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من منشورات )) دار المشرق (( :
بحوث ودراسات ) سلسلة جديدة (
مجموعة تنشر بإشراف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في جامعة القديس يوسف ،بيروت

صدر في قسم )) الشرق المسيحي (( ) ب ( :
ب .١المقدمة في التفسير لبطرس السدمنتي ) عربي ـ فرنسي (
حققھا وترجمھا وقدم لھا الدكتور بطرس ـان دن اكر.
يضم ھذا الكتاب نص المقدمة التي وضعھا السدمنتي كمدخل لشرحه على األناجيل.
١٩٧٢
فھارس
 ٢٠٠صفحة
٢٥×١٧
ب .٢أبو الفرج بن الطيب .تفسير كتاب ايساغوجي لفرفوريوس ) عربي (.
نص عربIي حققIه وقIدم لIه ووضIع فھارسIه مIع بيIان بالمصIطلحات المنطقيIة العربيIة ـ اليونانيIة .الIدكتور كIوام
جيكي.
١٩٧٥
فھارس
 ٢٤٤صفحة
٢٥×١٧
ب .٣الكنيسة واإلسالم في عھد طيموتاوس األول ) فرنسي ـ عربي (
بقلم ھانس بوتمن اليسوعي.
تحقيق وترجمة فرنسية للمحIاورة الشIھيرة التIي جIرت بIين الخليفIة المھIدي والبطريIرك النسIطوري طيموتIاوس
األول في القرن الرابع الھجري.
١٩٧٧
فھارس
 ٣٣٨صفحة
٢٥×١٧
ب .٤أبو سعيد بن بختيشوع  :رسالة في الطب واألحداث النفسية ) عربي (
تحقيق ف .كلين ـ فرانكه.
١٩٧٨
فھارس
 ٢٥٦صفحة
٢٥×١٧
ب .٥عمار البصري  :كتاب البرھان وكتاب المسائل واألجوبة ) عربي (
تحقيق ميشال حايك
ھذا التحقيق ھو دراسة عميقة إلحدى المخطوطات اليتيمة التي تتناول معطيات الفكر المسIيحي فIي مطلIع القIرن
التاسع الميالدي.
١٩٧٧
 ٣٦٨صفحة
٢٥×١٧
ب .٦األب لويس شيخو اليسوعي ،ما كتبه وما كتب عنه ) عربي ـ فرنسي (
بقلم كميل حشيمه اليسوعي.
يقدم ھذا الكتاب لنا ثب ًتا مبوبًا لكل ما كتبه األب شيخو ،وإشارة إلى معظم الدراسات التي وضعت عنه.
١٩٧٩
فھارس
 ٢٦٠صفحة
٢٥×١٧

 



     
بالتعاون مع :
مركز )) دراسات الفكر العربي المسيحي
في كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانية
) جامعة القديس يوسف ـ بيروت (
بإشراف :
سليم دكاش وجاد حاتم

يصدر قريبًا في ھذه السلسلة :
ونص
أبو رائطة التكريتي ،دراسة
ّ

((

من منشورات )) دار المشرق
سلسلة )) فالسفة العرب

((

((

بقلم يوحنا قمير.
سلسIIلة دراسIIات فIIي فالسIIفة العIIرب ومفكIIريھم .يتنIIاول ،كIIل جIIزء ،حيIIاة الفيلسIIوف وآثIIاره ،ثIIم يعIIرض مذھبIIه
الفلسIIفي ،ويبسIIط أھIIم نIIواحي تفكيIIره ،وتتبIIع كIIل ذلIIك مختIIارات مIIن تآليفIIه ھIIي مIIن أجمIIل مIIا كتIIب الفيلسIIوف
وأصدقھا تمثيالً آلرائه.
* ابن سينا
* أبو العالء المعري
* الكندي
* اخوان الصفاء
* ابن طفيل
* ابن خلدون
* الفارابي
* الغزالي
* ابن رشد
* ابن رشد والغزالي ـ التھافتان
كل جزء  ١٠٠صفحة تقريبًا
٢١٫٥×١٤

محتويات الكتاب
صفحة

٩

تمھيد

١١

الفصل األول :
تقديم يحيى بن عديّ وكتابه في تھذيب األخالق

٢١

الفصل الثاني :
جدليّة قوى ال ّنفس ومشكلة الشرّ

٤١
٤٣
٨٩

مراجع البحث
نصّ )) تھذيب األخالق
فھرس المفردات

((

٧

تمھيد
يحتوي ھذا الكتاب على النص الكامل لتھذيب األخالق مع مقدمة عامة ودراسة فلسفيّة.
أمّا النص ،فأردناه أداة عمل فبوّ بناه ور ّقمناه بأرقام متسلسلة واعتمدنا على تحقيIق مIراد
فIIؤاد حقِIIي ،مIIع تصIIحيحه بIIالرجوع إلIIى النسIIخات المختلفIIة للمخطوطIIات وقIIد أوردھIIا نIIاجي
التكريتي في تحقيقه للنص .وقد رافقنا النص بفھرس أھIم المفIردات كIي يسIھل اسIتعماله علميًIا.
وأرقام الفھرس تشير إلى فقرات النص بحسب الترقيم الذي اعتمدناه.
أمّIIا الدراسIIة الفلسIIفية فھIIي تكIIوّ ن الحلقIIة األولIIى مIIن محاولIIة تقIIويم أخالقيIIات يحيIIى
وتحليلھا .وقد ألقيناھا محاضر ًة في المIؤتمر الثIاني للدراسIات العربيIة المسIيحية الIذي انعقIد فIي
أيلول  ١٩٨٤في جامعة ُغرُ ِون ْنغِن ) ھولندا (.
أو ّد ھنIIا أن أشIIكر األسIIتاذ ب ّسIIام الھاشIIم لمسIIاعدته الف ّنيIIة واللغو ّيIIة ،والطالIIب إليIIاس بIIو
دامس الذي وضع الفھرس ،وبنوع خاص األب سمير خليل الذي فتح لنIا أبIواب التIراث العربIي
المسيحي .لھم نھدي ھذا الكتاب.
٩
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الفصل األول

تقديم يحيى بن عدي
وكتابه في تھذيب األخالق

[ Blank Page ]

 .١سيرة يحيى بن عدي
وُ لد أبو زكريا يحيى بن عدي بن حميد بن زكريا في تكريت سنة  ٨٩٣م .وھو سرياني
ينتمي إلى طائفة اليعاقبة ، ١أتى إلى بغداد في عمر الشباب وتتلمذ على أبي بشر متIى بIن يIونس
وعلى الفارابي ،وھما رئيسا المدرسة األرسطاطالية.
وبعد وفاة الفارابي سIنة  ٩٥١م ،أصIبح يحيIى رئIيس تلIك المدرسIة فIي العIالم العربIي.
فيقول ابن النديم  )) :إليه انتھت رئاسة أصIحابه فIي زمانIه (( . ٢ويIد ّل علIى ھIذا التفIاف التالمIذة
حوله ،أھمھم  :أبو القاسم عيسى بن علي ،وأبو سليمان السجستاني ،وعيسى بن ُزرعIه ،وحسIن
بن سِ وار ،وأبو علي بن ال َسمح ،وأبو حيان التوحيدي ،ومِس َكويه .وقد الحظ أحد
 .١يسIIتعمل يحيIIى ھIIذه التسIIمية بنفسIIه ،مIIثالً فIIي الرسIIالة إلIIى القاسIIم فIIي La grande polémique
) antinestorienne (Yaḥyā ibn ‛Adī, text Iص  ٦ ،١الIIخ .وفIIي مناقضIIته لقريIIاقس ) PLATTI,
 ) Yaḥyā ibn ‛Adī , théologien chrétien et philosophe arabeص . ( ٢٥
 )) .٢الفھرست ((  ،ص ٢٦٤؛ راجع أيضً ا القفطي )) ،اخبار العلمIاء بأخبIار الحكمIاء ((  ،ص ٣٦١ ،ـ ٣٦٤؛
والمسعودي )) ،التنبيه واالشراف ((  ،ص .١٢٢

١٣

البحاثة أن تالمذته ينتمون إلIى جميIع الطوائIف اإلسIالمية والمسIيحية . ٣وورد فIي مؤلفIات أبIي
حيان التوحيدي وصف لمجالس يحيى الفلسفية. ٤
وكان أيضًا ينسخ الكتب الفلسفية والكالمية طلبًا في العيش.٥
توفي سنة  ،٩٧٤وورد عند ابن أبي أُصيبعة ٦أن يحيى أوصى إلى عيسى بن زرعه بأن
يكتب على قبره ھذين البيتين من تأليفه :
)) ربّ ميْت قد صار بالعلم ح ّيـًا،
ً
َومُبقىً قـد مـات جھـال وع ّيـا.
فاقتنـوا العلـم كي تنالـوا خلو ًدا؛
عدّوا الحياة في الجھل ش ّيـا(( .
ال َت ُ
وفي الغرب ،ذكره ھيغل في )) تاريخ الفلسفة ((. ٧
 .٢مؤلـّفاته
كتب يحيIى فIي المنطIق والعلIوم الطبيعيIة ،ومIا بعIد الطبيعIة ،واألخالقيIات ،والالھIوت
المسيحي ،وتفسير الكتاب المقدس ،وتفسير أرسطو واألرسطاطاليين ،وعرّ ب بعض كتب الفلسفة
اإلغريقية ومن مؤلفاته ما ھو مفقود ،ومنھا ما ھو مطبوع أو قيد الطبIع .ولالطIالع علIى الئحIة
كاملة
 .٣سمير خليل في مقدمة )) المقالة في التوحيد ليحيى بن عدي ((  ،ص .٣٣
 .٤في )) المقابسات (( و )) اإلمتIاع والمؤانسIة (( ) راجIع E. PLATTI, Yaḥyā ibn ‛Adī , théologien
( chrétien et philosophe arabe , pp. 9- 15
 .٥راجع سمير ،المقدمة لـ )) المقالة في التوحيد ((  ،ص  ٣٨ـ .٣٩
 )) .٦عيون األنباء في طبقات األطباء ((  ،الجزء األول ،ص .٢٣٥
HEGEL, Geschichte der philosophie, Hg. Glockner, Stuttgart,1927…, XIX, s. .٧
123.

١٤

لمؤلفات يحيى بن عدي ،على الباحث أن يعود إلى الفھرست الذي وضعه الباحث إندرس. ٨
في ھذا السياق ،نورد نبذة عن اتجاھاته في التأليف :
 .١كان يترجم يحيى من السريـانية إلى العربية ،لجھله اللغة اليونانية .عرّ ب )) النواميس (( و
طيمIIاوس (( ألفالطIIون .وألرسIIطو )) ،قاطيغوريIIاس ((  )) ،طوبيقIIا ((  )) ،سوفسIIطيقا (( ،
النفس ((  )) ،السماع الطبيعي ((  ،و )) ما بعد الطبيعة (( ) كتاب )) الميم (( (.
 .٢وفسّر ألرسطو )) المنطق ((  )) ،والسماع الطبيعي ((  ،و )) األلِف الصIغرى (( فIي كتIـاب
ما وراء الطبيعة ((  ،وله شروح لمفسري أرسطو الھلّينيين.

))
))

))

 .٣ولIIه مقIIاالت فIIي المنطIIق ،يح Iدّده ،ويم ّيIIز بIIين صIIناعتيّ المنطIIق والنحIIو العربIIي ،وشIIرح
المقوالت واألجناس ،الخ.
 .٤وأي ً
ضا كتب في الطبيعيات ،والرياضيات والطب ) لم تنشر بعد (.
 .٥وفي الماورائيات ،ألّف في الموجودات ،وفي التوحيد ،وله مقالة في إثبIات طبيعIة الممكIن،
وفي معرفة  cللجزئيات.
 .٦وفي األخالقيات له كتاب )) تھذيب األخالق (( ومقالة )) في حال ترك طلب النسل (( .
 .٧وفي الالھوت المسيحي ،دافع يحيIى عIن الIدين المسIيحي الIذي تعIرّ ض إلIى نقIد المتكلمIين
المسلمين في قضية التثليIث ) ضIد الكنIدي ،والIورّ اق ( ،ودافIع أي ً
ضIا عIن مذھبIه اليعقIوبي
ضد النساطرة في قضية التأ ّنس.
 .٨وله تعليقات عدة على الكتاب المقدّس ودفاع عن صدق اإلنجيل.
 G. ENDRESS, The works of Yaḥyā ibn ‛Adī .٨صححه وزاد عليه سمير خليل في العدد الثالIث
من سنة  ١٩٧٩من  Bulletin d'arabe chrétienص  ٦٩ـ  ،٨٦واقتراح في مقدمته لـ )) المقالة فIي التوحيIد
(( ترتيبًا مختل ًفا للمؤلفات ،ص  ٤٧ـ .٥٧

١٥

وال عجIب ان كIان قIد لُ ِّقIب بIالمنطقي ،فIIال نIراه مIرة ،إن فIي الالھIوت أو فIي المجادلIIة
الكالمية ،ينسى أو يتناسى قواعد النھج الفلسفي المنطقي .وربما تعطيه ھIذه الصIفة مكانIة فريIدة
في الفلسفة العربية  :فھو ،في الوقIت عينIه ،فيلسIوف يشIرح أرسIطو ،ويكتIب فIي الماورائيIات،
ُشھرُ إيما ًنIا ال َطعْ Iن فيIه ويIدافع
ويتطرّ ق إلى علم األخالق بمنظور فلسفي ،من جھة ،والھوتي ي ِ
عن دينه بسالح الفلسفة ،من جھة أخرى .وھذه النزعة التوفيقية أزالت من مؤلفاته أي عداوة بين
العقل والتنزيل .وربما كان ابن ميمون ،بIين المIؤلفين باللغIة العربيIة ،أحIد القالئIل الIذين نھجIوا
نھج بن عدي في ھذا المجال.
 .٣كتاب تھذيب األخالق
إنّ كتاب تھذيب األخالق ھو باكورة الفلسفة األخالقية باللغة العربيIة .وھIو يسIبق كتIاب
مسكويه الIذي يحمIل االسIم ذاتIه .ويحتّ Iل كتIاب تھIذيب األخIالق ،بIين مجموعIة مؤلفIات يحيIى،
ف منذ القرن الماضIي ُ
بIع عIدة مIرات ،منھIا طبعIات منسIوبة إلIى
وط َ
مكانة خاصة .فالكتاب ع ُِر َ
ً
الجاحظ وابن عربي .وال نجد للكتIاب مIن ذكIر أكيIد فIي المراجIع القديمIة .فيIذكر مIثال ابIن أبIي
أُصIIيبعة )) مقالIIة فIIي سياسIIة الIIنفس (( ينسIIبھا إلIIى يحيIIى .وھIIذه المقالIIة ال بIIد أن تكIIون مسIIاوية
لتھذيب األخالق ألن تعبير )) سياسة النفس (( يرد عدة مرات في )) التھذيب ((. ٩
أما السبب في ورود أسماء الجاحظ ،وابن عربIي وابIن الھيIثم فIي بعIض المخطوطIات،
فراجع ،علIى األرجIح ،إلIى النسّIاخ الIذين نسIبوا )) التھIذيب (( إلIى الجIاحظ ، ١٠وطبعIات الكتIاب
تزيد على األربع عشرة.
 .٩ف ف ٤٠١ ،٢٥٣؛ سياسة أخالقه ) ف ( ٣٣٠؛ يسوس نفسه ) ف .( ٢٥٣
 )) .١٠كتاب تھذيب األخالق للعالّمة الجاحظ ((  ،تحقيق محمد كرد علي ،في )) مجلة المجمع العلمIي العربIي
(( ) دمشق  ،( ١٩٢٤ثم في كتيّب ) دمشق .( ١٩٢٤ ،وقد استدرك المحقق خطأه في

١٦

١١

أما اآلن ،وبعد أبحاث مستفيضة في فكر بن عدي ،فال شك في نسبة الكتاب إلى يحيى
 .ولكIIن يسIIترعي انتباھنIIا أن يكIIون نIIص )) تھIIذيب األخIIالق (( قIIد اعتبIIر خلي ًقIIا بIIأن ينسIIب إلIIى
عالِمين من الفكر العربي واإلسالمي .ويشير ھذا األمر إلى قيمة الكتاب.

