَتْخِصيٌص لبعِض ما هو ِمْن 17للَّْهِو {َلْو أََرْد ]. وَمْن قال أراَد 
نْيا اليت ُجِعَل َهلْواً و  َلِعباً. وِمْن أْهلاُه عن كذا، أي َشَغَلُه َعمَّا هو أَهمُّ إليه. قولُُه تعاىل: {َأْهلَاُكُم التََّكاثـُُر زِيَنِة احلَياِة الدُّ

َِّ} [النُّور: 1} [الّتكاثُر:  ] 37] أي عن ذْكِر هللا والعبادات، أما قوله: {رَِجاٌل َال تـُْلِهيِهْم ِجتَاَرٌة َوَال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر ا
ا، أَال فليَس ذلك نَـ  ْهياً عن التِّجارِة وَكراِهَيًة َهلا، َبْل هو نـَْهٌي عن التَّهاُفِت إليها واالْشِتغال عن الصَّلواِت والعبادات 

تَـُغوا َفْضًال ِمْن َربُِّكْم} [البَـقَ 28تـََرى إىل قولِه: {لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع َهلُْم} [اَحلّج:  َرة: ]، {َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَبـْ
] أي ساِهَيًة ُمْشَتِغَلًة مبا ال يـَْعِنيها. {َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَرتِي َهلَْو 3]. وقوله: {َالِهَيًة قـُُلوبـُُهْم} [األنبَياء: 198

لقرآن 6احلَِْديِث} [لقَمان:  حلق واالستهزاء به والسخرية  طل احلديث، كالطعن  ] أي ومن الناس من يشرتي 
للعب «نفق األموال الطائلة يف املالهي والغناء. وجاء يف األثر: واللغو فيه وي ومن الناس من يشرتي هلو احلديث 

ا: اللَّهَوة. واحلَْرفاِن ». والباطل وهو كثري النفقة مسح فيه وال تطيب نفسه بدرهم يتصدَّق به ويقاُل للمرأِة امللُهوِّ 
ِن مها القاُف والكاُف. واللَّهاةُ   : اللَّْحَمُة املُْشرَفُة على احلَْلِق، وقيَل: َبْل هو أْقَصى الَفِم.اللََّهِوَّ

َن َرْمحَِة َريبِّ ِإًذا لو: َلْو: قيَل هو اْمِتناُع الشيِء الْمِتناِع غريِه. ويـََتَضمَُّن معَىن الشرِط، حنُو: {ُقْل َلْو أَنـُْتْم َمتِْلُكوَن َخزَائِ 
 ].100} [اإلسَراء: َألَ◌ْمَسْكُتْم َخْشَيَة اِإلنْـَفاقِ 

يف » ذاِت أَْلَواحٍ «لوح: اللَّْوُح: كلُّ َصفيَحٍة َعريَضٍة ِمْن َخَشٍب أو َعْظٍم أو َحديٍد وغريِِه، ومنه أََتى َوْصُف السَِّفيَنة بـ 
 وغريِه. وقولُه: {ِيف َلْوٍح ] وما ُيْكَتُب فيه من اَخلَشبِ 13قولِِه تَعاىل: {َوَمحَْلَناُه َعَلى َذاِت أَْلَواٍح َوُدُسٍر } [الَقَمر: 

دِة والنـُّْقصاِن، 22َحمُْفوٍظ } [البـُُروج:  ] فهو يعين الِكَتاَب الذي َختَْفى َعلينا َكْيِفيـَُّتُه ِمَن التـَّْغيِري والتـَّْبِديِل، والّز
َفَجَعَلُه من ِصَفِة الُقرآِن، وَمْن َجرَُّه َفَجَعَلُه  فـََتْخَفى علينا إالَّ بَِقْدِر ما ُرِوَي لنا من اَألْخباِر؛ وهذا على ِقراَءِة من َرفـََعهُ 

َِّ وهو أمُّ الِكتاِب، ومنه الُقرآُن وغريُُه ِمَن الكُتِب الّسماِويِّة، و  هو املَُعبـَُّر عنه ِصَفَة اللَّوِح فقد َعىن أَنَُّه َحمْفوٌظ ِعنَد ا ََّ يـَْعلَ  َِّ َيِسٌري } [اَحلّج: لكتاِب يف قولِه: {أَملَْ تـَْعَلْم َأنَّ ا ُم َما ِيف السََّماِء َواَألْرِض ِإنَّ َذِلَك ِيف ِكَتاٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى ا
َِّ َتعاىل َيِسريٌ 70 ؛ ومثُلُه ] أي إنَّ ُكلَّ ما يف السَّماواِت واَألْرِض َمْوجوٌد وُمَدوٌَّن يف اللَّْوِح املَْحفوِظ وِعْلُم ذلَك على ا



َرَأَها ِإنَّ َذِلَك َعَلى قولُُه: {َما َِّ َيِسٌري }  َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِيف اَألْرِض َوَال ِيف أَنْـُفِسُكْم ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ِمْن قَـْبِل َأْن نـَبـْ ا
 ].22[اَحلديد: 

ُ الَِّذيَن يـََتَسلَُّلوَن ِمْنُكْم ِلَواًذا} [النُّور:  َّ م: الَوَذ بكذا، ُيالِوُذ، لِواذاً وُمالَوَذًة: إذا ] هو من قوهلِ 63لوذ: {َقْد يـَْعَلُم ا
الَذ يـَُلوُذ لقيل اْستَـتَـَر به، أي َيْسَتِرتُوَن فَـيَـْلَتجُئوَن بَغْريِِهم خمافَة أْن يـََرْوُهْم، فـََيْمُضوَن واِحداً بعَد واِحٍد. ولو كان ِمن  جلََبِل منه، جانُب اجلبل، وُمنعطُف لِياذاً، إالَّ أنَّ اللِّواَذ هو ِفعاٌل من الَوَذ. واللِّياذ  من الَذ، واللَّْوُذ: ما ُيطيُف 

 الوادي.
الَوَلُد «لوط: ُلوٌط: اسٌم َعَلٌم، واْشِتقاُقُه من الَط الشيُء ِبَقْلِيب يـَُلوُط َلْوطاً وَلْيطاً أي اْلَتَصَق. ويف احلَِديِث: 

لَكِبِد، وهذا أْمٌر ال يـَلْ  )78(»أْلَوطُ  لطِِّني َلْوطاً: أي أَْلَصُق  تاُط ِبَصفري، أي ال يـَْلَصُق ِبَقْلِيب. وُلْطُت احلَْوَض 
َبْت قَـْوُم ُلوٍط اْلُمْرَسِلَني *إِ  ْذ َقاَل َهلُْم َمَلْطُتُه به. وقوهلُم: تـََلوََّط ُفالٌن، إذا َتعاَطى ِفْعَل قوِم ُلوٍط، قال تعاىل: {َكذَّ

 ].161-160لشَُّعَراء: َأُخوُهْم ُلوٌط َأَال تـَتـَُّقوَن } [ا
ُهَما اللُّْؤُلُؤ} [الرَّمحن:  ]، {َكَأنـَُّهْم ُلْؤُلٌؤ} [الطُّور: 22لؤلؤ: اللؤلؤ: َحَجر كِرٌمي،ومجُعه آلىلُء. قال تعاىل: {َخيْرُُج ِمنـْ

ومعناه: ال آتيك » بورُ ال آتيك ما ألألِت الَغْوُر وهّبِت الدَّ «]. وَتألأل الشيُء: َلَمَع َلَمعاَن اللُّْؤُلِؤ. ويف املثل: 24
 أبداً.

تـَُلوُموِين َوُلوُموا لوم: اللَّْوُم: َعْذُل اإلْنساِن بِِنْسَبِتِه إىل ما فيه َلْوٌم. يقاُل: لُْمُتُه يف كذا، وملُتُه على كذا، فهو َمُلوٌم {َفَال  ه {َوَال 32يُوُسف: ]. وقوله: {َفَذِلُكنَّ الَِّذي لُْمتـُنَِّين ِفيِه} [22أَنـُْفَسُكْم} [إبراهيم:  ] أي عذلتـُّنين يف حيب إ
ُر َمُلوِمَني } [املؤمنون: 54َخيَاُفوَن َلْوَمَة َالِئٍم} [املَائدة:  ] فإنه ذُِكَر اللَّْوُم تنبيهاً على أنه 6]. أما قوله: {فَِإنـَُّهْم َغيـْ

ْم ما فـَْوَق اللَّْوِم. وأالَم: أََتى ما ا ُهْم ِيف اْلَيمِّ َوُهَو إذا مل ُيالُموا مل يـُْفَعْل  َ ُه َوُجُنوَدُه فـَنَـَبْذ َ ْسَتَحقَّ عليه اللَّْوَم {فََأَخْذ
ت:  ]. 30]. والتَّالُوُم: َأن يـَُلوَم بعُضهم بعضاً {َفَأقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض يـََتَالَوُموَن } [الَقَلم: 40ُمِليٌم } [الّذاَر

لنـَّْفسِ  ِ ] ِقيَل: هي النـَّْفُس اليت اْكَتَسَبْت بعَض الَفِضيَلِة، فـَتَـُلوُم صاحَبها إذا 2 اللَّوَّاَمِة } [الِقَياَمة: وقوله: {َوَال أُْقِسُم 
ا بِيمينها يوَم القيامة. ويقاُل: رُجٌل ُلَوَمٌة: يـَُلوُم الناَس،  وُلْوَمٌة: اْرَتَكَب َمْكُروهاً، والنفُس املْطمئنة هي اليت تُعطى كتاَ

 اُن.الناُس. حنُو: ُسَخَرٍة وُسْخَرٍة، وُهَزأٍة وُهْزأٍَة. واللَّْوَمُة: املَالَمُة. والالِئَمُة: األْمُر الذي ُيالُم عليه اِإلْنس يـَُلوُمهُ 
ً غَري اللَّوْ  ِن لون: اللَّْوُن: معروٌف، ويْنَطوي على األبيِض واألسوِد وما يـُرَكَُّب منهما. ويقاُل: تـََلوََّن، إذا اْكَتسى َلْو

]. وقولُه: {َواْخِتَالُف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم} 27الذي كان له {َوِمَن اْجلَِباِل ُجَدٌد بِْيٌض َوُمحٌْر ُخمَْتِلٌف أَْلَوانـَُها} [فَاِطر: 
ْيئة غري ه22[الرُّوم:  يئِة صاِحبِه، وَسْحناَء غري ] إشارٌَة إىل أْنواِع األْلواِن واْخِتالِف الصَُّوِر اليت َخيَْتصُّ ُكلُّ واحٍد ِ

ألْلواِن عن األْجناِس واألْنواع، يقاُل:  ُفالٌن أتى َسْحنائِِه، َمَع َكثْـَرِة َعَدِدِهْم، وذلك تنبيٌه على َسَعِة ُقْدَرتِه. ويـَُعبـَُّر 
ً من الطَّعاِم.  ألْلواِن من األحاديِث، وَتناَوَل كذا أْلَوا



ْنيِ أَحُدُمها مبعَىن اْمِتناِع الشيِء لوجود غريِه، ويـَْلَزُم َخبَـَرُه احلذُف، وُيْستَـْغَىن ِجبواِبه عن لوال: َلْوال: جييُء على َوْجهَ 
َنا 31اَخلَربِ، حنُو: {َلْوَال أَنـُْتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِنَني } [َسَبإ:  ]. والثاِين مبعَىن َهالَّ، ويَعقبه الفعُل، حنُو: {َلْوَال أَْرَسْلَت إَِليـْ

 ].24] أي َهالَّ. وأْمِثَلتُـُهما َتْكثـُُر يف الُقرآِن {َلْوَال َأْن رََأى بـُْرَهاَن َربِِّه} [يُوُسف: 134ًال} [طه: َرُسو 
: فـَْتُل احلَْبِل. يقاُل: َلَويـُْتُه أْلِويِه َلّياً. َوَلَوى َيَدُه، وَلَوى رأَسُه، وبرأِسِه: أماَلُه. َلوَّوا  ُلوها. وَلَوى ُرُؤوَسُهْم: أمالوى: اللَّيُّ

ْلِكَتاِب} [آل ِعمَران:  ِ ]، {َليا 78ِلسانَُه بكذا، ِكنايٌة عن الَكِذب، وَختَرُِّص اَحلِديِث. قال تعاىل: {يـَْلُووَن أَْلِسنَـتَـُهْم 
َْلِسَنِتِهْم} [النَِّساء:  {ِإْذ ُتْصِعُدوَن َوَال  ]. ويقاُل: ُفالٌن ال يـَْلوي على أحٍد: إذا أَْمَعَن يف اهلَزميَِة. قال تعاىل:46ِ

 ]، وقال الشاِعُر:153تـَْلُووَن َعَلى َأَحٍد} [آل ِعمَران: 
 َوَجنا برْأسي ِطِمرٍَّة َوَّبِ      تـََرَك اَألِحبََّة َأْن تـَُقاِتَل ُدْونَهُ 

لّرِيِح. وَلَوى دا  َيْت ِالْلِتوائِها  ئنه، أي ماطََلُه، وأَْلَوى: بـََلَغ َلَوى الرَّْمِل، أي: وجنا على جواٍد وّب. واللِّواُء: الرَّايَُة، مسُِّ
َعِطُفُه.  وهو ُمنـْ

 يف األزِمَنِة ال: ال: ُيْستَـْعَمُل لِلَعَدِم املَْحِض، حنُو َزْيٌد ال عاِملٌ، َيُدلُّ على كونِه جاِهًال، وذلك يكوُن للنـَّْفِي، وُيْستَـْعَملُ 
َر أنه إ لفعِل حنُو أن يقاَل َلَك: َهْل الثَّالثَِة، ومع االسِم والفعِل. َغيـْ ذا نُِفَي به املاِضي فِإمَّا أن ال يـُْؤَتى بعَدُه 

َخَرْجَت؟ فـَتَـُقوَل: ال، وتقديره: ال َخَرْجُت. وقـَلَّما يُْذَكُر بعَدُه الفعُل املاِضي، إال إذا ُفِصَل بيَنهما بشيء حنُو: ال 
ُو: ال َخَرْجُت وال رَِكْبُت، أو عنَد َتْكراره، حنُو: {َفَال َصدََّق َوَال َصلَّى } رُجًال َضَرْبُت وال امرأًة. أو يكوُن َعْطفاً، حن

]، أو عنَد الدُّعاِء، حنُو قوِهلم: ال كان وال أفْـَلَح، وحنُو ذلك. َفِممَّا نُِفَي به املُْستَـْقَبُل قولُه: {َال يـَْعُزُب 31[الِقَياَمة: 
ِفياً لكالٍم حمذوف، حنُو: {َوَما » ال«. وقد جييُء ]3َعْنُه ِمثْـَقاُل َذرٍَّة} [َسَبإ:  داِخًال على كالٍم ُمثْـَبٍت، ويكوُن هو 

َل على ذلك قوله: {َال أُْقِسُم ِبيَـْوِم 61يـَْعُزُب َعْن َربَِّك ِمْن ِمثْـَقاِل َذرٍَّة ِيف اَألْرِض َوَال ِيف السََّماِء} [يُونس:  ] وقد محُِ
]، 75]، {َفَال أُْقِسُم ِمبََواِقِع النُُّجوِم } [الواِقَعة: 40]، {َفَال أُْقِسُم ِبَربِّ اْلَمَشاِرِق} [املَعارج: 1: اْلِقَياَمِة } [الِقَياَمة

 ]. وعلى ذلك قوُل الشاِعر:65{َفَال َوَربَِّك َال يـُْؤِمُنوَن} [النَِّساء: 
 ال وأبِيِك ابْـَنَة العاِمِريِّ 

هللا عنه، وقد أْفَطَر يوماً يف َرَمَضاَن، َفَظنَّ أنَّ الشَّمَس قد َغَرَبْت مث َطَلَعْت: ال،  وقد محَُِل على ذلك قوُل عمَر رضي 
ِمِه: قد أَِمثْنا، مث نـَْقِضيِه ما َجتانـَْفنا اإلْمثَ فيه. وذلك أنَّ قاِئًال قاَل لُه َقْد َأِمثَْنا، فقاَل: ال، نـَْقِضيِه، فقولُه: ال، َردٌّ ِلكال

] {َوَال 11اَل: نـَْقِضيِه. وقد يكوُن ال للنـَّْهِي، حنُو قوِلِه تعاىل: {َال َيْسَخْر قَـْوٌم ِمْن قـَْوٍم} [اُحلجَرات: اْسَتْأَنَف، فق
ألَْلَقاِب} [اُحلجَرات:  ِ َبِين آَدَم الَ يـَْفِتنَـنَُّكُم الشَّْيطَاُن} [األعَراف: 11تـََنابـَُزوا  ] أو {َال 27] وعلى هذا النَّْحِو: {َ

ََّ} [البَـَقرَة: 18ِطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه} [النَّمل: حيَْ  َ ِميثَاَق َبِين ِإْسَرائِيَل الَ تـَْعُبُدوَن ِإالَّ ا ]. وقولُه: {َوِإْذ َأَخْذ
َ ِميثَاَقُكْم َال َتْسِفُكو 83 م ال يـَْعُبُدوَن، وعلى هذا: {َوِإْذ َأَخْذ َن ِدَماءَُكْم} [البَـَقَرة: ] َفهذا نـَْفٌي قيَل تقديرُه: إ
َر 75]. وقولُه: {َوَما َلُكْم َال تـَُقاتُِلوَن} [النَِّساء: 84 ] يِصحُّ أن يكوَن ال تُقاتُِلوَن يف موضِع احلال: ما َلُكْم َغيـْ



]. وقد ُيَكرَُّر 197َوَال ُفُسوَق} [البَـَقَرة:  ُمقاتِِلَني؛ وُجيَْعُل ال َمْبِنيّاً َمَع النَِّكَرِة بعدُه فـَيـُْقَصُد به النـَّْفُي حنُو: {َفَال َرَفثَ 
رًة كذا الكالُم يف املَُتضادَّْيِن، ويُراُد إثْباُت األْمِر فيهما مجيعاً، حنُو أن يقاَل: ليَس َزْيٌد ِمبُِقيٍم وال ظاِعٍن، أي يكوُن 

رًة كذا. وقد يقاُل ذلك ويُراُد إْثباُت حالة بيَنهما، حنُو أن يقاَل: ليسَ  بيَض وال أسوَد، وإمنا يُراُد إْثباُت حالة و  
ا ليسْت بشرقيٍة ال تصيُبها الشمُس إذا هي 35أْخَرى له. وقولُه: {َال َشْرقـَيٍَّة َوَال َغْرِبيٍَّة} [النُّور:  ] فقد قيَل: معناُه إ

خذْت ِحبَظِّها ِمَن اَألْمَرْيِن. وقيَل: َمْعناُه َغَرَبْت، وال هي غربّية ال تصيُبها الشمُس إذا طََلَعْت، بل هي شرقّيٌة غربّيٌة أُ 
َحصَِّل، َمُصونٌَة عن اإلْفراِط والتـَّْفرِيِط. وقد يُْذَكُر وال يُراُد به َسْلُب املعَىن، دوَن إثْباِت شيء، ويقاُل له: االسُم غري املُ 

 حنُو: ال إْنساَن، إذا َقَصْدَت َسْلَب اإلْنسانِيَِّة.
ُ، َفَحَذُفوا منه اهلاَء، وأْدَخُلوا التاَء فيه، وأنـَّثُوُه تنبيهاً على الت: الّالُت والعُ  َّ َِّ تعاىل يف َزْعِمِهْم. وقولُه: {َوَالَت ِحَني زَّى: َصَنماِن. وأْصُل الّالِت مشتقٌّ من ا َِّ تعاىل، وَجَعُلوُه ُخمَْتّصاً مبا يـُتـََقرَُّب به إىل ا : َمَناٍص } [صُقُصورِِه عن ا

ُة ِحَني مناٍص.3 ِة، كأنه قيَل: ليست الساعُة أو املُدَّ ُء التأنيِث تنبيهاً على الساعِة أو املُدَّ  ] أْصُله ال، وزِيَد فيه 
: ، حنوُ الم: الالَُّم اليت هي لألداِة على أْوُجه، األوَُّل: اجلارَُّة، وذلَك أْضُرٌب: َضْرٌب لِتَـْعِديَِة الِفْعِل، وال جيوُز َحْذفُهُ 

َ َلُكْم} [النَِّساء: 103{َوتـَلَُّه لِْلَجِبِني } [الصَّافات:  ُ لِيُـبَـنيِّ َّ ]، وَضْرٌب للتـَّْعِديِة َلكْن قد ُحيَْذُف كقوِله: {يُرِيُد ا
ُ َأْن يـَْهِديَُه َيْشرَْح َصْدَرُه ِلِإلْسَالِم َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضلَُّه َجيَْعْل صَ 26 َّ َا َيصَّعَُّد ِيف ]، {َفَمْن يُرِِد ا ْدَرُه َضيًِّقا َحَرًجا َكَأمنَّ

ُ َأْن يـَْهِديَُه َيْشرَْح َصْدَرُه ِلِإلْسَالِم} [األنَعام: 125السََّماِء} [األنَعام:  َّ ] فأَثـَْبَت يف موضٍع، 125] {َفَمْن يُرِِد ا
ملِْلِك ِمْلَك الَعْنيِ،  وَحَذفها يف موضٍع. والوجه الثاِين الستعمال الالم هو أن تكون لِْلِمْلكِ  واالْسِتحقاِق، وليَس نـَْعِين 

َِِّ ُمْلُك السََّماَواِت َوا َألْرِض} [آل َبْل قد يكوُن ِمْلكاً لبعِض املَناِفِع، أو ِلَضْرٍب من التَصرُِّف.َفِمْلُك الَعْنيِ حنُو: {َو
َِِّ ُجُنوُد السََّماَواِت َواَألْرِض} [189ِعمَران:  ُخُذ َمَعَك َخَشباً: 7الَفْتح: ]، {َو ]، وِمْلُك التََّصرُِّف، كقوِلَك ِلَمْن 

َتِحقُّ مْلَكُه ُخْذ َطَرَفَك آلُخَذ َطَرِيف. وقوُل: لـلَِّه كذا، حنُو: لـلَِّه َدرَُّك. فقد قيَل إن الَقْصَد أن هذا الشيَء ِلَشَرِفه ال َيسْ 
، وقيَل: الَقْصُد به أن يـُْنسَ  َِّ َب إليه إجياُدُه، أي هو الذي أْوَجَدُه إْبداعاً ألنَّ املَْوُجودات نـَْوَعان: نـَْوٌع أْوَجَدُه غُري ا

، وَنوٌع أْوَجَدُه إْبداعاً، كالَفَلِك والسَّماِء وحنِو ذلك، وهذا النـَّْوُع أْشَرُف وأعْ  َعِة آَدميٍّ َلى فيما بَسَبٍب طَِبيعيٍّ أو َصنـْ
اِر } [الّرعد: 52ُو: {َوَهلُُم اللَّْعَنُة} [َغافر: قيَل. والُم االْسِتْحقاِق، حن ]. {َوْيٌل لِْلُمَطفِِّفَني } 25]، {َوَهلُْم ُسوُء الدَّ

]. وهذا كاألوَِّل، لكْن األوُل ِلما قد َحَصَل يف املِْلِك وثـََبَت، وهذا ِلما مل َحيُْصْل بـَْعُد، وإمنا هو يف 1 :[املطّفِفني
ثُ  . وقال بعُض الّنْحويَني: الالُم يف قولِه: {َوَهلُُم اللَّْعَنُة} [َغافر: ُحْكِم احلاصِل من َحيـْ ] مبعَىن على، 52ما قد اْسُتِحقَّ

} [النُّور:  ُهْم َما اْكَتَسَب ِمَن اِإلمثِْ ] وليَس ذلك 11أي َعليِهُم اللَّْعَنُة، واحتّجوا على ذلك بقوله: {ِلُكلِّ اْمرِىٍء ِمنـْ
َِنَّ َربََّك َأْوَحى َهلَا } [الّزلَزلة: ِبشيٍء. وقيَل. قد تكونُ  ] وليَس ذلك كالَوْحِي املُوَحى 5 الالُم مبعَىن إَىل يف قولِه: {

لتَّْسِخِري. وقولُه: {َوَال َتُكْن لِْلَخائِِنَني َخِصيًما }  لّالِم على َجْعِل ذلك الشَّيِء له  [النَِّساء: إىل األْنبياِء، فـَنَـبََّه 
: ال ُختاِصم النَّاَس ألْجِل اخلائِِنَني، ومعناُه كمعَىن قولِه: {َوَال ُجتَاِدْل َعِن الَِّذيَن َخيَْتانُوَن أَنـُْفَسُهْم} ] معناهُ 105



َِّ َخِصيماً، ألنَّ الالَم َهُهنا داِخٌل على املَْفُعوِل، 107[النَِّساء:  ]، وليسِت الالُم َهُهنا كالالَِّم يف قوِلَك: ال َتُكْن 
َس َعَلى التـَّْقَوى} [الّتوبَة: وم َِّ. الوجه الثاِلُث: الُم االبِْتداِء حنُو: {َلَمْسِجٌد ُأسِّ ]، 108عناُه: ال َتُكْن َخِصيَم ا

ِب ]. الراِبُع: الداِخُل 13]، {َألَ◌نـُْتْم َأَشدُّ َرْهَبًة} [اَحلشر: 8{لَُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ ِإَىل أَبِيَنا ِمنَّا} [يُوُسف:  يف 
َرًة} [النَّازَعات:  ] أو يف َخَربِِه {ِإنَّ َربََّك َلِباْلِمْرَصاِد } 26(إنَّ) إمَّا يف امسِه إذا ََخََّر، حنُو: {ِإنَّ ِيف َذِلَك َلِعبـْ

َخلَرب إذا تَـ 75]، {ِإنَّ ِإبْـَراِهيَم َحلَِليٌم أَوَّاٌه ُمِنيٌب } [ُهود: 14[الَفجر:  َم على اَخلَرب حنُو: ]، أو فيما يـَتَِّصُل  َقدَّ
] فإنَّ تقديَرُه لَـيَـْعَمُهوَن يف َسْكَرِِْم. اخلاِمُس: الداِخُل يف (ِإْن) 72{َلَعْمُرَك إِنـَُّهْم َلِفي َسْكَرِِْم يـَْعَمُهوَن } [اِحلجر: 

نْـَيا} [الّزخُرف: املَُخفََّفِة فَـْرقاً بيَنُه وبَني (ِإنَّ) النَّاِفَيِة، حنُو: {َوِإْن ُكلُّ َذِلَك لَ  ]. الساِدُس: الُم 35مَّا َمَتاُع اْحلََياِة الدُّ
] أي للذي، وَيْدُخُل على الفعِل 13التوكيد َيْدُخُل على االسِم حنُو: {َيْدُعو َلَمْن َضرُُّه أَقـَْرُب ِمْن نـَْفِعِه} [اَحلّج: 

َرٌة ِألُ◌ْوِيل ا ]، ويف املُْستَـْقَبِل يـَْلَزُمُه إْحَدى النُّونـَْنيِ 111ألَْلَباِب} [يُوُسف: املاِضي ِمْثل: {َلَقْد َكاَن ِيف َقَصِصِهْم ِعبـْ
] فالالُم يف َخَربِ َلْو، 111]. وقولُه: {َوِإنَّ ُكال َلمَّا لَيـَُوفِّيَـنـَُّهْم} [ُهود: 81حنُو: {َلتُـْؤِمُننَّ ِبِه َوَلتَـْنُصُرنَُّه} [آل ِعمَران: 

ُهْم} [الَفْتح:103وا َواتـََّقْوا َلَمثُوبٌَة} [البَـَقَرة: حنُو: {َوَلْو أَنـَُّهْم آَمنُ  بـَْنا الَِّذيَن َكَفُروا ِمنـْ ]، {َوَلْو 25]، {َلْو تـََزيـَُّلوا َلَعذَّ
ْعَنا َوَأَطْعَنا َواْمسَْع َواْنظُْرَ َلَكاَن َخيـًْرا َهلُْم} [النَِّساء:  َتِين  ] ورمبا ُحِذَفْت هذه الالمُ 46أَنـَُّهْم قَاُلوا مسَِ حنُو: لو ِجئـْ

ْكُسوراً، حنُو:  أْكَرْمُتَك أي َألْكَرْمُتَك. السابع: الُم املَْدُعوِّ، ويكوُن َمْفُتوحاً: حنُو:  لَـَزْيِد، والُم املَْدُعوِّ إليه يكوُن مَ 
أَيـَُّها ا لَِّذيَن آَمُنوا لَِيْسَتْأِذْنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت لِـَزْيد. التاِسُع: الُم اَألْمر، تكوُن َمْكُسوَرًة إذا ابـُْتِدىَء به، حنُو: {َ

نَا َربَُّك} [الّزخُرف: 58أَْميَانُُكْم} [النُّور:  ُن إذا َدَخَلُه واٌو أو فاٌء حنُو: {َولِيَـَتَمتـَُّعوا 77]، {لِيَـْقِض َعَليـْ ]. وُيَسكَّ
]، {فـَْليَـْفَرُحوا} 29ْن َوَمْن َشاَء فـَْلَيْكُفْر} [الكهف: ]، {َفَمْن َشاَء فـَْليـُْؤمِ 66َفَسْوَف يـَْعَلُموَن } [الَعنكبوت: 

ُهْم َوْلَيطَّوَُّفوا ] وُقرىَء: فَـلـْتَـْفَرُحوا، وإذا َدَخَلُه مثّ فقد ُيَسكَُّن وُحيَرَُّك، حنُو {ُمثَّ ْليَـْقُضوا تـََفثـَُهْم َوْلُيوُفوا نُُذورَ 58[يُونس: 
ْلبَـْيِت اْلَعِتيِق } [اَحلّج:  ِ29.[ 

ُقْصُكْم 14ليت: يقاُل: الَتُه عن كذا، يَِليُتُه َلْيتاً: َصَرَفُه عنه، أو نـََقَصُه َحّقاً له. {الَ يَِلْتُكْم} [اُحلجَرات:  ] أي ال يـَنـْ
ْذ من أْعماِلُكْم. َالَت وَأالَت: ِمبَعَىن نـََقَص. وأْصُلُه: َردُّ اللِّيِت، أي َصْفَحِة الُعُنِق. وَلْيَت: َطَمٌع َوَمتَنٍّ  َتِين ملَْ َأختَِّ  {لَيـْ

ً َخِليًال } [الُفرقان:  ً } [النّـَبِإ: 28ُفَال َتِين ُكْنُت تـَُرا َليـْ َ َتِين اختََّْذُت َمَع الرَُّسوِل 40]، {َويـَُقوُل اْلَكاِفُر  لَيـْ َ} ،[
 ]. وقوُل الشاِعر:27َسِبيًال } [الُفرقان: 

َلٍة ذاِت ُدًجى َسَرْيتُ   ْتِين عن هواها َلْيتُ ومل يَلِ      ولَيـْ
 معناُه: مل َيْصرِْفِين عنه قوِيل َلْيتُه كان كذا. وأْعَرَب لَْيَت هُهنا، َفَجَعَلُه اْمساً، كقول اآلخر: 

 إنَّ لَْيتاً وإنَّ َلّواً عناءُ 
 .وقيل: معناُه مل يِلْتِين عن َهواها الِئٌت: أي صاِرٌف، فـَُوِضَع املَْصَدُر َمْوِضَع اْسِم الفاِعلِ  



َلٌة لَْيالُء. وقيَل: أْصُل لَ  َلٍة: لَْيالٌة بدليِل ليل: يقاُل: َلْيٌل وَليـَْلٌة، ومجُعها: لَياٍل وَلياِئُل وَلْيَالٌت. وقيل: َلْيٌل أْلَيُل، وَليـْ يـْ َلٍة، وَمجِْعها على َلياٍل. قال تعاىل: {َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالنـََّهاَر }  ]، {َواللَّْيِل ِإَذا 33[إبراهيم: َتْصِغريِها على لُيَـيـْ
َلًة} [األعَراف: 1يـَْغَشى } [اللْيل:  َ ُموَسى َثالَِثَني لَيـْ َلِة اْلَقْدِر } [الَقدر: 142]، {َوَواَعْد َّ أَنـَْزْلَناُه ِيف لَيـْ ]، {ِإ

 ].10]، {َثَالَث لََياٍل َسِو } [َمرَمي: 2]، {َوَلَياٍل َعْشٍر } [الَفجر: 1
ٌ، اللُِّني: ِضدُّ اُخلُشونَِة، وُيْستَـْعَمُل ذلك يف اَألْجساِم، مث ُيْسَتعاُر لِلُخُلِق وغريِِه من املَعاِين، فيقاُل: ُفالٌن لَ لني:  نيِّ

ُهما ُميَْدُح به َطْوراً، وُيَذمُّ به َطْوراً، َحبَسِب اْخِتالِف املَواِقِع {فَِبَما َرمحَْ  َِّ لِْنَت َهلُْم} وُفالٌن َخِشٌن، وُكلُّ واِحٍد ِمنـْ ٍة ِمَن ا
} [الزَُّمر: 159[آل ِعمَران:  َِّ ] إشاَرٌة إىل إْذعاِِْم للَحقِّ 23]. وقوُلُه: {مثَُّ تَِلُني ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم ِإَىل ِذْكِر ا

ُه. وقولُُه: {َما َقطَْعُتمْ  َّ بِّيِهْم ِمْنُه وإْنكارِِهْم إ َ ِعَمٍة، وَخمَْرُجُه 5ِمْن لِيَنٍة} [اَحلشر:  وقـَُبوهلِِْم له بعَد  ] أي ِمْن َخنَْلٍة 
  َخمْرَُج ِفْعَلٍة، وال ْخيَتصُّ ِبنَـْوٍع منه دوَن نـَْوٍع.
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} [األنبَياء:  ]. يقاُل: 48ِء َماًء َطُهوًرا } [الُفرقان: ]، {َوأَنـَْزْلَنا ِمَن السََّما30ماء: {َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ

اهلاُء وقُِلَب الواُو. ماُه َبِين ُفالٍن. وأْصُل ماٍء َمَوٌه، ِبَدالَلِة قوهلِِْم يف َمجِْعِه: أَْمواٌه وِمياٌه، ويف َتْصِغريِه: ُمَوْيٌه. َفُحِذَف 
َفُعُهْم َويـَُقوُلوَن َهُؤَالءِ فـَُيستَـْعَمُل اْمساً وَحْرفاً. فاألّوُل ِمَن » ما«ن َمَوٍه، أي فيه ماٌء. أما ورُجٌل ماُه الَقْلِب: َكثـَُر َماُء قـَْلِبِه. َفماٌه هو َمْقلوٌب م َِّ َما َال َيُضرُُّهْم َوَال يـَنـْ َِّ} األمساِء ِمبَْعَىن الذي، حنُو: {َويـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا  ُشَفَعاُؤَ ِعْنَد ا

َِّ َما َال َميِْلُك َهلُْم رِْزًقا} [الّنحل: ] َلمَّا أَرا18[يُونس:  ] اآليَة، َفَجَمَع 73َد اجلمَع، وقولُه: {َويـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا
أي  ]58]. الثاِين نِكَرٌة حنُو {نِِعمَّا يَِعُظُكْم ِبِه} [النَِّساء: 93أيضاً. قال تعاىل: {بِْئَسَما َُْمرُُكْمِبِه ِإميَاُنُكْم} [البَـَقَرة: 

]. وقد أُِجيَز أن َيكوَن ما َنِكَرًة يف قولِه: {َما بـَُعوَضًة َفَما 271نِْعَم شيئاً يَِعظُكْم به، وقوله: {فَِنِعمَّا ِهَي} [البَـَقَرة: 
ُعوَضًة. الثاِلُث: ] كما ُأِجيَز أْن يكوَن ِصَلًة، َفما بعَدُه يكوُن َمْفُعوًال تقديرُه: أْن َيْضرَب َمَثًال بَـ 26فَـْوقـََها} [البَـَقَرة: 

االْسِتْفهاُم َوُيْسَأُل به عن ِجْنِس ذات الشيِء ونـَْوِعِه، وعن جْنِس ِصفاِت الشيِء ونـَْوِعِه، وقد ُيْسَأُل عن األْشخاِص 
ى َأْزَواِجِهْم واألْعياِن يف غري الناِطِقَني. وقال بعُض النَّحويَني: وقد يـَُعبـَُّر به عن األْشخاِص الناِطِقَني، كقولِه: {ِإالَّ َعلَ 

ََّ يـَْعَلُم َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء} [الَعنكبوت: 6أَْو َما َمَلَكْت أَْميَانـُُهْم} [املؤمنون:  ]. وقاَل 42]، {ِإنَّ ا
َِّ، وإمنا َجَعَلُه كذلك ألنَّ ما هذه ال تَ «اخلَليُل:  َتَدأِ ما اْسِتْفهاٌم: أْي أيَّ شيٍء َتْدُعوَن من دون ا ْدُخل إالَّ يف املُبـْ

ُ لِلنَّاِس ِمْن َرْمحٍَة} [فَاِطر: » واالْسِتْفهاِم الواقِع آِخراً  َّ ] اآليََة، وحنُو: ما َتْضِرْب َأْضِرْب. اخلاِمُس: 2حنُو {َما يـَْفَتِح ا
ن حرفاً فاألّوُل منه أن يكوَن ما بعَدُه ِمبَْنزَِلِة ] ما الذي يكو 175التـََّعجُُّب حنُو: {َفَما َأْصبَـَرُهْم َعَلى النَّاِر } [البَـَقَرة: 

يف تـَْقِديِر الّرِْزِق. » ما َمَع َرَزقَ «] فإنَّ 3املصدِر كأن الناِصَبِة للفعِل املُْستَـْقَبِل حنُو: {َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن} [البَـَقَرة:  َل قولُه: {ِمبَا َكانُوا والدَّالَلُة على أنه ِمْثُل أْن أنه ال يـَُعوُد إليه ض مٌري ال َمْلُفوٌظ به، وال ُمَقدٌَّر فيه. وعلى هذا محُِ
ِين القوُم ما َعدا زَْيداً، ومنه ما يكون يف تـَْقِدير َظْرٍف حنُو: {ُكلََّما 10َيْكِذبُوَن } [البَـَقَرة:  ]، وعلى هذا قوهلُم: أ

َُّ} [املَائدة: ]، {كُ 20َأَضاَء َهلُْم َمَشْوا ِفيِه} [البَـَقَرة:  ًرا لِْلَحْرِب َأْطَفَأَها ا َ ُهْم 64لََّما أَْوَقُدوا  َ ]، {ُكلََّما َخَبْت زِْد
] فَـَيِصحُّ أن َيكوَن َمْصَدراً، وأْن يكوَن ِمبَْعَىن 94]، وأما قولُه: {فَاْصدَْع ِمبَا تـُْؤَمُر} [اِحلجر: 97َسِعريًا } [اإلسَراء: 



إذا كان َمَع ما بـَْعَدها يف تقدير املصدِر مل يكْن إالَّ َحْرفاً، ألنه لو كاَن اْمساً َلعاَد إليه َضمٌري. » ما«الَّذي. واْعَلْم أنَّ 
 وكذلك قوُلَك: أُرِيُد أْن أْخرَُج، فإنه ال عاِئَد من الضمري إىل أْن وال ضمَري َهلا بعَدُه. الثاِين للنـَّْفِي، وأْهُل اِحلجازِ 

، 31، حنُو: {َما َهَذا َبَشًرا} [يُوُسف: يـُْعِمُلوَنُه ِبَشْرطٍ  ا، وُربَّ ِ اِخَلُة على إنَّ وأخَوا ]. الثاِلُث: ما الكافَُّة وهي الدَّ
ََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء} [َفاِطر:  َا َخيَْشى ا َا ُمنِْلي َهلُْم لِيَـْزَداُدوا ِإْمثًا} 28وحنِو ذلك، والِفْعِل حنُو: {ِإمنَّ [آل ]، {ِإمنَّ

َا ُيَساُقوَن ِإَىل اْلَمْوِت} [األنَفال: 178ِعمَران:  ]، وعلى ذلك 2]، {ُرَمبَا يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا} [اِحلجر: 6]، {َكَأمنَّ
لَعَمِل بـَْعَد أْن مل يكنْ » قَـلَّما وطاملَا« عامًال، حنُو ما  فيما ُحِكَي. الرابُع: ما املَُسلَِّطة، وهي اليت َجتَْعُل اللفَظ ُمَتَسلِّطاً 

ثُـما«يف  ألنََّك تقوُل: إْذما تـَْفَعْل أفْـَعْل، وَحيـْثُـما تـَْقُعْد أقْـُعْد. فإْذ وحيُث ال يـَْعَمالن مبَُجرَِّدِمها يف الشَّْرِط، » إْذما وَحيـْ
َعْلُت كذا. وقوهلم: إّما َختْرُْج عليهما. اخلاِمُس: الزائدُة لَِتوِكيِد اللفِظ يف قوِهلم: إذا ما فَـ » ما«ويـَْعَمالِن ِعنَد ُدُخوِل 

]، {ِإمَّا يـَبـُْلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدُمهَا أَْو ِكَالُمهَا} 26أْخرُْج. قال تعاىل: {فَِإمَّا تـََرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا} [َمرَمي: 
 ].23[اإلسَراء: 

َُّ بكذا، أو أْمتَـَعُه، َوَمتَتََّع به {َبْل َمتـَّْعنَ اُر، إذا بـََلَغ غايَة ارتفاِعِه قبل الزوال. وَمَتَع النَّباُت، إذا اْرتـََفَع يف أوِل متع: املُُتوُع: االْمِتداُد واالْرتِفاُع: يقاُل: َمَتَع النه َءُهْم} [األنبَياء: النَّباِت. واملَتاُع: انِْتفاٌع ُممَْتدُّ الوقِت. يقاُل: َمتـََّعُه ا َ ا َهُؤَالِء َوآ
لُعقوبَِة َبْل َجَعلَناُه انِْتَفاعًا ممَُْتّداً. ومنه: {َوَمتـَّْعَناُهْم ِإَىل ِحٍني } [يُونس: ] أي ملَْ 44 ]، {ُمنَتُِّعُهْم 98 نُعاِجْل َهلُْم 

] وُكلُّ 48لِيٌم } [ُهود: ] {َسُنَمتُِّعُهْم مثَُّ َميَسُُّهْم ِمنَّا َعَذاٌب أَ 126]، {فَأَُمتُِّعُه قَِليًال} [البَـَقَرة: 24َقلِيًال} [لقَمان: 
ْنيا، فـََعَلى طريِق التـَّْهِديِد، وذلك ملا فيه من معَىن التـََّوسُّع. واْسَتْمَتَع: طَلَ  َب التََّمتَُّع {َربـََّنا موضٍع ذُِكَر فيه: َمتَتـَُّعوا يف الدُّ

ْبِلُكْم  ]، {َفاْسَتْمتَـُعوا ِخبََالِقِهمْ 128اْسَتْمَتَع بـَْعُضَنا ِببَـْعٍض} [األنَعام:  فَاْسَتْمتَـْعُتْم ِخبََالِقُكْم َكَما اْسَتْمَتَع الَِّذيَن ِمْن قـَ
] تنبيه أنَّ ِلُكلِّ إْنساٍن يف 36]، وقولُه: {َوَلُكْم ِيف اَألْرِض ُمْستَـَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَىل ِحٍني } [البَـَقَرة: 69ِخبََالِقِهْم} [الّتوبَة: 
ًة َمْعلُ  نْيا َمتَتُّعاً ُمدَّ نـَْيا قَِليٌل} [النَِّساء: الدُّ ] تنبيه أن ذلك يف َجْنِب اآلخرِة غُري ُمْعَتدٍّ به، 77وَمًة. وقولُه: {ُقْل َمَتاُع الدُّ

نْـَيا ِيف اآلِخَرِة ِإالَّ قَِليٌل } [الّتوبَة:  ] أي يف َجْنِب اآلِخرِة، وقال: {َوَما اْحلََياُة 38وعلى ذلك: {َفَما َمَتاُع اْحلََياِة الدُّ
نْـَيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر } [آل ِعمَران: ا تَـَفُع به يف البَـْيِت: َمتاٌع {ابِْتَغاَء ِحْلَيٍة َأْو َمَتاٍع َزَبٌد ِمثْـُلُه} 185لدُّ ]. ويقاُل ملا يـُنـْ

َعٌة، وعلى هذا قوُلُه: {َوَلمَّ 17[الّرعد:  تَـَفُع ِبِه على وْجٍه ما فـَُهَو َمتاٌع وُمتـْ ا فـََتُحوا َمَتاَعُهْم} [يُوُسف: ]. وُكلُّ ما يـُنـْ قولُه: ] أي َطعاَمُهْم، َفَسمَّاُه َمتاعاً. وقيَل وعاؤُهْم، وِكالُمها َمتاٌع، وُمها ُمَتالزِماِن، فإنَّ الطَّعاَم كان يف الِوعاِء. و 65
ْلَمْعُروِف} [البَـَقَرة:  ِ َعُة ما يـُعْ 241{َولِْلُمطَلََّقاِت َمَتاٌع  ا. يقاُل: ] فاملتاُع واملُتـْ ِ َة ِعدَّ َطى املُطَلََّقَة لِتْنتِفَع به ُمدَّ

]، {َوَمتُِّعوُهنَّ َعَلى 49أْمتْعُتها، ومتـَّْعُتها، ومثل ذلك ورد يف القرآُن الكرمي حنو: {َفَمتُِّعوُهنَّ َوَسّرُِحوُهنَّ} [األحَزاب: 
َعُة النِّكاِح هي أنَّ الرُجَل كان ُيشاِرُط املرأَة مباٍل َمْعُلوٍم 236اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقِرتِ َقَدرُُه} [البَـَقَرة:  : َضمُّ الُعْمَرِة إليه {َفَمنْ ]. وُمتـْ َعُة اَحلجِّ ْلُعْمَرِة  يـُْعِطيها إىل أَجٍل َمْعُلوٍم، فإذا انـَْقَضى األَجُل فاَرَقها من غري َطالٍق. وُمتـْ ِ َمتَتََّع 



]. وَشراٌب ماِتٌع: قيَل: أْمحَُر، وإمنا هو الذي َميَْتُع ِجبَْوَدتِه، وليسِت 196َر ِمَن اْهلَْدِي} [البَـَقَرة: ِإَىل احلَْجِّ َفَما اْستَـْيسَ 
 احلُْمَرُة ِخباصَّة للماِتِع، وإن كاَنْت أْحَد أْوصاِف َجْوَدتِه. وَمجٌَل ماِتٌع: َقويٌّ، قيَل:

 وِميزانُُه يف ُسوَرِة الِربِّ ماِتعُ 
 ائٌد.أي راجٌح ز  

ُه أو ما ُكِتَب يف منت: املَْنتُ: الظَّْهُر، يُذَكَُّر َويـَُؤنَُّث. واملَْنتُ: ما َصُلَب يف األْرِض واْرتـََفَع واْسَتوى. وَمْنتُ الِكتاِب: َوْجهُ 
َنُه، أي ضَربته على ظهره أو  ُتُه: َضَرْبُت متـْ أيِّ موِضٍع من ِجْسِمِه؛ وسِطِه ِخالَف الشَّْرِح واحلواشي، وَمجُْعُه ُمُتوٌن. وَمتنـْ
ََّ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّةِ  ُنُه َفصاَر َمِتيناً، ومنه قيَل: َحْبٌل مِتٌني. قال تعاىل: {ِإنَّ ا ت:  وَمُنتَ: َقِوَي َمتـْ اْلَمِتُني } [الّذارَ

58.[ 
]. وُحِكَي أنَّ 28َىت َهَذا اْلَفْتُح} [السَّجَدة: ]، {مَ 48مىت: َمَىت: ُسؤاٌل َعِن الَوْقِت. {َمَىت َهَذا اْلَوْعُد} [يُونس: 

 ُهَذْيًال َتقوُل: َجَعْلُتُه َمَىت ُكمِّي، أي َوْسَط ُكمِّي، وأْنَشُدوا َألِيب ُذَؤْيٍب:
 َمَىت جلٍَُج ُخْضٍر َهلُنَّ نَِئيجُ      َشرْبَن ِمباِء الَبْحِر ُمثَّ تـََرفـََّعتْ 

لشَّيِء َمتِْثيًال وِمتْثَاًال: سوَّاُه، مثل: َمَثَل وَمُثَل بني َيَدّي احلَ   َتِصباً، وَمثََّل الشَّيَء؛ صوََّرُه، وَمثََّل الشَّيَء  اِكِم: قَاَم ُمنـْ
بوَّْأ َمْقَعَدُه َمْن سرَُّه أْن ُميَثََّل له النَّاُس فَـْليَـتَ «وشبـََّهُه بِه وجعَلُه ِمثْـَلُه، واملَُمثَُّل: املَُصوَُّر على ِمثاِل غريِه. ومنه قولُه (ص) :  ر له . واملُُثوُل: الزَّواُل عن املوِضِع، والتِّْمثاُل: الشَّيُء املُصوَُّر بطريقِة النَّْحِت، وَمتَثََّل الشَّيُء لُفالٍن: َتَصوَّ )79(»يف النَّار

ٍء ُيْشِبُه قَـْوًال يف َشْيٍء آَخَر بينَـُهما ُمشابـََهٌة ]. واملََثُل: ِعَباَرٌة َعْن قـَْوٍل يف َشيْ 17{فَـَتَمثََّل َهلَا َبَشًرا َسِو } [َمرَمي: 
َ أحُدُمها اآلَخَر وُيصّوَِرُه، حنُو قوهلم: يف الصَّْيِف ضيـَّْعَت اللََّنب. فإنَّ هذا القوَل ُيْشِبُه قوَلَك: أْمهَلْ  َت وْقَت لُِيبنيِّ

 َُّ ا ا َتعاىل يف كتابه املُِبِني: {َوتِْلَك اَألْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم  اإلمكاِن أْمَرَك. وعلى هذا الْوجِه األمثاُل اليت َضَرَ
]. واملََثُل يقاُل على وْجَهْنيِ: 43]، ويف أْخَرى: {َوَما يـَْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموَن } [الَعنكبوت: 21يـَتَـَفكَُّروَن } [اَحلشر: 

ٍه ونِْقٍض ونـََقٍض. قال بعُضهم: وقد يُعبـَُّر به عن وْصِف الشيِء حنُو: {َمَثُل اْجلَنَِّة أحُدُمها مبعىن املِْثل، حنُو ِشْبه وَشبَ 
]؛ والثاِين عبارٌة َعِن املُشابـََهِة لَِغْريِِه يف َمعًىن ِمَن املَعاِين أيَّ معًىن كاَن، وُهَو أَعمُّ 35الَِّيت ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن} [الّرعد: 

ْبَه يُقاُل فيما ُيشارُِك يف الَكْيِفيَّةِ  األلفاِظ املَْوُضوَعةِ   للُمشابـََهِة، وذلَك َأنَّ النِّدَّ يُقاُل فيما ُيشارُِك يف اجلَْوَهِر فـََقْط، والشِّ
يَِّة فـََقْط، والشَّْكَل يقاُل فيما ُيشارُِكُه يف الَقْدِر واملِساَحِة فَـقَ  واملِْثَل عامٌّ  ْط،فَـَقْط، واملُساِوَي يقاُل فيما ُيشارُِك يف الَكمِّ

لذِّْكر فقاَل: {لَْيَس َكِمْثلِ  ُ تعاىل نـَْفَي التَّْشِبيِه من ُكلِّ َوْجٍه َخصَُّه  َّ ِه َشْيٌء} يف َمجيِع ذلَك. وهلذا َلمَّا أراَد ا
ُه ال َيِصحُّ اْسِتْعماُل املِْثِل ]. وأما اجلمُع بَني الكاِف واملِْثل، فقد قيَل ذلك لَِتْأكيِد النـَّْفِي تـَْنبيهاً على أَنَّ 11[الّشورى: 

َفِة، ومعناُه: ليَس َكِصَفِتِه ِصَفٌة، ت نبيهًا على أنه وال الكاِف فـَنَـَفى بليَس األْمَرْيِن مجيعاً، وقيَل: املِْثُل َهُهنا هو ِمبَعَىن الصِّ
فاُت له على حسِب ما  ُيْستَـْعَمُل يف الَبَشر. وقولُه: {لِلَِّذيَن وإن ُوِصَف بكثٍري ممَّا يُوَصُف به الَبَشُر، فليَس تلَك الصِّ

َِِّ اْلَمَثُل اَألْعَلى} [الّنحل:  آلِخَرِة َمَثُل السَّْوِء َو ِ فاُت الُعَلى. 60الَ يْؤِمُنوَن  ِميَمُة، وله الصِّ فاُت الذَّ ] أي َهلُُم الصِّ



ُ تعالىَضْرَب األْمثال بقولِِه: {َفَال َتْضرِبُوا َّ ] مث نـَبََّه أنه قد َيْضِرُب لِنَـْفِسه املثل، 74َِِّ اَألْمثَاَل} [الّنحل:  وقد َمَنَع ا
ُتْم َال تـَْعَلُموَن } [الّنحل:  ََّ يـَْعَلُم َوأَنـْ ] مث َضَرَب لِنَـْفِسه َمَثًال فقاَل: 74وال جيوُز َلنا أن نـَْقَتِدَي به، فقاَل: {ِإنَّ ا

ُ َمَثًال َعْبًدا ممَْ  َّ ] اآليَة، ويف هذا تنبيٌه أنه ال جيوُز أن َنِصَفُه ِبِصَفة مما يُوَصُف به البشر 75ُلوًكا} [الّنحل: {َضَرَب ا
ُلوا التـَّْوَراَة} [اجلُُمَعة:  ] اآليَة أي ُهْم ِيف َجْهِلهْم ِمبَْضُموِن َحقاِئِق 5إالَّ مبا وصف به نـَْفَسُه. وقولُه: {َمَثُل الَِّذيَن محُِّ

ْيِه يـَْلَهْث} ماِر يف َجْهِلِه مبا على َظْهرِه من األْسفاِر. وقولُه: {َواتـََّبَع َهَواُه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َحتِْمْل َعلَ التـَّْوراِة كاحلِْ  لَكْلِب الذي ال يُزاِيلُ 176[األعَراف:  اللَّْهَث على مجيِع  ] فإنه َشبـََّهُه ِمبُالَزَمِتِه واتِّباِعِه َهواُه وِقلَِّة ُمزايـََلِتِه له 
ًرا} [البَـَقَرة:  َ ً من اِهلدايَِة 17األْحواِل. وقولُه: {َمثـَُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي ُاْستَـْوَقَد  ُ تعاىل َضْر َّ ُه ا ] اآليَة فإنه َشبََّه َمْن آ

َح له من َنِعيِم األَبد ِمبَِن ا راً يف ظلَمة، فـََلمَّا أضاَءْت له َضيـََّعها، واملَعونة فأضاَعُه، ومل يـَتَـَوصَّْل به إىل ما ُرشِّ ْستَـْوَقَد 
اًء َوِنَداًء} [البَـَقَرة: وَنَكَس، َفعاَد يف الظُّْلَمِة. وقولُه: {َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي يـَْنِعُق ِمبَا َال َيْسَمُع ِإالَّ ُدعَ 

لَغَنِم،171 فأْمجََل، وراَعى ُمقابـََلَة املعَىن دوَن ُمقابـََلِة األلفاِظ، وَبْسُط الكالِم: َمَثُل راِعي  ] فإنه َقَصَد تشبيَه املَْدُعوِّ 
لَغَنِم، وَمَثِل الَغَنِم اليت ال َتْسَمُع إالَّ ُدعاًء ونِداًء. وعل ى هذا النحو الذين َكَفُروا، والذين َكَفُروا َكَمَثِل الذي يـَْنِعُق 

بـَُلٍة ِمَئُة َحبَّةٍ قولُه: {َمَثُل الَِّذيَن يُـ  َِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـْبَـَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسنـْ } [البَـَقَرة: ْنِفُقوَن أَْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل ا
نـَْيا َكَمَثِل رِيٍح ِفيَها ِصرٌّ} [آل ِعمَران: 261 ] وقوله 117] وكذلك قولُه: {َمَثُل َما يـُْنِفُقوَن ِيف َهِذِه اْحلََياِة الدُّ

َها} [آل ِعمَران:  ُتْم ِمثْـَليـْ ] أْي حَني أصاَبُكُم القتُل واَجلْرح يف معركِة ُأُحد، فإنّه 165{أََوَلمَّا َأَصابـَْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصبـْ
ثاُل: قُتَل من املسلمَني سبعوَن رجًال، وكانوا هم أصابوا من املشركني يف معركة بدر سبعني رجًال وأسروا سبعني. واملِ 

إلْنسان فـَُيجْ  َعُل ِمثاًال ُمقابَلة شيء بشيء هو َنِظريُُه، أو َوْضُع شيء ما لُِيْحَتَذى به فيما يـُْفَعُل. واملُثْـَلُة: نِْقَمٌة تـَْنزُل 
َيَة ِمَن الَعذاِب، واَجلْمُع يـَْرَتدُِع به غريُُه، وذلك كالتـَّْنكيِل، ومجُعُه: ُمْثالٌت؛ واملَثـَُلُة: الُعقوبَُة، وما َأصاَب الُقروَن املاضِ 

سكاِن الثاِء على التَّْخِفيِف حنُو َعُضٍد وَعْضٍد. 6َمُثَالٌت. وقد قُرىَء: {ِمْن قـَْبِلِهُم اْلَمُثَالُت} [الّرعد:  ] واملَْثالُت، 
ألفاضِ  ً، إذا َنكَّل به. واألْمَثُل: يـَُعبـَُّر به عن األْشَبِه  ِل، واألقرب إىل اَخلْري، وأماِثُل القوِم: وقد أْمَثل السُّْلطاُن ُفال

] وقال: {َوَيْذَهَبا 104ِكنايٌة عن ِخيارِِهْم، وعلى هذا قولُه: {ِإْذ يـَُقوُل أَْمثـَُلُهْم َطرِيَقًة ِإْن َلِبثْـُتْم ِإالَّ يـَْوًما } [طه: 
نيُث 63ِبَطرِيَقِتُكُم اْلُمثْـَلى } [طه:  لَفِضيَلِة، وهي   األْمَثِل.] أي األْشَبِه 

ُجُد َجمْداً وَجماَدَة:  جمد: املَْجُد: الِعزُّ والّرِفـَْعُة، وأيضاً السََّعُة يف الَكَرِم واَجلالِل، وقد تقّدَم الكالُم يف الَكَرِم. يقاُل: َجمََد ميَْ 
م: َجمََدِت اإلبُل َمتُْجُد َجمْداً وُجمُوداً، كاَن ذا َجمٍْد، وَجمَُد جماَدًة كان جميداً أي شريفاً من قوٍم َأجماٍد. وأْصُل املَْجِد من قوهلِ 

َِّ تعاىل: املَِجيُد، أي ُجيْري السََّعَة يف بَْذِل  إذا َحَصَلْت يف َمْرًعى كثٍري واِسٍع، وقد أْجمََدها الراِعي. وقوهلُم يف صفِة ا
لَكرِمي بقوِلِه: {ِإنَُّه لَُقْرآٌن َكِرٌمي } [الواِقَعة: ]، فـََوَصَفُه بذلك ِلَكثْـَرِة ما يـََتَضمَُّن من 1[ق:  الفضِل املُْخَتصِّ به. وقولُه: يف صفِة القرآِن: {ق َواْلُقْرآِن اْلَمِجيِد } نـَْيويَِّة واُألْخَرِويَِّة، وعلى هذا وَصَفُه  ]، وعلى حنوِه: {َبْل 77املكارِم الدُّ

] فَـَوَصَفُه بذلك ِلَسَعِة فـَْيِضِه وكثرِة 15ِش اْلَمِجيُد } [البـُُروج: ]، وقولُه: {ُذو اْلَعرْ 21ُهَو قـُْرآٌن جمَِيٌد } [البـُُروج: 



لكسِر فَِلَجَاللِتِه وِعَظِم َقْدرِه، وما أشاَر إليه النيبُّ (ص) بِقولِه:  ما الُكْرِسيُّ يف َجْنِب «ُجودِه. وُقرىَء: املَِجيِد، 
]. 26على هذا قولُه: {َال إَِلَه ِإالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم } [النَّمل: و  )80(»الَعْرِش إالَّ َكَحْلَقٍة ُمْلقاة يف أرٍض َفالة

ْعطاِئِه الَفْضَل. َِّ لِْلَعْبِد  فاِت اَحلَسَنِة، ومن ا لقوِل وذِْكر الصِّ  َِّ  والتَّْمِجيُد من الَعْبِد 
َفْحُص يقاُل يف إْبراِز شيٍء من أْثناء ما َخيَْتلط به، وهو حمص: أْصُل املَْحِص: َختِْليُص الشيِء مما فيه من عيٍب. َفال

ه ما َيُشوبُُه ُمنْـَفِصٌل عنه. واملَْحُص: يقاُل يف إْبرازِِه َعمَّا هو ُمتَِّصٌل به، يقاُل: َحمَْصُت الذََّهَب، وَحمَّْصُتُه؛ إذا أَزْلُت عن
ُ الَِّذيَن آَمُنوا} [آل عِ  َّ َص ا َص َما ِيف قـُُلوِبُكْم} [آل ِعمَران: 141مَران: من َخَبٍث {َولُِيَمحِّ ]. 154]، {َولُِيَمحِّ

نا، أي أزِْل ما فالتَّْمِحيُص َهُهنا كالتَّزِكَيِة والتَّْطِهري، وحنو ذلك من األلفاِظ. ويقاُل يف الدُّعاِء: اللَُّهمَّ حمَِّْص َعنَّا ُذنُوبَ 
نُوِب. وقوله تعاىل: {َهْل  ] أي هل من َحميٍد عن اْلَموت، وهل من َمْنًجى من 36ِمْن حمَِيٍص } [ق: َعِلَق بِنا من الذُّ

 اْهلَالك.
 وال حمق: املَْحُق: النـُّْقصاُن، ومنه اْلِمَحاُق آلِخر الشهِر إذا اْمنََحَق اِهلالُل. ومعناُه أن َيْسَتِسرَّ القمُر فال يُرى ُغدوةً 

َي به ألنه طََلَع مع الشَّْمِس فمَ  َُّ عشية، ومسُِّ َحَقْتُه. واْمَتَحَق النباُت: يبَس واحرتق من شدة احلر واْمنََحَق. وَحمََق ا
ُ الرَِّ َويـُْرِيب الصََّدَقاِت} [البَـَقَرة:  َّ ]. {َوَميَْحَق اْلَكاِفرِيَن } [آل ِعمَران: 276الشيَء: نـََقصُه وَذَهَب ببَـرََكِتِه {َميَْحُق ا

 ] أي يهلكهم.141
لُعُقوَبِة، وهو من قوِهلم: َحمََل به إىل السُّْلطاِن 13{َوُهَو َشِديُد اْلِمَحاِل } [الّرعد: حمل: قولُه:  ] أي شديُد األْخِذ 

ٌل َأْي كاَدُه ِبِسعايٍة إِليه، وأراَدُه ِبُسوٍء. قاَل أبُو َزْيد: َحمََل الزماُن: قَحَط. وأْحمََلِت األرُض: َأْجَدَبْت، فهي ماحِ 
. وَلٌنب ممُِْحٌل: قد َفَسد. ويقاُل: ماَحَل عنه، أي َجاَدَل عنه. ويف وماِحَلٌة. وا ملَحالَُّة: َفقاَرُة الظَّْهر. واجلمُع: املَحالُّ
 أي ُمْظِهراً عْنَدَك َمعايِبنا. )81(»ال َجتَْعِل القرآَن ماِحًال بنا«اَحلِديِث: 

َنُه أي اختربَُه؛ َوَحمََن هللاُ القلَب: َشَرَحُه ووسََّعُه، وَحمََن األدَمي: لَيَّنُه حمن: املَْحُن، واالْمتحاُن، حنُو االْبتالِء، يقال: اْمَتحَ 
َده. واملِْحَنُة: ما ُميَْتَحُن به اإلنساُن من بَِليٍَّة حنو قوِله تعاىل: {فَاْمَتِحُنوُهنَّ} [املُمَتحَنة:  ]. وقد تقّدَم الكالُم 10ومدَّ

ُ قـُُلوبـَُهْم لِلتـَّْقَوى} [اُحلجَرات: يف االبِْتالِء {أُوَلِئَك الَّذِ  َّ ]، {َولِيـُْبِلَي اْلُمْؤِمِنَني ِمْنُه َبَالًء َحَسنًا} 3يَن اْمَتَحَن ا
ُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الّرِْجَس} [األحَزاب: 17[األنَفال:  َّ َا يُرِيُد ا  ].33]، وذلك حنُو قولِه تعاىل: {ِإمنَّ

ُ َما َيَشاُء حمو: املَْحُو: إزاَلُة األثَ  َّ ا َمتُْحو السَّحاَب واألثـََر. قال تعاىل: {َميُْحو ا ر، ومنه قيَل لِريِح الشَّماَل َحمَْوٌة، َأل
ا، ويـُْثِبُت ذنوَب 39َويـُْثِبُت} [الّرعد:  ]، أي ميحو سبحانه وتعاىل ما يشاء من ذنوب املؤمنني فضًال، فُيْسِقُط عقا

 ْدًال.الكفاِر ومن يريد عقابَُه ع
لدَّْوِر فيها، يقاُل: َخمََرت السَِّفيَنُة َمتَْخُر َخمْراً وُخمُوراً، إذا َشقَِّت  املاَء ِجبُْؤُجؤها خمر: َخمُْر املاِء لألرِض: اْسِتقباُهلا 

اْسَتْمَخَر «ال بعضهم: ]. ق14ُمْستَـْقِبَلًة له. فهَي ماِخَرٌة. واجلمُع: املَواِخُر {َوتـََرى اْلُفْلَك َمَواِخَر ِفيِه} [الّنحل: 



َْنِفِه لتكوَن أَْرَوَح لنَـَفِسِه، واْمَتَخَر الفرُس الريَح مثل استْمَخَرها. واملاخور: املوضُع الذي يُباُع »: الفرُس الريحَ   فيه اخلمر؛ أو املوضُع الذي تُربُط فيه الّدواب.قابـََلها 
ا الطَّْلُق فهي ماِخٌض، قال تعاىل: {فََأَجاَءَها اْلَمَخاُض} خمض: َخمََضِت احلاِمُل َمتَْخُض َخمَاضاً: د والُده ا وَضَرَ

 ]، أي جاء مرمي الطَّْلُق، وهو َوَجُع الوالدِة، فَأْجلََأها إىل التََّمسُِّك ِجبِذِْع النَّْخَلِة.23[َمرَمي: 
ُة: للوقِت املُْمَتدِّ وهو ُة اجلَْرِح، ما جيتمُع فيه  مد: أْصُل املَدِّ اجلَرُّ والسَّْيُل، ومنه املُدَّ يَقُع يف الغالِب على الكثري، وِمدَّ

نَـْيَك}  لنظر إليه {َوَال َمتُدَّنَّ َعيـْ ٌر آخُر، وَمَدْدُت َعْيِين إىل كذا: طمحت  ُه  [طه: من الَقْيِح؛ وَمدَّ النـَّْهُر، وَمدَّ
تُ 131 ها املَِديَد، وهو ِبْزٌر وَدِقيٌق خيلطاِن ِمباء، وأمدَّ اجلَْيَش مبََدٍد: نَصرَُه ] اآليَة. َوَمَدْدتُُه يف َغيِِّه. وَمَدْدُت اإلبَل: َسَقيـْ

]. وأكثُر ما جاء 45جبماعٍة غريِِه، واإلْنَساَن ِبطَعاٍم. قال تعاىل: {أَملَْ تـََر ِإَىل َربَِّك َكْيَف َمدَّ الظِّلَّ} [الُفرقان: 
ُهْم ِبَفاِكَهٍة َوحلٍَْم ِممَّا َيْشتَـُهوَن } [الطُّور: اإلْمداُد يف اخلِري، واملَدُّ يف الشرِّ {َوأَ  َ ُهْم ِبِه 22ْمَدْد َا منُِدُّ ]، {َأَحيَْسُبوَن أَمنَّ

َْمَواٍل َوبَِنَني} [نُوح: 55ِمْن َماٍل َوبَِنَني } [املؤمنون:  ِ ]، 125]، {ُميِْددُْكْم َربُُّكْم} [آل ِعمَران: 12]، {َوُميِْددُْكْم 
ُهْم ِيف طُْغَياِِْم يـَْعَمُهوَن } 79]، {َوَمنُدُّ َلُه ِمَن اْلَعَذاِب َمدا } [َمرَمي: 36وَنِن ِمبَاٍل} [النَّمل: {أَمتُِدُّ  ]، {َوَميُدُّ

} [األعرَاف: 15[البَـَقَرة:  ُه ِمْن بـَْعِدِه َسبـَْعةُ 202]، {َوِإخَوانـُُهْم َميُدُّونـَُهْم ِيف اْلَغيِّ  َأْحبٍُر} [لقَمان: ]، {َواْلَبْحُر َميُدُّ
]. واملُدُّ ِمَن 109]. وهو من قوِهلم: مَدْدُت الدَّواَة أُمدُّها. قال تعاىل: {َوَلْو ِجئْـَنا ِمبِْثِلِه َمَدًدا } [الكهف: 27

 كلغ.  15و  13املَكايِيِل، يراَوُح بَني 
ملكاِن: أق  ً اَم فيِه. َمدََّن املداِئَن أْي بَناها وَقصََّرَها. ومتْدين: تنعُّم، مدن: املَِديَنُة: فِعيَلٌة، ومجُعها ُمُدٌن. َمَدَن ُمُدو

ً: دخَل املدينَة. قال تعاىل: {َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى النَِّفاِق} [الّتوبَة:  ]، {َوَجاَء ِمْن أَْقَصى 101َوَمَدَن َمْد
 ].15الَقَصص: ]، {َوَدَخَل اْلَمِديَنَة} [20اْلَمِديَنِة} [يس: 

]. واملُُروَُّة:  5]، {وََكاَنِت اْمَرَأِيت َعاِقرًا} [َمرَمي: 176مرأ: يقاُل: َمْرٌء واْمرأٌَة، وقُِرىَء اْمُرٌؤ {ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك} [النَِّساء:  حلُْلُقوِم. وَمرَؤ الطَّعاُم وأْمَرأ، كماُل املَْرِء، كما أنَّ الرُُّجوليََّة َكماُل الرَُّجِل. واملريُء: َجمْرى الطََّعاِم والشََّرابِ  ، الالَِّصُق 
ملَريِء ملُوافـََقِة الطَّْبِع. قال {َفُكُلوُه َهِنيًئا َمرِيًئا } [النَِّساء:   ] ُدعاٌء لآلِكِل والشَّاِرِب.4إذا َختَصََّص 

ْم: اْختَـَلَط، وَمرَِج اخلاَمتُ يف ُأْصُبِعي، فهو مارٌِج، أي مرج: أْصُل املَرَِج: اخلَْلُط، واملُُروُج: االْخِتالُط. يقاُل: َمرَِج أْمُرهُ 
] أي اختلط أمرهم، مّرة قالوا: جمنون، 5اْلتَـَبَس املخرَُج فيه. ويقاُل: أْمٌر َمرِيٌج، أي ُخمَْتِلٌط {فـَُهْم ِيف أَْمٍر َمرِيٍج } [ق: 

طلة. مة  واملَْرجاُن ِصغاُر اللُّْؤُلِؤ {َكأَنـَُّهنَّ اْلَياقُوُت َواْلَمْرَجاُن  ومّرة قالوا: كاهن، ومّرة: ساحر، ومل يتفقوا على أيٍّ 
] ذكَر سبحانه عظيَم ُقدرتِه حيُث َخَلَق اْلبحَرين: 53]. ويف قوله: {َمرََج اْلَبْحَرْيِن} [الُفرقان: 58} [الرَّمحن: 

َي َأحُدُمها على اآلَخِر. وَمرٌْج: يقاُل لألرِض اليت َيْكثـُُر العذَب واملاِلَح، وخلَط طرَفيِهما عند اْلِتَقاِئهما من غري أن يـَْبغِ 
ٍر } [الرَّمحن:  َ  ] أي َهلِيٍب ُخمَْتِلٍط.15فيها النَّباُت فَـَتْمرَُج فيه الدَّواُب. وقولُه: {ِمْن َمارٍِج ِمْن 



ُة الَفرَِح، والتـََّوسُُّع فيه. قال: {َوَال َمتِْش ِيف اَألرْ  ُتْم تـَْفَرُحوَن 37ِض َمَرًحا} [اإلسَراء: مرح: املَرَُح: ِشدَّ ] {َذِلُكْم ِمبَا ُكنـْ
ُتْم َمتَْرُحوَن } [َغافر:  لباطل 75ِيف اَألْرِض بَِغْريِ احلَْقِّ َوِمبَا ُكنـْ ]. والفرح قد يكون حبقٍّ فيحمُد عليه، وقد يكون 

طًال.  فيندم عليه، وأما املرح فال يكون إالّ 
] واملارُِد واملَرِيُد ِمْن َشياِطِني اِجلنِّ واإلْنِس: املُتَـَعرِّي ِمَن اَخلْرياِت، 7ُكلِّ َشْيطَاٍن َمارٍِد } [الصَّافات:   مرد: {َوِحْفظًا ِمنْ 

عن الشَّعر. ِدِه من قوهلم: َشَجٌر أْمَرُد إذا تـََعرَّى من الَوَرِق. ومنه قيَل: َرْمَلٌة َمْرداء أي مل تـُْنِبْت شيئاً، ومنه األْمَرُد لَِتَجرُّ 
َمَرَد على الكذب، «ومنه قيَل: َمرَِد فالٌن َميَْرُد: تطاَوَل يف املعاصي، وَمَرَد على الشيء: َمَرَن واستمرَّ عليه، يُقاُل: 

ق، وأقاُموا ] أي َمَرنُوا على النِّفا101قال: {َوِمْن أَْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى النَِّفاِق} [الّتوبَة: ». وَمَرَد على القبائحِ 
ً َمرِيًدا } [النَِّساء:  ] فمعناه: وإن يطيعوَن بعبادِة 117عليِه ومل يـَُتوبُوا عنه. وأّما قوله تعاىل: {َوِإْن َيْدُعوَن ِإالَّ َشْيطا

خلروج عن طاعِة ربِّه. واملَُتمّرُِد: العايت، اخلارُج عن الطَّاعة. وقول ُه: {ُممَرٌَّد ِمْن األصناِم إالَّ الشيطاَن الذي َمترََّد 
 ] أي ُممَلٌَّس.44قَـَوارِيَر} [النَّمل: 

: أصلها: َمرَر فُأدغمت {َمرَّ َعَلى قـَْريٍَة} [البَـَقَرة:  للَّْغِو َمرُّوا ِكَراًما } [الُفرقان: 259مرَّ ِ ]. قال تعاىل: {َوِإَذا َمرُّوا 
هِل اللَّْهو، وذوي اللَّْغِو مَ 72 رُّوا منّزِِهَني أنفسهم، ُمعِرضَني عنهم. وقال تعاىل: {َويـَُقولُوا ] أي وإذا مرَّ املؤمنون  ] أي ِسْحٌر ذاِهٌب، ُمْضَمِحلٌّ ال يـَْبقى، وهو ِمَن املُروِر، أو َعْكُسُه: ِسحٌر قائٌم ودائم. 2ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ } [الَقَمر: 

والشدُة واملِّرُة نظائُر: قيَل: ذو ِمرٍة يف اهلواِء ذاهباً جائِياً  ] وقيل: القوةُ 6وقال تعاىل: {ُذو ِمرٍَّة َفاْستَـَوى } [الّنْجم: 
زًال صاعداً، وهو جربيل (ع) .  و

] أي ِهَي َأَشدُّ دهاًء وَمراَرًة ِمْن أيِّ أمٍر آَخَر، ألّن اَألَمرَّ هو 46وأما قوله تعاىل: {َوالسَّاَعُة َأْدَهى َوأََمرُّ } [الَقَمر: 
 لبالء.األشدُّ مرارًة يف ا

إلْنساِن، وذلك نوعان: األوُل َمَرٌض ِجْسِمّي، وهو املذكور يف قولِه:  مرض: املََرُض: اخلُُروُج عن االعتدال اخلاصِّ 
]. والثاِين عبارٌة عن الرَّذائِل، كاجلْهِل 91]، {َوَال َعَلى اْلَمْرَضى} [الّتوبَة: 61{َوَال َعَلى اْلَمرِيِض َحرٌَج} [النُّور: 

َُّ َمَرًضا}واُجلْنبِ  ]، 10[البَـَقَرة:   والُبْخِل والنِّفاِق وغريها من الرَّذائِل اخلُُلِقيَِّة، حنُو قولِه: {ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض فـََزاَدُهُم ا
بُوا} [النُّور:  ِْم َمَرٌض فـََزاَدتْـُهمْ 50{َأِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض أَِم اْرَ  رِْجًسا ِإَىل رِْجِسِهْم} [الّتوبَة: ]، {َوأَمَّا الَِّذيَن ِيف قـُُلِو

ً وَُكْفًرا} [املَائدة: 125 ُهْم َما أُْنزَِل ِإلَْيَك ِمْن َربَِّك طُْغَيا ] وُيَشبَُّه النِّفاُق والُكْفُر 64]، وذلك حنُو: {َوَلَيزِيَدنَّ َكِثريًا ِمنـْ
ا مانعًة عن إْدراِك ال ملََرض، إما لكوِ كاملََرِض املانِع للبدن عن التصرِف الكامِل، وإما   فضائلِ وحنُوُمها من الرذائل 

اَر اآلِخَرَة هلََِي اْحلَيَـَواُن َلْو َكانُ  ا مانعًة عن حتصيِل احلَياِة األْخَرويَِّة املذكورِة يف قولِه: {َوِإنَّ الدَّ وا يـَْعَلُموَن } لكوِ ا إىل االْعتِ 64[الَعنكبوت:   قاداِت الرَِّديئِة فتكون حينها النفس مريضة.]، وإّما ِلَمْيِل النـَّْفِس 
]، {َفَال َتُك 55: مري: املِْريَُة: التـََّردُُّد يف األْمر، وهو أَخصُّ من الشَّكِّ {َوَال يـََزاُل الَِّذيَن َكَفُروا ِيف ِمْريٍَة ِمْنُه} [اَحلجّ 

]، {َأَال ِإنـَُّهْم ِيف ِمْريٍَة ِمْن 23ِيف ِمْرَيٍة ِمْن لَِقائِِه} [السَّجَدة: ]، {َفَال َتُكْن 109ِيف ِمْريٍَة ِممَّا يـَْعُبُد َهُؤَالِء} [ُهود: 



]، 34]. واالْمِرتاُء واملُماراُة: املُحاجَُّة فيما فيه ِمْريٌَة {قَـْوَل احلَْقِّ الَِّذي ِفيِه َميْتَـُروَن } [َمرَمي: 54لَِقاِء َرِِّْم} [ُفّصَلت: 
]، {َفَال ُمتَاِر ِفيِهْم ِإالَّ ِمرَاًء ظَاِهًرا} 12]، {أَفـَُتَماُرونَُه َعَلى َما يـََرى } [الّنْجم: 63ُروَن } [اِحلجر: {ِمبَا َكانُوا ِفيِه َميْتَـ 

.22[الكهف:   ] وأْصُله من َمَرْيُت النَّاَقَة، إذا َمَسْحَت َضْرَعها لَِتِدرَّ
 معناها العابدة.مرمي: َمْرَميُ: اْسٌم أْعَجِميٌّ، اْسُم أمِّ عيسى (ع) ، و 

]، {َوِمَزاُجُه ِمْن َتْسِنيٍم } [املطّفِفني: 5مزج: مزَج الشَّراَب: َخَلَطه. واملِزاُج: ما ُميْزَُج به {ِمَزاُجَها َكاُفوًرا } [اإلنَسان: 
 ].17]، {ِمَزاُجَها َزْجنَِبيًال } [اإلنَسان: 27

] وهو قوُل الَكاِفريَن 7إ: َكَفُروا َهْل َنُدلُُّكْم َعَلى َرُجٍل يـُنَـبُِّئُكْم ِإَذا ُمّزِقْـُتْم ُكلَّ ُممَزٍَّق ِإنَُّكْم َلِفي َخْلٍق َجِديٍد } [َسبَ وفرَّقْـَناُهم يف كلِّ وجٍه يف البالد كلَّ التفريق. وقال تعاىل: {َوَقاَل الَِّذيَن  ] أي19مزق: {َوَمزَّقْـَناُهْم ُكلَّ ُممَزٍَّق} [َسَبإ: 
ْم مبعوثوَن: هل َنُدلُُّكْم على َمْن يقوُل هذا، َأْي إذا ِمتُّْم، وُقطِّْعُتْم كلَّ لَِبعِضِهِم الَبعِض بِ  َّ تعجٍُّب ِمْن قوِل النَّيبِّ (ص) أ

ا فإنَُّكْم لَسوَف ُختَْلقوَن ِمْن جديٍد!. ُ  تقطيٍع، وَأَكَلْتُكُم األرُض وِسباُعها وطيوُرها وَحَشرا
]. 69. والِقْطَعُة منه: ُمْزنٌَة {أَأَنـُْتْم أَنـَْزْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن أَْم َحنُْن اْلُمْنزِلُوَن } [الواِقَعة: مزن: املُْزُن: السَّحاُب املُِضيءُ 

ملُ   ْزِن. ومَزْنتُ ويقاُل للِهالِل الذي َيْظَهُر من ِخالِل السَّحاِب اْبُن ُمْزنَة. وُفالٌن يـََتَمزَُّن، أي يـََتَسخَّى كأنَُّه يـََتَشبَُّه 
ملُْزِن. ً: َشبـَّْهتُه   فال

مسح: املَْسُح: إْمراُر الَيِد على الشيِء، وإزالُة األثَِر عنه. وقد ُيْستَـْعَمُل يف ُكلِّ واحد منهما، يقاُل: َمَسْحُت َيِدي 
ملَْسِح،  ملِْنِديِل، وقيَل للدِّْرَهِم األْطَلِس: َمِسيٌح، وللمكاِن األْمَلِس: أْمَسُح. وَمَسَح األرَض: َذرَ  َ عن السَّْري  َعها. وُعربِّ

لذَّرِْع، فقيَل: َمَسَح الَبِعُري املفاَزة وَذَرَعها. واملَْسُح يف تعاُرِف الشرِع: إمراُر املاِء على األعضا َ عنه  ِء. يقاُل: كما ُعربِّ
لسيِف، ِكنايٌَة عن الضرِب،  6: َمَسْحُت للصالِة وَمتَسَّْحُت {َواْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم} [املَائدة ]. وَمَسْحُته 
لسُّوِق} [ص:  ِ  ].33كما يقاُل: َمَسْسُت. قال تعاىل: {َفَطِفَق َمْسًحا 

اصٌّ مسخ: املَْسُخ: تْشِويُه اخلَْلِق واخلُُلِق، وحتويُلُهَما من صوَرٍة إىل ُصوَرة. قال بعُض اُحلَكماِء: املَْسُخ نوعاِن: َمْسٌخ خ
َنِة وهو َمْسُخ اخلَْلِق، وَمسٌخ قد َحيْصُل يف ُكلِّ زماٍن، وهو َمْسُخ اخلُُلِق. وذلك َأْن َيصَري اإلْنساُن َحيَْصُل  ِة اِحلْرِص كالَكْلِب، ويف الشََّرِه كايف الَعيـْ ِت، حنُو أْن َيِصَري يف ِشدَّ خلْنزير، ويف ُمَتَخلِّقاً ِخبُُلٍق َذميٍم ِمْن َأْخالِق بعِض احلَيوا

ُهُم اْلِقَرَدَة َواْخلََنازِيَر} [املَائدة: ا ]، وقولُه: 60لغباوة كالثور. قال: وعلى هذا أحُد الوْجَهِني يف قولِه: {َوَجَعَل ِمنـْ
] يـََتضمَُّن األمريِن، وإْن كان يف األوَِّل َأْظَهَر، واملكانة أي املنزلة والقدر. 67{َلَمَسْخَناُهْم َعَلى َمَكانَِتِهْم} [يس:   ما املكان فهو الذي حيوي األشياء. واملَِسيُخ ِمَن الطَّعاِم: ما ال َطْعَم له، قاَل الشاِعُر:وأ

 وأْنَت َمِسيٌخ َكَلْحِم احلُوارِ 
: ال ً واستعماًال. واملَاِسِخيُّ ُتها وأَزْلُتها حىت أزَْلُت ِخلَقَتها عْن حاِهلا، مبعىن هزهلا إتعا ُس، َقوَّاوَمَسْخُت الناقَة: أْنَضيـْ

 وأصلُه كان من كثرة النسبِة إىل ماِسخة، وهو رجل من قبيَلِة اَألْزِد، فقيل لكلِّ قَـوَّاٍس ماِسِخيٌّ، ولكلِّ حدَّاٍد هالكيٌّ.



 مسد: املََسُد: لِيٌف يـُتََّخُذ من جريِد النَّْخِل، أي من ُغْصِنه، فُيْمَسد أي يـُْفتَـُل. قال تعاىل: {ِيف ِجيِدَها َحْبٌل ِمنْ 
 ]. وامـرأٌة َممُْسوَدٌة: َمْطويَُّة اخلَْلِق كاحلبِل املْمُسوِد.5ٍد } [املََسد: َمسَ 

 مس: املَـسُّ كاللَّْمِس، لكن اللَّْمُس قد يقاُل ِلطََلِب الشيِء، وإن مل يُوَجْد، كما قال الشاِعُر:
 وأْلمُسه فال أِجُده

َ به عن النكاِح، فقيَل: َمسَّها، وماسَّها {َوِإْن َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن واَملسُّ يقاُل فيما يكوُن َمَعه إْدراٌك حباسَِّة اللَّمْ  ِس، وُكينِّ
] وقُرىَء: ما 236]، {َال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن طَلَّْقُتُم النَِّساَء َما ملَْ َمتَسُّوُهنَّ} [البَـَقَرة: 237قـَْبِل َأْن َمتَسُّوُهنَّ} [البَـَقَرة: 

َملسِّ عن 47 َيُكوُن ِيل َوَلٌد َوملَْ َميَْسْسِين َبَشٌر} [آل ِعمَران: مل ُمتاسُّوُهنَّ {َأىنَّ   َ ]. واملَِسيُس، ِكنايٌَة عن النِّكاِح، وُكينِّ
} [البَـَقَرة:   من ]، واَملسُّ يقاُل يف ُكلِّ ما يناُل اإلْنسانَ 275اجلُنون {َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ

ُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّرَّاُء} [البَـَقَرة: 80أًذى، حنُو: {َوقَاُلوا َلْن َمتَسََّنا النَّاُر} [البَـَقَرة:  تـْ ]، {ُذوُقوا َمسَّ َسَقَر 214]، {َمسَّ
ُهْم إِ 41]، {َمسَِّينَ الشَّْيطَاُن} [ص: 83]، {َمسَِّينَ الضُّرُّ} [األنبَياء: 48} [الَقَمر:  َذا َهلُْم َمْكٌر ِيف ]، {َمسَّتـْ

تَِنا} [يُونس:  َ ]. واملَِساُس (ِفعال) من املماسة، ويف فعِل السَّامريِّ 67]، {َوِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ} [اإلسرَاء: 21آ
عندما َصَنَع لبين إسرائيل عجًال فـََعَبدوُه وأََمَرُه موسى (ع) أن يفارق قومه ويذهب شريداً يف األرض، قوله تعاىل: 

، حىت مات جوعاً 97اْذَهْب َفِإنَّ َلَك ِيف اْحلََياِة َأْن تـَُقوَل َال ِمَساَس} [طه: {فَ  ] فعاَش الساِمريُّ ال َميَسُّ وال ُميَسُّ
 وعطشاً.

ِِْحَساٍن} [البَـَقَرة:  ُميِْسُك ]. وقال: {وَ 229مسك: إْمساُك الشيِء: التعلُُّق به وِحفظُه {فَِإْمَساٌك ِمبَْعُروٍف َأْو َتْسرِيٌح  لشيِء، إذا َحترَّْيُت اإلمساَك {َفاْسَتْمِسْك 65السََّماَء َأْن تـََقَع َعَلى اَألْرِض} [اَحلّج:  ] أي َحيفُظها. واستمَسْكُت 
لَِّذي أُوِحَي إَِلْيَك} [الّزخُرف:  ً ِمْن قَـْبِلِه فـَُهْم ِبِه ُمْسَتْمِسُكوَن } [الزّ 43ِ ]. ويقاُل: 21خُرف: ]، {أَْم آتـَيـَْناُهْم ِكَتا

]. يقاُل: أْمَسْكُت عنه كذا، أي َمنَـْعُته {َهْل 10متسَّْكُت به، ومَسْكُت به {َوَال ُمتِْسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر} [املُمَتحَنة: 
إلْمساِك. واملُْسَكُة من الطعاِم والش38ُهنَّ ممُِْسَكاُت َرْمحَِتِه} [الزَُّمر:  َ عن الُبْخِل   راِب: ما ُميِْسُك الرََّمَق.]. وُكينِّ

َتِليِه} [اإلنَسان:  ذا: خلطُته، وهو 2مشج: {أَْمَشاٍج نـَبـْ ] أي أْخَالٍط ِمن ماء الرجل وماء املرأة. ومشجت هذا 
لنُّْطَفِة من الُقَوى املُْخَتِلَفِة املشاِر إليها بقولِه: { ُ تعاىل  َّ َوَلَقْد َخَلْقَنا ممشوج ومشيج، وذلك عبارٌة َعمَّا َجَعَلُه ا

َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اِإلْنَساَن ِمْن ُسَالَلٍة ِمْن ِطٍني *مثَُّ َجَعْلَناُه نُْطَفًة ِيف قَـَراٍر َمِكٍني * مثَُّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة 
 َ  ] أي خيتلف عن بقية املخلوقات.14-12ُه َخْلًقا آَخَر} [املؤمنون: اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْوَ اْلِعظَاَم حلًَْما مثَُّ أَْنَشْأ

رَادٍة {ُكلََّما َأَضاَء َهلُْم َمَشْوا ِفيِه} [البَـَقَرة:  ]، {َفِمنـُْهْم َمْن َميِْشي 20مشى: املشُي: االْنِتقاُل من َمكاٍن إىل مكاٍن 
ً} [الُفرقان: ]، {َميُْشوَن َعَلى اَألرْ 45َعَلى َبْطِنِه} [النُّور:  ]. 15]، {فَاْمُشوا ِيف َمَناِكِبَها} [املُلك: 63ِض َهْو

ملَْشي عن النَِّميَمِة، ومنه قوله تعاىل: {َمهَّاٍز َمشَّاٍء بَِنِميٍم } [الَقَلم:  لنَّميمة بني النّاِس. 11وُيَكىنَّ  ] أي َميشي كثرياً 



ْبُت َمْشياً وَمْشواً. واملاِشَيُة: القطيُع ِمَن األغناِم، وقيل: امرأٌة ماشيٌة: َكثـَُر وُيَكىنَّ ِبِه عن ُشْرِب املُْسِهِل، فقيَل: َشرِ 
 أَوالُدها.

ُتُه، واملِصْ  ُر: احلدُّ. مصر: املِْصُر: اْسٌم ِلُكلِّ بـََلد َممُْصوٍر أي َحمُْدوٍد، ومجُُعه أَْمَصاٌر، يقاُل: َمَصْرُت ِمْصراً، أي بـَنَـيـْ
 َر ِمبُُصورِها، أي ُحُدوِدها. قال الشاِعُر:اْشتَـَرى ُفالٌن الدا

 بني النهاِر وبني الليِل قد َفَصالَ      وجاِعُل الشمِس ِمْصراً ال خفاَء به
]. واملاِصُر: احلاِجُز بني املاَءْيِن. وَمَصْرُت الناقَة، إذا َمجَْعُت أطراَف 99قال تعاىل: {اْدُخُلوا ِمْصَر} [يُوُسف:  

ا، أي حيتِلُبوَن منها قليًال قليًال. وثـَْوٌب ممَُصٌَّر: ُمَشبَُّع األصابِع على َضْرِعه ُتها، ومنه قيَل: َهلُْم َغلٌَّة َميَْتِصروَ ا َفَحَلبـْ
َس ِبَكْسِب التـَّيَّاِس ما مل ميَْ  قٌة َمُصوٌر: بطيئة خروج اللََّنبِ. وقال اَحلَسُن: ال   ُصْر وملالصَّْبِغ، وفيه ُصْفَرٌة َقليَلٌة. و

ْصبـَُعْيِه، ويـَْبِسْر على الشاِة قبَل وْقِتها. واملَِصُري: املَِعى، مجُعُه أَْمِصرة، وُمْصراٌن مجعُ  ُه مصارين. يـَْبِسْر، أي َحيَْتِلْب 
 وقيَل: َبْل هو َمْفَعٌل من صاَر ألنه ُمْستَـَقرُّ الطَّعاِم.
 ومل يـَْنَضْج، قال الشاِعُر: مضغ: املُْضغُة: الِقْطَعُة من اللَّْحِم َقْدَر ما ُميَْضُغ،

 يـََلْجَلُج ُمْضَغًة فيها أنيضُ 
َتِهي إليها اجلَِنُني بعَد الَعَلَقِة. قال تعاىل: {َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة مُ   ْضَغًة َفَخَلْقَنا أي غَري ُمْنِضٍج، وُجِعَل امساً للحالِة اليت يـَنـْ

َقى عن املَْضغ يف الَفِم. 5لََّقٍة َوَغْريِ ُخمَلََّقٍة} [اَحلّج: ]، {ُمْضَغٍة خمَُ 14اْلُمْضَغَة ِعظَاًما} [املؤمنون:  ]. واملُضاَغُة: ما يـَبـْ
َئِة الَقْوس، الواحدُة:  ْدقاِن، ِلَمْضِغِهما الطَّعاَم. واملَضاِئُغ: الَعقباُت اللَّواِيت على َطَريفَْ َهيـْ  َمِضيَغٌة.واملاِضغاِن: الشِّ

]، {فـََقْد 8فاُذ، ويقاُل ذلك يف األْعياِن واألحداِث {َوَمَضى َمَثُل اَألوَِّلَني } [الّزخُرف: مضى: املُِضيُّ واملَضاُء: النَّ 
 ].38َمَضْت ُسنَُّة اَألوَِّلَني } [األنَفال: 

اُل: َمَطَرْتنا السَّماُء مطر: املََطُر: املاُء املُْنَسِكُب من السَّحاِب، ويوٌم َمِطٌري، وماِطُر وممُِْطٌر، وواٍد َمِطٌري، أي َممْطُوٌر، يق
ًرا َفَساَء َمَطُر وأمَطَرتْـَنا. وما ُمِطْرُت منه خبري. وقيَل: إنَّ َمَطَر يقاُل يف اَخلْري، وأْمَطَر يف الَعذاِب {َوأَْمَطْرَ َعَلْيِهْم َمطَ 

]، 84 َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْجرِِمَني } [األعَراف: ]، {َوأَْمَطْرَ َعَلْيِهْم َمَطًرا َفاْنظُْر َكْيفَ 173اْلُمْنَذرِيَن } [الشَُّعَراء: 
َنا ِحَجاَرًة ِمَن السََّماِء} [األنَفال: 82{َوأَْمَطْرَ َعَليـَْها ِحَجارًَة} [ُهود:  ]. وَمطََّر وَمتَطََّر فالٌن: 32]، {َفَأْمِطْر َعَليـْ

َطر. واملُْسَتْمِطُر: احملتاُج للَمَطر، واملَكاُن الظاهُر للَمطر، َذَهَب يف األرِض َذهاَب املََطر. وفرٌس ُمَتَمطٌِّر أي سريٌع كاملَ 
 ويـَُعبـَُّر به عن طاِلب اخلِري واملعروِف، قال الشاِعُر:

 فواٍد ِخطاٌء وواٍد َمِطرْ 
َمطَّى } [الِقيَاَمة: مطى: املطا: َمتَدُّد البدِن من الَكَسِل. وأصُلُه: أن يكون َمَطاه، أي ظهره. {مثَُّ َذَهَب ِإَىل َأْهِلِه يـَتَ  

رَكُب َمطاُه من ] أي َميُدُّ َمطاُه، أي َظْهَرُه، وتقديرُه: أنَّه َيرِجُع إَىل أَهِله يـَتَـَبْختَـُر وَخيْتال يف ِمْشَيِتِه. واملَِطيَُّة: ما يُ 33



لضم والكسر): الصاِحُب املُْعَتمَ  ُتُه: رَِكْبُت َمطاُه. واملِْطُو ( ُد عليه، وَتْسِميَـُتُه بذلك َكَتْسِمَيِتِه الَبعري. وقد اْمَتَطيـْ
 لظَّْهر.

مع: َمَع ظرف مكان أو زمان. حنُو: ُمها َمعاً يف الداِر، أو يف الزماِن، حنُو: ُوِلدا معًا، أو يف املعَىن كاْلُمَتضايِفِني حنُو 
إّما يف الشََّرِف والرُّتْـَبِة حنُوُمها َمعاً يف األِخ واألِب، فإن أَحَدُمها صاَر أخاً لآلَخر يف حاِل ما صاَر اآلَخُر أخاُه، و 

ََّ َمَعَنا ] أي 40} [الّتوَبة: الُعُلوِّ، ويـَْقَتِضي معَىن النُّْصَرِة وأنَّ املُضاَف إليه لفظ َمَع هو املَْنُصوُر حنُو: {َال َحتَْزْن ِإنَّ ا
ُ َمَعَنا« الذي َمع ُيضاُف إليه يف قولِه:  َّ ََّ َمَع الَِّذيَن اتـَُّقْوا} هو َمْنصُ » إن ا . قال تعاىل {ِإنَّ ا ِصُر وٌر، أي 

ُتْم} [اَحلديد: 128[الّنحل:  ََّ َمَع الصَّاِبرِيَن } [البَـَقَرة: 4]، {َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنـْ ََّ َمَع 153]، {ِإنَّ ا ]، {َأنَّ ا
} [الشَُّعَراء:  ]، كذلك قول موسى:36اْلُمتَِّقَني } [الّتوبَة:  ]. وَرُجٌل إمََّعٌة: من شأنِِه أن يقوَل 62{ِإنَّ َمِعَي َريبِّ

 ِلُكلِّ واحد: أ َمَعَك.
] واملَِعيُز: مجاعُة املََعز، كما يقاُل: َضِئٌني ِجلماَعِة الضَّْأن. و 143معز: قال تعاىل: {َوِمَن اْلَمْعِز اثـْنَـْنيِ} [األنَعام: 

 َعَزَل هذه عن هذه.»: َن الضَّْأنَ َمَعَز املََعَز وَضأَ «
َْتِيُكْم ِمبَاٍء َمِعٍني } [املُلك:  ً: َجَرى، فهو َمِعٌني. 30معني: قال تعاىل: {َفَمْن  ] وهو من قوِهلم: َمُعَن املاُء ُمُعو

َنُع عن الطالب، وقال بعُضهم: إنَّ وَجمارِي املاِء: ُمْعناٌن. وأْمَعَن الفرُس: َتباَعَد يف َعْدوِِه. واملاعون: الوعاُء الذي ال ميُ 
ىل: املاعوَن أصُلُه معونة، واأللف عوضاً عن التاء. ويقال: َمَعَن املوِضُع أو النـَّْبُت، ميَعُن َمْعناً: ُروَي ِمَن املاِء. قال تعا

واٌء أكانت من أدوات ]، أي األشياء اليت يستعريها الناُس من بعضهم البعض س7{َوَميْنَـُعوَن اْلَماُعوَن } [املَاعون: 
هو القرُض تُقرُضه، «ومتاع البيت، أم من احلاجات اليت ال ُمتنع كاملاِء وامللح. وعن جعفر الصادق (ع) قال: 

 ».واملعروف تصنُعه، ومتاُع البيت تُعريُه
ِقيٌت. وَمقََّتُه أي بـَغََّضُه، فهو مقت: املَْقُت: البـُْغُض الشديُد لَِمْن َتراُه َتعاَطى الَقِبيَح، يقاُل: َمَقَت َمقاَتًة، فهو مَ 

]، {ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا يـَُناَدْوَن َلَمْقُت 22َمِقيٌت وَممُْقوٌت. قال تعاىل: {ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشًة َوَمْقًتا َوَساَء َسِبيًال } [النَِّساء: 
َِّ َأْكبَـُر ِمْن َمْقِتُكْم أَنـُْفَسُكْم ِإْذ ُتْدَعْوَن ِإَىل اإلِ  م ملّا رأوا أعماهلم ونظروا يف  10ميَاِن فَـَتْكُفُروَن } [َغافر: ا ] واملعىن أ

كم يف الدنيا أكُرب من َمْقِتُكْم  م املالئكة: ملقت هللا إ د م ودخلوا النار فمقتوا أنفسهم لسوء صنيعها،  كتا
 أنفَسكْم يف اآلخرة ألنكم كنتم ُتدَعْون إىل اإلميان فلم َتْسَتجيبوا.

ً فَـَرقْـَناُه لِتَـْقَرأَُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمكْ  ٍث} [اإلسرَاء: مكث: املُْكُث، واملُُكوُث: ثباٌت َمَع انِْتظاٍر، قولُه تعاَىل: {َوقـُْرآ
ِْم ويكونوا أقدَر على التأمُِّل والتفكُِّر فيه. وقال: {َفَمَكثَ 106 َر  ]، أي على تثبٍُّت وتـَُؤَدٍة ليكوَن أثبَت يف قلِو َغيـْ ] أي اْلَزُموا 10]، وقوله: {فـََقاَل ِألَ◌ْهِلِه اْمُكُثوا} [طه: 77]، {ِإنَُّكْم َماِكثُوَن } [الّزخُرف: 22بَِعيٍد} [النَّمل: 

 مكاَنُكْم، انـَْتِظُروا.



َكُروا َمْكًرا َوَمَكْرَ َمْكًرا َوُهْم َال مكر: املْكُر: ُهَو ُحماَوَلُة التَّدبِري ُخْفَيًة ِإلجياِد املَْخرَِج يف َموضوٍع ما، قال تعاىل: {َومَ 
]. واملَْكُر 30]، {َوِإْذ َميُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا لِيُـْثِبُتوَك َأْو يـَْقتـُُلوَك أَْو ُخيْرُِجوَك} [األنَفال: 50َيْشُعُروَن } [النَّمل: 

وُهَو نوعان: َمْكٌر َحَسٌن َحمْموٌد، وذلك َأْن يـََتَحرَّى فاِعُلُه ِفْعَل مجيٍل  َيكوُن ِلَصْرِف اْلَغْريِ َعمَّا يـَْقُصُدُه بَِتَصرٍُّف َلِبٍق، 
ُر اْلَماِكرِيَن } [آل ِعمَران:  ُ َخيـْ َّ َُّ َوا ٌء َمْذموٌم كقوِلِه َتعاىل: 54كما يف قوِلِه َتعاىل: {َوَمَكُروا َوَمَكَر ا ]، وَمْكٌر َسىيِّ

َِْهِلِه} [فَاِطر: {َوَال حيَِيُق اْلَمْكُر السَّىيِّ  ]، 45]. وقال ُسبحانَه: {أََفَأِمَن الَِّذيَن َمَكُروا السَّيَِّئاِت} [الّنحل: 43ُء ِإالَّ 
 )82(»اللَُّهمَّ اْمُكْر يل وال َمتُْكْر عليَّ «]. ويف َحديِث الدُّعاِء: 51{َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة َمْكرِِهْم} [النَّمل: 

: واملعىن: اللَّ  َِّ عدائي، َال ِيب، يَعين اْقِض ِمبا فيِه َخَالصي ِمْن َشرِّ َغْريي. وقال ابُن األثري: مكُر ا َِّ ِإالَّ اْلَقْوُم اْخلَاِسُروَن } ُهمَّ َأحلِِْق الَبالَء  ََْمُن َمْكَر ا َعدائِِه دون أوليائه. وهذا كقوِلِه َتعاىل: {َفَال  ] وقد 99اف: [األعرَ إيقاُع َبالئِِه 
ِر ما يـَْعُسُر يـَتَـَوهَُّم النَّاُس َأنَّ املَْكَر هو احليلة مطلقًا، يف حني أن الفرق بني املكر واحلِيَلِة، أنَّ احلِيَلة، َقْد َتكوُن ِإلظها لغِري، واملَْكُر ِحيَلٌة قد ُتوِقُعُه يف ِمْثِل الشََّرك. قولُه َتعاىل: ((َوَمكُروا)) يعَين  ِمَن الِفْعِل ِمْن َغِري َقْصٍد إىل اإلضراِر 

َُّ} [آل ِعمَران:  ُهْم يف َتدِبِري املَْخرَِج لَِنجاِة ِعيسى 54َنَصبوا َشرَكاً لَِقْتِل ِعيسى (ع)، {َوَمَكَر ا ] أْي كاَن َأسرََع ِمنـْ
َي املَُجازاُة على املَْكِر َمْكراً. واملَعىن: أَ  نـَُّهْم َلمَّا َتواَطُأوا على الَفْتِك بِعيسى (ع) كاَن (ع) َجزاًء على َمْكرِِهْم. وقد مسُِّ

ا أَْلقى ُهللا ُسبحانَُه وَتعاىل َشَبَه عيسى (ع) على َصاِحِبِهم اّلذي َوَشى ِبِه وأَنـَْقَذ ِعيسى ِمْن  ذلَك َمْكَرُهْم ِبِه، فـََلمَّ
لسَّماِء. فهذا هو املَْكُر اَحلَسُن ِمَن ِهللا ُسبحاَنه َمْكرِِهم، ُأِخَذ صاِحبُـُهم، وقُِتَل وُصِلَب، مث رُِفَع عيسى (ع) إىل ا

لَّذيَن َمَكروا َمْكراً َسيِّئاً، فـَُهَو ُجمازاتـُُهْم على َمْكرِِهْم. وقوله تعاىل: {َوِإْذ َميُْكُر ِبَك الَِّذيَن   َكَفُروا لِيـُْثِبُتوَك َأْو وَتعاىل  ُد إْذ َميُْكُر ِبَك الَّذيَن َكَفروا، وَقِد اْجَتَمُعوا للُمشاَورَِة يف َشْأِنَك  ] أي30يـَْقتُـُلوَك أَْو ُخيْرُِجوَك} [األنَفال:  َ ُحمَمَّ َلَة َرُجٍل واِحٍد أو ْخيرِجوَك ِمْن َمكََّة. وَميُكرونَ واذُْكْر  ِبَك َوْميُكر هللاُ ِِْم  ِبداِر النَّدَوِة لُيوثِقوَك وَحيِْبسوَك أو يـَْقُتلوَك ُكلُُّهْم قَـتـْ
ِهلْجَرِة إىل املَديَنِة فهاَجْرَت وَجنَّاَك ِمْن َمْكرِِهْم، ْن َأْوَحى َلَك ما َدبَّروُه، وأََمَرَك  وأَْفَشَل ُخمَطََّطُهْم. وهذا  بَِتْدِبِري أَمِرِك 

 َكما َجاَء يف قوِل الشَّاِعِر:ُأْسلوٌب َبالِغيٌّ َساَر عليِه الَعَرُب، وُهَو َأْن ُيَسمَّى اجلَزاُء على الِفْعِل ِمبِْثل َلْفِظِه  
َنا  فـََنْجَهَل َفوَق َجْهِل اجلَاِهليَنا     أال ال َجيَْهَلْن َأَحٌد َعَليـْ

ُكْم} [البَـَقَرة: وكما جاَء يف الُقرآِن الكرِمي َحيُث قاَل َتعاىل: {َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه ِمبِْثِل َما اْعَتَدى َعَليْ  
ا ُهَو َجزاٌء على اْعِتداِئِهم، وِمْثُل قولِه تعاىل: {َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئةٌ ] ف194 ْعِتداٍء وإمنَّ  ِمثْـُلَها} االعِتداُء الثَّاين َليَس 

َيْت َسيَِّئًة الْزِدواِج الكالِم، وليـُْعلَ 40[الّشورى:  َم أنَُّه ِعقاٌب عليه وَجَزاٌء، ] فالثَّانَِيُة لَْيَسْت ِبَسيِّئة يف اْحلَقيَقِة ولكنَّها مسُِّ
َِّ َمْكُرُهْم َوِإْن َكاَن َمْكُرُهْم لِتَـُزولَ   ِمْنُه اْجلَِباُل * َفَال وهذا القوُل يُوِضُحُه قولُُه َتعاىل: {َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم َوِعْنَد ا

ََّ ُخمِْلَف َوْعِدِه ُرُسَلُه} [إبراهيم:  هما كان مكرهم، ال يبطلون حجج القرآن وال حيجبون ]، أي م47-46َحتَْسَنبَّ ا
 دالئل النبوة.



ً ُسوًى } [طه:  ً َضيًِّقا} [الُفرقان: 58مكن: املكاُن: املَوِضُع احلَاوي لِلشَّيِء {َمَكا َها َمَكا ]، {َوِإَذا أُْلُقوا ِمنـْ
نَّا 13 ْنُت له، فـََتَمكََّن {َوَلَقْد َمكَّ ُته ومكَّ نـْ نَّاُهْم ِفيَما ِإْن 10ُكْم ِيف اَألْرِض} [األعَراف: ]. ويقاُل: َمكَّ ]، {َوَلَقْد َمكَّ

]، 6]، {َوُمنَكَِّن َهلُْم ِيف اَألْرِض} [الَقَصص: 57]، {أََوملَْ منَُكِّْن َهلُْم} [الَقَصص: 26َمكََّناُكْم ِفيِه} [األحقاف: 
ً من 13]، {ِيف قـََراٍر َمِكٍني } [املؤمنون: 55[النُّور:  {َولَُيَمكَِّننَّ َهلُْم ِدينـَُهُم الَِّذي اْرَتَضى َهلُْم} ]. وأْمَكْنُت ُفال

ِتُكْم. وقوله: {ِذي قـُوٍَّة 135ُفالٍن. ويقاُل: مكاٌن ومكانٌَة {اْعَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكْم} [األنَعام:  ] وقُرىء: على َمكا
كِّن ذي َقْدٍر وَمْنزَلٍة. وَمَكناُت الطَّْري، وَمُكناتُُه: َمقارُُّه. قال تعاىل: ] أي ُمَتمَ 20ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكٍني } [الّتكوير: 

َْن َهيَّأُه لَِيسَتِقرَّ 13{ِيف قـََراٍر َمِكٍني } [املؤمنون:  ] أي يف َمكاٍن َحِصٍني، وُهَو يَعين الرَِّحَم ِحبيُث َمكََّن فيه املاَء 
 َشْيٍء، قاَل الشاِعُر: فيه. واملَْكُنوُن. املَصوُن ِمْن كلِّ 
 ُميَِّزْت ِمْن َجْوَهٍر َمْكُنونِ      وِهَي َزهراُء ِمْثُل ُلْؤُلَؤِة الَغوَّاصِ 

لّرِيِش ِمَن الُغباِر والرِّيِح، 49ويف قوله تعاىل: {َكَأنـَُّهنَّ بـَْيٌض َمْكُنوٌن } [الصَّافات:   َنُه  ] َشبـَُّهُهنَّ ِببَـْيِض النَّعاِم َمكَّ
 ُهُهنَّ ِبَبْطِن البَـْيِض قـَْبَل أْن يـَُقشََّر وقبَل أْن َمتَسَُّه اَأليدي.وقيَل َشبـَّ 

ُر َميُْكو ُمكاًء: َصَفَر. وَمَكا الرُجُل: َصَفَر بِفيِه، أو شبَّك أصاِبَعُه ونـََفَخ فيها {َوَما َكاَن َصالَتُـ  ُهْم ِعْنَد مكو: مكا الطَّيـْ
] واملَعىن: ما كاَنْت َصالة املشركني يف اجلاهلية ِعنَد بـَْيِت ِهللا احلَراِم إالَّ 35ألنَفال: اْلبَـْيِت ِإالَّ ُمَكاًء َوَتْصِديًَة} [ا

 َتْصِدَيًة (تصفيقاً) وَصِفرياً َكَصِفِري الطُّيوِر.
ـاًء وَجـالًال، مجعه: أمالُء: أشراف  مأل: املَُأل: مجاعٌة َجيَْتِمُعون على رَأٍي فيمألون الُعيوَن رِواًء وَمْنظراً، والنـُُّفـوَس َ

]، {َوَقاَل اْلَمَألُ◌ ِمْن قَـْوِمِه} 246ووجوه القوم، أي القادُة فيهم {أَملَْ تـََر ِإَىل اْلَمَإلِ◌ ِمْن َبِين ِإْسَرائِيَل} [البَـَقَرة: 
أَيـَُّها اْلمَ 20]، {ِإنَّ اْلَمَأل َْمتَُِروَن ِبَك} [الَقَصص: 33[املؤمنون:  َ َألُ◌ ِإّينِ أُْلِقَي ِإَيلَّ ِكَتاٌب َكِرٌمي ]. وقوله: {قَاَلْت 
 ] أي خاطبت بلقيس أشراف قوِمها من الوزراء واألمراء وقادة اجليوش.29} [النَّمل: 

ِت وَحيَْفُظ اللحَم ِمَن الَفساِد، و  ِه أنَُّه َميَْنُع ِمَن الُعفو ا الطَّعاُم، وِمْن َخواصِّ ِمَن املاِء  املِْلحُ ملح: املِْلُح: مادٌة ُيصَلُح 
الَعَرُب: ماٌء ماِلٌح املاِلِح الذي َجتَمََّد. ويقاُل له: ِمْلٌح، إذا تـََغيـََّر َطْعُمُه، وإْن مل يـََتَجمَّْد، فيقاُل: ماٌء ِمْلٌح، وقـَلَّما تقوُل 

 ]. وَملَّْحُت الِقْدَر: أْلَقْيُت فيها املِْلَح.53{َوَهَذا ِمْلٌح أَُجاٌج} [الُفرقان: 
لَعِطيَِّة. قاَل ْمالُق: اإلفالُس ِمَن املاِل والزَّاِد، وِمنُه املََلُق والتََّملُُّق ألنَُّه اْجِتهاٌد يف تَـْقريِب املُْفِلِس للطََّمِع يف املق: اإلِ 

تـَْقتـُُلوا َأْوَالدَُكْم ] وهذا القول موجه للفقري. وأما قوله: {َوَال 151َتعاىل: {َوَال تـَْقتـُُلوا أَْوَالدَُكْم ِمْن ِإْمَالٍق} [األنَعام:  ] فموّجه لألغنياء أي َخْوفاً من فـَْقٍر أَْو َعْجٍز َعِن اإلنفاِق َعليهم، وذلك ألنَّ بعَض 31َخْشَيَة ِإْمَالٍق} [اإلسَراء: 
  َخْوفاً ِمَن الَفْقِر.َعَرِب اجلَاِهليَِّة كاَن يَِئُد الَبناِت، أي يقوم ِبَدْفِنِهنَّ َأْحياَء لَِئالَّ َيْكثـَُر أفراُد الَعائَِلةِ 

ألْمر والنـَّْهِي يف اجلُْمُهوِر، وذلك َخيَْتصُّ ِبِسياَسِة الناِطقَني، وهلذا يقاُل: َمِلُك  الناِس، وال ملك: املَِلُك: هو املَُتَصرُِّف 
لدِّيِن، وذلك لقولِه: {ِلَمِن اْلُمْلُك ] فتقديرُُه يف يوِم ا4يقاُل: َمِلُك األشياِء. وقولُه: {َماِلِك يـَْوِم الدِّيِن } [الَفاِحتَة: 



اِر } [َغافر:  َِِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّ ، وِمْلٌك هو الُقوَُّة على ذلك، تَـَوىلَّ 16اْليَـْوَم  ]. واملِْلُك نوعان: ِمْلٌك هو التملُك والتـََّويلِّ
. َفِمَن األوَِّل قولُه: {ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا ] ومن الثاِين قولُه: {ِإْذ َجَعَل 34قـَْريًَة أَْفَسُدوَها} [النَّمل:  أو مل يـَتَـَولَّ

] فجعَل النـُّبُـوََّة خمصوصًة، واملِْلَك عاّماً، فإنَّ معَىن املِْلِك َهُهنا هو الُقوَُّة 20ِفيُكْم أَنِْبَياَء َوَجَعَلُكْم ُمُلوًكا} [املَائدة: 
ا يـَتَـَرشَُّح للسياَسِة ال أنه َجعَ  َر يف َكثْـَرِة اليت  لتَّْمِكِني من زِماِم ُقواُه وَصْرفِ َلُهْم ُكلَُّهْم ُمتـََولَِّني لألْمر، فذلك ُمناٍف للِحْكَمِة، كَما قيَل: ال َخيـْ ها عن الرؤساِء. قال بعُضهم: املَِلُك اسٌم ِلُكلِّ َمْن َميِْلُك السياَسَة إما يف نفِسِه، وذلك 

َنا آَل ِإبـَْراِهيَم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َهواها، وإما يف غريِه، َسواءٌ   توىلَّ ذلك أم مل يـَتَـَولَّ على ما تقَدَم. قال: {فَـَقْد آتـَيـْ
َناُهْم ُمْلًكا َعِظيًما } [النَِّساء:  َِّ، فلذلك قال: {َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احلَْْمُد} [التّـَغاُبن: 54َوآتـَيـْ ائُِم  ]. واملُْلُك: اَحلقُّ الدَّ

] فاملُلُك َضْبُط الشيِء املَُتَصرَِّف فيه 26]، وقال: {ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء} [آل ِعمَران: 1
ِك تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمْن ُحلْكِم، واملِْلُك كاجلِْنِس للُمْلِك. َفُكلُّ ُمْلٍك ِمْلٌك، وليَس ُكلُّ ِمْلك ُمْلكاً {ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُملْ  ]، {َوَال َميِْلُكوَن َمْوً َوَال َحَياًة َوَال 16]، {َال َميِْلُكوَن ِألَ◌نـُْفِسِهْم نـَْفًعا َوَال َضرا} [الّرعد: 26َتَشاُء} [آل ِعمَران: 

َال أَْمِلُك لِنَـْفِسي نـَْفًعا َوَال َضرا} ]، {ُقْل 31]، {أَمَّْن َميِْلُك السَّْمَع َواألَْبَصاَر} [يُونس: 3ُنُشوًرا } [الُفرقان: 
َِّ تعاىل، وهو مصدُر َمَلَك أُْدِخَلْت فيه التاُء، 188[األعَراف:  ِت. واملََلُكوُت ُخمَْتصٌّ ِمبِْلِك ا ] ويف غريها من اآل

]، {َأَوملَْ يـَْنُظُروا ِيف َمَلُكوِت 75ْرِض} [األنَعام: حنُو َرَمحُوٍت وَرَهُبوٍت {وََكَذِلَك نُرِي ِإبـَْراِهيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواألَ 
]. واملَْمَلَكُة: ُسْلطاُن املَلِك وِبقاُعُه اليت يـََتَملَُّكها. واملَْمُلوُك: َخيَْتصُّ يف 185السََّماَواِت َواَألْرِض} [األعرَاف: 

لرقيِق من األْمالِك {َعْبًدا َممُْلوًكا} [الّنحل:  ] وقد يقاُل: ُفالٌن َجواٌد ِمبَْملوِكِه، أي مبا يـََتَملَُّكُه. واملِْلكُة: 75التَّعاِرُف 
لَيِمِني فقاَل: َختَْتصُّ ِمبِْلِك الَعبيِد، ويقاُل: ُفالٌن َحَسُن املِْلَكِة، أي الصُّْنع إىل ممالِيِكِه. وُخصَّ مْلُك الَعبيِد يف القرآِن 

]، {َأْو َما َمَلَكْت 3]، {َأْو َما َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم} [النَِّساء: 58أَْميَاُنُكْم} [النُّور: {لَِيْسَتْأِذْنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت 
]. وَممُْلوٌك: أي رقيق، واملِْلَكِة، واملِْلِك. وِمالُك األْمِر: ما يـُْعَتَمُد عليه منه. وقيَل: الَقْلُب ِمالُك 31أَْميَانـُُهنَّ} [النُّور:  ذا النظر قيَل: كاَد الَعُروُس أناَجلَسِد. واملِال  ُك: التـَّْزويُج. وأْمَلُكوُه: َزوَُّجوُه، َشبََّه الزَّْوَج ِمبَِلٍك عليها يف ِسياَسِتها، و

ملَِلِك. ويقاُل: ما ألَحٍد يف هذا َمْلٌك. ق ال يكوَن َمِلكاً. وَمِلُك اإلبل والشاِء: ما يتقّدُم ويـَتَِّبُعُه ساِئرُُه، تشبيهاً 
يء يف امليقات، فكان ختلُُّفنا 87اىل: {َما َأْخَلْفَنا َمْوِعَدَك ِمبَْلِكَنا} [طه: تع ] أي بقدرتنا، أي ما كنا قادرين على ا

ُك، فوَق قدرتِنا، وُقرِىَء: بكسِر امليِم. وَمَلْكُت الَعِجَني: َشَدْدُت َعْجَنُه. وحاِئٌط ليَس له ِمالٌك، أي َمتاُسٌك. وأما املَلَ 
لفتح)، وِمَن الَبَشِر يـَُقاُل له: َملِ فالن ياسات، يُقاُل َلُه: َمَلٌك ( ٌك حويوَن َجَعُلوُه من لفِظ املَالِئَكِة وهو شيٌء ِمَن السِّ

لكسر)؛ فكل َمَلٍك مالِئكة، وليـس كلُّ مالئكٍة َمَلكاً؛ لقوله تعاىل: {فَاْلُمَدبَِّراِت أَْمًرا } [النَّازَعات:  ]، وقوله: 5(
ت: {فَ  َماِت أَْمًرا } [الّذارَ مٍر 1]، وقوله: {َوالنَّازَِعاِت َغْرقًا } [النَّازَعات: 4اْلُمَقسِّ ] فذلك من املالئكة املكّلفني 

، أي ]11 من َرِِّْم تعاىل؛ ومنه َمَلُك املوت، قوُلُه تعاىل: {ُقْل يـََتوفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوِت الَِّذي وُكَِّل ِبُكْم} [السَّجَدة:
املََلك الذيوُكَِّل بقبض أرواِحُكْم. واملََلك: اسم يقع على املفرد واجلمع، فكما نقول للمكلف بعمل من األعمال َمَلكاً 



] يعين: واملالِئكُة على أرجائها، أي 17تقول أيضاً مالئكًة، فيكوُن قوُله تعاىل: {َواْلَمَلُك َعَلى َأْرَجائَِها} [احلَاقَّة: 
 ] قد جاء بصيغة املثّىن للَمَلك أو للمالِئَكة.102وقوله: {َعَلى اْلَمَلَكْنيِ بَِباِبَل} [البَـَقَرة: على جوانبها؛ 

 َِّ ُ تعاىل لِعباِدِه على لساِن األْنِبياِء لِيَـتَـَوصَُّلوا به إىل ِجواِر ا َّ نَـَها ملل: املِلَُّة كالدِّين، وهو اسٌم ملا َشرََع ا . والفْرُق بـَيـْ
]، 95ان: الدِّيِن أنَّ املِلََّة ال ُتضاُف إالَّ إىل النَِّيبِّ الذي ُتْسَنُد إليه، حنُو: {فَاتَِّبُعوا ِملََّة ِإبـَْراِهيَم} [آل ِعمرَ  وبـَْنيَ 

ِئي} [يُوُسف:  َ ، وال 38{َواتـَّبـَْعُت ِملََّة آ َِّ وال إىل آحاِد أمَِّة النَِّيبِّ ُتْستَـْعَمُل إالَّ يف ] وال تكاُد ُتوَجُد ُمضاَفًة إىل ا
َِّ وِدي ، وال يقاُل: ِملَِّيت، وِملَُّة زيد. كما يقاُل ِديُن ا َِّ ُن زيد، وال يقاُل: َمحََلِة الشَّرائِِع دوَن آحاِدها. ال يقاُل: ِملَُّة ا

. وأْصُل املِلَِّة من أْمَلْلُت الكتاَب {َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَليْ  َِّ ]، {فَِإْن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه 282ِه احلَْقُّ} [البَـَقَرة: الصالُة ِملَُّة ا
لشيِء الذي 282احلَْقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيًفا أَْوَال َيْسَتِطيُع َأْن ميُِلَّ ُهَو فـَْلُيْمِلْل َولِيُُّه} [البَـَقَرة:  ]. وتقاُل املِلَُّة اْعتباراً 

ُ، والدِّيُن يقاُل اعتباراً  َّ ُز َملَّة، َوَملَّ َخبَزه َميَلُُّه َمال أي َخبَـَزُه يف َشَرَعُه ا  مبْن يُِقيُمه، إذ كان معناُه الطاعَة. ويقاُل: ُخبـْ
َرْضُت عنه، أي املَلَِّة، وهي احلفرة؛ واملَِليُل: ما ُطرَح يف الناِر. واملَِليَلة: حراَرٌة ِجيُدها اإلْنساُن، وَمِلْلُت الشيَء، أَملُّه: أعْ 

َتَكلَُّفوا من األْعماِل ما «ُت، وأْمَلْلُته من كذا: َمحَْلُته على أْن َملَّ، من قولِه: عليه وعلى آله الصالة والسالُم: َضِجرْ 
َُّ ال ميََ  )83(»ُتِطيُقوَن، فإنَّ هللا َال َميَلُّ حىت َمتَلُّوا َِّ َمالًال، َبْل الَقْصُد أنَُّكْم َمتَلُّوَن، وا  لُّ.فإنه مل يـُْثِبْت 

 ملو: اإلْمالُء: اِإلْمهاُل، الرتداد على املسامع، ومنه قيل للُمدَِّة الطويلة: َمالَوٌة من الزمن، وَمِليٌّ من الزمن {َواْهُجْرِين 
َع به ِمبَالَوة من الزمن. ]. وَمتَلَّْيَت زمن: أُْبِقيَت، وَمتَلَّْيُت الثـَّْوَب: َمتَتـَّْعُت به طويًال. وَمتَلَّى بكذا: َمتَتَّ 46َمِليا } [َمرَمي: 

َر َمْهُموٍز)، مبعىن َعمََّرَك. ويقاُل: ِعْشَت َمِلّياً أي طويًال. واملَال، َمْقُصوٌر: املَف َُّ ُعْمَرَك (َغيـْ ُة. َوَمالََّك ا اَزُة املُْمَتدَّ
ما أِضيفا إليهما يف قول واملََلوان: قيَل: طرفا الليِل والنهاِر، الواحد مًال. وَحِقيَقُة ذلك َتَكرُُّرُمها  واْمِتداُدُمها بدالَلة أ

 الشاِعر:
 على ُكلِّ حاِل املَْرِء َخيَْتِلفان    اٌر وليٌل دائٌم َمَلواُمها

] أي أْمِهُلُهْم، 183فلو كا الليَل والنهاَر َلما أِضيفا إليهما. قال تعاىل: {َوأُْمِلي َهلُْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتٌني } [األعَراف:  
] أي أْمَهَل. ومن قـََرأ: أَْمَأل َهلُْم َفِمْن قوِهلم: أْمَلْيُت الِكَتاَب 25وقولُه: {الشَّْيطَاُن َسوََّل َهلُْم َوَأْمَلى َهلُْم } [َحممَّد: 

ٌر ِألَ◌نـُْفِسِهْم} [آل ِعمَرا َا ُمنِْلي َهلُْم َخيـْ ] وأْصُل أْمَلْيُت أْمَلْلُت، 178ن: أُْمِليِه إْمالًء {َوَال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن َكَفُروا أَمنَّ
]. واملعىن، أن يرّدد وليُّه على مسامع 282]، {فـَْلُيْمِلْل َولِيُُّه} [البَـَقَرة: 5فـَُقِلَب ختفيفاً {َفِهَي ُمتَْلى َعَلْيِه} [الُفرقان: 

 املدين ما له من حق.
]، {َمنَّاٍع 7نَّاٌع أي خبَِيٌل {َوَميْنـَُعوَن اْلَماُعوَن } [املَاعون: منع: املَْنُع: يقاُل يف ِضدِّ العِطيَِّة: يقاُل: َرجٌل ماِنٌع وم

]. ويقاُل يف احلِماية، ومنه: مكاٌن َمِنيٌع. وقد َمَنَع. وُفالٌن ُذو َمنَـَعة، أي َعزيٌز ممَُْتِنٌع على َمْن 25لِْلَخْريِ} [ق: 
َِّ} 141ُكْم ِمَن اْلُمْؤِمِنَني} [النَِّساء: يـَُروُمُه، وقوله: {أَملَْ َنْسَتْحِوْذ َعَلْيُكْم َوَمنْنَـعْ  ]، {َوَمْن َأْظَلُم ِممَْن َمَنَع َمَساِجَد ا



] أي ما َمحََلَك. وقيَل: ما الذي َصدََّك 12]، و {َما َمنَـَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك} [األعَراف: 114[البَـَقَرة: 
 َمِنيَعٌة، ِكنايٌَة عن الَعِفيَفِة. وقيَل: َمناِع، أي اْمَنْع، كقوِهلم: نَزاِل، أي اْنزْل.وَمحََلَك على تـَْرِك ذلك. يقاُل: امرأٌة 

ا أُْبِدَل من إْحَدى النُّونـَْنيِ أِلٌف، فقيَل: َمناً وأ ْمناٌء. ويقاُل ِلما منن: املَنُّ: ما يُوَزُن به، يقاُل: َمنٌّ وَمنَّاِن وأْمناٌن. وُرمبَّ
ُر: َممُْنونٌ  لفعِل، يـَُقدَّ ، كما يقاُل: َمْوُزوٌن. واملِنَُّة: النِّْعَمُة الثَِّقيَلُة. ويقاُل ذلك على وْجَهْنيِ: أَحُدُمها أن يكوَن ذلك 

ُ َعَلى اْلُمْؤِمِنَني} [ َّ لنِّْعَمِة، وعلى ذلك قولُه تعاىل: {َلَقْد َمنَّ ا  آل ِعمَران:فيقال: َمنَّ ُفالٌن على فالن، إذا أثـَْقَلُه 
َُّ َعَلْيُكْم} [النَِّساء: 164 ُتْم ِمْن قَـْبُل َفَمنَّ ا ]، {َوَلَقْد َمنَـنَّا َعَلى ُموَسى َوَهاُروَن } [الصَّافات: 94]، {َكَذِلَك ُكنـْ
ََّ َميُنُّ َعَلى َمْن َيَشاُء} [إبراهيم: 114 ] 5ُفوا} [الَقَصص: ]، {َونُرِيُد َأْن َمنُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضعِ 11]، {َوَلِكنَّ ا

َِّ تعاىل. والثاِين أْن يكوَن ذلكبالقوِل، وذلك ُمْستَـْقَبٌح فيما بـَْني الناِس، قال تعاىل:  وذلك على احلقيقِة ال يكوُن إالَّ 
دهـم آلخـر: أَملَْ ُأْحِسْن إليَك؟ ]، واملَنُّ ِمَن النَّاِس أن يقوَل أح262{مثَُّ َال يـُْتِبُعوَن َما أَنـَْفُقوا َمنا َوَال أَذًى} [البَـَقَرة: 

ا قيل: إذا ُكِفَرِت النِّْعَمُة َحُسَنِت املِنَّ  ِدُم الصنيعَة، وُحلْسِن ذكر الصنيعِة عنَد الُكْفران  َ ُة. وقولُه: ولذا قيل: املِنَُّة 
لفعِل، 17جَرات: {َميُنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقْل َال َمتُنُّوا َعَليَّ ِإْسَالَمُكْم} [احلُ  َِّ عليهم  لقوِل، وِمنَُّة ا ] فاملِنَُّة منهم 

ُهْم، كما ذََكَر. وقولُه: {فَِإمَّا َمنا بـَْعُد َوِإمَّا ِفَداًء} [َحممَّد:  َّ ] فاملَنُّ إشارٌة إىل اإلْطالِق ِبال ِعَوِض. 4وهو هدايُتُه إ
ثِّر: 39ْك ِبَغْريِ ِحَساٍب } [ص: وقولُه: {َهَذا َعطَاُؤَ فَاْمُنْن َأْو أَْمسِ  ] أي أْنِفْقُه. وقولُه: {َوَال َمتُْنْن َتْسَتْكِثُر} [املدَّ

َتغياً به أْكثـََر منه. و 6 لقول، وذلك أْن َميَْنتَّ به وَيْسَتْكِثَرُه. وقيَل، معناُه: ال تـُْعِط ُمبـْ قولُه: {َهلُْم ] فقد قيَل: هو املِنَُّة 
ُر َممْنُ  ] قيَل: غُري َمْعُدوٍد. كما قال: بَغْري ِحساٍب. وقيَل: غُري َمْقُطوٍع وال َمنـُْقوٍص، ومنه 8وٍن } [ُفّصَلت: َأْجٌر َغيـْ

ا  لقول هي من هذا، أل ُقُص الَعَدَد، وتـَْقَطُع املََدَد، وقيَل: إنَّ املِنََّة اليت  ا تـَنـْ تـَْقَطُع النِّْعَمَة قيَل: املَُنوُن، للَمِنيَِّة أل ] فقد قيَل: املَنُّ شيٌء  57ْقَتِضي َقطَع الشُّْكِر. وأّما املَنُّ يف قوله: {َوأَنْـَزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّْلَوى} [البَـَقَرة: وتَـ 
، فيه َحالوٌة، َيْسُقُط على الشجر. والسَّْلوى: طائٌر. وقيَل: املَنُّ والسَّْلوى ِكالُمها إشاَرٌة إىل ما أنـَْعمَ  ُ به كالطَّلِّ َّ اِت شيٌء واِحٌد. لكْن مساُه  ا لذَّ من حيُث ِإنه كان » السَّْلَوى«ِحبَْيُث ِإنه اْمَنتَّ به عليهم، ومساُه » املَنَّ «عليهم، وُمها 

اِر ِمَن النَّاِس والَبهائِِم، أو يكوُن تَـْفِصيًال جلْملة َيْدُخُل فيهم النَّاِطُقوَن كقولِِه تعاىل: {فَ بـَيْـنَـُهم وبـَْنيَ غريِهِم، كقوِلَك: ِعباَرٌة عن النَّاِطِقَني، وال يـَُعبَّـُر بـه عن َغْري النَّاِطِقَني إال إذا مجَُِع » َمنْ «َهلُْم به التََّسلِّي. و  ِمنـُْهْم َمْن َرأْيُت َمْن يف الدَّ ٍس نـََفى عنهم ] اآليَة. وال يـَُعبـَُّر به عن َغْري النَّاِطِقَني إذا انـَْفرَ 45َميِْشي} [النُّور:  َد، وهلذا قال الشاعُر يف ِصَفِة ُأ
ِد واجلمِع اإلنسانيَة: ُختِْطي إذا جْئَت يف استْفهاِمها مبَِن، تـَْنِبيهاً أنـَُّهْم َحَيواٌن أو ُدوَن احلََيواِن. ويـَُعبـَُّر به عن الواحِ 

]، {َوَمْن يـَْقُنْت ِمْنُكنَّ 42َمْن َيْسَتِمُعوَن إِلَْيَك} [يُونس: ]، {25واملُذَكَّر واملؤنَِّث {َوِمنـُْهْم َمْن َيْسَتِمُع} [األنَعام: 
} [األحَزاب:  ]. وِمْن: البتداِء الغايَِة ولِلتـَّْبعيِض وللتـَّْبِيِني. وتكوُن الْسِتغَراِق اجلِْنِس يف النـَّْفِي واالْسِتْفهام، 31َِِّ

والَبَدِل َحنُْو: ُخْذ هذا ِمْن ذلك، أي بََدَلُه {ِإّينِ َأْسَكْنُت ِمْن ُذّرِيَِّيت  ]،47حنُو: {َفَما ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد} [احلَاقَّة: 
اقْـَتَضى التـَّْبِعيَض فإنه كان نـََزَل فيه بعُض ُذّرِيِتِه. وقولُه: {ِمَن السََّماِء ِمْن ِجَباٍل ِفيَها » ِمنْ «] فـ 37ِبَواٍد} [إبراهيم: 



للتبِيني، كقوِلَك: عنَدُه جباٌل من ماٍل. وتكوُن اجلِباُل على هذا تـَْعِظيماً وتكثرياً ملا نـََزل من السماِء. وقال تعاىل: يُرُه أنه يـُنَـّزُِل من السماِء ِجباًال َفِمن األوىل ظرٌف، والثانَِيُة يف َمْوِضِع املَْفُعول، والثالَِثُة ] تـَْقدِ 43ِمْن بـََرٍد} [النُّور: 
 ].4ْيُكْم} [املَائدة: {َفُكُلوا ِممَّا أَْمَسْكَن َعلَ 

َر َلَك املَُقدُِّر. ومنه املَنا: الذي يُوَزُن به فيما قيَل. وَ  اْلَمِينُّ: للنُّطِف مىن: املَْينُ: التـَّْقِديُر، يقاُل: َمَىن لَك املاِين أي َقدَّ
]، {ِمْن ُنْطَفٍة ِإَذا 37ِينٍّ ُميَْىن } [الِقَياَمة: اليت ُقّدرت فيها احلياُة، أي ماُء الرُجِل، وماُء املرأِة {أَملَْ َيُك ُنْطَفًة ِمْن مَ 

. والتََّمينِّ 46ُمتَْىن } [الّنْجم:  لِعزَِّة اإلَهليَِّة ما مل يكْن منه. ومنه املَِنيَُّة، وهو األَجُل املَُقدَُّر، ومجعُه: َمنا ُر  : ] أي تـَُقدَّ
يكوُن عن َختِْمٍني وَظنٍّ،ويكوُن عن َرِويَّة وبناء على أْصٍل، لكْن َلمَّا  تقديُر شيٍء يف النـَّْفِس وَتْصِويُرُه فيها، وذلك قد 

ىنَّ } [الّنْجم: كان أْكثرُُه عن َختِْمٍني صاَر الَكِذُب أْمَلَك، فأْكثـَُر التََّمينِّ َتَصوُُّر ما ال َحِقيَقة له {أَْم ِلِإلْنَساِن َما متََ  ]. واألُْمِنية: الصُّورَُة 7]، {َوَال يـََتَمنـَّْونَُه أََبًدا} [اجلُُمَعة: 94ْم َصاِدِقَني } [البَـَقَرة: ]، {فـََتَمنـَُّوا اْلَمْوَت ِإْن ُكنـْتُ 24
للفِظ، صار التََّمينِّ   كاملَْبدإ احلاِصلُة يف النـَّْفِس من َمتَينِّ الشيِء. وَلمَّا كان الَكِذُب َتَصوَُّر ما ال َحِقيَقَة له وإيراَدُه 

، وعلى ذلك ما ُرِوي عن عثماَن رضي هللا عنه: ما تـََغنـَّْيُت وال َمتَنـَّْيُت لِْلَكِذِب، فَ  لتََّمينِّ َصحَّ أن يـَُعبـََّر عن الَكِذِب 
ُهْم أُِميُّوَن َال يـَْعَلُموَن اْلِكَتاَب ِإالَّ أََماِينَّ} [البَـَقَرة:  َدًة عن املَْعرَِفِة، ] أي: إالَّ ِتالَوًة ُجمَرَّ 78ُمْنُذ أْسَلْمُت. وقولُه: {َوِمنـْ

ِلَك فالذي يتلو بال معرفة املعىن يكون أميا، فكأنه صاحب أُْمِنيَّة يتمناها على التَّْخِمِني. وقولُه: {َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَـبْ 
ٍ ِإالَّ ِإَذا َمتَىنَّ أَْلَقى الشَّْيطَاُن ِيف أُْمِنيَِّتِه} [اَحلّج:  يف ِتَالَ◌وتِِه، واملَْعَىن: إنَّ َمْن أُرِسَل ِمْن  ] أي52ِمْن َرُسوٍل َوَال نـَيبِّ

َال حممد (ص) قبِلَك ِمَن الرُُّسِل كاَن إذا َتَال ما يـُْؤِذِيِه إىل قوِمِه َحرَُّفوا عليه وَزاُدُوا كما فـََعَل املُشرُِكوَن العرُب عندما تَ 
] فأضافوا (تلك هي الغرانيق 20-19الَِثَة اُألْخَرى } [الّنْجم: قوله تعاىل: {أَفـََرأَيـُْتُم الالَّّ◌َ◌َت َواْلُعزَّى *َوَمَناَة الثَّ 

ِِْم، ومبا دائِماً، ما يُلِقي الشَّْيطاُن، أي َيْدَحُضُه ويُزِيْـ  ـ يـَْنَسُخ، العلى، وإّن شفاعتهنَّ َلتـُْرَجى)؛ وهذا القوُل َمتَنـَّْوُه آلِهلَِتِهْم فألقاُه الشيطاُن يف أُْمِنَيِتِهْم، ولكنَّ هللا ـ تعاىل اِمِغِة، يف َتْكِذيِب املُْشركَني واْفِرتَاءا ظهار ُحَجَجِه وبراِهيِنِه الدَّ ُله 
ان هللا ـ َأضاُفوُه إىل ِتالَوِة َرسوِل (ص) ِهللا ِمبَْدِح آهلِتِهْم، وهذا َحمُْض اْفِرتاٍء َوَجتنٍّ على تالوِة رسول هللا (ص)، فلمَّا ك

ُ َما يـُْلِقي عزَّ وجلَّ ـ حافظاً لنص ال َّ قرآن، فقد أزاَل سبحانَُه ما أضاَفُه أولئك املشركون لِقوله تعاىل: {فـَيَـْنَسُخ ا
تِِه} [اَحلّج:  َ ُ آ َّ ]. وقال تعاىل ـ على لساِن الشيطاِن ـ {َوَألُ◌ِضلَّنـَُّهْم َوَألُ◌َمنِّيَـنـَُّهْم} 52الشَّْيطَاُن مثَُّ ُحيِْكُم ا

 ].119[النَِّساء: 
َء َوُوِطىَء للصَِّيبِّ {َكْيَف ُنَكلُِّم َمْن َكاَن ِيف اْلَمْهِد َصِبيا } [َمرَمي: مهد:  ]. واملَْهُد، واملِهاُد: املَكاُن 29املَْهُد: ما ُهىيِّ

ُكُم اَألْرَض ِفَراًشا} ]، وِمهاداً، ِمْثُل قولِه: {الَِّذي َجَعَل لَ 53املُمهَُّد املَُوطَّأ {الَِّذي َجَعَل َلُكُم اَألْرَض َمْهًدا} [طه: 
ثِّر: 22[البَـَقَرة:  ]. واْمتَـَهَد السَّناُم، أي َتَسوَّى، 14]. وَمهَّْدُت َلَك كذا: َهيَّْأتُه وَسوَّيـُْتُه {َوَمهَّْدتُّ َلُه َمتِْهيًدا } [املدَّ

 َفصاَر َكِمهاٍد أو َمْهٍد.



ْلُتُه، إذا قـُْلُت له مهل: املَْهُل: التـَُّؤَدُة والسُُّكوُن، يقاُل: َمَهَل يف  ِفْعِلِه، وَعِمَل يف ُمْهَلٍة، ويقاُل: َمْهًال حنُو رِْفقاً. وقد َمهَّ
ِل اْلَكاِفرِيَن أَْمِهْلُهْم ُرَوْيًدا } [الطّارق:  ]. واملُْهُل: ُدْرديُّ الزَّْيِت. {َكاْلُمْهِل يـَْغِلي 17َمْهًال. وأْمَهْلُتُه: َرفـَْقُت به {َفَمهِّ

] أي كعكر الزيت، وقيل: مثل الفضة 8]، {يـَْوَم َتُكوُن السََّماُء َكاْلُمْهِل } [املَعارج: 45ِن } [الّدخان: ِيف اْلُبطُو 
 إذا أذيبت.

 قليُل، والرجلُ مهن: َمُهَن َمهانًة: صار َمهيناً. واْلَمهانة: اْحلَقارُة والصُّْغُر واْلِقلَّة. واْلَمِهُني: اْحلَقُري الصَّغُري، والضعيُف ال
] أي الضَّعيُف. وقال تعاىل: {ِمْن َماٍء َمِهٍني } [السَّجَدة: 52اْلقاصُر. قوله تعاىل: {الَِّذي ُهَو َمِهٌني} [الّزخُرف: 

] أْي قليٍل ال ِقيَمَة له. وقوله تعاىل: {َوَال ُتِطْع 20]. أما قوله تعاىل: {َأملَْ َخنُْلْقكُّْم ِمْن َماٍء َمِهٍني } [املُرَسالت: 8
 ] أي حقري.10 َحالٍَّف َمِهٍني } [الَقَلم: ُكلَّ 

زاِء الُقوَِّة الناِمَيِة املَْوُجوَدِة يف اإلنسان واحلََيوان والنَّبات، حنُو:  موت: أْنواُع املَْوِت حبسِب أْنواِع احلَياِة. فاألّوُل: ما هو 
َا} [الرُّوم:  تًا} [ق: ]، {َوَأْحيَـيـَْنا بِ 50{ُحيِْيي اَألْرَض بـَْعَد َمْوِ ]. الثاِين: َزواُل الُقوَِّة احلاسَِّة {قَاَلْت 11ِه بـَْلَدًة َميـْ

َتِين ِمتُّ قـَْبَل َهَذا} [َمرَمي:  َليـْ ]. الثاِلث: َزواُل الُقوَِّة العاِقَلِة 66]، {أَِإَذا َما ِمتُّ َلَسْوَف أُْخرَُج َحيا } [َمرَمي: 23َ
َناُه} [األنَعام:  وهي اَجلهاَلُة، حنُو: {َأَوَمْن َكانَ  ًتا فََأْحيَـيـْ ُه َقَصَد بقوله: {ِإنََّك َال ُتْسِمُع اْلَمْوَتى} 122َميـْ َّ ] وإ َْتِيِه اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن} [إبراهيم: 80[النَّمل:  ُه َقَصَد بقولِه: {َو َّ ]، 17]. الرابُع: احلُْزُن املَُكدُِّر لِلَحياِة، وإ

]. اخلاِمُس: املَناُم، فقيَل النـَّْوُم َمْوٌت َخِفيٌف، واملَْوُت نوٌم ثقيٌل. وعلى هذا النحو 17ٍت} [إبراهيم: {َوَما ُهَو ِمبَيِّ 
للَّْيِل} [األنَعام:  ِ ُ تعاىل تَـَوفِّياً: {َوُهَو الَِّذي يـََتوفَّاُكْم  َّ َا َوالَّ 60َمسَّاُمها ا َُّ يـَتَـَوىفَّ األَنـُْفَس ِحَني َمْوِ ِيت ملَْ َمتُْت ِيف ]، {ا ً َبْل َأْحَياٌء} [آل ِعمَران: 42َمَناِمَها} [الزَُّمر:  َِّ أَْمَوا ] فقد 169]. ويف قوله: {َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِيف َسِبيِل ا

َْتِيِه قيَل: إنَُّه َلَما نَفى املوَت َعْن أْرواِحِهْم فإنه نـَبََّه على تـَنَـعُِّمِهْم، وقيَل: نـَفَ  ى عنهم احلُْزَن املذكوَر يف قولِه: {َو
] َفِعباَرٌة عن َزواِل 185]. وقولُه: {ُكلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت} [آل ِعمَران: 17اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن} [إبراهيم: 

َنِة الرُّوِح عن اَجلَسِد. وقولُه: {ِإنََّك َميِّ  ]معناُه: َسَتُموُت، تنبيهاً أنه 30ٌت َوِإنـَُّهْم َميُِّتوَن } [الزَُّمر: الُقوَِّة احلََيوانِيَِّة، وإ
 ال ُبدَّ ألحٍد من املوِت كما قيَل:

 واملوُت َحْتٌم يف رِقاِب العبادِ 
َميٌِّت وَمْيٌت  واملَْيُت: ُخمَفٌَّف عن املَّيِت، وإمنا يقاُل: َمْوت ماِئٌت، كقوِلَك: ِشْعر شاِعٌر، وَسْيٌل ساِئٌل. ويقاُل: بـََلدٌ  

ًتا} [الُفرقان: 57{ُسْقَناُه لِبَـَلٍد َميٍِّت} [األعَراف:  َتُة من احلََيوان: ما زَاَل ُروُحُه بَغْري تـَزِْكية 49]، {بـَْلَدًة َميـْ ]. واملَيـْ َتُة} [املَائدة:  َتًة} [األنَعام: 3{ُحّرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَميـْ ُن: موٌت يقُع يف احليواِن، ]. وا145]، {ِإالَّ َأْن َيُكوَن َميـْ ملََو
ِن وال َتْشَرتِ من احليوانِ «واألرُض التـي لـم ُحتْـَي لِـلزَّرِْع يقـال هلـا: أرٌض َمواٌت، تقوُل:  أي اشِرت الداَر » اْشِرت املََو

.  والعقار، وال تشِرت الرقيَق والدوابَّ



]، {يـَْغَشاُه َمْوٌج ِمْن 42اِء َأْي يف ُحُدوِده {ِيف َمْوٍج َكاْجلَِباِل} [ُهود: موج: املَْوُج يف الَبْحر: ما يـَْعُلو من َغَواِرِب امل
]. وماَج كذا، َميُوُج وَمتَوََّج َمتَوُّجاً: اْضَطَرَب اْضِطَراَب املَْوِج {َوتـَرَْكَنا بـَْعَضُهْم يـَْوَمِئٍذ َميُوُج ِيف 40فـَْوِقِه َمْوٌج} [النُّور: 
 ].99بـَْعٍض} [الكهف: 

ضطراب {يـَْوَم َمتُوُر السََّماُء َمْوًرامو  ُن السَّرِيُع، يقاُل ماَر َميُوُر َمْوراً، أي ساَر وَحتَرََّك  ]. 9} [الطُّور:  ر: املَْوُر: اجلََر
ُمِّ العِني وهو ي12وقوله: تعاىل: {أَفَـُتَماُرونَُه َعَلى َما يـََرى } [الّنْجم:  تحدَُّث إىل ] أي أفـَُتجاِدلونَُه على ما َيرى 

]، أي ال جتادل 22جربيَل (ع) الذي يَنقُل وْحيَـَنا إليه؟ وقولُه تعاىل: {َفَال ُمتَاِر ِفيِهْم ِإالَّ ِمَراًء ظَاِهًرا} [الكهف: 
 اخلائضَني يف عدد أهل الكهف، ودْعُهْم وشأنـَُهْم بعدما تـََلْوَت عليِهْم ما أَنْـَزَل هللا عليَك من خربهم. َواْلُممايـََرُة:

] أي: َتْضَطِرُب وتـََتَحرَُّك، واْلَمْوُر: التـََّردُّد يف الذَّهاِب 40اْلُمعاَرَضُة. وقولُه َتعاىل: {ِمْن فـَْوِقِه َمْوٌج} [النُّور: 
 واْلَمِجيِء كموِج اْلَبحِر.