يقول محمد كIرد علIي  )) :مIا وقIع مIن الخIالف فIي مؤلِّIف كتIاب األخIالق ال يقIدح فIي
الكتاب نفسه بل ربما زاده ِرفعة (( . ١٢ثم إن إمكانيIة االلتبIاس تؤكIد قيمIة الكتIاب اإلنسIانية التIي
تتخطى الطوائف والمِلل .فقد أراد يحيى أن يكون شموليًا في التصوّ ر ممّا حدا الباحث ڤالزر إلى
الجIIزم أن لIIيس فIIي الكتIIاب )) أي فكIIرة خاصIIة بالمسIIيحية (( . ١٣ال نوافIIق كل ًيIIا علIIى ھIIذا التقIIويم
وسوف تبين في دراسة الحقة نواحي الكتاب المسيحية.
في ما يخصّ بنية )) التھذيب ((  ،نقترح تقسيمًا للكتاب في عشرة فصول :
 .١المقدمة ،وھي وضاحة وتعليمية ،يعرض فيھا يحيى مجمل البحث. ١٤
 .٢في الباب األول ،يحدّد األخالق والعالقات المختلفة التي تربط اإلنسان بالشر. ١٥
آخIIر الكت ّيIIب ونسIIب الIIنص إلIIى يحيIIى فIIي الطبعIIات الالحقIIة ،فIIي )) رسIIائل البلغIIاء (( الطبعIIة الثالث Iة ) القIIاھرة،
.( ١٩٤٦
 .١١راجIIع  ، Takritiص  ١١ـ  ،٢٠و  SamirفIIي مقاليتIIه فIIي  ،ArabicaوعلIIي أبIIو ملحIIم ،المنGGاحي
الفلسفية عند الجاحظ ،بيروت  ١٩٨٠ص  ٢٦٣ـ .٢٦٧
 )) .١٢كتاب تھذيب األخالق (( ص .٦٠
 : R. WALZER, .١٣مقالة )) أخالق (( في  L'Encyclopédie de l'Islamالطبعة الثانية
) ليون ـ باريس  ( ١٩٦٠ص .٣٣٨
 .١٤ف ف  ١ :ـ .٢٠
 .١٥ف ف  ٢١ :ـ .٤٣

١٧

 .٣فIIي البIIاب الثIIاني ،يسIIتعين بنظريIIة أفالطIIون فIIي األقسIIام الثالثIIة للIIنفس كIIي يظھIIر سGGبب
اختالف األخالق. ١٦
 .٤يخصّص الباب الثالث لتحديد وتخمين األخGالق الحسGنة ومنھIا العفIة ،والقناعIة ،والتصIوّ ن
والوقار ،والودّ ،والرحمة ،والوفIاء ،واألمانIة ،وكتمIان السIر ،والتواضIع ،وصIدق اللھجIة،
وسIIالمة النيّIIة ،والسIIخاء ،والشIIجاعة ،والمنافسIIة ،والصIIبر عنIIد الشIIدائد ،وعظIIم الھمIIة،
والعدل. ١٧
 .٥وكIIذلك األمIIر ،فIIي البIIاب الرابIIع ،فIIي األخGGالق الرديئGGة ،ومنھIIا الفجIIور ،والشIَ Iره ,والسIIفه،
والخرق ،والعشق ،والقساوة ،والغدر ،والخيانة ،وإفشاء السر ،والكِبر ،والعبوس ،والكIذب،
والخبث ،والبخل ،والجبن ،والحسد ،والجزع ،وصغر الھمة ،والجور. ١٨
 .٦أما الباب الخامس ،فيتطرّ ق إلى األخالق التي ھGي فGي بعGض النGاس فضGائل وفGي بعضGھم
رذائل ،مثل حب الكرامة ،وحب الزينة ،والزھد. ١٩

 .٧أما موضوعا التربية وتھذيب األخالق ،واإلشIارة إلIى مناھجھمIا ووسIائلھما ،فنجIدھما فIي
الباب السادس. ٢٠
 .٨الباب السابع ،ينوّ ه باإلنسان التام الجامع لمحاسن األخالق ويصفه مثاالً لإلنسانية. ٢١
 .١٦ف ف  ٤٤ :ـ .١١٧
 .١٧ف ف  ١١٨ :ـ .١٦٨
 .١٨ف ف  ١٦٩ :ـ .٢٢٤
 .١٩ف ف  ٢٢٥ :ـ .٢٤١
 .٢٠ف ف  ٢٤٢ :ـ .٣١٠
 .٢١ف ف  ٣١١ :ـ .٣٦٨

١٨

.٩

في الباب الثامن ،يقارن يحيى بين مشروع اإلنسان التام ومشروع ال َملِك. ٢٢

 .١٠خالصة سريعة تشير إلى مجمل الحديث وتعطي النصائح األخيرة. ٢٣
 .٢٢ف ف  ٣٦٩ :ـ .٤٠١
 .٢٣ف ف  ٤٠١ :ـ .٤٠٦

١٩
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الفصل الثاني

جدل ّية قوى النفس
الشر
ومشكلة
ّ
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سنتطرق في ھذه الدراسة لقضيّة الشر في تھذيب األخالق .فلھذا الغرض يجب أن نبّ Iين
كيف تقوم األخالق عند يحيى على أساس علم النفس والماورائيات .ولسوف ُنبرز بشIكل خIاص
النظرية الموروثة عن أفالطون في التقسيم الثالثي للنفس ألنھIا تسIمح بتعيIين الشIر فIي كIل مIن
قIIوى الIIنفس الIIثالث كمIIا فIIي تعIIاكس عالقتھIIا .ويبقIIى أن نلفIIت النظIIر إلIIى مسIIألة منھجيIIة .لIIيس
المقصود من ھIذه الدراسIة أن نكIوِّ ن مجIرّ د عIرض لفكIر المؤلIف ،بIل أن نقIدّم تفسIيرً ا يسIتعمل
مفاھيم ليست ليحيى بالذات مثل )) كميّة (( و )) كيفية ((  ،واالنتقال من أحد ھIذين المفھIومين إلIى
اآلخر ،وبالعكس .اننا ھنا أمام عناصر جدلية نسIتنتجھا مIن العالقIات الحركيّIة التIي تحكIم قIوى
النفس الثالث ،ومن النوازع في داخل كل منھا .فتفسيرنا ًإذا يسعى إلى استخراج الضمنيّ وح ّتى
الالمُف َت َكر مباشر ًة ،من كتابه.
ينظر يحيى فIي الحالIة المزدوجIة لإلنسIان الIذي يسIعى إلIى األفضIل ،إلIى التمIام ،وھIو
واقع تحت سيطرة الشر ،فكيف يفسّIر ھIذا الثقIل الIذي ينIوء تحتIه الجIنس البشIري وكيIف يمكIن
تداركه ؟
من أجل االتيان ببعض العناصر لإلجابة ،يبدأ يحيى بتعقيد المشكلة عبر مراجعة حاالت
التقييم الرئيسة للسلوك األخالقي .فھو يعتبر أنّ األخالق
٢٣

المكروھة متأصّلة في طبيعة اإلنسان غير أن البعض يجسّدھا باضطراد :وھIؤالء ھIم األشIرار.
وبعضھم يعيھا بفضل التفكير ويسIعى إلIى إزالتھIا .وھنIاك أيضًIا مIن ال يعيھIا مIع أنIه قIد يكIون
قادرً ا على الرغبة في إصالح نفسه إن وعاھا .وھناك أيضًا من ھم عاجزون عن التغيّر أ ًّيا يكIن
وعيھم لعيوبھم .وھناك أخيرً ا من ال يريد أن يتغيّر. ١
قوى النفس
من الميل إلى الشر كمبدأ جامع يوجّ ھه علم األناسة ،ننتقل مباشرة إلى النظر في الفارق.
فكل فارق ھو إمّا كميّ  ،وإمّا نوعي .أمّا الفارق الذي ھو فاعل في تھذيب األخالق فھو مزدوج.
فيحيى يعيّن في النفس العلّة الموجبة الختالف األخالق . ٢وھكذا يصIبح التقسIيم الثالثIي
للIIنفس ،المسIIتوحى مIIن جمھوريGGة أفالطIIون ، ٣األسIIاس المكIIان االخIIتالف فIIي األخIIالق .وھIIذه
القIIوى الIIثالث ،التIIي يسIIميھا أي ً
ضIIا نفو ًسIIا ،ھIIي الIIنفس الشIIھوانية ،والIIنفس الغضIIبية ،والIIنفس
الناطقة.
أمّا النفس الشھوانية ،فھي سبب الملذات البدنية .وإذا ما سIيطرت علIى اإلنسIان ،يصIبح
شبيھًا بالحيوان ويسقط في العيوب السافلة ويكون ّإذاك ،كما يرى يحيى ،في أسوأ الحاالت ٤غير
أن الذي يسيطر على الملذات جدير بالمديح في كل ما يتعلّق باللذة . ٥
 .١ف ف  ٣٢ـ ٣٨
 .٢ف .٤٤
 .٣راجIIع الجمھوريGGة  ٤٣٥ب ـ  ٤٣٦ب ،فGGGذرس  ٢٤٦ب ٢٥٣ ،ت ،راجIIع نIIاجي التكريتIIي ،الفلسGGGفة
األخالقية عند مفكري اإلسالم ،ص  ٢٦٧ـ .٢٨٣
 .٤ف ف  ٤٨ـ .٦١
 .٥ف ف  ٦٢ـ .٦٦

٢٤

وأمّا النفس الغضبية فھي مركز محبة الغلبة أي إرادة القوّ ة واالقتدار .وھي أقIوى وأشIد
ضررً ا من النفس الشھوانيّة واإلنسان الذي ينقاد لھا يكون شبيھًا بالسبع . ٦غير أنھا ال تخلIو مIن
الفوائد إذ أن الطموح أمر حسن ،وكل شيء رھن بوجھة استخدامه.
وأمّا النفس الناطقة التي يمتاز بھا اإلنسان ،فھي شرط التمييز والفھم ،وھي بالتالي تقIوم
مقIIام األداة فIIي تربيIIة القIIوتين األخIIريين وتھIIذيبھما .إنھIIا َتحُ IIضّ اإلنسIIان علIIى الخيIIر وممارسIIة
الفضائل ،إال أنّ لھا أيضًا مساوئھا الخاصة كالرياء ،والممالقة ،والخديعة. ٧
إن التقسIIيم الثالثIIي ُيIIدخل فIIي علIIم االناسIIة حIIاالت ً
ثالثIIا ،متميIIزة كيف ًيIIا .فIIالقوى الIIثالث
مختلفة فيما بينھما بالطبع وال يمكن عمليًا أن يُس َتنتج ،في أي مكIان مIن األمكنIة ،انتقIال مباشIر،
بفعل زخم كميّ معيّن ،من قوّ ة إلى أخرى .ومن البIديھي أن أسIاس المقاربIة الIذي يعتمIده يحيIى
حول ھذه النقطة ھو أساس وصفيّ  .فالقوى الثالث معطاة في المدى الخارجي المتبادل ،كطاقات
ثالث للنفس ،متمايزة كينونيًا ،حتى ال يقال صاحبة استقالل ذاتي.
ويطرح يحيى وجود فارق كميّ داخل كل كيفية .وھو ال ينفك يؤكد أن تنوّ ع العادات في
كIل مIن القIوى .فلكٍّ Iل
الشھوة ،وفي الغضب ،كما في النطق ،إنما يتIأ ّتى مIن تنIوّ ع الحIاالت عنIد ٍ
منھا حاالت ثالث رئيسة  :الحالIة التIي تكIون فيھIا القIوة المكيّفIة مقIرّ رة وطاغيIة ،والحالIة التIي
تكون فيھا ھذه القوة مقرّ رة ومطغ ًّيا عليھا ،والحالة الوسيطة.
فيما يتعلق بالقوة الشھوانية ،ھناك ثالثة كمّIات شIھوانية ھIي  :الكّ Iم األقصIى ،وفIي ھIذه
الحال يكون اإلنسان س ّي ًئا وفاس ًقا ،والك ّم الوسيط
 .٦ف .٧٢
 .٧ف .٩٥