{َأْن َمتِيَد ِِْم} [األنبَياء:  ]،15ميد: املَْيُد: اضطراُب الشَّيِء العظيِم، كاْضِطراِب األرِض {َأْن َمتِيَد ِبُكْم} [الّنحل: 
: ]. وماَدِت األْغصاُن، َمتِيُد أي تـََتماَيُل. واملاِئدُة: الطََّبُق عليه الطَّعاُم، ويقاُل ِلُكلِّ واحدة منهما ماِئَدٌة. ويقالُ 31

َنا َماِئَدًة  يِين. وقولُه: {أَْنزِْل َعَليـْ ] قيَل: اْسَتْدَعْوا 114ِمَن السََّماِء} [املَائدة: ماَدِين َمييُدِين أي أْطَعَمِين، وقيَل: يـَُعشِّ
 ِن.َطعاماً، وقيَل: اْسَتْدَعْوا ِعْلماً. وَمسَّاُه مائدًة من حيُث إنَّ العلَم ِغذاءُ الُقُلوِب، كما أنَّ الطعَّاَم ِغذاُء األبدا

] 65َلُه َميريُُهْم. قال تعاىل: {َومنَُِري َأْهَلَنا} [يُوُسف: مري: املِريَُة: الطَّعاُم َجيلُبه اإلْنساُن لنفسه أو للبيِع، يقاُل: ماَر أهْ 
ِقليَنُه من ِمصَر إىل بَلِد ِفِلْسِطني.  أي جنِلُب إِليِهُم الطَّعاَم، 

اِت. يقاُل: ماَزُه َميِيزُه َمْيزاً: َعَزَلُه وفَـَرَزُه عن غري  َُّ} ميز: املَيـُْز، والتَّْمِييُز: الَفْصُل بـَْنيَ املُتشاِ ه. وَميَّزُه َمتِْييزاً {لَِيِميَز ا ا 37[األنَفال:  َرًة للُقوَِّة اليت يف الدِّماِغ، و َرًة للَفْصل، و ] وُقرىَء: لُِيَميَِّز اخلَبيَث من الطَّيِِّب. والتَّْمييُز: يقاُل 
َبُط املَعاِين، ومنه يقاُل: ُفالٌن ال َمتِْييَز له، ويقاُل: امنازَ  ] أي 59واْمتاَز {َواْمَتاُزوا اْليَـْوَم أَيـَُّها اْلُمْجرُِموَن } [يس:  ُتْستَـنـْ

رمون. وَمتَيـََّز كذا: انـَْفَصَل وانـَْقَطَع، قال: {َتَكاُد َمتَيـَُّز ِمَن اْلَغيظِ  } [املُلك: انفصلوا اليوم عن املؤمنني وانقطعوا أيها ا
 ] أي تنقطع وتتفرق..8

الَوَسِط إىل أَحِد اجلانِبَـْنيِ، وُيْستَـْعَمُل يف اَجلْوِر، وإذا اْستُـْعِمَل يف األْجساِم، فإنه يقاُل فيما   ميل: املَْيُل: الُعُدوُل عن
النَِّساء: كان ِخْلَقًة: َمَيٌل، وفيما كان َعَرضًا: َمْيٌل. يقاُل: ِمْلُت إىل ُفالٍن، إذا عاَونْـُتُه {َفَال َمتِيُلوا ُكلَّ اْلَمْيِل} [

َلًة َواِحَدًة} [النَِّساء: ]، وِمْلتُ 129 َي بذلك لكونِِه 102 عليه: َحتاَمْلُت عليه {فَـَيِميُلوَن َعَلْيُكْم َميـْ ]. واملاُل: مسُِّ
َي َعَرضاً، وعلى هذا َدلَّ قوُل من قال: املاُل ال يدوم: َيكوُن يوماً يف بيِت َعطَّاٍر، وي وماً ماِئًال أَبداً وزاِئًال، ولذلك مسُِّ
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َتأى: املوضُع الَبِعيُد. وُقرِىَء {َوََى ِجبَانِِبِه} [اإلسَراء:  ]، أي تَباَعَد 83ى: يـَْنأى، وأنتأى: أْعَرَض وَتباَعَد. واملُنـْ
َهْوَن َعْنُه َويـَْنَأْوَن َعْنُه} [األنَعام:  م ينَهْون الناس عن اتِّباع النيبِّ (ص) ] فمع26به. وأما قوله تعاىل: {َوُهْم يـَنـْ ناه أ

 ويتباعدون عنه، والنِّيَُّة تكوُن مصدراً وامساً ِمْن نـََوْيُت، وهي َتوجُُّه الَقْلِب حنَو الَعَمل.
َِّ تعاىلِل نـََبأٌ حىتَّ يـََتَضمََّن هذه نبـأ: النـَّبَـُأ: َخبَـٌر ُذو فائِدٍة عظيمٍة َحيُْصُل به ِعْلٌم أو َغَلبُة َظنٍّ، وال يُقاُل للَخبَـِر فـي اَألصْ  ، وَخَربِ النيبِّ عليـِه األشياَء الثَّالثََة. وَحقُّ اَخلَربِ الذي يُقاُل فيه نـََبأٌ أْن يـَتَـَعرَّى َعِن الَكِذِب، كالتَّواتُِر، وَخَربِ ا

ِن النـََّبِأ معَىن اَخلَربِ، يقالُ  : أَنْـَبْأتُُه بكذا، كقولِـَك أْعَلْمُتُه كذا {ُقْل ُهَو نـََبأٌ َعِظيٌم وعلـى آله الصالة والسَّالُم. ولَِتَضمُّ
ِْتُكْم نـََبأُ الَِّذيَن 2-1]، {َعمَّ يـََتَساَءُلوَن *َعِن النـََّبِإ اْلَعِظيِم } [النّـَبِإ: 68-67*أَنـُْتْم َعْنُه ُمْعِرُضوَن } [ص:  َ ]، {أَملَْ 

لَ  ]، {تِْلَك 49]، {تِْلَك ِمْن أَنـَْباِء اْلَغْيِب نُوِحيَها إِلَْيَك} [ُهود: 5 أَْمرِِهْم} [التّـَغاُبن: َكَفُروا ِمْن قـَْبُل َفَذاُقوا َوَ
]. أما 100]، {َذِلَك ِمْن أَنـَْباِء اْلُقَرى نـَُقصُُّه َعَلْيَك} [ُهود: 101اْلُقَرى نـَُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنـَْباِئَها} [األعَراف: 

تَـبَـيـَُّنوا} [اُحلجَرات: قولُه: {ِإْن َجاءَُكمْ  ] فَـتَـْنِبيٌه أَنُه إذا كاَن اخلَبَـُر َشْيئاً َعِظيماً َلُه َقْدٌر، َفَحقُُّه أْن 6 َفاِسٌق ِبنَـَبٍإ فـَ
َ َفْضَل وضوٍح يقاُل: نـَبَّأْ  ُتُه على الظَِّن حىت يُعاَد النََّظُر فيه، ويـَتَـبَـنيَّ ه، وأنـَْبْأتُه تُ يـُتَـَوقََّف عندُه، وإن ُعِلَم وَغَلَب ِصحَّ ُتْم َصاِدِقَني } [البَـَقَرة:  َِْمسَاِء َهُؤَالِء ِإْن ُكنـْ َِْمسَاِئِهْم} [البَـَقَرة: 31{أَنِْبُئوِين  ُهْم  ]، {فـََلمَّا أَنـَْبَأُهْم 33] و {أَنِْبئـْ

ُهْم َعْن َضْيِف ِإبـَْراِهيَم } [اِحلجر: ]، {وَ 37]، {ِإالَّ نـَبَّْأُتُكَما بَِتْأِويِلِه} [يُوُسف: 33َِْمسَاِئِهْم} [البَـَقَرة:  ]، 51نـَبِّئـْ
ََّ ِمبَا َال يـَْعَلُم ِيف السََّماَواِت َوَال ِيف اَألْرِض} [يُونس:  ]، {ُقْل َمسُّوُهْم أَْم تـُنَـبُِّئونَُه ِمبَا َال يـَْعَلُم} [الّرعد: 18{أَتـُنَـبُِّئوَن ا

ُتْم صَ 33 َُّ ِمْن َأْخَبارُِكْم} [الّتوبَة: 143اِدِقَني } [األنَعام: ]، {نـَبُِّئوِين ِبِعْلٍم ِإْن ُكنـْ َ ا ]. ونـَبَّْأتُه أبْـَلُغ 94]، {َقْد نـَبََّأ َبْأتُه {فـََلنُـنَـبَِّئنَّ الَِّذيَن َكَفُروا} [ُفّصَلت:  ُدلُّ ] ويَ 13]، {يـُنَـبَّأُ اِإلْنَساُن يـَْوَمِئٍذ ِمبَا َقدََّم َوَأخََّر } [الِقَياَمة: 50من أنـْ
] ومل يـَُقْل: أنـَْبأِين، َبْل 3على ذلك قولُه: {فـََلمَّا نـَبََّأَها ِبِه َقاَلْت َمْن أَنـَْبَأَك َهَذا َقاَل نـَبََّأِينَ اْلَعِليُم اْخلَِبُري } [الّتْحرمي:  َِّ. وكذا قولُه: ُ ِمْن َأْخَبارُِكْم} [الّتوبَة:  َعَدَل إىل نـَبَّأ الذي هو أبـَْلُغ، تنبيهاً على حتقيقِه وكونِِه من ِقَبِل ا َّ َ ا {َقْد نـَبََّأ

ُتْم تـَْعَمُلوَن } [املَائدة: 94 َِّ وبـَْنيَ َذِوي الُعُقول من ِعباِدِه إلزاَحِة 105]، {فـَيـُنَـبُِّئُكْم ِمبَا ُكنـْ ]. والنـُّبُـوَُّة: ِسفـارٌَة بـَْيـَن ا النَِّيبُّ: لكونِِه ُمنَـبِّئاً مبا َتْسُكُن إليه الُعُقوُل الذَِّكيَُّة. وهو َيِصحُّ أن يكوَن َفِعيًال مبعنَـى ِعلَِّتِهْم يف أْمر َمعاِدِهْم وَمعاِشِهْم. و 



ْء ِعَباِدي} [اِحلجر:  ] وأن يكوَن مبعنَـى املَْفُعـوِل، 15]، {ُقْل َأُؤنـَبُِّئُكْم} [آل ِعمَران: 49فاعـٍل لقولـِه تعالـى: {نـَىبِّ
، إذ هو ُمطاوُع نَبَأ، كقولِِه: َزيـََّنُه فَـتَـَزيََّن، وَحالَُّه فـََتحلَّى، وَمجََّلُه فـَتَ ]. وتـَنَـبََّأ ُفالٌن: ادََّعى النـُّبُـوََّة. وكـان من حقِّ َلْفِظِه يف وْضِع اللَُّغِة أْن َيِصحَّ 3 اْلَعِليُم اْخلَِبُري } [الّتْحرمي: لقولِه {نـَبََّأِينَ  َل. لكْن َلمَّا تـُُعورَف ِفيَمْن اْسِتْعَماُله يف النَِّيبِّ جمَّ

، ومل ُيْستَـْعمْل إالَّ يف املُتَـَقوِّل يف َدْعواُه، كقوِلَك: تَـ  ً ُجنَِّب اْسِتْعَماُلُه يف املُِحقِّ نَـبََّأ ُمَسْيِلمُة. ويقاُل يف َيدَِّعي النـُُّبوَة كذ َِّ ما َتْصِغري َنيبء ُمَسْيِلَمُة نـُبَـيِّـىءُ َسـْوء، تنبيهاً أنَّ أ َع َكالَمُه: وا َِّ َتعاىل. كما قال رُجٌل مسَِ ْخباَره َلْيسْت من أخبار ا
. َِّ. والنـَّْبَأُة: الصَّْوُت اَخلِفيُّ ، أي ا  َخرََج هذا الكالُم من إلٍّ

مل يكْن له ساٌق كالنَّْجِم. نبـت: النـَّْبـُت والنَّباُت: ما َخيْرُُج من األرِض من النَّاِمياِت، َسواٌء كان له ساٌق كالشجر أو 
ُكُلُه احلَيواُن. وعلى هذا قوله: {لُِنْخِر  َج ِبِه لكن اْخَتصَّ يف التَّعاُرِف مبا ال سـاَق لـه، َبْل قد اْخَتصَّ عنَد العامَِّة مبا 

ً } [النـَّبِإ:  ً. واإلْنباُت: ]. ومىت اْعُتِربَِت احلَقاِئُق، فإنه ُيْستَـْعَمُل يف ُكلِّ 15َحبا َونـََبا ً أو ِإْنسا ً كان أو َحَيوا ٍم نَبا
ً َوَخنًْال *َوَحَداِئَق ُغْلًبا *وَ  َنا ِفيَها َحبا *َوِعنَـًبا َوَقْضًبا *َوَزيـُْتو فَاِكَهًة َوَأ } [َعَبَس: ُيْستَـْعَمُل يف ُكلِّ ذلك. {َفَأنْـبَـتـْ

]، 60]، {َما َكاَن َلُكْم َأْن تـُْنِبُتوا َشَجَرَها} [النَّمل: 60َجٍة} [النَّمل: ]، {َفَأنـْبَـتـَْنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت بـَهْ 27-31
ً } [نُوح: 11{يـُْنِبُت َلُكْم ِبِه الزَّرَْع َوالزَّيـُْتوَن} [الّنحل:  ُ أَنـْبَـَتُكْم ِمَن اَألْرِض نـََبا َّ ] قاَل 17]. ويف قولُه: {َوا

ً «النَّْحويُّوَن: قولُه:  ُرُهْم: قولُه: َموْ » نَبا ً «ُضوٌع َمْوِضَع اِإلْنباِت، وهو َمْصدٌر، وقال َغيـْ حاٌل ال َمْصَدٌر. ونـَبََّه » نَبا
اِب، وإنه يـَْنُمو ُمنُوَُّه، وإن كان له و  ْصٌف َزاِئٌد بذلك َأنَّ اِإلْنساَن هو من وْجٍه نَباٌت، من حيُث إنَّ َبْدأَُه وَنْشَأُه مـن الرتُّ

] وعلى ذلك قولُه: 67على هذا نـَبََّه بقولِه: {ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن تـَُراٍب ُمثَّ ِمْن ُنْطَفٍة} [َغافر: على النَّباِت، و 
ً َحَسنًا} [آل ِعمَران:  بَـتَـَها نـََبا لدُّْهِن} [املؤمنون: 37{َوأَنـْ ِ ُبُت  ] الباُء لِلحال، ال لِلتـَّْعِدَيِة، ألنَّ 20]. وقولُه: {تـَنـْ

لُقـوَِّة. ويقـاُل: إنَّ بَنِـي ُفالنـََبَت مُ  ْهُن مْوُجوٌد فيها  ُبُت والدُّ ُبُت حاِمَلًة للدُّهن، أي تـَنـْ ن لنابَتُة َشرٍّ. تَـَعدٍّ، وتـَْقديرُُه: تـَنـْ
بَتٌة، أي َنَشأ فيهم َنْشٌء ِصغاٌر.  ونبتْت فيهم 

َبَذنَّ ِيف نبذ: النـَّْبُذ: إلقاُء الشيِء، أو طرُحُه لِقلَِّة االْعِتَداِد  به. ولذلك يقاُل: نبْذتُه نـَْبَذ النـَّْعِل اخلََلِق. قال تعاىل: {َليـُنـْ
] لِقلَِّة اْعِتداِدهم به. وقال: {نـََبَذُه َفرِيٌق 187]، و {فَـنَـَبُذوُه َوَراَء ُظُهورِِهْم} [آل ِعمَران: 4اْحلَُطَمِة } [اهلَُمزة: 

} [الَقَصص: ] أي َطَرُحوُه لِ 100ِمنـُْهْم} [البَـَقَرة:  ُهْم ِيف اْلَيمِّ َ ُه َوُجُنوَدُه فـَنَـَبْذ َ قلَِّة اْعِتَداِدهِم به. وقال: {فََأَخْذ
ْلَعَراِء} [الصَّافات: 40 ِ ُه  َ ْلَعرَاِء} [الَقَلم: 145]، {فـَنَـَبْذ ِ ]. وقولُه: {َفاْنِبْذ ِإَلْيِهْم َعَلى َسَواٍء} 49]، {لَُنِبَذ 

نَك قد نقْضَت ما شرطَت هلْم لتكوَن أنَت ] أْي فألْ 58[األنَفال:  ِق إليهْم ما بينَك وبينُهْم من العهِد، وأَعلمهْم 
لقتاِل ِمْن قـَْبِل أْن تـُْعِلَمُهْم بنقِض الَعْهِد حىت ال يْنُسُبوَك ِإىل  لّنقِض على استواء. وال تبدأُهْم  الَغْدِر وهْم يف العلِم 

ً َقِصيا } م. وانـْتَـَبَذ ُفالٌن: اْعَتز  َل اْعِتزَاَل من ال يَِقلُّ ُمباالتُه بنَـْفِسِه فيما بـَْنيَ الناِس {َفَحَمَلْتُه َفانـْتَـَبَذْت ِبِه َمَكا
ُبوٌذ ونَِبيٌذ، كقوِلَك: َمْلُقوٌط ولِقيٌط، لكْن يقاُل: مَ 22[َمرَمي:  ِحيًة ُمْعَتزَلًة. وَصِيبٌّ َمنـْ ُبوٌذ ]. وقـََعَد نـَْبَذًة ونـُْبَذًة، أي  نـْ



ِء، مث صاَر اْمساً اْعِتباراً ِمبَْن َطَرَحُه، وَمْلُقوٌط ولِقيٌط اعِتباراً ِمبَْن تـََناَوله. والنبيُذ: التَّْمُر والزَّبِيُب املُْلَقى َمَع امل اِء يف اِإل
 للشََّراِب املَْخُصوِص.

ُز: التـَّْلقيُب {َوَال تـَنَ  ألَْلَقاِب} [اُحلجرَات: نبز: نَبَزُه نـَْبزاً: َلقَّبُه. والنـَّبـْ ِ َأللقاِب، ال َتعايـَُروا.11ابـَُزوا   ] أي ال َتداَعْوا 
ُهْم} [النِّ  ُهْم َلَعِلَمهُ الَِّذيَن َيْستَـْنِبطُونَُه ِمنـْ ] أي َيْسَتْخرُجونَه 83َساء: نبط: {َوَلْو َردُّوُه ِإَىل الرَُّسوِل َوِإَىل أُوِيل اَألْمِر ِمنـْ

َبُط. وفـََرٌس أنـَْبُط: أَبْيُض ْحتت اإلبط، ومنه النـَّْبُط منهم. وهو اْسِتفْ  َعاٌل من أنْبْطُت كذا. والنـَّْبُط: املاُء املُْستَـنـْ
 املَْعُروفُوَن.

ُبوُع: الَعْنيُ  َبـُع نـُبُـوعـاً ونـَْبعاً. واليَـنـْ ي َخيْرُُج منه املاُء، ومجُعه:  الذنبـع: النـَّْبـُع: ُخـُروُج املـاِء مـن الَعْيـن، يقـاُل: نـَبَـَع املـاُء يـَنـْ
َ أَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَسَلَكُه يـََنابِيَع ِيف اَألْرِض} [الزَُّمر:  َّ ]. والنـَّْبُع: شجٌر يـُتََّخُذ منه 21ينابِيُع {أَملَْ تـََر َأنَّ ا

.  الِقِسيُّ
ُء َسْوٍء. وقال بعُض  نىب: النيبُّ بغِري َمهٍْز، فقد قال النحويُّوَن: أْصُله اهلَْمُز، عليه بقولِه: {َوَرفـَْعَناُه العلماِء: هو من النـَّبـَْوِة، أي الّرِفـَْعِة َأِو اِالْرتِفاِع. وُمسي نَِبيا لِرِفْـَعِة َحمَلِِّه عن سائِر الناِس املْدُلول فـَُرتَِك َمهْزُُه، واْسَتَدلُّوا بقوهلِِم: ُمَسْيِلمُة نـُبَـىيِّ

ً َعِليا  . ولذل57} [َمرَمي: َمَكا هلَْمِز ألنه ليَس ُكلُّ ُمنَـبَّأ َرِفيَع الَقْدِر واملََحلِّ ك ]. فالنَِّيبُّ، بَِغْريِ اهلَْمِز، أبـَْلُغ من النَِّيبِء 
 :َِّ َِّ «قال عليه وعلى آله الصالة والسالُم ملْن قال  َنيبِء ا َِّ، ولكْن َنِيبُّ ا ا َرَأى أنَّ الرُجَل َلمَّ  )84(»لْسُت ِبنيبِء ا

َوُة والنَّباوة: االْرتِفاُع. ومنه قيَل: نَبا بُفالٍن مكانُُه، إذا مل يُواِفْقُه املكانُ  هلمِز لبُـْغٍض منه. والنـَّبـْ .. ونَبا السيُف: خاَطَبُه 
 إذا َكلَّ ومل يـَْعمْل يف الضَّريبة. ونَبا بصرُُه عن كذا، مل يقبِل الصورَة لقباَحِتَها.

بَُه ونـََزَعُه حىت : النـَّْتُق: قـَْلُع الشَّيِء ِمَن األْصِل، وكلُّ َشيٍء قـََلْعَتُه مثَُّ َرَمْيَت ِبِه فَـَقْد نـَتَـْقَتُه، َونـََتَق الشيَء: َجذَ نتق َلْعنا اجلََبَل ِمْن َأْصِلِه ]: إذ قَـ 171َيْستَـْرِخَي، َكنَـْتِق ُعَرى اِحلْمِل. قال تعاىل: {َوِإْذ نـَتَـْقَنا اْجلََبَل فـَْوقَـُهْم} [األعَراف: 
ألوالد رمياً. ا ترمي  ِتٌق، إذا َكثُر ولُدها أل َ  فَـَرفـَْعَناُه فـَْوَق َبِين إسرائيَل، ومنه اْسُتِعَري: اْمَرأٌة 

]. وتسمَّى الدِّرُْع إذا 2النِفطار: نثر: نـَثْـُر الشيِء: َنْشُرُه وتْفريُقُه، يقاُل: نـَثـَْرتُُه َفانـْتَـثـََر {َوِإَذا اْلَكَواِكُب انـْتَـثـََرْت } [ا
رًة، ومنه لُِبَسْت: نـَثْـَرًة. ونـََثرت الشاُة: َطَرَحْت من أْنِفها األَذى. والنـَّثْـَرُة: ما َيِسيُل من األْنِف. وقد ُيَسمَّى األْنُف نـَثْ 

 ِه. واالْسِتْنثاُر: َجْعُل املاِء يف النـَّثْـَرِة.النـَّثـْرَُة لَِنْجٍم يقاُل له أْنُف األَسِد، وطََعَنُه َفأَنـَثْـَرُه: ألقاُه على أنفِ 
] أي أرشد هللا العليم احلكيم اإلنسان 10جند: النَّْجُد: املَكاُن الَغِليُظ الرفيُع. وقولُه: {َوَهَديْـَناُه النَّْجَدْيِن } [البَـَلد: 

ْدِق والَكِذِب يف املَقاِل، واَجلِميِل إىل سبيل اخلري وإىل سبيل الشّر. وذلك َمَثٌل لَطرِيَقِي اَحلقِّ والباِطِل يف  االْعِتقاِد والصِّ
َناُه السَِّبيَل} [اإلنَسان:  َّ َهَديـْ َ أنه َعرَّفـَُهما بقولِه: {ِإ ] اآلية. والنَّجُد: اسُم صْقٍع، وأْجنََدُه: 3والقبيِح يف الفعال، وبـَنيَّ

ٌد وِجنيٌد وَجنٌْد، أي َقويٌّ شديدٌ  ُ النَّجدِة، واْستَـْنَجْدتُه: طََلْبُت َجنَْدَتُه، فأْجنََدِين: أي أعاَنِين َقَصَدُه. وَرُجٌل جنَِ َلُه بَِنْجدتِه، أي شجاَعِتِه وقـُوَّتِِه. ورمبا قيَل: اْستَـْنَجَد فالٌن، أي َقوي. وقيَل للَمْكُروِب واملَْغُلوِب: َمْنُجوٌد، كأنه  بـَنيِّ



ٌة. والنَّْجُد: الَعرَ  ْهـُر: أي قَـوَّاُه وَشدََّدُه، وذلك مبا رَأى فيه من التَّْجرَبِة. ومنه قيَل: ُفالٌن َجنَْدٌة، أي ِشدَّ ُق. وَجنََدُه الدَّ
 .ابُن َجنَْدِة كذا. والنِّجاُد: ما يـُْرَفُع به البيُت. والنَّجَّاُد: ُمتَِّخُذُه. وِجنَاُد السَّْيِف: ما يـُْرَفُع به من السَّْري 

َُّ تعاىل به جنس: النَّجاَسُة: الَقذا لَبِصريَِة، والثاِين َوَصَف ا حلاسَِّة، ونوع يُْدَرُك  َرُة، وذلك نوعان: نوع ُيْدَرُك 
َا اْلُمْشرُِكوَن َجنٌَس} [الّتوبَة:  ساً. وَجنََّسُه أيضاً: أزاَل َجنََسُه، 28املُْشرِِكَني، فقال: {ِإمنَّ ]. ويقاُل: َجنََّسُه، أي َجَعَلُه جنَِ

ِجيُس الَعَرب، وهو شيٌء كانُوا يـَْفَعُلونَُه من تـَْعِليِق عوَذة على الصَّيب لَِيْدفـَُعوا عنه َجنَاَسَة الشَّْيطان. والناجُس ومنه تـَنْ 
 َوالنَِّجيُس: داٌء َخِبيٌث ال َدَواَء له.

اً، فصاَر النَّْجُم مرًة امساً، ومرًة مصدراً. جنم: أْصُل النَّْجم: الَكوَكُب الطَّاِلُع، ومجُعه: ُجنوٌم. وَجنََم: طََلَع ُجنومًا وَجنْم
ْأِي، فقيَل: َجنََم فالنُُّجوُم األمساء كالُقُلوِب واجلُُيوِب، َوَمرًَّة املصادر كالطُُّلوِع والُغُروِب. ومنه ُشبَِّه به طُُلوُع النَّباِت والرَّ 

ُفالٌن على السُّْلطاِن: صاَر عاِصياً. وَجنَّْمُت املاَل عليه، إذا وزَّْعُتُه،  النـَّْبُت والَقْرُن، وَجنََم يل َرْأٌي َجنْماً وُجنوماً، وَجنََم 
ْرَت  يِّ شيٍء َقدَّ ذلك. قال كأنََّك فَـَرْضَت أْن َيْدَفَع عنَد طُُلوِع ُكلِّ َجنٍْم َنِصيباً، مث صاَر ُمَتعاَرفاً يف تقدير َدْفِعِه 

لنَّْجِم ُهْم يـَهْ  ] أي 88]، وقوله: {فـََنَظَر َنْظَرًة ِيف النُُّجوِم } [الصَّافات: 16َتُدوَن } [الّنحل: تعاىل: {َوَعَالَماٍت َوِ
] قيَل، أراَد به الَكوَْكَب، وإمنا َخصَّ اهلُويَّ ُدوَن الطُُّلوِع، فإنَّ 1يف ِعْلِم النُُّجوِم. وقولُه: {َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى } [الّنْجم: 

، حنُو: طَ َلْفَظَة النَّْجِم َتُدلُّ ع . والَعَرُب إذا أْطَلَقْت َلْفَظ النَّْجِم َقَصَدْت به الثـَُّرَّ لنَّْجِم الثـَُّرَّ َلَع لى طُُلوِعِه. وِقيَل: أراَد 
َم املُنَـزََّل َقْدراً فـََقْدراً. ويـَعْ  ِين بقولِِه َهَوى: نـُُزوَلُه. النَّْجُم ُغَذيَّْه، وابْـتَـَغى الرَّاِعي ُشَكيَّه. وقيَل: أراَد بذلك القرآَن املَُنجَّ

لنُُّجوِم. 75وعلى هذا قولُه: {َفالَ أُْقِسُم ِمبََواِقِع النُُّجوِم } [الواِقَعة:  . والتـََّنجُُّم: اُحلْكُم  َر على الوْجَهْنيِ ] فقد ُفسِّ
 من النَّباِت. وقيَل: أراَد الَكواِكَب.] فالنَّْجُم: ما ال ساَق له 6وقولُه: {َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَداِن } [الرَّمحن: 

َنا الَِّذيَن آَمنُ  ُتُه {َوَأْجنَيـْ ُتُه، وَجنَّيـْ وا} [النَّمل: جنو: أْصُل النََّجاِء: اخلالُص من الشيِء، ومنه َجنا فالٌن من فالٍن، وأْجنَيـْ
َّ ُمَنجُّوَك َوَأْهَلَك} [الَعنكبوت: 53 َناُكْم مِ 33]، {ِإ ]، {فـََلمَّا َأْجنَاُهْم ِإَذا 49ْن آِل ِفْرَعْوَن} [البَـَقَرة: ]، {َوِإْذ َجنَّيـْ

} [يُونس:  قِّ َناُه َوَأْهَلُه ِإالَّ اْمرَأََتُه} [األعَراف: 23ُهْم يـَبـُْغوَن ِيف اَألْرِض ِبَغْريِ احلَْ َناُه َوالَِّذيَن 83]، {فََأْجنَيـْ ]، {فََأْجنَيـْ
َناُهْم ِبَسَحٍر * نِْعَمًة} [الَقَمر: 115]، {َوَجنَّيْـَناُمهَا َوقـَْوَمُهَما} [الصَّافات: 72َمَعُه ِبَرْمحٍَة ِمنَّا} [األعَراف:  ]، {َجنَّيـْ

َناُهْم ِبَسَحٍر } [الَقَمر: 34-35 َنا الَِّذيَن آَمُنوا} [ُفّصَلت: 34] {َجنَّيـْ َناُهْم ِمْن َعَذاٍب َغِليٍظ 18]، {َوَجنَّيـْ ]، {َوَجنَّيـْ
ي الَِّذيَن اتـَُّقْوا} [َمرَمي: ]، {ُمثَّ 58} [ُهود:  ي ُرُسَلَنا} [يُونس: 72 نـَُنجِّ ]. والنَّْجَوُة والنَّجاُة: 103]، {ُمثَّ نـَُنجِّ

ُتُه: تَـ  جياً من السَّْيِل. وَجنَّيـْ َي ِلكونِِه  ْرتِفاِعِه َعمَّا َحْوَلُه. وقيَل: مسُِّ َفِصُل  وعلى هذا  رَْكُته بَِنْجَوة.املكاُن املُْرَتِفُع املُنـْ
يَك بَِبَدِنَك} [يُونس:   ]. َوَجنَْوُت ِقْشَر الشَّجرِة وِجْلَد الشاِة، والْشِرتاِكِهما يف ذلك قال الشاِعُر:92{َفاْليَـْوَم نـَُنجِّ

 َسيُـْرِضيُكما منها َسناٌم وغاربُهْ      فـَُقْلُت اْجنُوا عنها َجنا اجلَْلِد إنه
ُتُه أي سارْرتُُه، وأْصُله أْن   َجيـْ ُتْم َفالَ َختُْلَو به يف َجنَْوة من األرِض. وقيَل: أْصُله من النَّجاِة، وهو أن تُعاِونَُه على ما فيه و أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا تـََناَجيـْ ِإلمثِْ َخالُصه، أو أن تـَْنُجَو ِبسّرَك من أن َيطَِّلَع عليَك، وتَناَجى القوُم {َ ِ  تـَتَـَناَجْوا 



َادلة: َواْلُعْدَوانِ  ْلِربِّ َوالتـَّْقَوى} [ا ِ ُتُم الرَُّسوَل فَـَقدُِّموا بـَْنيَ َيَدْي َجنَْواُكْم 9 َوَمْعِصَيِة الرَُّسوِل َوتـََناَجْوا  َجيـْ َ ]، {ِإَذا 
َادلة:  َادلة: 12َصَدَقًة} [ا َا النَّْجَوى ِمَن الشَّْيطَاِن} [ا ]، {أَملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن 10]. والنَّْجَوى: أْصُله املصدُر {ِإمنَّ

َادلة:  م مل ُيْظِهُروا ِبَوْجه 3]. وقولُه: {َوَأَسرُّوا النَّْجَوى الَِّذيَن ظََلُموا} [األنبَياء: 8نـُُهوا َعِن النَّْجَوى} [ا ] تنبيه أ
َادلة: َما َيُكوُن ِمْن َجنَْوى َثالَثٍَة ِإالَّ }ألنَّ النَّْجَوى ُرمبا َتْظَهُر بعُد، وقال  لنَّْجَوى، 7 ُهَو رَاِبُعُهْم} [ا ]. وقد يُوَصُف 

]. والنَِّجيُّ: املُناِجي، ويقاُل للواحِد واجلمِع. {َوقـَرَّبـَْناُه 47فيقاُل: هو َجنَْوى وُهْم َجنَْوى {َوِإْذ ُهْم َجنَْوى} [اإلسَراء: 
يا } [َمرَمي:  يا} [يُوُسف: ]، {فـََلمَّا اْستَـْيَأُسوا ِمْنُه َخلَ 52جنَِ ] أي انـَْفَرَد إخوُة يوسَف (ع) َعِن النَّاِس ِمْن 80ُصوا جنَِ

ً: اْسَتْخَلْصُتُه ِلِسّرِي. وأَ  ُهْم يـََتَحاَدثُوَن ِبَصوٍت خاِفٍت. وانـَْتَجْيُت ُفال ْجنَى ُفالٌن: أتى غِري أْن َيكوَن َمَعُهم َمْن ليَس ِمنـْ ، أي يـُتََّخُذ وُيْسَتْخَلُص. والنَّجا: ِعيداٌن  َجنَْوًة. وُهْم يف أرٍض َجناة، أي يف أرٍض ُمْستَـْنًجى من َشَجرِها الِعِصيُّ والِقِسيُّ
ً: اْستَـْنَكْهُتُه، واْحَتجَّ بقول الشاِعر:  قد ُقِشَرْت. قال بعُضهم: يقاُل: َجنَْوُت ُفال

 ْهدِ َكرِيِح الَكْلِب ماَت َحِديَث عَ       َجنَْوُت ُجماِلداً فَـَوَجْدُت منه
على هذا املعىن من أْجِل هذا البيِت، فليَس يف البيِت ُحجٌَّة له، وإمنا أراَد: أّينِ ساَرْرتُُه » َجنَْوتُ «فإن يكْن َمحََل  

لنَّْجِو. واالْسِتْنَجاُء: حتّري إزاَلةِ  ا َخيْرُُج من اإلنساِن  نَّْجو، أو طََلِب ال فـََوَجْدُت من َخبَرِه رِيَح الَكْلِب املَيِّت. وُكينِّ َعمَّ
األَذى،   َجنَْوة، ِإلْلَقاِء األَذى، كقوِهلم: تـََغوََّط، إذا طََلَب غاِئطاً من األرِض، أو طََلَب َجنَْوًة، أي ِقْطَعَة َمَدٍر إلزاَلةِ 

. ويف احلَ  لَعْنيِ هلَْمز: اإلصابَُة  اْدفـَُعوا َجنَْأَة الساِئِل «ِديِث: كقوهلِِم: اْسَتْجَمَر إذا طََلَب ِمجاراً، أي َحَجراً. والنَّْجأُة،   .)85(»للُّْقَمةِ 
قاُل: َقَضى حنـب: َحنََب الرَُّجُل يـَْنَحُب َحنْباً: َنَذَر: أي أوَجَب على نفِسِه شيئاً؛ والنَّْحُب: النَّْذُر املَْحُكوُم ِبُوُجوِبِه، ي

َْن ماَت أو قُِتلَ  َِّ (تعاىل) َكَأنَّ املوَت َنْذٌر يف ُعُنِقِه. قال تعالـى: فالٌن َحنَْبُه، أي َوىفَّ بَِنْذرِِه، وذلك   يف َسبيِل ا
َتِظُر} [األحَزاب:  ُهْم َمْن يـَنـْ ] ويـَُعبـَُّر بذلك عن الذي ماَت، كقوِهلم: َقَضى أَجَله، 23{َفِمنـُْهْم َمْن َقَضى َحنَْبُه َوِمنـْ نْيا حاَجَتُه.  والنَِّحيـُب: البكاُء الذي َمَعُه َصْوٌت. والنُّحاُب: السُّعاُل. والنواِحُب: واْستَـْوَىف أْكَلُه، وَقَضى ِمَن الدُّ

 ».فهل َدَفعِت األقارُب َونـََفَعِت النواحبُ «البواكي، ويف حديث عليٍّ كرَّم هللا وجهه: 
صَلَحها {َوتـَْنِحُتوَن ِمَن اْجلَِباِل حنت: َحنَت اَخلَشَب، واَحلَجَر، وحنَوُمها من األْجساِم الصُّْلَبِة: مبعىن حفَرها أو سوَّاها وأ

]. والنَُّحاتَُة: ما َيْسُقُط من املَْنُحوِت. والنَّحيَتُة: الطَِّبيَعُة اليت حنَُِت عليها اإلنساُن،  149بـُُيوً َفارِِهَني } [الشَُّعرَاء: 
 كما أنَّ الَغريَزَة: ما ُغرَز عليها اإلنساُن.

َِّ بن مسعود: حنر: النَّْحُر: مْوِضُع الِقالدَ  ِة من الصَّْدِر. وَحنَْرتُُه: أَصْبُت َحنَْرُه، ومنه: َحنُْر الَبِعري. وقيَل يف قراءة َعْبِد ا
حلَْقِّ َفذَ  ِ وا َحبُوَها َوَما َكادُ (فـََنَحُروَها وما كاُدوا يـَْفَعُلوَن)، وهي يف نصِّ القرآن {ُمَسلََّمٌة َال ِشَيَة ِفيَها قَاُلوا اآلَن ِجْئَت 

]، ويوُم النحِر: عاِشُر ذي احلجة لنحرهم فيه. وانـَْتَحُروا على كذا: َتقاتـَُلوا تشبيهاً بَِنْحر 71يـَْفَعُلوَن } [البَـَقَرة: 
َله. وقولُه: {َفَصلِّ  ِبَك َواْحنَْر } ِلرَّ الَبِعري. وَحنَْرُة الشَّْهر، وحنَِريُُه: أولُُه. وقيَل آِخُر يوٍم من الشَّْهر، كأنه يـَْنَحُر الذي قـَبـْ



] هو َحثٌّ على ُمراعاِة َهَذْيِن الرُّْكنَـْنيِ، وُمها الصالُة وَحنُْر اهلَْدِي، وإنه ال ُبدَّ من َتعاِطيِهما، فذلك واِجٌب 2[الَكوَثر: 
رام. وقيَل: َحثٌّ على يف ُكلِّ ِديٍن ويف ُكلِّ ِملَّة. وِقيَل أْمٌر ِبَوْضِع الَيِد على النَّْحر مع التكبري وخصوصاً تكبرية اإلح

لشيِء، واحلاِذُق به.  جماهدة النـَّْفِس بنحِر الشَّْهَوِة. والنِّْحريُر: العاملُ 
ٍر َوُحنَاٌس} [الرَّمحن:  َ ]. الشُّواظ: اللَّهُب الذي ال دخاَن فيه، والنُّحاُس هنا: 35حنس: {يـُْرَسُل َعَلْيُكَما ُشَواٌظ ِمْن 

لنُّحاِس أي املعدن املعروف والنَّْحُس: ِضدُّ السَّْعِد. قال: {ِيف الّدخان الذي ال هلَب فيه.  وذلك تشبيٌه يف اللَّْوِن 
ٍم حنََِساٍت} [ُفّصَلت: 19يـَْوِم َحنٍْس ُمْسَتِمرٍّ } [الَقَمر:  َّ ] أي 16]. وقوله: {َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِرًحيا َصْرَصًرا ِيف َأ
ِديداِت البَـْرِد. وأْصُل النَّْحس: َأْن َحيَْمرَّ األُفُق، فـََيِصَري كالنُّحاِس. َفصاَر ذلك َمَثًال نِكدات َمْشؤوماٍت. وِقيَل: شَ 

 للشُّؤِم.
ِحنَْلٌة، ِة، ِإْذ ُكلُّ ِهَبة حنل: النَّْحُل: احلََيواُن املَْخُصوُص. والنَّْحَلُة والنِّْحَلُة: َعِطيٌَّة على َسِبيِل التـَّبَـرُِّع، وهو أَخصُّ ِمَن اهلِبَ  ُتهُ  َعِطيََّة النَّْحِل. وذلك  وليَس ُكلُّ ِحنَْلة ِهَبًة. واْشِتقاُقه، فيما أَرى أنه من النَّْحِل َنَظراً منه إىل ِفْعِلِه، َفكأنَّ َحنَْلُتُه: أْعطَيـْ

َ احلُكم68ما نـَبََّه عليه قولُه: {َوَأْوَحى َربَُّك ِإَىل النَّْحِل} [الّنحل:  اُء أنَّ النَّْحَل يـََقُع على األشياِء ُكلِّها ] اآلية. وبـَنيَّ
َي الصََّداقُ  َُّ تعاىل، ُومسُِّ فاُء كما َوَصَفُه ا َفُع أْعَظَم نـَْفٍع، فإنه يـُْعِطي ما فيه الشِّ ا من حيُث إنه  َفال َيُضرُّها بوجه، ويـَنـْ

، و  ُب يف ُمقابَلِتِه أكثـَُر من َمتَتٍُّع ُدوَن ِعَوٍض مايلٍّ كذلك َعِطيَُّة الرَُّجِل ابَنُه. يقاُل: َحنََل ابَنَه كذا، وأْحنََلُه. ومنه ال جيَِ
ْعر. 4َحنَْلُت املرأة {َصُدَقاِِنَّ ِحنَْلًة} [النَِّساء:  َتِحُل الشِّ ]. واالنتحاُل: ادِّعاُء الشيِء وتَناولُُه. ومنه يقاُل: ُفالٌن يـَنـْ

  كالنَّْحِل. ومنه النَّواِحُل للسُّيوِف، أي الّرِقاِق الظُّبات.وحنََِل ِجْسُمُه حنوًال: صاَر يف الدِّقَّةِ 
َِّ تعاىل عن نَـ  ْفِسِه بقولِِه حنن: حنُن: ِعبارٌَة عن املتَكلِِّم إذا أْخبَـَر عن نـَْفِسِه َمَع َغْريه، وما َوَرَد يف الُقرآِن من إْخباِر ا

] فقد قيَل هو إْخباٌر عن نـَْفِسِه وْحَدُه، لكْن ُخيَرَُّج 3ِص} [يُوُسف: عّز وجّل: {َحنُْن نـَُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقصَ 
ََّ تعاىل َيْذُكُر ِمْثَل هذه األلفاِظ إذا كان الِفْعُل ا . وقال بعُض الُعَلماِء: إنَّ ا ملذكوُر بـَْعَدُه ذلك َخمْرََج اإلْخباِر املُُلوِكيِّ

ِعباَرًة عنه تعاىل وعنهم، وذلك كالَوْحي وُنْصرِة » حننُ «ْو بعِض أوليائِِه، فيكوُن يـَْفَعُله ِبَواِسَطِة بعِض َمالِئَكِتِه، أ
]، وعلى 5ازَعات: املُْؤِمِنَني وإْهالِك الكاِفريَن وحنو ذلك مما يـََتوالَُّه املَالِئَكُة املذكوروَن بقولِه: {فَاْلُمَدبَِّراِت أَْمًرا } [النَّ 

] يـَْعِين َوْقَت املُْحَتَضِر، ِحَني َيْشهُدُه الرُُّسُل املذكوروَن يف قولِه: 85َلْيِه ِمْنُكْم} [الواِقَعة: هذا قولُه: {َوَحنُْن أَقـَْرُب إِ  َّ َحنُْن نـَزَّْلنَا الذِّْكَر} [اِحلجر: 28{تـََتوفَّاُهُم اْلَمالَِئَكُة} [الّنحل:  ] َلمَّا كان ِبِوَساَطِة الَقَلِم واللَّْوِح 9]. وقولُه: {ِإ
 جربيَل (ع) .و 

ِعظَاًما خنََِرًة }  خنر: يقاُل: َخنََر الَعْظُم أو العود أو حنُوُمها، يـَْنُخُر َخنْراً وخنرياً إذا بَِلَي وتـََفتََّت. قال َتعاىل: {أَِإَذا ُكنَّا
ا ُخنَْرُة الّرِي11[النَّازَعات:  ا. والنَِّخُري: َصْوٌت من ]، وكذلك قوُهلُم: خنََِرِت الشََّجَرُة، أي بَِلَيْت، َفهبَّْت  ِح، أي ُهبوُ

ُه وِمْنَخراُه. والنَُّخوُر: النَّاقُة اليت ال ، أو يُْدَخُل  األْنِف. وُيَسمَّى َحْرفا األْنِف اللَّذاِن َخيْرُُج منهما النَِّخري: ُخنَْرَ َتدرُّ
ِخٌر. األْصَبُع يف ِمْنَخرها. والنَّاِخُر: من َخيْرُُج منه النَِّخُري، ومنه: اِر   لدَّ



َقِعٍر } [ الَقَمر: خنل: النَّْخُل: شجر معروٌف يُعطي التَّْمَر، وقد ُيْستَـْعَمُل يف الواِحِد واجلمِع {َكأَنـَُّهْم َأْعَجاُز َخنٍْل ُمنـْ
]، {َوالنَّْخَل 148َعرَاء: ]، {َوَخنٍْل طَْلُعَها َهِضيٌم } [الشُّ 7]. وقال: {َكَأنـَُّهْم َأْعَجاُز َخنٍْل َخاِويٍَة } [احلَاقَّة: 20

ِسَقاٍت َهلَا طَْلٌع َنِضيٌد } [ق:  ملُْنُخِل: 67] وَمجُْعه: خنَِيٌل {َوِمْن َمثََراِت النَِّخيِل} [الّنحل: 10َ ِقيَق  ]. وَخنََل الدَّ
ُتُه فأَخْذُت ِخياَرهُ   .غربـََلُه وأزال خنالَتُه. وانـَْتَخْلُت الشَّيَء: انـْتَـَقيـُْتُه، وصفَّيـْ

دٍّ ندد: َنِديُد الشيِء: ُمشارُكه يف َجْوَهره، وذلك َضْرٌب من املُماثـََلة، فإنَّ املِْثَل يقاُل يف أّي ُمشارَكة كاَنْت، َفُكلُّ نِ 
َِِّ أَْنَداًدا} [البَـَقَرة: ]، {َوِمَن النَّاِس َمْن 22 ِمْثٌل، وليس ُكلُّ ِمْثٍل ِندا. ويقاُل: ِندُُّه وَنِديُدُه وَنِديَدتُُه {َفَال َجتَْعُلوا 

َِّ أَْنَداًدا} [البَـَقَرة:  م ِمْن 9]، {َوَجتَْعُلوَن َلُه أَْنَداًدا} [ُفّصَلت: 165يـَتَِّخُذ ِمْن ُدوِن ا ] أْي أمثاًال وأشباهاً تعبدو
 دونِه.

]، {َعمَّا قَِليٍل 31َفَأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمَني } [املَائدة: ندم: النََّدُم والنَّداَمُة: التََّحسُُّر ِمْن تـََغريُِّ رَْأٍي يف أْمٍر َفاِئٍت {
ِدِمَني } [املؤمنون:  َ ]. وأْصُله من ُمناَدَمِة احلُْزن له. والنَِّدُمي والنَّْدماُن واملُناِدُم يـَتَـَقاَرُب. قال بعُضهم: 40لَُيْصِبُحنَّ 

ِن. وقال بعُضهم:  يا َنِدَميْنيِ ملا يـَتَـَعقَُّب أْحَواَهلُما من النَّداَمِة على ِفْعَلْيِهما.املُنادَمُة واملُداَوَمُة يـََتقاَر  الشَّرِيباِن مسُِّ
ُه َقَصَد بقوِلِه: {َوَمَثُل الَِّذينَ  َّ  َكَفُروا َكَمَثِل ندو: النِّداُء: َرْفُع الصَّْوِت وظُُهورُُه، وقد يقاُل ذلك للصَّْوِت املَُجرَِّد، وإ

] أي كمَثِل الذي ال يـَْعرُف إالَّ الصَّْوَت املَُجرََّد ُدوَن املعَىن 171ِمبَا َال َيْسَمُع ِإالَّ ُدَعاًء َوِنَداًء} [البَـَقَرة:  الَِّذي يـَْنِعقُ 
َدى َربَُّك ُموسَ  َ ى} الذي يـَْقَتِضيِه تـَرِْكيُب الكالِم، ويقاُل للُمرَكَِّب الذي يـُْفَهُم منه املعَىن ذلك. قال تعاىل: {َوِإْذ 

َديْـُتْم ِإَىل الصََّالِة} [املَائدة: 10[الشَُّعَراء:  َ ] أي َدَعْوُمتْ، وكذلك: {ِإَذا نُوِدَي لِلصََّالِة ِمْن يـَْوِم 58]، وقولُه: {َوِإَذا 
أللفاِظ املعروَفِة. وقولُه: {أُولَِئَك يـُنَ 9اْجلُُمَعِة} [اجلُُمَعة:  اَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد ]. وِنداُء الصالِة َخمُْصوٌص يف الشَّرْع 

] فاْسِتْعماُل النِّداِء فيهم تنبيه على بـُْعِدِهْم عن اَحلقِّ يف قوله: {َواْسَتِمْع يـَْوَم يـَُناِدي اْلُمَناِد ِمْن َمَكاٍن 44} [ُفّصَلت: 
َديْـَناُه ِمْن َجاِنِب الطُّوِر اَألْميَِن} [َمرَمي: 41َقرِيٍب } [ق:  ]. وقولُه: 8مَّا َجاَءَها نُوِدَي} [النَّمل: ]، {فـَلَ 52]. {َوَ

َدى َربَُّه نَِداًء َخِفيا } [َمرَمي:  َ يَِّئِة،  3{ِإْذ  ْحوالِِه السَّ َِّ تعاىل ألنه َتَصوََّر نـَْفَسُه بَِعيداً منه  لنِّداِء إىل ا ] فإنه أشاَر 
ً يـَُناِدي ِلِإلميَاِن} [آل ِعمَران: كما يكوُن حاُل َمْن َخياُف َعذابَُه. وقولُه: {َربـََّنا إِ  ْعَنا ُمَناِد ] فاإلشاَرُة 193نـََّنا مسَِ

 َِّ ِ ِت الدَّالَِّة على ُوُجوِب اإلمياِن   تعاىل. وَجَعَلُه ملُناِدي إىل الَعْقِل، والكتاِب املُنَـزَِّل، والرَُّسوِل املُْرَسِل، وسائِِر اآل
ً إىل اإلمياِن ِلُظُهو   رِِه ُظُهوَر النِّداِء وَحثِِّه على ذلك، َكَحثِّ املَُناِدي.ُمناِد

َتَدى والنَِّديُّ، وقيَل ذلك للَجِليِس، قال: {فـَْليَ  لنِّداِء حىت قيَل للَمْجِلِس: الناِدي واملُنـْ ِ َ عن املُجاَلَسِة  ِدَيُه } وُعربِّ َ ْدُع  َيْت داُر النَّْدَوِة ِمبَكَّ 17[الَعلق:  لنََّدى، ]، ومنه مسُِّ َة، وهو املكاُن الذي كانُوا َجيَْتِمُعوَن فيه. ويـَُعبـَُّر عن السَّخاِء 
 فيقاُل: ُفالٌن أَْنَدى َكفا من ُفَالٍن.

ٍس ]، أي يوَم يـَُناَدى ُكلُّ أ32ويوُم الّتناد: هو يوُم الِقياَمِة. قال تعاىل: {ِإّينِ َأَخاُف َعَلْيُكْم يـَْوَم التـََّناِد } [َغافر: 
حيُث إنَّ َمْن  مامهم. وأْصُل النِّداِء ِمَن النََّدى، أي الرُُّطوبَِة. يقاُل: َصْوٌت َنِديٌّ َرِفيٌع. واْسِتعاَرُة النِّداِء لِلصَّْوِت من



يٌَة. وُيَسمَّى الشََّجُر َنًدى َتْكثـُُر ُرطُوبَُة َفِمِه َحُسَن كالُمُه، وهلذا يُوَصُف الَفِصيُح ِبَكثـَْرِة الريِق، يقاُل: َندًى وأْنداٌء وأْندِ 
سِم َسَبِبِه.  لكونِِه منه، وذلك ِلَتْسِمَيِة املَُسبَِّب 

َِِّ أْمراً. قال تعاىل {ِإّينِ  َنَذْرُت نذر: النَّْذُر: أْن ُتوِجَب على نَفِسَك ما ليَس ِبواِجٍب ِحلُُدوِث أْمٍر، يقاُل: نَـَذْرُت 
]. واإلْنذاُر: إْخباٌر فيه 270]، {َوَما أَنـَْفْقُتْم ِمْن نـََفَقٍة أَْو َنَذْرُمتْ ِمْن َنْذٍر} [البَـَقَرة: 26: لِلرَّْمحَاِن َصْوًما} [َمرميَ 

ًرا تـََلظَّى } [اللْيل:  َ ]، {أَْنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة ِمْثَل 14َختْوِيٌف، كما أنَّ التـَّْبِشَري: إْخباٌر فيِه ُسروٌر. قال {َفأَْنَذْرُتُكْم 
َألْحَقاِف} [األحقاف: 13اِعَقِة َعاٍد َوَمثُوَد } [ُفّصَلت: صَ  ِ ]، {َوالَِّذيَن 21]، {َواذُْكْر َأَخا َعاٍد ِإْذ أَْنَذَر قـَْوَمُه 

َر يـَْوَم ]، {َوتـُْنذِ 92]، {َولِتـُْنِذَر أُمَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوَهلَا} [األنَعام: 3َكَفُروا َعمَّا أُْنِذُروا ُمْعِرُضوَن } [األحقاف:  ُؤُهْم} [يس: 7اجلَْْمِع} [الّشورى:  َ م نذير من أنفسهم أي بلسان قومهم. 6]، {لِتـُْنِذَر قـَْوًما َما أُْنِذَر آ ]أي مل 
ً كان أو غريَه {ِإّينِ َلُكْم َنِذيٌر ُمِبٌني } [ُهود:  {َوِإْن ِمْن  ]،25والنَِّذيُر: املُْنِذُر، ويـََقُع على ُكلِّ شيء فيه ِإْنذاٌر إنسا

َ 24أُمٍَّة ِإالَّ َخَال ِفيَها نَِذيٌر } [فَاِطر:  ] {ُكلََّما أُْلِقَي ِفيَها فـَْوٌج َسَأَهلُْم َخَزنـَتـَُها أَملَْ َِْتُكْم َنِذيٌر * َقاُلوا بـََلى َقْد َجاَء
َُّ ِمْن َشْيٍء} [املُلك:  بـَْنا َوقـُْلَنا َما نـَزََّل ا َرٍة ِمَن الرُُّسِل َأْن ]، 9-8َنِذيٌر َفَكذَّ ُ َلُكْم َعَلى فـَتـْ {َقْد َجاءَُكْم َرُسولَُنا يـُبَـنيِّ

َ ِمْن َبِشٍري َوَال نَِذيٍر} [املَائدة:  َ النَِّذيُر اْلُمِبُني } [اِحلجر: 19تـَُقوُلوا َما َجاَء َ ِإالَّ َنِذيٌر 89]، {ِإّينِ َأ ]، {َوَما َأ
ثِّر: 37ءَُكُم النَِّذيُر} [فَاِطر: ]، {َوَجا9ُمِبٌني } [األحقاف:  ]. والنُُّذُر: َمجُْعه. قال: 36]، {َنِذيًرا لِْلَبَشِر } [املدَّ

لنُُّذِر } 56{َهَذا َنِذيٌر ِمَن النُُّذِر اُألوَىل } [الّنْجم:  ِ َبْت َمثُوُد  ُموا. قال: {َكذَّ ] أي من جْنِس ما أْنذَر به الذين تـََقدَّ
]. وقد 18]، {َفَكْيَف َكاَن َعَذاِيب َوُنُذِر } [الَقَمر: 41َقْد َجاَء آَل ِفْرَعْوَن النُُّذُر } [الَقَمر: ]، {َولَ 23[الَقَمر: 

 َنِذْرُت، أي َعِلْمُت ذلك، وَحِذْرُت.
َمُل ذلك يف نزع: نـَزََع الشيَء: َجَذَبُه من َمَقّرِِه، َكنَـزََع الَقْوَس عن َكِبِدِه. ونزع يده من جيبه: أخرجها، وُيْستَـعْ 

} [األعرَ  ]. 43اف: األْعراِض، ومنه: نـَزُْع الَعداَوِة، واملََحبَِّة ِمن الَقْلب. قال تعاىل: {َونـََزْعَنا َما ِيف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ
]، 26} [آل ِعمَران: وانـْتَـَزْعُت آيًَة من القرآن يف كذا. ونـَزََع ُفالٌن كذا، أي َسَلَب. قال: {َوتـَْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاءُ 

] قيَل هي املَالِئَكُة اليت تـَْنزُِع األْرواَح عن األْشباِح، وقولُه: {نـَزَّاَعًة لِلشََّوى 1وقولُه: {َوالنَّازَِعاِت َغْرقًا } [النَّازَعات: 
ر جهّنم شديدة النَّزِع جلميع اَألطراف فال ترتك حلماً وال جلداً إال أحرقته16} [املَعارج:  حىت َقْحَف الرأس.  ] أي 

َقِعٍر } [الَقَمر:  ا، وقيل: تـَْنزُع 20وقولُه {تـَْنزُِع النَّاَس َكَأنـَُّهْم َأْعَجاُز َخنٍْل ُمنـْ ِة ُهُبو ] قيل: تـَْقَلُع الناَس من مقّرِِهْم ِلِشدَّ
ما عن ِِْم. َوالتَّنازُُع َواملُنازعُة: املُجاَذبُة، ويُعربَّ  املُخاَصَمِة واملُجاَدَلِة. قال: {َفِإْن تـََناَزْعُتْم ِيف َشْيٍء  أْرواَحُهْم ِمْن أْبدا

نَـُهْم َوَأَسرُّوا النَّْجَوى } [طه: 59فَـُردُّوُه} [النَِّساء:  ]. والنـَّزُْع عن الشيِء: الَكفُّ عنه. 62]، {فَـتَـَناَزُعوا أَْمَرُهْم بـَيـْ
 والنـُُّزوُع: االْشِتياُق الشَِّديُد.

َِّ} [انزغ: نـََزَغُه نَ  ِ َزَغنََّك ِمَن الشَّْيَطاِن نـَزٌْغ َفاْسَتِعْذ  ألعَراف: زغاً: َخنََسُه، وهو ِشْبُه الَوْخِز. قولُه َتعاىل: {َوِإمَّا يـَنـْ
َ عـزَّ اْمسُُه َأْن يُعيَذك ِمْنُه. ونَـ 200 َّ لَـَك ِمـَن الشَّْيطاِن َوْسَوَسٌة وَخنَْسٌة يف الَقْلِب َسِل ا َ َزَغُه: َطَعَن فيه ] أي إْن 



أمٍر إلْفَساِدِه. قوله تعاىل: واْغَتابَُه، ونـَزََغ بَني القوِم: أَْفَسَد وأْغَرى، ونـََزَغُه بَِنزيَغٍة: َرماُه ِبَكِلَمٍة سيَِّئٍة. والنـَّزُْغ: ُدُخوٌل يف 
نَـُهْم} [اإلسَراء:  نَـُهم. وق53{ِإنَّ الشَّْيطَاَن يـَنـْزَُغ بـَيـْ ولُُه تعاىل: {ِمْن بـَْعِد َأْن نـَزََغ الشَّْيطَاُن بـَْيِين َوبـَْنيَ ] أي يـُْفِسُد بـَيـْ

 ] أي أفسَد بيين وبني إخويت. والنـَّزُْغ: هو أدىن حركٍة تكون، وِمَن الشَّْيطاِن أدىن وسوسة.100ِإْخَوِيت} [يُوُسف: 
َها َوَال يـُْنزُِفوَن } [الواِقَعة: نـَُزوٌف: نُِزَف ماُؤها. ونُِزَف َدُمُه أو َدْمُعُه، أي نُزَِع ُكلُُّه، نزف: نـََزَف املاَء: نـََزَحُه ُكلَُّه ِمَن الِبئِر شيئاً بـَْعَد شيء. وبِئٌر  ُعوَن َعنـْ ]. قاَل اُبُن عبَّاَس: يف 19ومنه قيَل: َسْكرَاُن نَزِيٌف: نُِزَف فَـْهُمُه ِبُسْكرِِه {َال ُيَصدَّ

َداُع، والَقْيُء، وَكثْـَرُة البَـْوِل .ونـُزَِّه َمخُْر اجلَنَِّة َعْن هِذِه اِخلَصاِل اخلَبيَثِة. ونـََزَف الرُجُل اَخلْمِر أرَبُع ِخَصاٍل: السُّْكُر، والصُّ 
ُتُه.  يف اُخلُصوَمِة: انـَْقَطَعْت ُحجَّ

طاٌط من ُعْلٍو. يقاُل: نـََزَل عن دابَِّتِه، ونـََزَل يف مكاِن كذا: حَ  طَّ َرْحَلُه فيه. وأَنْـَزَلُه غريُُه نزل: النـُُّزوُل، يف األْصِل، هو احنِْ
ُر اْلُمْنزِِلَني } [املؤمنون:  َزًال ُمَبارًَكا َوأَْنَت َخيـْ َِّ تعاىل نَِعَمُه ونَِقَمُه 29{أَْنزِْلِين ُمنـْ ]. ونـََزَل بكذا، وأَنْـَزَلُه مبعًىن. وإْنزاُل ا ِِنـَْزاِل ال ها، وذلك إّما  َّ نْـَزاِل أْسَبابِـِه واِهلدايَِة إليه، كإنـَْزاِل على اخلَْلِق: إْعطاُؤُهْم إ شيء نـَْفِسِه كِإنـَْزاِل القرآِن، وإما 

َِِّ الَِّذي أَنـَْزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب} [الكهف:  ُ الَِّذي 1اَحلِديِد، واللِّباِس، وحنو ذِلك قوله تعاىل: {احلَْْمُد  َّ ]، {ا
]، {َوأَنـْزَْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن} [اَحلديد: 25]، {َوأَنـَْزْلَنا احلَِْديَد} [اَحلديد: 17 أَنـَْزَل اْلِكَتاَب} [الّشورى:

]، 48]، {َوأَنـْزَْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َطُهوًرا } [الُفرقان: 6]، {َوأَنـَْزَل َلُكْم ِمَن األَنـَْعاِم َمثَانَِيَة أَْزَواٍج} [الزَُّمر: 25
]، {أَْنزِْل 26]، {أَنـَْزْلَنا َعَلْيُكْم لَِباًسا يـَُوارِي َسْوآِتُكْم} [األعَراف: 14نْـَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء َثجَّاًجا } [النّـَبِإ: {َوأَ 

َنا َمائَِدًة ِمَن السََّماِء} [املَائدة:  ُ ِمْن َفْضِلِه َعَلى َمْن َيَشاُء 114َعَليـْ َّ ]. ومن 90ِمْن ِعَباِدِه} [البَـَقَرة: ]، {َأْن يـُنَـزَِّل ا
َّ ُمْنزُِلوَن َعَلى َأْهِل َهِذِه اْلَقْريَِة رِْجًزا ِمَن السََّماِء ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقونَ  ]. 34} [الَعنكبوت:  إْنزاِل الَعذاِب قولُه: {ِإ

ملَْوِضِع الذي ُيشُري إليه إْنزالُه ُمَفرَّقاً، وَمرًَّة والَفْرُق بـَْنيَ اإلْنزاِل والتـَّْنزِيِل يف وْصِف القرآِن واملَالِئَكِة، أ ن التـَّْنزِيَل َخيَْتصُّ 
ا ذُِكَر فيه التـَّْنزِيُل قولُه: {نـََزَل ِبِه الرُّوُح اَألِمُني } [الشَُّعَراء:  ] وقُرِىَء: نـُّزَِل، 193بـَْعَد أخَرى، واِإلنـَْزاُل عامٌّ. َفِممَّ

َّ َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر} [اِحلجر: 106} [اإلسَراء:  {َونـَزَّْلَناُه تـَْنزِيالً  ]، {َلْوَال نـُّزَِل َهَذا اْلُقْرآُن} [الّزخُرف: 9]، {ِإ
ُ َسِكينَـَتُه} [الّتوَبة: 198]، {َوَلْو نـَزَّْلَناُه َعَلى بـَْعِض اَألْعَجِمَني } [الشَُّعَراء: 31 َّ ]، {َوأَنـَْزَل 26]، {ُمثَّ أَنـَْزَل ا

ـا 20]، {َفِإَذا أُْنزَِلْت ُسوَرٌة ُحمَْكَمٌة} [َحممَّد: 20]، {َلْوالَ نـُزَِّلْت ُسوَرٌة} [َحممَّد: 26ُجُنوًدا ملَْ تـََرْوَها} [الّتوبَة:  ] َفإمنَّ
ٌء فشيٌء من احلث على الِقتال ذََكَر يف األّوِل نـُّزَِل، ويف الثانِـي أنْـزَِل، تنبيهـاً أنَّ املُناِفِقَني يـَْقَرتُِحوَن أْن يـَْنزَِل َشي

لقليِل. وقولُه: لِيَـتَـَولَّوُه. وإذا أُمُروا بذلك َمرًَّة واِحَدًة َحتَاَشْوا منه، فـََلْم يـَْفَعُلوُه، فَـُهْم يـَْقَرتُِحوَن الكثَري، وال يـَفُ  وَن منه 
َلٍة ُمَبارََكٍة} [الّدخان:  َّ أَنـْزَْلَناُه ِيف َليـْ َّ أَنـْزَْلَناُه ِيف 185اَن الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن} [البَـَقَرة: ]، {َشْهُر َرَمضَ 3{ِإ ]، {ِإ

َلِة اْلَقْدِر } [الَقدر:  ْنيا، 1لَيـْ ] وإمنـا ُخصَّ َلْفُظ اإلْنزال ُدوَن التـَّْنزِيِل، ملا ُرِوَي أنَّ القرآَن نـََزَل ُدفْـَعًة واِحَدًة إىل مساِء الدُّ
َُّ َعَلى َرُسو مث نـََزَل َجنْماً فـَنَ  ِلِه} [الّتوبَة: ْجمًا. وقولُه: {اَألْعَراُب َأَشدُّ ُكْفًرا َونَِفاقًا َوَأْجَدُر َأالَّ يـَْعَلُموا ُحُدوَد َما أَنـَْزَل ا

َم أنَّ اِإلْنزال أعمُّ من التـَّْنزِيِل. قال {َلْو أَنْـ 97 َزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل} ] َفَخصَّ َلْفَظ اِإلنْـزاِل ليكـوَن أعـمَّ، فقـد َتقـدَّ



ُ ِإَلْيُكْم ] ومل يـَُقْل: لو نـَزَّْلنا، تنبيهاً أنه لو َخوَّلناُه َمرًَّة ما َخَوْلناَك ِمراراً لرأيـْتَـُهخاِشعاً. وقولُه: {َقْد أَنـَْزَل 21[اَحلشر:  َّ ا } [الّطالَ  َِّ ِت ا نـزال الذِّْكـِر َهُهنَـا ِبْعثَـَة النبـيِّ (ص) 11-10ق: ِذْكًرا * َرُسوًال يـَتْـُلو َعَلْيُكْم آَ ] فقـد قيـَل: أرَاَد 
َي عيسى (ع) كلمًة، فَـَعَلى هذا يكوُن قولُه: َرُسوًال، َبَدًال من قولِِه ِذْكراً، وقيَل: َبْل أَرَادَ  ِإْنزاَل  ومساُه ِذْكراً، كما مسُِّ

ِه: ذِْكراً، أي ذِْكراً َرُسوًال، وأمَّا التـَّنَـزُُّل: فهو كالنـُُّزول به، يقاُل: نـََزَل املََلُك بكذا، ذْكرِِه، فيكوُن َرُسوًال، َمْفُعوًال لقولِ 
ُ بكذا، وال تـَنَـزََّل. قال: {نـََزَل ِبِه الرُّوُح اَألِمُني } [الشَُّعَراء:  َّ ]، وقال: {تـَنَـزَُّل 193وتـَنَـزََّل. وال يقاُل نـََزَل ا

َْمِر َربَِّك} [َمرَمي: 4لَقدر: اْلَمالَِئَكُة} [ا ِ نَـُهنَّ} [الّطَالق: 64]، {َوَما نـَتَـنَـزَُّل ِإالَّ  ]، وال 12]، {يـَتَـنَـزَُّل اَألْمُر بـَيـْ
{َهْل  ]،210: يقاُل يف املُْفتَـَرى والَكِذب، وما كان من الشَّْيطاِن إالَّ التـَّنَـزُُّل {َوَما تـَنَـزََّلْت ِبِه الشََّياِطُني } [الشَُّعَراء

َياِطُني *تـَنَـزَُّل َعَلى ُكلِّ أَفَّاٍك أَثِيٍم } [الشَُّعَراء:  ]، اآليَة. والنـُُّزُل: ما يـَُعدُّ لِلنَّازِِل 222-221أُنـَبُِّئُكْم َعَلى َمْن تـَنَـزَُّل الشَّ
َِّ 19من الزاِد {فـََلُهْم َجنَّاُت اْلَمْأَوى نـُُزًال} [السَّجَدة:  ]، وقال يف ِصَفِة 198} [آل ِعمَران: ]، {نـُُزالً ِمْن ِعْنِد ا

]، 56]، إىل قوله {َهَذا نـُُزُهلُْم يـَْوَم الدِّيِن } [الواِقَعة: 52أهِل الناِر {آلِكُلوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّوٍم } [الواِقَعة: 
يٍم } [الواِقَعة:  ِ 93{فـَنُـُزٌل ِمْن محَِ ً، أَضْفُتُه. ويـَُعبـَُّر  دَِّة، ومجُعها: نـََوازُِل. والنِّزاُل يف ]. وأنـَْزْلُت ُفال لنازَِلِة عن الشِّ

 احلَْرِب: املُناَزَلُة، ونـََزَل ُفالٌن: إذا أَتى ِمًىن. قال الشاِعُر:
زَِلةٍ  زَِلٌة أْمساءُ أْم غُري   أ

ما عن ماِء الرُجل إذا َخرََج عنه. وطَعاٌم نـُُزٌل، وذُ   و نـُُزٍل: له َرْيٌع وَحظٌّ. ونَزٌِل: ُجمَْتَمٌع، تشبيهاً والنُّزاَلُة، والنـُّْزُل: ُيَكىنَّ   لطَّعاِم النـُُّزل.
خََّر وْقُت َحْيِضها، فَـُرِجَي َمحُْلها، وهي َنُسوٌء. يقاُل: ِخٌري يف الوقِت، ومنه: ُنِسَئِت املرأُة، إذا  َنَسَأ  نسأ: النَّْسُء: 

ُ أجَلَك. والنَّ  َّ ُ يف أجِلك، وَنَسأ ا َّ لتأِخِري، ومنها النَِّسيُء الذي كانت الَعَرُب تـَْفعُلُه، وهو ا َدٌة ِيف اْلُكْفِر} [الّتوبَة: ِسيئُة: بـَْيُع الشيِء  َا النَِّسيءُ ِزَ ] وُقرِىَء: ما نـَْنَسْخ ِمْن آيَة أو 37ِخُري بعض األْشُهِر احلُُرِم إىل َشْهٍر آَخر {ِإمنَّ
ْرها ْبطاِل ُحْكِمها. واملِْنَسأُ: َعصاً يـُْنَسأُ به الشيُء، أي يـَُؤخَُّر {َُْكُل ِمْنَسَأَتُه}  نـَْنَسْأها، أي نـَُؤخِّ ْنسائِها، وإّما  إمَّا  َرْت. قال الشاِعُر:14[َسَبإ:  ، أي أخَّ  ]. وَنَسَأت اإلبُل يف َظَمِئها يوماً أو يـَْوَمْنيِ

ا ُ   لِلَمْشُبوبـَتَـْنيِ ُمها ُمهاإذا ِقيلَ      وَعْنٍس كألواِح اِإلَراِن َنَسْأ
َر تَناُوُله، َفَحِمَض، َفُمدَّ مباٍء.  والنَُّسوُء: احلَِليُب إذا ُأخِّ

ِء واأل لطُّوِل كاالْشِرتاِك من اآل ِن: َنَسٌب  بـَْناِء، نسب: النََّسُب والنِّْسَبُة: اْشِرتاٌك من ِجَهِة أَحِد األبويِن، وذلك َضْر لَعْرِض، ك ا} النِّْسَبِة بـَْنيَ َبِين اِإلْخَوِة، وَبِين األْعماِم {َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن املَاِء َبَشًرا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهرً وَنَسٌب 
 ]. وقيَل: ُفالٌن َنِسيُب ُفالٍن، أي َقرِيُبُه.54[الُفرقان: 

َرًة يـُْفَهُم منه األْمراِن. وَنْسُخ الِكتاب: إزاَلُة اُحلْكِم ِحبُْكٍم يـَتَـعَ لَّ، والظِّلِّ الشمَس، والشَّيِب الشَّباَب. فَتارًة يـُْفَهُم منه نسخ: النَّْسُخ: إزاَلُة شيٍء بشيٍء يـَتَـَعقَُّبه، َكَنْسِخ الشمِس الظّ  َرًة يـُْفَهُم منه اِإلثباُت، و قَُّبه. {َما نـَْنَسْخ ِمْن اإلزَالَُة، و



َها} [البَـَقَرة: آيٍَة َأْو نـُْنِسَها َِْت ِخبَْريٍ مِ  ا أو َحنِْذُفها عن قـُُلوِب الِعباِد. وَنْسُخ 106نـْ ] قيَل: معناُه: ما نُزِيُل العمَل 
 ِمْثِلها يف مادَّة الِكتاِب: نـَْقُل ُصوَرتِِه املَُجرََّدِة إىل ِكتاٍب آَخَر، وذلك ال يـَْقَتِضي إزاَلَة الصُّوَرِة األوَىل، َبْل يـَْقَتِضي إثباتَ 

ُتْم تـَْعَمُلوَن } [اجلَاثَية: أُْخرَ  َّ ُكنَّا َنْستَـْنِسُخ َما ُكنـْ ُتم تـَْعملون يف داِر الّدنيا. 29ى. {ِإ ] أي َسَتْكُتُب احلَفَظُة مبا كنـْ
لكتابَةِ  لّنْسِخ كاالْسِتْكَتاِب: األْمُر  الْسِتْنساخ، ألنَّ االْستْنساخ هو األمُر  واملُناَسَخُة . )86(وقد يـَُعبـَُّر عن النَّْسِخ 

قوٍم بـَْعَد قوٍم َخيُْلُفهم.  يف املِرياِث، هو أْن َميُوَت َوَرثٌَة بـَْعَد َوَرثَة، واملِرياُث قاِئٌم ملَْ يـُْقَسْم، وتناُسُخ األْزِمَنِة والُقرون: ُمِضيُّ  لتَّناُسِخ: قوٌم يـُْنِكُروَن البَـْعَث على ما أثـْبَـتَـْتُه الشَّرِيَعُة، ويَـ  َتِقُل إىل األْجساِم على والقائِلوَن  ْزُعُموَن أنَّ األْرَواَح تـَنـْ
 التأبِيِد.

َويـَُعوَق َوَنْسًرا } [نُوح: نسر: َنْسٌر: اْسُم َصَنٍم يف قولِه: {َوَقاُلوا َال َتَذُرنَّ آِهلََتُكْم َوَال َتَذُرنَّ َودا َوَال ُسَواًعا َوَال يـَُغوَث  تَِئٌة، تشبيهًا به. والنَّْسرَان: ]. والنَّْسُر: طائٌر، وَمْصَدٌر. 23 َنَسَر الطائُر الشيَء ِمبِْنَسرِِه، أي نـََقَرُه، وَنْسُر احلافِر: حلَُْمٌة 
 َجنْماِن، طائٌر وواِقٌع. وَنَسْرُت كذا، تَناْولُتُه قليالً قليًال، تناُول الطائِِر الشيء ِمبِْنَسرِِه.

 وأزالَْتُه، يقاُل: َنَسَفْته وانْـَتَسفته {َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْجلَِباِل فـَُقْل يـَْنِسُفَها َريبِّ َنْسًفا نسف: َنَسَفت الرِّيُح الشيَء: اقْـتَـَلَعْتهُ 
َقٌة َنُسوٌف. {لَُنَحّرِقـَنَُّه مثَُّ َلنَـْنسِ 105} [طه:  ِم رِْجِلِه، إذا َرَمى ِبُرتاِبه. يقاُل:   َفنَُّه ِيف ]. وَنَسَف الَبِعُري األرَض ِمبَُقدَّ

] أي َنْطَرحه فيه َطرَْح النُّساَفِة، وهي ما يـَُثوُر من ُغباِر األرِض. وُتَسمَّى الرُّْغَوُة: ُنساَفًة، 97اْلَيمِّ َنْسًفا } [طه: 
ٌء َنْسَفاُن: اْمَتأل، فـََعالُه ُنسافٌة. وانـُْتِسَف َلْونُه، أي تـََغيـََّر َعمَّا كان عليه نسافُُه، كما قالُ  وا: اْغبَـرَّ تشبيهًا بذلك. وإ

ا الوسُخ عن الَقَدِم، وكالٌم َنِسيٌف: أي ُمتـََغريٌِّ َضِئيٌل.  وْجُهُه. والنَّْسَفُة: ِحجاَرٌة يـُْنَسُف 
. واملَناِسُك: مواِقُف النُُّسِك وأْعماُهلا. والنَّ  ْعمال اَحلجِّ ِسيَكُة: نسك: النُُّسُك: الِعباَدُة. والنَّاِسُك: العابُد. واْخُتصَّ 

لذبِيَحِة {َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك} [البَـَقَرة: خمُْ  ََّ} 196َتصًَّة  ُتْم َمَناِسَكُكْم َفاذُْكُروا ا ]، {فَِإَذا َقَضيـْ
ِسُكوُه} [اَحلّج: 200[البَـَقَرة:  َ  ].67]، {ِلُكلِّ أُمٍَّة َجَعْلَنا َمْنَسًكا ُهْم 

 صاُل عن الشيِء، يقاُل: َنَسَل الَوبـَُر عن الَبِعِري، والَقِميُص عن اإلنسان. قال الشاِعُر:نسل: النَّْسُل: االْنفِ 
 َفُسلِّي ثياِيب عن ثِيابِك تـَْنِسلِ 

ذا والنُّساَلُة: ما سَقَط من الشََّعِر، وما يـََتَحاتُّ من الريش، وقد أْنَسَلِت اإلبُل: حاَن أْن يـَْنِسَل َوبـَُرها، ومنه َنَسل: إ 
ً، إذا أْسرََع. {َوُهْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب يـَْنِسُلوَن } [األنبَياء: عَ  ] أي يسرعون، والنَّْسُل: الَوَلُد، لكونِِه 96دا يـَْنِسَل َنَسال

َفْضَل إنساٍن ]. َوتَناَسُلوا: تواَلُدوا. ويقاُل أيضاً: إذا طََلْبَت 205ِسًال عن أبِيه {َويـُْهِلَك اْحلَْرَث َوالنَّْسَل} [البَـَقَرة: 
 َفُخْذ ما َنَسَل لك منه َعْفواً.

يـَْنَحِذَف نسي: النِّْسياُن: تـَْرُك اإلنساِن َضْبَط ما اسُتودَِع: إمَّا ِلَضْعِف َذاِكَرتِِه، وإّما َعْن َغْفَلٍة، وإّما عن َقْصٍد، حىت  َ ِإَىل آ ً {َوَلَقْد َعِهْد ْد َلُه َعْزًما } [طه: عن الَقْلِب ِذْكرُُه. يقاُل: َنِسيُته نسيا ]، 115َدَم ِمْن قـَْبُل فـََنِسَي َوملَْ جنَِ
]، {َال 63]، {فَِإّينِ َنِسيُت اْحلُوَت َوَما أَْنَسانِيُه ِإالَّ الشَّْيَطاُن} [الكهف: 14{َفُذوُقوا ِمبَا َنِسيُتْم} [السَّجَدة: 



]، {مثَُّ ِإَذا َخوََّلُه ِنْعَمًة ِمْنُه َنِسَي َما 14ا ذُكُِّروا ِبِه} [املَائدة: ]، {فـََنُسوا َحظا ِممَّ 73تـَُؤاِخْذِين ِمبَا َنِسيُت} [الكهف: 
َِّ تعاىل 6]، وقوله: {َسنـُْقرُِئَك َفَال تـَْنَسى } [األعلى: 8َكاَن َيْدُعو ِإلَْيِه ِمْن قَـْبُل} [الزَُّمر:  ] إْخباٌر وَضماٌن من ا

ُ تعاىل به، فهو ما كان أَنَُّه َجيَْعُل النيبَّ (ص) حبيُث ال َّ ؛ وُكلُّ ِنْسياٍن من اإلنساِن َذمَُّه ا فهو ما مل يكْن  )87(»رُِفَع عن أُمَِّيت اَخلطأ والنِّْسيانُ «أْصُله عن تـََعمٍُّد، وما ُعِذَر فيه، حنُو ما ُروَي عن النيبِّ (ص)  يـَْنَسى ما َيْسَمُعُه من اَحلقِّ
َّ َنِسيَناُكْم} [السَّجَدة: 14وا ِمبَا َنِسيُتْم لَِقاَء يـَْوِمُكْم َهَذا} [السَّجَدة: َسبَـُبُه منه. وقولُه: {َفُذوقُ  ] هو ما  14]، {ِإ

ُهْم اْسِتهانَ  َّ َِّ تعاىل فهو تـَرُْكه إ ـم، كان َسبَـُبه عن تـََعمٍُّد منهم، وتـَرُْكه على طريِق اإلهانَِة. وإذا ُنِسَب ذلك إىل ا ًة 
ََّ فـََنِسيَـُهْم} [الّتوبَة: 51ا تـَرَُكوُه {فَاْليَـْوَم نـَْنَساُهْم َكَما َنُسُوا لَِقاَء يـَْوِمِهْم َهَذا} [األعَراف: وُجمازاًة ِلمَ  ]، {َنُسوا ا

ََّ َفَأْنَساُهْم أَنْـُفَسُهْم} [اَحلشر: 67 رَِفِتِه ِبنَـْفِسه ] تنبيٌه أن اإلنساَن ِمبعْ 19]. وقولُه: {َوَال َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا ا
َِِّ هو من ِنْسيانِه نـَْفَسُه. وقولُه تعاىل: {َواذُْكْر َربََّك ِإَذا َنِسْيَت} [الكهف:  ََّ، َفنْسيانُُه  ] قال ابُن 24يْعرُف ا

ذا أجاَز االْسِتثْـنَ  َُّ، فـَُقْلُه إذا َتذَكَّْرَتُه. و ة. وقال ِعْكرَِمُة: معَىن عباٍس: إذا قـُْلَت شيئاً ومل تـَُقْل: إْن شاَء ا ََّ إذا أَرْدَت وَقصْدَت اْرِتكاب َذْنٍب يكْن ذلك داِفعاً َلك لِِنْسيانِِه. اَء بـَْعَد ُمدَّ فَالنِّْسُي َنِسيَت: اْرَتَكْبَت َذْنباً، ومعناُه: اذُكر ا
لُّ االْعِتداُد به، ومن هذا تقوُل العرُب: اْحَفُظوا أْصلُه ما يـُْنَسى، كالنِّْقض ملا يـُنـَْقُض، وصاَر يف التَّعاُرِف امساً ملا يَقِ   أْنساءُكْم، أي ما من شأنِه أْن يـُْنَسى. قال الشاِعُر:

 كأنَّ َهلا يف األرض ِنْسياً تـَُقصُّهُ 
َتِين ِمتُّ قـَْبَل َهَذا وَُكْنُت َنْسًيا َمْنِسيا } [َمرَمي:   لَيـْ َ ً جمَْ 23وقولُه تعاىل: {َقاَلْت  َرى النَّْسِي القليِل االْعِتداِد ] أي جاِر

رِىَء: ِنِسّياً، به، وإن مل يـُْنَس. وهلذا َعقََّبُه بقولِه: َمْنِسّياً، ألنَّ النَّْسَي قد يقاُل ِلما يِقلُّ االْعِتداُد به وإْن مل يـُْنَس. وقُ 
.ً وقولُه: {َما نـَْنَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو نـُْنِسَها} [البَـَقَرة:  وهو َمْصَدٌر َمْوُضوٌع َمْوِضَع املَْفُعوِل، حنُو َعَصى ِعِصّياً وِعْصيا

ْفِظها،  ] فإْنساُؤها: َحْذُف ِذْكرِها ِمَن الُقلوِب ِبُقوَّة إهلِيَّة. والنِّساُء، والنِّْسواُن، والنِّْسَوُة: مجُع املرأِة من غِري لَ 106
ُهْم َوَال ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء} كالقوِم يف مجِع املَْرِء. قال تعاىل {َال َيْسَخْر قـَْوٌم  ِمْن قـَْوٍم َعَسى َأْن َيُكونُوا َخيـْرًا ِمنـْ

} [األحَزاب: 223]، {ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم} [البـََقَرة: 11[اُحلجَرات:  ِنَساَء النَِّيبِّ ]، {َوقَاَل ِنْسَوٌة ِيف 30]، {َ
ُل النِّْسَوِة ال30اْلَمِديَنِة} [يُوُسف:  َ ]. والنَّسا: ِعْرٌق، وتـَْثِنيَـُتُه َنسياِن، 50الَِّيت َقطَّْعَن أَْيِديـَُهنَّ} [يُوُسف: ]، {َما 

 ومجعُه: أْنساٌء.
]. يقاُل: َنَشأ ُفالٌن. 62نشأ: النَّْشُء والنَّْشَأُة: إْحداُث الشيِء وتـَْرِبيَـُتُه {َوَلَقْد َعِلْمُتُم النَّْشَأَة اُألوَىل} [الواِقَعة: 

ِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطًءا َوأَقْـَوُم ِقيًال } [املُّزمل: والناِشىُء يُ  َ . وقولُه: {ِإنَّ  ] معناه: أنَّ ساعات 6راُد به الشَّابُّ
 أكثُر ثِْقًال هيَ  اللَّيِل تـَْنَشأُ ساعًة بعد ساعٍة لَِمْن يُرِيُد الِقياَم واالنِْتصاَب للصَّالِة، وتقديرُُه أنَّ ساعاِت اللَّيِل النَّاِشَئةَ 

اً فشيئاً {َويـُْنِشىُء وأَشدُّ َمَشقًَّة على َمْن يَقوُم ِمْن نَوِمِه لِْلِعباَدِة. ومنه َنَشأ السَّحاُب، ِحلُُدوِثِه يف اهلَواِء، وتـَْرِبَيِتِه شيئ
َشْيٍء ِمَن اَألْسَباب {ُقْل ُهَو ]. واإلْنَشاُء: إجياُد الشيِء ابتداًء من غِري استعانٍة بِ 12السََّحاَب الثَِّقاَل } [الّرعد: 



]، {ُهَو أَْعَلُم ِبُكْم ِإْذ أَْنَشَأُكْم 23الَِّذي أَْنَشَأُكْم َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواَألْبَصاَر َواَألْفِئَدَة َقِليًال َما َتْشُكُروَن } [املُلك: 
َ ِمْن بـَْعِدِهْم 32ِمَن اَألْرِض} [الّنْجم:  ً آَخرِيَن } [املؤمنون: ]، {ُمثَّ أَْنَشْأ ُه َخْلًقا آَخَر} 31قـَْر َ ]، {ُمثَّ أَْنَشْأ

]، {ُقْل ِسريُوا ِيف اَألْرِض َفاْنظُُروا َكْيَف َبَدأَ اْخلَْلَق ُمثَّ 61]، {َونـُْنِشَأُكْم ِيف َما َال تـَْعَلُموَن } [الواِقَعة: 14[املؤمنون: 
ُ يـُْنِشىُء النَّْشَأَة اآلِخَرَة إِ  َّ ََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر } [الَعنكبوت: ا َِّ. 20نَّ ا ِ ]. فهذه كلُّها يف اِإلجياِد املُْخَتص 

اِد الناِر ] َفِلَتْشِبيِه إجي72-71ة: وقولُه: {أَفـََرأَيـُْتُم النَّاَر الَِّيت تُوُروَن *أَأَنـُْتْم أَْنَشْأُمتْ َشَجَرتـََها أَْم َحنُْن اْلُمْنِشُؤوَن } [الواِقعَ 
جياِد اِإلْنساِن، وقولُُه: {أََوَمْن يـَُنشَّأُ ِيف اْحلِْلَيِة} [الّزخُرف:  ] أي يـَُرىبَّ تـَْربَِيًة َكتَـْربَِيِة النِّساِء. وُقِرىء: 18املْسَتخَرَجِة 

.  يـَْنَشأ، أي يـَتَـَرىبَّ
َة واحلِديَث: َبَسَطها. {َوِإَذا الصُُّحُف ُنِشَرْت } [الّتكوير: نشر: النَّْشُر: َنَشَر الثـَّْوَب والصَِّحيَفَة والسَّحاَب والنِّْعمَ 

ا ولتظَهَر أعماُهلم فيجازوا 10 ُ ] يعين ُصُحَف أعماِل أهِلَها اليت َكَتبها املالِئكُة من خٍري وشرٍّ تُنشُر ليقرَأها أصحا
]، وقولُه: {َوالنَّاِشَراِت َنْشًرا } 28يـَْنُشُر َرْمحََتُه} [الّشورى: حبسِبها {َوُهَو الَِّذي يـُنَـّزُِل اْلَغْيَث ِمْن بـَْعِد َما قـََنطُوا وَ 

ُح اليت تـَْنُشُر السَّحاَب، ويقاُل يف مجِع الناشِر: ُنُشٌر. وُقرِىء: 3[املُرَسالت:  َح، أو الر ] أي املَالِئَكِة اليت تـَْنُشُر الر
ْعُت نَ  ْشراً َحَسناً، أي َحِديثاً يـُْنَشُر من َمْدٍح وغريِه. وُنِشَر املَيُِّت ُنُشوراً ُنُشراً، فيكوُن كقوله: والناِشراِت. ومنه: مسَِ

]، {َوَال َميِْلُكوَن َمْوً َوَال َحَياًة َوَال 40]، {َبْل َكانُوا َال يـَْرُجوَن ُنُشورًا } [الُفرقان: 15{َوإَِلْيِه النُُّشوُر } [املُلك: 
ُ املَيَِّت، فَـُنِشَر: {مثَُّ ِإَذا َشاَء أَْنَشَرُه } [َعَبَس:  ]. وأْنَشرَ 3ُنُشوًرا } [الُفرقان:  َّ ًتا} 22ا ]، {َفَأْنَشْرَ ِبِه بـَْلَدًة َميـْ

ُ املَيَِّت ُمْسَتعاٌر من َنْشِر الثَّوب. قا11[الّزخُرف:  َّ ُ امليَِّت َوأْنَشَرُه مبعًىن. واحلقيقُة أنَّ َنَشَر ا َّ ل ] وقيَل: َنَشَر ا
 شاعر:ال

 كذاك خطوبُُه طّياً ونشرا      َطَوْتَك ُخُطوُب َدْهرَك بـَْعَد َنْشر
] أي َجَعَل فيه االنتشاَر، وابتغاَء الّرِْزِق. كما قال: {َوِمْن َرْمحَِتِه َجَعَل 47وقولُه: {َوَجَعَل النـََّهاَر ُنُشوًرا } [الُفرقان:  

]. وانِتشاُر الناِس: تصرفـُُّهم يف احلاجاِت {ُمثَّ ِإَذا 73َولِتَـبـْتَـُغوا ِمْن َفْضِلِه} [الَقَصص: َلُكُم اللَّْيَل َوالنـََّهاَر لَِتْسُكُنوا ِفيِه 
َتِشُروَن } [الرُّوم:  ]، {فَِإَذا ُقِضَيِت الصََّالُة َفانْـَتِشُروا ِيف 53]، {فَِإَذا َطِعْمُتْم َفانْـَتِشُروا} [األحزَاب: 20أَنْـُتْم َبَشٌر تـَنـْ

]، وقيَل: َنَشُروا يف معَىن انـَْتَشُروا وُقرىَء: وإذا قيَل اْنُشُروا فاْنُشُروا، أي تـََفرَُّقوا. ويقال: َنَشْرُت 10ُمَعة: اَألْرِض} [اجلُ 
ملِْنشاِر نشراً، اْعِتباراً مبا يـُْنَشُر منه عنَد النَّْحت.  اَخلَشَب 

ِشٌز. نشز: النَّْشُز: املُْرتِفُع من األرِض. وَنَشَز فالٌن، إذا َقصَ  ٍب  َد َنْشزاً. ومنه: َنَشَز فالٌن عن َمَقرِِّه: نَبا، وُكلُّ 
َادلة:  ُعوا على إْخَواِنكم للصَّالِة يف املَْسِجِد أو يف 11{َوِإَذا ِقيَل اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا} [ا ] أي انْـَهُضوا وُقوُموا وَوسِّ

لنَّْشِز واِإلْنشاِز لكونِِه اْرتِفاعاً بـَْعَد اتِّضاٍع {َواْنُظْر ِإَىل اْلِعظَاِم َكْيَف املَْجِلِس، فافْـَعُلوا ذلك. ويـَُعبـَُّر عن اِإلحياِء 
] وُنُشوُز املرأِة: 34] وُقِرىَء بَضمِّ النُّوِن وفـَْتِحها، {َوالالَِّيت َختَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ} [النَِّساء: 259نـُْنِشُزَها} [البَـَقَرة: 

ذا النََّظِر قال الشاِعُر:بـُْغُضها ِلَزْوِجها، وَرفْ   ُع نـَْفِسها عن طاَعِتِه، أو َرْفُع َعْيِنها عنه إىل َغريِِه، و



ا َّ  تَـَرى ُرْفقًة من ساعٍة َتْسَتِحيُلها     إذا َجَلسْت ِعْنَد اإلمام كأ
ِتىٌء.  ِشٌز: أي   وِعْرٌق 

ا النُُّجوَم اخلَارِجاِت ِمَن الشَّْرِق إىل الَغْرِب ِبَسْريِ الَفَلِك، أو ] قيل: أَراَد 2نشط: {َوالنَّاِشطَاِت َنْشطًا } [النَّازَعات: 
ِشٌط: خارٌج من أرٍض إىل أرٍض. وقيَل: املال َ ِئَكُة السَّائِراِت من املَْغِرِب إىل املَْشرِِق ِبَسْريِ أنْـُفِسها، من قوِهلم: ثـَْوٌر 

املَالِئَكُة اليت تـَْعِقُد األُموَر من قوِهلم: َنَشْطُت الُعْقَدَة. وَختِْصيُص النَّْشِط، وهو  اليت تـَْنِشُط يف نـَزِْع َأْرواِح النَّاِس، وقيل:
 ْذبٍَة واحدٍة.الَعْقُد الذي َيْسُهُل َحلُُّه، تنبيهًا على ُسُهوَلِة األْمِر عليهْم، وبئٌر أْنشاٌط: َقرِيَبُة الَقْعِر َخيْرُُج َدُلُوها جبَ 

تِئاً، َكَنْصِب الرُّْمِح والِبناِء واَحلَجِر. والنُّْصُب والنُُّصُب والنَِّصيُب: كلُّ ما ُجِعَل نصب: َنْصُب الشيِء: و  ْضُعُه وْضعاً 
َعَلماً، أو كلُّ ما ُعِبَد من دوِن هللا (تعاىل) ومجعه: أْنِصَبٌة، وُنُصٌب، وأَْنصاٌب ومنها احلجارة اليت كانت العرُب تنُصُبها 

بِح  م يسعون ويسرعون إىل 43عليها. قوله تعاىل: {َكَأنـَُّهْم ِإَىل ُنُصٍب يُوِفُضوَن } [املَعارج: للعبادة والذَّ ] أي كأ
]. 90]، {َواألَْنَصاُب َواَألْزَالُم} [املَائدة: 3عَلٍم ُنصب هلم. قال تعاىل: {َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب} [املَائدة: 

]: وَنَصٍب. وذلك ِمْثُل ُخبٍْل 41لداُء، أو البالُء. وُقرِىَء {ِبُنْصٍب َوَعَذاٍب } [ص: والنُّْصُب والنََّصُب: التـََّعُب أو ا
َنا ِفيَها َنَصٌب} [فَاِطر:   ]. وأْنَصَبِين كذا: أي أتْـَعَبِين وأْزَعَجِين. قال الشاِعُر:35وَخبٍَل {َال َميَسُّ

وََّبِين َهمٌّ َمَع الليِل ُمْنِصبٌ  َ 
ِصٌب، أيْ   ]، وقد َنِصَب، 62ُذو َنَصٍب. والنََّصُب: التـََّعُب {َلَقْد َلِقيَنا ِمْن َسَفِرَ َهَذا َنَصًبا } [الكهف:  وَهمٌّ 

ِصَبٌة } [الَغاِشَية:  َ ِصٌب {َعاِمَلٌة  ُ {أَْم َهلُْم َنِصيٌب ِمَن 3فهو َنِصٌب و ]. والنَِّصيُب: اَحلظُّ املَْنُصوُب، أي املَُعنيَّ
]، وقوله: {فَِإَذا فـََرْغَت 23]، {أَملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيبًا ِمَن اْلِكَتاِب} [آل ِعمَران: 53نَِّساء: اْلُمْلِك} [ال

لدُّعاِء ألنَُّه هو القاِدرُ 7َفاْنَصْب } [الشَّرح:  رِِئَك  َ  ] أي إذا فـََرْغَت ِمْن َصالِتَك َفِجدَّ واْجَتِهْد يف َرْفِع يََدْيَك إىل 
كِِّني، وَنَصبُ  َصَبُه احلَْرَب والَعداَوَة، وَنَصَب له، أْي أظهرُمها َلُه. وِنصاُب السِّ ها. على تلبية مجيِع َحواِئِجَك. ويقاُل: 

 ومنه: ِنصاُب الشيِء: أْصُله. وَرَجَع ُفالٌن إىل َمْنِصِبِه، أي أْصِلِه.
سكت. وأْنَصَت َلُه وأنصته: سكت سكوَت مستِمع حلديثه. ومنه قوله: {َوِإَذا قُِرىَء اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا} َت وانـَْتَصَت استمَع احلديث وسكَت، وأَْنَصَت الرَُّجَل: نصت: اِإلْنصاُت: السكوُت مَع استماِع. وَنَصَت وأْنصَ 

 ].29]، وقوله: {فـََلمَّا َحَضُروُه َقاُلوا أَْنِصُتوا} [األحقاف: 204[األعَراف: 
 َال حتُِبُّوَن نصح: النُّْصُح: َحتَّرِي ِفْعٍل أو قوٍل فيه َصالُح صاِحِبِه {َلَقْد أَبـَْلْغُتُكْم رَِساَلَة َريبِّ َوَنَصْحُت َلُكْم َوَلِكنْ 

َفُعُكْم ُنْصِحي ]، {َوَال يَـ 21]، {َوقَاَمسَُهَما ِإّينِ َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحَني } [األعَراف: 79النَّاِصِحَني } [األعَراف:  نـْ ] وهو من النُّْصح أي اإلخالِص يف املَودَِّة، ومنه قوُهلُم: َنَصْحُت له الُودَّ، أي 34ِإْن أََرْدتُّ َأْن أَْنَصَح َلُكْم} [ُهود: 
اُط. والنِّصاُح: اخلَْيُط. أْخَلْصُتُه. والناِصُح ِمَن الَعَسِل: َخاِلُصُه، أو من قوِهلم: َنَصْحُت اجلِْلَد: ِخْطُتُه. والناصُح: اخلَيَّ 



َِّ تـَْوبًَة َنُصوًحا} [الّتْحرمي:  ] َفِمْن أَحِد َهَذْيِن: إّما اإلْخالُص، وإّما اإلْحكاُم؛ والتوبة النَّصوُح: 8وقولُه: {تُوبُوا ِإَىل ا
 التوبُة الصادقة؛ ويقاُل: َنُصوٌح وَنصاٌح، حنُو َذُهوٍب وَذهاٍب. قال الشاعر:

 ّباً خاَلَطْتُه َنصاَحةٌ أْحبَـْبُت حُ 
َِّ} [الصَّف:   َِّ} [الّنصر: 13نصر: النَّْصُر، والنُّْصَرُة: الَعْوُن {َنْصٌر ِمَن ا ]، {َواْنُصُروا 1]، {ِإَذا َجاَء َنْصُر ا

ُ َفَال َغاِلَب َلُكْم} [آل ِعمَران: 68آِهلََتُكْم} [األنبَياء:  َّ اْنُصْرَ َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن } ]، {وَ 160]، {ِإْن يـَْنُصرُْكُم ا
َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنَني } [الرُّوم: 147[آل ِعمَران:  َّ َلنَـْنُصُر ُرُسَلَنا} [َغافر: 47]، {وََكاَن َحقا َعَليـْ ]، {َوَما 51]، {ِإ

َِّ 74َهلُْم ِيف اَألْرِض ِمْن َوِيلٍّ َوَال َنِصٍري } [الّتوبَة:  ِ َِّ َنِصريًا } [النَِّساء: ]، {وََكَفى  ِ ]، {َوَما َلُكْم 45 َولِيا وََكَفى 
َِّ ِمْن َوِيلٍّ َوَال َنِصٍري } [البَـَقَرة:  َِّ} [األحقاف: 107ِمْن ُدوِن ا ] إىل 28]، {فَـَلْوَال َنَصَرُهُم الَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدوِن ا

 َِّ ِت. وُنْصَرُة ا َِِّ هي ُنْصَرتُُه لِِعباِدِه، والِقياُم ِحبِْفِظ ُحدوِدِه، ورعايِة غِري ذلك من اآل  للَعْبِد ظاِهَرٌة؛ وُنْصَرُة الَعْبِد 
ُ َمْن يـَْنُصرُُه} [اَحلديد:  َّ ََّ 25ُعُهوِدِه، وتطبيق أْحكاِمِه، واْجِتَناب َنواْهيِه. قال: {َولِيَـْعَلَم ا ]، {ِإْن تـَْنُصُروا ا

َِّ} [الصَّف: 7ُكْم} [َحممَّد: يـَْنُصْر  ]. واالْنِتصاُر، واالْسِتْنصاُر: طََلُب النُّْصَرِة {َوالَِّذيَن ِإَذا 14]، {ُكونُوا أَْنَصاَر ا
َتِصُروَن } [الّشورى:  ]، 72َفال: ]، {َوِإِن اْستَـْنَصُروُكْم ِيف الدِّيِن فـََعَلْيُكُم النَّْصُر} [األن39َأَصابـَُهُم اْلبَـْغُي ُهْم يـَنـْ

] إمنا قال: 10]. ويف قوله: {َفَدَعا َربَُّه َأّينِ َمْغُلوٌب َفانْـَتِصْر } [الَقَمر: 41{َوَلَمِن انـَْتَصَر بـَْعَد ظُْلِمِه} [الّشورى: 
ْمرِكَ  تـُُهْم  ورسالتك، فإذا َنَصْرَتِين،  فانـَْتِصْر، ومل يـَُقْل: اْنُصْر، تنبيهاً أنَّ ما يـَْلَحُقِين يـَْلَحُق رسالتك، من حيُث إّينِ ِجئـْ

]. والنََّصارى قيَل: ُمسُّوا بذلك 25فقد انـَْتَصَرْت رسالُتك. والتَّناُصُر: التَّعاُوُن {َما َلُكْم َال تـََناَصُروَن } [الصَّافات: 
} [الصَّف:  َِّ َِّ َقاَل ]، {َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ لِْلَحَوارِيِّ 14لقوِلِه: {ُكونُوا أَْنَصاَر ا َني َمْن أَْنَصارِي ِإَىل ا
} [الصَّف:  َِّ ً إىل قَـْريَة يقاُل َهلا َنْصراُن أو الناصرة، فيقاُل: 14اْحلََوارِيُّوَن َحنُْن أَْنَصاُر ا ]، وقيَل: ُمسُّوا بذلك انتسا

 ].113ى َشْيٍء} [البَـَقَرة: َنْصراِينٌّ، ومجعُه: َنصاَرى {َوقَاَلِت اْليَـُهوُد َلْيَسِت النََّصاَرى َعلَ 
ٌد} [النَِّساء: نصف: ِنْصُف الشيِء: َشْطُرُه َأو َأَحُد جْزءْي كمالِِه {َوَلُكْم ِنْصُف َما تـََرَك أَْزَواُجُكْم ِإْن ملَْ َيُكْن َهلُنَّ َولَ 

ٌء َنْصفاُن: 176تـََرَك} [النَِّساء:  ]، {فـََلَها ِنْصُف َما11]، {َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة فَـَلَها النِّْصُف} [النَِّساء: 12 ]. وإ
ْصُف بـََلَغ ما فيه ِنْصَفُه. وَنَصَف النهاُر، وانـَْتَصَف: بـََلَغ ِنْصَفُه، وَنَصُف اإلزاِر: ساقُُه. والنَِّصيُف: ِمْكياٌل، كأنه نِ 

ا ِنْصٌف من املِْقنَـَعِة الَكِبريَ   ِة. قال الشاِعُر:املِْكيال األْكَربِ، وِمْقنَـَعُة النِّساِء، كأ
لَيدِ      َسَقَط النَِّصيُف ومل ُترِْد إْسقاَطهُ   فـََتناَوَلْتُه واتـََّقْتنا 

، َفَذَهَب منه وبـََلْغنا َمْنَصَف الطَّرِيِق. والنََّصُف: املرأُة اليت بـَْنيَ الصَّغريَِة واملُِسنَِّة؛ واملَُنصَُّف من الشَّراِب: ما طُِبخَ  
ُخَذ من صاِحِبِه من املناِفِع إالَّ ِمْثَل ما يـُْعِطيِه، وال يُِنيُله من ِنْصُفُه. واإلْنصاُف  يف املُعاَمَلِة: الَعداَلُة، وذلك أن ال 

ِصٌف، ومجعُه: ُنُصٌف. وهو أن  يـُْعِطي املَضارِّ إالَّ ِمْثَل ما يَنالُه منه. واْستـُْعِمَل النََّصَفُة يف اِخلْدَمِة، فقيل للخاِدِم:  ُخُذ من النـَّْفِع. واالْنِتصاُف، واالْسِتْنصاُف: طََلُب النََّصَفِة. صاِحَبهُ  زاِء ما   ما عليه 



ُتُه: أَخْذُت بَِناِصَيِتِه. وقولُه:  َصيـْ ُتُه، و ً، وانـَْتَصيـْ {َما ِمْن َدآبٍَّة ِإالَّ نصو: الناِصَيُة: الطُّرَُّة من َشَعِر الرأِس؛ وَنَصْوُت ُفال
لنَّاِصَيِة } [الَعلق: 56اِصَيِتَها} [ُهود: ُهَو آِخٌذ ِبنَ  ِ َتِه لََنْسَفًعا  ]. 15] أي ُمَتَمكٌِّن منها. قال تعاىل: {َكالَّ َلِئْن ملَْ يـَنـْ

ِصَيُة قوِمِه، كقوِهلم: ر  ِصيَـَتُه. وُفالٌن  َ ْم أُسهُ وَحِديُث عائشَة رضي هللا عنها: ما َلُكْم تـَْنُصون َميَِّتُكْم؟ أي َمتُدُّوَن 
لذَّواِئِب. نـُُهْم، ونواصي الناس: ما ُوِصفوا   وَعيـْ

ْلَناُهْم ُجُلوًدا غَ  يـَْرَها} نضج: يقاُل: َنِضَج اللَّْحُم ُنْضجاً وَنْضجاً، إذا أْدَرَك استواَءه {ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ ٌج، إذا جاَوَزْت ِحبَْمِله56[النَِّساء:  قٌة ُمَنضِّ ا، وقد َنضََّجْت. وفالٌن َنِضيُج الرَّْأي: ]. ومنه قيل:  ا وْقَت والَدِ
 ُحمَْكُمُه.

، والنَّْضُخ هو ِدْفُق املاِء، والنَّضَّاخة: الفوَّارةُ  ملاِء  َنَضَخ: َنَضَخ َكَنَضَح وِمبَْعناُه، إالَّ َأنَّ النَّْضَح هو الرَّشُّ اليت َترمي 
َناِن َنضَّاَخَتاِن } [الرَّمحن: ُصُعداً وبَغَزارٍة. وقوله: تعاىل: {ِفيهِ  ملاء ينبع من أصلهما مث 66َما َعيـْ ن  ] أي فوَّار

ن.  جتر
 نضد: يقاُل: َنَضَد املَتاَع بعَضه إىل بعٍض يـَْنُضُدُه َنْضداً: إذا َضمَّ بعَضُه إىل بعٍض بشكٍل متَِّسٍق ومركوٍم، فهو َمْنُضودٌ 

ِسَقاٍت َهلَا طَْلٌع َنِضيٌد } وَنِضيٌد. والنََّضُد: السَّريُر الذي يُـ  َ َنضَُّد عليه املَتاُع، ويف االستعارة قوله تعاىل: {َوالنَّْخَل 
] قيل هو شجر املوز ألنه نضد بعضه فوق بعض، أي تراكب 29]، وقوله: {َوطَْلٍح َمْنُضوٍد } [الواِقَعة: 10[ق: 

َرتاِكُم فقيَل له: النََّضُد. وجوازاً قيل: وأْنضاُد القوِم: بعضه فوق بعض فهو منضود ومرتاكب. وبه ُشبَِّه السَّحاُب املُ 
م من أْعماِمِه وأْخوالِِه.  َمجاعاتـُُهْم. وأَْنَضاُد الرُجِل: َمْن يـَتَـَقوَّى 

ُسُروًرا } [اإلنَسان: ] أي َرْونـََقُه، {َوَلقَّاُهْم َنْضَرًة وَ 24نضر: النَّْضَرُة والنضارة: اُحلْسُن {َنْضَرَة النَِّعيِم } [املطّفِفني: 
ِضَرٌة *ِإَىل رَ 11 َ ِضٌر. أي َحَسٌن وُمنـَعٌَّم، وقيَل َنِضَر يـَْنَضُر {َوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ  ِظَرٌة } ]. وَنَضَر َوْجُهُه يـَْنُضُر، فهو  َ َا  ِّ

ِضٌر: ُغْصٌن َحَسٌن. والنْضرُ 23-22[الِقَياَمة:  ُ وْجَهُه. وأْخَضُر  َّ ، والنَِّضُري: الذََّهُب، لَِنَضاَرتِِه. ]، وَنضََّر ا
إلضافِة: ُمتََّخٌذ من ُنضار اخلشب.  والنَُّضاُر: اخلاِلُص من التِّْربِ. وَقَدُح ُنضاٍر، 

ُح: الظَّْيبُ، ]. والنَِّطيُح والناطِ 3نطح: النَِّطيَحُة: ما ُنِطَح من املاِشَيِة، َفماَت. قال: {َواْلُمتَـَردِّيَُة َوالنَِّطيَحُة} [املَائدة: 
ْهِر: أي  والطائُر الذي َيْستَـْقِبُلَك ِبَوْجِهِه، كأنه يـَْنَطُحَك، ويـَُتشاَءُم به. ورُجٌل َنِطيٌح: َمْشؤوٌم، ومنه نـََواِطُح الدَّ

ُخُذ فَـْوَدْي رأِسِه بَياٌض.  َشدائُدُه. وفرٌس َنِطيٌح: 
ا عن ما َّ 13ِء الرُجِل {مثَُّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِيف قَـَراٍر َمِكٍني } [املؤمنون: نطف: النُّْطَفُة: املاُء الصاِيف، ويـَُعبـَُّر  ]، {ِإ
]. وُيَكىنَّ عن اللُّؤُلَؤِة 37]، {أََملْ َيُك نُْطَفًة ِمْن َمِينٍّ ُميَْىن } [الِقَياَمة: 2َخَلْقَنا اِإلْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة أَْمَشاٍج} [اإلنَسان: 

، والنََّطُف أيضاً: اللؤلؤ لنَُّطَفِة، ومنه:  َصِيبٌّ ُمَنطٌَّف، إذا كان يف أُُذِنِه ُلْؤُلَؤٌة أو قْرٌط. والنََّطُف: الفساُد أو الشرُّ
يُء فيها املََطُر حىت الصباِح. والناِطُف: السائُل من املائعاِت،  الصايف، والنَِّطُف املُرِيُب: الَبْخُس. وليلٌة َنطُوٌف: جيَِ



ْعُروُف ِمْن احلَْلَواِء ألَنَُّه يـَْنِطُف أي يقِطُر قبَل ُخثوَرتِه وُفالٌن َمْنِطُف املعروِف، وفالٌن يـَْنِطُف ِبُسوء،  ومنه الناِطُف املَ 
 كذلك. وهو كقوِلَك: يـَُندِّي به.

ا َلُكْم َال تـَْنِطُقوَن } [الصَّافات: نطق: النُّْطُق، يف التَّعاُرِف: األْصواُت املَُقطََّعُة اليت يُْظِهُرها اللِّساُن، وَتِعيها اآلذاُن {مَ 
لناِطِق م92 ا له ]، وال َيكاُد يقاُل إالَّ لإلنسان، وال يقاُل لغريِِه إالَّ على َسِبيِل التـََّبِع، حنُو: الناِطق والصاِمت. فُرياُد 

ِطٌق إالَّ ُمَقيَّداً، و  لصاِمِت ما ليَس له َصْوٌت. وال يقاُل للَحَيواِن  لصوتِِه، وعلى طريِق التشبيِه، كقوِل َصْوٌت، و
 الشاِعر:

 َفِصيحاً ومل تـَْفَغْر ِلَمْنِطِقها َفما     عجْبُت َهلا أىنَّ يكوُن ِغناؤها
ها َعنْوا حيث َحدُّوا اإلنساَن، فقاُلوا: ُهو احليُّ الن  ّ ُت. اِطُق املائِ واملَْنِطقيُّون ُيَسمُّون الُقوََّة اليت منها النُّْطُق ُنْطقاً، وإ

لصَّ  َرِز  ا الكالُم وبـَْنيَ الكالِم املُبـْ ْوِت. وقد يقاُل: فالنُّْطُق َلْفٌظ ُمْشتَـَرٌك ِعْنَدُهْم بْني الُقوَِّة اإلْنسانِيَِّة اليت يكوُن 
ُة والِعبَـُر الواِعَظُة. الناِطُق، ِلما َيُدلُّ على شيء. وعلى هذا ِقيَل ِحلِكيٍم: ما الناِطُق الصاِمُت؟ فقاَل: الدَّالِئُل املُْخربَِ 

طٌق وال صاِمتٌ «وقوهلم:  أي ال حيواَن وال ماَل عنَدُه. وقولُه: {َلَقْد َعِلْمَت َما َهُؤَالِء يـَْنِطُقوَن } » ليَس عنَدُه 
ْم ليُسوا من ِجْنس الناِطِقني َذِوي الُعُقوِل، وقولُه: {َقالُوا 65[األنبَياء:  َّ ُ الَِّذي أَْنَطَق ] إشارٌة إىل اَألْصَناِم َأ َّ أَْنَطَقَنا ا

]: هو القادر على أن ينطق كل شيء، قيَل: أراَد االْعِتبار، َفمْعُلوٌم أنَّ األشياَء ُكلَّها 21ُكلَّ َشْيٍء} [ُفّصَلت: 
َرُة. وقولُه: {ُعلِّْمَنا َمْنِطَق الطَّْريِ} [النَّمل:  َمسَّى أْصواَت الطَّْريِ ُنْطقاً اْعِتباراً ] فإنه 16لَْيَسْت تـَْنِطُق إالَّ من حيُث الِعبـْ

ِطٌق، وإن كان صاِمتاً،  ِإلضافِة إليه  ِبُسَلْيماَن الذي كان يـَْفَهُمُه، َفَمْن َفِهَم ِمْن شيٍء معًىن، فذلك الشيُء 
ِطقاً. وقولُه: {َهَذا ِكَتابـَُنا يـَْنِطقُ  إلضافِة إىل َمْن ال يـَْفَهُم عنه صاِمٌت، وإن كان  } [اجلَاثَية: و قِّ حلَْ ِ ] 29 َعَلْيُكْم 

ِطٌق لكْن ُنْطُقُه ُتْدرُِكُه الَعْنيُ، كما أنَّ الكالَم ِكتاٌب، لكْن يُْدرُِكُه السَّْمُع. وقولُه: {َوقَاُلوا ِجلُُلوِدِهْم ِملَ  فإن الِكتاَب 
َُّ الَِّذي أَْنَطَق ُكلَّ  َنا َقاُلوا أَْنطََقَنا ا لصَّْوِت املَْسُموِع، 21 َشْيٍء} [ُفّصَلت: َشِهْدمتُّْ َعَليـْ ] فقد قيَل: إن ذلك يكوُن 

ُ أْعَلُم مبا يكوُن يف النَّشأِة اآلخرِة، وقيَل: حقيقُة النُّْطق اللَّْفُظ الذي هو كالنِّطاق َّ الْعِتبار، وا للَمعَىن  وقيَل: يكوُن 
ِه وَحْصرِه. واملِْنَطُق واملِْنَطَقُة: م ا ُيشدُّ به الَوَسُط. واملَْنَطَقُة: ومجعها مناطق: هي الِقْطعُة اْحملُدوَدُة ِمَن األْرِض يف َضمِّ

ا أن ت ُ ٌب ِمْن أبـَْواِب الَفْلَسَفِة يـُْعِطي ُمجَْلَة القوانَني اليت شأ قوِّم الَعْقَل، وُتَسدَِّد مثل: املَْنطََقُة االْسِتَوائِيََّة. واملَْنِطُق: 
ُقل الِفْكَر من املَُقدِّماِت إىل النَّتاِئِج اإلنسان حنو طر  يِق الصواِب واحلق، فيما ُميِْكُن أن يـَْغَلَط فيِه من املْعُقوالت، َفتنـْ

: صاحُب علم املْنِطق. وقوُل الشاعر  :الصَِّحيحِة. واملنطقيُّ: مْنُسوٌب إىل املَْنِطِق مثل: تـَْفِكٌري َمْنِطِقيٌّ. واملَْنِطِقيُّ
ُ قْوِميوأبـْرَُح ما  َّ َتِطقاً جمُِيدا     أداَم ا َِّ ُمنـْ  ِحبَْمِد ا

يكوَن  فقد قيل: ُمنـَْتِطقًا جانِباً، أي قائداً فَـَرساً مل يـَرَْكْبُه، فإن مل يكْن يف هذا املعَىن غُري هذا البيِت، فإنه َحيَْتِمُل أن
َتِطِق: الذي َشدَّ النِّطاَق، كقولِه: َمْن َيُطْل ذَ  ملُنـْ َتِطِق املُِجيِد: هو الذي يقوُل أراَد  َتِطْق به، وقيَل: معَىن املُنـْ ْيُل أبيِه يـَنـْ

 قوًال فُيِجيُد فيه.



ُد به املَْعرَِفُة احلاِصَلُة نظر: النََّظُر: تـَْقِليُب الَبَصِر والَبِصريَِة ِإلْدرَاِك الشيِء وُرْؤيَِتِه، وقد يُراُد به التََّأمُُّل والَفْحُص، وقد يُرا
. وقولُه: {ُقِل اْنُظُروا َماذَ بـَعْ  ا ِيف السََّماَواِت َد الَفْحِص، وهو الرَِّويَُّة. يقاُل: َنَظْرَت فـََلْم تـَْنُظْر، أي مل تـََتأمَّْل ومل تـَتَـَروَّ

مَُّلوا. واْسِتْعماُل النََّظِر يف الَبَصِر أكثُر ِعنَد العامَِّة، ويف الَبِصريَ 101َواَألْرِض} [يُونس:  ِة أكثُر عنَد اخلاصَِّة ] أي َ
ِظَرٌة } [الِقَياَمة:  َ َا  ِضَرٌة *ِإَىل َرِّ َ ]. ويقاُل: َنَظْرَت إىل كذا، إذا َمَدْدَت َطْرَفَك إليه، َرأيـَْتُه 23-22{َوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ 

]. وَنَظْرَت يف كذا: 17ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت } [الَغاِشَية: أو مل تـََرُه، وَنَظْرُت فيه، إذا رَأَيـُْته وَتَدبـَّْرتُه {أََفَال يـَْنظُُروَن ِإَىل اإلِ 
َمََّلْته {فـََنَظَر َنْظَرًة ِيف النُُّجوِم *فـََقاَل ِإّينِ َسِقيٌم } [الصَّافات:  ]. وقوُلُه تعاىل: {َأَوملَْ يـَْنظُُروا ِيف َمَلُكوِت 88-89َ

ُ ِمْن َشيْ  َّ َِّ تعاىل 185ٍء} [األعَراف: السََّماَواِت َواَألْرِض َوَما َخَلَق ا مُِّل ِحْكَمِتِه يف َخْلِقها. وَنَظُر ا ] َحثٌّ على َ
َُّ َوَال يـَْنُظُر ِإَلْيِهْم يـَْوَم اْلِقيَ  ]. 77اَمِة} [آل ِعمَران: إىل ِعباِدِه هو إْحسانُه إليهم، وإفاَضُة نَِعِمِه عليهم {َوَال ُيَكلُِّمُهُم ا

]. والنََّظُر: االنِْتظاُر يقاُل: َنَظْرتُه، 15 ِإنـَُّهْم َعْن رَِِّّْم يـَْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُوَن } [املطّفِفني: وعلى ذلك قولُه: {َكالَّ 
َتِظُروَن } [ُهود:  َّ ُمنـْ ِم 122وانـَْتَظْرتُُه، وأْنَظْرتُه، أي أخَّْرتُه {َوانْـَتِظُروا ِإ َّ َتِظُروَن ِإالَّ ِمْثَل َأ الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن ]، {فـََهْل يـَنـْ

ْبِلِهْم} [يُونس:  ]، {اْنُظُروَ نـَْقَتِبْس ِمْن نُورُِكْم} 102]، {ُقْل َفانـَْتِظُروا ِإّينِ َمَعُكْم ِمَن اْلُمنْـَتِظرِيَن } [يُونس: 102قـَ
َعُثوَن } [األعَراف: ]، {قَاَل أَْنِظْرِين ِإَىل يـَْومِ 8]، {َوَما َكانُوا ِإًذا ُمْنَظرِيَن } [اِحلجر: 13[اَحلديد:  ]، {قَاَل 14 يـُبـْ

يًعا ُمثَّ َال تـُْنِظُروِن } [ُهود: 15ِإنََّك ِمَن اْلُمْنظَرِيَن } [األعرَاف:  َفُع الَِّذيَن َكَفُروا 55]، {َفِكيُدوِين مجَِ ]، {َال يـَنـْ
السََّماُء َواَألْرُض َوَما َكانُوا ُمْنَظرِيَن } [الّدخان: ]، {َفَما َبَكْت َعَلْيِهُم 29ِإميَانـُُهْم َوَال ُهْم يـُْنَظُروَن } [السَّجَدة: 

ْقِدُموَن } ] فـَنَـَفى اإلْنظار عنهم إشارة إىل ما نـَبََّه عليه بقولِِه: {فَِإَذا َجاَء َأَجُلُهْم َال َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َيْستَـ 29
ِظرِيَن إِ 34[األعَراف:  َ َر  ُه} [األحَزاب: ]، وقوله: {ِإَىل َطَعاٍم َغيـْ َتِظريَن ُنضجه. وقال: {فـََناِظَرٌة ِمبَ 53َ ] أي ُمنـْ

ُ ِيف ظَُلٍل ِمَن اْلَغَماِم َواْلَمالَِئَكُة} [البَـَقَرة: 35يـَْرِجُع اْلُمْرَسُلوَن } [النَّمل:  َّ ْتِيَـُهُم ا َ ]، 210]، {َهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ َأْن 
َْتِيَـُهْم بـَْغَتًة َوُهْم َال َيْشُعُروَن } [الّزخُرف: {َهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ السَّا ]، {َوَما يـَْنظُُر َهُؤَالِء ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة} 66َعَة َأْن 

] أي إذا أردت أن حتقق الرؤ فاألمر لك. 143]. وأّما قولُه: {َربِّ أَِرِين أَْنظُْر ِإَلْيَك} [األعَراف: 15[ص: 
وُيْستَـْعَمُل النََّظُر يف التََّحريُِّ يف األُُموِر حنُو: {فََأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة ») قصص األنبياء«جع كتابنا (للمزيد من البيان را

 ]، {َوتـََراُهْم يـُْعَرُضونَ 198]، {َوتـََراُهْم يـَْنُظُروَن ِإلَْيَك َوُهْم َال يـُْبِصُروَن } [األعَراف: 55َوأَنـُْتْم تـَْنظُُروَن } [البـََقَرة: 
} [الّشورى:  ُهْم َمْن يـَْنظُُر إِلَْيَك أََفأَْنَت تـَْهِدي اْلُعْمَي 45َعَليـَْها َخاِشِعَني ِمَن الذُّلِّ يـَْنظُُروَن ِمْن َطْرٍف َخِفيٍّ ]، {َوِمنـْ

لُه: {َوَأْغَرقـْنَا آَل ِفْرَعْوَن ] َفُكلُّ ذلك َنَظٌر عن َحتَريٍُّ دالٍّ على ِقلَِّة الِغناِء. وقو 43َوَلْو َكانُوا َال يـُْبِصُروَن } [يُونس: 
 ] أْي وأنتم  بين إسرائيَل ُمشاِهُدوَن، وقيَل: تـَْعَتِربُوَن. وقوُل الشاِعر:50َوأَنـُْتْم تـَْنظُُروَن } [البـََقَرة: 

ْهُر إليهم فابـْتَـَهلْ   َنَظَر الدَّ
ال َتراَءى «يـََرى بعُضهم بعضاً كقوِل النيبِّ (ص) : فتنبيٌه أنه خانـَُهْم فََأْهَلَكُهْم. وَحيٌّ َنَظٌر، أي ُمَتجاِوُروَن  

 . والنَِّظُري: املَِثيُل، وأْصُله: املُناِظُر. وكأَنَُّه يـَْنُظُر ُكلُّ واحٍد منهما إىل صاِحِبِه فـَُيبارِيه.)88(»راُمها



َبِصريتِِه. والنََّظُر: الَبْحُث، وهو أَعمُّ ِمَن الِقياِس، ألنَّ ُكلَّ واملُناَظَرُة: املُباَحثَُة واملُباراُة يف النََّظِر واْسِتْحضاُر ُكلِّ ما َيراُه بِ 
 ِقياٍس َنَظٌر، وليس ُكلُّ َنَظٍر قياساً.

ي َلُه ِتْسٌع نعج: النـَّْعَجُة: األُنـَْثى من الضَّْأِن والبَـَقِر الَوْحِش والشاِة اجلََبِلّي، ومجُعها: نِعاٌج. قال تعاىل: {ِإنَّ َهَذا َأخِ 
ِه. وأنْـَعَج 23ْسُعوَن نـَْعَجًة َوِيل نـَْعَجٌة َواِحَدٌة} [ص: َوتِ  ]. ونعج الرُجُل، إذا أَكَل حلََم ضأٍن، فُأختِْم منه لكثرة َدمسَِ

َنْت نِعاُجُه. والنـَّْعُج: االْبيضاُض. والناعجُة: املرأة البيضاُء احلسناُء، فيقال:  نساٌء نـُْعُج احملاِجِر ُدْعُج «الرُجُل: مسَِ
 ».نواِظرِ ال

] أي أن هللا تعاىل وهبكم أيها املؤمنون بعدما 154نعس: {ُمثَّ أَنـَْزَل َعَلْيُكْم ِمْن بـَْعِد اْلَغمِّ أََمَنًة نـَُعاًسا} [آل ِعمَران: 
لكم من عدوّكم من الغّم أمنًا نعاساً. أي نوماً، وهو بدل من االشتمال عن أمنًة ألن النوم يشتمل على األمن، 

ال ينام. مث ذكر سبحانه أن تلك األَمنة مل تكن عامة بل كانت ألهل اإلخالص ال أهل النفاق واجلنب. فاخلائن 
يُكُم النـَُّعاَس أََمَنًة ِمْنُه} [األنَفال:  ، وقيل أوُل النـَّْوِم، قال تعاىل: {ِإْذ يـَُغشِّ ]، وقيل: 11النُّعاُس: فـُُتوٌر يف احلواسِّ

 ُكوِن واهلُُدوِء.النُّعاُس هُهنا عبارٌة عن السُّ 
الَّ ُدَعاًء َوِنَداًء ُصمٌّ نعق: نـََعَق الرَّاِعي ِبَصْوتِِه، أي صاَح وَزَجَر {َوَمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا َكَمَثِل الَِّذي يـَْنِعُق ِمبَا َال َيْسَمُع إِ 

 ].171ُبْكٌم ُعْمٌي فَـُهْم َال يـَْعِقُلوَن} [البـََقَرة: 
]. وبه ُشبَِّه نـَْعُل الَفَرِس، 12، وهي ما ُوِقَيْت ِبِه الَقَدُم ِمَن األرض، قال {َفاْخَلْع نـَْعَلْيَك} [طه: نعل: النـَّْعُل: َمْعُروَفةٌ 

َعٌل: يـَُعبـَُّر به عن الَغينِّ  ِعٌل، وُمنـْ َعٌل: يف أْسَفِل ُرْسِغِه بَياٌض على َشْعرِِه. ورُجٌل   كما يـَُعبـَُّر ونـَْعُل السَّْيِف. وفَـَرٌس ُمنـْ
 حلاِيف عن الَفِقِري.

ُ تعاىل عليَك من رزٍق وماٍل وعاِفيٍة وغِريها؛ وبِناُء النِّ  َّ ْعَمِة بناُء احلاَلِة نعم: النِّْعَمُة: احلاَلُة اَحلَسَنُة َجرَّاَء ما أنَعَم به ا
َِّ الَ ُحتُْصوَها} [الّنحل: ا بِناُء املَرَِّة ِمَن الِفْعِل، كالضَّْربَِة والشَّْتَمِة. والنِّْعَمُة اليت يكوُن عليها اإلنساُن، كاجلِْلَسِة والرِّْكَبِة. والنـَّْعَمُة: التـَّنَـعُُّم، ِوبناؤه ]، {اذُْكُروا نِْعَمِيتَ الَِّيت أَنْـَعْمُت 18للِجْنِس، تُقاُل للقليِل والكثِري {َوِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَة ا

} [آل ِعمَران: 3َعَلْيُكْم نِْعَمِيت} [املَائدة: ]، {َوأَْمتَْمُت 40َعَليُكْم} [البَـَقَرة:  َِّ ] إىل 174]، {فَانـَْقَلُبوا بِِنْعَمٍة ِمَن ا
ت. واإلْنعاُم: إيصاُل اإلْحساِن إىل الَغْريِ، وال يقاُل إالَّ إذا كان املُوَصُل إليه من ِجْنِس الناِطِقَني،  غِري ذلك من اآل

ُ َعَلْيِه} 7ى فـََرِسِه {الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم} [الَفاِحتَة: فإنه ال يقاُل: أنـَْعَم ُفالٌن عل َّ ]، {َوِإْذ تـَُقوُل لِلَِّذي أَنـَْعَم ا
زاِء الضَّرَّاِء {َوَلِئْن َأَذقْـَناُه نـَْعَماَء بـَْعَد َضرَّاَء 37]، {َوأَنـَْعْمَت َعَلْيِه} [األحَزاب: 37[األحزَاب:  ]. والنـَّْعماُء، 

]. والنَِّعيُم: النِّْعَمُة 59]. والنـُّْعَمى: نَقيُض البـُْؤَسى {ِإْن ُهَو ِإالَّ َعْبٌد أَنْـَعْمَنا َعَلْيِه} [الّزخُرف: 10ْتُه} [ُهود: َمسَّ 
ْعَمُة، وِطيُب ]. وتـَنَـعََّم: تَناَوَل ما فيه النِّ 65]، {َجنَّاِت النَِّعيِم } [املَائدة: 9الكثريُة {ِيف َجنَّاِت النَِّعيِم } [يُونس: 

]. 15الَفجر: العْيِش. يقاُل: نـَعََّمُه تـَْنِعيماً، فـَتَـنَـعََّم، أي َجَعَلُه يف نِْعَمة أي ِلني َعْيٍش وَخْصٍب {َفَأْكَرَمُه َونـَعََّمُه} [
إلبِل، ومجعُه: أْنعاٌم. وتْسِميَـُتُه بذلك لكون ِعمٌة. والنـََّعُم: ُخمَْتصٌّ  ِعٌم، وجاريٌة  اإلبِل ِعْنَدُمهْأْعَظم نِْعَمة،  وَطعاٌم 



اْلُفْلِك  لكِن األْنعاُم تُقاُل لِإلبِل والبَـَقِر والَغَنِم، وال يقاُل هلا أْنعاٌم حىت يكوَن يف ُمجَْلِتها اإلبُل {َوَجَعَل َلُكْم ِمنَ 
]. وقولُه: {َفاْختَـَلَط ِبِه نـََباُت 142ا} [األنَعام: ]، {َوِمَن اَألنـَْعاِم َمحُوَلًة َوفـَْرشً 12َواَألنـَْعاِم َما تـَرَْكُبوَن } [الّزخُرف: 

] فاألْنعاُم َهُهنا عامٌّ يف اإلبِل وغريِها. والنُّعاَمى: الريُح اجلَُنوُب 24اَألْرِض ِممَّا َُْكُل النَّاُس َواَألنـَْعاُم} [يُونس: 
لنـََّعِم يف  َيْت تشبيهاً  اخلِْلَقِة. والنَّعاَمُة: املَظَلَُّة يف اجلََبِل، وعلى رأِس الِبئِر، تشبيهاً الناِعَمُة اهلُُبوِب. والنَّعاَمُة: مسُِّ

لنَّعاَمِة. وقوُل الشاِعِر: َئِة من البـُْعِد. والنَّعائُِم: من َمنازِِل الَقَمِر، تشبيهاً   لنَّعاَمِة يف اهلَيـْ
 وابُن النَّعاَمِة ِعْنَد ذلك َمرَْكِيب 

ِطُن الَقَدِم. وما أَرى قال ذلك َمْن  فقد قيَل: أراَد رِْجَلُه، ا يف السُّْرَعِة. وقيَل: النَّعاَمُة:  وَجَعَلها ابَن النَّعاَمِة تشبيهاً 
ُل يف َمٌة ُتْستَـْعمَ قال إالَّ من قوهلِِم: ابُن النَّعاَمِة، وقوُهلم: تـَنَـعََّم ُفالٌن، إذا َمَشى َمْشياً خفيفاً، َفِمَن النِّْعَمِة. ونِْعَم: َكلِ 

زاِء بِْئَس يف الذَّمِّ {نِْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّاٌب } [ص:  ]، {نِْعَم اْلَمْوَىل 74]، {َفِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلَني } [الزَُّمر: 30املَْدِح، 
ت:40َونِْعَم النَِّصُري } [األنَفال:  ]، {ِإْن تـُْبُدوا الصََّدَقاِت 48 ]، {َواَألْرَض فـََرْشَناَها َفِنْعَم اْلَماِهُدوَن } [الّذارَ

ا، أي ليس 271َفِنِعمَّا ِهَي} [البَـَقَرة:  ُ ِبَك َعْيناً.]. وتـَُقوُل: نِْعَمِت اِخلْصَلُة هي: أي فَِنْعَم الشيُء، ونِْعَم األمُر إْظهارُها وإعالُ َّ . وَيِصحُّ أن يكوَن من َلْفِظ أنـَْعَم منُه، أي أْلني وأْسَهَل.ونـََعْم؛ َكِلَمٌة لإلِجياِب من َلْفِظ النِّْعمِة.  يف إبدائها كراهٌة. وأنـَْعَم، أي زاَد، وأْصُله من اإلْنعاِم. ونـَعََّم ا ، ونُعاُم َعْنيٍ ، ونـُْعَمى َعْنيٍ  تقوُل: نـَْعُم ونـُْعَمُة َعْنيٍ
ب منه. {َفَسيـُْنغِ  ] أي 51ُضوَن ِإَلْيَك ُرُؤوَسُهْم} [اإلسَراء: نغض: اِإلنـَْغاُض: َحتْرِيُك الرأِس حنَو الَغْريِ، كاملُتـََعجِّ

ً: إذا حرَّك رأَسُه.  فسُيحرُكوَن ِإلَيَك ُرُؤوَسُهْم َحتْرِيَك املُْستَـْهِزىء؛ ويُقاُل: نـََغَض نـََغضا
يف ُعَقِدِه. {َوِمْن َشرِّ  نفث: النـَّْفُث: َقْذُف الريِق القليِل، وهو أَقلُّ من التـَّْفِل. ونـَْفُث الرَّاِقي والسَّاِحِر: أن يـَنـُْفثَ 

ِت ِيف اْلُعَقِد } [الَفَلق:  َ حر؛ ومنه احلَيَُّة 4النَـفَّا ] أْي من َشرِّ السَّاِحَرات اللَّوايت يـَنـُْفْثَن يف ُعَقِد اْخلَيط حَني َتدبِري السِّ
 َك فـَنَـَفْثَت به.تنُفُث السُّمَّ. وِقيَل: لو سأْلَته نُفاثََة ِسواٍك ما أْعطاَك، أي ما بقي يف أْسنانِ 

َمسَّتـُْهْم نـَْفَحٌة نفح: نـََفَح الريُح، يـَنـَْفُح نـَْفحاً، وله نـَْفَحٌة طَيَِّبٌة: أي ُهُبوٌب من اَخلْريِ. وقد ُيْسَتعاُر ذلك للشَّرِّ: {َولَِئْن 
 ] .46ِمْن َعَذاِب َربَِّك} [األنبَياء: 

َفُخ ِيف الصُّوِر} [األنَعام:  نفخ: النـَّْفُخ: نـَْفُخ الّرِيِح يف الشَّيِء {يـَْومَ  ]، {مثَُّ 68]، {َونُِفَخ ِيف الصُّوِر} [الزَُّمر: 73يـُنـْ
ثِّر: 68نُِفَخ ِفيِه ُأْخَرى} [الزَُّمر:  ]، ومنه نـَْفُخ الرُّوِح يف النَّْشأِة 8] وذلك حنُو قوِلِه: {فَِإَذا نُِقَر ِيف النَّاُقوِر } [املدَّ ]. وأمَّا قوله تعاىل: {َوَمْرَميَ ابْـَنَة ِعْمرَاَن الَِّيت َأْحَصَنْت فَـْرَجَها 72يِه ِمْن ُروِحي} [ص: األوَىل، قال: {َونـََفْخُت فِ  ] الفرج هو الشّق، ومجعه: فُروج. أي منعت نفسها من َدَنس املعصية وعّفت 12فـَنـََفْخَنا ِفيِه ِمْن ُروِحَنا} [الّتْحرمي: 

ُ القادر الرح َّ يم جربيل (ع) فنفخ يف شقِّ وجهها فحملت املسيح يف بطنها. وقيل: معناه، عن احلرام. فأرسل ا
 خلقنا املسيح يف بطنها ونفْخنا فيه الروح. فالضمري يف (فيه) يعود إىل املسيح سالم هللا عليهما.



َفُد {ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا  ]، يقاُل: نَِفدَ 54نفد: النَّفاُد: الَفناُء {ِإنَّ َهَذا َلرِْزقـُنَا َما َلُه ِمْن نـََفاٍد } [ص:  يـَنـْ َفَد} [الكهف:  } [لقَمان: 109ِلَكِلَماِت َريبِّ َلَنِفَد اْلَبْحُر قـَْبَل أَْن تـَنـْ َِّ ]. وأنـَْفُدوا: َفِينَ 27]، {َما نَِفَدْت َكِلَماُت ا  زاُدُهْم. وَخْصٌم ُمناِفٌد، إذا خاَصَم لِيـُْنِفَد ُحجََّة صاِحِبِه.
الٌن يف األْمِر ذ: نَفذ السَّْهُم يف الرَِّميَِّة نـُُفوذاً ونَفاذاً. ونفذ املِثْـَقُب يف اَخلَشِب، إذا َخَرَق إىل اِجلَهِة األْخَرى. ونـََفَذ فُ نف

ُفُذوَن ِإالَّ ِبُسْلطَاٍن } [الرَّمحن: نَفاذاً، وأنـَْفْذُتُه {ِإِن اْسَتطَْعُتْم َأْن تـَنـُْفُذوا ِمْن أَْقطَاِر السََّماَواِت َواَألْرِض َفانـُْفُذوا َال  تـَنـْ ِّ وقوٍة يُع33 ِطيُكُموَها. ] إّال بُقوٍَّة ألن السلطاَن هَو القوُة. أْي حيُث تـََوجَّهتم فَثمَّ ُملِكي َوَال َختُْرُجوَن إالَّ بقدرٍة من ا
َفُذ: املمرُّ الناِفُذ. )89(»أَْنِفُذوا َجْيش ُأساَمةَ «ِث ونـَفَّْذُت األْمَر تـَْنِفيذاً، ونـََفْذُت اجليَش يف َغْزوِِه. ويف اَحلديِ   واملَنـْ

 نفر: النـَّْفُر: االْنزِعاُج عن الشيِء وإىل الشيِء، كالَفزَِع إىل الشيِء وعن الشيِء. يقاُل: نـََفَر َعِن الشَّيِء نـُُفوراً {َما
ُفُر، ويـَْنِفُر نـَْفراً. 41 نـُُفورًا } [اإلسَراء: ]، {َوَما يَزِيُدُهْم ِإالَّ 42َزاَدُهْم ِإالَّ نـُُفوًرا } [فَاِطر:  ]. ونـََفَر إىل احلرِب، يـَنـْ ً أَلِيًما} [الّتوبَة: 41ومنه يوُم النـَّْفِر {اْنِفُروا ِخَفاًفا َوثَِقاًال} [الّتوبَة:  ]، {َما َلُكْم ِإَذا 39]، {ِإالَّ تـَْنِفُروا يـَُعذِّْبُكْم َعَذا

} [الّتوبَة:  ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا َِّ ُهْم طَائَِفٌة} [الّتوبَة: 38ِيف َسِبيِل ا ]. أي فهالَّ 122]، {فـََلْوَال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ
خرج إىل الغزو من كلِّ قبيلٍة مجاعٌة، وتبقى مع الرسول مجاعٌة ليتفقَّهوا يف الديِن، ولينذروا قوَمهم إذا رجعوا إليهم 

الْسِتْنفاُر: َحثُّ القوِم على النـَّْفِر إىل احلرِب. واالْسِتْنفاُر: َمحُْل القوِم على أن يـَْنِفُروا، أي من َلعلَّهم حيذرون. وا
ثِّر:  ] ُقِرىَء بفتِح الفاِء وَكسرِها، 50احلرب. واالْسِتْنفاُر أيضاً: طََلُب النِّفار. وقولُه: {َكَأنـَُّهْم ُمحٌُر ُمْستَـْنِفَرٌة } [املدَّ

ِفَرٌة، وإذا فُِتَح فمعناُه ُمنَـفََّرٌة. والنـََّفُر والنَِّفُري والنـَّْفَرُة: ِعدَُّة رجاٍل ُميِْكنُـُهمْ فإذا ُكسِ  النـَّْفُر. واملُنافَـَرُة:  َر الفاُء، فمعناُه 
َل يف املُنافـََرِة أي يف املفاخرِة.  املُحاَكَمُة يف املُفاَخَرِة. وقد أُْنِفر َفالٌن: إذا ُفضِّ

ا الَعْقُل والتَّْميِ نفس: النـَّ  ا التـَّنَـفُُّس والتََّحرُُّك، وأمَّا النـَّْفُس فِهَي اليت  يُز واَحلواسُّ ْفُس َغُري الرُّوِح، فالرُّوُح ِهي اليت ِ
 والَغرائُِز واحلاجاَت العضويّة ومنها املشاعر.

ِت القرآنيََّة، عندما تـََتحدَُّث َعِن النـَّْفِس أو الرُّ  َُّ عزَّ ولذا جنُد اآل وِح ُمتَيُِّز ِبُوُضوٍح بني خصائِص كلٍّ ِمنـُْهما. يقوُل ا
]، {َوَما أُبـَّرِيُء نـَْفِسي ِإنَّ النـَّْفَس َألمَّاَرٌة 8-7وجلَّ: {َونـَْفٍس َوَما َسوَّاَها *َفَأْهلََمَها ُفُجوَرَها َوتـَْقَواَها } [الّشمس: 

لسُّوِء} [يُوُسف:  ثِّر: ]، {ُكلُّ نـَْفٍس مبَِ 53ِ  ].38ا َكَسَبْت َرِهيَنٌة } [املدَّ
يُوَجُد يف بين آَدَم نَفٌس وروٌح بَينُهما مثُل ُشعاِع «ويف هذا املوضوع، أي الفارِق بـَْنيَ الرُّوِح والنفس يقول ابُن عباٍس: 

ا التـَّنَـفُُّس والتَّحَ  ا العقُل والتَّْمييُز، والرُّوُح اليت  ُ ُسبحانَُه نـَْفَسُه الّشْمِس، فالنـَّْفُس اليت  َّ َم اِإلنساُن قـََبَض ا َ رُُّك، فإذا  ُ ُسْبحانَُه نـَْفَسُه وروَحهُ  َّ ٍد الباقِر عندما قاَل: ». ومل يـَْقِبْض ُروَحُه، وإذا ماَت قبَض ا ما «وهذا ما نُِقَل عن اِإلماِم ُحممَّ
َِّ و  ُ ِمْن إنساٍن يناُم إال وَتعرُُج نـَْفُسُه إىل مساِء ا َّ تبقى روُحُه يف بدنِِه وَيصُري بينَـُهما ُشعاٌع كُشعاِع الشَّمِس، فإذا أَِذَن ا

ُ بَِبقاِء الرُّوِح َرَجَعِت النَّفسُ  َّ وهذا القوُل ِمن ابِن عباٍس واإلماِم الباقِر » ِبَقْبِض الرُّوِح َأجابِت النـَّْفُس، وإذا َأِذَن ا
َا َوالَِّيت ملَْ َمتُْت ِيف َمَناِمَها} [الزَُّمر: رضي هللا عنهما، جاَء تفسرياً لقولِ  ُ يـَتَـَوىفَّ األَنْـُفَس ِحَني َمْوِ َّ  ].42ِه تعاىل: {ا



ٌت كثريٌة يف القرآِن َحْوَل النـَّْفِس {َأْخرُِجوا أَنْـُفَسُكْم} [األنَعام:  ]، أي أخرجوا أنفسكم من 93وقد جاءت آ
ََّ يـَْعَلُم َما ِيف أَنْـُفِسُكْم} [البـََقَرة: سَكرات املوت إن استطعتم {َواْعَلمُ  ]، {تـَْعَلُم َما ِيف نـَْفِسي َوَال َأْعَلُم 235وا َأنَّ ا

َُّ نـَْفَسُه} [آل ِعمَران: 116َما ِيف نـَْفِسَك} [املَائدة:  َِّ سبحانَُه أي ذاتُُه {َوُحيَذِّرُُكُم ا  ].28]، ونـَْفُس ا
]، وهذا كقولِِه: {َساِبُقوا ِإَىل َمْغِفَرٍة 26فِس {َوِيف َذِلَك فَـْليَـتَـَناَفِس اْلُمتَـَناِفُسوَن } [املطّفِفني: وقد أمر هللا مبجاهدِة النَّ 

]. والنـََّفُس: الريُح الداخُل واخلارُج يف البدن من الَفِم واملِْنَخِر، وهو كالِغذاء لِلنـَّْفس، 21ِمْن َربُِّكْم} [اَحلديد: 
ْنِقطاِعِه ُبطْ  ا. ويقاُل للَفرَِج: نـََفٌس. وقولُه عليه وعلى آله الصالة والسالُم: و ا من نـََفِس «الُ ال َتُسبُّوا الريَح فإ

. وتـَنَـفََّسِت الرِّيُح، إذا َهبَّْت طَيِّب )90(»الرَّمحنِ  ، أي فـَرِّْج َعينِّ ا الَكْرُب. يقاُل: اللَُّهمَّ نـَفِّْس َعينِّ  ًة. قالأي مما يـَُفرَُّج 
 الشاِعُر:

 على نـَْفِس َحمُْزوٍن َجتَلَّْت مهُُوُمها     فإّن الصَّبا رِيٌح إذا ما تـَنَـفَّستْ 
ُفوٌس. َوتـَنَـفُُّس النهاِر: عبارٌة عن تـََوسُّعِ   ِه. قال: والنِّفاُس وِالَدُة املرأِة. تقوُل: هي نـَُفساُء، ومجُعها: نُفاٌس. وصِيبٌّ َمنـْ

ُفوٌس به، وُمْنِفٌس.18[الّتكوير:  {َوالصُّْبِح ِإَذا تـَنَـفََّس }  ]. ونَِفْسُت بكذا: َضنَّْت نـَْفِسي به. وشيٌء نَِفيٌس، وَمنـْ
لَفْتح): الَغَنُم 5نفش: النـَّْفُش: َنْشُر الصُّوِف {َكاْلِعْهِن اْلَمنـُْفوِش } [الَقارَعة:  ]. ونـَْفُش الَغَنِم: ِانِْتشاُرها. والنـََّفُش ( َتِشَرُة َلْيالً   ]. واإلبُل النَّواِفُش: املُتَـَردَِّدُة لَْيالً يف املَْرَعى ِبال راٍع.78{ِإْذ نـََفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم} [األنبَياء:  املُنـْ

ٌر. فالنـَّْفُع َخيـٌْر، و  ُه الضَّرُّ ِضدُّ نفع: النـَّْفُع: ما ُيْسَتعاُن به يف الُوصوِل إىل اَخلْريات، وما يـُتَـَوصَُّل به إىل اَخلْريِ، فهو َخيـْ
]، 188]، {ُقْل َال أَْمِلُك لِنَـْفِسي نـَْفًعا َوَال َضرا} [األعَراف: 3{َوَال َميِْلُكوَن ِألَ◌نْـُفِسِهْم َضرا َوَال نـَْفًعا} [الُفرقان: 
َفَعُكْم أَْرَحاُمُكْم َوَال أَْوَالدُُكْم} [املُمَتحَنة:  َفُع الشََّفاَعُة} [سَ 3{َلْن تـَنـْ َفُعُكْم ُنْصِحي} 23َبإ: ]، {َوَال تـَنـْ ]، {َوَال يـَنـْ

ِت.34[ُهود:   ] إىل َغْريِ َذلَك ِمَن اآل
، ونـََفَق القوم لبَـْيِع، حنُو نـََفَق البَـْيُع نَفاقاً، ومنه: نفاُق األميِِّ ُفُق: َمضى ونَِفَد، إمَّا  ، إذا نـََفق نفق: نـََفَق الشيُء يـَنـْ ملَوِت، حنُو نـََفَقتِ  َفُق، وأنـَْفْقُتها. واإلْنفاُق قد يكوُن  ُسوقـُُهم. وإما  لَفناِء، حنُو: نَِفَقت الدَّراِهُم تـَنـْ ابَُّة نـُُفوقاً. وإمَّا  الدَّ

َِّ} [البَـَقَرة:  ]، {أَْنِفُقوا ِممَّا َرَزقْـَناُكْم} 195يف املال ويف غريِه، وقد يكوُن واجباً أو َتَطوُّعاً {َوأَْنِفُقوا ِيف َسِبيِل ا
بُّوَن} [آل ِعمَران: 254َرة: [البَـقَ  َ ِبِه َعِليٌم 92]، {َلْن تـََنالُوا اْلِربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ِممَّا حتُِ َّ ]، {َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء َفِإنَّ ا

 َمْن أَنـَْفَق ِمْن قـَْبِل ]، {َال َيْسَتِوي ِمْنُكمْ 39]، {َوَما أَنْـَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فَـُهَو ُخيِْلُفُه} [َسَبإ: 92} [آل ِعمَران: 
ِت. وقولُه: {ُقْل َلْو أَنـُْتْم َمتِْلُكوَن َخَزاِئَن َرْمحَِة َريبِّ ِإًذا َألَ◌ْمَسْكُتْم 10اْلَفْتِح} [اَحلديد:  ]، إىل غِري ذلك من اآل

]. والنـََّفَقُة: اْسٌم ملا يـُنـَْفُق {َوَما أَنـَْفْقُتْم ِمْن 31كاإلْمَالِق يف قولِه: {َوَال تـَْقتـُُلوا َأْوَالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمَالٍق} [اإلسَراء:  ماُله فافـْتَـَقَر. فاإلْنفاُق َهُهنا  ] أي َخْشَيَة اإلْقتاِر. يقاُل: أنـَْفق فالٌن، إذا نَفقَ 100َخْشَيَة اِإلنـَْفاِق} [اإلسَراء: 
]. والنـََّفُق: الطريُق النَّاِفُذ، والسََّرُب يف األرِض النَّاِفُذ فيه 121]، {َوَال يـُْنِفُقوَن نـََفَقًة} [الّتوبَة: 270نـََفَقٍة} [البَـَقَرة: 

َتِغَي نـََفًقا ِيف اَألْرِض} [األنَعام:  َفَق اليَـْربُوُع، ونـََفَق. ومنه 35{فَِإِن اْسَتطَْعَت َأْن تـَبـْ ِفقاُء اليَـْربُوِع. وقد  ] ومنه: 



بٍ  ٍب. وعلى ذلك نـَبََّه بقوِلِه: {ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ُمهُاْلَفاِسُقوَن النِّفاُق: وهو الدُُّخوُل يف الشَّرِْع من  ، واخلُروُج عنه من 
ُ املُناِفِقَني َشرّاً من الكاِفرِيَن فقاَل: {ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ِيف الدَّْركِ 67} [الّتوبَة:  َّ  ] أي اخلارُِجوَن من الشَّرِْع. وَجَعَل ا

 ].145اِر} [النَِّساء: اَألْسَفِل ِمَن النَّ 
ِه َمْظُفوراً به نفل: النـََّفُل: قيل: هو الَغِنيمُة بَعْيِنها، لكن اْختَـَلَفت الِعَبارُة عنه الْخِتَالِف االْعِتَباِر، فإنه إذا اْعُتِربَ بكونِ 

َِّ ابتداًء من غري ُوُجوٍب، ي نَـُهما من يقاُل له َغِنيَمٌة، وإذا اْعُتِربَ ِبَكونِِه ِمْنَحًة من ا قاُل له نـََفٌل. ومنهم من فَـرََّق بـَيـْ
ستحقاٍق كان أو غِري  حيُث العموُم واخلصوُص، فقاَل: الَغِنيَمُة: ما َحَصل ُمْستـَْغَنماً بَتعٍب كان أو غري تعٍب، و

من ُمجَْلِة الَغِنيمِة. وقيَل: هو ما  استحقاٍق، وقـَْبَل الظََّفِر كان أو بـَْعَدُه. والنـََّفُل: ما َحيُْصُل لإلْنساِن قـَْبَل الِقْسَمةِ 
َل َحيْصُل لِلُمْسِلِمني ِبَغْريِ ِقتاٍل، وهو الفيء. وِقيَل هو ما يـُْفَصُل من املَتاِع وحنوِه بـَْعَد أن تـُْقَسُم الَغنائُِم. وعل ى َذلك محُِ

دِة علىالواِجِب، ويقاُل له ] اآلية. وأْصُل ذلك من النـَّ 1قولُه: {َيْسَأُلوَنَك َعِن األَنـَْفاِل} [األنَفال:  ْفِل، أي الز
ِفَلًة َلَك} [اإلسَراء:  َ ِفَلًة} 79الناِفَلُة: {َوِمَن اللَّْيِل فـَتَـَهجَّْد ِبِه  َ َنا َلُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب  ] وعلى هذا قولُه: {َوَوَهبـْ

 تـََفضًُّال وتـَبَـرُّعاً. والنـَّْوَفُل: الكثُري الَعطاِء. وانـْتَـَفْلُت من كذا: انْـتَـَقْيُت منه.ُتُه نـَْفًال. ونـََفَلُه السُّْلطاُن: أْعطاُه َسَلَب َقِتيِلِه نـَْفًال، أي ] وهو َوَلُد الَوَلِد. ويقاُل: نـََفْلُته كذا، أي أْعطَيْـ 72[األنبَياء: 
َفْوا ِمنَ  َعُدوا ويـَُغرَّبُوا.33اَألْرِض} [املَائدة:  نفو: نَفاه نـَْفياً: حنَّاُه وَطرَده: أَبعَدُه وغرَّبه. قوله تعاىل: {أَْو يـُنـْ  ] أي يـُبـْ

َقِب، وهو الذ ملِنـْ ابَِّة  َقُب به. نقب: النـَّْقُب يف احلاِئِط واجلِْلِد، كالثـَّْقِب يف اَخلَشِب. يقاُل: نـََقَب البيطاُر ُسرََّة الدَّ ي يـُنـْ َقُب. ونـَْقُب احلاِئُط. ونـَقَّبَ  َقُب: املَكاُن الذي يـُنـْ ] 36 القوُم: ساُروا {فـَنَـقَُّبوا ِيف اْلِبَالِد َهْل ِمْن حمَِيٍص } [ق: واملَنـْ
أي ساروا يف البالد وفتحوها بشّدة بطشهم.. هل من َحميٍد من املوت. والنَِّقيُب: الباِحُث عن القوم، وعن أْحواهلِِم، 

ُهُم اثـَْينْ َعَشَر نَِقيًبا} [املَائد  ].12ة: ومجُعه: نُقباُء {َوبـََعثْـَنا ِمنـْ
َها} [آل ِعمَران:  ُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأنـَْقَذُكْم ِمنـْ ]. والنـَّْقُذ: ما 103نقذ: اإلْنقاُذ: التَّْخِليُص من َوْرَطة {وَُكنـْ

 أنـَْقْذتَُه. وفـََرٌس نَِقيٌذ: مأُخوٌذ من قوٍم آَخرِيَن، كأنه أْنِقَذ منهم، ومجعُه: نَقاِئُذ.
ا النقر: النـَّ  َقر  َقُر به، َكِمْنقاِر الطاِئِر واَحلِديدِة اليت يـُنـْ رََّحى. ْقُر: قـَرُْع الشيِء املُْفِضي إىل النـَّْقِب. واملِْنقاُر: ما يـُنـْ ]. والنَِّقُري، 124اء: والنَِّقُري: َوقْـَبٌة يف َظْهِر النَّواِة، وُيْضَرُب به املََثُل يف الشيِء الطَِّفيِف {َوَال ُيْظَلُموَن نَِقريًا } [النِّسَ 

َبُذ فيه. وهو َكرُِمي النَِّقري، أي كرٌمي، إذا نُِقَر عنه، أي حبُِث. والناقوُر: الصُّوُر {َفِإَذا َقُر ويـُنـْ نُِقَر ِيف  أيضاً: َخَشٌب يـُنـْ
ثِّر:   ].8النَّاُقوِر } [املدَّ

. والنـُّْقَصاُن املْصَدُر.  ونَقْصُتُه، فهو َمنـُْقوص {َونـَْقٍص ِمَن اَألْمَواِل َواألَنـُْفِس} نقص: النـَّْقُص: اُخلْسراُن يف اَحلظِّ
ُقوٍص } [ُهود: 155[البَـَقَرة:  َر َمنـْ َّ َلُمَوفُّوُهْم َنِصيبَـُهْم َغيـْ ًئا} [الّتوَبة: 109]، {َوِإ ُقُصوُكْم َشيـْ ]. وأما 4]، {مثَُّ ملَْ يـَنـْ

َّ َِْيت األَ  ُقُصَها ِمْن َأْطَراِفَها أَفـَُهُم اْلَغالُِبوَن } [األنبَياء: قوله تعاىل: {أََفَال يـََرْوَن َأ ] فمعناه: ميوت مجع من 44ْرَض نـَنـْ
ُقُصها من أطرافها)  دة املؤمنني. واملعاين الثالثة جمتمعٌة يف (نـَنـْ خيار أهلها، أو ميوت علماؤها. أو نقصان الكافرين وز



ُهْم ألّن القرآن الكرمي عوَّد أنَّ اللفظة الوا ً حتمُل عّدة معاٍن. قال تعاىل: {َقْد َعِلْمَنا َما تـَنـُْقُص اَألْرُض ِمنـْ حدَة أحيا
َ ِكَتاٌب َحِفيٌظ } [ق:  كُل األرض من ُحلومهم وتشرُب من دماِئهم وتُبلي من عظامهم. فال 4َوِعْنَد ] أي ما 

 يتعذُر علينا ردُّهم.
بناِء واحلَْبِل والِعْقِد، وهو ِضدُّ اإلبراِم. يقاُل: نـََقْضُت الِبناَء واحلَْبَل والِعْقَد، وقد نقض: النـَّْقُض: انِْتثاُر الَعْقِد من ال

ْعِر أكثُر. والنـََّقُض كذلك، وذلك يف الِبناِء أكثُر. ومنه قيَل لل ُقوُض، وذلك يف الشِّ َبِعِري انْـتَـَقَض اْنِتقاضاً. والنِّْقُض: املَنـْ
تَ  ُقُضوَن املَْهُزول: نِْقٌض. وُمنـْ ِقض األرِض من الَكْمأِة نِْقٌض. ومن نـَْقِض احلَْبِل والِعْقِد اْسُتِعَري نـَْقُض الَعْهِد {ُمثَّ يـَنـْ
} [البَـَقَرة: 56َعْهَدُهْم} [األنَفال:  َِّ ُقُضوا اَألْميَاَن بـَْعَد تـَوِْكيِدَها} 27]، {الَِّذيَن يـَنـُْقُضوَن َعْهَد ا ]، {َوَال تـَنـْ

ْعرِ، َكنَـَقاِئِض َجرِيٍر والَفَرْزَدِق. والنَِّقيضاِن من الكالِم: ما ال َيِصحُّ ]91[الّنحل:  ، ومنه املُناَقَضُة يف الكالِم، ويف الشِّ
] أي َكَسَرُه حىت صاَرَلُه نَقيٌض. واالْنِقَضاُض: 3أحُدُمها َمَع اآلَخر، وقولُه: {الَِّذي أَنْـَقَض َظْهَرَك } [الشَّرح: 

} [الكهف: السُُّقوُط بسر  ] 77عٍة. واَألْنقاُض املُتَـَهدُِّم ِمَن الِبناِء، قال تعاىل: {فـََوَجَدا ِفيَها ِجَداًرا يُرِيُد َأْن يـَنـَْقضَّ
؛ وأشرَف أن ينهدَم. از، واملعىن: قـَُرَب أن ينقضَّ إلرادِة على سبيِل ا  فهنا وصُف اجلداِر 

رتِِه، مجعه: نِقاٌع نقع: النـَّْقُع: َحمَْبُس اْلماء. وكلُّ ماٍء جمُ  تِمع. ونْقٌع: مجُعُه نـُْقاٌع وأَنـُْقٌع. والنـَّْقُع: الُغباُر املُرَتِفُع حني إ
ت:   ] أي: َفهيَّجَن مبكاِن َعْدِوِهنَّ ُغباراً ُمرتِفعاً.4ونـُُقوٌع، كما يف قولِِه تعاىل: {َفأَثـَْرَن ِبِه نـَْقًعا } [الَعادَ

َُّ} [الّتوبَة: نقم: نَِقْمُت الشيَء، ونـََقمْ  لُعُقوبَِة {َوَما نـََقُموا ِإالَّ َأْن أَْغَناُهُم ا للِّساِن، وإّما  ]، 74ُتُه: إذا َنَكْرتُه، إّما 
} [البـُُروج:  َِّ ِ : الُعُقوبَُة ] اآلية. والنِّْقَمةُ 59]، {َهْل تـَْنِقُموَن ِمنَّا} [املَائدة: 8{َوَما نـََقُموا ِمنـُْهْم ِإالَّ َأْن يـُْؤِمُنوا 
} [األعَراف:  َناُهْم ِيف اْلَيمِّ ُهْم َفَأْغَرقـْ ]، {فَانـْتَـَقْمَنا 47] {فَانـْتَـَقْمَنا ِمَن الَِّذيَن َأْجَرُموا} [الرُّوم: 136{فَانـْتَـَقْمَنا ِمنـْ

 ].25ِمنْـُهْم َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبَني } [الّزخُرف: 
َراِط َلَناِكُبوَن } [املؤمنون: نكـب: َنَكَب عن كذ ] أي عن الدِّين اَحلقِّ َلَمائُِلون؛ وكلُّ من 74ا، أي ماَل. {َعِن الصِّ

آلخرِة فهو زائٌغ عن  كٌب عنـه. واملَْنِكـُب: ُجمَْمُع َعْظِم الَعُضِد والَكِتِف، ومجُعه: َمناِكُب. » القصد«ال يُؤمُن  أي 
]، واْسِتعاَرُة املَْنِكِب هلا، كاْسِتعارَِة الظَّْهِر هلا يف قولِه: {َما 15وا ِيف َمَناِكِبَها} [املُلك: ومنه اْسُتِعَري لألرض {فَاْمشُ 

]. ومْنِكُب القوِم: رأُس الُعَرفَاِء، ُمْسَتعاٌر من اجلارَِحِة اْسِتعاَرَة الرأِس للرئيِس، 45تـََرَك َعَلى َظْهرَِها ِمْن َدآبٍَّة} [فَاِطر: 
ْهِر، أي َهبَّْت عليه ُهُبوَب النَّْكباِء.والَيِد لل . وَنَكبَـْتُه حوادُث الدَّ ِكَبٌة عن املََهبِّ  ناِصِر. والنَّْكباُء: رِيٌح 

نـََقَضْت نكث: النَّْكُث: النـَّْقُض، فُيقاُل: َنَكَث اَألْكِسَيَة: أي نـََقَضها لُيعاَد َغْزُهلا، قال تعاىل: {َوَال َتُكونُوا َكالَِّيت  ً} [الّنحل: َغزْ  ] وقد اسُتِعَري النَّْكُث لِنَـْقِض الَعْهِد. قاَل َتعاىل: {َوِإْن َنَكُثوا َأْميَانـَُهْم} 92َهلَا ِمْن بـَْعِد قـُوٍَّة أَْنَكا
]؛ أي يغدرون وينقضون العهد. والنَّكيَثُة  135] وقاَل تعاىل: {ِإَذا ُهْم يـَْنُكثُوَن } [األعَراف: 12[الّتوبَة: 

 َضِة.كالنَّقي



َء نكح: أْصُل النِّكاح للَعْقِد، مث اْسُتِعَري للِجماِع. وُحماٌل أن يكوَن يف األْصِل للِجماِع، مث اْسُتِعَري للَعْقِد ألنَّ أمسا
ٌت الْسِتْقباِحِهْم ِذْكَرُه كاْسِتْقباِح َتعاِطيِه. وُحماٌل أن َيْسَتِعَري َمْن ال يـَْقِصُد ُفْحشاً  اسَم ما َيْستـَْفِظُعونَُه  اِجلماع ُكلَّها ِكنا

َمى} [النُّور:  َ ِِْذِن َأْهِلِهنَّ} 49]، {ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت} [األحَزاب: 32{َوأَْنِكُحوا اَأل ]، {فَاْنِكُحوُهنَّ 
ت.25[النَِّساء:   ] إىل غري ذلك من اآل

قٌة َنْكداٌء: طَِفيفُة الدَّرِّ، َصْعَبُة احلَْلِب. نكد: النكُد: ُكلُّ شيء خرج إىل طالِِبِه بتعسٍُّر. يقاُل: رجُ  ٌل َنَكٌد وَنِكٌد، و
ا ال خيرُج َريـُْعها إالَّ شيئاً 58{َوالَِّذي َخُبَث َال َخيْرُُج ِإالَّ َنِكًدا} [األعَراف:  ُ ْبَخُة اليت َخُبَث تُرا ] أي واألرُض السَّ

 قليًال ال يُنتفُع به.
ِعْرفان، يقاُل: أْنَكْرُت كذا، ونكْرُت. وأْصُله أْن يرد على الَقْلب ما ال يتصوَّرُُه، وذلك ضْرٌب نكر: اإلْنكاُر: ِضدُّ ال

]، {َفَدَخُلوا َعَلْيِه فـََعَرفـَُهْم َوُهْم َلُه ُمْنِكُروَن } 70من اجلْهِل {فـََلمَّا رََأى أَْيِديـَُهْم َال َتِصُل ِإَلْيِه َنِكَرُهْم} [ُهود: 
لَقْلب، لكْن ُرمبا ]. و 58[يُوُسف:  للِّسان هو اإلْنكاُر  للِّسان، وَسَبُب اإلْنكاِر  قد ُيْستعمُل ذلك فيما يـُْنَكُر 

 َِّ ً. وعلى ذلك قولُه تعاىل: {يـَْعرُِفوَن نِْعَمَة ا  يـُْنِكُر اللِّساُن الشيء وُصورتُه يف القلب حاِصَلٌة، ويكوُن يف ذلك كاِذ
َِّ تـُْنِكُروَن } [َغافر: 69]، {فـَُهْم َلُه ُمْنِكُروَن } [املؤمنون: 83لّنحل: ُمثَّ يـُْنِكُرونـََها} [ا ِت ا َ ]. 81]، {فََأيَّ آ

ُم ِبُقْبِحِه واملُْنَكُر: ُكلُّ ِفْعٍل ْحتُكُم الُعُقوُل الصحيحُة بُقْبِحِه، أو تتوقَُّف يف اْسِتْقباِحِه واْسِتْحسانِِه الُعُقوُل، فَتْحكُ 
ْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر} [الّتوبَة: الشَّرِيعةُ  ِ ]، {َكانُوا الَ يـَتَـَناَهْوَن 112. وإىل ذلك َقَصَد بقولِه: {اآلِمُروَن 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر} [آل ِعمَران: 79َعْن ُمْنَكٍر فَـَعُلوُه} [املَائدة:  ِديُكُم اْلُمنْ 114]، {َويـَنـْ َ ْتُوَن ِيف  َ َكَر} ]، {َو
]. 41]. وتـَْنِكُري الشيِء، من حيُث املعَىن: َجْعُله حبيُث ال يـُْعرُف {َنكُِّروا َهلَا َعْرَشَها} [النَّمل: 29[الَعنكبوت: 

ُت َكرْ وتـَْعرِيُفُه: َجْعُله حبيُث يـُْعَرُف. واْسِتْعماُل ذلك يف عبارِة النحويَني، هو أْن ُجيَْعَل االسُم على ِصيَغة َخمُْصوَصة. ونَ 
] أي إْنكارِي. والنُّْكُر: الدَّهاُء، 44على فالن، وأْنَكْرُت: إذا فـََعْلُت به ِفْعًال يـَْرَدُعُه. {َفَكْيَف َكاَن َنِكِري } [اَحلّج: 

اِعي ِإَىل َشْيٍء نُُكٍر } [الَقَمر:  امليُِّت أو إذا ُقرب «]. ويف احلِديث 6واألْمُر الصَّْعُب الذي ال يـُْعَرُف {يـَْوَم َيْدُع الدَّ
ُه َملكان أسودان أزرقان يُقال ألحدمها املُْنكر واآلخر النِكري  واْسُتِعريت املُناَكرُة للُمحاربِة. )91(»أحدُكم أ

 ِهْم}نكس: النَّْكِس: قَـْلُب الشيِء على رأِسِه، ومنه ُنِكس الَوَلُد: إذا َخَرَجت رِْجُله قـَْبَل رأِسِه {مثَُّ ُنِكُسوا َعَلى ُرُؤوسِ 
ْرُه نـَُنكِّْسُه ِيف 65[األنبَياء:  ]. والنُّْكُس يف املََرِض: أن يـَُعوَد يف مرِضِه بعَد إَفاَقِتِه. ومن النْكِس يف الُعمِر {َوَمْن نـَُعمِّ

السَّْهُم الذي ]. والنِّْكُس: 70] وذلـك ِمْثُل قولِه: {َوِمْنُكْم َمْن يـَُردُّ ِإَىل أَْرَذِل اْلُعُمِر} [الّنحل: 68اْخلَْلِق} [يس: 
 اْنَكَسَر ُفوقُُه، َفُجِعل أْعالُه أْسَفَلُه، فيكوُن رِديئاً، وِلَرداَءتِِه ُيَشبَُّه به الرُجُل الدَّينُء.