٢٥

الذي يُظھر أخالقية الفرد في حالة موافقة ،والك ّم األدنى الذي بفضله يكون اإلنسان عفي ًفIا وسIي ًدا
لنفسه. ٨
وكذلك األمر بالنسبة إلى القوة الغضبية التي نستطيع أيضًا أن نقيسھا بكمات ثالثة  :الكم
األقصى ،الذي بفعله يكون اإلنسان غضوبًا وظالمًا ،والك ّم الوسIيط الIذي بفضIله تكIون الفضIائل
والعيIIوب المنبثقIIة عIIن ال َملَ َكIIة الغضIIبية متسIIاوية ،والك ّ Iم األدنIIى الIIذي ب Iه يكIIون اإلنسIIان حلي ًمIIا
وقورً ا . ٩وھناك عوامل خارجية بإمكانھا أن تزيد ك ّم الغضب في الشخص ،فيحيى يعتبر مثالً أنّ
الس ْكر يقوي النفس الغضبيّة . ١٠وكما يحدث في القوّ تين السابقتين ،كذلك تتواصل التكمية الثالثية
ّ
المتمثلة بالقوة الناطقة  :فھنا أيضًا ك ّم أقصى يكIون معIه اإلنسIان فاضIالً،
في نطاق الطاقة العليا
١١
أو باألصIIح يكIIون )) مطبو ًعIIا علIIى العIIادات الجميل Iة ((  ،وكIIم وسIIيط بIIه يكIIون اإلنسIIان أيضIIاً
موضIIIوع الفضIIIائل والعيIIIوب الخاصIIIة بھIIIذه القIIIوة ،وكّ IIIم أدنIIIى ،بIIIه ينطبIIIع اإلنسIIIان بالعIIIادات
المكروھة. ١٢
إنّ قوام الخير ھو في سيطرة النطق على القوتين األخريين ،ذلك أنIه ھIو الIذي يسIتطيع
أن ّ
يھذبھما . ١٣ويكرس يحيى لھذا الموضوع شرحً ا مستفيضًIا . ١٤غيIر أنّ النطIق ال يسIتطيع أن
يقوم بھذه الوظيفة إال إذا كان ھو نفسه مھذبًا .وعند يحيى أنّ القوة الناطقة ليست الخير بذاته بIل
تحمل إلى الخير بفضل قدرتھا على التقويم .ولكنھا في الوقت نفسه تنطوي على الخطر
 .٨ف ف  ٦٣ـ .٦٦
 .٩ف ف  ٨٣ـ .٨٦
 .١٠ف .٢٨٦
 .١١ف .١٠١
 .١٢ف .١٠٢
 .١٣ف .٩٢
 .١٤ف ف  ٢٥٨ـ .٢٩٣

٢٦

األكبIر إذ إنّ الشIIر الحقيقIIي ال يوجIIد إال فIIي ھIIذه القIIوّ ة .فھھنIIا ،فIIي انحIIراف األرقIIى ،ال فIIي أي
مكان آخر ،ينكشف الفساد األعظم .صIحيح أن القIوة الشIھوانية وكIذلك الغضIبية بIاألخص ،ھمIا
جIIذران مھمIIان مIIن جIIذور الشIIر ،فIIي كمّھمIIا األقصIIى ،ولكIIن القIIوة الناطقIIة ھIIي جIIذره المIIادي
والصوري .ويزيد من أھميّة التشديد على ھذا األمر أنّ ھذا المنظار كIان موضIع جھIل مIن قبIل
المعلّقين على تھذيب األخالق.
ال بد من اإلشارة ،بادئ ذي بدء ،إلى أنّ يحيى يعتبر النفس الناطقة مالكة لعيوب خاصة
بھـا ،ھي  )) :الخبIث ،والحيلIة ،والخديعIة ،وال َملَIق ،والمكIـر ،والحسIد ،والتشIرّ ر ،والريIاء (( .١٥
صIIر ،والتIIروّ ي ،والتفكيIIر.
وكلھIIا عيIIوب تسIIتند إلIIى )) الفضIIائل (( الخاصIIة بIIالقوة الناطقIIة كالتب ّ
صحيح أنّ الك ّم األدنى للقIوة الناطقIة يبIدأ بIالظھور كدرجIة دنيIا مIن النطIق ،لكIن الفIارق الكمّIي
يتحIوّ ل ،فIIي ھIIذا النطIIاق ،إلIى فIIارق كيفIIيّ  .فIIالك ّم مكيّIف  :فمتIIى كIIان فIIي درجIة دنيIIا ،فIIي سIلّم
الكينونة ،يصبح مبدأ فاعالً في سلّم الفعل .مفاد الكالم أنّ الكّ Iم األدنIى للنطIق لIيس مجIرّ د حّ Iد أو
عائق أمام حركية تبقى غريبة عنه بل أنه منبثق ،ھو نفسه ،من ديناميّة .والحال أن يحيى يخالف
ھنا تعاليم معلميه في الفلسفة إذ يميّز ضم ًنا في الشر بIين الكينونIة الIدنيا والمبIدأ الحركIي ،تمامIا ً
كما ال يماثل الشIر بمجIرّ د الجھIل . ١٦فيمIا يتعلّIق بأسIاس ھIذا المبIدأ الحركIي ،يمتنIع يحيIى عIن
اتخاذ موقف ،وھذا إسقاط آخر من جملة اإلسقاطات التي يحتوي عليھا الكتاب . ١٧وليس محرّ مًIا
الظن بأن وراء المرحلة الوصفية يمكن تعريف ھذا األساس
 .١٥ف .٩٥
 .١٦راجع ف .١١٠
 .١٧ومIIن ھIIذه اإلسIIقاطات مIIثالً ،عIIدم تطرّ قIIه إلIIى موضIIوع الثIIواب والعقIIاب بعIIد المIIوت ،كمIIا إلIIى أيٍّ مIIن
الجوانب الدينية التي كانت في ذلك الزمان أساس تھذيب األخالق.

٢٧

بالشيطان ـ خصوصًا كمبدأ لوسيفيري ) من  ( Luciferـ بمعنى االنحراف والتعاكس الروحيين
وفساد األعلى.
في المقطع التIاليَ ،س ْIو ٌق لالنتقIال مIن الكميIة إلIى الكيفيIة  )) :فالعلIة الموجبIة الخIتالف
أخالق الناس في سياستھم وفضائلھم ،وغلبة الخير والشر عليھم ،ھي اختالف قوة النفس الناطقة
فيھم .إذا كانت خيّرة فاضلة قاھرة للنفسين البIاقيتين ،كIان صIاحبھا خيّIرً ا عIادالًَ ،ح َسIن السIيرة،
وإذا كانت شريرة خبيثة مھملة للنفسين األخريين ،كان صاحبھـا شريرً ا خبيثـًا جاھالً ((. ١٨
فما بدا كائ ًنا أدنى في سلّم الكينونة ھو في الواقع زائ ٌد في سIلّم الفعIل .والشIرّ لIيس الشIرّ
كمحصلة لفعل األدنى ،بل كانعكاس لكيفيّة األعلى فھذه استعادة لكلمة المسيح حول الملح الذي ال
ينبغي أن َيفسِ د .١٩ويعود إلى القوة الناطقة ،في الواقع ،أن تدجّ ن القوتين الباقيتين ،لكن إذا كانIت
ھي نفسھا في حاجة ألن تربّى فبأي قدرة ينبغي االستعانة ؟ في مرحلة أولى يكتفي يحيى بالقول
أنّ علIIى اإلنسIIان أن يم ّيIIز وينتقIIي األفضIIل فIIي القIIوة الناطقIIة ،٢٠أي أن يرقIIى دائ ًمIIا إلIIى الك ّ Iم
األقصIIى لھIIذه القIIوة التIIي بفضIIلھا ،وبصIIورة شIIبه آليIIة ،تعIIاش القوتIIان األخريIIان فIIي كمّيھمIIا
األدنيين .لكنّ ھذا الجواب األول غير كا ٍ
ف إذ إنّ القوة الناطقة حُ ِّددت أنھا األداة الخاصة لإلنسان
للتمييز والتفرقة ، ٢١فھا ھو التمييز وھIا ھIي التفرقIة ضIروريان لكIي تIتم ّكن ھIذه القIوة ،مIن أن
تكIون مسIتقيمة وتقIIوم بواجبھIا .فكمIا لIIو أننIا قIد أحلنIIا إلIى المعضIلة التIIي يسIوقھا أفالطIون فIIي
خرميذس ٢٢لكائن قادر على أن
 .١٨ف ف  ١١٢ـ .١١٤
 .١٩راجع متى  ،١٣/٥مرقس  ،٥٠/٩لوقا .٣٤/١٤
 .٢٠ف .٢٥٩
 .٢١ف .٩٠
 .٢٢خرميذس  ١٦٩أ.

٢٨

يمارس على نفسه فعIل قوتIه ،ومIا كIان أفالطIون يقصIد بIذلك إال تحديIد النشIاط النفسIي كنشIاط
ارتدادي.
وال يُر َفع التناقض إالّ إذا كانت القوة الناطقة موھوبة و َملَ َكه التمييز الذاتي .ويركز يحيى
على أنّ المھمة األولى التي على اإلنسان القيام بھا في سياسة أخالقه تقوم علIى تIرويض الIنفس
الناطقة وتعزيزھا اللذين يتمان بواسطة اكتساب العلوم العقلية.٢٣
فلIنالحظ ھIذه الفكIرة حIIول ضIرورة تIرويض الIنفس الناطقIIة ،التIي تفIرض وجIود مقIIام
أعلى وانبثاق العلم العقلي الذي يقوّ ي الك ّم األقصى لھIذه الIنفس .ويتIابع يحيIى معتبIرً ا أ ّنIه إذا مIا
تعمق اإلنسان في دراسة العلوم العقلية ودرس كتب األخالق ووضع مضمونھا موضع التطبيق،
فIIإذاك تسIIتيقظ نفسIIه وتعIIي رغباتھIIا الشIIھوانية ،وتنبعIIث مIIن نعاسIIھا وعنIIدھا تشIIعر بفضIIائلھا
وتتحوّ ل عن أفعالھا الشريرة .إال أنّ ھذه النفس تضعف وتتضاءل إذا أمحIت الفضIائل والعIادات
الخيرة ،وغزتھا األفعال الشريرة .أمّا إذا ما امتلكت الفضائل والعادات الخيرة ،فھي تسIتيقظ مIن
غشيتھا وتستفيق من سكرھا وتقوى بعد ضعف.٢٤
إنّ لعبة التكمية واضIحة ھنIا ،وھIي قائمIة بصIورة جوھريIة علIى زيIادة أو نقصIان فIي
العلم .ولكن ،مرة أخرى ،يجدر بنا التركيز علIى أن الشIر ،وإن ظھIر لمناسIبة الجھIل ،لIيس ھIو
الجھل نفسه .فإذا ما أمع ّنا النظر ،نالحIظ انقالبًIا ملف ًتIا للمفھIوم السIائد .لIيس إضIعاف الIنفس ھIو
الذي يتسبب بغزوة العيوب ،بل بالعكس ،حركية العيوب ھي التIي ُتضIعِف الIنفس .فالكيفيIة ھIي
التي تترسب بشكل كميّة في سلم الفعل.
 .٢٣ف .٢٩٥
 .٢٤ف  .٢٩٣راجع ف .٣٩٢

٢٩

العقل والتمييز الذاتي
إنّ التمييز الذاتي ھIو ،بشIكل بIديھي ،نشIاط تفكيIري ارتIدادي .فIالفكر الIذي كIان متجھًIا
صوب القوتين الشھوانية والغضبية ٢٥يتجه اآلن نحو القوة الناطقة لفضح عيوبھا وتبيIان أن ھIذه
العيIIوب تسIIبب بضIIياع الفIIرد .٢٦إنّ حجIIر الزاويIIة لكIIل تربيIIة ھIIو ًإذا إصIIالح الIIنفس الناطقIIة
وتعزيزھا بصفتھا أداة التربية واقتدارھا. ٢٧
فمن ح ّقنا ،والحال ھذه ،التساؤل حول ما يجعل ممك ًنا التمييIز الIذاتي للقIوة الناطقIة التIي
ليست مجرد أداة ،مجرد مكيّف ،بل لھا مضIمون محIدد قابIل للتعبيIر عنIه فIي مقIوالت أخالقيIة.
وفي رأينا أنّ المجال متاح ھنا للتمييز بين القوة الناطقة والعقل الذي ھو معينھا األول .وعلى أي
حIال ،يُIدخِل يحيIى عبIارة )) الIنفس العاقلIة (( للداللIة علIى مجمIل الIنفس البشIرية بصIفتھا مكيّفIIة
لإلنسان .فجملة يحيى لھا معنى مزدوج حين يتحدّث عن )) القوّ ة اإللھية ،التي ھي في جميعھم )
أي الناس ( وفي كل واحد منھم ،وھي النفس العاقلIة .وبھIذه الIنفس صIار اإلنسIان إنسIا ًنا ،وھIي
أشرف جزئي اإلنسان اللذين ھما النفس والجسد (( . ٢٨فمن جھIة تIد ّل الIنفس العاقلIة علIى مجمIل
النفس البشرية على سبيل الكناية ،والتحديد بالقوة كما عند أرسIطو الIذي يIورد أن الIنفس العاقلIة
تقوم أي ً
ضا في الكائن العاقل ،مقام مبدأ حياة ونمو وحسّ وتحرّ ك . ٢٩ومن جھة أخرى ،ھIي تIد ّل
فقط على الجزء من النفس المشارك في األلوھة.
 .٢٥ف ف  ٢٨٧ـ .٢٨٨
 .٢٦ف ف  ٣٠١ـ .٣٠٨
 .٢٧ف .٣٠٠
 .٢٨ف ف  ٣٥١ـ  .٣٥٢راجع أفلوطين ،التاسوعات.٩/٤ ،
 .٢٩أرسطو في النفس  ٤١٤ ،٣/٢ب .٢٩

٣٠

يضIIيف يحيIIى  )) :فاإلنسIIان بالحقيقIIة ھIIو الIIنفس العاقلIIة (( ـ وھIIذا اختIIزال مIIأخوذ عIIن
أرسطو ٣٠ـ )) وھي جوھر واحد في جميع الناس (( . ٣١إنّ توسيع مفھوم النفس العاقلIة مصIحوب
بتقليص مفھوم اإلنسان .وكان يحيى قد أ ّكد أنّ اإلنسان بدون فضيلة ليس إنسا ًنا . ٣٢وال ريب في
أنه قصد القول أنه ال يسIتحق ھIذه التسIمية .ولكنIه ،مIن حيIث المبIدأ ،إنسIانٌ مIا دام مشIار ًكا فIي
العقل الذي ھو مبدأ الفضائل .فھا نحن قد انتقلنا من تحديIد إناسIي لإلنسIان ) الكIائن الIذي تتميّIز
نفسه بثالث قوى والقادر على عمل الشر ( إلى تحديد كينوني ) العقل (.
إنّ قضية وحدانية العقل ھي كينونية قسرً ا ،ولكي ُتف َھم جي ًدا ينبغي تقريبھا من مقطع من
كتاب آخر ليحيى ھو المقالة )) في تبين حال ترك طلب النسل في التفضيل والترذيل (( حيث عقل
جميع البشر واحد بحسب المادة وليس بحسب الصورة )) .وألن عقل اإلنسIان ضIربان  :أحIدھما
ھيوالني ـ وھو القوة التي بھا يوجد متھي ًئا مستع ًدا لقبول العلوم والمعارف ،وھي التي بھIا ينعIت
بأنه ناطق ،وھي صورته الخاصة به التي بھا فُضِّل على سائر البھائم ،وبھا تماثل كل واحد من
الناس كIل مIن سIواه مIنھم ،ال تزيIد فIي واحIد مIنھم وال تIنقص فIي آخIر ـ والضIرب الثIاني ھIو
المك ِّمIIل لھIIذه الصIIورة العالمIIة ،إذا قبلIIت العلIIوم والمعIIارف التIIي ھIIي قIIوة قبولھIIا وحصIIلت لھIIا
بالفعل ((. ٣٣
 .٣٠أرسطو األخالق ١١٧٨ ،٧/١٠ ،أ ٢ ،ـ  .٣والقول إن اإلنسان ھو الIنفس نIراه فIي النGواميس  ٩٥٩ب،
والكقياذس األول )  ١٣٠ت ( عند أفالطون ،وفي أتولوجيا ارسطوطاليس ،الميمر التاسع ) راجIع عبIد الIرحمن
بIIدوي ،أفلGGوطين عنGGد العGGرب ،الكويIIت ،١٩٧٧ ،ص  .( ١٢٢وللفIIارابي ذكIIر لھIIذا الIIرأي فIIي كتGGاب آراء أھGGل
المدينة الفاضلة ,الفصل السابع والثالثون.
 .٣١ف  .٣٥٣راجع شرح ابن رشد للفصل الثالث من كتاب أرسطو في النفس.
 .٣٢ف .٣٤٠
 .٣٣فIي ١/٢٦ YAḤYĀ IBN ‛ADĪ; Traité sur la continence ،ـ  ٥وقIد أشIار بيريIه إلIى ھIذا
التقارب في كتابه عن يحيى ص  ٩١ـ .٩٢