 ] أي رجع الَقْهَقرى ُمنهزماً.48نكص: النُُّكوُص: اإلْحجاُم عن الشيِء. {َنَكَص َعَلى َعِقبَـْيِه} [األنَفال: 



َِِّ} [النَِّساء:  نكف: يقاُل: نكْفُت من كذا، واْستَـْنَكْفُت منه: أنِْفُت {َلْن َيْستَـْنِكَف اْلَمِسيُح َأْن َيُكوَن َعْبًدا 
ُتُه، وِمَن النَّْكِف، وهو تـَْنِحَيُة 173]، {َوأَمَّا الَِّذيَن اْستَـْنَكُفوا} [النَِّساء: 172 ]. وأْصُله ِمْن َنَكْفُت الشيَء: َحنَّيـْ

ْمِع عن اَخلدِّ  زَُح. واالنِْتكاُف: اخلُُروُج من أرٍض إىل أرٍض.الدَّ  ألْصُبِع. و: َحبٌْر ال يـُْنَكُف، أي ال يـُنـْ
لكوِِما نكل: يقاُل: َنَكَل عن الشيِء: َضُعَف وَعَجَز. وَنَكْلُتُه: قـَيَّْدتُه. والنِّْكُل: قـَْيُد الدَّابَِّة، وَحِديَدُة اللِّجاِم، 

. واجلمُع: األْنكا ْلُت به، إذا فـََعْلُت به ما يـَُنّكُل به غريُُه، 12ُل {ِإنَّ َلَديْـَنا أَْنَكاالً َوَجِحيًما } [املُّزمل: مانَِعْنيِ ]. وَنكَّ
 ]، {َجَزاًء ِمبَا َكَسَبا َنَكاًال ِمنَ 66واسُم ذلك الفعِل َنكاٌل {َفَجَعْلَناَها َنَكاًال لَِما بـَْنيَ َيَديـَْها َوَما َخْلَفَها} [البَـَقَرة: 

َِّ} [املَائدة:  ًَْسا َوَأَشدُّ تـَْنِكيالً } [النَِّساء: 38ا ُ َأَشدُّ  َّ ] فمعناه أنه تعاىل أشدُّ ِنكايًة 84]. وأما قوله تعاىل: {َوا
َد به وشرَّد به، فهي نظائر. ويف اَحلِديِث:  م؛ ويُقال: نكََّل به، وندَّ إنَّ «يف األعداِء منكم، وأشدُّ تنكيًال أي عقوبًة 

َ حيُِبُّ النََّكَل على النََّكل َّ .)92(»ا  ، أي الرُجل الَقِويَّ على الَفِرِس الَقِويِّ
أَيـَُّها النَّْمُل} [النَّمل:  َ ]. وَطعاٌم َمْنُموٌل: فيه 18منل: النَّْمَلُة: اَحلَشرُة املعروَفُة، ج: النَّْمُل، قال تعاىل: {َقاَلْت َمنَْلٌة 

َئِة، وَشقٌّ يف احلاِفِر. ومنه: فرٌس منَُِل الَقوائِِم: َخِفيالنَّْمُل. والنَّمْ  لنَّْمِل يف اهلَيـْ جلَْنِب، تشبيهاً  ُفها. َلُة: قـُْرَحٌة َختْرُُج 
َل القوُم: تـََفرَُّقوا لِلَجْمع تـََفرَُّق وُيْسَتعاُر النَّْمُل للنَِّميَمِة، َتَصوُّراً ِلَدِبيِبِه، فيقاُل: هو منٌَِل، وُذو َمنَْلة. وَمنَّاٌل: أي َمنَّاٌم، َوتـََنمَّ  ِمُل.  النَّْمل. ولذلك يقاُل: هو أَمجُع ِمْن َمنَْلة. واُألْمنَُلُة: َطَرُف األصاِبِع، ومجُعه: أ

لِوشايَِة. والنَِّميَمُة: الِوشايَُة. ورُجٌل َمنَّاٌم. وقال تعاىل {َمهَّاٍز َمشَّا ]. 11ٍء بَِنِميٍم } [الَقَلم: من: النَّمُّ: إْظهاُر احلَِديِث 
مََّتُه، أي ما يَِنمُّ عليه من َحرََكِتِه، وال  ُ َّ نَّمَّاُم: نـَْبٌت يَِنمُّ عليه وأْصُل النَِّميَمِة: اهلَْمُس واَحلرََكُة اخلَِفيَفُة، ومنه: أْسَكَت ا  َكِة من كاتِِبها يف ِكتابَِتِه.راِئَحُتُه. والنَّْمَنَمُة: ُخُطوٌط ُمَتقارِبٌَة، وذلك ِلِقلَِّة اَحلَر 

ِشْرَعًة  ج: النـَّْهُج: الطريُق الواِضُح. ونـََهَج األْمُر، وأنـَْهَج: َوَضَح. ومنهج الطريِق، َوِمْنهاُجُه. {ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكمْ 
َهاًجا} [املَائدة:  َن فيه أثـَُر الِبَلى. وقد أنـَْهَجُه ] أي سبيًال واضحًا، ومنه قوُهلم: نـََهَج الثـَّْوُب، وأنـَْهَج: 48َوِمنـْ  الِبَلى.

اٌر {َوَفجَّْرَ ِخَالَهلَُما نـََهًرا } [الكهف:  ْ ]، {َوأَْلَقى ِيف اَألْرِض َرَواِسَي 33ر: النـَّْهُر: َجمَْرى املاِء الفاِئِض، ومجعُه: أ
َُّ 15َأْن متَِيَد ِبُكْم َوأَنـَْهارًا َوُسُبًال} [الّنحل:   تعاىل ذلك َمَثًال ِلما َيِدرُّ ِمْن فـَْيِضِه وَفْضِله يف اجلَنَِّة على ]. وَجَعَل ا

]، 12]، {َوَجيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَجيَْعْل َلُكْم أَنـَْهارًا } [نُوح: 54الناس {ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِيف َجنَّاٍت َونـََهٍر } [الَقَمر: 
َم، أي أَسْلُته 25ُر} [البَـَقَرة: {َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اَألنـَْها ْرُت الدَّ ْ ]. والنـََّهُر: السََّعُة، تشبيهاً بنهر املاِء، ومنه: أ

ٌر: كثُري املاِء. قال أبُو ُذَؤْيٍب: َ ٌْر   إساَلًة. وأنـَْهَر املاُء: جرى. و
َِرْ      أقاَمْت به فابْـتَـَنْت َخْيمةً   على َقَصٍب وفُراٍت 

لذي يـَنْـَتِشُر فيه الضَّْوُء، وهو يف الشَّرِْع: ما بـَْنيَ طُُلوع الَفْجِر إىل وقت ُغُروِب الشمِس. ويف والنهاُر: الوقُت ا 
ا {َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالنـََّهاَر ِخْلَفًة} [الُفرقان:  َها أَْمُرَ لَْيًال 62األْصِل: ما بـَْنيَ طُُلوِع الشمِس إىل ُغُروِ َ ]، {َأ



ً َأْو نـََهاًرا} [يُونس: 24َهاًرا} [يُونس: أَْو نَـ  ُكْم َعَذابُُه بـََيا َ ]. 50] وقاَبَل به الَبياَت يف قولِِه: {ُقْل أَرَأَيـُْتْم ِإْن َأ
َهَرُة: َفضاٌء بـَْنيَ البـُُيوت، كاملَْوِضِع الذي تـُْلَقى ف اٍر. والنهاُر: فـَْرُخ احلُباَرى. واملَنـْ َ ٌَِر: صاِحُب  يه الُكناَسُة. ورُجٌل 

]، {َوأَمَّا 23[اإلسَراء:  والنـَّْهُر واالنِْتهاُر: الزَّْجُر ِمبُغاَلظَة. يقاُل: نـََهَرُه وانـْتَـَهَرُه {َفَال تـَُقْل َهلَُما ُأفٍّ َوَال تـَنـَْهْرُمهَا}
 ].10السَّاِئَل َفَال تـَنـَْهْر } [الّضحى: 

] وهو من حيُث املعَىن، ال 10-9الَِّذي يـَنـَْهى *َعْبًدا ِإَذا َصلَّى } [الَعلق:  ى: النـَّْهُي: الزَّْجُر عن الشيِء {أَرَأَْيتَ 
لقوِل َفال فـَْرَق بـَْنيَ أن يكوَن بَِلْفَظِة (افـَْعْل)، حنُو (اْجَتنِ  لقوِل أو بَِغْريِِه، وما كاَن  ْب كذا)، أو فَـْرَق بـَْنيَ أن يكوَن 

فُظ هو قوهلُم: ال تـَْفَعْل كذا. فإذا ِقيَل: ال تـَْفَعْل كذا، فَـنَـْهٌي من حيُث اللفُظ بَِلْفَظِة (ال تـَْفَعْل). ومن حيُث الل
]. {َوقَاَل َما نـََهاُكَما َربُُّكَما َعْن َهِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ أَْن 35واملعَىن مجيعًا، حنُو: {َوَال تـَْقَرَ َهِذِه الشََّجَرَة} [البَـَقَرة: 

ما َعْنُه بقولِِه تعاىل: {َوَال 20ألعَراف: َتُكوَ َمَلَكْنيِ} [ا ا نـََهاُمهَا رُّ  َعِن ] وقولُه: {َوأَمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َونـََهى النـَّْفسَ 19تـَْقَرَ َهِذِه الشََّجَرَة فَـَتُكوَ ِمَن الظَّالِِمَني } [األعَراف: ] تـَْنِبْيٌه إىل ما وْسَوَس به إبليُس آلَدَم وَحّواَء عمَّ
ا، وَدفْـَعها َعمَّا 40اْهلََوى } [النَّازَعات:  لَقْلِب. قا] فإنه مل يـَْعِن أن يقوَل لِنَـْفِسه: ال تـَْفَعْل كذا، َبْل أراد َقْمَعها عن َشْهَوِ رًة  للِّساِن، و رًة  لَيِد، و رًة  َ َأْن نـَْعُبَد نـََزَعْت إليه، وَمهَّْت به، وكذا النـَّْهُي عن املُْنَكِر يكوُن  َها ل: {أَتـَنـْ

} [ُهود:  ُؤَ َ ْلَعْدِل َواِإلْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء} 62َما يـَْعُبُد آ ِ ََّ َُْمُر  ]، وقوله: {ِإنَّ ا
لشَّرِْع ] أي َحيُثُّ على ِفْعِل اَخلْريِ، ويـَْزُجُر عن الشَّرِّ. وذلك بعضُ 90[الّنحل:  َبُه ِفينا، وبعُضه  لَعْقِل الذي رَكَّ ه 

تَـُهوا يـُْغَفْر َهلُْم َما  َقْد َسَلَف} [األنَفال: الذي َشَرَعُه لنا. واْالنِتهاُء: االْنزِجاُر َعمَّا نـََهى عنه: {ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا ِإْن يـَنـْ
َتِه َألْرُمجَنََّك َواْهُجْرِين مَ }] 38 نُوُح لََتُكوَننَّ ِمَن اْلَمْرُجوِمَني } [الشَُّعَراء: 46ِليا } [َمرَمي: لَِئْن ملَْ تـَنـْ َ َتِه  ]، {َلِئْن ملَْ تـَنـْ

تَـُهوَن } [املَائدة: 116 ُتْم ُمنـْ ]، وقوله: {َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّه َفانـْتَـَهى فَـَلُه َما َسَلَف} [البَـَقَرة: 91]، {فـََهْل أَنـْ
اُء، يف األْصِل: إْبالُغ النـَّْهِي، مث صاَر ُمَتعاَرفاً يف ُكلِّ إْبالٍغ، فقيَل: أنـَْهْيُت إىل فال] أي بَ 275 ْ ايـََتُه. واإل ِ ٍن لَغ به 

ِهيَك من رُجٍل، كقوِلَك: َحْسُبَك، ومعناُه: أنه غايٌَة فيما َتْطُلُبُه، ويـَْنهاكَ   عن َخبَـَر كذا، أي بـَلَّْغُت إليه النهايََة. و
َْيٌة: َتناَهْت ِمسَناً. والنـُّْهَيُة: الَعْقُل الناِهي عن الَقباِئِح، مجُعها: نـًُهى {ِإنَّ ِيف ذَ  قٌة ِ ٍت ِألُ◌ْوِيل َتطَلُِّب غريِِه. و ِلَك َآلَ

اُء النهاِر اْرتفاُعُه. وَطلَ 54النـَُّهى } [طه:  َتِهي إليه السَّْيُل. وِ َُِي عنها، ] .وتـَْنِهَيُة الواِدي، حيُث يـَنـْ َب احلاَجَة حىت 
ا أو مل َيْظَفْر.  أي انـْتَـَهى عن َطَلبها َظِفَر 

َناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمفَ  َْتُُه: أنـَْهْضُتُه. {َوآتـَيـْ َء ِجبَانِِبِه يـَُنوءُ ويَناُء، أي نـََهَض. وأ ْلُعْصَبِة} نوأ: يقاُل:  ِ اِحتَُه َلتَـُنوُء 
َع، أي نـََهَض به  ] أيْ 76[الَقَصص:  َء ِمْثُل  ال تستطيع الُعْصَبُة النهوَض مبفاِتِح خزائن ُكنوزه ِمْن ثَِقِلَها، وُقرِىَء: 

ْنِفِه، واْزَورَّ جانُِبُه.  عبارٌة َعن التََّكربُِّ، كقوِلَك: َمشََخ 
ً ونـَوْ  َب نـَْو بـَْتُه نوب: النـَّْوُب: ُرُجوُع الشيِء َمرًَّة بعد أُْخَرى، يقاُل:  ً ِلُرُجوِعها إىل َمقاّرِها. و بًَة. ومسُِّي النَّْحُل نـَْو

لتـَّْوبَِة وإْخالِص العملِ  َِّ تعاىل: الرُُّجوُع إليه  بَُة إىل ا ا أْن تـَُنوب دائِباً. واإل  {َوَخرَّ رَاِكًعا ئَِبٌة، أي حاِدثٌَة من شأِ



َب } [ص:  َ نَ 24َوَأ ]، {ُمِنيِبَني ِإَلْيِه} [الرُّوم: 54]، {َوأَنِيُبوا ِإَىل َربُِّكْم} [الزَُّمر: 4ا} [املُمَتحَنة: ]، {َوِإلَْيَك أَنـَبـْ
ً، أي يـَْقِصُدُه َمرًَّة بعَد أْخَرى.31  ]. وفالٌن يـَْنتاُب فال

َحِت اَحلمامَ  َح، أي صاَح ِبَعِويٍل. يقاُل:  . والنـَّْوُح: َمْصَدُر  ُح نـَْيَحُة تِْلَك، النِّساِء يف املَناَحِة، وهو من التَّناُوِح، أي التَّقاُبِل. يقاُل: َجَبالِن يـََتناَوحاِن، َوِرَحياِن يـََتناَوحاِن، وهذه الريُة نـَْوحاً. وأْصُل النـَّْوِح: اجتماُع نوح: نُوٌح: اسُم َنِيبٍّ ًرا } [نُوح: أي ُمَقابَِلُتها. والنَّوائُح: النِّساُء. قال تعاىل: {َوقَاَل نُوٌح َربِّ  َّ  ].26 َال َتَذْر َعَلى اَألْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َد
نْـَيِويُّ َضرْ  ِن: ُدنْـَيِويٌّ وأْخَرِويٌّ، فالدُّ ِن: َضْرٌب نور: النُّوُر: الضَّْوُء املُنـَْتِشُر الذي يُِعُني على اإلْبصاِر، وذلك َضْر

َر ِمَن الفيوضات اإلهلِيَِّة، َكُنوِر الَعْقِل ونُوِر القرآِن. وَحمُْسوٌس ِبَعْنيِ الَبَصِر، وهو ما َمْعُقوٌل ِبَعْنيِ الَبِصريَِة، وهو ما انْـَتشَ 
اِت. َفِمَن النُّوِر اإلِهليِّ قولُه تعاىل: {َأَوَمنْ  ِة، كالَقَمَرْيِن والنُُّجوِم والنـَّريِّ َناُه   انـَْتَشَر من األْجساِم النـَّريِّ ًتا فََأْحيَـيـْ َكاَن َميـْ

َها} [األنَعام:  ]، {َما ُكْنَت َتْدرِي َما 122َوَجَعْلَنا َلُه نُوًرا َميِْشي ِبِه ِيف النَّاِس َكَمْن َمثـَُلُه ِيف الظُُّلَماِت َلْيَس ِخبَارٍِج ِمنـْ
} [الّشور  َ َُّ َصْدَرُه 52ى: اْلِكَتاُب َوَال اِإلميَاُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُوًرا نـَْهِدي ِبِه َمْن َنَشاءُ ِمْن ِعَباِد ]، {أََفَمْن َشرََح ا

ُ لُِنورِِه َمْن َيَشاُء} [النُّور: 22ِلِإلْسَالِم فـَُهَو َعَلى نُوٍر ِمْن رَبِِّه} [الزَُّمر:  َّ ]. وِمَن 35]، {نُوٌر َعَلى نُوٍر يـَْهِدي ا
] وَختِْصيُص 5ْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُوًرا} [يُونس: املَْحُسوِس الذي بَِعْنيِ الَبَصِر، حنُو قولِه: {ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّ 

ُخُذ نُورَُه ِمَن ا لنُّوِر، من حيُث إنَّ الضَّْوَء أَخصُّ من النُّوِر. وِقيَل ألنَّ الَقَمَر  ِ لضَّْوِء والَقَمر  لشَّْمِس. قال: الشمِس 
]؛ 1امٌّ فيهما قولُه: {َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر} [األنَعام: ] أي ذا نُوٍر. ومما هو ع61{َوَقَمرًا ُمِنريًا } [الُفرقان: 

َا} [الزَُّمر: 28{َوَجيَْعْل َلُكْم نُورًا َمتُْشوَن ِبِه} [اَحلديد:  ]. ومن النُّور اُألْخرِويِّ 69]، {َوَأْشَرَقِت اَألْرُض بُِنوِر َرِّ
ِِْم يـَُقوُلوَن 12ديد: قولُه: {َيْسَعى نُوُرُهْم بـَْنيَ أَْيِديِهْم} [احلَ  َْميَا ِ ]، {َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه نُوُرُهْم َيْسَعى بـَْنيَ أَْيِديِهْم َو

} [الّتْحرمي:  ْم َلَنا نُوَرَ ]. 13]، {فَاْلَتِمُسوا نُورًا} [اَحلديد: 13]، {اْنُظُروَ نـَْقَتِبْس ِمْن نُورُِكْم} [اَحلديد: 8َربـََّنا َأمتِْ
ُ نُوُر السََّماَواِت َوا ويقاُل: َّ ُ تعاىل نـَْفسُه نُوراً من حيُث إنه هو املُنَـوُِّر {ا َّ ُ كذا، ونـَوَّرُه. ومسَّى ا َّ َر ا َألْرِض} أ
ُم النَّاَر الَِّيت ُتوُروَن ] وتْسِميَـُتُه تعاىل بذلك ملَُباَلغِة ِفْعِلِه. والناُر: تقاُل لِلَِّهيِب الذي يـَْبُدو للحاسَِّة {َأفـََرأَيْـتُ 35[النُّور: 

ًرا} [البَـَقَرة: 71} [الواِقَعة:  َ ُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اُْستَـْوَقَد  ]، وللحرارَِة املَُجرََّدِة ولِناِر جهنَّم املذكورِة يف قولِه: 17]، {َمثـَ
ُ الَِّذيَن َكَفُروا} [اَحلّج:  َّ َِّ اْلُموَقَدُة } 24ُس َواحلَِْجاَرُة} [البَـَقَرة: ]، {َوُقوُدَها النَّا72{النَّاُر َوَعَدَها ا ُر ا َ } ،[

رًا لِْلَحْرِب} [املَائدة: 6[اهلَُمزة:  َ ] وقد ذُِكر ذلك يف غِري موِضٍع. ولناِر اَحلْرِب املذكورِة يف قولِه: {ُكلََّما أَْوَقُدوا 
ْنيا، والنُّوُر َمتاٌع  ]، وقال بعُضهم: الناُر والنُّوُر ِمْن أْصٍل واحد، وكثرياً 64 راً: 13َهلُْم يف اآلِخَرِة، وألْجِل ذلك اْستُـْعِمَل يف النُّوِر االْقِتباُس، فقاَل: {نـَْقَتِبْس ِمْن نُورُِكْم} [اَحلديد: ما يـََتالَزماِن، لكِن الناُر َمتاٌع للُمْقويَن يف الدُّ ]. َوتـَنَـوَّْرُت  ا. واملَنارَُة: َمْفَعَلةٌ  راِج، أو ما يـَُؤذَُّن عليه. وَمناُر األرِض: أْعالُمها. والنَّواُر:  أْبَصْرُ ِمَن النُّوِر، أو ِمن الناِر، َكَمناَرِة السِّ

لنُّوِر. وا َرِت املرأُة تـَُنوُر نـَْوراً وَنواراً. ونـَْوُر الشََّجِر، ونـُوَّاُره، تشبيهاً  َخُذ للَوْشم. لنـَّْوُر: ما يـُتَّ النـُُّفوُر ِمَن الّرِيَبِة. وقد 
 يقاُل: نـَوََّرت املرأُة َيَدها. وَتْسِميَـُتُه بذلك لكونِِه ُمْظِهراً لُِنوِر الُعْضِو.



ٌس، َفُحِذَف فاُؤُه َلمَّا أُْدِخَل عليه األِلُف والالُم، وقيَل: قُِلَب ِمْن َنِسَي، وأْصُله إنْ  ِسياٌن نوس: الناُس: قيل: أْصُلُه أ
َس يـَُنوُس، إذا اْضَطَرَب. َوُنْسُت اإلبَل: ُسْقُتها. وقيَل: ُذو نواٍس َمِلٌك كاَن يـَُنوُس على إفـَْعالن، وقيل: أصْ  ُلُه ِمْن 

َي بذلك، وَتْصِغريُُه، على هذا: نـَُوْيٌس. قال تعاىل: {ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس } [النَّاس:  ] 1على َظْهرِِه ُذؤابٌَة َفُسمِّ
راُد به الُفَضالَء ُدوَن َمْن يـََتناَوُله اسُم الناس َجتَوُّزاً، وذلك إذا اْعُتِربَ معَىن اإلْنسانِيَِّة، وهو وُجوُد والناُس: قد ُيْذَكُر، ويُ 

ْسَتِحقُّ ال َيكاُد يَ  الَفْضِل والذِّْكِر وسائِر األْخالِق اَحلِميَدِة واملَعاِين املُْخَتصَِّة به، فإنَّ ُكلَّ شيٍء ُعِدَم ِفْعُلُه املُْخَتصُّ به
ا، فإْطالُق الَيِد عليها كِإْطالِقهاعلى َيِد السَّرِيِر ورِْجِلِه. فقول ا إذا َعِدمْت ِفْعَلها اخلاصَّ  ُه: {آِمُنوا اْمسَُه، كالَيِد فإ

ِ 13َكَما آَمَن النَّاُس} [البَـَقَرة:  ِإلنسان َعْيناً واحداً َبْل ] أي كما يـَْفَعُل َمْن ُوِجَد فيه معَىن اإلْنَسانِيَِّة، ومل يـَْقِصْد 
] أي َمْن ُوِجَد فيه معَىن اإلْنسانِيَِّة، أيَّ إنسان كان، 54َقَصَد املعَىن، وكذا قولُه: {أَْم َحيُْسُدوَن النَّاَس} [النَِّساء: 

 ].54وُرمبا ُقِصَد به النـَّْوُع كما هو، وعلى هذا قولُه: {أَْم َحيُْسُدوَن النَّاَس} [النَِّساء: 
 ش: النـَّْوُش: التَّناُوُل. قال الشاِعُر:نو 

 تـَُنوُش الَربِيَر َحْيُث طاَب اْهِتصاُرها
وُه. {َوَأىنَّ َهلُُم الَربِيُر: َمثَُر الطَّْلِح، واالْهِتصاُر: اإلماَلُة. يقاُل: َهَصْرُت الُغْصَن، إذا أَمْلُتُه. َوَتناَوَش القوُم كذا: َتناَولُ  

] أي: كيَف يَتناَوُلوَن اإلمياَن ِمْن مكاٍن بَِعيد، ومل يكونُوا يـََتناَوُلونَُه من َقرِيٍب يف حِني االْخِتياِر، 52التـََّناُوُش} [َسَبإ: 
َفُع نـَْفًسا ِإميَانـَُها} [األنَعام:  ِت َربَِّك َال يـَنـْ َ َِْيت بـَْعُض آ إلميان إشارًة إىل قولِِه: {يـَْوَم  ] اآليَة. وَمْن 158واالْنِتفاِع 

 َز، فإما أنه أْبَدَل من الواِو مهزًة، حنُو أُقَِّتْت يف ُوقَِّتْت، وإّما أن يكوَن من النَّْأِش وهو الطََّلُب.مهََ 
َص الضَّْوُء: اْرَتدَّ نُوُرهُ  َص َعْنُه: اْرَتدَّ، يـَُنوُص نـَْوصاً إىل الَوراِء، ِمثل  َص إىل كذا: اْلَتَجَأ إليه، و   ِمْن قـُوٍَّة إىلنوص: 

 ] أي ليس الوقت وقت منجى وال ملتجى.3َضْعٍف. واملَناُص: املَْلجأُ. {َوَالَت ِحَني َمَناٍص } [ص: 
ِت الُبخ َر على أوُجٍه ُكلُّها صحيٌح بَِنَظراٍت ُخمَْتِلفة. قيَل: هو اسرتخاُء أْعصاِب الدِّماِغ ِبُرطُو اِر نوم: النـَّْوُم: ُفسِّ

َا َوالَِّيت ملَْ َمتُْت ِيف َمَناِمَها}الصاِعِد إليه، وقيل: هو أْن يـَتَـ  ُ يـَتَـَوىفَّ األَنـُْفَس ِحَني َمْوِ َّ ُ النـَّْفَس من غِري َمْوٍت {ا َّ  َوىفَّ ا
ناُم: النـَّْوُم ] اآليَة، وقيَل: النـَّْوُم َمْوٌت خِفيٌف، واملَْوُت نـَْوٌم َثِقيٌل. ورُجٌل نـَُؤوٌم، ونـَُوَمٌة: كثُري النـَّْوِم. واملَ 42[الزَُّمر: 

للَّْيِل} [الرُّوم:  ِ تِِه َمَناُمُكْم  َ ً } [النـَّبِإ: 23{َوِمْن آ ]، {َال َُْخُذُه ِسَنٌة َوَال نـَْوٌم} 9]، {َوَجَعْلَنا نـَْوَمُكْم ُسَبا
يه. واملَناَمُة: الثـَّْوُب الذي يُناُم فيه. ]. والنـَُّوَمُة، أيضاً، خاِمُل الذِّْكِر. واْسَتناَم فالٌن إىل كذا: اْطَمَأنَّ إل255[البَـَقَرة: 

َم الثـَّْوُب: أْخَلَق، أو َخِلَق َمعًا. واْسِتْعماُل النـَّْوِم فيهما على التشبيِه. َمِت السُّوُق: َكَسَدْت. و  و
يُوُنُس ذا النُّون يف قوله: {َوَذا  ]. والنُّوُن: احلُوُت العظيُم: وُمسّيَ 1نون: النُّوُن: احلَْرُف املعروُف {ن َواْلَقَلِم} [الَقَلم: 

 ] ألنَّ النُّوَن كان قد التَـَقَمُه.87النُّوِن} [األنبَياء: 
ََّ َفاِلُق احلَْبِّ َوالنـََّوى} [األنَعام:  ] أي هو الذي َيُشقُّ احلبََّة الياِبسَة 95نوى: النَّوى: َمجُْع َنواٍة، قال تعاىل: {ِإنَّ ا

َتَة لُِيْخرَِج م ً َحّياً، وهو الذي َيُشّق النَّواَة الياِبَسَة لُيخرَِج منها الشََّجَر كالنَِّخيل وغريِِه.املَيـْ  نها نَبا



ُلُه نـَْيًال قال تعاىل: {َلْن تـََناُلوا اْلِربَّ} [آل ِعمَران:  ]، {َوَال يـََناُلوَن ِمْن 92نيل: النـَّْيُل: ما يَنالُُه اإلنساُن بَِيِدِه. نِْلُتُه أ
ًرا} [األحَزاب: 120 نـَْيًال} [الّتوبَة: َعُدوٍّ  ]. والنـَّْوُل: التَّناُوُل يقاُل: نِْلُت كذا أنُوُل نـَْوًال، وأنـَْلُتُه: 25]، {ملَْ يـََناُلوا َخيـْ

ُتُه: أنـَْلُتُه. ونِْلُت: أْصُله نَِوْلُت، على َفِعْلُت،  ُتُه. وذلك ِمْثُل َعَطْوُت كذا: تَناَوْلُت وأْعطَيـْ مث نُِقَل إَىل نِْلُت. يقاُل: أَْوَليـْ
 ما كاَن نـَْوُلَك أْن تـَْفَعَل كذا، أي ما فيه نواُل َصالِحَك. قال الشاِعُر:

لنَّوالِ   َجزِْعَت وليَس ذلك 
َلِة، وحتقيُقُه: ليَس ذلك مما تَناُل منه ُمراداً   . قال تعاىل: قيَل: معناُه ِبَصواٍب، وحقيقُة النَّواِل: ما يَناُلُه اإلنساُن ِمَن الصِّ

ََّ ُحلُوُمَها َوَال ِدَماُؤَها َوَلِكْن يـََناُلُه التـَّْقَوى ِمْنُكْم} [اَحلّج:  ]. أي: لن تصعد إىل هللا حلوُمها وال 37{َلْن يـََناَل ا
دماؤها وإمنا يصعد إليه تقواكم. وحقيقة املعىن أنه لن ينال رضا هللا صاحُب حلومها. فحذف املضاف (رضا) و 

  ).(صاحب
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 ها: ها: للتْنبيه يف قوهلِِم: هذا وهذه، وقد رُكَِّب َمَع ذا وِذِه وأوالِء، حىت صاَر َمَعها ِمبَْنزَِلِة حرٍف منها. وها يف قولهِ 
وَالِء حتُِبُّونـَُهْم} [آل ِعمَران: ]، {َهاأَنـُْتْم أُ 66تعاىل: { ها أنتم } للتنبيه: {َهاأَنـُْتْم َهُؤَالِء َحاَجْجُتْم} [آل ِعمَران: 

]، {َال ِإَىل َهُؤَالِء َوَال 85]، {مثَُّ أَنـُْتْم َهُؤَالِء تـَْقتـُُلوَن أَنـُْفَسُكْم} [البَـَقَرة: 109]، {َهُؤَالِء َجاَدْلُتْم} [النَِّساء: 119
وُتستعمالِن » هاء« ُخْذُه. وجيوُز مدُّ أَلفيها ]. وها: اسُم فعٍل مبعىن ُخْذ: ها الكتاَب أيْ 143ِإَىل َهُؤَالِء} [النَِّساء: 

ا تصاريَف الكاف فُيقال هاَء  ا. وجيوز يف املمدودِة أن تستغَين عن الكاف بتصريِف مهِز بكاِف اخلطاِب وبدوِ
 وهاتِيا وهاتُوا، قال ]. ويقاُل: هاتِ 19للمذكر وهاِء للمؤنث وهاؤَما وهاؤْم وهاؤّن {َهاُؤُم اقْـَرأُوا ِكَتابَِيْه } [احلَاقَّة: 

]. قال الَفرَّاُء: ليَس يف كالِمِهْم: هاتـَْيُت، وإمنا ذلك يف أْلُسِن اِخلربَِة، 111تعاىل: {ُقْل َهاُتوا بـُْرَهاَنُكْم} [البَـَقَرة: 
ُة واهلتاُء: مصدُر هات. اِت. وقال اخلليُل: املُها ُ  قال: وال يقاُل ال 

داُر عل ، وَهَبْطُت هبط: اهلُُبوُط: االحنِْ لفتِح: املُْنحِدُر. يقاُل: َهَبْطُت أ ى سبيِل الَقْهِر، كُهُبوِط اَحلَجِر. واهلَُبوُط، 
َِّ} [البَـَقَرة:  َها َلَما يـَْهِبُط ِمْن َخْشَيِة ا ]. يقاُل: َهَبْطُت، 74َغْريِي، يكوُن الالزُِم واملُتَـَعدِّي على َلْفظ واحد {َوِإنَّ ِمنـْ

 َهْبطاً. وإذا اْستُـْعِمَل يف اإلنسان اهلُُبوُط فـََعلى َسِبيِل االْسِتْخفاِف، وذلك خبالِف اإلْنزاِل، فإنَّ اِإلْنزاَل ذََكَرهُ وَهَبْطُتُه 
لى َه عتعاىل يف األْشياِء اليت نـَبََّه على َشَرِفها، كإْنزاِل املَالِئَكِة والُقرآِن واملََطِر وغِري ذلك. واهلَْبُط: ذُِكَر حيُث نبَّ 

، حنُو: {َوقـُْلَنا اْهِبطُوا بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ} [البَـَقَرة:  َها َفَما َيُكوُن َلَك َأْن تـََتَكبـََّر ِفيَها} 36الَغضِّ ]، {فَاْهِبْط ِمنـْ
 ما سألُتْم) تـَْعِظيٌم ] وليَس يف قولِه: (فإنَّ لُكمْ 61]، {اْهِبطُوا ِمْصرًا َفِإنَّ َلُكْم َما َسأَْلُتْم} [البَـَقَرة:13[األعَراف: 

َِّ} [البَـقَ  ُءوا ِبَغَضٍب ِمَن ا لَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوَ ] وقال َجلَّ 61َرة: وَتشريٌف، أال تـََرى أنه تعاىل قال: {َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ
يًعا} [البَـَقَرة:  عاٍل إىل اسِتَفال، وقد ُيستعمُل يف ُهبوِط  ]. اهلُبوُط: النزول من موضع38ذْكرُُه: {قـُْلَنا اْهِبطُوا ِمنـَْها مجَِ

 املنزِلة.
َوُة، كالَغبَـَرِة. واهلَباُء: ُدقاُق الغباُر وما انـَْبثَّ يف اهلََواِء، فال َر وَسَطَع. واهلَبـْ يـَْبُدو إالَّ من  هبو: َهبا الغُباُر، يـَْهُبو:  ثُوًرا } [الُفرقان: خالِل َضْوِء الشمِس يف الُكوَِّة أو غريها، ومنه قوله تعاىل:  ] وقوله: {َفَكاَنْت 23{َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمنـْ

بَـثا } [الواِقَعة:   ].6َهَباَء ُمنـْ



فـََتيقََّظ. وقولُه: هجد: اهلُُجوُد: النـَّْوُم. واهلاِجُد: النَّاِئُم. وهجَّْدتُه فتهجَّد: أزلُت ُهُجوَدُه، حنو َحرَّْضُتُه، ومعناُه: أيـَْقْظُتُه  ْد ِبِه} [اإلسَراء: {َومِ  لُقْرآِن. وذلك َحثٌّ على إقاَمِة الصالِة يف الليِل املَْذُكوِر يف 79َن اللَّْيِل فـَتَـَهجَّ ] أي تـَيَـقَّْظ 
ُد: املَُصلِّي لَْيًال أو القائُم إىل الصالِة ِمَن 3-2قولِه: {ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ قَِليًال * ِنْصَفُه} [املُّزمل:  النَّوِم وكأنَُّه ]. واملُتهجِّ

ٌد إللقائِِه اهلُُجوَد عن نفِسِه، كما يقاُل للعابِد ُمَتَحنٌِّث إللقائِِه احلِْنَث َعْن نـَْفِسِه؛ وأْهَجدَ   الَبِعُري: أْلَقى ِقيَل َلُه ُمتـََهجِّ
ً للُهُجوِد. َم ُعُنِقِه على األرِض ُمَتَحرِّ  ِجرانَُه أْي ُمَقدَّ

لتفكري. {َواْهُجُروُهنَّ ِيف هجـر: اهلْجـُر، واِهلْجرانُ  لَقْلِب أو  للِّساِن، أو  لَبَدِن، أو  : ُمفاَرَقُة اإلْنساِن غريَُه، إمَّا 
] أي أعرضوا َعنُهنَّ واتركوُهنَّ ِكنايًَة عن َعَدِم قـُْرِِنَّ. وقولُه تعاىل: {ِإنَّ قـَْوِمي اختََُّذوا َهَذا 34اْلَمَضاِجِع} [النَِّساء: 

يًال } 30آَن َمْهُجورًا } [الُفرقان: اْلُقرْ  لَقْلب واللِّساَن. وقولُه: {َواْهُجْرُهْم َهْجًرا مجَِ لَقْلِب، أو  ] فهذا َهْجٌر 
املة، وكذا قولُه: تعاىل: {َواْهُجْرِين َمِليا } [َمرَمي: 10[املُّزمل:  ]. وقولُه 46] حيتمل كل ما ذكر مع حتري ا

ثِّر: تعاىل: {َوالرُّْجزَ  لُوُجـوِه ُكلِّها. واملُهاَجَرُة يف األْصِل: ُمقاطعة الَغْريِ 5 َفاْهُجْر } [املدَّ ] َفَحثٌّ علـى املُفاَرقَـِة 
رُِجوا ِمْن ] و {لِْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأخْ 218وُمتارََكُتُه، من قولِه عزَّ وجلَّ: {َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا} [البَـَقَرة: 

رِِهْم َوأَْمَواهلِِْم} [اَحلشر:  َ َِّ} [النَِّساء: 8ِد ُهْم 100]. وقولُه: {َوَمْن َخيْرُْج ِمْن بـَْيِتِه ُمَهاِجرًا ِإَىل ا ]، {َفَال تـَتَِّخُذوا ِمنـْ
} [النَِّساء:  َِّ ُروُج من داِر الُكْفِر إىل داِر اإلمياِن، َكَمْن هاَجَر ] فالظَّاِهُر منـه اخلُـ89أَْولَِياَء َحىتَّ يـَُهاِجُروا ِيف َسِبيِل ا

، وَترُكها، وَرْفُضها. وقال:  من َمكََّة إىل املَِديَنِة. وقيَل: ُمْقَتَضى ذلك ُهْجراُن الشََّهواِت واألْخالِق الذَِّميَمِة واَخلطا
] أي إما أن أقاوم وإما أن أخرج من جمتمعت 26[الَعنكبوت: {ِإّينِ ُمَهاِجٌر ِإَىل َريبِّ ِإنَُّه ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم } 

م ملتجئاً إىل العزيز الذي ال يضام َمْن نَصره واحلكيِم الذي ال َيضيُع من َحِفظه.  الظاملني لقبح أعماهلم وخبث سرير
َِّ َواِسَعًة فـَتـَُهاِجُروا ِفيَها} [النَِّساء:  اَهَدُة ]. ومنه: امل97{أَملَْ َتُكْن أَْرُض ا هاَجُر أي موضُع املَهاَجرِة؛ وكذا ا

هاِجُروا وال «وُرِوَي  )93(»َرَجْعُتْم ِمَن اِجلهاِد األْصَغِر إىل اِجلهاِد األْكَربِ «تـَْقَتِضي ُجماَهَدَة النـَّْفِس، كما ُرِوَي يف اخلرب 
م يف الق )94(»تـَْهُجُروا وِل ُدوَن الفعِل. واهلُْجُر: الكالُم الَقِبيُح املَْهُجوُر أي كونُوا من املُهاِجرِيَن، وال تـََتَشبـَُّهوا 

]، أي 67. وقُرىء: {ُمْسَتْكِربِيَن ِبِه َساِمًرا تـَْهُجُروَن } [املؤمنون: )95(»وال تـَُقوُلوا ُهْجراً «لُِقْبِحِه. ويف اَحلِديِث 
لل يِل تتبّجحون وختتلقوَن معائَب للنَّّيب ُمستكربِيَن على حممد أن تطيعُوه وعلى القرآن أن تْقبلوه. وَتْسمرون 

ملُْهجر، فيقاُل: أْهَجَر، إذا َقَصَد ذلك كقوهلم: لقوِل عنه أو عليه. وقد ُيشبَُّه املُباِلُغ يف اهلَْجر  جرونه، فتفجروَن   و
 تفهام، أو كما قال الشاِعُر:أي هل كالُمُه تغيـََّر واختَلَط ألجِل ما ِبِه ِمْن مرٍض؟ واهلمزة لالس». ما شْأنُُه أْهَجَر؟«

 عليها كالماً جاَر فيه وأْهَجَرا     كماِجدِة األْعراِق قال ابُن َضرَّةٍ 
اِجراِت كالِمِه، أي َفضاِئِح كالِمِه. واهلَِجُري واهلاِجرُة: وقُت اشتداِد احلرِّ من نصِف النهاِر فُيمتَـَنُع فيه مِ   ن وَرَماُه ِ

ا َهَجَرت الناس،  وُهِجَرْت لذلك. ويقاُل: لقيُتُه بعد َهْجٍر، أي بعد طول ِغياٍب. السَّْري كأ



ت:  ] وذلك يصحُّ أن يكون معناُه:  17هجع: اهلُجوُع: النـَّْوُم َلْيًال {َكانُوا َقِليًال ِمَن اللَّْيِل َما يـَْهَجُعوَن } [الّذاَر
مل يكونُوا يـَْهجُعون. والقليُل يـَُعبـَُّر به عن النـَّْفِي كان ُهُجوُعُهْم قليًال من أوقاِت الليل، وجيوُز أن يكوَن معناُه: 

نـَُوٌم، واملُشاِرِف لِنَـْفيِه ِلِقّلِتِه. و: َلِقيُتُه بـَْعَد َهْجَعٍة، أي بعَد نـَْوَمٍة من أول الليل؛ وقوهلُم: رُجٌل ُهَجٌع، كقوِلك   للُمْسَتِنيِم إىل كل شيٍء؛ ورجٌل ِهْجَعٌة: أمحُق، غافٌل.
ُة: َصْوُت َوْقِعِه {َوتـَْنَشقُّ اَألْرُض َوختَِرُّ اْجلَِباُل َهدا }هدد: اهلَ  [َمرَمي:  دُّ: َهْدٌم له َوْقٌع، وُسُقوُط شيٍء ثَِقيٍل. واهلَدَّ

: املَْهُدوُد، كالذِّْبِح لِلَمْذبُوِح. ويـَُعبـَُّر به عن 90 ْدُت البَـَقَرَة، إذا أْوقـَْعُتها لِلذَّْبِح، واِهلدُّ الضَِّعيِف واجلَباِن. ويقال: ]. وَهدَّ
َك ويـُْزِعُجَك ُوُجوُد ِمْثِلِه، ملا أثـَْقَل عليَك من وصفِه، » َمَرْرُت ِبَرُجٍل َهدََّك من َرُجلٍ « أي َحْسُبَك. وحتقيُقه: يـَُهدُّ

لَوِعيِد. واهلَْدَهَدُة: َحتْريُك الصَِّيبّ  ْدتُُه: إذا َزْعَزْعَتُه  ً، وتـََهدَّ ْدُت فال لِيَـَناَم. واهلُْدُهُد طاِئٌر معروٌف. قال تعاىل: وَهدَّ
: واِحدها. قال الشاِعُر:20{َماِيل َال أََرى اْهلُْدُهَد} [النَّمل:  لضَّمِّ  ] ومجُعه: َهداِهُد، واهلُداِهُد 

 َيْدُعو بقارِعِة الطَّريِق َهِديال     َكُهداِهٍد َكَسَر الرَُّماُة َجناَحهُ 
الِبناِء. يقاُل: َهَدْمُتُه َهْدماً. واهلََدُم: ما يـُْهَدُم، ومنه اْسُتِعَري: َدٌم َهَدٌم، أي َهَدٌر. واِهلْدُم  هدم: اهلَْدُم: إْسقاطُ  

مُت الِبناَء (على التَّْكثِ  لشيِخ الكبِري الفاين، ومجعُه أْهداٌم، وهدَّ لثَّوِب الباِيل املَُرقَِّع، أو  لكْسِر) اْخَتصَّ  ري) (
 ].40َصَواِمُع} [اَحلّج: {َهلُدَِّمْت 

ا اهلاِديَ  ُ ُة هدى: اِهلدايُة: َداللٌة بُِلْطٍف على ما يوِصُل إىل املطلوِب، ومنه اهلَِديَُّة. وَهواِدي الَوْحش، أي ُمتَـَقدَِّما
ْهَدْيُت، ». أقبلْت هوادي اِإلبل«لغريِها. ومنها قوهلم:  دْيُت، وما كان إْعطاًء  حنُو: أْهَدْيُت وُخصَّ ما كان داللًة 

ُ تعاىل: {َفاْهُدوُهْم ِإَىل  َّ ِصَراِط اهلِديََّة، وَهَدْيُت إىل البيت، وإْن قيل َكْيَف ُجِعَلِت اهلدايُة داللًة بُلْطٍف وقد قال ا
اْسِتْعماَل اللَّْفِظ  ] قيَل: ذلك اْستـُْعِمَل فيه4]، {َويـَْهِديِه ِإَىل َعَذاِب السَِّعِري } [اَحلّج: 23اجلَِْحيِم } [الصَّافات: 

ْرُهْم بَِعَذاٍب أَلِيٍم } [آل ِعمَران:  ِم ُمباَلَغًة يف املعىن، كقولِه: {فـََبشِّ  ] وقوِل الشاِعِر:21على التـََّهكُّ
 حتَِيَُّة بيِنهم َضْرٌب وِجيعُ 

ِسها ُكلَّ ُمَكلٍَّف ِمَن الَعْقِل والِفْطَنِة واملَعاِرِف وِهداَيُة هللا تعاىل لإلْنساِن على أْربـََعِة أوُجه. األّوُل: اهلدايَُة اليت َعمَّ ِجبنْ  
َخْلَقُه مثَُّ َهَدى  الضَُّرورِيَِّة اليت أَعمَّ منها ُكلَّ شيٍء ِبَقَدٍر فيه َحْسَب اْحِتَماِلِه، كما قال: {َربـَُّنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيءٍ 

ُهْم على أْلِسَنِة األنِْبياِء، وإنـْزَاِل الُقرآن وحنو ذلك، وهو ]. الثانـي: اِهلدايَـُة التـي َجَعَل للن50} [طه:  َّ اِس ِبُدعائِِه إ
} [األنبَياء:  َْمِرَ ِ ]. الثاِلُث: التـَّْوِفيُق الذي َخيَْتصُّ به من اْهَتَدى، 73املَْقُصوُد بقولِِه تعاىل: {َوَجَعْلَناُهْم أَِئمًَّة يـَْهُدوَن 

َِّ يـَْهِد قَـْلَبُه} [التّـَغاُبن: 17عاىل: {َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهًدى} [َحممَّد: وهو املَْعِينُّ بقولِه ت ِ ] وقولِه: {َوَمْن يـُْؤِمْن 
ِِْم} [يُونس: 11 ِِميَا  َجاَهُدوا ِفيَنا ] وقولِه: {َوالَِّذينَ 9] وقولِه: {ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت يـَْهِديِهْم رَبـُُّهْم 

ُ الَِّذيَن اْهَتَدْوا ُهدًى} [َمرَمي: 69لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلَنا} [الَعنكبوت:  َّ ُ الَِّذيَن 76]، وكذلك: {َويَزِيُد ا َّ ] و {فَـَهَدى ا
ُ يـَْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَىل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم } [النُّو 213آَمُنوا} [البَـَقَرة:  َّ ]. الرَّابـُع: اِهلَدايَُة يف اآلِخَرِة إىل 46ر: ] و {َوا



َهلُْم *َويُْدِخُلُهُم اْجلَنََّة َعرَّفـََها َهلُْم } [َحممَّد:  َ ]، {َونـََزْعَنا َما ِيف ُصُدورِِهْم 6-5اجلَنَِّة، املَْعِينُّ بقولِه: {َسيَـْهِديِهْم َوُيْصِلُح 
} [األعَراف: ِمْن ِغلٍّ َجتِْري ِمْن َحتِْتِهُم األَنـَْها َ َِِّ الَِّذي َهَدا ُت األْرَبُع ُمتَـَرتَِّبٌة، فإنَّ 43ُر َوقَاُلوا احلَْْمُد  ]. وهذه اهلدا

َلها، ومن من مل َحتُْصْل له الثانَِيُة ال َحتُْصُل له الثَّالَِثُة والرَّابَعُة، ومن َحَصَل له الرَّاِبُعة فقد َحَصل له الثالُث اليت قَـ  بـْ ه الثالِثُة فقد َحَصَل له اللتاِن قبلها، مث يـَْنعِكُس، فقد َحتُْصُل اُألوَىل وال ْحتُصُل له الثانِية وال ْحتُصُل الثالِثة. َحَصَل ل
ِت وإىل األوَّل  لدُّعاِء وتـَْعرِيِف الطُُّرِق ُدون سائِر أْنواِع اِهلدا ولِه: أشاَر بقواإلْنَساُن ال يـَْقِدُر أْن يـَْهِدَي أَحداً إالَّ 

} [األنبيَاء: 52{َوِإنََّك َلتَـْهِدي ِإَىل ِصَراٍط ُمْستَـَقيٍم } [الّشورى:  َْمِرَ ِ ]، {َوِلُكلِّ قـَْوٍم َهاٍد } 73]، {يـَْهُدوَن 
لُّ ]. وكُ 56] أي داٍع. وإىل سائِر اِهلدايـات أشـار بقولِه تعاىل: {ِإنََّك الَ تـَْهِدي َمْن َأْحبَـْبَت} [الَقَصص: 7[الّرعد:  ُ عـزَّ وجلَّ أنه منَع الظاِلِميـَن والكاِفرِيَن منها، فهي اِهلدايَـُة الثالَِثُة، وهي التـَّْوِفيـُق الـذ َّ ي َخيَْتصُّ به ِهدايَة ذََكر ا

ُ قـَْوًما} [آل املُْهَتُدوَن، والرابعُة اليت هي الثَّواُب يف اآلخرِة وإْدخـاُل اجلَنَِّة، حنُو قولِه عزَّ وجلَّ: {َكْيَف يـَْهدِ  َّ ي ا
َُّ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني } [البَـَقَرة: 86ِعمَران:  َنـَُّهُم اْسَتَحبُّوا اْحلََياَة 258] إىل قولِه: {َوا ِ ] وكقولِه: {َذِلَك 

ََّ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن } [الّنحل:  نـَْيا َعَلى اآلِخَرِة َوَأنَّ ا ]. وُكلُّ ِهدايَة نَفاها هللا عن النِيبِّ (ص) وعن 107الدُّ
م غُري قاِدرِيَن عليها، فهي ما عدا املُْخَتصَّ من الدُّعاِء وتـَْعرِيِف الطريق، وذلك كإْعطاِء الَعْقِل  الَبَشر، وذََكَر أ

ََّ يـَْهِدي َمْن َيَشاُء} 272ْم} [البَـَقَرة: والتـَّْوِفيِق وإْدخاِل اجلَنَِّة، كقولِه َعزَّ ِذْكرُُه: {لَْيَس َعَلْيَك ُهَداهُ  ]، {َوَلِكنَّ ا
ُ َجلََمَعُهْم َعَلى اْهلَُدى} [األنَعام: 272[البَـَقَرة:  َّ ]، {َوَما أَنـَْتِبَهاِد اْلُعْمِي َعْن َضالََلِتِهْم} [الرُّوم: 35]، {َوَلْو َشاَء ا

53 ََّ ُ َفَما َلُه ِمْن َهاٍد } 37 َال يـَْهِدي َمْن ُيِضلُّ} [الّنحل: ]، {ِإْن َحتِْرْص َعَلى ُهَداُهْم فَِإنَّ ا َّ ]، {َوَمْن ُيْضِلْل ا
} [الزَُّمر: 33[الّرعد:  َُّ َفَما َلُه ِمْن ُمِضلٍّ َ يـَْهِدي َمْن 37]، {َوَمْن يـَْهِد ا َّ ]، {ِإنََّك َال تـَْهِدي َمْن َأْحبَـْبَت َوَلِكنَّ ا

ْلُمْهَتِديَن } [الَقَصص: َيَشاُء َوُهَو أَ  ِ ]، وإىل هذا املعَىن أشاَر بقولِه تعاىل: {أَفََأْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحىتَّ َيُكونُوا 56ْعَلُم 
ُ فَـُهَو اْلُمْهَتِد} [اإلسَراء: 99ُمْؤِمِنَني } [يُونس:  َّ ي ] أي طاِلُب اهلَُدى وُمَتَحّرِيِه هو الذ97]. قولُه: {َوَمْن يـَْهِد ا

َُّ َال يـَهْ  ِدي اْلَقْوَم يـَُوفُِّقُه ويـَْهِديِه إىل طريق اجلَنَِّة، ال َمْن ضادَُّه فـَيَـَتحرَّى طريَق الضَّالِل والُكْفِر، كقولِه: {َوا
ََّ َال يـَْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب كَ 264اْلَكاِفرِيَن}[البَـَقَرة:  ] 3فَّاٌر } [الزَُّمر: ] ويف ُأْخَرى: (الظاِلِمَني). ويف قوله: {ِإنَّ ا

َبْل الكاِذُب الَكفَّاُر هو الذي ال يـَْقَبُل ِهدايـََتُه، فإن ذلك راِجٌع إىل هذا، وإن مل يكْن َلْفظُُه َمْوُضوعاً لذلك، ومن مل يـَقْ 
 مل أْعِطِه، وَمْن َرِغَب َعينِّ مل أْرَغْب فيه. ِهدايـََتُه مل يـَْهِدِه، كقوِلَك: من مل يـَْقَبْل َهِديَِّيت مل أُْهِد َلُه، وَمْن مل يـَْقَبْل َعِطيَِّيت 

َُّ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني } [البَـَقَرة:  ] ويف أْخَرى: (الفاِسِقَني). وقولُه: {أََفَمْن 258وعلى هذا النحِو: {َوا
ا َمواٌت من ِحجاَرة وحنوها. وأما الذين يعبدون بشراً أو مالئكة أو سواهم فهم عباٌد ] يـَْعين َأنَّ اَألْصَناُم ال تـَْهَتِدي وال تـَْهِدي 35يـُْهَدى} [يُونس: يـَْهِدي ِإَىل احلَْقِّ َأَحقُّ َأْن يـُتـََّبَع أَمَّْن َال يـَْهِدي ِإالَّ َأْن  َأَحداً وإْن ُهِدَيْت مل تـَْهَتِد أل

 َِّ ]، وقال يف موضٍع آَخَر 194 ِعَباٌد أَْمثَاُلُكْم} [األعَراف: أمثاهلم، كما قال تعاىل: {ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن ا
ًئا َوَال َيْسَتِطيُعوَن  َِّ َما َال َميِْلُك َهلُْم رِْزقًا ِمَن السََّماَواِت َواَألْرِض َشيـْ ]. وقـولُه 73} [الّنحل: {َويـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا



َناُه السَِّبيَل} َّ َهَديـْ رَاَط 10]، {َوَهَديـَْناُه النَّْجَدْيِن } [البَـَلد: 3[اإلنَسان:  عزَّ وجلَّ: {ِإ ]، {َوَهَديـَْناُمهَا الصِّ
لَعْقِل 118اْلُمْسَتِقيَم } [الصَّافات:  ] فذلك إشارٌة إىل ما َعرََّف من طريِق اَخلْريِ والشَّرِّ، وطريِق الثَّواِب والِعقاِب 

]، {ِإنََّك َال تَـْهِدي َمْن َأْحبَـْبَت َوَلِكنَّ 30َفرِيًقا َحقَّ َعَلْيِهُم الضَّالََلُة} [األعَراف: والشرِع. وكذا قولُه: {َفرِيًقا َهَدى وَ 
ََّ يـَْهِدي َمْن َيَشاُء} [الَقَصص:  َِّ يـَْهِد قـَْلَبُه} [التّـَغاُبن: }]، 56ا ِ ] فهو إشـارٌة إىل التـَّْوِفيِق املُْلَقى 11َوَمْن يـُْؤِمْن 

ُه َعَىن بقولـِه عزَّ وجلَّ: {َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا زَاَدُهْم ُهًدى} [َحممَّد: يف الرَّ  ]. وُعدَِّي 17ْوِع فيما يـََتَحرَّاُه اإلنسـاُن، وإ
َِّ فـََقدْ  ِ ىل. فمن األخري {َوَمْن يـَْعَتِصْم  لالِم، ويف مواِضع  ُهِدَي ِإَىل  اِهلدايَـُة يف َمواِضـَع بِنَـْفسـِِه، ويف َمواِضَع 

َناُهْم َوَهَديـَْناُهْم ِإَىل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم } [األنَعام: 101ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم } [آل ِعمَران:  ]، {أََفَمْن 87]، {َواْجتَـبَـيـْ
]. وما 19-18ازَعات: ]، {َهْل َلَك ِإَىل َأْن تـَزَكَّى * َوأَْهِدَيَك} [النَّ 35يـَْهِدي ِإَىل احلَْقِّ َأَحقُّ َأْن يـُتـََّبَع} [يُونس: 

َراَط اْلُمْسَتِقيَم } [الصَّافات: 68ُعدَِّي ِبنَـْفِسِه حنُو: {َوَهلََديْـَناُهْم ِصَراطًا ُمْسَتِقيًما } [النَِّساء:  ]، {َوَهَديـَْناُمهَا الصِّ
َراَط اْلُمْسَتِقيَم } [الَفاِحتَة: 118 َ الصِّ َُّ} [النَِّساء: ]، {أَتُرِيُدوَن َأْن تـَْهُدوا مَ 6]، {اْهِد ]، {َوَال 88ْن َأَضلَّ ا

]، {َويـَْهِديِهْم ِإلَْيِه ِصَراطًا ُمْسَتِقيًما } 43]، {أََفأَْنَت تـَْهِدي اْلُعْمَي} [يُونس: 168لِيَـْهِديـَُهْم َطرِيًقا } [النَِّساء: 
ئَـ 175[النَِّساء:  ما َمتَّ ]. وَلمَّا كاَنت اِهلَدايَُة والتـَّْعِليُم يـَْقَتِضيان َشيـْ : تـَْعرِيفاً ِمَن املَُعرِِّف، وتـََعرُّفاً ِمَن املَُعرَِّف، و ِد، ومل يـَُعلِّْم، اعتباراً اِهلدايَُة والتـَّْعِليُم، فإنه َمَىت َحَصَل الَبْذُل ِمَن اهلَاِدي واملَُعلِِّم، ومل َحيُْصل الَقُبوُل َصحَّ أن يقاَل: مل يـَهْ ْنيِ ََّ تعاىل مل يـَْهِد ِبَعَدِم الَقُبوِل. وَصحَّ   أن يقاَل: َهَدى وَعلََّم، اعتباراً بَِبْذِلِه، فإذا كان كذلك َصحَّ أن يقاَل: إنَّ ا

وَعلََّمُهْم من الكاِفرِيَن والفاِسـِقَني، من حيثُإنه مل َحيُْصِل الَقُبوُل الذي هو متاُم اِهلدايَِة والتـَّْعِليِم. وصحَّ أن يقاَل: َهداُهْم 
ُ َال يـَهْ حيُث إن َّ ألوَّل يصحُّ أن ُحيَْمَل قولُه تعاىل: {َوا ِدي ه َحَصَل الَبْذُل الذي هو َمْبَدأُ اِهلَدايَِة. فـََعَلى االعتباِر 

ْسَتَحبُّوا اْلَعَمى ]، و(الكاِفرِيَن). وعلى الثاين قولُه عزَّ وجلَّ: {َوَأمَّا َمثُوُد فَـَهَديـَْناُهْم فَا258اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني } [البَـَقَرة: 
ُ فـََلْم يـَْهَتِد، كقولـِه {َوأَمَّا َمثُوُد} 17َعَلى اْهلَُدى} [ُفّصَلت:  َّ ]، واُألوَىل حيُث مل َحيُْصِل الَقُبوُل املُِفيُد، فيقاُل: َهداُه ا

َِِّ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب يـَْهِدي َمْن َيَشاُء} [ال17[ُفّصَلت:  ] إىل قولِه: {َوِإْن َكاَنْت 142بَـَقَرة: ] اآلية. وقولُه: {
َُّ} [البَـَقَرة:  َراَط 143َلَكِبريًَة ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى ا َ الصِّ ] فَـُهُم الذيَن قَِبُلوا ُهَداُه واْهَتَدْوا به. وقولُه تعاىل: {اْهِد

] فقد قيَل: ُعِينَ به اِهلدايَُة العامَُّة اليت هي 68َتِقيًما } [النَِّساء: ]، {َوَهلََديْـَناُهْم ِصَراطًا ُمسْ 6اْلُمْسَتِقيَم } [الَفاِحتَة: 
ْلِسَنِتَنا، وإن كاَن قد فَـَعَل لِيـُْعِطيَـَنا بذلك ثَوابـاً، كمـا أُمِ  ْر أن نقوَل: الَعْقُل وُسنَُّة األنبياِء، وأُِمْرنـا أن نقـوَل ذلك 

} [األحَزاب: اللَُّهمَّ َصلِّ على ُحمَمٍَّد، وإن كـا ََّ َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ ]، 56َن قَـْد َصلَّى عليـه بقولـِه: {ِإنَّ ا
به يف قولِه:  وقيَل: إن ذلك ُدعاٌء ِحبِْفِظنا عن اْسِتْغواِء الُغواِة، واْسِتْهَواِء الشََّهواِت. وقيَل: هو ُسؤاٌل للتـَّْوِفيِق املَْوُعودِ 

]، وقيَل: ُسؤاٌل لِلِهداَيِة إىل اجلَنَِّة يف اآلخرِة. وقولُه عزَّ وجلَّ: {َوِإْن 17َن اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهًدى} [َحممَّد: {َوالَِّذي
َُّ} [البَـَقَرة:  لتَّوِفيِق املذكوِر يف قولهِ 143َكاَنْت َلَكِبريًَة ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى ا  عزَّ وجلَّ: ] فإنه يـَْعِين به مْن َهداُه 

ُ عزَّ وجلَّ 17{َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا َزاَدُهْم ُهًدى} [َحممَّد:  َّ ]. واهلَُدى واِهلَدايَُة يف موضوِع اللَُّغِة واحٌد، لكْن قـد َخصَّ ا



]، 2ًى لِْلُمتَِّقَني } [البَـَقَرة: َلْفَظَة اهلُـَدى مبـا تـََوالَُّه وأْعطَاُه واْخَتصَّ هـو بـه ُدوَن مـا هـو إلـى اإلنساِن، حنـُو: {ُهدَ 
َْتِيَـنَُّكْم ِمينِّ ُهَدًى َفَمْن تَِبَع 91]، {َوُهدًى لِلنَّاِس} [األنَعام: 5{أُوَلِئَك َعَلى ُهَدًى ِمْن َرِِّْم} [البَـَقَرة:  ]، {َفِإمَّا 

َِّ ُهَو اْهلَُدى} [البَـقَ 38ُهَداَي} [البَـَقَرة:  ]، {َوُهدًى َوَمْوِعَظٌة لِْلُمتَِّقَني } [آل ِعمَران: 120َرة: ]، {ُقْل ِإنَّ ُهَدى ا
ُ جلَََمَعُهْم َعَلى اْهلَُدى} [األنَعام: 138 َّ ََّ 37ِإْن َحتِْرْص َعَلى ُهَداُهْم} [الّنحل: }]، 35]، {َوَلْو َشاَء ا ]، {َفِإنَّ ا

ْهلَُدى} [البَـَقَرة: ]، {أُوَلِئَك الَّذِ 37الَ يـَْهِدي َمْن ُيِضلُّ} [الّنحل:  ِ ]. واالْهِتداُء: َخيَْتصُّ مبا 16يَن ُاْشتَـَرُوا الضَّالََلَة 
نـَْيِويَِّة، أو األْخَرِويَِّة. قال تعاىل {َوُهَو الَِّذي  َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم يـََتَحرَّاُه اإلنساُن على طريِق االْخِتياِر، إّما يف األُموِر الدُّ

َا}  ] وقال: {ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفَني ِمَن الّرَِجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن َال َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َوَال يـَْهَتُدوَن 97[األنَعام: لِتَـْهَتُدوا ِ
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َواْلُفْرقَاَن لَعَ 98َسِبيًال } [النَِّساء:  لَُّكْم تـَْهَتُدوَن } ]، ويقاُل ذلك ِلطََلِب اِهلداَيِة حنُو: {َوِإْذ آتـَيـْ

]، {َفِإْن 150]، وقال: {َفَال َختَْشْوُهْم َواْخُشْوِين َوُألِمتَّ نِْعَمِيت َعَلْيُكْم َوَلَعلَُّكْم تـَْهَتُدوَن } [البَـَقَرة: 53[البَـَقَرة: 
ُتْم ِبِه 20َأْسَلُموا فـََقِد اْهَتَدْوا} [آل ِعمَران:  ]. ويقاُل: 137فَـَقِد اْهَتَدْوا} [البَـَقَرة: ]، {فَِإْن آَمُنوا ِمبِْثِل َما آَمنـْ

ًئا َوَال يـَْهَتُدوَن } [املَائدة ُؤُهْم َال يـَْعَلُموَن َشيـْ ، حنُو: {َأَوَلْو َكاَن آَ ْم ال 104: املُْهَتِدي ِلَمْن يـَْقَتِدي ِبعاملٍِ ] تنبيهاً أ
، وقولُه: {مَ  نـُْفِسِهْم وال يـَْقَتُدوَن ِبَعاملٍِ َها} [اإلسَراء: يـَْعَلُموَن  َا َيِضلُّ َعَليـْ َا يـَْهَتِدي لِنَـْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَِإمنَّ ِن اْهَتَدى َفِإمنَّ

شَّْيطَاُن ] فإن االْهِتَداَء َهُهنا على كل وجوهه ِمن طََلِب اِهلَدايَِة ومن االْقِتداِء ومن َحتّرِيها، وكذا قولُه: {َوَزيََّن َهلُُم ال15
َب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلًا مثَُّ 24ُهْم َعِن السَِّبيِل فـَُهْم الَ يـَْهَتُدوَن } [النَّمل: أَْعَماَهلُْم َفَصدَّ  َ ]. وقولُه: {َوِإّينِ َلَغفَّاٌر ِلَمْن 

: {الَِّذيَن ِإَذا ] فمعناُه: مث أداَم طََلَب اِهلدايَِة ومل يـَْفتُـْر عن َحتَّرِيه، ومل يـَْرِجْع إىل املَْعِصَيِة. وقولهُ 82اْهَتَدى } [طه: 
ُهْم ُمِصيَبٌة} [البَـَقَرة:  ] أي الذين َحتَرَّْوا ِهدايـََتُه 157] إىل قوله: {َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن } [البَـَقَرة: 156َأَصابـَتـْ

أَيـَُّها السَّاِحُر ادُْع َلَنا َربََّك  َ ا. وقال ُخمِْرباً عنهم: {َوقَاُلوا  ِمبَا َعِهَد ِعْنَدَك ِإنـََّنا َلُمْهَتُدوَن } [الّزخُرف: وَقِبُلوها وَعِمُلوا 
ٌي، َكأنَُّه ]. واهلَْدُي ُخمَْتصٌّ مبا يـُْهَدى إىل البَـْيِت احلَراِم. قاَل اَألْخَفُش: والواِحَدُة: َهِديٌَّة. قال: ويقاُل ِلألُنـَْثى َهدْ 49

ِلَغ اْلَكْعَبِة} [املَائدة: 196 ِمَن اْهلَْدِي} [البَـَقَرة: َمْصَدٌر ُوِصَف به. {فَِإْن ُأْحِصْرُمتْ َفَما اْستَـْيَسرَ  َ  ً ]، 95]، {َهْد
للَُّطِف الذي يـُْهِدي بعُضنا 25]، {َواْهلَْدَي َمْعُكوًفا} [الَفْتح: 97{َواْهلَْدَي َواْلَقالَِئَد} [املَائدة:  ]. واهلَِديَُّة ُخمَْتصٌَّة 

َِديَِّتُكْم تـَْفَرُحوَن } [النَّمل: 35ْيِهْم َِِديٍَّة} [النَّمل: إىل بعٍض {َوِإّينِ ُمْرِسَلٌة إِلَ  ُتْم ِ ]. واملِْهَدى: الطََّبُق 36]، {َبْل أَنـْ
ريَُة، يقال:  أي » يـََتهُ ما أحسَن َهدْ «الذي يـُْهَدى عليه. واملِْهَداُء: َمْن ُيْكِثُر إْهَداَء اهلَِديَِّة، واهلَْديَُة واِهلْديَُة: الطَّريَقُة والسِّ

: إذا َمَشى بيَنهما ُمْعَتِمداً عليهما.  ما أحَسَن طريقَتُه، أو سريَتُه بني الناس؛ و: فالن يـَُهاِدي بـَْنيَ اثـْنَـْنيِ
َّ ظَنَـنَّا َأْن َلْن  ً: جدَّ يف الِفراِر َمْذُعوراً. قال تعاىل: {َوَأ ََّ ِيف نـُعْ هرَب: اهلََرُب: الِفراُر، وقد َهَرَب، يـَْهُرُب َهَر ِجَز ا ] أي َعِلْمنا وتـَيَـقَّنَّا أَنَّنا َلْن َنْسَتِطيَع أْن نَِفرَّ ِمْن أمِر هللا، وأَنَُّه ـ َجّلْت ُقْدَرتُُه ـ ال 12اَألْرِض َوَلْن نـُْعِجَزُه َهَرً } [اجلّن: 

ً أي يفوتُُه ِإدراُكنا سواٌء ُكّنا يف َمتاهاِت األرِض أو يف َأجواِء السَّماِء. واملَ  ْهَرُب: املوِضُع الذي يُهَرُب إليه، وجاَء ُمْهِر
ً فزِعاً.  هار



رِيَن: 102هرت: {َوَما أُْنزَِل َعَلى اْلَمَلَكْنيِ بَِباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت} [البَـَقَرة:  ] قيَل: ُمها املََلكاِن. وقال بعُض املَُفسِّ
] َبَدَل 102وَجَعَلُهما َنْصباً َبَدًال من قولِه تعاىل: {َوَلِكنَّ الشََّياِطَني} [البَـَقَرة: ُمها اْمسا َشْيطانـَْنيِ من اإلْنِس أو اِجلنِّ، 

لقبيح؛ واملتهاِرُت: املتَشدُِّق، املِْكثاُر. . ورجٌل هريٌت: ال يكُتُم ِسّراً ويتكلَُّم مع ذلك   البعِض من الُكلِّ
وأُْهرَِع الرجُل: إذا أُْعِجَل على اِإلسراع؛ أو إذا ِسيَق بُِعْنٍف وَختِْويٍف. {َوَجاَءُه هرع: يقاُل: ُهرِع، وأُْهرَِع الرَُّجُل: َأسرََع، 

ِه: إذا أْشَرَعُه َسرِيعاً. واهلَرُِع: السَّرِيُع 78قَـْوُمُه يـُْهَرُعوَن ِإلَْيِه} [ُهود:  رّع بُرحمِْ م.  ] مسرعني يف الضالل مقتدين 
 ْهروُع: املصروُع ِمَن اَجلْهِد.املَْشِي والُبكاِء احلريُص؛ واملَ 

 ].30-29هرن: هُروُن: اسُم َنِيبّ وهو اسٌم أْعَجِميٌّ {َواْجَعْل ِيل َوزِيًرا ِمْن أَْهِلي *َهاُروَن َأِخي } [طه: 
ً للَعطَاِء {َوُهزِّ  ، وَهَزْزُت ُفال : التَّْحريُك الشَِّديُد. يقاُل: َهَزْزُت الرْمَح، فاْهتَـزَّ ذِْع الَنْخَلِة} [َمرَمي: هزز: اهلَزُّ ي إَِلْيِك ِجبِ

} [النَّمل: 25 َها اْلَماَء اْهتَـزَّْت َوَرَبْت} 10]، {فـََلمَّا َرآَها تـَْهتَـزُّ ]. واْهتزَّ النَّباُت، إذا َحتَرََّك لَِنَضاَرتِِه {فَِإَذا أَنـَْزْلَنا َعَليـْ
 َسْيٌف َهْزهاٌز، وماٌء ُهَزِهٌز، ورُجٌل ُهَزِهٌز َخِفيٌف.]. واْهتَـزَّ الَكوَكُب يف اْنِقضاِضِه: أسرََع؛ و 5[اَحلّج: 

ْهلَْزِل } [الطّارق:  ِ ] اهلَْزُل: ُكلُّ كالٍم ال حتِصيَل له وال َرْيَع تشبيهاً 14-13هزل: {ِإنَُّه َلَقْوٌل َفْصٌل *َوَما ُهَو 
 هلُزاِل.

، َكَهْزِم الِقثاِء والِبطِّيِخ، ومنه اهلَزِميَُة، ألنه كما يـَُعبـَُّر عنه بذلـك، هزم: أْصـُل اهلَْزِم: َغْمُز الشيِء الياِبِس حىت يـَْنَحِطمَ 
} [البَـَقَرة:  َِّ ِِْذِن ا َحلْطِم والَكسـِْر. قال تعاىل: {فـََهَزُموُهْم  ]، {ُجْنٌد َما ُهَناِلَك َمْهُزوٌم ِمَن اَألْحَزاِب 251يـَُعبـَُّر عنه 

حممد (ص) وهو مبكة أنه سيهزم جند املشركني الذين حتّزبوا عليه وهو منصور ] أخرب هللا سبحانه، 11} [ص: 
ْهِر، أي كاِسَرٌة، كقوِهلم فاِقَرٌة. واهلَِزُمي: الرَّْعُد أو صوُت الرعِد؛ وج ذن هللا تعاىل. وأصابـَْتُه هازَِمُة الدَّ يٌش هزٌمي: عليهم 

 أي مهزوٌم.
بني السخرية واهلزء. فالسخرية تعين طلب الذلة ألن التسخري هو التذليل، هزو: اهلُْزُء: السخريُة، ولكن هناك فرق 

ا وأما اهلزء فيقتضي طلب ِصَغٍر القْدر مما يظهر يف القول. وقد يقاُل ملا هو كاملَزِْح، َفِممَّا ُقِصَد به املَْزُح قولُه: {َوِإذَ 
ًئا اختَََّذَها ُهُزًوا} [اجلَاثَية تَِنا َشيـْ َ ]، {َوِإَذا َرآَك 41]، {َوِإَذا رَأَْوَك ِإْن يـَتَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُهُزًوا} [الُفرقان: 9: َعِلَم ِمْن آ

َ ُهُزًوا} [البَـَقَرة: 36الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن يـَتَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُهُزًوا} [األنبَياء:  َِّ 67]، {أَتـَتَِّخُذ ِت ا ]، {َوَال تـَتَِّخُذوا آَ
ا، والُوُقوف على 231ة: ُهُزًوا} [البَـَقرَ  ] فقد َعظََّم تـَْبِكيتَـُهْم ونـَبََّه على ُخْبِثِهْم من حيُث إنه َوَصَفَهم، بعَد الِعْلِم 

ا. يقاُل: َهزِْئُت به، واْستَـْهَزْأُت. واالْسِتْهزاُء: اْرتِياُد اهلُُزِؤ، وإن كان قد يـَُعبـَّرُ  ْم يـَْهَزؤوَن   به عن َتعاِطي ِصحَِّتها، 
ِتِه وَ  َ َِّ َوآ ِ ا اْرتِياداً لإلَجابَِة، وإن كان قد َجيْرِي َجمَْرى اِإلجابِة {ُقْل َأ ُتْم اهلُُزؤ، كاالْسِتجابَِة يف كوِ َرُسولِِه ُكنـْ

َْتِيهِ 8]، {َوَحاَق ِِْم َما َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزِئُوَن } [ُهود: 65َتْستَـْهزِئُوَن } [الّتوبَة:  ْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ َكانُوا ِبِه ]، {َوَما 
َا} [النَِّساء: 11َيْستَـْهزِئُوَن } [اِحلجر:  َا َوُيْستَـْهَزىُء ِ َِّ يُْكَفُر ِ ِت ا َ ْعُتْم آ ]، {َوَلَقِد اْستـُْهزِىَء 140]، {ِإَذا مسَِ

َِّ يف احلقي10ِبُرُسٍل ِمْن قـَْبِلَك} [األنَعام:  َِّ اللَّْهُو واللَِّعُب، تعاىل ]. واالْسِتْهزاءُ ِمَن ا قِة ال َيِصحُّ كما ال َيِصحُّ ِمَن ا



ِِْم يـَْعَمُهوَن } [البَـَقرَ  ُهْم ِيف طُْغَيا ُ َيْستَـْهزِىُء ِِْم َوَميُدُّ َّ ُ عن ذلك ُعُلّواً كبرياً، وقولُه: {ا َّ ] أي ُجيازِيِهْم َجزاَء 15ة: ا
م اْغتَـرُّوا به اهلُُزؤ، ومعناُه: أنه أْمَهَلهُ  ُهْم اْسِتْهزاًء من حيُث إ َّ ًة مث أَخَذُهْم َفْجَأًة َعَلى ِحِني ِغرٍَّة، َفَسمَّى إْمَهاَلُه إ ْم ُمدَّ

ُم اْستَـْهَزؤوا، فـََعَرَف ذلك منهم، َفَصارَ  هلُُزؤ، فيكوُن ذلك كاالْسِتْدَراِج من حيُث ال يـَْعَلُموَن، أو أل  كأنه اْغِرتَاَرُهْم 
م، كما قيَل: َمْن َخَدَعَك وَفِطْنت له، ومل تـَُعّرِْفُه فاْحتَـَرْزَت منه، فقد َخَدْعَتُه. وقد ُرِوَي أنَّ املُْستَـهْ يَـ  نـَْيا ْهَزأُ  زِِئَني يف الدُّ

ٌب من اجلَنَِّة، فـَُيْسرُِعوَن َحنَْوُه، فإذا انْـتَـَهْوا إليه ُسدَّ عليهم، فذلك قولُه: {فَ  اْليَـْوَم الَِّذيَن آَمُنوا ِمَن اْلُكفَّاِر يـُْفَتُح َهلُْم 
]، وعلى هذه الُوُجوِه 36- 34َيْضَحُكوَن *َعَلى اَألَراِئِك يـَْنُظُروَن *َهْل ثـُوَِّب اْلُكفَّاُر َما َكانُوا يـَْفَعُلوَن } [املطّفِفني: 

ُهْم َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم } [الّتو  ُ ِمنـْ َّ  ].79بَة: قولُه عزَّ وجلَّ: {َسِخَر ا
لَعصا لِيَـَتح ِ، َكَهشَّ الَوَرَق، َأي َخَبَطُه  : يُقاِرُب اهلَزَّ يف التَّْحرِيِك، ويـََقُع على الشيِء اللَّنيِّ اتَّ {َوَأُهشُّ هشش: اَهلشُّ

َا َعَلى َغَنِمي} [طه:  قٌة َهُشوشٌ 18ِ . و َح وخفَّ : لَيَِّنٌة َغزِيَرُة ]. وهشَّ فالٌن يَِهشُّ ويـََهشُّ هشاشًة وَهَشاشاً: ار
 اللََّنبِ، وفرٌس َهُشوٌش: ِضدُّ الصَُّلوِد. والصَُّلوُد: الذي ال يكاُد يـَْعَرُق. ورُجٌل َهشُّ الَوْجه: طَلُق املَُحيَّا.

ُح} [الكهف:  نُوا َكَهِشيِم ]، {َفَكا45هشم: اهلَْشُم: َكْسُر الشيِء الّرِْخِو كالنَّباِت {فََأْصَبَح َهِشيًما َتْذُروُه الرَِّ
ر؛ وصارت األرُض َهشيماً، أي صار ما عليها من النباِت 31اْلُمْحَتِظِر } [الَقَمر:  ] أي كالنباِت الياِبِس املَُتَكسِّ

َز. قال الشاِعُر: راً؛ يقاُل: َهَشَم َعْظَمُه، ومنه: َهَشْمُت اخلُبـْ بساً ومتكسِّ  والشجِر 
 ورِجاُل مكََّة ُمْسِنُتوَن ِعجافُ      ِمهِ َعْمُرو الُعال َهَشَم الثَّريَد لَِقوْ 

َن هضم: اهلَْضُم: النـَّْقُص. يُقال: َهَضَمِين َحقِّي، ويـَْهِضُمين، أي أَنـَْقَصين حّقي ويـُْنِقُصين. قال تعاىل: {َوَمْن يـَْعَمْل مِ  
َخياُف أن يـُْؤَخَذ، ظُْلماً، ِبَذْنٍب مل يـَْفَعْلُه،  ]، أي ال112الصَّاِحلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَال َخيَاُف ظُْلًما َوَال َهْضًما } [طه: 

ضم (ومنه َهَضَمِت املَِعَدُة الطَّعاَم، أي أَنـَْقَصْته عندما  أو َأْن يُنَقَص ِمْن َحَسناتِِه َشيٌء. ويُقاُل أيضاً: هضمُته فا
ِمِه. قاَل َتعاىل: {َوَخنٍْل طَْلُعَها َهِضيٌم } [الشَُّعَراء: َأَحالَْتُه إىل ُصورٍة َصاِحلٍة للِغذاء). واهلَِضيُم أيضاً: اللَّطيُف يف ِجسْ 

ِضٌج، وِقيَل هو الرَّطُب اللّنيُ الذي يُهضم بسرَعة.148 ِفٌع،   ] أي 
َطَع: هطع: اإلهطاُع: اإلسراُع َمَع اخلوِف. َهَطَع: َأسرََع ُمقِبًال خائِفاً، أو: أقبَل بـََبصرِِه على الّشيِء ال يُقِلُع عنه. أَهْ 

يف صفاٍء َمدَّ ُعنـَُقُه وصوََّب َبَصَرُه. َهَطَع الرُجُل بَِبَصرِِه، إذا َصوَّبَُه على الشيء فلم يرفـَْعُه عنه، واملُهِطُع: الذي يَرنو 
] أي مصوِّبَني 43[إبراهيم:  وُخشوٍع غَري ُمْقِلٍع َبَصَرُه، قوله تعاىل: {ُمْهِطِعَني ُمْقِنِعي ُرُؤوِسِهْم َال يـَْرَتدُّ ِإلَْيِهْم َطْرفـُُهْم}

َني ِإَىل النظَر إىل ما يـََرْوَن، ال َتْطُرُف أعُينهم؛ وُمْقِنعي ُرؤوِسِهْم: أي راِفِعي رؤوِسِهْم إىل السََّماِء. وقوله تعاىل: {ُمْهِطعِ 
 ] أي مقبلني جميبني صوت الداعي.8الدَّاِع} [الَقَمر: 

َِّ عزَّ وجلَّ، وِإمَّا على هل: َهْل: َحْرُف اْسِتْخباٍر ِإمَّا على  َسِبيِل االْسِتْفهاِم، وهذا يكوُن ِمَن اإلنساِن وال يكوُن من ا
]، {َهْل حتُِسُّ 148 التَّقرير تـَْنِبيهاً أو تـَْبِكيتاً أو نْفياً. قوُلُه تعاىل: {ُقْل َهْل ِعْندَُكْم ِمْن ِعْلٍم فـَُتْخرُِجوُه َلَنا} [األنَعام:

ُهْم ِمْن َأحَ  يا } [َمرَمي: 98ٍد أَْو َتْسَمُع َهلُْم رِْكزًا } [َمرَمي: ِمنـْ ]، {َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل تـََرى 65]، قال: {َهْل تـَْعَلُم َلُه مسَِ



ْتِيَـُهُم ا3ِمْن ُفطُوٍر } [املُلك:  َ َُّ ِيف ظَُلٍل ِمَن ] وُكلُّ ذلك تـَْنبيٌه على النـَّْفِي. وأما قولُُه تعاىل: {َهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ أَْن  ْتِيَـُهُم اْلَمالَِئَكُة} [األنَعام: 210اْلَغَماِم َواْلَمالَِئَكُة} [البَـَقَرة:  َ ]، و {َهْل 158]، وقوله: {َهْل يـَْنُظُروَن ِإالَّ َأْن 
] و {َهْل َهَذا ِإالَّ 147} [األعَراف:  ] و {َهْل ُجيَْزْوَن ِإالَّ َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 66يـَْنظُُروَن ِإالَّ السَّاَعَة} [الّزخُرف: 

َِّ وَختْويٌف ِمْن َسْطَوتِِه.3َبَشٌر ِمثْـُلُكْم} [األنبَياء:   ]، قيَل: ذلك تـَْنِبيٌه على ُقْدرَِة ا
نَّ اِإلْنَساَن ُخِلَق هلع: هلَع: َهَلعاً وُهلوعاً وَهْلعًا: َحِرَص، َحزَِن أشدَّ احلُْزِن، َجُنبَ عنَد اللِّقاِء. قاَل هللاُ َتعاىل: {إِ 

 ] معناه: ُخِلق َحرِيصاً َجزوعاً، َسريَع احلُْزِن.19َهُلوًعا } [املَعارج: 
هلك: اهلالُك: على ثالثِة أْوجٍه: األوُل اْفِتقاُد الشيِء عندك وهو عنَد غِريَك َمْوُجوٌد، كقوِلِه تعاىل: {َهَلَك َعينِّ 

ْسِتحالٍة وفساٍد، كقولِِه: {َويـُْهِلَك اْحلَْرَث َوالنَّْسَل} [البَـَقَرة: ]. والثاين29ُسْلطَانَِيْه } [احلَاقَّة:  : َهالُك الشيِء 
]. وقال تعاىل ُخمْرباً عن 176] وقوهلِِم: َهَلَك الطَّعاُم. والثاِلُث: املَْوُت، كقوِلِه: {ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك} [النَِّساء: 205

َُّ املَْوَت بَِلْفِظ اهلَالِك حيُث مل يـُْقَصِد الذَّمُّ إالَّ يف 24ِإالَّ الدَّْهُر} [اجلَاثَية:  اعتقاِد الُكفَّاِر {َوَما يـُْهِلُكَنا ] ومل َيْذُكر ا
ْلبَـيَِّناِت َفَما زِْلُتْم ِيف َشكٍّ ِممَّا َجاءَُكْم ِبهِ  ِ َهَلَك قـُْلُتْم َحىتَّ ِإَذا  هذا املوضع ويف قوِلِه: {َوَلَقْد َجاءَُكْم يُوُسُف ِمْن قـَْبُل 

ُ ِمْن بـَْعِدِه َرُسوًال} [َغافر:  َّ َعَث ا ]، وذلك لفائدٍة َخيَْتصُّ ِذْكُرها مبا بعَد هذا الكتاِب. والرابُع: ُبْطالُن 34َلْن يـَبـْ
 َوْجَهُه} [الَقَصص: الشيء من العاملَِ وَعَدُمُه رأساً، وذلك املَُسمَّى َفناًء، املُشاُر إليه بقولِه: {ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ 

 ]. ويقاُل للَعذاِب واخلَْوِف والَفْقِر: اهلَالُك، وعلى هذا قولُه: {َوِإْن يـُْهِلُكوَن ِإالَّ أَنـُْفَسُهْم َوَما َيْشُعُروَن }88
َلُهْم ِمْن قَـْرٍن} [َمرَمي: 26[األنَعام:  ]، {َفَكأَيِّْن 4اَها} [األعَراف: ]، {وََكْم ِمْن قَـْريٍَة َأْهَلْكنَ 74]، {وََكْم َأْهَلْكَنا قـَبـْ

]، {أَتـُْهِلُكَنا ِمبَا فـََعَل السَُّفَهاُء 173]، {أَفـَتـُْهِلُكَنا ِمبَا فـََعَل اْلُمْبِطُلوَن } [األعَراف: 45ِمْن قَـْرَيٍة َأْهَلْكَناَها} [اَحلّج: 
] وهو اهلَالُك األْكبَـُر الذي 35ِسُقوَن } [األحقاف: ]، {َبَالٌغ فـََهْل يـُْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَفا155ِمنَّا} [األعَراف: 

. وقولُه: تعاىل عن املؤامرة اليت كان يدبرها الكفار لقتل )96(»ال َشرَّ كَشرٍّ بْعَدُه النارُ «َدلَّ عليه النيبُّ (ص) بقولِه 
َ َمْهِلكَ  م وما بّيتوا من 49أَْهِلِه} [النَّمل:  النّيب صاٍحل وَمْن آمن معه: {مثَُّ َلنَـُقوَلنَّ ِلَولِيِِّه َما َشِهْد ] دليٌل على كذ

َْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكِة} [البَـَقَرة:  ِ َِّ َوَال تـُْلُقوا  ] معناه أنَّ َهللا 195إهالكهم ليًال، وقوُله تعاىل: {َوأَْنِفُقوا ِيف َسِبيِل ا
َْن يـُْنِفُقوا يف َنُفِسِهْم إىل اهلَالِك. و  ُسبحاَنُه وَتعاىل أَمَر املُؤمنَني  ْم يـَُؤدُّوَن  َّ اجلهاد، وإذا ملَْ يـُْنِفقوا يف َسبيِلِه فإ

 ال يكون إال يف اجلهاد، وإذا مل تنفقوا يف سبيل هللا استهان بكم عدوّكم وغلبكم على أمرِكم.» يف سبيِل هللاِ «اإلنفاُق 
َلٍة والثانيِة، مث يقاُل له الَقَمُر. ومجعُه: أِهلٌَّة {َيْسأَلُوَنَك َعِن اَألِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت  هلل: اِهلالُل: الَقَمُر يف أّوِل َليـْ

} [البَـَقَرة:  ِِه. وأَهلَّ اِهلالُل: رُِئَي، واْستَـَهلَّ: طََلَب ُرْؤيـََتُه. مث 189لِلنَّاِس َواحلَْجِّ ] وقد كانُوا سأُلوُه عن ِعلَِّة تـََهلُِّلِه وتـََغريُّ
الْسِتْهالِل، حنُو اإلجابِة واالْسِتجابِة. واِإلْهالُل: َرْفُع الصَّْوت عند ُرْؤيَِة اِهلالل، مث اْستُـعْ قد يـُعَ  ِمَل بـَُّر عن اإلْهالِل 

} [البَـَقَرة:  َِّ . وقولُه: {َوَما أُِهلَّ ِبِه لَِغْريِ ا َِّ ] وقوُلُه تعاىل173ِلُكلِّ َصْوٍت، وبه ُشبَِّه ِإْهَالُل الصَِّيبِّ : {أُِهلَّ لَِغْريِ ا
َِّ، وهو ما كان يُْذَبُح ألْجِل األْصنام. وقيَل: اِإلْهالُل والتـََّهلُُّل: أْن 145ِبِه} [األنَعام:  ] أي ما ذُِكَر عليه غُري اسِم ا



ُ. ومن هذه اجلُْمَلِة رُكَِّبْت هذه اللَّْفَظُة، كقوِهلم: التـََّبسْ  َّ ُمُل والَبْسَمَلُة، والتََّحْوُقل واحلَْوقـََلُة، إذا قال: يـَُقوَل: ال إله إالَّ ا
. وتـََهلََّل السَّحاُب ِببَـ  َحلجِّ . ومنه اإلْهالُل  َِّ َِّ الرَّْمحِن الرَِّحيم، وال َحْوَل وال قـُوََّة إالَّ  ْرِقِه: َتألَأل، وُيَشبَُّه يف ِبْسِم ا

ِهلالِل. وثـَْوٌب ُمَهلٌَّل: َسِخيفُ   النَّْسِج، ومنه: ِشْعٌر ُمَهْلَهٌل. ذلك 
 هلم: هُلمَّ: ُدعاٌء إىل الشيِء، وفيه قوالن: أحُدُمها: أنَّ أْصلُه هاملَُّ من قوِهلم: َلَمْمُت الشيَء، أي أْصَلْحُتُه، َفُحِذف

ِِْم َهُلمَّ ألُِفها، فقيَل: َهُلمَّ. وقيل: أْصُلُه هْل أَمَّ، كأنه قيل: َهْل لك يف كذا أمَُّه، أي َقَصَدهُ  ، فـَرُكِّبا. {َواْلَقائِِلَني ِإلْخَوا َنا} [األحَزاب:  ] أي أقبلوا إلينا. وهم املنافقون يريدون أن يهربوا من القتال. وقوله تعاىل: {ُقْل َهُلمَّ 18إِلَيـْ
 ] أي قل  حممَّد هاتوا وأحضروا شهداءَكم.150ُشَهَداءَُكُم} [األنَعام: 

بٌس. {َوتـََرى اَألْرَض َهاِمَدًة} مهد: يقاُل: َمهََدتِ   النَّاُر: طُِفَئْت، ومنه: أرٌض َهاِمَدٌة: ال نَباَت فيها. ونَباٌت هاِمٌد: 
ملَكاِن، كأنه صاَر ذا مهََ 5[اَحلّج:  ا قد يَِبَس؛ واإلْمهاُد: اإلقاَمُة  َ  ٍد.] إمَّا أَنَُّه ال نباَت فيها، وِإمَّا أنَّ َشَجَرها ونـََبا

َهِمٍر } [الَقَمر:مهر:  ]. وَمهََر ما يف 11 اهلَْمُر: َصبُّ الدَّْمِع واملاِء، يقاُل: َمهََره فانْـَهَمَر {فـََفَتْحَنا أَبـَْواَب السََّماِء ِمبَاٍء ُمنـْ منه: مهر له من مالِِه: أْعطاُه. الضَّرْع: َحَلَبُه ُكلَُّه. َوَمهََر الرُجُل يف الَكالِم: َأْكثـََر منه؛ وفالٌن يُهاِمُر الشيء، أي َجيُْرفُُه، و 
 واهلَِمُري: الَعُجوُز الفانيُة.

ا، ومنه اهلَْمُز يف الكلمِة واحلَْرِف، أي ال َرها ِبَكّفي: َكَسرُ ما مهز: اهلْمُز، كالَعْصِر. يقاُل: َمهَْزُت اجلَْوَزَة أو َغيـْ نطُق 
]. يقاُل: رُجٌل هاِمٌز ومهَّاٌز ومهََُزٌة {َوْيٌل ِلُكلِّ مهََُزٍة 11َنِميٍم } [الَقَلم: هلمز؛ وْمهُز اإلنسان: اْغِتيابُُه {َمهَّاٍز َمشَّاٍء بِ 

إلغواِء إىل املََعاِصي.1لَُمَزٍة } [اهلَُمزة:  ْفِع، وَمهْزُة الشَّيطاِن لإلنساِن: َدفْـُعُه  ُة الدَّ  ]. واهلمُز: ِشدَّ
ا 97اِت الشََّياِطِني } [املؤمنون: قال تعاىل: {َوُقْل َربِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َمهَزَ  ] أي من َخَطراِت الشَّياطني اليت َختْطُُر 

 يف قـُُلوِب النَّاِس.
ِق. مهس: اهلَْمُس: الصَّْوُت اخلَِفيُّ أو ِحسُّ الصوِت يف اْلَفِم مما ال خمالَطَة له من َصْوِت الصَّْدر، وال َجهاَرَة يف املَْنطِ 

ُر، وَمهُْس الشيطاِن: وسوسُتُه، قال تعاىل: {َفَال وَمهُْس األْقداِم: أْخَفى  ا، واهلَْمُس أيضاً: الَقبـْ ما يكوُن من َصْوِ
 ].108َتْسَمُع ِإالَّ َمهًْسا } [طه: 

طََلَب مهم: اهلمُّ: احلُْزُن الذي يُِذيُب اإلنسان، يقاُل: َمهَْمُت الشَّْحَم فانْـَهمَّ: أي أََذبـُْتُه فذاَب؛ وهمَّ الرجُل لنفِسِه: 
 واحَتاَل، ولذا قاَل الشاِعُر:

 وَمهَُّك ما مل ُمتِْضِه لك ُمْنِصبٌ 
ُ تعاىل: {ِإْذ َهمَّ قـَْوٌم َأْن يـَْبُسطُوا إِلَْيُكْم أَْيِديـَُهْم} [املَائدة:   َّ ] أي أرادوا ذلك وعزموا عليه. {َوَلَقْد َمهَّْت ِبِه 11قال ا

َا َلْوَال َأْن َرَأى بـُْرهَ  َ اْلُمْخَلِصَني } [يُوُسف: َوَهمَّ ِ ] 24اَن َربِِّه َكَذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّه ِمْن ِعَباِد
لفاِحَشِة عندما راَوَدْت يوُسَف َعْن نـَْفِسِه، وهمَّ بَدْفِعها عنه؛ وهذه قاِعدٌة م طََّرَدٌة أي لقد مهَّْت اْمرأَُة العزيِز يف ِمْصَر 

ُم  سبَب الشيِء يقوُم مقاَمُه وُيطَلُق عليه اُمسُه كما يف قوهلم: كما َتِديُن ُتداُن، َفكما َتِديُن الناَس ِبَسْوٍء تداُن ِمنهُ نَّ 



 مهَّت به وَهمَّ «ِبِه، أي كما َجتْزي ُجتَزى، فإنَّ الِفْعَل الثَّاين مل يكن َجزاًء ولكنه سبٌب للجزاء، أُطِلَق عليه اْمسُُه، وكذلك 
ا طََلَبْت ِمنُه الِفْعَل وهو طََلَب منها التـَّْرَك. فـ» ا يف اآلية الكرمية كما هي لغًة، حرف امتناع لوجود،  » لوال»مبعىن أ

كما تقول: لوال النيُل لعطشْت مصر، فامتنع العطُش من أهل مصر لوجود النيل. وكذلك امتنعت الفحشاُء عن 
ا ليصرف عنه السوء يوسَف لوجود برهاِن ربه من قبُل، و  الربهاُن هو دالالت النبوة اليت أخلصه هللا سبحانه وتعاىل 

] أي أن الَفَشَل َخَطَر بباهلِِم. قال تعاىل: 122والفحشاء. {ِإْذ َمهَّْت َطائَِفَتاِن ِمْنُكْم أَْن تـَْفَشَال} [آل ِعمَران: 
ُهْم} [النَِّساء:  ِِْخَراِج الرَُّسوِل} [الّتوبَة: 74وا ِمبَا ملَْ يـََناُلوا} [الّتوبَة: ]، {َوَمهُّ 113{َهلَمَّْت طَائَِفٌة ِمنـْ ]، {َوَمهُّوا 

َم الشيَء: إذا طلَبُه وَحتَسََّسُه، 5]، {َوَمهَّْت ُكلُّ أُمٍَّة ِبَرُسوهلِِْم} [َغافر: 13 مَّ ً: أَقلَقُه وَأحَزنَُه؛ و ]. وَأَهمَّ األمُر فال
ُ تعاىل: {َوطَا َّ ُهْم أَنـُْفُسُهْم} [آل ِعمَران: قال ا كما ». هذارُجٌل ِمهَُّتَك من رُجلٍ «]. ويقاُل: 154ئَِفٌة َقْد َأَمهَّتـْ

ِهيَك من رُجٍل، واهلَوامُّ: َحَشراُت األرِض. ورُجٌل همُّ، وامرأٌة مهٌَّة، أي َكِبٌري قد َمهَُّه الُعْمُر،أي أذابَُه.  تقوُل: 
ُكلُّ ما ال يـَْلَحُق فيه َمَشقٌَّة، وال يـَْعُقُب وَخاَمًة، وأْصُلُه يف الطَّعام. َهِىنَء الطَّعاُم، أي صاَر هنأ: اهلَِينُء: السائُغ، أي  

ا ِمبَا ]، {ُكُلوا َواْشَربُوا َهِنيئً 24]، {ُكُلوا َواْشَربُوا َهِنيًئا ِمبَا َأْسَلْفُتْم} [احلَاقَّة: 4َهنيئاً {َفُكُلوُه َهِنيًئا َمرِيًئا } [النَِّساء: 
ُتْم تـَْعَمُلوَن } [الطُّور:   ]. واهلناُء: َضْرٌب من الَقِطران، يقاُل: َهَنْأُت اِإلبل، فهي َمْهُنوَءٌة.19ُكنـْ

َسَيُكوُن «هن: هُن: ِكَنايَةٌ عِن الَفْرِج وغريِِه مما ُيْستَـْقَبُح ذِْكرُُه. ويف فالٍن هَناٌت، أي ِخصاُل ُسوٍء. وعلى هذا ما ُروَي 
َّ َهاُهَنا َقاِعُدوَن } [املَائدة: ». َهَناتٌ  ] أي جالسون ماكثون، وهنا اسُم إشارة للمكاِن 24وأما قوله تعاىل: {ِإ

 القريِب، وتلحُقها هاُء التنبيِه فيقاُل: هُهنا.
بِيِب. وصار اهلَْوُد يف التَّع َ ِإلَْيَك} هود: اهلَْوُد: الرُُّجوُع ِبرِْفٍق، ومنه: التـَّْهويُد، وهو َمْشٌي كالدَّ َّ ُهْد ارِف: التـَّْوبَة {ِإ

] أي تـُْبنا. ويقاُل: هاَد فالٌن، إذا َحتَرَّى َطرِيَقَة اليَـُهوِد يف الدِّيِن {ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا} 156[األعَراف: 
َسمَّى به أي املَْنُسوُب إليه، مث ُيْشَتقُّ منه. وُهوٌد، يف ]. واالسُم الَعَلُم قد يُتَصوَُّر منه معَىن ما يـََتعاطاُه املُ 62[البَـَقَرة: 

ِئٍب، وهو اسُم النيبِّ (ع) الذي بُعَث يف قوِمِه عاٍد.  األْصِل، مجُع هاِئد، أي 
اَر: إذا َسَقَط، وهاَر البناَء: َهَدَمُه، فهو الزٌم ومتعدٍّ {َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهارٍ  } [الّتوبَة: هور: يقاُل: هاَر البناُء، وا

ِر َجَهنََّم} [الّتوبَة: 109 َ اَر 109]، {فَانْـَهاَر ِبِه ِيف  ْ ] وقُرِىَء: هاَر. يقاُل: ِبئٌر هائٌِر وهاٌر وهاٍر وُمهاٌر. ويقاُل: ا
لِبْئِر اهلاِئِر. وتـََهوَّ  َر الليُل: اْشَتدَّ فالٌن، إذا َسَقَط من َمكاٍن عاٍل. ورُجٌل هاٍر وهائٌِر: َضِعيٌف يف أْمرِِه، تشبيهاً 

تاُء: َذَهَب أْكثـَرُُه، وقيَل: تـََهيـََّر. وقيَل: تـََهيـََّرُه فهذا من الياِء، ولو كان من الواِو َلقِ   يَل: تَـَهوََّرُه.َظالُمُه. وتـََهوََّر الشِّ
: أحُدُمها: َتَذلُُّل اإلنساِن يف نـَْفِسِه ِلما ال يـُْلِحُق به  َغضاَضًة فـَُيْمَدُح به، حنُو قولِه: {َوِعَباُد هون: اهلَواُن: على َوْجَهْنيِ

ً} [الُفرقان:  ٌ «]، وحنُو ما ُرِوَي عن النيبِّ (ص) : 63الرَّْمحَاِن الَِّذيَن َميُْشوَن َعَلى اَألْرِض َهْو ٌ َلنيِّ . )97(»املُْؤِمُن َهنيِّ
اِين قولُه تعاىل: {فَاْليَـْوَم ُجتَْزْوَن َعَذاَب اْهلُوِن} الثاِين: أن يكون من جهة ُمتسّلٍط ُمْستِخفٍّ به فـَُيَذمُّ به، وعلى الث

]، {َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب ُمِهٌني } [البَـَقَرة: 17]، {فََأَخَذتْـُهْم َصاِعَقُة اْلَعَذاِب اْهلُوِن} [ُفّصَلت: 20[األحقاف: 



ُ 57َعَذاٌب ُمِهٌني } [اَحلّج:  ]، {َفُأولَِئَك َهلُمْ 178]، {َوَهلُْم َعَذاٌب ُمِهٌني } [آل ِعمَران: 90 َّ ]، {َوَمْن يُِهِن ا
ٌ} [َمرَمي: 18َفَما َلُه ِمْن ُمْكرٍِم} [اَحلّج:  ]، {َوُهَو َأْهَوُن 9]. ويقاُل: هان األْمُر على فالن: سُهل {ُهَو َعَليَّ َهنيِّ

 ].15]، {َوَحتَْسُبوَنُه َهيِّنًا} [النُّور: 27َعَلْيِه} [الرُّوم: 
اهلوى: َمْيُل النـَّْفس إىل الشَّْهوِة، ويقاُل ذلك للنـَّْفِس املائِلِة إىل ذلك، وقيل: مسُِّي بذلك ألنه يْهِوي بصاِحبه هوى: 

ْنيا إىل ُكلِّ داِهَية، ويف اآلخرِة إىل اهلاويِة. واهلُويُّ: ُسُقوٌط من ُعْلٍو إىل ُسْفٍل. وقولُه عزَّ وجلَّ: {َفأُمُّ  } ُه َهاِويٌَة يف الدُّ
] قيل: هو ِمْثُل قوِهلم: َهَوْت أُمُُّه، أي َثِكَلْت، وقيل: معناُه: َمقرُُّه الناُر، واهلاِويَُة هي الناُر. قال تعاىل: 9[الَقارَعة: 

وقد َعظَّم ]. 10] أي خالَِيٌة، كقولِِه: {َوَأْصَبَح فـَُؤاُد أُمِّ ُموَسى فَارًِغا} [الَقَصص: 43{َوأَْفِئَدتـُُهْم َهَواٌء } [إبراهيم: 
ُ تعاىل َذمَّ اتِّباِع اهلََوى، فقاَل: {أَفَـَرأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإَهلَُه َهَواُه} [اجلَاثَية:  َّ ]، 26]، {َوَال تـَتَِّبِع اْهلََوى} [ص: 23ا

بَِلْفِظ اجلمع تنبيهاً على أنَّ  ] فإمنا قاله37]. وقولُه: {َوَلِئْن اتـَّبَـْعَت َأْهَواَءُهْم} [الّرعد: 28{َواتـََّبَع َهَواُه} [الكهف: 
رَ  ايَُة الضَّالل واحلَيـْ ِة. وقال عزَّ ِلُكلِّ واحد هًوى غَري َهَوى اآلخِر، مث َهَوى ُكلِّ واحد ال يـَتَـَناهى، فإذاً اتِّباُع أْهواِئِهْم ِ

] 71: {َكالَِّذي اْستَـْهَوْتُه الشََّياِطُني} [األنَعام: ]، وقوله18وجلَّ: {َوَال تـَتَِّبْع َأْهَواَء الَِّذيَن َال يـَْعَلُموَن } [اجلَاثَية: 
]، {ُقْل َال أَتَِّبُع أَْهَواءَُكْم َقْد َضَلْلُت} 77أي َمحََلْتُه على اتِّباع اهلََوى. {َوَال تـَتَِّبُعوا َأْهَواَء قَـْوٍم َقْد َضلُّوا} [املَائدة: 

َُّ} [الّشورى: ]، {َوَال تـَتَِّبْع أَْهَواَءُهْم وَ 56[األنَعام:  ]، {َوَمْن َأَضلُّ ِممَِن اتـََّبَع َهَواُه ِبَغْريِ 15ُقْل آَمْنُت ِمبَا أَنـَْزَل ا
َِّ} [الَقَصص:  داٍر. واهلَويُّ: َذهاٌب يف اْرتِفاٍع. قال الشاِعُر:50ُهدًى ِمَن ا  ]. واهلُِويُّ: َذهاٌب يف احنِْ

 يـَْهِوي َحمارُِمها ُهِويَّ اَألْجَدلِ 
َل على ذلك قولُه: {َوأَْفِئَدتـُُهْم َهَواٌء } [إبراهيم: وا  ] إْذ ِهَي ِمبَْنزَِلِة اهلَواِء 43هلَواُء :ما بـَْنيَ األرِض والسماِء. وقد محُِ

واِء وأْسَقَطُه: يف اَخلالِء. وَرأيـْتُـُهْم يـََتهاَوْوَن يف املَْهواِة: أي يـََتَساَقطُوَن بعَضهم يف أَثر بعٍض. وأْهواُه، أي َرفـََعُه يف اهلَ 
 ].53{َواْلُمْؤَتِفَكَة أَْهَوى } [الّنْجم: 

َئُة: احلالة اليت يكوُن عليها الشيُء َحمُْسوَسًة كانْت أو َمْعُقوَلًة، لكْن يف املَْحُسوِس أكثُر {َأّينِ َأْخُلُق  َلُكْم ِمَن هيأ: اهلَيـْ
َئِة الطَّْريِ َفأَنـُْفُخ ِفيِه فَـَيُكوُن  َِّ} [آل ِعمرَان: الطِِّني َكَهيـْ ِِْذِن ا ًرا  ُة: ما يـَتَـَهيَّأُ القوُم له فـَيَـتَـَراَضْوَن عليه 49طَيـْ ] .واملُها

ْء َلَنا ِمْن أَْمِرَ َرَشًدا } [الكهف:  ْء َلُكْم ِمْن 10على وْجِه التَّْخِمِني. {َوَهىيِّ ] أي: ُدلَّنا على أمٍر فيه جناتُنا. {َويـَُهىيِّ
 ] أي: وُيصلح لكم أمرَكم.16فـًَقا } [الكهف: أَْمرُِكْم ِمرْ 

 َلَك هيت: َهْيَت: َقرِيٌب من َهُلمَّ، وُقرىَء: َهْيُت َلَك، أي تـََهيَّْأُت َلَك. ويُقاُل: َهْيَت به. وتـََهيَّْت: إذا قاَلْت: َهْيتَ 
در إىل ما هو مهيَّأٌ لك.23{َوقَاَلْت َهْيَت َلَك} [يُوُسف:   ] أي: 

]. وأْهَيجت األَرُض: صار فيها  20هاج البَـْقُل َيِهيُج: اصَفرَّ وطاب {مثَُّ َيِهيُج فَـتَـَراُه ُمْصَفرا} [اَحلديد: هيج: يقاُل: 
الَبِعَري:  كذلك. وهاَج الدَُّم والَفْحُل َهْيجاً وهياجًا. وَهيَّْجُت الشَّرَّ واَحلْرَب، واهلَْيجاُء: احلَْرُب، وقد يـُْقَصُر. وَهيَّْجتُ 

 ُه.أثْرتُ 



اَب وغريَه: َصبَُّه. وهاَل الرَّمَل: َدفعُه لِيَـْنهال. وَهيََّل الرمَل وغريَه وَأهاَله: َجَعلُه يَنها ل. فالرمُل هيل: هاَل َهْيًال الرتُّ
َباُل مهيٌل وُمهال. ويقال: هلُت الرَّمل َأهيُله فهو َمِهيٌل، إذا ُحرِّك أسفُله فساَل أعاله. وقوله: تعاىل: {وََكاَنِت اجلِْ 

تمع الكثري.14َكِثيًبا َمِهيًال } [املُّزمل:   ] أي َرْمًال ينهار ويتناثر بسهولة، ألن الكثيب هو الرَّمل ا
 } هيم: يقاُل: رُجٌل َهْيماُن، وهاِئٌم: َشِديُد الَعَطِش. وهاَم على َوْجِهِه، َذَهَب. ومجعُه: ِهيٌم {َفَشارِبُوَن ُشْرَب اْهلِيمِ 

ُخُذ اِإلبَل من العَطِش، وُيْضَرُب به املََثُل ِفيمن اْشَتدَّ به الِعْشُق. {أََملْ تـََر أَنـَُّهْم ِيف كُ 55[الواِقَعة:  لِّ ]. واهلُياُم: داءٌ 
مِّ وسائِِر األْنواِع 225َواٍد يَِهيُموَن } [الشَُّعَراء:  ] أي يف ُكلِّ نـَْوٍع من الكالم يـَْغُلوَن (الشعراء) يف املَْدِح والذَّ

ِعْشُقُه  املُْخَتِلفاِت. ومنه: اهلاِئُم على َوْجِهِه: املُخاِلُف لِْلَقْصِد، الذاِهُب على َوْجِهِه. وهاَم: َذَهَب يف األرِض، واْشَتدَّ 
َتِلُع املاَء. واهلِياُم من الرَّْمِل: الياِبُس، كأنَّ به َعَطشاً   .وَعِطَش. واهلِيُم: اِإلبُل الِعطاُش، وكذلك الّرِماُل تـَبـْ

َمَن الرَُّجُل هيمن: أصُل ُمَهْيِمٍن ُمَؤميٍِْن فُقِلَبِت اهلَْمَزُة هاًء، كما قيل يف أََرْقُت املاَء: َهرْقُت املاَء. وقد ُصِرَف فقيَل: َهيْ 
ْيِمُن َهْيَمَنًة فهو إذا صاَر َرقيباً على َغريِه، وُمَسْيِطراً عليه. وَهْيَمَن الطَُّري على ِفراِخِه: َحِفَظها وَرفْـَرَف فوَقها. يـُهَ 

حلَْقِّ ُمَصدًِّقا ِلَما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمهَ  ِ ] 48ْيِمناً َعَلْيِه} [املَائدة: ُمَهْيِمٌن. قوله تعاىل: {َوأَنْـَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب 
ُب  معناه: أِميناً وحاِفظاً ورقيباً على الُكُتِب ِمْن قـَْبِلِه، وقيل ُمْؤَمتَناً  عليها. وأَمانَُة الُقرآِن: أَنَُّه ما َكاَن ُمواِفقاً للُقرآِن جيَِ

ُموِر اْلِعباِد، أي احلاِفُظ 23التَّصديُق ِبِه، وإالَّ فال. وقولُه تَعاىل: {اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اْجلَبَّاُر} [اَحلشر:  ] معناه القاِئُم 
 َهلُْم، والرَّقيُب َعليِهْم.

َهاَت هيهات: َهْيهاتَ  ً، ومنه قولُه عزَّ وجلَّ: {َهيـْ : َكِلَمٌة ُتْستَـْعَمُل لِتَـْبِعيِد الشيء، يقاُل: َهْيهاَت هيهاَت، وَهْيها
  ] فإن تقديَرُه: بـَُعَد األْمُر والَوْعُد ِلما ُتوَعُدوَن.36َهيـَْهاَت ِلَما تُوَعُدوَن } [املؤمنون: 
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 (و)

َدُة ُسِئَلْت ْأداً ابْنَتُه: َدفـََنها وِهَي َحيٌَّة فُهَو واِئٌد، وهي َوئِيٌد وَوئِيَدٌة وَمْوُءوَدٌة. وقولُه َتعاىل: {َوِإَذا اْلَمْوُءو وأد: َوأََد وَ 
َِيِّ َذْنٍب قُِتَلْت } [الّتكوير:  َعُث وتُ 8-9* ا تـُبـْ سأُل يوَم الِقياَمِة ] يعين اْلِبْنَت الصَّغريَة اليت كاَنْت ُتدَفُن َحيًَّة، فِإ

 على َمْسَمٍع ِمْن واِئِدها: ملاذا َوأََدِك الواِئدوَن؟
 َ َدَر والتجأ. وأل: َوَأَل َوْأًال َوُوُؤوًال َوَوئِيالً ووأَْلًة إىل املكان: جلأ وَخُلَص. واءَل: طََلَب النَّجاَة. َوواَءَل إىل املكاِن: 

ُدوا ِمْن ُدونِِه َمْوِئًال } [الكهف: والَوْأُل واملَْوِئُل: املَْلَجأُ واْلَمنْ  ] أي َمْلَجًأ يـَْلَتِجُئوَن إليه، 58َجى، قولُه َتعاىل: {َلْن جيَِ
ّ العلِـّي الَعِظيم.  أو َمْنًجى يـُْنجيِهْم مْن دوِن ا

رَِها} [ا ٌر، قال َتعاىل: {َوِمْن َأْصَواِفَها َوَأْوَ اُن الَوبَر لَِمْن 80لّنحل: َوَبر: الَوبـَُر َمْعروٌف، ومجُعُه َأْوَ ]. وقيَل: ُسكَّ
غاِر اليت عليها ِمْثُل الَوبَِر وهي ُتشِبُه اللِّفت والقلقاس؛ َووَ  بـََّرِت األْرَنُب: بـُُيوتـُُهْم ِمَن الَوبَِر، وبَناُت أْوبـََر: لِْلَكْمِء الصِّ لَوبِر املُْلَقى، حنُو تـََلبََّد وهو أن متِشَي على َوبَر قوائِمها لئالَّ يُقتصَّ أَثـَُرها. َوَوبَّر ا لرُجُل يف َمْنزِلِِه: أقاَم فيه، تشبيهاً 

ِر، كقطاِم: قيَل أرٌض كاَنْت لِعاٍد.  ِمبَكاِن كذا: ثـََبَت فيه ثـُُبوَت اللِّْبِد. وَوَ
ً ُذنُوبُُه: أْهلَكْتُه. والذنُوُب: املُوِبقاُت.  وبق: َوَبَق يَِبُق وْبقاً ووبوقاً: هلك. أْوبـََقُه: َحَجَزُه وَحَبَسُه وَأْهَلَكُه، وأْوبـََقتْ  ُفال

نَـُهْم َمْوِبًقا } [الكهف:  ] أي جَعل 52واملَْوِبُق، مصدر، املْهِلُك، أي: احلاجُز بني الشيَئني، قوله تعاىل: {َوَجَعْلَنا بـَيـْ
ُ سبحانه وتعاىل حاجزاً بني املؤمنني والكافرين يوم القيامة، وقوله تعاىل َّ ] 34: {َأْو يُوِبْقُهنَّ ِمبَا َكَسُبوا} [الّشورى: ا

ا من املعاصي.  أي حيّطم السفينة مبا كسب ركا
]، {َكَمَثِل َجنَِّة ِبَربْـَوٍة َأَصابـََها 264وبل: الَوْبُل، والواِبُل: املطُر الثقيُل، َشِديُد الَوْقِع {َفَأَصابَُه َواِبٌل فـَتَـرََكُه} [البَـَقَرة: 

َل أَْمرِِهْم} [اَحلشر: 265لبَـَقَرة: َواِبٌل} [ا ٌل {َذاُقوا َوَ ]. ويقاُل: 15]. ولُِمراعاِة الثَِّقِل قيَل لَألْمِر ُخياُف َضررُُه: و
ُه َأْخًذا َوبِيًال } [املُّزمل:  َ لُُه َأْي َضَررُُه. قال: {فََأَخْذ  ] َأْي شديداً ثقيًال.16طَعاٌم وبيٌل، وَكألٌ وبيٌل: ُخياُف و

ًدا } [النـَّبِإ:  د {َواجلَِْباَل أَْوَ ]، وكيفيُة  7وتد: الَوِتُد والَوَتُد: ما ُدزَّ يف احلائِط أو األرِض من خشٍب وحنوِه. ومجُعُه أو
داً َخيَْتصُّ مبا بعَد هذا الباِب (َوَدَد)، وقد ُيَسكَُّن التاُء، ويُْدَغُم يف الداِل، فَـَيِصُري َوّداً  . والَوِتداِن من كوِن اجلِباِل أو

لَوَتِد للنـُّتوِء فيهما.  األُُذِن، تشبيهاً 



] أي الزوج والفرد، وأوتر يف الصالة. والِوتْـُر: 3وتر: الَوتْـُر يف الَعَدِد: ِخالُف الشَّْفِع {َوالشَّْفِع َواْلَوْتِر } [الَفجر: 
َتُه مبكر  ] أي ولْن يُنِقَصكم 35وٍه. {َوَلْن َيِرتَُكْم َأْعَماَلُكْم } [َحممَّد: احلِقُد. أو الثأُر أو العداوة؛ وقد َوتـَْرتُُه، إذا أَصبـْ

ا} شيئاً من ثواِب أعماِلكم بل يُثيبُكم عليها ويزيدكْم من فضِله. والتَّواتـُُر: تَتابُُع الشيِء {مثَُّ أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا تـَتـْرَ 
 غُري. والَوِتريَُة: السَّجيَُّة ِمَن التَّواُتر. وقيَل لِلَحْلَقِة اليت يـُتَـَعلَُّم عليها ]. و: ال وِتريََة يف كذا وال َغِميَزَة، وال44[املؤمنون: 

 الرَّْمُي: الَوِتريَُة، وكذلك لألرِض املُْنقاَدِة. والَوِتريَُة: احلاِجُز بـَْنيَ املْنخَرْيِن.
ِطِنِه يسقي العروَق كلَّ  لَقْلِب ِمْن  ها، وإذا انْـَقَطَع مات صاِحُبُه {مثَُّ َلَقطَْعَنا ِمْنُه اْلَوِتَني } وتن: الَوِتُني: ِعْرٌق الِصٌق 

ً، َكُقْرِب الَوِتِني، وكأنه أشار إىل حنِو ما َدلَّ 46[احلَاقَّة:   عليه ]. واملَْوتُوُن: املَقُطوُع الَوِتِني. واملُواتـََنُة: أن يـَْقُرَب منه قـُْر
َمن.16ْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد} [ق: قولُه تعاىل: {َوَحنُْن أَقـَْرُب إِلَ   ]. واْستَـْوَتَن اإلبُل، إذا َغُلَظ َوتِيُنها ِمَن السِّ

ِق ِإيثاقاً: شدَّ  ُق: ما وثق: وثِْقُت به أِثُق ثَِقًة: َسكْنُت إليه، واْعَتَمْدُت عليه. وأْوثـَْقُتُه: َشَدْدتُُه، وأوثـََقُه يف الِو ُه، والَو
َقُه َأَحٌد ُيَشدُّ ِبِه من قي نِيُث األوَثِق {َوَال يُوِثُق َوَ ُق: بنفس املعىن. والُوثْـَقى:  ُق، والِو ٍد أو حبٍل، وَمجُعُه ُوُثٌق؛ والَو
َق} [َحممَّد: 26} [الَفجر:  ُتُموُهْم َفُشدُّوا اْلَوَ ِإْذ َأَخَذ ]. واملِيثاُق: َعْقٌد ُمؤكٌَّد بِيِمٍني وَعْهٍد {وَ 4]، {َحىتَّ ِإَذا أَْثَخنـْ

ُ ِميثَاَق النَِّبيَِّني} [آل ِعمَران:  َّ َ ِمَن النَِّبيَِّني ِميثَاقَـُهْم} [األحزَاب: 81ا ُهْم ِميثَاقًا 7]، {َوِإْذ َأَخْذ َ ِمنـْ ]، {َوَأَخْذ
َِّ 7َغِليظًا } [األحَزاب:  ]. واألوَثُق اسم تفضيل مبعىن: األشد واألحكم، واملؤنث الُوثـَْقى. قال تعاىل: {فـََقِد 66فـََلمَّا آتـَْوُه َمْوثَِقُهْم} [يُوُسف: َلَتْأتـُنَِّين ِبِه ِإالَّ َأْن ُحيَاَط ِبُكْم ]. واملَْوِثُق: االسُم منه وهو العهد {َحىتَّ تـُْؤتُوِن َمْوثًِقا ِمَن ا

ْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى} [لقَمان:  ِ  ].22اْسَتْمَسَك 
ن، وهو ما َيْصنَـُعُه اإلنساُن من َموادِّ اَألرِض أو ِمَن اِحلجارِة على ُصورة اآلدميِّ أو احلَيواِن، وثن: الَوَثُن: واِحُد األوْ 

ً} [الَعنكبوت:  َِّ َأْوَ َا اختََّْذُمتْ ِمْن ُدوِن ا ً: أْجَزْلُت َعِطيـََّتُه. 25ويُعَبُد ِمْن دوِن هللا َتعاىل {ِإمنَّ ] وقيَل: أْوثـَْنُت فال
 ْنُت من املاِل: أْكَثرُت منه.وأْوثَـ 

رَِفِة وجب: الُوُجوُب: الُوُقوُع. والواِجُب، يقاُل على أْوُجٍه: واجٌب من جهِة الَعْقِل، َكُوُجوِب َمْعرَِفِة َوحدانِيَِّة هللا وَمعْ 
مس: إذا غابْت، كقوِهلم: َسَقَطْت ووقـََعْت. النـُّبـُوَِّة. وواِجٌب من ِجَهِة الشَّرِْع، َكُوُجوِب الِعباداِت املَُوظََّفِة. َوَوَجَبِت الش

]، أي ثُبتت أطرافها. وُعربِّ بذلك عن متام خروج الروِح من 36والُوُجوُب: الثـُُّبوُت {َفِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبـَُها} [اَحلّج: 
ُ عليها الناَر. وقوُل الُفَقهاءِ  َّ ملُوجبات عن الَكباِئر اليت أوَجَب ا  َ : الواجُب َما إذا مل يـَْفَعْلُه َيْسَتِحقُّ الذبيحة. وُعربِّ

 الِعقاَب، وذلك وْصٌف له بشيء عاِرٍض له، ال ِبِصَفٍة الزَمٍة له.
ْحَدى احلَواسِّ اخلَْمِس، حنُو: َوَجْدُت َزيداً، َوَوَجْدُت طَْعَمُه، َوَوَجْدُت َصْوَتُه، وَ  َوَجْدُت وجد: الُوُجوُد أنواٌع: ُوُجوٌد 

َبَع. َوُوُجوٌد ِبُقوَِّة الَغَضِب، كُوُجوِد احلُْزِن والسَّ ُخُشونـََتُه و  َخِط. وجْدت رائحته. َوُوُجوٌد ِبُقوَِّة الشَّْهوِة، حنُو: َوَجْدُت الشِّ
 َِّ َِّ تعاىل، وَمْعرَِفِة النـُّبـُوَِّة. وما يـُْنَسُب إىل ا لَعْقِل أو ِبَواِسَطِة الَعْقِل، َكَمْعرَِفِة ا تعاىل من الُوُجوِد فَِبَمْعَىن الِعْلِم َوُوُجوٌد 

َ ِألَ◌ْكَثرِِهْم ِمْن َعْهٍد} [ا َجلوارِِح واآلالت. قال: {َوَما َوَجْد ُ ُمنَـزَّهاً عن الَوْصِف  َّ ألعَراف: املَُجرَِّد إْذ كاَن ا



َ َأْكثـََرُهْم َلَفاِسِقَني } [األعَراف: 102 وُم يقاُل على هذه األوُجِه. فأّما ُوجوُد ]. وكذلك املَْعدُ 102]، {َوِإْن َوَجْد
لُوُجوِد، حنُو: {فَاقْـتُـُلوا لنسبة لألشياِء َفِبَوْجٍه أعلى من ُكلِّ هذا. ويـَُعبـَُّر عن التَّمكِن من الشيِء  َِّ تعاىل  اْلُمْشرِِكَني  ا

لَبَصِر والَبِصريَِة. ف5َحْيُث َوَجْدُمتُوُهْم} [الّتوبَة:  لَبِصريَِة. ] فـَُوُجوٌد  لَبَصِر، واْعِتَباٌر حلاهلا  قد كان منه ُمشاَهَدٌة 
َِّ} [النَّمل:  ]. وقولُه: 24ولوال ذلك مل يكْن له أْن َحيُْكم بقولِه: {َوَجْدتـَُّها َوقـَْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلشَّْمِس ِمْن ُدوِن ا

ُدوا َماًء} [املَائدة:  ] أي َمتَكُِّنُكْم 6ِدُروا على املاِء، وقولُه: {ِمْن ُوْجدُِكْم} [الّطَالق: ] فمعناُه: فَـَلْم تـَقْ 6{فَـَلْم جتَِ
لُوْجَداِن، واِجلَدِة. وقد ُحِكَي فيه الَوْجُد والِوْجُد والُوْجُد. ويُعبـَُّر عن احلُزْ  ن واُحلبِّ وقدِر ِغناكْم. ويُعبـَُّر عن الِغَىن 

ملَْوجدِة. وعن الض لُوُجوِد. وقال بعُضهم: املَْوُجوَداُت َثالثَُة أْضُرٍب: َمْوُجوٌد ال َمْبَدأ له لَوْجِد. وعن الَغَضب  الَِّة: 
نْـ  تَـًهى، كالنَّاِس يف النشأِة األوىل، وكاَجلواِهر الدُّ تَـَهى، وليس ذلك إال البارِي تعاىل. وَمْوُجوٌد له َمْبَدأ وُمنـْ َيِويَِّة. وال ُمنـْ تَـًهى، كالنَّاِس يف النشأِة اآلِخرِة.وَمْوُجوٌد له َمْبَدأٌ وليَس ل  ه ُمنـْ

ُع له؛ واإلجياُس: وجُ  لشيِء: اإلحسـاس به ُمثَّ التََّسمُّ . والتَّوجُُّس  وُد وجـس: الوْجُس: فَـْزعُة القلب، أو الصَّْوُت اخلَِفيُّ
ُهْم ِخيَفًة} [ُهود:  . قيل: الوجس هو حالٌة َحتُْصُل من ]70ذلك يف النـَّْفِس واإلحساُس بـه وِإضمـارُُه {َوَأْوَجَس ِمنـْ

َتَدأ التـَّْفِكري، مث يكوُن الَواِجُس اخلاِطُر.  النـَّْفِس بـَْعد اهلاجس، ألنَّ اهلاِجَس ُمبـْ
ْضِطراب، والقلُب: َخَفَق، واِإلجياُف: احلثُّ على السِري، والَوِجيُف:  ُف َوْجفاً َوَوجيفاً: حترََّك  وجف: َوَجَف جيَِ

] املعىن: فما 6خلوِف. وأْوَجْفُت الَبِعَري: أْسَرْعُتُه {َفَما أَْوَجْفُتْم َعَلْيِه ِمْن َخْيٍل َوَال رَِكاٍب} [اَحلشر: السقوُط ِمَن ا
وأْوَجَف «، ومعناه: وِثَق َمبَحبَِّتِه َفَأفرَط عليه؛ و »أَدلَّ فأَملَّ «أعملُتم، فلم َتِسريوا إليها على َخيٍل وال على ِإبل. وقيَل: 

] أي ُمْضطرِبَة، 8، ومعناه: َمحَل الفرَس على اِإلْسراِع فَـَهَزَله بذلك. {قـُُلوٌب يـَْوَمِئٍذ َواِجَفٌة } [النَّازَعات: »َجفَ فأعْ 
 طائرٌة وخاِفَقٌة، وحنُو ذلك من االْسِتعارات َهلا.

ُ َوِجَلْت وجل: الَوَجُل: اْسِتْشعاُر اَخلْوِف. يقاُل: َوِجَل يـَْوَجُل َوَجًال، فهو وجٌل، {ِإمنََّ  َّ ا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر ا
َّ ِمْنُكْم َوِجُلوَن } [اِحلجر: 2قـُُلوبـُُهْم} [األنَفال:  ]، قوله: {َوقـُُلوبـُُهْم 53]، {قَاُلوا َال تـَْوَجْل} [اِحلجر: 52]، {ِإ
 ] َأْي قلوبـُُهْم خائَِفُة راجية.60َوِجَلٌة} [املؤمنون: 

]، {َوتـَْغَشى ُوُجوَهُهُم النَّاُر } [إبراهيم: 6الَوْجِه: اجلارَِحُة {فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم} [املَائدة:  وجه: أْصلُ 
 ْشَرِفهِ ]. وَلمَّا كان الَوْجُه أوََّل ما َيْستَـْقِبُلَك، وأْشَرَف ما يف ظاِهر الَبَدِن اْستُـْعِمَل يف ُمْستَـْقَبِل ُكلِّ شيٍء، ويف أ50

: {َويـَبـَْقى َوْجُه َربِّ  َِّ لَوْجِه يف قوِل ا ا ُعربِّ عن الذَّات  َك ُذو اجلََْالِل وَمْبَدئِِه، فقيَل: َوْجُه كذا، َوَوْجُه النهار. وُرمبَّ
ألعْ 27َواِإلْكَراِم } [الرَّمحن:  َِّ تعاىل  لَوْجِه َهُهنا التـََّوجَُّه إىل ا مال الصاِحلة. وقال: {َفأَيْـَنَما ] قيَل ذاتُُه، وقيَل: أراَد 

} [البـََقَرة:  َِّ } [الرُّوم: 88]، {ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه} [الَقَصص: 115تـَُولُّوا فـََثمَّ َوْجُه ا َِّ ]، {يُرِيُدوَن َوْجَه ا
} [اإلنَسان: 38 َِّ َا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه ا يف ُكلِّ هذا ذاتُُه، ويـُْعَىن بذلك: ُكلُّ شيٍء هاِلٌك إالَّ  ] قيَل:إنَّ الَوْجهَ 9]، {ِإمنَّ

َِّ! َلَقْد قاُلوا قـَْوالً  َِّ بِن الرِّضا، فقاَل: ُسْبحاَن ا ا ُعِينَ ُهَو، وكذا يف أَخواتِِه، وُرِوَي أنه قيَل ذلك ألِيب َعْبِد ا  عظيماً، إمنَّ



ُت الَوْجُه الذي يُؤَتى منه، وَمْعَناُه: ُكلُّ شي ََّ، وعلى هذا اآل ِطٌل إالَّ ما أرِيَد به ا ٍء من أْعمال الِعباِد هاِلٌك و
} [الرُّوم: 52األَخر، وعلى هذا قولُه: {يُرِيُدوَن َوْجَهُه} [األنَعام:  َِّ ]. وقولُه: {َوأَِقيُموا 38]، {يُرِيُدوَن َوْجَه ا

] فقد قيَل: أراَد به اجلارَحَة واْسَتعاَرها، كقوِلَك: فـََعْلُت كذا بَِيِدي. 29ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد} [األعَراف: 
َِّ يف الصالِة. و  لَوْجِه التـََّوجَُّه. واملعَىن: أْخِلُصوا الِعباَدَة  إلقاَمِة َحتَّرَِي االْسِتقاَمِة، و على هذا النحو قولُه: وقيَل: أراَد 

} [آل ِعمَران: {فَِإْن َحآجُّوَك فـَُقْل َأْسَلْمتُ  َِِّ َِّ َوُهَو ُحمِْسٌن فـََقِد 20 َوْجِهَي  ] وقولُه: {َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه ِإَىل ا
ْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى} [لقَمان:  ِ ] وقولُه: {َفَأِقْم 125]، {َوَمْن َأْحَسُن ِديناً ِممَْن َأْسَلَم َوْجَهُه} [النَِّساء: 22اْسَتْمَسَك 

]، فالَوْجُه يف ُكلِّ هذا كما تقدَم أو على االْسِتعارَِة للَمْذَهِب والطريِق. وفالٌن َوْجُه 30لدِّيِن َحِنيًفا} [الرُّوم: َوْجَهَك لِ 
نُـُهْم وَرْأُسُهْم، وحنُو ذلك. وقال: {َوَما ِألَ◌َحٍد ِعْنَدُه مِ  ٍة ْن نِْعمَ القوِم: الَوِجيُه ِمنهْم، أّي ِمْن ُرَؤساِئِهْم، كقوِهلم: َعيـْ

لَِّذي أُْنزَِل َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَه النـََّهاِر} 20-19ُجتَْزى *ِإالَّ ابِْتَغاَء َوْجِه َربِِّه اَألْعَلى } [اللْيل:  ِ ]. أما قوله: {آِمُنوا 
ً: َجَعْلُت َوْجِهي تِْلقاَء َوْجِهِه، ويق72[آل ِعمَران:  اُل للَقْصِد: َوْجٌه، ] أي َصْدَر النهاِر. ويقاُل: واَجْهُت فال

ُه للشيِء. {َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّيَها} [البَـَقَرة:  ] إشارٌة إىل 148وللَمْقِصِد: ِجَهٌة، وِوْجَهًة. وهي حيثُما نـَتَـَوجَّ
واَحلْظَوِة، واجلاُه ال يقاُل  الشَّرِيَعِة، كقولِه: ِشْرَعًة. وقال بعُضهم: اجلاُه َمْقُلوٌب عن الَوْجِه، لكِن الَوْجُه يقاُل يف الُعْضو

ا ِيف إال يف اَحلْظَوِة. َوَوجَّْهُت الشيء: أْرسْلُتُه يف جهة واحدة، فـَتَـَوجَّه. وفالٌن َوِجيٌه: ُذو جاٍه َوَقْدٍر َوَشَرٍف {َوِجيهً 
نـَْيا َواآلِخَرِة} [آل ِعمَران:   ُه ِلَكَرِم َوْجِهِه.]. َوالوِجيُه: الكرُمي عَلى َمْن َيْسَألُُه فال يـَُردُّ 45الدُّ

حىت إنه ما وحد: الَوْحدُة: االْنِفراُد. والواِحُد يف احلَِقيَقِة هو الشيُء الذي ال ُجْزء له اْلبَـتََّة، مث ُيْطَلُق على ُكلِّ َمْوُجوٍد 
ُد َلْفٌظ ُمْشَرتٌك ُيْستَـْعَمُل ِمْن َعَدٍد إالَّ ويصحُّ أْن يُوصف به، فيقاُل: عَشَرٌة واحدٌة، ومائٌة واحدٌة، وألٌف واحٌد. فالواح

 على ِستَِّة أْوُجه: األوَُّل: ما كان واِحداً يف اجلِْنِس أو يف النَّوِع، كقولِنا: اإلْنساُن والَفَرُس واِحٌد يف اجلْنس، وَزيدٌ 
التصال إمَّا من حيُث اخلِْلَقُة، كقوِلك:  شْخٌص واِحٌد، وإمَّا من وعْمٌرو: واِحٌد يف النـَّْوع. الثاِين: ما كان واِحداً 

ناعُة، كقوِلك: ِحْرَفٌة واِحدٌة الثاِلُث: ما كان َواِحداً ِلعدِم َنِظريِه ِإمَّا يف اخلِْلقِة، كقوِلك الشَّْمُس وا ِحدٌة، حيـُث الصِّ
كان واِحداً الْمِتناع التَّجّزِي فيه وإمَّا يف دْعَوى الَفِضيَلِة، كقوِلك: ُفالٌن واِحُد دْهرِِه، وكقوِلك نِسيُج وْحِدِه. الرَّاِبُع: ما  

،  إمَّا لِصغرِه كاهلباِء، وإمَّا لصالبِتِه كاملاس. اخلاِمُس: ِلمْبدأ، إمَّا ِلمْبدأ الَعدِد، كقوِلك: واِحٌد اثْنان، وإمَّا ملبْ  دأ اخلطِّ
 َُّ لواِحِد فمعناُه: هـو الذي ال كقوِلك: النـُّْقَطُة الواِحدُة. والوْحَدُة يف ُكلِّهـا عارضٌة. السادس: إذا وصـف ا  تعاىل 

ُ َوْحَدُه اْمشََأزَّْت قـُلُ  َّ وُب الَِّذيَن َال يصـِحُّ عليه التَّجزِّي، وال التكثـُّر، ولُصُعوبِة هذه الوْحدِة قـال تعـاىل: {َوِإَذا ذُِكَر ا
آلِخَرِة} [الزَُّمر:  ِ ُف أصُلُه وَنَسُبُه، أو هو املنفرُِد بنفِسِه، ويُوصُف به غُري ]. والوَحُد: الرجُل الذي ال يُعرَ 45يـُْؤِمُنوَن 

، كقول الشاِعر: َِّ  ا
 على ُمْسَتْأِنِس وَحدِ 



َم فيما َمَضى. ويقاُل: ُفالٌن ال واِحَد له، كقوِلَك: هو َنِسي  َِّ تعاىل، وقد تـََقدَّ ُج وأَحٌد، ُمْطَلقاً، ال يُوَصُف به غُري ا
  يقاُل: ُجَحْيُش وْحِدِه. وإذا أريَد ذمٌّ أَقلُّ من ذلك قيَل: ُرَجْيُل وْحِدِه.وْحِدِه. ويف الذَّمِّ 

إلْنِس وْحشاً، ومجُعه: ُوُحوٌش {َوِإَذا اْلُوُحوُش  ْنُس  ُت اليت ال  وحش: الوْحُش: ِخالُف اإلْنِس، وُتَسمَّى احلََيوا
َت فالٌن وْحشاً، أي جائعاً، إذا مل يكْن يف ]. واملكاُن املقِفُر الذي ال أُ 5ُحِشَرْت } [الّتكوير:  ْنَس فيِه: موِحٌش. و

َجْوِفِه طعاٌم، ومجعُه، أوحاٌش. وأْرٌض ُموِحَشٌة أو موحوَشٌة أي كثريُة الَوْحِش. وُيَسمَّى املنسوُب إىل املَكاِن الَوْحش 
 ، لَوْحِشيِّ عن اجلاِنِب الذي ُيضادُّ اإلْنِسيَّ وهو كلُّ ما يستوِحُش عن الناس، واإلْنِسيُّ هو ُكلُّ ما وْحِشّياً. وُعبّـَر 

 يـُْقِبُل على اإلْنساِن، وعلى هذا: وْحِشيُّ الَقْوِس ظهُرها، وأُْنسيُّها: ما أقبل منها عليك.
لكالم ع لى َسِبيِل الرَّْمِز وحي: أْصُل الَوْحِي: اإلشارُة السَّريَعُة، ولَِتَضمُِّن السُّْرَعِة قيَل: أْمٌر َوْحٌي، وذلَك يكوُن 

لِكتابَِة. وقد محَُِل على ذلك قولهُ  شارٍة ببعِض اجلَوارِِح، وِ : تعاىل والتـَّْعريِض، وقد يكوُن ِبَصْوٍت ُجمَرٍَّد عن الرتَِّكيِب، و
: {َفَخرََج َعَلى قَـْوِمِه ِمَن اْلِمْحَراِب َفَأْوَحى ِإَلْيِهْم َأْن َسبُِّحوا ُبْكَرةً  ] فقد قيَل: َرَمَز، 11َوَعِشيا } [َمرَمي:  عن زََكِرَّ

اجلِْنِّ يُوِحي وقيَل: اعتباٌر، وقيَل: َكَتَب. وعلى هذه الُوُجوِه قولُه: {وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِيبٍّ َعُدوا َشَياِطَني اِإلْنِس وَ 
وقوله: {َوِإنَّ الشَّْياِطَني َلُيوُحوَن ِإَىل أَولَِياِئِهْم} [األنَعام:  ].112بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض زُْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروًرا} [األنَعام: 

لَوْسواِس املُشاِر إليه بقولِه: {ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْخلَنَّاِس } [النَّاس: 121 ]. ويقاُل لقول ِهللا الذي يُلقى 4] فذلَك 
ُ ِإالَّ َوْحًيا} [الّشورى:  إىل أنبيائِِه وأْوليائِِه وْحٌي، وذلك أْضُرٌب َحْسَبما َّ َدلَّ عليه قولُه: {َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن ُيَكلَِّمُه ا

ِِْذنِِه َما َيَشاُء} [الّشورى: 51 ]. فإّما ِبَرُسوٍل ُمشاَهٍد تـَُرى ذاُتُه وُيْسَمُع كالُمُه، َكتَـْبِليِغ جربيَل 51] إىل قولِه: {
لقاٍء يف (ع) للنيبِّ (ص) يف ُصوَرة ُمَعيـَّ  َِّ، وإّما  َنة، وإّما ِبَسماِع كالٍم من غِري ُمعايـََنة، َكَسماِع موسى (ع) كالَم ا

َنا ِإَىل أُمِّ »إنَّ ُروَح الُقُدِس نـََفَث يف َرْوِعي«الرَّْوِع كما ذََكَر عليه أْفَضُل الصالِة والسالم  ْهلاٍم حنُو: {َوأَْوَحيـْ ، وإّما 
]. أو ِمبَناٍم،  68]، وإّما بَِتْسِخري، حنُو قولِه: {َوَأْوَحى َربَُّك ِإَىل النَّْحِل} [الّنحل: 7} [الَقَصص: ُموَسى َأْن أَْرِضِعيهِ 
راُت ُرْؤ املُْؤِمنِ «كما قال (ص) :  . فاإلْهلاُم والتَّْسِخُري واملَناُم دلَّ عليه قوَلُه: {ِإالَّ )98(»انـَْقَطَع الَوْحُي،وبَِقَيِت املَُبشِّ

]. وتـَْبِليُغ 51]. وَمساُع الكالِم ُمعاينًة َدلَّ عليه قولُه: {َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب} [الّشورى: 51ًيا} [الّشورى: َوحْ  ]. وقولُه: {َوَمْن أَْظَلُم ِممَْن افْـتَـَرى 51جربيَل يف ُصوَرة ُمَعيـََّنة َدلَّ عليه قولُه: {َأْو يـُْرِسَل َرُسوًال فَـُيوِحي} [الّشورى: 
ً َأْو َقاَل أُوِحَي ِإَيلَّ َوملَْ ُيوَح ِإلَْيِه َشْيٌء} [األنَعام: عَ  َِّ َكِذ ُه من 93َلى ا ] فذلك ِلَمْن َيدَّعي شيئاً من أْنواِع ما ذََكْر

 نُوِحي ِإَلْيِه} [األنبَياء: الَوْحِي، أيَّ نـَْوٍع ادَّعاُه من غِري أْن حيصَل له. وقولُه: {َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ 
َِّ تعاىل وَمْعرَفَة ُوُجوِب ِعباَدتِِه ليستْ 25 َمْقُصوَرًة  ] فهذا الوحُي هو عامٌّ يف مجيِع أْنواِعِه، وذلك أنَّ َمْعرَفَة وْحدانِيَِّة ا

لَعْقِل  ويل العْزِم ِمَن الرُُّسِل، َبْل يـُْعَرُف ذلك  لسَّْمِع، فإذاً الَقْصُد من على الَوْحِي املُْخَتصِّ  واإلْهلاِم، كما يـُْعَرف 
َِّ وُوُجوَب ِعباَدتِِه. وقولُه تعاىل: {َوِإْذ أَوْ  َحْيُت ِإَىل اآليِة تنبيهٌ أنه من املُحال أن يكوَن َرُسوٌل ال يـَْعِرُف وْحدانِيََّة ا

َراِت} [األنبَياء: ] فذلك َوْحٌي ِبوساَطِة عيسى (ع111اْحلََوارِيَِّني} [املَائدة:  َنا ِإلَْيِهْم ِفْعَل اْخلَيـْ ) . وقولُه: {َوَأْوَحيـْ



لنيبِّ (ص) قوله تعاىل: {اتَِّبْع َما أُوِحَي إِلَ 73 ْيَك ِمْن ] فذلك وْحٌي إىل األَمِم ِبِوساَطِة األنبياِء. وِمَن الَوْحِي املُْخَتصِّ 
َ َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يُوَحى ِإَيلَّ} 50َما يُوَحى ِإَيلَّ} [األنَعام:  ]، {ِإْن أَتَِّبُع ِإالَّ 106َربَِّك} [األنَعام:  َا َأ ]، {ُقْل ِإمنَّ

َنا ِإَىل ُموَسى َوَأِخيِه} [يُونس: 110[الكهف:  ] فَـَوْحُيُه إىل موسى ِبوساَطِة جربيَل، وَوْحُيُه 87]، ويف قولُه: {َوأَْوَحيـْ
] فذلك 12، وقولُه: {ِإْذ يُوِحي َربَُّك ِإَىل اْلَمَالِئَكِة َأّينِ َمَعُكْم} [األنَفال: تعاىل إىل َهُروَن ِبوساَطِة جربيَل وموسى