٣١

في المقالة نفسھا ،يماھي يحيى العقل مع النفس .لكن باإلمكان كذلك فھم العبارة كما يلي
 :إن العقل ھو اإلنسان عينه .٣٤ھو يح ِّدد النفس الناطقة أنھا ما يميّز اإلنسان. ٣٥
إن قسمة العقل البشري نوعين تلتقي على ما يبدو مع التمييز األرسطي بين العقIل الIذي
ھو مادة والعقل الذي ھو علّةَ .٣٦و ْل ُنشِ ر إلى أنّ وحدانية العقل في الجIوھر ھIي فIي نظIر يحيIى،
غير متمايزة ،وليس ذلك بالنسبة إلى ممارسته بل من حيث مادته.
على الرغم من أن يحيى ال يقيم الفارق بصورة قاطعIة وأنIه فIي أكثIر مIن مقطIع ،يبIدو
كأنه يخلط بينھما ،فإننا نستنتج أن العقل ال يطابق الIنفس الناطقIة بصIورة مطلقIة .فھIذه األخيIرة
مشحونة على نحو مزدوج ،إذ إنھا م َُحرِّ كة لرغبات ومشاعر ،بينما العقل الخالص ھو ،من حيث
المبدأ ،ال انفعالي وال متحوّ ل إلى حد أنه يشكل الجوھر الشامل والالمتمIايز لجميIع البشIر ،وھIو
ما ال يستطيع أن يكونه لو أصبح النفس الناطقة المثقلة باالنفعاالت.
إنّ العقل ھو ،نوعًا ما ،ما يميّز داخل التمييز ،أي االلھIي العاقIل فIي اإلنسIان المترسIب
Iس ناطقIIة .فھIIذه ال يمكIIن تربيتھIIا إالّ
بشIIكل اسIIتھدافات عمل ّيIIة فIIي تشّ Iكله المIIادي فIIي صIIورة نفٍ I
بواسطة ما يكوّ ن كنھھIا الالزمنIي  :وحIده العقIل كIالھي وكمجIاوز للفIرد يسIتطيع تھIذيبھا .ولIذا
يدعو يحيى إلى التعمّق في العلوم العقلية ، ٣٧أي علوم الحقائق ،وبالتالي علوم الموجودات. ٣٨
 .٣٤مقالة ٣/١١٠
 .٣٥مقالة  ،٥/١١٠راجع  ،٢/١٠٦راجع  )) : ١٣/١٣قوة منطقية (( .
 .٣٦أرسطو ،في النفس  ٤٣٠/٣أ ١٠ ،ـ .١٥
 .٣٧ف .٢٩٢
 .٣٨ف .٢٩٦

٣٢

شر الھذ ّية )(Ipseitas
في ما يتعلّق بمعرفة كيف يمكن إفساد النفس الناطقة ،وبأي وسيلة ،وأيّة داللIة يمكIن أن
تكون لھذا الفساد ،ليس عند يحيى من جواب دقيق .ويمكن اسIتنتاج جIواب مIن مقطIع يبIرّ ر فيIه
ضIرورة التحIIابّ بIIين البشIIر ألنّ الIنفس العاقلIIة مشIIتركة بIIين الجميIع .ويضIIيف أنّ التحIIاب بIIين
البشر كان ينبغي أن يكون الحال السائدة بفعل الطبيعة ،لو لم تكن ھناك )) النفس الغضبية (( التي
)) ُتحIIبّ لصIIاحبھا التIIرؤس ،فتقIIود صIIاحبھا إلIIى ال ِك َبIIر واإلعجIIاب والتس Iلّط علIIى المستضIIعف،
واستصغار الفقير (( .٣٩لقد سبق لنا أن تنبھنا إلى أنّ النفس الغضبية ھي أقوى وأضIر مIن الIنفس
الشھوانية .٤٠وكذلك اسIتنتجنا أنّ للIنفس الناطقIة عيوبھIا الخاصIة والحIرّ ي أن يبIدأ بتھIذيبھا أوالً
فكيف يمكن أن تكون النفس الغضبية أضر من النفس الناطقة الفاسدة ؟ إنھا كذلك بالتحديIد ألنھIا
تفسد النفس الناطقة .فينبغي ھنا إفتراض حركية تنطلق من النفس الغضبية لتIوقظ عيIوب الIنفس
الناطقIIة ،وھIIي تثتثيIIر ھIIذه العيIIوب بIIدون أن تنتجھIIا مباشIIرة .فIIالعيوب ھIIي دائ ًمIIا عيIIوب الIIنفس
الناطقة ،ولكنھا ال تأتي إلى حيّز الفعل بدون رغبة من الIنفس الغضIبية .وبكIالم أوضIح ،تسIتفيد
النفس الغضبية من عيوب النفس الناطقة من أجل تحقيق مأرب النفس الغضبية الخاص .وھكذا،
يبدو أن فساد النفس الناطقة مزدوج  :فمن جھIة يحIدث إنعكIاس لألولويIات بحيIث يسIتأثر التIابع
بسياسة الكل مكان األرفع ،فوضع النفس الناطقIة تحIت الوصIاية ھIو بحIد ذاتIه انحIراف يجعلھIا
تخيب في بلوغ مقاصدھا .ومن جھة أخرىُ ،تس َتثار فIي الIنفس الناطقIة عيوبُھIا الخاصIة ـ وھIي
نقيض فضائلھا الخاصة ـ التي تستعملھا النفس الغضبية ،وھنا تكون النفس الناطقة
 .٣٩ف .٣٥٦
 .٤٠ف .٦٩

٣٣

فاسدة ومحوِّ رة في وظيفتھا .فنقيصIتھا ليسIت متأتيIة فقIط عIن التحIوير بIل عIن تشIويه لتكوينھIا
وتعويل في ھدفھا.
ويبقى أن نحدّد رغبة النفس الغضبية .فھذه الرغبة ليست حيادية ،ليست مجرّ د الشIجاعة
التي باإلمكان حملھا على الخير أو على الشر سواء بسواء .إن كنه النفس الغضبية ھو فIي نظIر
يحيى الرغبة في التفوق ،في السيادة المطلقة .وھي تحض على إرادة الغلبة  ٤١وعلى السعي إلى
السيطرة على الجميع ،ال سيّما الضعفاء .وبكلمات أخرى ،فھي تشكل المبIدأ األنIاني الIذي يعتبIر
أنَّ األنا ھو وسط الكون وفي توسعه األقصى .في مقطIع أول ،كتIب يحيIى أنّ مIن تسIيطر عليIه
النفس الغضبية يريد أن يسيطر بدون استحقاق .٤٢وفي مقطع آخر ،يھمل الحديث عن االستحقاق
أو عدمه .٤٣فمن كنه النفس الغضبية أن ترغب في تبوّ ء مركز ك ّل األشياء وھو مكIان عائIد إلIى
العقل ال بفعل فضائله الخاصة فحسب ،بل باألخص أل ّنه شمولي.
إنّ العقل ھو الشامل في اإلنسان والنفس الغضبية الجزئي .ھناك ملَ َكIة ٰإلھيIة وھنIا ھذيIة
ضIIح أنّ الIIنفس
وادّعاءاتھIIا المفرطIIة .ھنIIاك المح ّبIIة الفائضIIة عIIن الIIذات ،وھنIIا حIIب الIIذات .ويت ّ
الغضبية تقوم بوظيفة مبدأ التفريد ) ،(principium individuationisإذ بدونھا ال يكون ھناك
إالّ العقل .فھي تف ّتته إلى عدّة كيانIات متميّIزة ،تIدخل مباشIرة فIي مزاحمIة ،وھIي فIي غفلIة عIن
ماھيتھا الجوھرية ،الواحدة في الحقيقة .وھذه الجھالة نفسIھا ُتIدخِل فIي روع األنIا أنّ بإمكانIه أن
يدّعي احتالل مركز الكل ،وھي الجزئي ،عبر الحلول محل الشامل الذي يستخدم من قبله كأداة.
 .٤١ف .٦٨
 .٤٢ف .٧٥
 .٤٣ف .٣٥٦

٣٤

فھنا يمكن تكييف الشIر ،فIي ھIذا التطIاول علIى المركIز ٰ
اإللھIي ،فIي إرادة طIرح الIذات
كأنھا  cعلى األرض .٤٤وال عجب بعد ذلك أال يكره كائن كھذا شي ًئا بقدر كرھه للصالحين مIن
البشIIر ،كمIIا يلفIIت يحيIIى االنتبIIاه إليIIه  :إنّ اإلنسIIان الواقIIع تحIIت سIIيطرة الIIنفس الشIIھوانية يكIIره
الرھبان ويشعر باالشمئزاز من الفاضلين .٤٥وكيف عساه أن يتصرّ ف خال ًفا لذلك بما أنّ ھIؤالء
يجسدون المبدأ النقيض ) أي سيادة النفس الناطقة على القوتين األخIريين ( ،بمIا أن الشIر قوامIه
الصراع ضد الخير ؟
إن للخيIIر وجھIIان ،الجIIوھري والعرضIIي .و ُكنIIه الخيIIر المحبIIة .وعلIIى سIIبيل الممارسIIة
واختبار الذات في مھمة ترويض النفس الناطقة ،يقترح يحيى على اإلنسان أن يضع نفسه مكIان
اآلخر قبل الحكم عليه ومعاقبته .وھذا سلوك مستوحى من اإلنجيل بال ريIب ومتوافIق تمامًIا مIع
مIذھب يحيIى فIIي وحدانيIة جIIوھر العقIل البشIIري ،حتIى إن فIي مIIا يقولIه يحيIIى فIي الرحمIIة، ٤٦
استباقـًا لمبحث الشفقة عند شIوبنھور الIذي تمثIل الشIفقة عنIده وسIيلة تسIمح باستبصIار وحدانيIة
جميIIع الكائنIIات .٤٧غيIIر أنّ الشIIفقة والرحمIIة القIIائمتين علIIى أسIIاس التعIIاطف ليسIIتا ممكنتIIين إال
بشرط السيطرة على مبدأ التفريIد الIذي ھIو الIنفس الغضIبية : ٤٨إنّ الھويIة الجوھريIة ھIي شIرط
إمكان المحبة.
إنّ اآلخر ھو ذاتي ،لكن ذاتي لIم تعIد الھذيّIة التIي حIل الIنحن محلھIا اآلن .فمحبIة الغيIر
ليست مستوعبة من قبل حب الذات بل تكسر حدود
 .٤٤راجع دراستنا Que le roi ne peu être un homme parfait selon Yaḥyā ibn ‛Adī .
 .٤٥ف ف .٥٢ ،٢٦
 .٤٦ف ف  ٣٥٨ـ  .٣٥٩راجع ف .٣٣٨
 .٤٧العالم كإرادة وكتصور ،الفصل .٦٧
 .٤٨ف .٣٥٧

٣٥

ھذا األخير وتحرمه األساس الذي يمكنه أن يقوم عليه.
فلنتIIذكر أنّ إعIIادة الIIنفس الناطقIIة إلIIى تفوّ قھIIا بفضIIل العقIIل تسIIتتبع وضIIع الھذ ّيIIة تحIIت
الوصاية .وصاحب األمر والنھي اآلن ليس جزءًا من الشخص بقدر ما ھو الشامل الذي فيه ـ أي
العقل الذي ھو صورة اإلنسان ـ والذي به يستطيع االتحاد با rعبر المعرفIة .٤٩أمّIا وجIه الخيIر
الذي اعتبرناه عرضيًا ،فقوامه أن يقلب االنقالب ونسميه عرضيًا ألنه ال يعبّر عن كنه الخير مع
أنه ضروري .فاالنقالب قلب الIنفس رأسًIا علIى عقIب بحيIث باتIت القIوة الغضIبية تسIيطر علIى
القوة الناطقة ،وفي ھذه األخيرة بالذات ،ينعكس نظام األولويات .والمقصود اآلن ،إعIادة األمIور
إلIIى نصIIابھا ـ األمIIر الIIذي يطIIابق مفھIIوم التھIIذيب .وكمIIا رأينIIا آن ًفIIا ،ال يكفIIي أن يُجIIرى قلIIب
االنقالب دفعة واحدة .بل ينبغي أن يصحبه تھذيب للنفس الناطقة المنحرفة .يخطئ اإلنسان بشأن
ما ھو األفضل في حين أ ّنه يدّعي معرفته كأنه بداھIة .يقIول يحيIى أن التمIام مرغIوب فيIه لذاتIه
بينما النقص مكروه لعيبه ، ٥٠لكن ھذا ال يستتبع بالضرورة أن المضمون الواجب اعطاءه للتمIام
معروف من قبل الناس .في أسطورة أر ،عند أفالطون ،أول الذين كIان علIيھم اختيIار مصIيرھم
٥٢
إنھال على قدر الطاغية اعتقا ًدا منه أنه األفضل .٥١من ھنا الضرورة أن يعIرف اإلنسIان ذاتIه
ويميّز بين الخير والشر .إن قوام ھذا التصويب ھو المنطق بالمعنى الواسع الذي يحدّده به يحيى
في الھداية لمن تاه إلى سGبيل النجGاة كأنIه  )) :صIناعة أدويIة يميّIز بھIا بIين الحIق والباطIل فIي
العالم النظري وبين الخير والشر في العالم العملي ((. ٥٣
 .٤٩مقالGة فGي وجGوب التGأنس ،فIي A. PÉRIER, Petits traités apologétiques de Yaḥyā ben
 ‛Adīص  ٨٢ـ .٨٣
 .٥٠ف .٣٧٩
 .٥١الجمھورية ٦١٩ ،ب ت.
 .٥٢ف ف .٣٩٣ ،٢٤٥