] فإْن كان الَوْحُي إىل 12َوْحٌي إليهْم ِبوساَطِة اللَّْوِح والَقَلِم فيما قيَل. وقولُه: {َوَأْوَحى ِيف ُكلِّ َمسَاٍء أَْمَرَها} [ُفّصَلت: 
إليهم حمذوٌف ِذْكرُُه كأنه قال: أْوَحى إىل املَالِئَكِة، ألنَّ أْهَل السماِء ُهُم املَالِئَكُة، ويكوُن   أْهِل السماِء فقْط فاملُوَحى

]؛ وإن كان املُوَحى إليه هي السمواُت، فذلك َتْسِخٌري ِعْنَد 12كقوله: {ِإْذ يُوِحي َربَُّك ِإَىل اْلَمالَِئَكِة} [األنَفال: 
َر  َِنَّ َربََّك أَْوَحى َهلَا } [الزّلَزلة: َمْن َجيَْعُل السماَء َغيـْ ، وُنْطٌق ِعْنَد َمْن َجَعَلُه َحّياً. وقولُه: { ] فـََقرِيٌب من 5َحيٍّ ْلُقْرآِن ِمْن قـَْبِل َأْن يـُْقَضى ِإَلْيَك َوْحُيُه} [طه:  ِ ] َفَحثٌّ على التـَّثـَبُِّت يف السَّماِع، 114األوَِّل. وقولُه: {َوَال تـَْعَجْل 

 ى تـَْرِك االْسِتعجاِل يف تـََلقِّيِه وتـََلقُِّنِه.وعل
َ يـَتَ  ، على أنَّ التََّمينِّ َضمَُّن َمْعَىن الُودِّ، ألنَّ ودد: الُودُّ: َحمَبَُّة الشيِء وَمتَينِّ كونِِه، وُيْستَـْعَمُل يف ُكلِّ واحٍد ِمَن املَْعنَـيَـْنيِ

ي ُحُصوِل ما تَـَودُُّه. وقو  َ هو َتَشهِّ َنُكْم َمَودًَّة َوَرْمحًَة} [الرُّوم: التََّمينِّ ] و {َسَيْجَعُل َهلُُم الرَّْمحَاُن ُودا 21لُه: {َوَجَعَل بـَيـْ
يًعا َما أَلَّْفَت بـَْنيَ 96} [َمرَمي:   ] فإشارٌة إىل ما أْوَقَع بينهم من األْلَفِة املذكورِة يف قولِه: {َلْو أَنـَْفْقَت َما ِيف اَألْرِض مجَِ

ِْم} ِيف  ]. ويف املََودَِّة اليت تـَْقَتِضي املََحبََّة املَُجرََّدَة قوله: {ُقْل الَ َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ اْلَمَودَّةَ 63[األنَفال:  قـُُلِو
] 90[ُهود:  ]، {ِإنَّ َريبِّ َرِحيٌم َوُدوٌد }14]. وقال: {َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد } [البـُُروج: 23اْلُقْرَىب} [الّشورى: 

بـُُّهْم َوحيُِبُّونَُه} [املَائدة:  ُ ِبَقْوٍم حيُِ َّ َِْيت ا ُن ما َدَخَل يف قولِه: {َفَسْوَف  إلنعام 54فالَوُدوُد: يـََتَضمَّ ] فمحّبُة ِهللا للعبد 
َِّ لِِعباِدِه هي ُمراعاتُُه َهلُمْ  ََّ تعاىل قال ِلُموسى (ع) : عليه، ورغبُة العبد لربّه بطلب الّزلفى لديه. وَمَودَُّة ا . ُرِوي أنَّ ا

ُن ُودا } [َمرَمي: أ ال أْغَفُل عن الصَِّغري ِلِصَغرِِه، وال عن الَكِبِري ِلِكَربِِه، وأ الَوُدوُد الشَُّكوُر. {َسَيْجَعُل َهلُُم الرَّْمحَا
96 ً َِّ أَْوَ َا اختََّْذُمتْ ِمْن ُدوِن ا نـَْيا} [الَعنكبوت: ] أي حمبة. {ِإمنَّ ] أي إمنا اختذمت من 25 َمَودََّة بـَْيِنُكْم ِيف اْحلََياِة الدُّ

ً آهلًة ذوي مودة بينكم يف احلياة الدنيا. وِمَن املََودَِّة اليت تـَْقَتِضي معَىن التََّمينِّ {َودَّْت طَائَِفةٌ  ِمْن أَْهِل  دون هللا أو
]، {َودُّوا َما 2]، {ُرَمبَا يـََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َكانُوا ُمْسِلِمَني } [اِحلجر: 69ل ِعمَران: اْلِكَتاِب َلْو ُيِضلُّوَنُكْم} [آ

]، {َوتـََودُّوَن َأنَّ َغيـَْر َذاِت الشَّوَْكِة َتُكوُن 109]، {َودَّ َكِثٌري ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب} [البَـَقَرة: 118َعِنتُّْم} [آل ِعمَران: 
]، {يـََودُّ اْلُمْجرُِم َلْو يـَْفَتِدي ِمْن َعَذاِب يـَْوِمِئٍذ 89]، {َودُّوا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا} [النَِّساء: 7نَفال: َلُكْم} [األ

َُّ 11بَِبِنيِه } [املَعارج:  َِّ َواْليـَْوِم اآلِخِر يـَُوآدُّوَن َمْن َحآدَّ ا ِ َادلة: ]. وقوُلُه: {َال جتَُِد قَـْوًما يـُْؤِمُنوَن   َوَرُسوَلُه} [ا
أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي َوعَ 22 ُدوَُّكْم أَْولَِياَء تـُْلُقوَن ] فـَنَـْهٌي َعْن ُمواالِة الُكفَّاِر وَعْن ُمظاَهَرِِْم، كقولِه: {َ ْلَمَودَِّة} [املُمَتحَنة:  ِ ْسباِب املََحبَّ 1إِلَْيِهْم  َنُه َمَودٌَّة} [النَِّساء: ] أي  َنُكْم َوبـَيـْ ِة ِمَن النَِّصيَحِة وحنوها {َكَأْن ملَْ َتُكْن بـَيـْ



73 َُّ ِِْم له، أو الْعِتَقاِدِهْم أنَّ بيَنه وبَني البارِي َمَودٌَّة، تعاىل ا َي بذلك إّما ِلَمَودَّ  َعِن الَقَباِئِح. ]. والُودُّ: َصَنٌم مسُِّ
 ُد. والوتد يكوَن لِتَـَعلُِّق ما ُيَشدُّ به، أو لِثـُُبوتِِه يف َمكانِِه، فـَُتُصّوَِر منه معَىن املََودَِّة واملُالَزَمِة.والَودُّ: الَوتِ 

 ماِضيِه ودع: الدََّعُة: اخلَْفُض. يقاُل: َوَدْعُت كذا، أََدُعُه َوْدعاً، حنُو تـَرْكُتُه واِدعاً. وقال بعُض الُعَلماِء: ال ُيْستَـْعَملُ 
 ]. وقال الشاِعُر:3واسُم فاِعِلِه، وإمنا يُقاُل: َيدَُع َودَْع. {َما َودََّعَك َربَُّك} [الّضحى: 

 غاَلُه يف اُحلبِّ حىت َوَدَعهْ      لَْيَت ِشْعري عن َخِليِلي ما الذي
: إذا كان يف َخْفِض َعْيٍش. وأْصُلُه ِمَن التـَّْرِك، والتـََّودُُّع: تـَْرُك النـَّْفِس َعِن املُجاَهَدِة. وفالٌن ُمتَّدٌِع، وُمتَـَودٌِّع، ويف َدَعة

نْ  َُّ عنه   أي ِحبَْيُث تـََرَك السَّْعَي ِلَطَلِب َمعاِشِه لَِعناء. والتـَّْوِديُع: أصُله ِمَن الدََّعِة، وهو أْن َتْدُعَو للُمساِفِر  يـََتَحمََّل ا َ كآبََة السََّفِر، وأْن يـُبَـلَِّغُه الدََّعَة، كما أنَّ  لسَّالَمِة، َفصاَر ذلك ُمتعاَرفاً يف َتْشِييِع املُساِفِر وَترِكِه. وُعربِّ  التَّْسِليَم ُدعاٌء له 
ملُودَِع عن 3عن التـَّْرِك به يف قولِه: {َما َودََّعَك َربَُّك} [الّضحى:  ُتُه. وُيَكىنَّ  ً، حنُو َخلَّيـْ ] كقوِلَك: َودَّْعُت فال

َر ُمودٍَع. ومنه قوُل الشاِعِر: املَيِِّت. ومنه قيَل:  اْستَـْوَدْعُتَك َغيـْ
 َودَّْعُت نـَْفِسي ساَعَة التـَّْوِديعِ 

 ودق: الَوْدُق: ِقيَل هو ما يكوُن من ِخالِل املََطر، كأنه ُغباٌر. وقد يـَُعبـَُّر به عن املََطِر {فـَتَـَرى اْلَوْدَق َخيْرُُج ِمنْ  
ِة اَحلرِّ:  ] أي ترى املطر43ِخالَِلِه} [النُّور:  والقْطَر خيرج من خالل السحاب. ويقاُل ِلما يـَْبُدو يف اهلَواِء ِعْنَد ِشدَّ

ٌن َوِديٌق َوَوُدوٌق: إذا أْظَهَرْت ُرطُوبًَة عنَد إراَدِة الَفحْ  ابَُّة، واْستَـْوَدَقْت. وأ ِل. واملَْوِدُق: احلائُل َوِديَقٌة. وقيَل: َوَدَقِت الدَّ
ها.بني الشيئني، ومعرتكُ    الشَّرِّ؛ وموِدُق احلُُمِر: َمْأ

ْلَواِد اْلُمَقدَِّس} [طه:  ِ َي املَْفرَُج بـَْنيَ اجلَبَـَلْنيِ 12ودي: {ِإنََّك  ]. أْصُل الواِدي: املَْوِضُع الذي َيِسيُل فيه املاُء. ومنه مسُِّ
َية. وُيْستَ  ٍج وأجنِْ ٍد وأْنِديَة و ً، ومجُعُه: أْوِديٌَة، حنو  عاُر الواِدي للطَّرِيَقِة، كاملَْذَهِب واألْسُلوِب، فيقاُل: فالٌن يف واِد

] فإنه يـَْعِين أسالِيَب الكالِم من 225واٍد َغْري واِديَك. وقوله تعاىل: {أَملَْ تـََر أَنـَُّهْم ِيف ُكلِّ َواٍد يَِهيُموَن } [الشَُّعرَاء:   ألوان الشعر. قال الشاِعُر:املَْدِح واِهلجاِء واجلَدِل والَغَزِل وغري ذلك من 
ً ِمْن َحِديِثنا  إىل َغْريِِه زِْد األحاِديَث واِد     إذا ما َقَطْعنا واِد

لِثاً «وقال (ص) :   ِن ِمْن َذَهٍب البْـتَـَغى  . وقال تعاىل: {َفَساَلْت أَْوِديٌَة ِبَقَدرَِها} )99(»لو كان الْبِن آَدَم واِد
ملذي عن ماِء الَفْحِل عنَد املُالَعَبِة وبـََعَد البَـْوِل، فيقاُل ] أي ِبَقْدِر 17[الّرعد:  ِمياِهها. ويقاُل: َوِدَي َيِدي، وُكينِّ 

فيه: أْوَدى، حنُو: أْمَذى، وأْمَىن. قال اليزيدي: َوَدى ليبوَل، وَأْدَىل ليضِرَب، وال تقل أودى. والَوِديُّ: ِصغاُر الَفِسيل، 
 الطُّوِل. وأْوداُه: أْهَلَكُه، كأنه أسال َدَمُه. َوَوَدْيُت الَقِتيَل: أْعطَْيُت ِديـََتُه ِلَولِيِِّه، ويقاُل ِلما يـُْعَطى يفاعتباراً ِبَسَيالنِِه يف 

ِم: ِديٌَة. قال تعاىل: {َوِدَيٌة ُمَسلََّمٌة ِإَىل َأْهِلِه} [النَِّساء:   ].92الدَّ
، ومل »َذْرُه واحَذْرهُ «ُه لِِقلَِّة اْعِتَداِدِه به؛ وَذْرُه معناه َدْعُه، ومنه قوهلم: وذر: يقاُل: فالٌن َيَذُر الشَّْيَء، أي يـَْقِذفُ 

تَـنَ  ا ُيْستَـْعمْل ماِضيِه فإذا أُريَدُه قيل: تـَرََكُه، ومل ُيستعمل له مصدر وال اسم فاعل مبعىن الرتك، قال تعاىل: {َقاُلوا َأِجئـْ



ََّ َوْحَدُه َوَنَذَر َما   ُؤَ} [األعَراف: لِنَـْعُبَد ا ]، {َفَذْرُهْم َوَما 127]، {َوَيَذَرَك َوآِهلََتَك} [األعَراف: 70َكاَن يـَْعُبُد آَ
} [البَـَقَرة: 112يـَْفتَـُروَن } [األنَعام:  ] إىل أْمثالِِه، وْختِصيُصُه يف قولِه: {َوَيَذُروَن 278]، {َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الرَِّ

ا، حنُو 234ة: أَْزَواًجا} [البَـَقرَ  ] ومل يُقْل يتـْرُُكون وُخيلُِّفوَن. والَوَذَرُة: ِقْطعٌة ِمَن اللَّْحم وتْسِميُتها بذلك لِِقلَِّة االْعِتداِد 
 قوِهلم فيما ال يـُْعتدُّ به، هو حلٌَْم على وضٍم.

َتِقُل عن ورث: الوراثَُة واإلْرُث: انِتقاُل قـُْنية إليك عن غْريِك من غري َعْقٍد وال ما ْجير  ي ْجمرى العْقِد، ومسُِّي بذلك املُنـْ
َُْكُلونَ  ًء {َو  التـُّرَاَث} [الَفجر: املَيِّت، فيقاُل لِلِقْنيِة املَْوُروثَِة ِمرياٌث وإْرٌث، وتُراٌث: أْصُلُه ُوراٌث، فـَُقِلبت الواُو أِلفاً و

 ِط فيهنَّ إْرُث ِكتاٍب حمي     فـَيَـْنظُُر يف ُصُحٍف كالرِّ أي أْصِلِه وبَِقيَِّتِه. قال الشاِعُر: )100(»يُكمْ اْثبُتوا على َمشاِعرُِكْم فإنكْم على إْرِث أبِ «]، وقال (ص) : 19
]، 11]، {َوَورِثَُه أَبـََواُه} [النَِّساء: 16ويقاُل: َورِْثُت ماًال عن َزْيٍد، وَورِْثُت زَْيداً {َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد} [النَّمل: 

]. ويقاُل أْوَرَثِين املَيُِّت كذا {َوِإْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكَالَلًة} [النَِّساء: 233ى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك} [البَـَقَرة: {َوَعلَ 
ُ كذا {َوَأْوَرثْـَناَها َبِين ِإْسَرائِيَل } [الشَُّعَراء: 12 َّ ]، 28الّدخان: ]، {َوأَْوَرثْـَناَها قَـْوًما آَخرِيَن } [59]. وأْوَرَثِين ا

أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال حيَِلُّ َلُكْم َأْن 137]، {َوأَْوَرثـَْنا اْلَقْوَم} [األعَراف: 27{َوأَْوَرَثُكْم أَْرَضُهْم} [األحَزاب:  َ} ،[
َوِرَث كذا. ويقاُل ِلَمْن ُخوَِّل ]. ويقاُل ِلُكلِّ َمْن َحَصَل له شيٌء من غِري تـََعٍب: قد 19تَرِثُوا النَِّساَء َكْرًها} [النَِّساء: 

]. وقولُه: 10]، {أُوَلِئَك ُهُم اْلَوارِثُوَن } [املؤمنون: 72شيئاً ُمَهنِّئاً: أُوِرَث {َوتِْلَك اْجلَنَُّة الَِّيت أُورِثـُْتُموَها} [الّزخُرف: 
والِعْلِم والَفِضيَلِة ُدوَن املاِل. فاملاُل ال قْدَر له ِعْنَد األنبياِء ] فإنه يـَْعِين ِوَراثََة النـُّبـُوَِّة 6{َويَِرُث ِمْن آِل يـَْعُقوَب} [َمرَمي: 

الُعَلماُء َوَرثَُة «حىت يـَتَـَناَفُسوا فيه، َبْل قـَلَّما يـَْقتَـُنوَن املاَل وَميِْلُكونَُه. ُرِوَي عنه عليه وعلى آله الصالة والسالُم من قولِِه: 
ُ تعاىل فإشارٌة إىل ما َورِثُو  )101(»األنبياءِ  َّ ُه من الِعْلِم. واْستـُْعِمَل َلْفُظ الَوَرثَِة ِلكون ذلك ِبَغِري َمثٍَن وال ِمنَّة. َوَوَصَف ا

َِّ تعاىل وهو الباقي الدائم الذي يرُث اخلالئق، ويبقى  نَّه الَوارُث، من حيُث إنَّ األْشياَء ُكلَّها صائرٌة إىل ا بعد نـَْفَسُه 
واألرَض ومن عليها وهو خُري الوارثني أي يبقى بعَد فناِء الُكل، ويفىن َمن سواه فريجع ما  فنائهم ويرث السموات 

َِِّ ِمريَاُث السََّماَواِت َواَألْرِض} [آل ِعمَران:  ُ تعاىل: {َو َّ ] 180كان يف متليك العبادإليه وحده ال شريك له: قال ا
َِّ الواِحِد ]. 23وقال: {َوَحنُْن اْلَوارِثُوَن } [اِحلجر:  ً ِلَما ُرِوَي أنه يُناِدي: لَِمن املُْلُك اليوَم، فيقاُل  وكونُُه تعاىل وار

]، {أُورِثُوا اْلِكَتاَب ِمْن 169الَقهَّاِر. ويقاُل: َورِْثُت ِعْلماً من فالٍن، أي اْستـََفْدُت منه {َورِثُوا اْلِكَتاَب} [األعَراف: 
]. فإن 105]، {َيرِثـَُها ِعَباِدَي الصَّاِحلُوَن } [األنبَياء: 32 َأْوَرثـَْنا اْلِكَتاَب} [َفاِطر: ]، {ُمثَّ 14بـَْعِدِهْم} [الّشورى: 

َِّ الصاِحلُونَ  ال  الوراثََة احلقيقيَة هي أن َحيُْصَل لِإلنسان شيٌء ال يكوُن عليه فيه تَِبَعٌة، وال عليه ُحماَسَبٌة. وِعباُد ا
ْنيا على هذا يـََتناَوُلون شيئاً من الدُّ  ُب. وَمْن تَناَوَل الدُّ ُب، وعلى الَوْجِه الذي جيَِ ُب، ويف وْقِت ما جيَِ ْنيا إالَّ بَِقْدِر ما جيَِ

ْنيا مل «الوجِه ال ُحياَسُب عليها، وال يُعاَقُب، َبْل يكوُن ذلك له َعْفواً َصْفواً كما ُرِوَي أنه  َمْن حاَسَب نـَْفَسُه يف الدُّ
 َُّ  .)102( يف اآلخرةِ ُحياِسْبُه ا



: َمْوُروٌد. وقد ورد: الُوُروُد: أْصُلُه َقْصُد املاِء، مث ُيْستَـْعَمُل يف غريِِه، يقاُل: َوَرْدُت املاَء أرُِد ُوُروداً، فأ َوارٌِد. واملاءُ 
َرشَُّح للُوُروِد. والوْرُد: ِخالُف الصََّدِر، ]. والِوْرُد: املاُء املُ 23أْوَرْدُت اإلبَل املاَء {َوَلمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن} [الَقَصص: 

لناِر يُقاُل: َوَرَد املاَء، خبالف َصَدَر عنه، ومجع وارد للعقالء: واردون. والوِْرُد: يوُم احلُمَّى، إذا َوَرَدْت. واْستـُْعِمَل يف ا
]، {ِإَىل َجَهنََّم ِوْرًدا } 98ُد اْلَمْوُروُد } [ُهود: ]، {َوبِْئَس اْلِورْ 98على َسِبيِل الَفظاَعِة {َفَأْوَرَدُهْم النَّاَر} [ُهود: 

]. والوارُِد: الذي 99]، {َلْو َكاَن َهُؤَالِء آِهلًَة َما َوَرُدوَها} [األنبَياء: 98]، {أَنـُْتْم َهلَا َوارُِدوَن } [األنبَياء: 86[َمرَمي: 
ُم القوَم فـََيْسِقي َهلُْم. {َفَأْرَسُلوا َوارَِدهُ  أي ساِقيَـُهْم من املاِء املَْوُروِد، ويقاُل ِلُكلِّ َمْن يَرُِد املاَء  [19ْم} [يُوُسف: يـَتَـَقدَّ

] فقد قيَل فيه: َوَرْدُت ماَء كذا، إذا َحَضْرَتُه، وإن مل َتْشرَْع فيه. 71وارٌِد. وقولُه: {َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َوارُِدَها} [َمرَمي: 
َِّ والصاحلَِِني ال يـَُؤثُِّر فيهم، َبْل يكوُن حالُه فيها كَحاِل وقيَل: َبْل يـَْقَتِضي ذلك الشُّرُ  وَع، ولكْن َمْن كان من أولياِء ا

ُر ُكوِين بـَْرًدا َوَسَالًما َعَلى ِإبـَْراِهيَم } [األنبَياء:  َ ]. ويـَُعبـَُّر عن املَْحُموِم 69إِبراهيَم (ع) ، حيُث قال: {قـُْلَنا  لَكِبِد والَقْلِب، وفيه َجمارِي ملَْوُروِد، وعن إْتيا لوِْرِد. وَشْعٌر وارٌِد: مسرتِسٌل طويٌل. والَورِيُد: ِعْرٌق يـَتَِّصُل  ِن احلُمَّى 
ِم واْحلَياِة {َوَحنُْن أَقْـَرُب إَِلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد } [ق:  هو من  ] أي ِمْن نـََفِسِه أو َكِبِدِه أو قـَْلِبِه. والَوْرُد: قيَل:16الدَّ

 َشَجٍر َوْرٌد. الـوارِِد. وهو الذي يتقّدُم إىل املاِء. وَتْسِميَـُتُه بذلك لكونِِه أوََّل ما َيرُِد من ِمثاِر السََّنِة. ويقاُل لِنَـْوِر ُكلِّ 
ِري ِصَفِة السماِء: إذا اْمحَـرَّت ويقال: َورََّد الشََّجُر: َخرََج نـَْورُُه. وُشبَِّه به َلْوُن الفرِس، فقيَل: فرٌس َوْرٌد. َوَوَرَد يف تـَْفسِ 

ـراراً كالَوْرِد، أماَرًة للِقياَمِة، قال تعاىل: {فَِإَذا اْنَشقَِّت السََّماءُ َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدَِّهاِن } [الرَّ   ].37محن: امحِْ
ْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ يـَْعَلُمَها} [األنَعام: ورق: َورُق الشََّجِر، مجعُه: أْوراٌق، الواحدُة: َوَرَقٌة. ومجُعها: َوَرقاٌت {َوَما تَ 

له. وأْوَرَق فالٌن، ]. َوَورَّْقُت الشََّجَرَة: أَخْذُت َوَرَقها. والوارَقُة: الشََّجَرُة َخْضراُء الَوَرِق اَحلَسَنُة. وعاٌم أْوَرُق: ال َمَطَر 59
لثََّمِر يف قولِه: {وََكاَن َلُه َمثٌَر} إذا أْخَفَق ومل يـََنِل احلاَجَة، كأنه صاَر ذا َوَرٍق بال  َ عن املاِل  َمثَر. أال تـََرى أنه ُعربِّ

ْعِتباِر َلْونِِه يف حال َنَضاَرتِِه ِقيَل: بَِعٌري أْوَرُق، إذا صاَر 34[الكهف:  ]، قال ابُن عباٍس رضي هللا عنه: هو املاُل. و
َ به على َلْونِِه. وبَِعٌري أْوَرُق: َلْونُُه َلْوُن  لثـََّرى، وكَ الرَّماِد، واألْوَرُق من اِإلِبِل: أطيُبها حلمًا، ال سرياً وعمًال. و: َمحَاَمٌة َوْرقاُء. وُعربِّ َ عنه  لَوَرِق من قوهلم: َشَجرٌةَورَِقٌة أي كثريُة الورِق. كما ُعربِّ ما ُشبَِّه عن املاِل الكثِري، تشبيهاً يف الَكثْـَرِة 

لسَّ  اِب، و اِب والسَّْيِل والثـََّرى. قال الشاِعُر:لرتُّ  ْيِل، كما يقاُل: له ماٌل كالرتُّ
َي ومثَِّْر َوَرِقي  واْغِفْر َخطا

لكسر): الدَّراِهُم {فَابـَْعثُوا َأَحَدُكْم ِبَورِِقُكْم َهِذِه} [الكهف:   ] وُقرىَء: ِبَورِْقُكْم، وِبُوْرِقُكْم، ويقاُل: 19والَورُِق، (
 ِرٌق، حنُو َكْبد وَكِبد.َوْرٌق َووَ 

]. وتـََواَرى: اْستَـتَـَر 26وري: يقاُل: واَرْيُت كذا، إذا َستَـْرتُُه {َقْد أَنـَْزْلَنا َعَلْيُكْم لَِباًسا يـَُواِري َسْوآِتُكْم} [األعَراف:  حلَِْجاِب} [ص:  ِ ، وذلك إذا َستَـَر )103(َغْريِها]، وُرِوي أن النيبَّ (ص) كان إذا أراَد َغْزوًة َورَّى بِ 32{َحىتَّ تـََواَرْت 
ُم الذيَن على وجه األرِض يف الَوْقِت ليَس َمْن َمَضى وال َمْن  َخَرباً وأْظَهَر َغيْـرَُه. والَوَرى: قال اخلليُل: الَوَرى األ



ْشخاِصِهْم. َوَوراُء إذا قيَل: وَراءَ  َزْيٍد كذا، فإنه يقاُل ِلَمْن َخْلَفُه، حنُو  يـَتَـَناَسُل بـَْعَدُهْم فكأنـَُّهْم الذيَن َيْستـُُروَن األرَض 
]، {فـَْلَيُكونُوا ِمْن َوَراِئُكْم} 13]، {اْرِجُعوا َورَاءَُكْم} [اَحلديد: 71قولِه: {َوِمْن َوَراِء ِإْسَحاَق يـَْعُقوَب } [ُهود: 

اَمُه، حنُو {وََكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌك} [102[النَِّساء:  ]؛ وقولُه:{أَْو ِمَن َوَراِء ُجُدٍر} 79الكهف: ]. ويقاُل ِلما كان ُقدَّ
ْعِتباِر الذي يف اجلاِنِب اآلَخِر. وقولُه: {َورَاَء 14[اَحلشر:  ] فإن ذلك يقاُل يف أيِّ جاِنٍب من اِجلداِر، فهو وراَءُه 

َِّ ] أي َخلَّْفوُه بـَْعَد َمْوِِْم، وذلك تْبِكيٌت َهلُْم يف أنْ 101ُظُهورِِهْم} [البَـَقَرة:  تِِه. 187تعاىل به. وقولُه: {فـَنَـَبُذوُه َورَاَء ُظُهورِِهْم} [آل ِعمَران:  مل يـَتَـَوصَُّلوا مباهلِِْم إىل اْكِتساِب ثـََواِب ا ] فـَتَـْبِكيٌت َهلُْم، أي مل يـَْعَمُلوا به ومل يـََتَدبـَُّروا آ ابْـتَـَغى أْكثـََر مما بـَيَّناُه وَشَرْعناُه ِمْن تـََعرٍُّض لَِمْن َحيُْرُم التـََّعرُُّض  ] أي من7وقولُه: {َفَمِن ابـْتَـَغى َوَراَء َذِلَك} [املؤمنون: 
َرُه. وقوله: {َوَيْكُفُروَن ِمبَا َوَراَءُه} [البَـَقَرة:  ] اقـَْتَضى معَىن ما بعَدُه. ويقاُل: َورَِي 91له، فقد تـََعدَّى َطْوَرُه وَخَرَق ِستـْ ً، إذا ا فيه، كما قال: الزَّْنُد يَرِي َوْر رُُه، وأْصُلُه أْن ُخيْرَِج الناَر ِمْن َوَراِء املُْقَدِح، كأمنا ُتُصوَِّر ُكُموُ  َخَرَجْت 

 َكُكُموِن النار يف َحَجرِهِ 
وارِي الزَّْنِد، إذا كان  ]. ويقاُل: فالنٌ 71يقاُل: َوِرَي يَرِي ِمْثُل َوِيلَ يَِلي: {أَفـََرأَيـُْتُم النَّاَر الَِّيت ُتوُروَن } [الواِقَعة:  

، لإلْغراِء. ومعناُه: ُمْنِجحاً، و: كاِيب الزَّْنِد: إذا كان ُخمِْفقاً. واللَّْحُم الوارِي: السَِّمُني. والَوراُء: وَلُد الَوَلِد. وقوُهلم: وراَءكَ 
ً خَّْر. يقاُل: َوراَءَك أوَسَع َلَك، ُنِصب ِبِفْعل ُمْضَمٍر أي اْئت، وقيَل: تقديرُ  ُه يكْن أوسع َلك، أي تـََنحَّ، وائت مكا

 أوَسَع لك. والتـَّْوراُة: الِكتاُب الذي ورثُوُه عن موسى (ع).
] 11[الِقَياَمة:  وزر: يقال َوَزَر َيزُِر َوَزراً وَأْوَزَر يُوِزُر فهو َموزوٌر، وأصُلُه ِمَن الَوَزِر الذي هو املَْلَجأُ. {َكالَّ َال َوَزَر }

ْلَنا أَْوزَاأي ال َمْلجَ  ًرا َأ، ومنه الوزير الذي يلتجىء إليه احلاكم ليؤازرُه يف األمور. والِوْزُر: الثِّْقُل. قوله تعاىل: {َوَلِكنَّا محُِّ
لثقل {لَِيْحِمُلوا أَْوزَاَرُهْم َكاِمَلةً 87ِمْن زِيَنِة اْلَقْوِم} [طه:  ]. وَمحُْل وْزِر الَغْري يف 13] وكقوِلِه: {َولََيْحِمُلنَّ أَثـَْقاَهلُْم َوأَثـَْقاًال َمَع أَثـَْقاهلِِْم} [الَعنكبوت: 25اْلِقَياَمِة} [الّنحل:  يـَْوَم ] أي أثقاًال. ويعربَّ بذلك عن اِإلمث كما يعبـَُّر عنه 

ا بعَدُه كان له أجرُ «احلقيقِة هو على حنو ما أشار إليه (ص) بقوِلِه:  ُه ومثُل أجورهم من َمْن َسنَّ ُسنًَّة َحَسَنًة فُعمَل 
ا بعده كان عليه ِوْزرُه ومثُل أوزارهم أي ِمْثل  )104(»غَري أْن ينـُْقص من أجورِهم شيئًا، ومْن سنَّ ُسنًَّة سيَِّئًة فُعمل 

ا. وقولُه: {َوَال َتِزُر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى} [األنَعام:  ِه وال ُجياَزى َأَحٌد ] ال ْحيِمُل َأَحٌد َذْنَب َغريِ 164وْزِر َمْن َعِمَل 
] أي ما 2ح: ِبَذْنِب غريِِه، أي ال ُحيَْمُل ِوْزرُُه ِمْن حيُث يـَتَـَعرَّى املَْحُموُل عنه. وقولُه: {َوَوَضْعَنا َعْنَك وِْزَرَك } [الشَّر 

ْصَت بِه َعْن تَعاطي ما كاَن عليه قـَْومُ  َك، أو: حططنا ُكْنَت فيه من الشأن الذي كان يرهقك، فُأْعِفيَت مبا ُخصِّ
عنك عبء البحث عن الشُّْرعة واملنهاج الذي كان يُثقُل كاهلك. وأما قوله تعاىل: {َحىتَّ َتَضَع احلَْْرُب أَْوزَاَرَها} 

] أي حىت يضع أهل احلرب أسلحتهم فال يقاتلون. وقيل: حىت ال يبقى إالّ مسلٌم أو مسامل. و(وَأَعدُّوا 4[َحممَّد: 
ُتُه أْوَزاَر احلرب) أي  ً ُمواَزرًَة: أَعنـْ ا، وَوَضَعِت احلرُب أوزاَرها، أي انقضت. واملُواَزَرُة: املعاَونَُة يقاُل: واَزْرُت فال آالِ

ً.29على أَْمرِِه. ويف قوله تعاىل: {َواْجَعْل ِيل َوزِيًرا ِمْن أَْهِلي } [طه:   ] أي معاو



ُتُه عنه {َوُحِشَر ِلُسَلْيَماَن ُجُنوُدُه ِمَن اجلِْنِّ َواِإلْنِس َوالطَّْريِ فـَُهْم يُوَزُعوَن } وزع: يقاُل: َوَزْعُتُه عن كذا: َمنَـْعُتُه وَكَففْ 
َعِديَن، كما يكوُن اجلْيُش 17[النَّمل:  م َمَع َكثْـَرِِْم وَتفاُوِِْم مل يكونُوا ُمْهَمِلَني وُمبـْ ] فقوله: يُوزُعون إشارٌة إىل أ

] فهذا َوزٌْع على َسِبيِل الُعُقوبَِة، كقولِه: 19] إىل قولِه: {فـَُهْم يُوَزُعوَن } [ُفّصَلت: 19{َويـَْوَم ُحيَْشُر} [ُفّصَلت: َعرَِِّْم، َبْل كانُوا َمُسوِسَني وَمْقُموِعَني. وقيَل يف قولِه: يُوَزُعوَن، أي ُحِبس أوهلُْم على آِخرِهم. وقولُه: الكثُري املَُتأدَّى مبَِ 
لشيِء، يقاُل: 21َقاِمُع ِمْن َحِديٍد } [اَحلّج: {َوَهلُْم مَ  ]. وقيَل: ال ُبدَّ للسُّْلطاِن ِمْن َوَزَعة، وقيَل: الُوُزوُع: الُولُوُع 

ََّ تعاىل يُوزُِعُه بِ  لشيِء، إذا أُوِلَع به، كأن ا ً، إذا أْهلََمُه الشُّْكَر. وقيَل: هو ِمْن أْوزَع  ُ فال َّ . ورُجٌل ُشْكرِهِ أْوزََع ا
] قيَل: معناُه َأهلِْْمين، وحتقيُقُه: حبِّب إيلَّ ذلك واْجَعْلِين 19َوُزوٌع. وقولُه: {َربِّ أَْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك} [النَّمل: 

 حبيُث أزُع نـَْفِسي عن الُكْفراِن.
ً وزِ  لِقْسِط والَقبَّاِن. وزن: الَوْزُن: َمْعرَِفُة َقْدِر الشَّيِء. يقاُل: َوَزنـُْتُه َوْز ُر  نََة. واملَُتعاَرُف يف الَوْزِن عنَد العامَِّة: ما يـَُقدَّ

ْلِقْسَطاِس اْلُمْسَتِقيِم} [اإلسَراء:  ِ ْلِقْسِط} [الرَّمحن: 35وقولُه: {َوزِنُوا  ِ ] إشارٌة إىل ُمراعاِة 9]، {َوأَِقيُموا اْلَوْزَن 
َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َمْوُزوٍن } [اِحلجر:  املَْعَدَلِة يف مجيِع ما يـََتَحرَّاهُ  اإلنساُن من األْفعاِل واألْقواِل. وقولُه: {َوأَنـْبَـتـْ

ْعِتداٍل، كم19 ُ تعاىل، وأنه َخَلَقُه  َّ ٍر، معلوٍم حسَب احلاَجِة، وقيَل: َبْل ذلك إشارٌة إىل ُكلِّ ما أْوَجَدُه ا ا ] أي مقدَّ
َّ ُكلَّ َشيْ  ] فإشارٌة إىل الَعْدِل 8]. وقولُه: {َواْلَوْزُن يـَْوَمِئٍذ احلَْقُّ} [األعرَاف: 49ٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر } [الَقَمر: قال: {ِإ

ْفِظ ]. وذََكَر يف َمواِضع املِيزاَن بِلَ 47يف ُحماَسَبِة الناِس، كما قال: {َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط ِليَـْوِم اْلِقَياَمِة} [األنبَياء: 
ملُحاَسِبَني. ويقاُل: َوَزْنُت لُِفَالٍن، َوَوَزنـُْتُه كذا {َوإِ  جلمِع اعتباراً  ملُحاِسِب، ويف َمواِضَع  َذا َكاُلوُهْم أَْو الواِحد اعتباراً 

 ]. ويقاُل: قام ِميزاُن النهاِر: إذا انْـَتَصَف.3َوزَنُوُهْم ُخيِْسُروَن } [املطّفِفني: 
يَِّة املُتَِّصَلِة، كاِجلْسِم الواحِد، إذا قـُْلَت: َوَسُطُه وسط: َوَسُط الشيءِ  : ما َلُه طََرفاِن ُمَتساِو الَقْدِر. ويقاُل ذلك يف الَكمِّ

يَِّة املُنـَْفِصَلِة، كشيٍء يـَْفِصُل بـَْنيَ  لسُُّكوِن، يقاُل يف الَكمِّ ْنيِ  ِجْسمَ َصْلٌب. وَضَرْبُت َوَسَط رأِسِه، بفتِح السِني، وَوْسٌط 
رًة يقاُل فيما له َطَرفاِن َمْذُموماِن، يقاُل: هذا أْوَسطُُهْم َحَسباً، إذا كان يف واِسطَ  ِة حنُو َوْسُط القوِم كذا. والَوَسُط 

ن اإلْفراِط قوِمِه، وأْرفـََعُهْم َحمَال. وكاجلُوِد الذي هو بـَْنيَ الُبْخِل والسََّرف، فـَُيْستَـْعَمُل اْسِتْعماَل الَقْصِد املَُصوِن ع
] أي: عدًال، 143ة: والتـَّْفرِيِط، فـَُيْمَدُح به حنُو السَّواِء والَعْدِل، والنََّصَفِة حنُو: {وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا} [البَـَقرَ 

رًة يقاُل فيما له َطَرٌف حمموٌد وَطَرٌف مَ 28خياراً، وعلى ذلك: {قَاَل أَْوَسُطُهْم} [الَقَلم:  ْذُموٌم، كاَخلْريِ والشَّرِّ، ]. و
َعَلى  وُيَكىنَّ به عن الرَِّذِل، حنُو قوِهلم: فالٌن َوَسٌط من الّرِجاِل، تنبيهاً أنه قد َخرََج من َحدِّ اَخلْري. وقولُه: {َحاِفُظوا

لنهار238الصََّلَواِت َوالصََّالِة اْلُوْسَطى} [البَـَقَرة:  ا بـَْنيَ ] َفَمْن قال الظُّْهَر، فاعتباراً  ؛ ومن قال املَْغِرَب، فَِلَكْوِ
ا بـَْنيَ صالِة الل يل والنهاِر وهلذا قال: الرَّْكَعتَـْنيِ وبـَْنيَ األْرَبِع اللَّتَـْني ُبِين عليهما َعَدُد الرَّْكعات؛ ومن قال الصُّْبَح، فَِلَكْوِ

لذِّْكِر ِلكَ 78{َوقـُْرآَن اْلَفْجِر} [اإلسَراء:  ثْـَرِة الَكَسِل عنها إذ قد ُحيْتاُج إىل الِقياِم إليها من َلِذيِذ ]، وَختِْصيُصها 
النـَّْوِم. ومن قال: َصالُة الَعْصِر، فقد ُروي ذلك عن النيبِّ (ص) ، فَِلَكْون وْقِتها يف أْثناِء األْشغال ِلعامَِّة الناِس، 



َلها وإّما بـَْعَدها َمْن فاتـَْتُه صالُة الَعْصِر «. ولذلك تـََوعََّد النيبُّ (ص) فقاَل: خبالِف سائِِر الصلواِت اليت َهلا فراٌغ إّما قَـبـْ
ب الصالة] وهلَذا قال هللا الَعليُّ احلكيم: {أَِقِم الصََّالَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس} » فكأمنا ُوِتَر أْهَلُه وماَلهُ  [سنن الدارمي ـ 

ََّ سبحانَُه وتعاىل أ78[اإلسَراء:  ملَُحافظِة على كلِّ صالٍة.]. وهكذا نـََرى أنَّ ا  مر 
أَْرِضي  وسع: السََّعُة: تقاُل يف األمِكَنِة ويف احلَاِل ويف الِفْعِل، كالُقْدَرِة واجلُوِد وحنو ذلك. َفِفي املكاِن حنُو قولِه: {ِإنَّ 

َِّ َواِسَعًة} [النَِّساء: 56َواِسَعٌة} [الَعنكبوت:  احلاِل قولُه تعاىل: {لِيـُْنِفْق ُذو َسَعٍة ]. ويف 97]، {أَملَْ َتُكْن أَْرُض ا
] والُوْسُع ِمَن الُقْدرَِة: ما يـَْفُضُل عن َقْدِر 236]، {َوَمتُِّعوُهنَّ َعَلى اْلُموِسِع َقَدرُُه} [البَـَقَرة: 7ِمْن َسَعِتِه} [الّطَالق: 

ُ نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها} [البَـقَ  َّ ] تنبيهاً أنه ُيَكلُِّف َعْبَدُه ُدَوْيَن ما يـَُنوُء به ُقْدَرتُُه، 286َرة: املَُكلَِّف، قال: {الَ ُيَكلُِّف ا
ُ ِبُكُم الْ  َّ ُيْسَر َوالَ يُرِيُد وقيَل: معناُه: ُيَكلُِّفُه ما يـُْثِمُر له السََّعَة، أي َجنًَّة َعْرُضها السمواُت واألرُض كما قال {يُرِيُد ا

] فَـَوْصٌف له، حنُو: {َأَحاَط ِبُكلِّ َشْيٍء 98]. وقولُه: {َوِسَع ُكلَّ َشْيٍءِعْلًما } [طه: 185ِبُكُم اْلُعْسَر} [البَـَقَرة: 
ُ َواِسٌع َعِليٌم } [البَـَقَرة: 12ِعْلًما } [الّطَالق:  َّ َُّ َواِسًعا َحِكيًما } [النَِّساء: 247]. وقولُه: {َوا ]، {وََكاَن ا

] و 80وِعْلِمِه وَرْمحَِتِه وِإْفضالِِه، كقولِه: {َوِسَع َريبِّ ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما} [األنَعام:  ] فعبارٌة عن َسَعِة ُقْدَرتِهِ 130
ت: 156{َوَرْمحَِيت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء} [األعَراف:  َّ َلُموِسُعوَن } [الّذاَر َْيٍد َوِإ ِ َناَها  ]. ويف قوله: {َوالسََّماَء بـَنَـيـْ

أي أن هللا سبحانه يوّسعها يف اجلهات. َوَوِسَع الشيُء: اتََّسَع، والُوْسُع: اِجلَدُة والطَّاَقُة.  ] االتساع يف اجلهات.47
 ويقاُل: يـُْنِفُق على َقْدِر ُوْسِعِه. وأْوَسَع فالٌن، إذا كاَن له الِغَىن، وصاَر ذا َسَعة.

َي َقْدٌر َمْعُلوٌم ِمَن اَحلْمِل َكِحْمِل الَبِعري: َوْسقاً. وسق: الَوْسُق: َمجُْع املُتَـَفّرِِق، يقاُل: َوَسْقَت الشيَء: إذا مجََ  ْعَتُه. ومسُِّ
قٌة واِسٌق، ونُوٌق َمواِسيُق، إذا َمحََلْت، َوَوسَّقْ  ـُت احلِْنطَـَة: وقيل: هو ِستُّوَن صاعاً. وأْوَسْقُت الَبِعَري: َمحَّْلُتُه ِمحَْلُه. و

] قيل: وما َمجََع من 17 املاَء: َمحََلْتُه. وقولُه: {َواللَّْيِل َوَما َوَسَق } [االنشقاق: َجَعْلُتها َوْسقاً. َوَوَسَقِت الَعْنيُ 
الظَّالِم. وقيل: وما ساق، ألنَّ ظُلَمَة اللَّيل تسوُق ُمعَظم اَألحياء إىل مساِكنهم. وقيَل: وما َتسوُق من الَكَواِكب. 

اِإلبُل املَْجُموَعُة، كالرُّفْـَقِة من الناِس. واالتِّساُق: االْجِتماُع واالطِّراُد. {َواْلَقَمِر ِإَذا َوَوَسْقُت الشيَء: َمجَْعُتُه. والَوِسيَقُة: 
 ] أي إذا استوى واجتمع وتكاَمَل.18اتََّسَق } [االنشقاق: 

ا تَـ  َتَضمَُّن معىن الرَّْغَبِة. قاَل تَعاىل: {َوابـْتَـُغوا وسل: الَوِسيَلُة: التـََّوصُُّل إىل الشَّيِء ِبَرْغَبٍة، وِهَي أَخصُّ ِمَن الَوِصيَلِة ألَّ
تَـُغوَن ِإَىل َرُِِّم 35إَِلْيِه اْلَوِسيَلَة} [املَائدة:  لطَّاعاِت، وقاَل َتعاىل: {الَِّذيَن َيْدُعوَن يـَبـْ ] أي اْطُلبوا إىل ِهللا َتعاىل الُقْربََة 

لِعْلِم والِعباَدِة، وَحتَّرِي َمَكارِِم ]. وَحقيَقُة الَوسيلَ 57اْلَوِسيَلَة} [اإلسَراء:  ِة إىل هللا تعاىل: ُمراعاُة َسبيِلِه ـ عزَّ وجلَّ ـ 
الشَّريعِة. والواِسُل: الراِغُب إىل ِهللا َتعاىل. ويقال: َوَسَل إليه: تَقرَّب. قال لبيد: بلى كلُّ ذي رأٍي إىل هللا واِسُل. 

ا َدَرَجٌة يف اجلَنَِّة ال «نَِّة. كما ُروي عن النّيب (ص) أنَُّه قاَل: وقيل: الَوِسيَلُة أْفَضُل َدَرجاِت اجلَ  َّ َسُلوا َهللا ِيلَ الَوسيلَة فإ
. ولذا نرى املسلمني يدعون، عند مساع األذان أو قـَْبَل  )105(»يناُهلا إالَّ عبٌد واِحٌد مؤِمٌن، وأرجو أن أكوَن هو



لصَّالِة، هذا الّدعاَء:  ْعَوِة التَّامَّة، والصَّالِة القائَِمة، آِت سيَِّد ُحمَمَّداً الَوسيَلَة والَفِضيَلَة الل«الشُّروع  َرَجَة الرَّفيعَة العالية، وابـَْعْثُه اللَُّهمَّ املَقاَم املَْحُموَد الذي َوَعْدَتُه إنََّك ال ُختِْلُف املِيعادَ همَّ ربَّ هذه الدَّ  ».والدَّ
َمُة: األثـَُر. يقاُل: َوَمسُْت الشيَء َوْمساً، ِإَذا أثـَّْرُت فيه ِبِسَمة {ِسيَماُهْم ِيف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر وسم: الَوْسُم: التأثُري.  والسِّ

ٍت لِْلُمتَـَومسَِِّني } [اِحلجر273]، {تـَْعرِفـُُهْم ِبِسيَماُهْم} [البَـَقَرة: 29السُُّجوِد} [الَفْتح:  َ : ]. وقولُه: {ِإنَّ ِيف َذِلَك َآل
اتـَُّقوا ِفراَسَة املُْؤِمِن فإنه يـَْنظُُر «] أي للُمْعَتِربِيَن العارِِفَني املُتَِّعِظَني. والتـََّوسُُّم هو الِفَراَسُة أو الِفْطَنُة. قال (ص) : 75

 َِّ لتـََّوسُّمِ «وقال (ص) :  )106(»بُِنوِر ا َِِّ عباداً يعرفوَن الناَس  َنِسُمُه َعَلى اْخلُْرطُوِم . وقوله: تعاىل {سَ )107(»إنَّ 
ا كقوِلِه {تـَْعِرُف ِيف َوُجوِهِهْم َنْضَرَة النَِّعيِم } [املطّفِفني: 16} [الَقَلم:  ]. وفالٌن 24] أي نـَُعلُِّمُه بَعالَمة يـُْعَرُف 

عليها أثـَُر اجلمال. ومْوِسُم  َوِسيُم الَوْجِه: َحَسُنُه، وهو ُذو َوساَمة: عبارٌة عن اجلماِل. وفالنَُة ذاُت ِميَسم، إذا كان : َمْعَلُمُهْم الذي َجيَْتِمُعوَن فيه. مجعه: املَواِسُم.  احلاجِّ
َنُة: الَغْفَلُة والَغْفَوُة، قال تعاىل: {َال َُْخُذُه ِسَنٌة َوَال نـَْوٌم} [البَـَقَرة:  ] أْي ال يـَْغُفُل عِن اخللِق 255وسن: الَوَسُن، والسِّ

ئمة.وال َيْسُهو. و: رجُ   ٌل َوْسناُن. وتـََوسََّنها: تـََغشَّاها قهراً وهي َوْسىن، أي 
. قال تعاىل: {فَـ  َوْسَوَس وسوس: الَوْسَوَسُة: اَخلْطَرُة الرَِّديَئُة، وأْصُلُه ِمَن الَوْسواِس، وهو صْوُت احلَْلِي، واهلَْمُس اخلَِفيُّ

] أي من شرِّ الشيطاِن. والوسواُس: يقاُل ملا خيطُُر 4اِس} [النَّاس: ]، {ِمْن َشرِّ اْلَوْسوَ 120إِلَْيِه الشَّْيطَاُن} [طه: 
 لقلِب من شرٍّ، وملا ال خَري فيه.

ملَنْ  ُسوِج. وشي: َوَشْيُت الشيَء َوْشيًا: َجَعْلُت فيه أثراً ُخياِلُف ُمْعَظَم َلْونِِه، واْستـُْعِمَل الَوْشُي يف الكالِم، تشبيهاً 
َيُة: من الَوشْ  ِي، وهي من ألواِن البهائِِم: بياٌض يف سواٍد وسواٌد يف بياٍض. قال تعاىل: {ُمَسلََّمٌة َال ِشَيَة ِفيَها} والشِّ

َيَة هي اللوُن يف الشيِء خيالُف عامَة لونِِه. و: ثْوٌر ُمَوشَّى الَقوائِِم. 71[البَـَقَرة:  ا، ألنَّ الشِّ ] أي ال َلْوَن فيها سوى لوِ
ه عِن النَّمَّاِم، فيقاُل: َوَشى به إىل ذي السلطة َوْشياً وِوشايًة؛ وَوشى فالٌن كالمُه: عبارًة عن الَكِذِب، والواِشي ُيَكىنَّ ب

 حنُو َموََّهُه َوَزْخَرَفُه.
وصب: الَوَصُب: السُّْقُم الالَّزِم. وقد َوِصَب فالٌن يوَصُب َوْصباً: َمِرَض فهو وِصٌب؛ وَأْوَصَب الشيُء: داَم وثبَت؛ 

]، {َوَلُه الدِّيُن َواِصًبا} 9ْوَصَبُه كذا، فهو يـَتَـَوصَُّب، حنُو يـَتَـَوجَُّع. قال تعاىل: {َوَهلُْم َعَذاٌب َواِصٌب } [الصَّافات: وأ
، وتنبيٌه أنَّ َجزاَء من فـََعَل ذلك عذاٌب الزٌم َشِديٌد. ويكوُن الدِّيُن َهُهن52[الّنحل:  ا ] فـَتَـَوعٌُّد ِلمن اختَََّذ إَهلْنيِ

يِع أْحوالِِه، كما َوَصَف به  َِّ على اِإلْنساِن َأْن يُِطيَعُه دائِماً يف مجَِ املَالِئَكَة الطاَعَة. ومعىن الواِصب: الداِئُم، أي َحّق ا
ََّ َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن } [الّتْحرمي:  ً: ]. ويقاُل: َوَصَب الشيءُ 6حيُث قال: {َال يـَْعُصوَن ا  َيِصُب ُوُصو

ْيُن: َوَجَب.  دام. َوَوَصَب الدَّ
وصـد: الَوصيد: من أْوَصْدُت الباَب أي أَْغَلْقُتُه، ويقال للجبِل أو لفناِء الدار، أو الكهِف، ومجُعه وصاِئد. قوله 

ْلَوِصيِد} [الكهف:  ِ ِسٌط ِذَراَعْيِه  وَصْدُت الباَب، وآصْدتُُه: أي ] أي بباب الكهف. يقاُل: أ18َتعاىل: {وََكْلبُـُهْم َ



ٌر ُمْؤَصَدٌة } [البَـَلد:  َ ]: ُمْطِبَقٌة. وكذلك: {ِإنـََّها َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدٌة } 20أْطبَـْقُتُه وأْحَكْمُتُه. وقال تعاىل: {َعَلْيِهْم 
 نِم، ومجعها َوَصائد.]. والوِصيد: املُتقاِرُب األُصوِل، والوصيدُة: البيُت املتََّخُذ من حجارٍة للغ8[اهلَُمزة: 

ا هي احلاُل املتنقِّلة، والنعُت مبا كاَن يف َخلْ  َفِة: ِإمنَّ ٍق أو وصف: الَوْصُف: ِذْكُر الشيِء ِحبِْلَيِتِه ونْعِتِه، ويقال يف الصِّ
ِطًال. قال تعاىل: {َوَال تـَُقوُلو  ا ِلَما َتِصُف أَْلِسنَـُتُكُم ُخُلٍق، كالّزِنِة اليت هي َقْدُر الشيِء. والَوْصُف قد يكوُن َحّقاً و

ً. وقولُه عزَّ وجلَّ: {ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفوَن 116اْلَكِذَب} [الّنحل:  ] تنبيهاً على كون ما َيْذُكُرونَُه َكِذ
من الناِس، مل يـَُتصوَّْر عنه متِْثيٌل  ] تنبيهٌ على أنَّ أْكَثر ِصفاتِِه ليس على َحَسِب ما يـَْعَتِقُدُه كثريٌ 180} [الصَّافات: 

َِِّ اْلَمَثُل اَألْعَلى} [الّنحل:  ]. ويقاُل: اتَّصف 60وتشبيٌه، وأنه يـَتَـَعاَىل عمَّا يقوُل الُكفَّاُر. وهلذا قال عزَّ وجلَّ: {َو
َر. والَوِصيُف: اخلاِدُم، والَوِصيَفُة: الشيُء يف عْنيِ الناِظِر، إذا اْحَتَمَل الَوْصَف. وَوَصَف الَبِعُري ُوُصوفاً. إذا أجا َد السَّيـْ

 اخلاِدَمُة.
اِد َطَريف الدائَِرِة، وُيضادُُّه االْنِفصاُل. وُيْستَـْعَمُل الَوْصُل  اُد األشياِء بعِضها ببعٍض، كاحتِّ يف األْعياِن وصل: االتِّصاُل: احتِّ

َُّ تعاىل ُ بِِه َأْن يُوَصَل} [البـََقَرة: ويف املَعاِين. يقاُل: َوَصْلُت فالنـاً. قال ا َّ ]، وقوله: {ِإالَّ 27: {َويـَْقَطُعوَن َما أََمَر ا
نَـُهْم ِميثَاٌق} [النَِّساء:  َنُكْم َوبـَيـْ ] أي يـُْنَسُبون. يقاُل: فالٌن ُمتَِّصٌل بُفالٍن، إذا كان بينهما 90الَِّذيَن َيِصُلوَن ِإَىل قـَْوٍم بـَيـْ

] أي أْكثـَْر َهلُُم الَقْول َمْوُصوًال بعُضه 51ولُه َعزَّ وجلَّ: {َوَلَقْد َوصَّْلَنا َهلُُم اْلَقْوَل} [الَقَصص: ِنْسبٌة أو ُمصاهرٌة. وق
: {َوَال ببعٍض، واملَْوِصُل: ُكلُّ َمْوِضَعْنيِ َحَصَل بيَنهما ُوْصَلٌة، حنُو َمْوِصِل البعِري أي، ما بـَْنيِ العُجِز والَفِخِذ، وقولهُ 

] هو أنَّ أحَدُهْم كان إذا َولدْت له شاتُُه ذََكراً وأنـَْثى قاُلوا: َوَصَلْت أخاها، َفال 103ٍة َوَال َحاٍم} [املَائدة: َوِصيلَ 
ِصُل َيْذَحبُوَن أخاها آلهلِتِهم من أْجِلها. وقيل: الوِصيَلُة: الِعمارُة، واِخلْصُب، والَوِصيَلُة: األرُض الواِسَعُة ذاُت كٍإل تتَّ 

ى ذات َكٍإل. ويقاُل: هذا َوْصُل هذا، أي ِصَلُتُه. وحام: هو الذَكر من اِإلْبِل كانِت العرُب إذا أنتجْت من ُصْلبه ُخر 
 عشَر أَْبُطٍن قالوا: قد محى ظهَره فال ُحيَمُل عليه وال َميَْتِنُع مْن ماء وال من مرعى..

لَوْعِظ واإلرشاِد. ويقاُل: وصى: َوصَّى وأَْوَصى وأََمَر َوَعهَد: َنظَائُِر؛ والَوصِ   ً ُم إىل الغِري مبا يـَْعَمُل ِبِه ُمْقَرتِ َا ِإبْـَراِهيُم بَِنيِه َويـَْعُقوُب} [البَـَقَرة: يَُّة: التـََّقدُّ َُّ عزَّ 132أْوصاُه، وَوصَّاُه. قال تعاىل: {َوَوصَّى ِ ] وُقِرىَء: وأْوَصى، وقال ا
َنا الَّ  َنا اِإلْنَساَن} [الَعنكبوت: 131ِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب} [النَِّساء: وجلَّ: {َوَلَقْد َوصَّيـْ ]، {ِمْن بـَْعِد 8]، {َوَوصَّيـْ

َا َأْو َدْيٍن} [النَِّساء:  ] أي تنفَّذ الوصية والدَّين قبل توزيع الرتَّكة، {ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِحَني 12َوِصيٍَّة يُوَصى ِ
ُه بعَد موتِِه، أو جَعَلُه وصّياً يف مالِِه وعيالِِه؛ وَتواَصى 106ملَائدة: اْلَوِصيَِّة} [ا َّ ]. وَوصَّى فالٌن لفالٍن بكذا: ملََّكُه ِإ

لصَّْربِ } [الَعصر:  ِ حلَْقِّ َوتـََواَصْوا  ِ ]، {أَتـََواَصْوا ِبِه َبْل ُهْم قـَْوٌم 3القوُم: إذا أْوَصى بعُضهم إىل بعٍض {َوتـََواَصْوا 
ت:   ].53طَاُغوَن} [الّذارَ

يت مبعىن: املَْوِضِع ومجُعُه مواِضُع {ُحيَّرِفُوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه} [النِّ  ، وقد  ]، 46َساء: وضع: الَوْضُع: أَعمُّ من اَحلطِّ
]. 14ُضوَعٌة } [الَغاِشَية: ويقاُل ذلك يف احلَْمِل، واِحلْمِل. ويقاُل: َوَضَعِت اَحلْمَل، فهو َمْوُضوٌع {َوَأْكَواٌب َموْ 



ِم } [الرَّمحن:  َ ] فهذا الَوْضُع عبارٌة عن اإلجياِد واخلَْلِق. َوَوَضَعِت املرأُة احلَْمَل َوْضعاً 10وقوله: {َواَألْرَض َوَضَعَها ِلَأل
ُ َأْعَلُم ِمبَا وَ  َّ َها َقاَلْت َربِّ ِإّينِ َوَضْعتـَُها أُنـَْثى َوا ]. فأما الُوْضُع، والتُّْضُع، فأن 36َضَعْت} [آل ِعمَران: {فَـَلمَّا َوَضَعتـْ

كََّة ُمَبارًَكا} [آل َحتِْمَل يف آِخِر ُطْهرِها يف ُمْقَبِل احلَْيِض. َوَوْضُع البيِت: بناُؤُه {ِإنَّ َأوََّل بـَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بِبَ 
ً يـَْلَقاُه َمْنُشوًرا }  ]. َوَوْضُع الِكتاُب: هو إْبراُز أْعمالِ 96ِعمَران:  الِعباِد، حنُو قولِه: {َوُخنْرُِج َلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتا

راِع ]. َوَوَضَعِت الدَّابَُّة، َتَضُع يف َسْريِها: َأْسَرَعْت. ودابٌَّة َحَسَنُة املَْوُضوِع. وأْوَضْعُتها: َمحَْلُتها على اِإلسْ 13[اإلسَراء: 
َعُه، وثِْقَلُه، وحنَو ذلك. والَوِضيَعُة: 47ُكْم} [الّتوَبة: {َوَألْوَضُعوا ِخَاللَ  ]. والَوْضُع يف السَّْريِ، اْسِتعاَرٌة، كقوِهلم: أْلَقى 

ُ الضََّعِة، يف ُمقا يٍع: بـََلِة َرفِ اَحلِطيَطُة من رأِس املاِل. وقد َوِضَع الرُجُل يف ِجتَاَرتِِه يـَْوَضُع: إذا َخِسَر. ورُجٌل َوِضيٌع: بنيِّ
ِ الّرِفـَْعِة.  بـَنيِّ

 ].15وضن: الَوْضُن: َنْسُج الدِّرِْع، وُيْسَتعاُر ِلُكلِّ َنْسٍج ُحمَكٍم {َعَلى ُسُرٍر َمْوُضونٍَة } [الواِقَعة: 
َئِة، والوطاُء: ما تـََوطَّأَت به. َوَوطَْأُت له  ُ الَوطاَءِة. والطَّاِة، والطِّ ِبِفراِشِه، َوَوطَْأتُُه وطأ: َوُطَؤ الشيُء، فهو وِطيٌء: بـَنيِّ

ِشَئَة اللَّْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطًءا َوأَقـَْوُم قِ  َ ] أي إنَّ 6يًال } [املُّزمل: ِبرِْجِلي، َأَطُؤُه َوْطًأ َوَوطاَءًة وَوْطأًة، َوتـََوطَّْأتُُه. {ِإنَّ 
ًة. وقيل: ِهَي أَْنَسُب َوْقٍت للِعَباَدِة وَأَكثـَُر ُموافـََقًة. ساعات الليل تـَْنَشُأ ساعًة بعَد ساعٍة، وِهَي أْكثـَُر ثِْقًال وأبَلُغ َمَشقَّ 

أي َذلِّْلُهْم. َوَوِطىَء امرأَتُه: ِكنايٌَة عن اِجلماِع، واملُواطأُة:  )108(»اللَُّهمَّ اْشُدْد َوْطَأَتَك على ُمَضرَ «ويف اَحلِديِث: 
َا النَِّسيُء} [الّتوبَ  َُّ} [الّتوبَة: 37ة: املُوافـََقُة. وقوله تعاىل: {ِإمنَّ َة َما َحرََّم ا ] معناُه أَنـُّهْم 37] إىل قولِه: {لِيُـَواِطُئوا ِعدَّ ُه شهراً ِمَن احلُُرم مل حيُِلُّوا شهراً ِمَن احلُُرِم إّال َحّرموا مكانَُه شهراً ِمَن احلالِل، ومل ُحيّرِموا شهراً ِمَن احلالِل إّال أَحلُّوا مكانَ 

 يف العدِد. وذلَك املَُواطَأة.ليكوَن موافقٌة 
َل منه بـُْغيـََتُه. قال تعاىل: {فـََلمَّا َقَضى َزْيٌد » وقد قضى منه َوَطَرهُ «وطر: الَوَطر: كلُّ حاجٍة إذا بلغها صاحُبها،  أي 

لزَّواِج ِمْنها.37ِمنْـَها َوَطًرا} [األحزَاب:   ] أي َقَضى حاَجَتُه 
ُ وطن: اْلَمْوِطُن: اْلَمْوِضُع ال َّ ملَكاِن إذا اختَََّذُه َوَطناً. قال ا ذي يُقيُم فيه صاحُبه، وهو َمْفِعٌل من اْلَوطن، واْسَتوَطَن 

ُ ِيف َمَواِطَن َكِثريٍَة} [الّتوَبة:  َّ ] أي: يف مواِضَع َكثريٍة أو مشاِهِد احلرِب اليت خاضوها. 25تعاىل: {َلَقْد َنَصرَُكُم ا
م على َأعداِئِهم يف مواِضَع كثريٍة على َضْعِفِهم وِقلَِّة َعَدِدِهم  والّالُم هنا لِلَقَسِم، فكأنَّه سبحانه َنَصَر املؤمنني َأي أعا

واطَن فبلغْت َحثّاً َهلُم على االْنِقطاِع إليِه وُمفاَرَقِة اَألْهِلَني واَألقْـَرِبَني يف طاَعِتِه للجهاد. وقاَل أحُدُهم: َعَدْد تلك امل
 ْوِطناً.مثانَني مَ 

رِّ خاصًَّة، يقاُل وعـد: الَوْعُد: يكوُن يف اَخلْريِ والشَّرِّ. يقاُل: َوَعْدُتُه بنْفٍع وُضرٍّ َوْعداً وَمْوِعداً وِميعاداً. والَوِعيُد يف الشَّ 
} [إبراه ََّ َوَعَدُكْم َوْعَد احلَْقِّ . {ِإنَّ ا ُه َوْعًدا َحَسنًا} 22يم: منه: أْوَعْدتُُه. ويقاُل: واَعْدتُُه، وتـََواَعْد َ ]، {أََفَمْن َوَعْد

َُّ َمَغاِمنَ} [الَفْتح: 61[الَقَصص:  ُ الَِّذيَن آَمُنوا} [املَائدة: 20]، {َوَعدَُكُم ا َّ ] إىل غري ذلك. ومن 9]، {َوَعَد ا
َُّ َوعْ  ْلَعَذاِب َوَلْن ُخيِْلَف ا ِ لشَّرِّ {َوَيْستَـْعِجُلوَنَك  لَعذاِب، وذلك 47َدُه} [اَحلّج: الَوْعِد  ا َيْستَـْعِجُلوَنُه  ] وكانُوا إمنَّ



َُّ الَِّذيَن َكَفُروا} [اَحلّج:  ]، {ِإنَّ َمْوِعَدُهْم الصُّْبُح} 72وِعيٌد. وقال: {ُقْل أَفَأُنـَبُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن َذِلُكُم النَّاُر َوَعَدَها ا
َ 81[ُهود:  ]، {َفَال َحتَْسَنبَّ 46]، {َوِإمَّا نُرِيـَنََّك بـَْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم} [يُونس: 70} [األعَراف: ]، {َفْأتَِنا ِمبَا َتِعُد

ََّ ُخمِْلَف َوْعِدِه ُرُسَلُه} [إبراهيم:  ]. ومما يـََتَضمَُّن األْمَرْيِن قوله 268]، {الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر} [البَـَقَرة: 47ا َِّ َحقٌّ} [يُونس: تعاىل: {َأَال إِ  ٌر وإْن َشّراً َفَشرٌّ، واملَْوِعُد 55نَّ َوْعَد ا لِقياَمِة وَجَزاِء الِعباِد إْن َخْرياً َفَخيـْ ] فهذا َوْعٌد 
َنَك َمْوِعًدا} [طه:  نَـَنا َوبـَيـْ ن مصدراً واْمساً {َفاْجَعْل بـَيـْ ُكْم َمْوِعًدا } ]، {َبْل َزَعْمُتْم أَلَّْن َجنَْعَل لَ 58واملِيعاُد يكو

]، {ُقْل َلُكْم ِميَعاُد يـَْوٍم} 58]، {َبْل َهلُْم َمْوِعٌد} [الكهف: 59]، {َمْوِعدُُكْم يـَْوُم الّزِيَنِة} [طه: 48[الكهف: 
َِّ َحقٌّ 42]، {َوَلْو تـََواَعْدمتُّْ َالْختَـَلْفُتْم ِيف اْلِميَعاِد} [األنَفال: 30[َسَبإ:  ] أي 55} [يُونس: ]. وقوله: {ِإنَّ َوْعَد ا

ُدوا ِمْن ُدونِِه َمْوِئًال } [الكهف: 134البعث {ِإنَّ َما ُتوَعُدوَن َآلٍت} [األنَعام:  ]. وِمن 58]، {َبْل َهلُْم َمْوِعٌد َلْن جيَِ
َ ُموَسى َثَالِثنيَ 235املُواَعَدِة قولُه: {َوَلِكْن َال تـَُواِعُدوُهنَّ ِسرا} [البَـَقَرة:  َلًة} [األعَراف: ]، {َوَواَعْد ]، 142 لَيـْ

َلًة} [البَـَقرَة:  َ ُموَسى أَْربَِعَني لَيـْ ] وأْربَِعَني وَثالِثَني، مفعوٌل ال َظْرٌف، أي اْنِقضاَء َثالِثَني وأْربَِعني. 51{َوِإْذ َواَعْد
ُكْم َجاِنَب الطُّوِر اَألْميََن} [طه:  َ ] إشارٌة إىل 2اْلَمْوُعوِد } [البـُُروج: ]، {َواْليَـْوِم 80وعلى هذا قولُه: {َوَواَعْد
]. وِمن اِإليعاِد قولُه: {َوَال تـَْقُعُدوا ِبُكلِّ ِصَراٍط 50الِقيامِة، كقولِه عزَّ وجلَّ: {ِميَقاِت يـَْوٍم َمْعُلوٍم } [الواِقَعة: 

} [األعرَاف:  َِّ اَس عن اإلتِّصال بشعيب (ع) والتهديد ]، أي تُبعدون ومتنعون الن86تُوِعُدوَن َوَتُصدُّوَن َعْن َسِبيِل ا
ْلُقْرآِن َمْن َخيَاُف َوِعيِد 14بقتله لوال رهطه. وقال: {َذِلَك ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيِد } [إبراهيم:  ِ ]، {َفَذكِّْر 

ْلَوِعيِد } [ق: 45} [ق:  ِ ْمُت ِإَلْيُكْم  كلها من الوعيِد أي التهديِد. و: َرأْيُت ] و 28]، {َال َختَْتِصُموا َلَديَّ َوَقْد َقدَّ
ُرها من النـَّْبت. ويوٌم واِعٌد: َحرٌّ أو بـَْرٌد، َوَوِعيُد الَفْحل: َهِديرُُه. ويف قوله: { َُّ أْرَضُهْم واِعَدًة، إذا رُِجَي َخيـْ َوَعَد ا

] فإن لفظة (َلَيْسَتْخِلَفنـَُّهْم) مبعىن َوَعَد، كما أنَّ قولُه: 55النُّور: الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهْم} [
ُ ِإْحَدى الطَّائَِفتَـْنيِ 11َعزَّ وجلَّ: {لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنـْثـَيَـْنيِ} [النَِّساء:  َّ ] مبعىن الَوِصيَِّة. ويف قوله: {َوِإْذ يَِعدُُكُم ا

َُّ أنَّ إْحَدى 7أَنـََّها َلُكْم} [األنَفال:  )، تقديرُُه: َوَعدَُكُم ا ا َلُكْم) َبَدٌل من قولِه (إْحَدى الطائَِفتَـْنيِ ] فقولُه: (إ
موال قريش) وإما طائَِفُة النَِّفري (قريش يف خروجها حلماية قافلت ها)، الطائَِفتَـْنيِ َلُكْم، إما طائَِفُة الِعري (القافلة العائدة 

ّ للمس  لمني مالقاة النفري فكانت معركة بدر.وقد اختار ا
َخلْريِ فيما يَرقُّ له الَقْلُب. والِعَظُة واملَوْ  ِعَظُة: اسٌم ِمَن وعظ: الَوْعُظ: َزْجٌر ُمْقَرتٌن بَِتْخويٍف. وقال اخلليُل: هو التَّْذِكُري 

]، {ُقْل 90ُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن } [الّنحل: : {يَعِ الَوْعِظ أي كالِم الواِعِظ من النُّْصِح واَحلثِّ واِإلنذاِر. قال تعاىل
َا َأِعُظُكْم} [َسَبإ:  ِ مثىن وفرادى، ليس املقصود الوقوف 46ِإمنَّ لتوحيد وطاعة هللا، وأن تقوموا  ]، أي أعظكم 

 واملعىن: هل على أرجلكم بل املراد اإلصالح واإلقبال عليه، (إن هو إال نذير لكم) أي خمّوف لكم من معاصي هللا
رأيتم من منشأه إىل مبعثه وصمًة تنايف النبّوة من كذب أو ضعف يف العقل أو اختالف يف القول والفعل فيدل ذلك 

َادلة:  ]، {َوَجاَءَك ِيف َهِذِه 57]، {َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربُِّكْم} [يُونس: 3على اجلنون. {َذِلُكْم ُتوَعظُوَن} [ا



قُّ  َنا َلُه ِيف األَْلَواِح ِمْن ُكلِّ 46، {َوُهدًى َوَمْوِعَظًة لِْلُمتَِّقَني } [املَائدة: [120َوَمْوِعَظٌة َوذِْكَرى} [ُهود:  احلَْ ]، {وََكتَـبـْ
ِعُظَك َأْن ]، ويف قوله: {ِإّينِ أَ 63]، {َفَأْعِرْض َعنْـُهْم َوِعْظُهْم} [النَِّساء: 145َشْيٍء َمْوِعَظًة َوتـَْفِصيًال} [األعَراف: 

] أعظك أي: ُأَحذُِّرَك، والوعُظ أيضاً هو الدعاُء إىل اَحلسِن والزجُر عن القبيِح 46َتُكوَن ِمَن اْجلَاِهِلَني } [ُهود: 
 َمن السعيُد َمْن ُوِعَظ بغريِِه والشقيُّ «على وْجِه الرتغيِب والرتهيب. واتـََّعَظ اتِّعاظاً: َقِبَل املوِعظََة وكفَّ نفَسُه، يُقال: 

 ».اتـََّعَظ ِبِه غريُهُ 
ُتُه يف نـَْفِسِه {لَِنْجَعَلَها َلُكْم  َتْذِكَرًة َوَتِعيَـَها أُُذٌن وعى: الَوْعُي: اِإلْدراُك املُرَكَُّز. والَوْعُي: ِحْفُظ احلِديِث وحنوِه، يقاُل: وَعيـْ

 ]. قاَل الشاِعُر:18َمجََع فََأْوَعى } [املَعارج: ]. واإليعاُء: ِحْفُظ األْمِتعِة يف الوعاِء {وَ 12َواِعَيٌة } [احلَاقَّة: 
َقى وإْن طاَل الزماُن ِبهِ   والشَّرُّ أْخَبُث ما أْوَعْيَت من زادِ      اخلُري يـَبـْ

َْوِعَيِتِهْم قَـْبَل ِوَعاِء َأِخيِه} [يُوُسف:   ِ  ].76ف: ]، {مثَُّ اْسَتْخَرَجَها ِمْن ِوَعاِء َأِخيِه} [يُوسُ 76قال تعاىل: {فـََبَدأَ 
ِجزِيَن احلَوائَج. وفَد: يقاُل: َوَفَد القوُم َتِفُد ِوَفاَدًة، وُهْم َوْفٌد وُوُفوٌد. وُهُم الذيَن يـَْقُدُمون أو يَِفدوَن على املُُلوِك ُمْستَـنْ 

 ].85ْفًدا } [َمرَمي: ومنه: الواِفُد من اِإلبِل، وهو الساِبُق لَِغْريِِه {يـَْوَم َحنُْشُر اْلُمتَِّقَني ِإَىل الرَّْمحَاِن وَ 
ْلُتُه، أِفرُُه َوْفراً وُوُفوراً َوِفَرًة؛ وَوفـَّ  ْرتُُه، على التَّْكِثِري {فَِإنَّ َجَهنََّم وفـر: الَوْفـُر: املـاُل التَّامُّ، يُقاُل َوفَـْرُت كذا: َمتَّْمُتُه وَكمَّ

، إذا أثنيَت عليه ومل َتِعْبُه أو »َوَوفـَْرَت ِعْرَضهُ «يٌء؛ ] أي مل ينقْص منه ش63َجَزاؤُُكْم َجَزاًء َمْوُفوًرا } [اإلسَراء: 
مَّ املروَءِة والَعْقِل. والواِفُر: ً ذا َوفارٍَة، أي  ّماً. ورأيُت فال َتِقْصُه. وأرٌض يف نـَْبِتها َوفْـَرٌة، إذا كان  حبٌر من حبوِر  تـَنـْ

ْعر.  الشِّ
َمْن عليه الَوْفَضُة، وهي الِكنانَُة تـََتَخْشَخُش عليه، ومجُعها: الِوفاُض.  وفض: اإليفاُض: اإلْسراُع، وأْصُلُه أن يـَْعُدوَ 

] أي ُيْسرُِعوَن. وقيَل: اَألوفاُض: الُفَقراُء ِمَن النَّاِس الذين ال ِدفاَع ِِم 43{َكأَنـَُّهْم ِإَىل ُنُصٍب يُوِفُضوَن} [املَعارج: 
 أي على َعَجَلة، الواِحُد: َوْفٌض.» َلِقيُتُه على أْوفاضٍ «ْعِجَلِة، يقاُل: لَضْعِفِهْم، َأِو الِفَرُق ِمَن الناِس املُْستَـ 

ً َوَوافـَْقُت األْمَر: صاَدفْـُتُه. 26وفق: الَوْفُق: املُطَابـََقُة بـَْنيَ الشَّيـْئَـْنيِ {َجَزاًء ِوَفاقًا } [النّـَبِإ:  ]. يقاُل: وافَـْقُت فال
ٌر، واتـََّفَق له َشرٌّ. والتـَّْوِفيُق  واالّتِفاُق: ُمطابـََقُة ِفْعِل اإلنسان الَقَدَر، ويقاُل ذلك يف اَخلْريِ والشَّرِّ. يقاُل: اتـََّفَق لُِفَالٍن َخيـْ

َِّ} [ُهود:  ِ َخلْريِ ُدوَن الشَّرِّ {َوَما تـَْوِفيِقي ِإالَّ   أ لِتوفيِق اهلاللِ «]. ويقاُل: 88حنُوُه، لكنُه َخيَْتصُّ يف التَّعاُرِف 
 أي ِحَني اتـََّفَق إْهالُلُه، أو حَني أهلَّ.» وتِيَفاِقهِ 