٣٦

الكمال
فأساس األخالق عند يحيى ما ورائي وعلى اإلنسان التام أن يمتلك العلوم الحقيقية ،علوم
الوجود والماھية والعلل والغايات المسبورة حتى األسمى  ،٥٤ويؤكد فIي المقالGة فGي تبيGين حGال
ترك طلب النسل أي ً
ضا امتياز العلم ، ٥٥ويIروز قيمIة الفIرد بمقيIاس العلIم الIذي اكتسIبه . ٥٦فIالعلم
أساس التھذيب .والعلم ي َُخلِّص النفس الناطقة من نشوتھا  ٥٧والتھIذيب يفعIل فعلIه بتقويتھIا ) الكّ Iم
األقصى ( بعد ضعف ) الك ّم األدنى (. ٥٨
ويعثر من جھة أخرى في تھذيب األخالق على التIردد نفسIه الIذي يعتمIل فIي أخالقيIات
أرسطو في الكتاب العاشر .ففيھا يسود مفھو ٌم لسعادة مصدرھا نشاط العقل على حسIاب المفھIوم
القائم على سعادة مصدرھا توازن النزعات .وما من شك في أنّ مثل ھذا االكتمال الذي تستميت
المقالة في حال تGرك طلGب النسGل فIي الIدفاع عنIه ،يقIرّ ب اإلنسIان مIن  cإلIى حIد يواجIه معIه
اإلنسان خطIرً ا أن يكIف عIن كونIه إنسIا ًنا .ويسIوق أرسIطو أن الحيIاة بالعقIل ھIي فIوق مسIتوى
البشر ،وبالتالي ال تعاش ،إذ أنھا )) ٰإلھية (( . ٥٩ويحيى يؤكد  :اإلنسان التام ھو أشبه بالمالك منه
باإلنسان .٦٠وفي كِلتا الحالتين ،يكون تمام اإلنسان في امتيازه العقلي والنظري ،وھذه
 .٥٣في البحوث األربعة العلمية في صناعة المنطق ،في مباھات تركر.
Yaḥyā ibn ‛Adī ve neşredilmemiş bir risalesi, in Ankara Universitesi Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi Dergisi, 14, 1956, p. 98.
 .٥٤ف .٣١٧
 .٥٥المقالة .٢/٥٨
 .٥٦المقالة .٢/٢٧
 .٥٧ف  ،٢٩٣راجع ف .٢٦٨
 .٥٨ف .٢٩٣
 .٥٩األخالق ١١٧٧ ،٧/١٠ ،ب ٢٦ ،ـ .٣١
 .٦٠ف .٣١٢

٣٧

فكرة ضابطة أكثر منھا واقعة .وعند مسيحي مثل يحيى ،االرتقاء فوق مستوى البشرية بIالمعنى
األناسي ممكن ،على ندرته ، ٦١والمثل يعطيه القديسون.
إنّ النشIIاط النظIIري ھIـو الIـذي يؤسIIس الفضIIيلة التIـامة ـ معرفIIة الكينIـونة الحقيقيIIة،
وعشق صورة الكمال (( . ٦٢وكلمIة )) صIورة (( ٦٣يمكIن حملھIا علIى محمIل الصIورة والمقصIود
ّإذاك ھو فكرة التمام عينھا أي الخير بذاته وبالتIالي الوجIه الIذي صIار مقاربًIا  .cويمكIن أي ً
ضIا
حملھIIا علIIى محمIIل صIIورة ، ٦٤أي المسIIيح صIIورة  ،cكمIIا ورد فIIي رسIIالة القIIديس بIIولس إلIIى
العبرانيين. ٦٥
))

فالتمام ) كمال اإلنسان كإنسان ( يتم بلوغه بواسطة ممارسة الفضائل علIى أحسIن وجIه
) الك ّ Iم األعلIIى ( . ٦٦وبمعرفIIة الIIذات تمكIIن السIIيطرة عليھIIا واالرتق Iاء فوقھIIا .وھIIا ھIIو التشIIاؤم
األناسIIIي ،عنIIIد يحيIIIى البولسIIIي األصIIIل ،يخلIIIي المكIIIان لتفIIIاؤل خالصIIIي ،وإن ملط ًفIIIا بالقIIIدرة
الماورائية لإلنسان الذي يتوق إلى التمام.
ً
ليست الفضيلة كما قد يُع َت َقد ،مجرّ د بين شھوات ،أو ح ًدا
وسطا بين إفراطين .صحيح أنّ
ً٦٨
٦٧
ّ
ويحذر من مغبة اإلفراط في الرحمة مثال  ،ليأذن ،في المقابل،
يحيى يستعمل مفھوم التوازن
بالكذب في بعض
 .٦١ف .٣١٤
 .٦٢ف .٣١٥
 .٦٣في اليونانية )) مورفِه (( .
 .٦٤في اليونانية )) إيكون (( .٣/١
 .٦٥الرسالة إلى العبرانيين.
 .٦٦ف .٣٠٨
 .٦٧ف ف .٣٢١ ،١١٨
 .٦٨ف .١٣٣

٣٨

الحIIاالت . ٦٩لIIيس التIIوازن عنIIد يحيIIى نظام ًيIIا وال سIIكونيًا ،بIIل ھIIو ظرفIIي .واالعتIIدال منشIIود
بالنسبة إلى بعض الوسائل وليس بالنسبة إلى الغاية التي ھي التمام .إنّ العفة في تھذيب األخالق
ملطفة كثيرً ا ،فھو ال يدعو إلى تع ّفف مطلق ،بل إلIى قسIمة عادلIة تتسIامح ،عنIد الضIرورة ،مIع
ً
إفراطا،
إرضاء الرغبة .٧٠ولكن االعتدال ليس ھنا فضيلة ألنّ من شأن التعفف المطلق أن يكون
بل ألنّ ھذه الحالة ليست مثاالً صالحً ا للجميع أو في جميع مراحل حياة الفرد .ولIذا يIدرج يحيIى
الزھد في جملة األخالق التي ھي عند البعض رذائIل وعنIد الIبعض اآلخIر فضIائل . ٧١فIي حIين
تستھدف أخالقيات يحيى الغاية المتمثلة بالتمام أي االكتمال الكلي ،فھي ليست سكونية بل حركية
ھادفIة ـ وھIي تسIتبعد الحالIة الوسIيطة ـ فIي إطIار تصIاعد مسIتمر  :إذا مIا رغIب اإلنسIان فIي
اكتساب فضيلة ما ،عليه أن ينزع إلى درجته العليا .٧٢وإذا ما بلغھا ،عليه أن يرنو إلى المزيد.٧٣
إن التمام قمّة تنتظم بفعلھا أخالقيات يحيى انتظامًا نھائيًا.
أخالقيات يحيى بن عدي في خطوطھا الكبرى ھIي أخالقيIات مالزمIة للواقIع مIن شIأنھا
تحقيIIق السIIعادة فIIي الحيIIاة األرضIIية ،لكIIن ثمIIة أخالقيIIات متعاليIIة تنIIبلج ھنIIا وھنIIاك بIIين الفينIIة
ّ
مخططة ،في الحياة الزھديIة وفوائIدھا ،يIرد تفصIيلھا
والفينة .وفي تھذيب األخالق نظرة ،بالكاد
في مقالة تبيين حال ترك طلب النسل.
مع بلوغ القمة ينكسر البناء الكمّي ويصبح كل شيء كيفية ألن الخير،
 .٦٩ف .٢٠٦
 .٧٠ف .١١٩
 .٧١ف ف  ٢٣٩ـ .٢٤١
 .٧٢ف .٣٠٨
 .٧٣ف ف .٤٠١ ،٣٨٧ ،٣٠٩

٣٩

نوع مختلف عن الشر .٧٤فالفارق الكمّي يضحي فار ًقا كيفيًا .وإسراف
كما يقول أرسطو ،ھو من ٍ
ً
صح عنه إذا بطريقتين  :فIي سIلّم الكميّIة
القوة الغضبية يحدث تغيرً ا كليًا في الشخصية .فالشرّ يُف َ
ّ
ھو اإلسراف ) من قبل الكمّات القصوى للقIوتين الشIھوانية والغضIبية (  ،وفIي سIلم الكيفيّIة ھIو
إنقالب النفس الناطقة.
أمّا سرّ الشر بالذات وماھيته ما وراء التجريبية ومغزاه ،فھي تبقى ،أسIيرة الصIمت فIي
كتاب تھذيب األخالق .يكفينا ھنا أننا أدركنا ،على ح ّد قول الشاعر،
)) ما يبقى ملوثـًا في ذھن امرئ ((. ٧٥

 .٧٤كتاب المقوالت ١٤/١١ ،أ.
Ce qui reste impur dans une intelligence )) , PATRIC DE LA TOUR DU PIN, Une .٧٥
Somme de Poésie, IX, Damnation de Lorenquin.
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تھذيب األخالق

[ Blank Page ]

مقدمة
] [١ھذا كتاب تھذيب األخالق ،تأليف الحكيم األجل الفاضل ،أبي زكريا يحيى بن عدي،
قدّس  cروحه.
] [٢قال  :اعلم إن اإلنسان ،من بين سائر الحيوان ،ذو فكر وتمييز [٣] ،وھو ً
أبدا يحIب
من األمور أفضلھا ،ومن المراتب أشرفھا ،ومن المقتنيIات أنفسIھا ،إذا لIم يعIدل عIن التمييIز فIي
اختياره ،ولم يغلبه ھواه في اتباع أغراضه.
] [٤وأولIIى مIIا اختIIاره اإلنسIIان لنفسIIه ،ولIIم يقIIف دون بلIIوغ الغايIIة منIIه ،ولIIم يIIرض
بالتقصير عن نھايته ،تمامIه وكمالIه [٥] .ومIن تمIام اإلنسIان وكمالIه أن يكIون مرتاضًIا بمكIارم
ً
آخIIذا فIIي جميIIع أحوالIIه بقIIوانين
األخIIالق ومحاسIIنھا ،ومتنزھًIIا عIIن مسIIاوئھا ومقابحھIIا[٦] ،
الفضائل ،عادالً في كل أفعاله عن طرق الرذائل.
] [٧وإذا كان ذلك كIذلك ،كIان واجبًIا علIى اإلنسIان أن يجعIل قصIده اكتسIاب كIل شIيمة
سليمة من المعايب ،ويصرف ھمتIه إلIى اقتنIاء كIل خلIق كIريم خIالص مIن الشIوائب ،وأن يبIذل
جھده في اجتناب كل خصلة مكروھة رديئة ،ويستفرغ وسعه في إطراح كل خلة مذمومة دنيئة،
٤٥

] [٨حتى يحوز الكمال بتھذيب خالئقه ،ويكتسي حلل الجمال بدماثIة شIمائله ،ويبIاھي بحIق أھIل
السؤدد والفخر ،ويلحق بالذرى من درجات النباھة والمجد.
] [٩إالّ أن المبتدئ بطلب ھذه المرتبة والراغب في بلوغ ھذه المنزلة ،ربما خفيت عليIه
الخالل المستحسنة التي يعنيه تحريھا ،ولم تتميّز له من المستقبحة التي غرضه تو ّقيھا.
] [١٠فمن أجل ذلك وجب أن نقول في األخالق قوالً ،نبين فيه ما الخلق وما علته ،وكIم
أنواعIIه وأقسIIامه ،ومIIا المرضIIي منھIIا ،المغبIIوط صIIاحبه ،والمتخلIIق بIIه ،ومIIا المسIIتثنى منھIIا،
الممقوت فاعله ،والمتوسم به [١١] ،ليسترشد بذلك من كانت له ھمة سنية ،تسمو إلى مباراة أھل
الفضل ،ونفس أبية تنبو عن مساواة أھل الدناءة والنقص.
] [١٢وندل أيضًIا علIى طريIق االرتيIاض بIالمحمود مIن أنواعIه ،والتIدرّ ب بIه ،وتن ّكIب
المذموم منھا وتجنبه ،حتى يصير للمرتاض به ديدنا وعادة ،وسجية وطبعًا ،ليھتدي بIه مIن نشIأ
على األخالق السيئة وألفھا ،وجرى على العادات الرديئة وأنس بھا [١٣] .ونصف أيضًا اإلنسان
التIام ،المھIذب األخIالق ،المحIIيط بجميIع المناقIب الخلقيIIة ،وطريقتIه التIي يصIIل بھIا إلIى التمIIام،
وتحفظ عليه الكمال [١٤] ،ليشتاق إلى صورته من تشIوّ ق إلIى الرتبIة العليIا ،ويحIنّ إلIى احتIذاء
سيرته من استشرف الغاية القصوى.
] [١٥وقد يتنبه أي ً
ضا بما نذكره من كانت له عيوب قد اشتبھت عليه ،وھو مع ذلك يظن
أنه في غاية الكمال [١٦] .فإن َمنْ ھذه حاله ،إذا تكرر عليه ذكIر األخIالق المكروھIة ،تIيقظ لمIا
فيه من ذلك وأنف منه [١٧] ،واجتھد في تركه والتنزه عنه.
] [١٨وكذلك إذا تصفح األخالق المحمودة من كان جام ًعا ألكثرھا ،عادمًا لبعضIھا ،قIدم
إلى التخلق بذلك البعض الذي ھو عادم
٤٦

له ،وتاقت نفسه إلى اإلحاطة بجميعھا.
] [١٩وقد ينتفع بما نذكره أي ً
ضا من كان في غاية الكمال والتمام .فإن المھذب األخIالق،
الكامل اآلالت ،الجامع المحاسن ،إذا مر بسمعه ذكر الخالئق الجميلIة ،والمناقIب النفيسIة ،ورأى
في تلك ھي عادته وسجاياه ،كانت له بذلك لذة عجيبة ،وفرحة مبھجة ،كما أن الممIدوح يسIر إذا
ذكIIر المIIادح محاسIIنه ،ونشIIر فضIIائله [٢٠] .فإنIIه إذا وجIIد أخالقIIه مدونIIة فIIي الكتIIب ،موصIIوفة
بالحسن ،كان ذلك داعيًا إلى االستمرار على سيرته ،واإلصرار على طريقته.
.١

في تعريف األخالق

] [٢١ولنبتدئ اآلن بذكر األخالق ،فنقول  :إن الخلق ھو حال للIنفس ،بIه يفعIل اإلنسIان
أفعاله بال روية وال اختيار .والخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطب ًعا ،وفIي بعIض النIاس
ال يكون إال بالرياضة واالجتھاد [٢٢] .وقد يوجد في كثير من الناس من غير رياضة وال تعمد،
كالشIجاعة والحلIIم والعفIIة والعIIدل ،وغيIIر ذلIIك مIن األخIIالق المحمIIودة [٢٣] .وكثيIIر مIIن النIIاس
يوجد فيھم ذلIك ،فمIنھم مIن يصIير إليIه بالرياضIة ،ومIنھم مIن يبقIى علIى عادتIه ،ويجIري علIى
سIIيرته [٢٤] .فأمّIIا األخIIالق المذمومIIة فإنھIIا موجIIودة فIIي كثيIIر مIIن النIIاس ،كالبخIIل والجIIبن
والتشرر [٢٥] ،فإن ھذه العادات غالبة على أكثر الناس ،مالكة لھم .بل قلما يوجد في الناس مIن
يخلو من خلق مكروه ،ويسلم من جميIع العيIوب ،ولكIنھم يتفاضIلون فIي ذلIك [٢٦] .وكIذلك فIي
األخالق المحمودة ،قد يختلف الناس ويتفاضلون ،إال أن المجبولين على األخالق الجميلة قليلIون
ً
جدا ،والمبغضين لھا كثيرون.
] [٢٧فأمIIا المجبولIIون علIIى األخIIالق الس Iيّئة ،فIIأكثر النIIاس ،ألن الغالIIب علIIى طبيعIIة
اإلنسان الشر [٢٨] ،وذلك ان اإلنسان إذا استرسل
٤٧

مع طبعه ،ولم يستعمل الفكر وال التمييز والحياء وال الIتحفظ ،كIان الغالIب عليIه أخIالق البھIائم.
] [٢٩وذلك أن اإلنسان ،إنما يتميز عIن البھIائم بIالفكر والتمييIز ،فIإذا لIم يسIتعملھا كIان مشIار ًكا
للبھائم في عاداتھا ،والشھوات مسIتولية عليIه والحيIاء غائIب عنIه ،والغضIب يسIتفزه ،والسIكينة
غير حاضرة له ،والحرص واالحتشاد ديدنه ،والشره ال يفارقIه [٣٠] .فالنIاس مطبوعIون علIى
األخIIالق الرديئIIة ،منقIIادون للشIIھوات الدنيئIIة [٣١] ،ولIIذلك وقIIع االفتقIIار إلIIى الشIIرائع والسIIنن
الحسIIني السIIيرة ،ليردعIIوا الظIIالم عIIن ظلمIIه،
والسياسIIات المحمIIودة ،وعظIIم االنتفIIاع بIIالملوك َ
ويمنعوا الغاضب عIن غضIبه ،ويعIاقبوا الفIاجر علIى فجIوره ،ويقمعIوا الجIائر ،حتIى يعIود إلIى
االعتدال في جميع أموره.
] [٣٢فاألخالق المكروھة فIي طبIاع النIاس [٣٣] ،إال أن فIيھم مIن يتظIاھر بھIا ،وينقIاد
إليھا ،وھم أشرار الناس [٣٤] .وفيھم من يتنبIه بجIودة الفكIر وقIوة التمييIز ،علIى قبحھIا ،فيIأنف
منھا ويتص ّنع الجتنابھا ،وذلك يكون عن طبع كريم ونفس شريفة [٣٥] .وفيھم من ال يتنبه لIذلك
إال أنه إذا نبه عليه ،أحس بقبحه ،فربما حمل نفسه على تركIه [٣٦] .وفIيھم مIن إذا تنبIه إلIى مIا
فيه من النقائص أو نبّه عليھا ،ورام العدول عنھا ،تعذر عليه ذلك ،ولم يطاوعه طبعه ،ولو كIان
مؤثرً ا للعدول عنھا ،مجتھ ًدا في ذلك [٣٧] .وھذه الطائفة تحتاج إلى أن ترشد إلى طريق التدرّ ب
والتعمّل للعادات المحمودة ،حتى تصير إليھا على التدريج [٣٨] .ومIن النIاس مIن إذا تنبّIه علIى
األخالق الرديئة أو نبّه عليھا ،فال يحنّ إلى تجنبھا ،وال تسمح نفسه لمفارقتھا ،بل يؤثر اإلصرار
عليھIIا ،مIIع علمIIه بردائتھIIا وقبحھIIا [٣٩] .وھIIذه الطائفIIة لIIيس إلIIى تھIIذيبھا طريIIق إال بIIالقھر
والتخويف والعقوبة ،إن لم يردعھا الترھيب.
] [٤٠فأمIIا األخIIالق المحمIIودة ،فإنھIIا وإن كانIIت فIIي بعIIض النIIاس غريIIزة ،فليسIIت فIIي
جميعھم [٤١] .وأن الباقين قد يمكن أن يصيروا
٤٨

ْ
واأللف [٤٢] .ومع ھذه الحIال ،فقIد يكIون فIي
إليھا بالتدريب والرياضة ،ويترقوا إليھا باالعتياد
بعض الناس من ال يقبل طبعه العادات الحسنة ،وال الخلق الجميIل ،وذلIك يكIون لIرداءة جIوھره
وخبث عنصIره ،وھIذه الطائفIة مIن جملIة األشIرار الIذين ال يرجIى صIالحھم [٤٣] .وكثيIر مIن
الناس من يقبل كثيرً ا من األخالق المحمودة ،وينبو طبعه عن بعضھا ،وليس يع ّد ھذا شريرً ا ،بل
تكون رتبته في الخير بحسب محاسنه.
.٢

في العلّة الموجبة الختالف األخالق

] [٤٤فأمّا العلة الموجبة الختالف األخالق ،فھي النفس [٤٥] .وللنفس ثالث قوى ،وھي
تسIIمى أي ً
ضIIا نفو ًسIIا ،وھIIي الIIنفس الشIIھوانية ،والIIنفس الغضIIبية ،والIIنفس الناطقIIة [٤٦] .وجميIIع
األخالق تصدر عن ھذه القوى .فمنھا ما يختص بإحداھن ،ومنھا مIا يشIترك فيھIا قوتIان ،ومنھIا
ما يشترك فيھا القوى الثالث [٤٧] .ومن ھذه القوى ما يكون لإلنسان وغيره من الحيوان ،ومنھا
ما يختص به اإلنسان فقط.
] [٤٨أمّا النفس الشھوانية ،فھي لإلنسIان ولسIائر الحيIوان ،وھIي التIي تكIون بھIا جميIع
اللذات والشھوات الجسمانية ،كالمآكل والمشارب والمباضعة [٤٩] .وھذه النفس قويIة جً Iدا ،وإذا
لIIم يقھرھIIا اإلنسIIان ويؤدبھIIا ملكتIIه ،واسIIتولت عليIIه [٥٠] .فIIإذا اسIIتولت عليIIه عسIIر تھIIذيبھا،
وصIIعب قمعھIIا وتIIذليلھا [٥١] .فIIإذا تمكنIIت ھIIذه الIIنفس مIIن اإلنسIIان وملكتIIه ،وانقIIاد لھIIا ،كIIان
كالبھائم أشبه منه بالناس ،ألن أغراضIه ومطلوباتIه وھمتIه تصIير أبً Iدا مصIروفة إلIى الشIھوات
واللذات فقط .وھذه ھي عادات البھائم.
] [٥٢ومن يكون بھذه الصفة ،يقل حيIاؤه ،ويكثIر خرقIه ،ويسIتوحش مIن أھIل الفضIل،
ويميIIل إلIIى الخلIIوات ،وينقIIبض عIIن المجIIالس الحفلIIة ،ويIIبغض أھIIل العلIIم ،ويشIIنأ أھIIل الIIورع
والنسك ،ويو ّد أصحاب
٤٩

الفجور ،ويستحب الفواحش ،ويكثر من ذكرھا ،ويل ّذ باستماعھا ،ويسرّ بمعاشرة السفھاء ،ويغلب
عليIIه الھIIزل وكثIIرة اللھIIو [٥٣] .وقIIد يصIIير مIIن ھIIذه حالIIه إلIIى الفجIIور ،وارتكIIاب الفIIواحش،
والتعرض للمحظورات [٥٤] ،وربما دعته محبة اللذات إلى اكتساب األموال من أقبح وجوھھIا،
وربما حملته نفسه على الغضب والتلصّص والخيانة وأخذ ما ليس له به حIق [٥٥] .فIإن اللIذات
ال تIIتم إالّ بIIاألموال واألعIIراض [٥٦] .فمحIIب اللIIذات ،إذا تعIIذرت عليIIه األمIIوال مIIن وجوھھIIا،
جسرته شھوته على اكتسابھا من غير وجوھھا.
] [٥٧ومIIن تنتھIIي بIIه شIIھواته إلIIى ھIIذا الح Iدّ ،فھIIو أسIIوأ النIIاس حIIاالً [٥٨] ،وھIIو مIIن
األشرار الذين يخاف خبثھم ،ويستوحش منھم ،ويستروح إلIى البعIد عIنھم [٥٩] .ويصIير واجبًIا
على متولي السياسات تقويمھم وتأديبھم وابعادھم ونفيھم ،حتى ال يختلطوا بالناس [٦٠] .فإن في
اختالط من ھذه صفته بالناس ،مضرة لھم ،وخاصة الحداثھم [٦١] .فإن الحدث سريع االنطباع،
ونفسه مجبولة على الميل إلى الشھوات ،فإذا شاھد غيIره مرتكبًIا لھIا ،مستحسً Iنا لالنھمIاك فيھIا،
مال ھو أيضًا إلى االقتداء به وإلى مساعدة لذته.
] [٦٢وأ ّمIIا مIIن ملIIك نفسIIه الشIIھوانية وقھرھIIا ،كIIان ضً I
Iابطا لنفسIIه عفي ًفIIا فIIي شIIھواته،
محتشمًا من الفIواحش ،متوقيًIا مIن المحظIورات ،محمIود الطريقIة فIي جميIع مIا يتعلIق باللIذات.
] [٦٣فالعلة الموجبة الختالف عادات الناس في شھواتھم ولذاتھم وعفة بعضھم وفجور بعضھم،
ھي اختالف أحIوال الIنفس الشIھوانية [٦٤] .فإنھIا إذا كانIت مھذبIة مؤدبIة ،كIان صIاحبھا عفي ًفIا
ً
ضابطا لنفسه [٦٥] .وإذا كانت مھملة مسترسIلة مالكIة لصIاحبھا ،كIان صIاحبھا شIريرً ا[٦٦] .
وإذا كانت متوسطة الحال كانت رتبة صاحبھا في العفة كرتبتھا في التأدب.
فمن أجل ذلك وجب أن يؤدب اإلنسان نفسه الشھوانية ويھذبھا.
٥٠

] [٦٧حتى تصير منقادة له ،فيكون ھو مالكھا ،فيستعملھا في حاجاته التي ال غنى عنھا ,ويك ّفھIا
عمّا ال حاجة به إليه من الشھوات الرديئة واللذات الفاحشة.
] [٦٨فأمّا النفس الغضبية ،فيشترك فيھا اإلنسان وسائر الحيوان [٦٩] .وھي التي يكون
بھا الغضب والجرأة ومحبة الغلبة .وھذه النفس أقوى من النفس الشھوانية وأضIر بصIاحبھا ،إذا
ملكته وانقاد لھا.
] [٧٠فIIإن اإلنسIIان إذا انقIIاد للIIنفس الغضIIبية كثIIر غضIIبه ،وظھIIر خرقIIه ،واشIIتد حقIIده،
وعدم حلمه ووقاره ،وقويت جرأته [٧١] ،وتسرع عند الغضب إلIى االنتقIام واإليقIاع بمغضIبه،
والوثوب بخصومه ،فأسرف في العقوبة ،وزاد في التشفي ،فأكثر السب وأفحIش فيIه [٧٢] .فIإذا
استمرت ھذه العادات باإلنسان ،كان بالسباع أشبه منه بالناس [٧٣] .وربما حمل قومًا على حمل
السالح ،وربما أقدموا على القتل والجرح ،وربما وثبوا بالسالح على إخوانھم وأوليائھم وعبيدھم
وخدمھم ،عند الغضب من اليسير من األمور [٧٤] .وربما غضب من ھذه حالته ،ولم يقدر على
االنتقام من خصمه ،فيعود بالضرب والسIبّ واأللIم علIى نفسIه ،فمIنھم مIن يلطIم وجھIه ،وينتIف
لحيته ،ويعض يده ،ويسبّ نفسه ،ويذكر عرضه.
] [٧٥وأيضًا ،فإن من تملكه النفس الغضIبية ،يكIون محبًIا للغلبIة ،متوثبًIا علIى مIن آذاه،
مقدمًا على ك ّل من ناوأه ،طالبًا للترؤس من غير وجھه [٧٦] .فإذا لم يتمكن من الرئاسة ،توصّل
إليھIIا بالحيIIل الخبيثIIة ،فاسIIتعمل كIIل مIIا يمكنIIه مIIن الشIIر [٧٧] .وھIIذه األفعIIال تIIورّ ط صIIاحبھا،
وتوقعه في المھاوي والمھالك؛ فإن من وثب على الناس ،وثبوا عليه ،ومن خاصIمھم خاصIموه،
ومن أقدم عليھم أقدموا عليه ،ومن تشرّر عليھم قصدوه بالشIرّ  [٧٨] .وربمIا سIفه اإلنسIان علIى
خصمه ،وكان الخصم أسفه منه ،فإن ناله بسوء قابله ذاك بأكثر منIه [٧٩] .وقIد يغلIب علIى مIن
ھذه حالته الحسد
٥١