]. 35} [اإلسَراء: وىف: الواِيف: الذي بـََلَغ التَّماَم. يقاُل: ِدْرَهٌم واٍف، وأْوفـَْيُت الَكْيَل والَوْزَن {َوأَْوُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلُتمْ 
َعْهَد، ومل يـَنـُْقْض ِحْفَظُه. واْشِتقاُق ِضدِِّه، وهو الَغْدُر، َيُدلُّ على ذلك، وهو َوَىف بَِعْهِدِه، يَِفي َوفاًء، وأْوَىف: إذا َمتََّم ال

َِّ ِإَذا َعاَهْدمتُّْ} [الّنحل: 40التـَّْرُك. والُقرآُن جاَء بـأْوَىف، {َوأَْوُفوا ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكْم} [البَـَقَرة:  ]، {َوأَْوُفوا ِبَعْهِد ا
]، 177]، {َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا} [البَـَقَرة: 76َأْوَىف ِبَعْهِدِه َواتـََّقى} [آل ِعمَران: ]، {بـََلى َمْن 91

لنَّْذِر} [اإلنَسان:  ِ } [الّتوبَة: 7{يُوُفوَن  َِّ ]. ويف قوله: {َوِإبـَْراِهيَم الَِّذي َوىفَّ } 111]، {َوَمْن أَْوَىف ِبَعْهِدِه ِمَن ا



ََّ اْشتَـَرى ِمَن 37م: [الّنجْ  إلنْـَفاِق يف طاَعِتِه وَبْذِل َوَلِدِه الذي هو111اْلُمْؤِمِنَني أَنـُْفَسُهْم َوَأْمَواَهلُْم} [الّتوبَة: ] فـَتَـْوِفية ابراهيم: أنه َبَذَل املَْجُهوَد يف مجيِع ما ُطوِلَب به مما أشاَر إليه يف قولِه: {ِإنَّ ا أَعزُّ من نـَْفِسِه  ] ِمْن َبْذِل ماِلِه 
)، وذلك ِإشارٌة إىل قولِِه تعاىل: {َوِإِذ ابْـتَـَلى ِإبـَْراِهيَم َربُُّه ِبكَ  ِن، وإىل ما نـَبََّه عليه بقولِه: (َوىفَّ ِلَماٍت َفَأَمتَُّهنَّ} لِْلُقْر

ياً {َوُوفَِّيْت ُكلُّ نـَْفٍس َما َكَسَبْت} [آل ِعمَران: ]. وتـَْوِفَيُة الشيِء: َبْذلُُه َواِفياً، واْسِتيفاُؤُه: تناُولُُه َوافِ 124[البَـَقَرة: 
َا تـَُوفـَّْوَن ُأُجورَُكْم} [آل ِعمَران: 25 َا يـَُوىفَّ الصَّاِبُروَن 281]، {ُمثَّ تـَُوىفَّ ُكلُّ نـَْفٍس} [البَـَقَرة: 185]، {َوِإمنَّ ]، {ِإمنَّ

نـَْيا َوزِينَـتَـَها نـَُوفِّ ِإلَْيِهْم َأْعَماَهلُْم ِفيَها} [ُهود: ]، {َمْن َكانَ 10َأْجَرُهْم ِبَغْريِ ِحَساٍب } [الزَُّمر:  ]، 15 يُرِيُد اْحلََياَة الدُّ
َِّ يـَُوفَّ ِإَلْيُكْم} [األنَفال:  َ عن 39]، {فـََوفَّاُه ِحَساَبُه} [النُّور: 60{َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِيف َسِبيِل ا ]. وقد ُعربِّ

َا َوالَِّيت ملَْ َمتُْت ِيف َمَناِمَها} [الزَُّمر:  املَْوِت والنـَّْومِ  ُ يـَتَـَوىفَّ األَنْـُفَس ِحَني َمْوِ َّ ]، {َوُهَو الَِّذي يـََتوفَّاُكْم 42لتـََّوّيفِ {ا
للَّْيِل} [األنَعام:  ُ َخَلَقُكْم ُمثَّ 11]، {ُقْل يـََتوفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوِت} [السَّجَدة: 60ِ َّ يـَتَـَوفَّاُكْم} [الّنحل:  ]، {َوا ]، {َأْو نـَتَـَوفـَّيَـنََّك} [يُونس: 61]، {تـََوفـَّْتُه ُرُسلَُنا} [األنَعام: 28]، {الَِّذيَن تـََتوفَّاُهُم اْلَمَالِئَكُة} [الّنحل: 70

]، {تـََوفَِّين ُمْسِلًما} 126]، {َوتـََوفـََّنا ُمْسِلِمَني } [األعَراف: 193]، {َوتـََوفـََّنا َمَع اَألبـَْراِر } [آل ِعمَران: 46
ِعيَسى ِإّينِ ُمتَـَوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإَيلَّ} [آل ِعمَران: 101[يُوُسف:  َ رِفْـَعًة واْخِتصاصاً. ال 55]، {َ ]، وقد قيَل: تـََوّيفِ

ً، ألنه أماَتُه مث أْحياُه. َ َمْو ً. قال ابُن عباٍس: تـََوّيفِ َ َمْو  َتوّيفِ
ْقَرِة يف الشيِء، َوَوَقَب الرجل، إذا َدَخَل يف الَوْقب. ومنه َوقـََبِت الشمُس: غاَبْت. {َوِمْن َشرِّ وقب: الَوْقُب، كالنـُّ 

إذا » وقـََبْت عيناه«] أي ومن شرِّ الليل إذا َخيَّم بظالمه وَسَرَحْت َهَواُمُه. َوقـَبَُّه، و 3َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب } [الَفَلق: 
، وأَْوَقَب الرجُل، إذا   َجاَع.غار

ايَُة الزمان املَْفُروِض للَعَمِل، وهلذا ال َيكاُد يقاُل إالَّ ُمَقدَّراً، حنُو قوِهلم: َوقَّتُّ كذا: َجَعلْ  ُت له َوْقتاً. وقت: الَوْقُت: ِ
ً َمْوُقوً } [النَِّساء:  ] 11ُسُل أُقَِّتْت } [املُرَسالت: ]. وقوله: {َوِإَذا الرُّ 103{ِإنَّ الصََّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِكَتا

ُجِعَل له أي مجَُِعت ِلَوْقِتها، وُهِو يَوُم الِقياَمِة لِتْشهَد على األَُمِم. واملِيقاُت: الَوْقُت املَْضُروُب للشيِء، والَوْعُد الذي 
ً } [النّـَبِإ: ]، {ِإنَّ يـَْوَم اْلَفْصِل َكا40َوْقٌت {ِإنَّ يـَْوَم اْلَفْصِل ِميَقاتـُُهْم} [الّدخان:  ]، {ِإَىل ِميَقاِت يـَْوٍم 17َن ِميَقا

.50َمْعُلوٍم } [الواِقَعة:   ]. وقد يقاُل املِيقاُت للمكاِن الذي ُجيَْعُل َوْقتاً للشيِء، َكِميقات اَحلجِّ
ُْعوِل لِْلوُ  ُقوِد، وِلما َحَصل من الّلهب {َوُقوُدَها وقد: يقاُل: َوَقَدِت الناُر َتِقُد ُوُقوداً َوَوْقداً. والَوُقوُد: يقاُل للحَطِب ا

]، {النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد } [البـُُروج: 10]، {َوأُولَِئَك ُهْم َوُقوُد النَّاِر } [آل ِعمَران: 24النَّاُس َواحلَِْجارَُة} [البَـَقَرة: 
ا. قال: {مَ 5 ُ رًا} [البَـَقَرة: ]. واْستَـْوَقْدُت الناَر: إذا تَرشَّْحُت ِإليَقاِدها، وأْوَقْد َ ]، 17ثـَُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي ُاْستَـْوَقَد 

َهاَماُن} [الَقَصص: 17{َوِممَّا يُوِقُدوَن َعَلْيِه ِيف النَّاِر} [الّرعد:  َِّ اْلُموَقَدُة } [اهلَُمزة: 38]، {َفَأْوِقْد ِيل َ ُر ا َ } ،[
ُه َحرّاً. واتـَّ 6 َقد ُفالٌن َغَضباً. وُيْستعاُر َوَقَد واتـََّقد للَحْرِب، كاْسِتعارِة النار واالْشتعال، ] ومنه: َوْقَدُة الصَّْيِف: أَشدُّ



َُّ} [املَائدة:  ًرا لِْلَحْرِب َأْطَفَأَها ا َ ] وقد ُيْسَتعاُر ذلك للتَّألُلِؤ، فيقاُل: 64وحنو ذلك َهلا. قال تعاىل: {ُكلََّما أَْوَقُدوا 
 َهُب.اتـََّقَد اَجلْوَهُر والذَّ 

لَعَصا حىت ماَتْت. وشاٌة موقوذٌة: 3وقذ: {َواْلَمْوُقوَذُة} [املَائدة:  لضَّْرِب، أي اليت ُوِقَذْت  ] أي البهيمُة املَْقُتوَلُة 
َخلَشِب.  أي مقتولٌة 

ِقَرْت تـَْوقـَُر، فهي َمْوُقوَرٌة {َوِيف آَذانَِنا َوقـٌْر} وقر: الَوقْـُر: الثَِّقُل يف اُألُذِن. يقاُل: َوقـََرْت أُُذنُُه َتِقُر وتـَْوقـَُر. قال أبُو َزْيد: وَ 
]. والَوقْـُر: اِحلْمُل للِحماِر وللبَـْغل. والَوقاُر: الَعَظَمُة، وهو اسم من 25]، {َوِيف آَذاِِْم َوقْـرًا} [األنَعام: 5[ُفّصَلت: 

يُقاُل: هو َوُقوٌر وَوقاٌر َوُمتَـَوقٌِّر. قاَل ُهللا تعاىل: {َما َلُكْم َال  التـَّْوِقِري أي التـَّْعِظيِم، والَوقاُر أيضاً: السُُّكوُن واحلِْلُم.
َِِّ َوقَارًا } [نُوح:  ً أو ختَشْوَن له عظمًة. 13تـَْرُجوَن  ً، وال تـَْرُجوَن منه ثـََوا َِِّ َعَذا ] قيل معناه: ما َلُكْم ال َختَاُفوَن 

] قيل: هو من الَوقَاِر. وقال بعُضهم: هو من قوِهلم َوقـَْرُت أِقُر وْقراً، أي 33األحَزاب: وقولُه: {َوقـَْرَن ِيف بـُُيوِتُكنَّ} [
َِّ َوَرُسولِِه َوتـَُعّزُِروُه َوتـَُوقُِّروُه} [الَفْتح:  ِ للسان 9َجَلْسُت. وقوله تعاىل: {لِتـُْؤِمُنوا  لسيف و ] أي وتنصروا رسول هللا 

 وه.وتوقروه، أي: وتبّجلوه وحترتم
، ومْن حيُث السقوط يُقاُل: وَقَع الشيُء  وقع: الُوُقوُع: ثـُُبوُت الشيِء وُسُقوطُُه، فمن حيُث الثبوت يُقاُل: َوَقَع احلقُّ

ِة واملْكُروِه، وهي اسٌم ِمنَ  دَّ ِة  الوقعِمَن َيدي، أو َوَقَع الطائُِر ُوُقوعاً على أرٍض أو َشَجٍر؛ والواِقعُة: ال تقاُل إالَّ يف الشِّ
قـَْعِتَها حلرِب، وأكثُر ما جاء يف القرآِن من َلْفِظ َوَقع جاَء يف العذاب والشَّداِئِد، حنُو: {ِإَذا َوقـََعِت اْلَواِقَعُة *َلْيَس ِلوَ  َمِئٍذ َوقـََعِت ]، {فـَيَـوْ 1] والواقعُة هنا: القيامُة، قال: {َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع } [املَعارج: 2-1َكاِذبٌَة } [الواِقَعة: 

ِنِه {َوَوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم ِمبَا ظََلُموا} [النَّمل: 15اْلَواِقَعُة } [احلَاقَّة:  ] أي َوَجَب 85]. وُوُقوُع القوِل: ُحُصوُل ُمتَضمَّ
] 82َهلُْم َدآبًَّة ِمَن اَألْرِض} [النَّمل: الَعذاُب الذي ُوِعُدوا ِلظُلِمهم. وقال عزَّ وجلَّ: {َوِإَذا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجَنا

أي إذا َظَهَرْت أماراُت القيامِة اليت تقدَّم القوُل فيها. وقال {َقاَل َقْد َوَقَع َعَلْيُكْم ِمْن َربُِّكْم رِْجٌس َوَغَضٌب} 
ُتْم ِبِه} [يُونس: 71[األعَراف:  َِّ} [النَِّساء: ]، {فـََقْد َوَقَع 51]، {َأُمثَّ ِإَذا َما َوَقَع آَمنـْ ] 100َأْجرُُه َعَلى ا

َنا َنْصُر اْلُمْؤمِ  ِكيٌد للُوُجوِب كاْسِتْعماِل قولِه تعاىل: {وََكاَن َحقا َعَليـْ ِنَني } [الرُّوم: واْسِتْعماُل َلْفَظِة الُوُقوِع َهُهنا 
] 29 قوله: {فَـَقُعوا َلُه َساِجِديَن } [اِحلجر: ]، ويف103]، {َكَذِلَك َحقا َعَليـَْنا نـُْنِج اْلُمْؤِمِنَني } [يُونس: 47

المسُة الشيء ِبِشدٍَّة، فعبارٌة عن ُمباَدَرِِْم إىل السُُّجوِد. َوَوَقَع املََطُر: حنُو َسَقـَط. َوَمواِقُع الَغْيِث: َمساِقُطُه. واملُواقـََعُة: مُ 
ا.53اِقُعوَها} [الكهف: ومنه وقائِـُع احلـرب. قوله تعاىل: {َفظَنُّوا أَنـَُّهْمُموَ  م داِخُلوها وواِقُعوَن يف َعذاِ َّ  ] أي َعِلُموا أ

]، {َوَلْو تـََرى 24وقف: يقاُل: َوقَـْفُت القوَم أَِقُفُهْم َوْقفاً. َوَوقَـُفوا ُهْم ُوُقوفاً {َوِقُفوُهْم ِإنـَُّهْم َمْسُؤوُلوَن } [الصَّافات: 
حلَْقِّ قَالُوا بـََلى َوَربَِّنا} [األنَعام: ِإْذ ُوِقُفوا َعَلى َرِِّْم َقاَل أَ  ِ م من العذاب أي عرفوا 30َلْيَس َهَذا  ] عرفوا ما وعدهم ر

ه. ومنه اْسُتِعري: َوقـَْفُت الدار: إذا َسبَّلتها.  ّ م به، كما يقال: وقفته على كالم فالن أي عّرفْتُه إ ما أخربهم ر
ُس الَعْنيِ على ُمْلِك الواِقِف، والواِقُف هو احلاِبُس لعيِنِه إما على ُملِكِه أو ُملِك والَوْقُف: ِسواٌر من عاٍج، أو هو َحبْ 



َِّ تعاىل. وَمْوِقُف اإلنساِن: حيُث يَِقُف يف املكاِن الذي هو فيه. واملُواقـََفُة: أن يَِقَف ُكلُّ واحد أْمَرُه على ما يَقِ  ُفُه ا
 عليه صاِحُبُه.

ُ َشرَّ َذِلَك وقى: الِوقايَُة: ِحْفظُ  َّ  الشيِء مما يـُْؤِذيِه وَيُضرُُّه، يقاُل: َوقـَْيُت الشيَء أَِقيِه ِوقايًَة أي حفظتُه {فـََوَقاُهُم ا
َِّ ِمْن َواٍق } [الّرعد: 18]، {َوَوقَاُهْم َربـُُّهْم َعَذاَب اجلَِْحيِم } [الطُّور: 11اْليَـْوِم} [اإلنَسان:  ]، {َوَما َهلُْم ِمَن ا

َِّ ِمْن َوِيلٍّ َوَال َواٍق } [الّرعد: 34 ًرا} [الّتْحرمي: 37]، {َلَك ِمَن ا َ ]. والتـَّْقَوى: َجْعُل 6]، {ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوَأْهِليُكْم 
رًة تـَْقَوى، والتـَّْقَوى َخْوفاً، َحْسب َتْسِميَ  ِة ُمْقَتَضى الشيِء النـَّْفِس يف ِوقايَة مما ُخياُف. هذا حتقيقُه، مث ُيَسمَّى اخلَْوُف 

ِك املَْحظُوِر. ويَِتمُّ ِمبُْقَتِضيه، واملُْقَتِضي ِمبُْقَتضاُه. وصاَر التـَّْقَوى يف َتعاُرِف الشَّرِْع ِحْفَظ النـَّْفِس َعمَّا يـُْؤِمثُ، وذلك بِتَـرْ 
ٌ، وَمنْ «ذلك بِتَـْرِك بعِض املُباحاِت، ِلما ُرِوَي:  ٌ واحلَراُم بـَنيِّ َرَتَع َحْوَل اِحلَمى، َفَحِقيٌق أْن يـََقَع  اَحلالُل بـَنيِّ

ََّ َمَع الَِّذيَن 35. قال: {َفَمِن اتـََّقى َوَأْصَلَح َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزنُوَن } [األعَراف: )109(»فيه ]، {ِإنَّ ا
] فَجْعِل التـَّْقَوى َمنازَِل. قال: {َواتـَُّقوا 73نَِّة ُزَمًرا} [الزَُّمر: ]، {َوِسيَق الَِّذيَن اتـََّقْوا َربـَُّهْم ِإَىل اجلَْ 128اتـَُّقْوا} [الّنحل: 

} [البـََقَرة:  َِّ ََّ َويـَتَِّقِه} 1]، {اتـَُّقوا َربَُّكُم} [النَِّساء: 281يـَْوًما تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإَىل ا ََّ وَرُسوَلُه َوَخيَْش ا ]، {َوَمْن ُيِطِع ا
ََّ الَِّذي َتَساَءلُوَن ِبِه َواَألْرَحاَم} [النَِّساء: ]، {وَ 52[النُّور:  ََّ َحقَّ تـَُقاتِِه} [آل ِعمَران: 1اتـَُّقوا ا ] 102]، {اتـَُّقوا ا

ِه. سِ معناُه أْن ُيطاَع فال يـُْعَصى وُيشَكَر فال ُيكفر ويُْذكَر فال يُنَسى. ويقاُل: اتـََّقى فالٌن بكذا، إذا َجَعَلُه ِوقايًَة لِنَـفْ 
ِة ما يَناُهلُْم، وإن أْجَدَر شيٍء 24وقولُه: {أََفَمْن يـَتَِّقي ِبَوْجِهِه ُسوَء اْلَعَذاِب يـَْوَم اْلِقَياَمِة} [الزَُّمر:  ] تنبيٌه على ِشدَّ

]، 50} [إبراهيم: يـَتـَُّقوَن به ِمَن الَعذاِب يوَم الِقياَمِة هو ُوُجوُهُهْم، َفصار ذلك كقولِه: {َوتـَْغَشى ُوُجوَهُهُم النَّاُر 
 ].48{يـَْوَم ُيْسَحُبوَن ِيف النَّاِر َعَلى َوُجوِهِهْم} [الَقَمر: 

ً: َجَعْلتُ  ُط الشيِء، وقد ُجيَْعُل الوكاُء امساً ِلما ُجيَْعُل فيه الشيءُ فـَُيشدُّ به. ومنه: أوْكْأُت فال له  وكأ: الوكاُء: ِر
ا. {ِهَي َعَصاَي أَتـَوَكَّأُ َعَليـَْها} [طه: ُمَتَكًأ. وتـَوَكََّأ على الَعصا: اْعتمد علي ] معناه أعتمد عليها 18هـا وتشـدَّد 

 وأتقّوى.
ُقُضوا اَألْميَاَن بـَْعَد تـَوِْكيِدَها} [الّنحل:  ] أْي بعَد تـَْوثيِقَها 91وكد: وَكَّْدُت القوَل والِفْعل، وأكَّْدتُُه: أحَكْمُتُه. {َوَال تـَنـْ

 . تقوُل: إذا َعَقْدَت: أكَّْدُت، وإذا َخَلْفَت: وكَّْدُت. ووكََّد وْكَدُه: إذا َقَصَد َقْصَدُه، وَختَلََّق ِخبُُلِقِه.َوَعْقِدها وِإْبراِمَها
. قال تعاىل: {فـَوََكَزُه ُموَسى} [الَقَصص:  ْفُع والضَّْرُب ِجبَِميِع الَكفِّ  ].15وكز: الوَْكُز: الطَّْعُن والدَّ

َِّ وَِكيًال } وكل: التَّوِكيُل: أْن تـَعْ  ِ ئِباً عنك. والوَِكيُل: َفِعيٌل، ِمبعَىن املفعول. {وََكَفى  َتِمَد على غِريَك، وَجتَْعَلُه 
ُ َونِْعَم اْلوَِكيُل } [آل ِعمَران: 81[النَِّساء:  َّ ] أي اْكَتِف به أن يـَتَـَوىلَّ أْمرَك، ويـَتَـوَكََّل َلَك. وعلى هذا {َحْسبـَُنا ا

]، أي ِمبُوَكٍَّل عليهم وحاِفٍظ َهلُْم، كقوِلِه: {َلْسَت َعَلْيِهْم ِمبَُصْيِطٍر 107َما أَْنَت َعَلْيِهْم ِبوَِكيٍل } [األنَعام: ]، {وَ 173
} [الَغاِشَية:  ]، وقولُه: 66] فعلى هذا قولُه تعاىل: {ُقْل َلْسُت َعَلْيُكْم ِبوَِكيٍل } [األنَعام: 23-22* ِإالَّ َمْن تـََوىلَّ

]، {أَْم َمْن َيُكوُن َعَلْيِهْم وَِكيًال } [النَِّساء: 43أَرَأَْيَت َمْن اختَََّذ ِإَهلَُه َهَواُه أَفََأْنَت َتُكوُن َعَلْيِه وَِكيًال } [الُفرقان: {



، يقاُل: تـَوَكَّْلُت لُِفالٍن، مبعَىن تـَوَ 109 لَّْيُت له، ويقاُل: وَكَّْلُتُه ] أي َمْن يـَتَـوَكَُّل عنهم. والتـَّوَكُُّل يقاُل على َوْجَهْنيِ
]، {َوَمْن يـَتَـوَكَّْل 122فـَتَـوَكََّل يل. َوتـَوَكَّْلُت عليه: مبعَىن اْعَتَمْدتُُه. قال تعاىل: {فـَْليَـتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن } [آل ِعمَران: 

َِّ فـَُهَو َحْسُبُه} [الّطَالق:  ْلَنا} [ا3َعَلى ا َِّ فـَتَـوَكَُّلوا} [املَائدة: 4ملُمَتحَنة: ]، {َربـََّنا َعَلْيَك تـَوَكَّ ]، 23]، {َوَعَلى ا
َِّ وَِكيًال } [النَِّساء:  ِ َِّ وََكَفى  ]، {َوتـَوَكَّْل َعَلى احلَْيِّ الَِّذي َال 123]، {َوتـَوَكَّْل َعَلْيِه} [ُهود: 81{َوتـَوَكَّْل َعَلى ا

ابَِّة: أن ال َميِْشَي إالَّ ِمبَْشِي غريِه. ورُ َضيََّع أْمَرُه ُمتَِّكًال على غريِِه. وتـََواَكَل القوُم: إذا اتََّكَل ُكلٌّ على اآلَخر.  ]. وواَكَل فالٌن، إذا58َميُوُت} [الُفرقان:  ر الوَِكيُل ورُجٌل وَُكَلٌة، ُتَكَلٌة، إذا اْعَتَمَد غريَُه يف أْمرِِه. والوكاُل يف الدَّ ا ُفسِّ مبَّ
 يُل أَعمُّ ألنَّ ُكلَّ َكِفيٍل وَِكيٌل، وليس ُكلُّ وَِكيٍل َكِفيًال.لَكِفيِل، والوَكِ 

]. وقولُه: {يُوِلُج اللَّْيَل ِيف النـََّهاِر 40وجل: الُوُلوُج: الدُُّخوُل يف َمِضيٍق {َحىتَّ يَِلَج اجلََْمُل ِيف َسمِّ اْخلَِياِط} [األعَراف: 
دِة 61: َويُوِلُج النـََّهاَر ِيف اللَّْيِل} [اَحلجّ  دِة الليِل يف النهاِر وز َُّ عزَّ وجلَّ عليه الَعاَملَ من ز ] تنبيٌه على ما رَكََّب ا

ا. والَولِيَجُة: ُكلُّ ما يـَتَِّخُذُه اِإلْنساُن ُمْعَتِمداً علي ه، وليس من النهاِر يف اللَّيِل، وذلك ِحبََسِب َمطاِلِع الشمِس وَمغاِرِ
َِّ َوَال أْهِلِه، من قوِهلم: فال ً كان أو غريَُه {َوملَْ يـَتَِّخُذوا ِمْن ُدوِن ا ٌن ولِيَجٌة يف القوِم، إذا حلََِق ِِْم وليَس منهم، إنسا

أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا اْليَـُهوَد وَ 16َرُسولِِه َوَال اْلُمْؤِمِنَني َولِيَجًة} [الّتوبَة:  النََّصاَرى َأْولَِياَء} ] وذلك ِمْثُل قولِه: {َ
 أي كثُري الدخوِل واخلروِج، ومثُلُه: َخروٌج َوُلوٌج.» رُجٌل ُوجلٌََة ُخَرَجةٌ «]. يقال: 51[املَائدة: 

َيُكوُن َلُه ]، {َأىنَّ 11ولد: الَوَلُد: املَْوُلوُد، ويقاُل للواحِد واجلمِع والصَِّغِري والكبِري {فَِإْن ملَْ َيُكْن َلُه َوَلٌد} [النَِّساء: 
: َوَلٌد. قال: {َأْو نـَتَِّخَذُه َوَلًدا} [يُوُسف: 101َوَلٌد} [األنَعام:  ]، {َوَواِلٍد َوَما َوَلَد } [البَـَلد: 21]. ويقال للُمتَـبَـىنَّ

{َوالسََّالُم َعَليَّ يـَْوَم ُوِلْدُت} ]. قال أبو اَحلَسِن: الَوَلُد: االْبُن واالبـَْنُة. والُوْلُد: ُهُم األْهُل والِوْلُد. ويقاُل. ُوِلَد فالٌن 3
]، واألُب: يقاُل له واِلٌد، واألُمُّ: واِلَدٌة. ويقاُل َهلَُما: َواِلَداِن {َربِّ 15]، {َوَسَالٌم َعَلْيِه يـَْوَم ُوِلَد} [َمرَمي: 33[َمرَمي: 

لوالَدِة، وإن كان يف األْصِل يصحُّ ِلَمْن قـَُرَب ]. والَولِيُد: يقاُل ِلَمْن قـَُرَب َعهْ 28اْغِفْر ِيل َوِلَواِلَديَّ} [نُوح:  ِ ُدُه 
الْجِتناِء َجِينٌّ، فإذا َكبـَُر الَوَلُد َسَقَط عنه هذا االسُم؛ ومجُعه : ِوْلدان َعْهُدُه أو بـَُعَد، كما يقاُل ِلَمْن قـَُرَب َعْهُدُه 

ِْب. ]. والَولِ 17{يـَْوًما َجيَْعُل اْلِوْلَداَن ِشيًبا } [املُّزمل:  لرتِّ إلماِء يف عامَِّة كالِمِهْم. واللَِّدُة: ُخمَْتصٌَّة  يَدُة: ُخمَْتصٌَّة 
ه ِبَسَبٍب من يقاُل: فالٌن ِلَدُة فالٍن وتِْربُُه، ونـُْقصانُُه الواَو َألنَّ أْصَلُه وْلَدٌة. وَتولُُّد الشيِء ِمَن الشَّْيِء: ُحُصولُُه عن

َنٌة} [التّـَغاُبن: األْسباِب. ومجُع الَوَلِد: أْوال َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوَالدُُكْم ِفتـْ ]، {ِإنَّ ِمْن أَْزَواِجُكْم َوأَْوَالدُِكْم َعُدوا 15ٌد، {ِإمنَّ
َنًة، وبعَضهم َعُدّواً. وقيَل: الُوْلُد مجُع َوَلٍد، حنُو أَسٍد وُأْسٍد. وجيوُز أن ي14َلُكْم} [التّـَغابُن:  كوَن ] َفَجَعَل ُكلَُّهْم ِفتـْ

أْي َمْن نُِفْسِت ِبِه فهوابُنِك؛ وُقرِىَء  )110(»ُوْلُدِك َمْن َدمَّى َعِقبيك«واِحداً حنُو ُخبٍْل وَخبٍَل، وَعَرٍب وُعْرٍب. وقوهلم: 
 ].21{َمْن ملَْ يَزِْدُه َمالُُه َوَوَلُدُه} [نُوح: 

 َوْلقاً: أسرََع، وَوَلَق يف الكذب: استَمرَّ فيه. وقوله تعاىل: {ِإْذ ولق: الَوْلُق: اإلْسراُع. ويقاُل: َوَلَق الرُجُل يف َسْعِيِه يَِلقُ 
َْلِسَنِتُكْم} [النُّور:  ِ َْلِسَنِتُكمْ «] قُرِىَء 15تـََلقَّْونَُه  ِ َنما جنُد خالفاً َكبرياً بـَْنيَ تَلقَّْونَُه وَتلُقونَُه يف املَبـَْىن »إْذ َتِلُقونَُه  ، بـَيـْ



ىن تَلقَّْونَُه فـَُهَو مْن تـََلقيُت احلديَث ِمن فالٍن، أي أخْذتُه ِمنه وقبلُته من غري دليٍل. ومن تنوُِّع هذِه واملَْعَىن. وأّما َمعْ 
القراءاِت راَح املغِرضوَن يندّسوَن بني صفوِف املسلمني لُيظهروا أن القرآَن ليس ِوحدًة متماسكًة، حبّجة أنَّ بعَض 

ّ القراءات ُكتَبت ِعَوضاً َعن رسم اآل ُّ تعاىل توقيفّياً عنه وُكتبت يف زَمن رسول ا ت أي الكلمات اليت أنزهلا ا
ّ (ص) عند أم املؤمنني  (ص) على الرُّقاع وُحفَظْت يف الصدور. كما ُحِفَظْت النسخة اليت ُكتبْت يف زمن رسول ا

ّ عنه) كانت هي امل رجَع لكلِّ ما ُكتَب من ِقَبِل احملققني، السيدة َحْفصة. وملا ُنِسَخت يف خالفة عثمان (رضي ا
َوُوّزعت نسخاً بكتابٍة واحدة وبرسٍم واحٍد على األمصار، فإذا كانت اخلالفاُت يف القراءات فلماذا جعلت يف 

ت؟!  الكتا
ر ذلك لِلُقْرِب من حيُث ويل: الوالُء والتَّواِيل: أْن َحيُْصَل َشيئاِن فصاِعداً ُحُصوًال ليَس بيَنهما ما ليَس منهما، وُيْسَتعا

الَواليَُة: املَكاُن، ومن حيُث النِّْسَبُة، ومن حيُث الدِّيُن، ومن حيُث الصََّداقُة والنُّْصَرُة واالعِتقاُد. والوِاليَُة: النُّْصَرُة. و 
َِّ عزَّ ذلك. ُكلُّ واِحٍد منهما يقاُل يف معَىن الفاِعِل، أي املُواِيل، ويف معَىن املَْفُعوِل أي املُواَىل. يقاُل لِلُمْؤِمِن هو َوِيلُّ تـََويلِّ األْمر. والَوِيلُّ واملَْوَىل ُيْستَـْعَمالِن يف َتويلِّ األْمر. وقيَل: الوَِالَيُة والَواليَةُ واِحَدٌة، حنو الدِّاللِة والدَّاللِة. وحقيقُتُه  َُّ تعاىل َوِيلُّ  ا ُ َوِيلُّ الَِّذيَن آَمُنوا} [البَـَقَرة: وجلَّ، ومل يَرِْد َمْوَالُه. وقد يقاُل ا َّ ]، 257 املُْؤِمِنَني وَمْوالُهْم. َفِمَن اَألوَّل {ا

َُّ} [األعَراف:  ََّ َمْوَىل 68]، {َواللَُّهَوِيلُّ اْلُمْؤِمِنَني } [آل ِعمَران: 196{ِإنَّ َولِيَِّي ا َِنَّ ا ]. ومن الثاين {َذِلَك 
َِّ ُهَو َمْوالَُكْم} [اَحلّج: 40]، {نِْعَم اْلَمْوَىل َونِْعَم النَِّصُري } [األنَفال: 11} [َحممَّد: الَِّذيَن آَمُنوا ِ ]، {َواْعَتِصُموا 

َِِّ ِمْن دُ 78]، {َفِنْعَم اْلَمْوَىل} [اَحلّج: 78 أَيـَُّها الَِّذيَن َهاُدوا ِإْن َزَعْمُتْم أَنَُّكْم أَْولَِياُء  َ وِن النَّاِس فـََتَمنـَُّوا ]، {ُقْل 
ُتْم َصاِدِقَني } [اجلُُمَعة:  ََّ ُهَو َمْوَالُه} [الّتْحرمي: 6اْلَمْوَت ِإْن ُكنـْ َِّ 4]، {َوِإْن َتَظاَهرَا َعَلْيِه َفِإنَّ ا ]، {مثَُّ ُردُّوا ِإَىل ا

} [األنَعام:  . 11ا َهلُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َواٍل } [الّرعد: ]. والواِيل: الذي ورد يف قولِه: {َومَ 62َمْوَالُهُم احلَْقِّ ] مبعَىن الَوِيلِّ
أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَّ  َُّ تعاىل الوَِاليََة بـَْنيَ املُْؤِمِنَني والكاِفرِيَن يف أكثَر مِن آيٍَة. {َ ِخُذوا اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى ونـََفى ا

ُهْم} [املَائدة:  ] إىل51أَْولَِياَء} [املَائدة:  ُْم ِمْنُكْم َفِإنَُّه ِمنـْ ءَُكْم َوِإْخَواَنُكْم 51قولِه: {َوَمْن يـَتَـَوهلَّ َ ]، {َال تـَتَِّخُذوا آ
ُْم ِمْنُكْم َفُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن } [التّ  َوَال تـَتَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه ]، {23وبَة: أَْولَِياَء ِإِن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَلى اِإلميَاِن َوَمْن يـَتـََوهلَّ أَيـَُّها الَِّذيَن 72]، {َوالَِّذيَن آَمُنوا َوملَْ يـَُهاِجُروا َما َلُكْم ِمْن َوَاليَِتِهْم ِمْن َشْيٍء} [األنَفال: 3أَْولَِياَء} [األعَراف:  َ} ،[

ُهْم يـَتَـَولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروا} [املَائدة: 1آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَْولَِياَء} [املُمَتحَنة:  ] إىل 80]، {تـََرى َكِثريًا ِمنـْ
َِّ َوالنَِّيبِّ َوَما أُْنِزَل إِلَْيِه َما اختََُّذوُهْم أَْولَِياَء} [املَائدة:  ِ ]. وَجَعَل بـَْنيَ الكاِفرِين 81قولِه: {َوَلْو َكانُوا يـُْؤِمُنوَن 

نيا {اْلُمَناِفُقوَن والشياطني ُمواالًة يف ُ تعاىل يف املُواالة بيَنهم يف الدُّ َّ نْيا، ونـََفى بيَنهم املُواالَة يف اآلخرِة. قال ا  الدُّ
َِّ} [األعَراف: 67َواْلُمَناِفَقاُت بـَْعُضُهْم ِمْن بـَْعٍض} [الّتوبَة:  َّ 30]، {ِإنـَُّهُم اختََُّذوا الشََّياِطَني َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن ا ]، {ِإ

] فكما َجَعَل 76]، {فـََقاتُِلوا أَْولَِياَء الشَّْيطَاِن} [النَِّساء: 27َجَعْلَنا الشََّياِطَني أَْولَِياَء لِلَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن } [األعَراف: 
ً. فقاَل: {ِإمنََّ  ْنيا عليهم ُسْلطا ا ُسْلطَانُُه َعَلى الَِّذيَن يـَتَـَولَّْونَُه} بيَنهم وبـَْنيَ الشَّْيطاِن ُمواالًة َجَعَل للشَّْيطاِن يف الدُّ



ًئا} [الّدخان: ] ونـََفى املُواالَة بيَنهم يف اآلخرِة، فقاَل يف ُمواالِة الُكفَّاِر بعِضهم بعضاً {يـَْوَم الَ يـُْغِين َمْوًىل َعْن َمْوًىل 100[الّنحل:  ]، {َقاَل الَِّذيَن َحقَّ َعَلْيِهُم اْلَقْوُل 25بَـْعٍض} [الَعنكبوت: ]، {ُمثَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر بـَْعُضُكْم بِ 41َشيـْ
، إذا ُعدَِّي بِنَـْفِسِه اقْـَتَضى معَىن الِواليَِة، وُحُصوَلُه يف أقـَْرِب 63َربـََّنا َهُؤَالِء الَِّذيَن َأْغَويـَْنا} [الَقَصص:  ]. وقوهلُم: تـََوىلَّ َلًة املَواِضِع منه. يقاُل: َولَّْيُت َمسْعِ  ي كذا، َوَولَّْيُت َعْيِين كذا، َوَولَّْيُت َوْجِهي كذا: أقْـبَـْلُت به عليه {فـََلنـَُولِّيـَنََّك ِقبـْ

ُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم 144]، {فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْحلََراِم} [البَـَقَرة: 144تـَْرَضاَها} [البَـَقَرة:  ]، {َوَحْيُث َما ُكنـْ
ُْم 144[البَـَقَرة:  َشْطَرُه} ]. وإذا ُعدَِّي ِمبَْن لفظاً أو تقديراً اقْـَتَضى معَىن اِإلْعراِض وتـَْرِك قـُْرِبِه. َفِمَن األوََّل {َوَمْن يـَتَـَوهلَّ

ُهْم} [املَائدة:  ََّ َوَرُسوَلُه} [املَائدة: 51ِمْنُكْمَفِإنَُّه ِمنـْ ََّ َعِليٌم  ]. ومن الثاِين {فَِإنْ 56]، {َوَمْن يـَتَـَولَّ ا تـََولَّْوا َفِإنَّ ا ْلُمْفِسِديَن } [آل ِعمَران:  َّ ُمْسِلُموَن 23]، {ِإالَّ َمْن تـََوىلَّ وََكَفَر } [الَغاِشَية: 63ِ َِ ]، {َفِإْن تـََولَّْوا فـَُقوُلوا اْشَهُدوا 
رَُكمْ 64} [آل ِعمَران:  َا َعَلى َرُسوِلَنا اْلَبَالُغ 38} [َحممَّد: ]، {َوِإْن تَـتَـَولَّْوا َيْستَـْبِدْل قَـْوًما َغيـْ ُتْم َفِإمنَّ ]، {فَِإْن تـََولَّيـْ

َ َمْوالَُكْم} [األنَفال: 12اْلُمِبُني } [التـَّغاُبن:  َّ ]، {َفَمْن تـََوىلَّ بـَْعَد َذِلَك َفُأولَِئَك ُهُم 40]، {َوِإْن تـََولَّْوا فَاْعَلُموا َأنَّ ا
ِجلْسِم وقد يكوُن بِتَـْرِك اإلْصغاِء واالئِتماِر. {َوَال تـََولَّْوا َعْنُه َوأَنـُْتْم 82ان: اْلَفاِسُقوَن } [آل ِعمرَ  ]. والتَّويلِّ قد يكوُن 
ِتْكَباًرا ] أي ال تـَْفَعُلوا ما فـََعل املَْوُصوُفوَن بقولِِه: {َواْستَـْغَشْوا ثَِيابـَُهْم َوَأَصرُّوا َواْسَتْكبَـُروا اسْ 20َتْسَمُعوَن } [األنَفال: 

َلت: ] وال تـَْرَتِسُموا قوَل َمْن ذُِكَر عنهم {َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َال َتْسَمُعوا ِهلََذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِه} [ُفصّ 7} [نُوح: 
َر} [آل ِعمرَ 26 َ ]، {َوَمْن يـَُوهلِِّْم يـُْوَمِئٍذ ُدبـَُرُه} 111ان: ]. ويقاَل: َوالَُّه ُدبـَُرُه، إذا انْـَهَزَم {َوِإْن يـَُقاتُِلوُكْم يـَُولُّوُكُم اَألْد

] أي اْبناً يكوُن ِمْن أْولِياِئَك. وقولُه: {ِخْفُت اْلَمَواِيلَ ِمْن 5]، {فـََهْب ِيل ِمْن َلُدْنَك َولِيا } [َمرَمي: 16[األنَفال: 
، وقيَل: َموالِيه. وقولُه: {َوملَْ 5َوَراِئي} [َمرَمي:  } [اإلسَراء: ] قيَل: ابُن الَعمِّ ] فيه نـَْفُي 111 َيُكْن َلُه َوِيلٌّ ِمَن الذُّلِّ ، كما تقدَم، لكْن ُمواالتـُُهْم لِ  َِّ )، إذ كان صاِحلُو ِعباِدِه ُهْم أْولِياُء ا َيْستَـْوِيلَ هو تعاىل الَوِيلِّ بقولِه عزَّ وجلَّ: (ِمَن الذُّلِّ

. واملَْوَىل: يقال 17 َولِيا ُمْرِشًدا } [الكهف: م. قال: {َوَمْن ُيْضِلْل فَـَلْن جتََِد َلهُ  ] والَوْيلُ: املَطُر الذي يَِلي الَومسِْيَّ
 بكذا، َأي أْحَرى للُمْعِتِق واملُْعَتِق واحلَِليِف وابِن الَعمِّ واجلاِر. وُكلُّ َمْن َوِيلَ أْمَر اآلَخِر، فهو َولِيُُّه. ويقاُل: فالٌن أْوَىل 

ْلُمْؤِمِنَني ِمْن أَنـُْفِسِهْم} [األحَزاب: {النَِّيبُّ َأْوَىل  ِ ِِبْـَراِهيَم لَلَِّذيَن اتـَّبَـُعوُه} [آل ِعمَران: 6  ]، 68]، {ِإنَّ أَْوَىل النَّاِس 
ُ أَْوَىل َِِما} [النَِّساء:  َّ ْوَىل َلَك َفَأْوَىل ] وقيَل: {أَ 75]، {َوأُوُلو اَألْرَحاِم بـَْعُضُهْم أَْوَىل بِبَـْعٍض} [األنَفال: 135{فَا

] معناُه: الِعقاُب أْوَىل َلَك  أ جهل، والتكرار للتأكيد. وقيل: معناه: وليك الشّر يف الدنيا ويف 34} [الِقَياَمة: 
 اآلخرة. وقيل: معناه: الذّم لك أوىل.

ٌر يَتعمَُّد التقصري. قال هللا تعاىل: {َوَال َتِنَيا وىن: َوَىن يف األمر َيِين َوْنياً: إذا َقصَّر فيه فهو َواٍن وُمَتواٍن فيه، أي ُمقَ  صِّ
را يف ذكري، وال تـُْهِمالَ أمري. أي وال َتضُعفا يف َأداِء رساليت...42ِيف ذِْكِري } [طه:   ] معناه: وال تقصِّ

ُتُه ِهَبًة وَموْ  َنا َلُه ِإْسَحاَق} [األنَعام: وهب: اهلَِبُة: أْن َجتَْعَل ِمْلَكَك لَِغْريَِك ِبَغْريِ ِعَوٍض. يقاُل: َوَهبـْ ِهَبًة وَمْوِهباً {َوَوَهبـْ
َِِّ الَِّذي َوَهَب ِيل َعَلى اْلِكَربِ ِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق} [إبراهيم: 84 َ َرُسوُل َربِِّك 39]، {اْحلَْمُد  َا َأ ]، ويف قوله: {ِإمنَّ



ُك إىل نَفِسِه اهلَِبة ملَّا كان َسَبباً يف إيصاله إليها. وقد ُقرىء: لِيَـَهَب ] نسب امللَ 19ِألَ◌َهَب َلِك ُغَالًما زَِكيا } [َمرَمي: 
َِّ تعاىل، فهذا على احلِقيقِة، واألّوُل على التوسُّع. وقال تعاىل: {فـََوَهَب ِيل َريبِّ ُحْكًما} [الشُّعَ  َراء: َلِك فـَُنِسب إىل ا

َنا ِلَداُووَد ُسَلْيَماَن} [ص: 21 َنا َلُه َأْهَلُه} [ص: 30]، {َوَوَهبـْ ]، {َوَوَهبـَْنا َلُه ِمْن َرْمحَِتَنا َأَخاُه َهاُروَن 43]، {َوَوَهبـْ
تِنَا قـُرََّة َأْعُنيٍ} 5]، {فَـَهْب ِيل ِمْن َلُدْنَك َولِيا } [َمرَمي: 53نَِبيا } [َمرَمي:  ]، {َربـََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرَِّ

َبِغي ِألَ◌َحٍد ِمْن بـَْعِدي} 8، {َوَهْب َلَنا ِمْن َلُدْنَك َرْمحًَة} [آل ِعمَران: ]74[الُفرقان:  ]، {َوَهْب ِيل ُمْلًكا َال يـَنـْ
َنا َهلُْم ِمْن َرْمحَِتَنا َوَجَعْلَنا َهلُْم ِلَساَن ِصْدٍق َعِليا } [َمرَمي: 35[ص:  َنا َلهُ 50]، {َوَوَهبـْ َنا َلُه َوَوَهبـْ َحيَْىي  ]، {فَاْسَتَجبـْ ً َويـََهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُُّكوَر } [الّشورى: 90َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه} [األنبَياء:  َ ]، {َخيُْلُق َما َيَشاُء يـََهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإ

]، {َربِّ َهْب ِيل ِمَن 38ِعمَران:  ]، {ُهَناِلَك َدَعا زََكِرَّ َربَُّه قَاَل َربِّ َهْب ِيل ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة} [آل49
لواِهِب والوّهاب ومن ذلك قولُه تعاىل: {َوَهْب َلَنا ِمْن َلُدْنَك 100الصَّاِحلَِني } [الصَّافات:  ُ تعاىل  َّ ]. ويوصُف ا

]. والَوّهاب: 9 اْلَعزِيِز اْلَوهَّاِب } [ص: ]، {أَْم ِعْنَدُهْم َخَزاِئُن َرْمحَِة َربِّكَ 8َرْمحًَة ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب } [آل ِعمَران: 
اُب: قبوُل اهلَِبِة. ويف احلديث:  َب هبًة إال «مبعىن أنه يعطي ُكالًَّ◌ على قدِر استحقاِقِه. واالِّ َِّ لقد َمهَْمُت أْن ال َأ

 .)111(»من قـَُرِشيٍّ أو أنصاريٍّ أو ثقفيٍّ 
] أي 13ن النَّاِر، والَوَهجاُن كذلك. وقولُه: {َوَجَعْلَنا ِسَراًجا َوهَّاًجا } [النّـَبِإ: وهج: الَوَهُج: ُحُصوُل الضَّْوِء واَحلرِّ م

َُِج َوْهجًا: توقَّدت؛ َوَوَهَج يِهُج، َويـَْوَهُج، وتَـَوهََّج اَجلْوَهُر: َتألَأل.  مضيئاً. وقد َوَهَجت الناُر تـَْوَهُج و
} [َمرَمي: وهن: الَوْهُن: َضْعٌف من حيُث اخلَْلُق أو اخلُ  ُلُق، أي يف األمِر والبَدِن والَعَمِل {قَاَل َربِّ ِإّينِ َوَهَن اْلَعْظُم ِمينِّ

] أي ُكلَّما َعُظَم 14]، و {َمحََلْتُه أُمُُّه َوْهناً َعَلى َوْهٍن} [لقَمان: 146]، {َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصابـَُهْم} [آل ِعمَران: 4
َُِنوا ِيف اْبِتَغاِء اْلَقْوِم} [النَِّساء: يف َبْطِنها زاَدها َضْعفاً عل َُِنوا َوَال َحتَْزنُوا} [آل 104ى َضْعف، {َوَال  ]، {َوَال 

ََّ ُموِهُن َكْيِد اْلَكاِفرِيَن } [األنَفال: 139ِعمَران:  ْم َوتفريِق  18]. {َذِلُكْم َوَأنَّ ا ِِلقاِء الرُّعِب يف قلو ] أْي 
ًتا َوِإنَّ أَْوَهنَ كلمِتهم. ويف قوله ت َِّ َأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اختَََّذْت بـَيـْ اْلبُـُيوِت  عاىل: {َمَثُل الَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدوِن ا

والنفَع، ] شبّـَهمن اختذ من دون هللا آهلََة يبتغون الّنصَر منها 41لَبَـْيُت اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن } [الَعنكبوت: 
لعنكبوِت اليت اختذت بيتاً لتأوَي إليه وحتتمَي به، وإنَّ أضعَف البيوِت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون .  شبـََّههم 

ِهَي وهى: الَوْهُي: َشقٌّ يف األِدِمي والثـَّْوِب وحنِومها، ومنه يقاُل: َوَهْت َعزاَىل السَّحاب مباِئها. {َواْنَشقَِّت السََّماُء فَ 
طُُه، فقد وَهى.16َمِئٍذ َواِهَيٌة } [احلَاقَّة: يـَوْ  َيِتها. وُكلُّ شيء اْستَـْرَخى ِر ْنِتقاِض بـُنـْ  ] أي شديدة الضَّعِف 

. قال تعاىل: {َوْيَكَأنَّ ا َِّ ِم والتـََّعجُِّب. تقوُل: َوْي لَِعْبِد ا َ يـَْبسُ وي: َوْي: َكِلَمٌة ُتْذَكُر للتََّحسُِّر والتـََّندُّ ُط الّرِْزَق لَِمْن َّ
]. وقيَل: َوْي ِلَزْيٍد. وقيَل: 82]، {َوْيَكَأنَُّه َال يـُْفِلُح اْلَكاِفُروَن } [الَقَصص: 82َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويـَْقِدُر} [الَقَصص: 
 َوْيَك أي َويْـَلَك، َفُحِذَف منه الالُم.



: َوْيٌل: قـُْبٌح، وقد ُيْستَـْعَمل ع لى التََّحسُّر. َووْيَس: اْسِتْصَغاٌر. َوَوْيَح: تـََرحٌُّم. أو قالوا: الويُل حلوُل ويل: قال األْصَمِعيُّ
وحكُمهما » َوْحيَُه ما أَْمَلَحُه وَوْيَسُه ما أَْمَلَحهُ «الشرِّ، َوَوْيٌس ُتْستعَمُل يف موضوِع رأفٍة واستمالٍح كقولك للصيب: 

َُّ حكُم: َوْيَح. ومن قال: (َوْيٌل) هو واٍد يف َجَهنَّ  م فإنه مل يُرْد أنَّ َوْيًال يف اللَُّغِة هو َمْوُضوٌع هلذا، وإمنا أراَد َمْن قال ا
]، {َوَويٌل َهلُْم 79تعاىل ذلك فيه فقد اْسَتَحقَّ َمَقّراً من الناِر، وثـَبََّت ذلك له {فـََوْيٌل َهلُْم ِممَّا َكتَـَبْت أَيِديِهْم} [البَـَقَرة: 

]، {فـََوْيٌل 7]، {َوْيٌل ِلُكلِّ أَفَّاٍك أَثِيٍم } [اجلَاثَية: 2]، {َوَوْيٌل لِْلَكاِفرِيَن} [إبراهيم: 79[البَـَقَرة: ِممَّا َيْكِسُبوَن } 
]، {َوْيٌل 1، {َوْيٌل لِْلُمَطفِِّفَني } [املطّفِفني: [65]، {فـََوْيٌل لِلَِّذيَن ظََلُموا} [الّزخُرف: 37لِلَِّذيَن َكَفُروا} [َمرَمي: 

َويـَْلَنا َمْن بـََعثـََنا} [يس: 1لِّ ُمهََزٍة} [اهلَُمزة: ِلكُ  َّ ُكنَّا ظَاِلِمَني } [األنبَياء: 52]، {َ َويْـَلَنا ِإ َويـَْلَنا 46]، { َ} ،[
َّ ُكنَّا طَاِغَني } [الَقَلم:  َ َعُجوٌز َوَهَذا بـَْعِلي َشْيًخا} [ُهود: 31ِإ َويـَْلَىت أَأَِلُد َوَأ َويـَْلُكْم َال تـَْفتَـُروا َعَلى ]، {72]، { تَـَرى } [طه:  ً فـَُيْسِحَتُكْم ِبَعَذاٍب َوَقْد َخاَب َمِن افـْ َِّ َكِذ َِّ َخيـٌْر لَِمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِحلًا} 61ا ]، {َويـَْلُكْم ثـََواُب ا

َويْـَلَىت أََعَجْزُت أَْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا اْلغُ 80[الَقَصص:  َ ً 31رَاِب} [املَائدة: ]، {َقاَل  ْذ ُفَال َتِين ملَْ َأختَِّ َويْـَلَىت لَيـْ َ} ،[
َويـَْلتَـَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َال يـَُغاِدُر َصِغريًَة َوَال َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَها} [الكهف: 28َخِليًال } [الُفرقان:  ]، {َويـَُقولُون 

لوْيِل والثُّبور.].  َويْـَلتَـَنا: هِذِه َلْفَظٌة يـَُقو 49 ٍة فـََيْدُعو على نَفِسِه    ُهلا اإلْنَساُن إَذا َوَقَع يف شدَّ
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ْسَتْسَخَر. س: الَيْأُس: اْنِتفاُء الطََّمِع، أو َقْطُع الرََّجاِء؛ يقاُل: يَِئَس، واْستَـْيَأَس: ِمْثُل َعِجَب واْستَـْعَجَب، وَسِخَر وا
يا} [يُوُسف: قوله: {فـَلَ  ْمِتَناِع األْمِر. وقوله: {َحىتَّ ِإَذا 80مَّا اْستَـْيَأُسوا ِمْنُه َخَلُصوا جنَِ ] كأَنـَُّهْم طََلُبوا الَيْأَس لِِعْلِمهْم 

َِّ ال110اْستَـْيَأَس الرُُّسُل} [يُوُسف:  ِ َواِحِد اَألَحِد. وقال: ] أي حىتَّ إذا بَلَغ الُرُسُل َحاَلَة ٍَْس من ِإمياِن الُكفَّاِر 
]. وقوله: {ِإنَُّه لَيَـُئوٌس َكُفوٌر } 13]، {َكَما يَِئَس اْلُكفَّاُر} [املُمَتحَنة: 13{َقْد يَِئُسوا ِمَن اآلِخَرِة} [املُمَتحَنة: 

َل: معناُه أفـََلْم يعلِم اّلذيَن ] قي31] أي إنَّه لقنوٌط شديُد الكفر. وقولُه: {أَفـََلْم يـَْيَأْس الَِّذيَن آَمُنوا} [الّرعد: 9[ُهود:  ْم ال يُؤمنوَن؟. ّ ُّ عّز وجلَّ   آَمُنوا َويـَتَـبَـيـَُّنوا ِمْن عدِم ِإمياِن هؤالِء الذيَن وصَفهُم ا
. واليَـَبُس: املَ  ِبُس النَّباِت، وهو ما كاَن فيه ُرطُوبٌَة َفَذَهَبْت وَجفَّ َ َبُس. واليَـْبُس:  كاُن يكوُن يبس: يَِبَس الشيُء، يـَيـْ

]. واأليـَْبساِن: ما ال حلََْم عليه من الساقـَْنيِ إىل 77فيه ماٌء فـََيْذَهُب {فَاْضِرْب َهلُْم َطرِيًقا ِيف اْلَبْحِر يـََبًسا} [طه: 
 الَكْعبَـْنيِ. ورُجٌل يـَْبٌس: قليُل اخلري، وطريٌق يـََبٌس: ال ُنُدوََّة فيه وال بـََلٌل.

ْدَك يَِتيًما َفآَوى } يتم: اليـُْتُم: اْنِقطاُع الصَّ  ِه {أََملْ جيَِ ِت ِبِفْقداِن أُمِّ ِيبِّ عن أبِيِه بِفْقدانِِه قـَْبَل بـُُلوِغِه، ويف سائِِر احلََيوا
ِذيَن ]، {ِإنَّ الَّ 2]. ومجعُه: يـََتاَمى {َوآتُوا اْليَـَتاَمى أَْمَواَهلُْم} [النَِّساء: 8]، {َويَِتيًما َوَأِسريًا } [اإلنَسان: 6[الّضحى: 

رًا} [النَِّساء:  َ َُْكُلوَن ِيف بُُطوِِْم  َا  ]، {َوَيْسأَلُوَنَك َعِن اْليـََتاَمى} [البَـَقَرة: 10َُْكُلوَن أَْمَواَل اْليَـَتاَمى ظُْلًما ِإمنَّ
ا اليت َخَرَجْت منها َفصاَرْت ]. واليتيُم املنفرُد الذي يـَُعزُّ نظريُُه يقال له: ُدرٌَّة يَِتيَمٌة، تنبيهاً على أنه انـَْقَطعَ 220 ُ لدُّرَِّة الَيِتيَمِة. مادَّ ِدَرًة؛ وقيَل: بيٌت يَِتيٌم، تشبيهاً   مثَِيَنًة 

، {ِإْذ َهمَّ قـَْوٌم َأْن يـَْبُسطُوا ِإَلْيُكْم أَيْ  أَْيِديـَُهْم ِديـَُهْم َفَكفَّ يد: الَيُد: اجلارَِحُة، أْصُله َيْدٌي لقوهلم يف َمجِْعِه: أْيٍد َوَيِديٍّ
َا} [األعَراف: 11َعْنُكْم} [املَائدة:   ].195]، {أَْم َهلُْم أَْيٍد يـَْبِطُشوَن ِ

]. 237[البَـَقَرة:  يقاُل: هذا يف َيِد فالٍن، أي يف َحْوزِِه وِمْلِكِه {ِإالَّ َأْن يـَْعُفوَن أَْو يـَْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح}
َدْي َعْدٍل، وللداللة على القوة َمرًَّة، يقاُل: لُِفالٍن َيٌد على فالٍن، أي له األمُر النافُذ عليه؛ وقوهلم: وقيل: َوَقَع يف يَ 

وما يل بكذا َيٌد، وما ِيل به َيداِن معناه: ال طاقَة يل ِبِه، َوَيٌد َمْغُلوَلٌة: عبارٌة عن إْمساِكها. ومن ذلك قوله تعاىل عن 
َِّ َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوا ِمبَا َقاُلوا َبْل يََداُه َمْبُسوطََتاِن} [املَائدة: اليهود: {َوَقاَلِت اْليَـ  ]. ويقاُل: 64ُهوُد َيُد ا



َك. ] أي قـَوَّْيُت َيدَ 110نـََفْضُت َيِدي عن كذا، أي َخلَّْيُت. وقولُه عزَّ وجلَّ: {ِإْذ أَيَّْدتَُّك ِبُروِح اْلُقُدِس} [املَائدة: 
م اْختَـَلُقوُه، وذلك َكِنْسَبِة القوِل 79وقولُه: {فَـَوْيٌل َهلُْم ِممَّا َكتَـَبْت أَيِديِهْم} [البَـَقَرة:  ] َفِنْسبَـُتُه إىل أْيِديهْم تنبيٌه على أ

َواِهِهْم} [الّتوَبة:  َفـْ ِ ِتالِقِهْم. وقولُه: {ُمثَّ آلَتِيَـنـَُّهْم ِمْن ] تنبيهاً على اخْ 30إىل أْفواِهِهْم يف قولِه عزَّ وجلَّ: {َذِلَك قـَْوُهلُْم 
ِِْم َوَعْن َمشَائِِلِهْم َوَال جتَُِد َأْكثـََرُهْم َشاِكرِيَن } [األعرَ  ومن «] مل يقل 17اف: بـَْنيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَْميَا

من «ماء فال سبيل له إىل ذلك، واإلتياُن جهة نزول الرمحة من الس» فوقهم«ألن » من حتت أرجلهم«وال » فوِقِهم
أهّون عليهم أمر ما عملوه »: من خلفهم«أَُهوُِّن عليهم أمر اآلخرة. و»: من بني أيديهم«موحش. و» حتت أرجلهم

ا عن مستحقيها لتبقى لورثتهم. و م«يف الدنيا من مجع األموال والبخل  أفسد عليهم أمر دينهم بتزيني »: عن أميا
م. و»: عن مشائلهم«حتسني الشبهة. والضاللة و  وال جتد «بتحبيب امللذات إليهم وتغليب الشهوات على قلو

م » أكثرمهشاكرين م ومن جهة حسنا أي منحرفني عن الصراط املستقيم املعىن: آتيهم من قبِل دنياهم وآخر
ر وال لفقر وأقول هلم ال جّنة وال  م فأزّيَن هلم الدنيا وأخّوفهم   بعث وال حساب، وأُثبُِّطُهم عن احلسنات وسيئا

] إشارٌة إىل 45وأشغلهم عنها، وأحبُِّب إليهم السيئاِت وأحثُّهم عليها. وقولُه: {أُوِيل اَألْيِدي َواَألْبَصاِر } [ص: 
َ َداُووَد َذا اَألْيِد} [ص:  ِة. وقولُه: {َحىتَّ يـُْعطُوا اْجلِْزيََة َعْن َيٍد ] أي الُقوَّ 17الُقوَِّة املَْوُجوَدِة َهلُْم. وقولُه: {َواذُْكْر َعْبَد

ئب ينوب عنهم كما يقال:  29َوُهْم َصاِغُروَن } [الّتوبَة:  ] أي يـُْعطُوَن ما يـُْعطُوَن نقداً من يٍد إىل يٍد من غري 
ِصرُُه. ويقاُل َألْولِياِء كّلمتُه فماً بفم. ويقال: عن قدرٍة لكم عليهم وِسَعٍة منهم. ويقاُل: فالٌن َيُد فالٍن، أي ولِ  ََّ يُُّه و َا يـَُباِيُعوَن ا َِّ، وعلى هذا الَوْجِه قال عزَّ وجلَّ: {ِإنَّ الَِّذيَن يـَُباِيُعوَنَك ِإمنَّ َِّ: ُهْم أْيِدي ا َِّ فـَْوَق أَْيِديِهْم}  ا َيُد ا

َِّ، وإذا كـان يَـُدهُ 10[الَفْتح:  فَـْوَق أْيِديِهـْم، فَـيَـُد اللَّـِه فَـْوَق أَْيِديِهـْم. ويـَُؤيِّـُد ذلـك ما ُرِوَي يف  ] فإذا يَُدُه (ص) َيُد ا
 : تُـُه ُكْنـُت َمسَْعـُه الـذي َيْسَمـُع بـه، و «احلديِث القدسيِّ لنَّواِفِل حىت ُأِحبَُّه فإذا َأْحبـَبـْ ِ َبَصـَرُه ال يَزاُل الَعْبُد يـَتَـَقرَُّب إَيلَّ 

االذي يـُْبصِ  َّ َخَلْقَنا َهلُْم ِممَّا َعِمَلْت أَْيِديَنا أَنْـَعاًما} )112(»ُر به، وَيَدُه اليت يـَْبِطُش  . وقولُه تعاىل: {أََوملَْ يـََرْوا َأ
ِإْبِليُس َما َمنَـَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ} [ص: 71[يس:  َ ِخلَْلِقِه ] فعبـارٌة عن تـََولِّيِه 75] وقولُه: {قَاَل 

ا الِفْعُل ِْبداِعِه الذي ليَس إالَّ له، عزَّ وجلَّ. وُخصَّ َلْفُظ الَيِد لِيَـَتَصوََّر لنا املعَىن، إْذ هو أَجلُّ اَجلوارِِح اليت يـُتَـ  َوىلَّ 
بِِنْعَمِيت التـي َرشَّْحتُـها َهلُـْم، والبـاُء فيـه فيما بيَننا لِيَـَتَصوََّر َلنا اْخِتصاُص املَعَىن، ال لِنَـَتَصوََّر منه تشبيهاً. أو قيَل: معنـاُه: 

ِكِني، َبْل هو كقوهلِِم: َخرََج ِبَسْيِفِه، أي َمَعُه َسيْـُفُه، معناُه: َخَلْقُتُه  لسِّ ِ وَمَعُه ِنْعَمتاي ليـَس كالباِء يف قوهلم: َقَطْعُتُه 
نـَْيِويَُّة واُألْخَرِويَُّة اللَّتاِن إذا رعاُمها بـَلَ  َِّ فـَْوَق أَْيِديِهْم} [الَفْتح: الدُّ ما السَّعاَدَة الُكبـَْرى. وقولُه: {َيُد ا ] أي 10َغ 

] أي َنِدُموا، يقاُل: ُسِقَط يف َيِدِه، 149ُنْصَرتُُه ونِْعَمُتُه وقـُوَّتُُه. وأما قولُه تعاىل: {َوَلمَّا ُسِقَط ِيف أَْيِديِهْم} [األعَراف: 
ْيِه َعَلى َما أَنـَْفَق ِفيَها} وُأسِقط، عبارًة عن املُتَ  ِر أو َعمَّْن يـَُقلُِّب َكفَّْيِه، كما قال عزَّ وجلَّ: {َفَأْصَبَح يـَُقلُِّب َكفَّ َحسِّ

. يقاُل:9]. وقولُه: {فـََردُّوا أَْيِديـَُهْم ِيف أَفْـَواِهِهْم} [إبراهيم: 42[الكهف:  َردَّ  ] أي َكفُّوا َعمَّا أُِمُروا ِبَقُبولِِه ِمَن اَحلقِّ



ِمَلُكْم على ْب، وقيَل: َردُّوا أْيِدَي األنبياِء يف أْفواِهِهْم، أي قاُلوا: َضُعوا أ أْفواِهُكْم  َيَدُه ِيف َفِمِه، أي أْمَسَك وْمل جيُِ
ْفواِهِهْم ِبَتْكِذيِبِهْم.  َِّ  واْسُكُتوا، وقيَل: َردُّوا نَِعَم ا

 َُّ ُ بـَْعَد ُعْسٍر 185 ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر} [البَـَقَرة: يسر: الُيْسُر: ضدُّ الُعْسر {يُرِيُد ا َّ ]، {َسَيْجَعُل ا
ت: 88]، {َوَسنَـُقوُل َلُه ِمْن أَْمِرَ ُيْسًرا } [الكهف: 7ُيْسًرا } [الّطَالق:  ِت ُيْسًرا } [الّذارَ ]. 3]، {َفاْجلَاِرَ
]، {فَاقْـَرأُوا َما تـََيسََّر ِمَن 196َسَر، أي َتَسهََّل {َفِإْن ُأْحِصْرُمتْ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اْهلَْدِي} [البَـَقَرة: وتـََيسََّر كذا، واْستَـيْ 
َُّ 20اْلُقْرآِن} [املُّزمل:  َلْتُه وَهيَّأَْتُه. قال ا َل وتـََهيَّأ، ومنه أْيَسَرِت املرأُة، وتـََيسََّرْت يف كذا، أي َسهَّ  تعاىل: ] أي َتَسهَّ

ُه بِِلَساِنَك} [َمرَمي: 17{َوَلَقْد َيسَّْرَ اْلُقْرآَن لِلذِّْكِر} [الَقَمر:  ْرَ َا َيسَّ ]. والُيْسَرى: السَّْهُل. وقولُه: 97]، {َفِإمنَّ
رُُه لِْلُيْسَرى } [اللْيل:  رُُه لِْلُعْسَرى } [اللْيل: 7{َفَسنـَُيسِّ قـد أعاَرُه َلْفَظ التـَّْيِسيـر، ] فهذا، وإن كان 10]، {َفَسنـَُيسِّ

ْرُهْم بَِعَذاٍب أَلِيٍم } [آل ِعمَران:  ]. والَيِسُري واملَْيُسوُر: السَّْهُل. {فـَُقْل 21فهو على َحَسِب ما قال عزَّ وجلَّ: {فـََبشِّ
ِسُري: يقاُل يف الشيِء القليِل، ] أي وقل هلم قوًال سهًال وِعْدهم وعداً حسناً. واليَ 28َهلُْم قَـْوًال َمْيُسورًا } [اإلسَراء: 

َِّ َيِسريًا } [األحزَاب:  ] أي سهًال 30فـََعلى األوَِّل ُحيَْمُل قوُلُه: {ُيَضاَعْف َهلَا اْلَعَذاُب ِضْعَفْنيِ وََكاَن َذِلَك َعَلى ا
َِّ َيِسٌري } [اَحلّج:  َا ِإالَّ َيِسريًا } [األحَزاب: ]. وعلى الثاِين ُحيَْمُل قولهُ 70هيِّناً، {ِإنَّ َذِلَك َعَلى ا : {َوَما تـََلبـَُّثوا ِ

]. والَيساُر: ُأْخُت الَيِمَني، 280] أي قليًال. واملَْيَسَرُة والَيساُر: عبارٌة عن الِغَىن {فـََنِظَرٌة ِإَىل َمْيَسَرٍة} [البَـَقَرة: 14
َا اخلَْْمُر وِمَن الُيْسِر:املَْيِسُر وُهو القماُر كلُّه، َوُهَو وجوب الشَّيءِ  . قال تعاىل: {ِإمنَّ  للرابِح عْن طريٍق غِري شرعيٍّ

 ].90َواْلَمْيِسُر َواَألْنَصاُب َواَألْزَالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه} [املَائدة: 
م يف 18ف: يقظ: األَْيقاُظ: مجُع يَِقظ ويقظاَن. قال هللا تعاىل: {َوَحتَْسبـُُهْم أَيـَْقاظًا} [الكه َّ ] أي وَحتَسبـُُهم كأ

ئمون. َتِبهون، ولكنهم يف احلقيقة   َوْعيِهم ُمنـْ
ا، ولذلك ال ِ  يقـن: الَيِقُني: من ِصَفِة الِعْلِم احلاصِل عن نظٍر واستدالٍل، حبيث يكون فـَْوَق املَْعرَِفِة والدَِّرايِة وأَخوا

قيـٍن. والَيِقُني: ُهَو التَّْصِديُق اجلازُم أي التَّْصِديُق الذي ال يَعرتيِه َرْيٌب، يقاُل: ُيسمى علُم هللا (تعاىل) يقيناً أو َمْعرِفَـَة يَ 
َقَن، وأيـَْقَن {ِإْن َنُظنُّ ِإالَّ ظَنا َوَما َحنُْن ِمبُْستَـْيِقِنَني } [اجلَاثَية:  ٌت لِْلُموِقِنَني } 32اْستَـيـْ َ ]، {َوِيف اَألْرِض آ

ت:  ِت ِلَقْوٍم يُوِقُنوَن } [البَـَقَرة:  ]، {َقدْ 20[الّذارَ ]. وقولُه: عزَّ وجلَّ: {َوَما قـَتَـُلوُه يَِقيناً } [النَِّساء: 118بـَيـَّنَّا اآلَ  ] أي ما قـََتلوا عيسى ابن مرمي قْتًال تـَيَـقَُّنوُه، َبْل إمنا َحَكُموا َختِْميناً، َوَوْمهاً كما َتَصوَُّروُه.157
} [الَقَصص: اليّم: الَيمُّ: الَبْحرُ  ْمُتُه: َقَصْدتُُه {فـَتَـَيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا} [النَِّساء: 7 {َفأَْلِقيِه ِيف اْلَيمِّ ]. وَميَّْمُت َكذا، وتـََيمَّ

]: يُقصُد وجُه األرِض من غري نباٍت وال شجر، وُيستعمُل تراُب التيمُّم يف أعضاء خمصوصة هي: الَيداِن، 43
 والزَّنداِن والَوْجُه.

 ]، أي وال تقصدوا اخلبيَث.267قال تعاىل: {َوَال تـََيمَُّموا اْخلَِبيَث ِمْنُه تـُْنِفُقوَن} [البَـَقَرة: 



َِّ تعاىل يف قولِه: {َوالسََّماَواُت َمْطِوَّ  ٌت بَِيِميِنِه} مين: الَيِمُني: أْصُله اجلارَِحُة (اليد اليمىن)، واْسِتْعمالُُه يف َوْصِف ا
يًعا قـَْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة} [الزُّمَ 67[الزَُّمر:  ٌت ِبُقوَّتِِه. قال َجلَّ ِذْكرُُه: {َواَألْرُض مجَِ ر: ] قيَل معناُه: حمفوظاٌت مصو

] أخَرب سبحانُه عن كماِل ُقدَرتِِه أنَّ األرَض كلَّها َمَع ِعَظِمها كالشيء اّلذي يقبُض عليِه القابُض بكفِّه. وقولُه: 67
ُتْم َْتُونـََنا َعِن اْلَيِمِني } [الصَّافات: {ِإنَّكُ  ] أي عن الناِحَيِة اليت كان منها اَحلقُّ، فَـَتْصرُِفونَنا عنها وقد 28ْم ُكنـْ

ْلَيِمِني } [احلَاقَّة:  ِ َ ِمْنُه  قوى األسباب. وقولُه: {َألَخْذ ُه وحنُن قاِدروَن عليِه مهما 45َخَدعُتمو  ] أي َألَخذ
ْشَرِف َجوارِِحِه. وقولُه جلَّ يكوَن   له. وإمنا أقاَم اليمَني مقاَم القّوِة والُقدرِة ألّن قّوَة كّل شيء يف ميامِنِه. وِقيَل: معناُه 

] أي أصحاُب السَّعاداِت واملَياِمِن. وذلك على َحَسِب َتعاُرِف الناِس يف 27ِذْكرُُه: {َوَأْصَحاُب اْلَيِمِني} [الواِقَعة: 
مال، واْسُتعِريَ الَيِمُني للتـََّيمُِّن والسَّعاَدِة، وعلى ذلك {َوأَمَّا إِ الِعبارَ  لشِّ لَيِمِني، وعن املَشاِئِم  ِ ْن َكاَن ِمْن ِة عن املَياِمن 

 ] وعلى هذا محَُِل:91]، {َفَسَالٌم َلَك ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمِني } [الواِقَعة: 90َأْصَحاِب اْلَيِمِني } [الواِقَعة: 
لَيِمنيِ      إذا ما راَيٌة ُرِفَعْت ِجلُودٍ   تـََلقَّاها َعَرابَُة 

م  «الزخمشري:  والَيِمُني يف احلَلِف: الَقَسُم، ُمَؤنَّثة، ُمْسَتعاٌر ِمَن الَيِد اعتباراً مبا يـَْفَعُلُه املُعاِهُد واملُحاِلُف وغريُه. قال  أل
م فيتحالفون َمياِ لَِغٌة ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة} [الَقَلم: ومجع اليم» كانوا يتماسحون  َ َنا  ني: َأْميٌُن وأَْميَاٌن {أَْم َلُكْم َأْميَاٌن َعَليـْ

ِِْم} [األنَعام: 39 َِّ َجْهَد َأْميَا ِ للَّْغِو ِيف أَْميَاِنُكْم} [البَـَقَرة: 109]، {َوأَْقَسُموا  ِ  َُّ ]، 225]، {َال يـَُؤاِخذُُكُم ا
َِّ «]. وقوهلُم: 12]، {ِإنـَُّهْم َال َأْميَاَن َهلُْم} [الّتوبَة: 12َنَكثُوا َأْميَانـَُهْم ِمْن بـَْعِد َعْهِدِهْم} [الّتوبَة: {َوِإْن  » َأْميُُن ا

وَمْوَىل ». ِإْميُ هللا«و » َأْميُ هللا«فإضافـَُتُه إليه عزَّ وجلَّ، هو إذا كان احلَلُف به وهو اسم وضع للَقَسِم والتقديِر، ومثُلُه 
ِمْلُك َميِيِين هو أنـَْفُذ وأبـَْلُغ من قوِهلم: يف َيِدي. وهلذا قال تعاىل: {ِممَّا  :الَيِمِني: هو َمْن بيَنَك وبيَنه معاَهَدٌة. وقوهلُم

َِّ «]. وقولُه (ص) : 33َمَلَكْت َأْميَاُنُكْم} [النُّور:  ُل إىل السَّعاَدِة املَُقّرِبَِة أي به يـُتَـَوصَّ  )113(»اَحلَجُر األْسَوُد ميَُِني ا
ِحَيُة ا  لَيِمِني.إليه، وِمَن الَيِمِني اْشُتقَّ الُيْمُن أي البَـرَكة. يقاُل: هو َمْيُموُن النَِّقيَبِة: أي ُمباَرٌك. واملَْيَمَنُة: 

نِعَ  َنُع، يـَْنعاً ويـُْنعاً. وأَيـْنـََعْت، إيناعاً، وهي  ٌة، وُمونَِعٌة. {اْنظُُروا ِإَىل َمثَرِِه ِإَذا َأْمثََر َويـَْنِعِه} ينع: يـَنَـَعِت الثََّمَرُة؛ تـَيـْ
ِنٍع، وهو املُْدرُِك الباِلُغ.99[األنَعام:   ] وقـََرأ ابُن أِيب اسحق: ويـُْنِعِه، وهو مجُع 

ا، أو عن الليل والنهار معاً،  ٍة من الزماِن، يوم: الَيوُم: يـَُعبـَُّر به عن وْقِت طُُلوِع الشَّْمِس إىل ُغُرِو وقد يـَُعبـَُّر به عن ُمدَّ
ٍة كاَنْت {ِإنَّ الَِّذيَن تـََولَّْوا ِمْنُكْم يـَْوَم اْلتَـَقى اجلَْْمَعاِن} [آل ِعمَران:  َِّ يـَْوَمِئٍذ السََّلَم} 155أيَّ ُمدَّ ]، {َوأَْلَقْوا ِإَىل ا

ِم 87[الّنحل:  ََِّ } [إبراهيم: ]. ويف قوله عزَّ وجلَّ: {َوذَكِّْرُهْم  َِّ َِّ تعاىل َتْشرِيٌف ألْمرِها 5ا ِم إىل ا ] فإضاَفُة األَّ
لَِّذي َخَلَق اَألْرَض ِيف يـَوْ  ِ َُّ عليهم من نَِعِمِه فيها. وقال عزَّ وجلَّ: {ُقْل أَِإنَُّكْم َلَتْكُفُروَن  َمْنيِ} [ُفّصَلت: لِما أفاض ا

ثِّر: ]. ويـُرَكَُّب يوٌم َمَع إْذ، فيقالُ 9 ]. ورمبا يـُْعرُب 9: يـَْوَمِئٍذ، حنُو قوله عزَّ وجلَّ: {َفَذِلَك يـَْوَمِئٍذ يـَْوٌم َعِسٌري } [املدَّ  ويـُبـَْىن، وإذا ُبِينَ فَِلِإلَضاَفِة إىل (ِإْذ).
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