والحقIIد والقحّ IIة والنجIIاح والجIIور [٨٠] ،وقIIد تحمIIل ھIIؤالء محبIIة الغلبIIة وطلIIب الرئاسIIة ،علIIى
اكتساب األموال مIن غيIر وجوھھIا ،وأخIذھا بالغضIب والغلبIة والظلIم [٨١] .وربمIا قتلIوا علIى
محبIIة الغلبIIة مIIن ينIIاوئھم ،وقIIد يفعلIIون ذلIIك مIIن غيIIر رويIIة ،فيIIؤول األمIIر بھIIم إلIIى البIIوار
واالستئصال.
] [٨٢فأمّا من ساس نفسه الغضبية وأدّبھا وقمعھا ،كان رجالً وقورً ا حليمًا عادالً محمود
الطريقIIة [٨٣] .فالعلIIة الموجبIIة الخIIتالف عIIادات النIIاس فIIي غضIIبھم َ
وخIَ Iرقھم وحلIIم بعضIIھم
وسفاھة بعض ھي اختالف أحوال النفس الغضبية [٨٤] .فإذا كان مذللة مقھIورة ،كIان صIاحبھا
حلي ًمIIا وقIIورً ا [٨٥] ،وإذا كانIIت مھملIIة مسIIتولية علIIى صIIاحبھا ،كIIان صIIاحبھا غضIIوبًا سIIفيھًا،
ظلومًا غشومًا [٨٦] ،وإذا كانت النفس متوسطة الحIال كIان صIاحبھا متوسIط الحIال ،رتبتIه فIي
الحلم كرتبة نفسه الغضبية في التأدب.
] [٨٧فمن أجIل ذلIك وجIب أن يIروّ ض اإلنسIان نفسIه الغضIبية ،حتIى تنقIاد لIه فيملكھIا
ويستعملھا في الظروف التIي يجIب اسIتعمالھا فيھIا [٨٨] .ولھIذه الIنفس أيضًIا فضIائل محمIودة،
كاالنفIIة مIIن األمIIور الدنيئIIة ،ومحبIIة الرئاسIIة الحقيقيIIة ،وطلIIب المراتIIب العاليIIة .وھIIذه األخIIالق
المحمودة ھي من أفعال النفس الغضبية [٨٩] .فإذا ملك اإلنسان ھذه الIنفس بالتأديIب والتھIذيب،
واستعملھا في األمور الجميلة ،وك ّفھا عن األفعال المكروھة ،كان حسن الحال محمود الطريقة.
] [٩٠فأمّا النفس الناطقة ،فھي التي بھا يتميّز اإلنسان من جميع الحيوان ،وھي التي بھا
يكون الفكر والذكر والتمييز والفھم [٩١] .وھي التي عظم بھا شIرف اإلنسIان ،وعظمIت ھمتIه،
فاعجب بنفسه .وھي التي بھا يستحسن المحاسن ويستقبح المقابح [٩٢] .وبھIا يمكIن اإلنسIان أن
يھذب قوتيه الباقيتين ،وھما الشIھوانية والغضIبية ويضIبطھما ،ويكفھمIا ،وبھIا يف ّكIر فIي عواقIب
األمور ،فيبادر باستدراكھا من أوائلھا [٩٣] .ولھذه النفس أيضًا فضائل ورذائل.
٥٢

] [٩٤أما فضائلھا  :فاكتساب العلIوم واآلداب ،وكIفّ صIاحبھا عIن الرذائIل والفIواحش،
وقھIر النفسIIين األخIIريين وتأديبھمIIا ،وسياسIIة صIاحبھا ،فIIي معاشIIه ومكسIIبه ومروءتIIه وتجملIIه،
ّ
وحث صاحبھا على فعل الخير والتودد ،والرقة وسالمة النية ،والحلIم والحيIاء ،والنسIك والعفIة،
وطلب الرئاسة من الوجوه الجميلة.
] [٩٥وأمّIIا رذائلھIIا  :فالخبIIث والحيلIIة والخديعIIة والملIIق ،والمكIIر والحسIIد ،والتشIIرّ ر
والريIIاء [٩٦] .وھIIذه الIIنفس ھIIي لجميIIع النIIاس [٩٧] ،إالّ أن مIIنھم مIIن تغلIIب عليIIه فضIIائلھا،
فيستحسنھا ويستعملھا [٩٨] ،ومنھم من تغلب عليه رذائلھا ،فيألفھا ويستمرّ عليھIا [٩٩] ،ومIنھم
من تجتمع فيه الفضIائل ،وبعIض الرذائIل [١٠٠] .وھIذه العIادات قIد تكIون فIي كثيIر مIن النIاس
سجيّة وطبعًا ال بتكلف.
] [١٠١فأ ّمIIا المطبIIوع علIIى العIIادات الجميلIIة منھIIا ،فيكIIون لقIIوة نفسIIه الناطقIIة وشIIرف
عنصره [١٠٢] .وأمّا المطبوع على العادات المكروھة ،فلضعف نفسIه الناطقIة وسIوء جIوھره.
] [١٠٣وأمّا الذي تجتمع فيه فضائل ورذائل ،فھو الذي تكون نفسه الناطقة متوسطة الحال.
] [١٠٤وقد يكتسب أكثر الناس ھذه العادات ،وجميع األخالق ،جميلھا وقبيحھIا اكتسIابًا،
وذلك يكون بحسب منشأ اإلنسان وأخالق من يحيط به ،ويشIاھده ويقIرب منIه ,وبحسIب رؤسIاء
وقته [١٠٥] .فإن الحدث والناشئ يكتسب األخالق ،ممIن يكثIر مالبسIته ومخالطتIه ،ومIن أبويIه
وأھله وعشيرته.
] [١٠٦فإذا كان ھؤالء سIيئي األخIالق ،مIذمومي الطريقIة ،كIان الحIدث والناشIئ بيIنھم
أي ً
ضا سيئ األخالق ،مكروه العIادات [١٠٧] .وإذا لحIظ الحIدث أيضًIا أھIل الرئاسIة ومIن فوقIه،
ّ
وغبطتھم على مراتبھم ،آثر التشIبه بھIم والتخلIق بIأخالقھم [١٠٨] .فIإن كIانوا مھIذبي األخIالق،
حسني السيرة ،كان المتشبّه بھم حسن األخالق ،مرضي الطريقة [١٠٩] .فإن كانوا أشرارً ا
٥٣

جھIIاالً ،كIIان الغIIابط لھIIم السIIالك طIIريقھم شIIريرً ا جIIاھالً [١١٠] .وھIIذه الحIIال ھIIي أخIIالق أكثIIر
الناس ،فإن الجھل والشرّ والخبIث والشIره والحسIد غالIب علIيھم [١١١] .والنIاس بIالطبع يقتIدي
بعضھم ببعض ،ويحتذي التابع أب ًدا سIيرة المتبIوع ،وإذا كIان الغالIب علIيھم الشIر والجھIل ،كIان
واجبًا أن يقتدي أحداثھم وأوالدھم وأتباعھم بھم.
] [١١٢فالعلIIة الموجبIIة الخIIتالف أخIIالق النIاس فIIي سياسIIتھم وفضIIائلھم ،وغلبIIة الخيIIر
والشرّ عليھم ،ھي اختالف قوة النفس الناطقة فيھم [١١٣] .إذا كانت خيّرة فاضلة قاھرة للنفسين
البIIاقيتين ،كIIان صIIاحبھا خ ّيIIرً ا عIIادالً ،حسIIن السIIيرة [١١٤] ،وإذا كانIIت شIIريرة خبيثIIة مھملIIة
ً
خبيثا جاھالً.
للنفسين األخريين ،كان صاحبھا شريرً ا
] [١١٥فمن أجل ذلك وجب أن يُعْ مل اإلنسان فكره ،ويميز أخالقه ،ويختار منھا ما كان
مستحس ًنا جميالً ،وينفي منھا ما كان مستنكرً ا قبيحً ا [١١٦] ،ويحمل نفسه على التشIبّه باألخيIار،
ويتجنب كل التجنب عادات األشرار .فإنه إذا فعل ذلك ،صار باإلنسانية متحق ًقا وللرئاسIة الذاتيIة
مستح ًقا.
] [١١٧فأمّا أنواع األخالق وأقسامھا ،وما المستحسن منھا ،وما المستحبّ اعتيIاده ويعIد
فضائل ،وما المستقبح منھا ،المكروه ويع ّد نقائض ومعايب ،فھي األنواع التي نحن واصفوھا.
.٣

في األخالق الحسنة

] [١١٨أما التي تعد فضائل ،فإن منھا العفة ،وھي ضبط النفس عن الشIھوات ،وقسIرھا
علIIى االكتفIIاء بمIIا يقIIيم أود الجسIIد ويحفIIظ صIIحته فقIIط ،واجتنIIاب السIIرف والتقصIIير فIIي جميIIع
اللذات ،وقصد االعتدال [١١٩] ،وأن يكون ما يقتصر عليه من الشھوات على الوجه المستحب،
٥٤

المتفق على ارتضائه ،وفي أوقات الحاجة التIي ال غنIى عنھIا ،وعلIى القIدر الIذي ال يحتIاج إلIى
أكثر منه ،وال يحرس النفس والقوة أقل منه .وھذه الحال ھي غاية العفة.
] [١٢٠ومنھا القناعة ،وھي االقتصار على ما سنح من العيش ،والرضى بما تسھل مIن
المعاش ،وترك الحرص على اكتساب األموال وطلب المراتب العالية ،مع الرغبة في جميع ذلك
وإيثاره والميل إليه ،وقھر النفس على ذلك ،والتقنع باليسير منه.
] [١٢١وھIIذا الخلIIق مستحسIIن مIIن أوسIIاط النIIاس وأصIIاغرھم ،فأمIIا الملIIوك والعظمIIاء
فليس ذلك مستحس ًنا منھم ،وال تعد القناعة من فضائلھم.
] [١٢٢ومنھا التصوّ ن ،وھو التحفظ من التبذل .فمن التصوّ ن التحفظ من الھزل القبIيح،
ومخالطة أھله ،وحضور مجالسIه ،وضIبط اللسIان مIن الفحIش ،وذكIر الخنIا والمIزح والسIخف،
وخاصة في المحافل ومجالس المحتشمين .وال أبھة لمن يسرف في المزح ويفحش فيه.
] [١٢٣ومIIن التصIIوّ ن أي ً
ضIIا ،االنقبIIاض مIIن أدنيIIاء النIIاس وأصIIاغرھم ،ومصIIادقتھم
ومجالستھم ،والتحذر من المعايش الزرية ،واكتساب األموال من الوجوه الخسيسة ،والترفّIع عIن
مسألة الحاجات للئام الناس وسفلتھم [١٢٤] ،والتواضع لمن ال قدر له ،واألقالل من البIروز مIن
غير حاجة ،والتبذل بالجلوس في األسواق وقوارع الطرق من غير اضIطرار ،فIإن اإلكثIار مIن
ذلك ال يخلو من العيوب وأعظم الناس قدرً ا من ظھر اسمه وخفي شخصه.
] [١٢٥ومنھا الحلم ،وھو ترك االنتقام عند شIدة الغضIب مIع القIدرة علIى ذلIك[١٢٦] .
وھذه الحال محمودة ،ما لم تؤد إلى ثلIم جIاه ،أو فسIاد سياسIة .وھIي بالرؤسIاء والملIوك أحسIن،
ألنھم أقدر على االنتقام من مغضبيھم .وال يعد فضيلة حلم الصIغير عIن الكبيIر ،وإن كIان قIادرً ا
على مقابلته في الحال ،فإنه وإن أمسك عنه ،فإنما يعد ذلك خو ًفا ال حلمًا.
٥٥

] [١٢٧ومنھا الوقار ،وھو اإلمساك عن فضول الكالم والعتب وكثرة اإلشارة والحركة،
فيما يستغنى عن التحرك فيه ،وقلIة الغضIب واإلصIغاء عنIد االسIتفھام ،والتوقIف عIن الجIواب،
والتحفظ من التسرع ،والمبادرة في جميع األمور.
] [١٢٨ومن قبيل الوقار أيضًا الحياء ،وھو غض الطرف واالنقباض عن الكالم ،حشمة
للمستحيا منه .وھذه العادة محمودة ما لم تكن عن عيّ وال عجز.
] [١٢٩ومنھا الود ،وھو المحبة المعتدلة ،مIن غيIر اتبIاع الشIھوة .والIود مستحسIن مIن
اإلنسان ،إذا كان وده ألھل الفضل والنبل ،وذوي الوقار واألبھة ،والمتميزين من الناس[١٣٠] .
فأ ّمIIا التIIودّد إلIIى أرذال النIIاس وأصIIاغرھم واألحIIداث والنسIIوان وأھIIل الخالعIIة ،فمكIIروه ج ً Iدا.
] [١٣١وأحسن الود ما نسجته بين منوالين متناسبة الفضل ،وھو أوثق الود وأثبته .فأمIا مIا كIان
ابتداؤه اجتماعًا على ھزل ،أو لطلب لذة ،فليس محمو ًدا وليس بباق وال ثابت.
] [١٣٢ومنھا الرحمIة ،وھIو خلIق مركIب مIن الIود والجIزع .الرحمIة ال تكIون إال لمIن
يظھر منه لراحمه خلة مكروھة ،أما نقيصة في نفسIه وأمIا محنIة عارضIة ،فالرحمIة ھIي محبIة
للمرحوم ،مع جزع من الحال التي من أجلھا رحم [١٣٣] .وھIذه الحIال مستحسIنة مIا لIم تخIرج
بصاحبھا عن العدل ،ولم تنته به إلى الجور ،وإلى فساد السياسة .فليس بمحمود رحمة القاتل عند
القود ،والجاني عند القصاص.
] [١٣٤ومنھا الوفاء ،وھو الصبر على مIا يبذلIه اإلنسIان مIن نفسIه ،ويIرھن بIه لسIانه،
وعدم الخروج مما يضمنه ،وإن كان مجح ًفا به [١٣٥] .فليس يعد وفيًا من لم تلحقIه بوفائIه أذيIة
وإن قلّت ،وكلما أضر به الدخول تحت ما يحكم به على نفسه كان أبلغ في الوفاء.
] [١٣٦وھذا الخلق محمود ينتفع به جميع الناس .فإن من عرف
٥٦

بالوفاء كان مقبول القول في جميع ما يعد به .ومن كان مقبول القول ،كان عظIيم الجIاه[١٣٧] .
إالّ أن انتفاع الملوك بھذا الخلق أكثر ،وحاجتھم إليه أشIد ،فإنIه متIى عIرف مIنھم قلIة الوفIاء ،لIم
يوثق بمواعيدھم ،ولم تتم أغراضھم ،ولم يسكن إليھم جندھم وأعوانھم.
] [١٣٨ومنھا أداء األمانة ،وھو التعفف عما يتصرّ ف اإلنسان فيه من مال وغيره ،ومIا
يوثق به عليه من األعراض والحرم مع القدرة عليه ،ور ّد ما يستودع إلى مودعه.
] [١٣٩ومنھIا كتمIIان السIر ،وھIIذا الخلIق مركIIب مIن الوقIIار وأداء األمانIة .فIIإن إخIIراج
السر من فضول الكالم ،وليس بوقور من تكلم بالفضول.
] [١٤٠وأيضًا فكما أنه من اسُتودع ماالً فأخرجIه إلIى مودعIه ،فقIد خفIر األمانIة ،كIذلك
من استودع سرً ا فأخرجه إلى غير صاحبه ،فقد خفر األمانIة [١٤١] .وكتمIان السIر محمIود مIن
جميع الناس ،وخاصة ممن يصحب السلطان ،فإن إخراجه أسراره مع أنه قبيح في نفسIه ،يIؤدي
إلى ضرر عظيم يدخل عليه من سلطانه.
] [١٤٢ومنھIIا التواضIIع ،وھIIو تIIرك التIIرؤس ،وإظھIIار الخمIIول ،وكراھيIIة التعظIIيم،
والزيادة في اإلكIرام [١٤٣] .وأن يتجنIب اإلنسIان المباھIاة بمIا فيIه الفضIائل ،والمفIاخرة بالجIاه
والمIIال ،وأن يتحIIرز مIIن اإلعجIIاب والكبIIر [١٤٤] .ولIIيس يكIIون التواضIIع إال فIIي أكIIابر النIIاس
ورؤسائھم وأھل الفضل والعلم .وأمIا سIوى ھIؤالء فلIيس يكونIون متواضIعين ،ألن الضIعة ھIي
محلھم ومرتبتھم ،فھم غير متص ّنعين لھا.
] [١٤٥ومنھIIا البشIIر ،وھIIو إظھIIار السIIرور بمIIن يلقIIاه اإلنسIIان مIIن إخوانIIه واودّائIIه
وأصحابه وأوليائه ومعارفه ،والتبسّم عند اللقاء [١٤٦] .وھذا الخلق مستحسن من جميIع النIاس،
وھIIو مIIن الملIIوك والعظمIIاء أحسIIن .فIIإن البشIIر فIIي الملIIوك تتIIآلف بIIه قلIIوب الرعيIIة واألعIIوان
والحاشية ،ويزداد به تحببًا
٥٧

إلIيھم ،ولIIيس سIIعي ًدا مIIن الملIIوك مIIن كIIان مبغ ً
ضIIا إلIIى رعيتIIه ،وربمIIا أدّى ذلIIك إلIIى فسIIاد أمIIره
وزوال ملكه.
] [١٤٧ومنھIا صIIدق اللھجIIة ،وھIو االخبIIار عIIن الشIيء علIIى مIIا ھIو بIIه [١٤٨] .وھIIذا
الخلق مستحسن ،ما لم يؤد إلى ضرر مجحف ،فإنه ليس بمستحسن صدق اإلنسIان إن سIئل عIن
فاحشة كان ارتكبھا .فإنIه ال يفIي حسIن صIدقه بمIا يلحقIه فIي ذلIك مIن العIار ،والمنقصIة الباقيIة
الالزمة [١٤٩] .وكذلك ليس يحسن صدقه ،إذا سئل عن مسIتجير اسIتجاره فأخفIاه ،وال إن سIئل
صدق فيھIا عوقIب عليھIا عقوبIة مؤلمIة [١٥٠] .والصIدق مستحسIن مIن جميIع
عن جناية ،متى َ
الناس ،وھو من الملوك والعظماء أحسن ،بل ال يسعھم الكذب ،ما لم يعد الصدق عليھم بضرر.
] [١٥١ومنھIIا سIIالمة النيIIة ،وھIIو اعتقIIاد الخيIIر بجميIIع النIIاس ،وتن ّكIIب الخبIIث والغيلIIة
والمكر والخديعة [١٥٢] .وھذا الخلق محمود من جميع الناس ،إال أنه ليس يصلح للملوك التخلق
بIIه دائ ًمIIا ،وال يIIتم الملIIك إال باسIIتعمال المكIIر والحيIIل واالغتيIIال مIIع األعIIداء ،ولكIIن يحسIIن بھIIم
استعماله مع أوليائھم وأصفيائھم وأھل طاعتھم.
] [١٥٣ومنھا السخاء ،وھو بذل المال من غير مسألة وال استحقاق [١٥٤] .وھذا الخلق
مستحسن ،ما لم ينته إلى السرف والتبذير ،فإن من بذل جميع ما يملكه لمIن ال يسIتحقه ال يسIمّى
سخيًا ،بل يسمى ّ
مبذرً ا مض ّيعًا.
] [١٥٥والسخاء في سائر الناس فضيلة مستحسنة ،وأما فIي الملIوك ،فIأمر واجIب ،ألن
البخIل يIؤدي إلIIى الضIرر العظIيم فIIي ملكھIم ،والسIخاء والبIIذل يIرتھن بIه قلIIوب الرعيIة والجنIIد
واألعوان ،فيعظم االنتفاع به.
] [١٥٦ومنھIIا الشIIجاعة ،وھIIي اإلقIIدام علIIى المكIIاره والمھالIIك عنIIد الحاجIIة إلIIى ذلIIك،
وثبIIات الجIIأش عنIIد المخIIاوف ،واالسIIتھانة بIIالموت [١٥٧] .وھIIذا الخلIIق مستحسIIن مIIن جميIIع
الناس ،وھو بالملوك وأعوانھم
٥٨

أليق وأحسن ،بل ليس بمستحق للملك من َع ِد َم ھذا الخلIة .وأكثIر النIاس أخطIارً ا ،وأحIوجھم إلIى
اقتحام الغمرات ،ھم الملوك .فالشجاعة من أخالقھم الخاصة بھم.
] [١٥٨ومنھا المنافسة ،وھي منازعة النفس إلى التشبّه بالغير فيما يراه له .ويرغب فيه
لنفسه ،واالجتھاد في الترقي إلى درجة أعلى من درجته [١٥٩] .وھذا الخلIق محمIود ،إذا كانIت
المنافسة في الفضائل والمراتب العالية ومIا يكسIب مجً Iدا وسIؤد ًدا .فأمّIا فIي غيIر ذلIك مIن اتبIاع
الشھوات ،والمباھاة باللذات ،والزينة والنزه ،فمكروه ج ًدا.
] [١٦٠ومنھا الصIبر عنIد الشIدائد ،وھIذا الخلIق مر ّكIب مIن الوقIار والشIجاعة[١٦١] ،
ومستحسن ج ًدا ،ما لم يكن الجزع نافعًا والحزن والقلق مجديًا ،وال الحيلة واالجتھاد دافعة ضرر
تلك الشدائد .فما أحسن الصبر إذا عدمت الحيلة ،وما أقبح الجزع إذا لم يكن ً
مفيدا.
] [١٦٢ومنھا عظIم الھمIة ،وھIو استصIغار مIا دون النھايIة مIن معIالي األمIور ،وطلIب
المراتIIب السIIامية ،واسIIتحقار مIIا يجIIود بIIه اإلنسIIان عنIIد العطيIIة ،واالسIIتخفاف بأوسIIاط األمIIور
وطلب الغايات ،والتھاون بما يملكه ،وبذل ما يمكنIه لمIن يسIأله مIن غيIر امتنIان وال اعتIداد بIه.
] [١٦٣وھذا الخلق من أخالق الملوك خاصّة ،وقد يحسن بالرؤساء والعظماء ،ومن تسمو نفسIه
إلى مراتبھم [١٦٤] .ومن عظم الھمة األنفة ،والحميIة ،والغيIرة [١٦٥] .فاألنفIة ھIي نبIوّ الIنفس
عن األمور الدنيئة [١٦٦] ،والحمية والغيرة جمي ًعا ھمIا الغضIب عنIد اإلحسIاس بIالنقص .وإنمIا
تلحق اإلنسان الغيرة على الحرم ،ألن في التعIرّ ض لھIن عIارً ا ومنقصIة ،فIإن المتعIرض للحIرم
مھتضم لصاحبھن ،ومتصIرف فIي غيIر حIق لIه ,واالھتضIام نقيصIة [١٦٧] .ومIن عظIم الھمIة
األنفة من االھتضام ودخول النقص ،وھذا الخلق مستحسن من جميع الناس.
] [١٦٨ومنھا العدل ،وھو التقسّط الالزم لالستواء واستعمال األمور
٥٩

في مواضعھا وأوقاتھا ووجوھھا ومقاديرھا ،من غير سرف وال تقصير وال تقديم وال تأخير.
.٤

في األخالق الرديئة
] [١٦٩فأما األخالق الرديئة التي تع ّد نقائض ومعايب فإن منھا :

] [١٧٠الفجIIور ،وھIIو االنھمIIاك فIIي الشIIھوات واالسIIتكثار منھIIا ،والتIIو ّفر علIIى اللIIذات،
واإلدمIIان عليھIIا ،وارتكIIاب الفIIواحش والمجIIاھرة بھIIا ،وبالجملIIة السIIرف فIIي جميIIع الشIIھوات.
] [١٧١وھذا الخلق مكروه ج ًدا ،يھدم الحياء ويذھب بماء الوجه ،ويخرق حجاب الحشمة.
] [١٧٢ومنھIIا الشIَ Iره ،وھIIو الحIIرص علIIى اكتسIIاب األمIIوال وجمعھIIا ،وطلبھIIا مIIن كIIل
وجه ،وإن قبح التعسف في اكتسابھا والمكالبة عليھا ،واالستكثار مIن القنيIة وادّخIار األعIراض.
] [١٧٣وھIIذا الخلIIق مكIIروه مIIن جميIIع النIIاس إال مIIن الملIIوك ،فIIإن كثIIرة األمIIوال والIIذخائر
واألعIIراض تعIIين علIIى الملIIك ،وتIIزين الملIIوك ،وتزيIIدھم ھيبIIة فIIي نفIIوس رعيIIتھم وأعIIوانھم،
وأعدائھم وأضدادھم.
] [١٧٤ومنھا ،التبذل ،وھو إطراح الحشمة ،وترك ،التحفظ واإلكثار مIن الھIزل واللھIو
مخالطة السفھاء ،وحضور مجالس السخف والھزل والفواحش ،والتفوه بالخنا ،وذكر االعراض،
والمزح ،والجلوس في األسواق ،وعلى قوارع الطIرق ،والتكسّIب بالمعIايش الزريIة ،والتواضIع
للسفلة [١٧٥] .وھذا الخلق قبيح بجميع الناس.
] [١٧٦ومنھا السفه ،وھو ضد الحلم ،وھو سرعة الغضب ،والطيش من يسIير األمIور،
والمبادرة في البطش ،واإليقاع بالمؤذي ،والسرف في العقوبة ،وإظھار الجزع من أدنى ضIرر،
والسب الفاحش [١٧٧] .وھذا الخلق مستقبح من كل أحد ،إال أنه بالملوك والرؤساء أقبح منه.
٦٠

ومنھا الخرق ،وھو كثرة الكIالم ،والتحIرك مIن غيIر حاجIة ،وشIدة الضIحك ،والمبIادرة
إلى األمور من غير توقف وسرعة الجواب [١٧٨] .وھذا الخلق مستقبح من كل أحد ،وھو بأھل
العلم ،وذوي النباھة أقبح.
] [١٧٩ومIIن قبيIIل الخIIرق القحIIة ،وھIIي قلIIة االحتشIIام لمIIن يجIIب احتشIIامه ،والمجIIاھرة
بالجوابات الفظة المستشنعة [١٨٠] .وھذا الخلق مكروه وخاصة بذوي الوقار.
] [١٨١ومنھا العشق ،وھو إفراط الحب ،والسرف فيه .وھذا الخلIق مكIروه علIى جميIع
األحوال ،إال أن أقبحه وأشرّ ه ما كان مصرو ًفا إلIى طلIب اللIذة ,واتبIاع الشIھوة الرديئIة[١٨٢] .
وقIIد يحمIIل ھIIذا الخلIIق صIIاحبه علIIى الفجIور ،وارتكIIاب الفIIواحش ،وكثIIرة التب ّ Iذل وقلIIة الحيIIاء،
ويكسبه عادات رديئة [١٨٣] .وھو بكل أحد قبيح ،إال أنه باالحداث والمترفھين والمتنعمIين أقIل
قبحً ا.
] [١٨٤ومنھا القساوة ،وھو خلق مركب من البغض والشجاعة والقساوة ،وھIو التھIاون
بمIIا يلح Iق الغيIIر مIIن األلIIم واألذى [١٨٥] .وھIIذا الخلIIق مكIIروه مIIن كIIل أحIIد ،إال مIIن الجنIIد،
وأصحاب السالح ،والمتولين الحروب ،فإن ذلك غير مكروه منھم ،إذا كان في موضعه.
] [١٨٦ومنھا الغIدر ،وھIو الرجIوع عمIا يبذلIه اإلنسIان مIن نفسIه ،ويضIمن الوفIاء بIه.
وھذا الخلIق مسIتقبح ،وإن كIان لصIاحبه فيIه مصIلحة ومنفعIة [١٨٧] .وھIو بIالملوك والرؤسIاء
أقبح ،ولھم أضرّ  ،فإن من عرف من الملوك بالغدر ،لم يسكن إليه أحد ،ولم يثIق بIه إنسIان ،وإذا
لم يسكن إليه فسد نظام ملكه.
] [١٨٨ومنه الخيانة ،وھو االستبداد بما يIؤتمن اإلنسIان عليIه مIن األمIوال واألعIراض
والحرم ،وتملك ما يستودع ومجاحدة مودعه.
] [١٨٩ومن الخيانة أي ً
ضا طي االخبار ،إذا ندب لتأديتھا،
٦١

وتحريف الرسائل ،إذا حملھا ،وصرفھا عن وجوھھا [١٩٠] .وھذا الخلق ،أعني الخيانة ،مكروه
من جميع الناس ،يثلم الجاه ويقطع وجوه المعايش.
] [١٩١ومنھا إفشاء السر ،وھذا الخلIق مركIب مIن الخIرق والخيانIة [١٩٢] .فإنIه لIيس
بوقور من لم يضبط لسانه ،ولم ي ّتسع صدره لحفظ ما يستسّر به .والسر إحدى الودائIع ،وإفشIاؤه
نقيصة على صاحبه ،فالمفشي للسر خائن [١٩٣] .وھذا الخلق قبيح ج ًدا ،وخاصIة بمIن يصIحب
السالطين ويداخلھم.
ضا النميمIة ،وھIو أن يبلّIغ إنسIان إنسIا ًنا عIن آخIر قIوالً
] [١٩٤ومن قبيل إفشاء السر أي ً
ّ
ً
سْ
مكروھًا [١٩٥] .وھذا الخلق قبيح ج ًدا وإن لم يُستسر أيضIا بمIا َي Iم َعه أو يبلغIه .فنقلIه إلIى مIن
يكرھه قبيح ،ألن في ذلك إيقاع وحشة بين المبلّغ عنه ،وذلك غاية التشرر.
] [١٩٦ومنھIIا الكِبIIر ،وھIIو اسIIتعظام اإلنسIIان نفسIIه ،واستحسIIان مIIا فيIIه مIIن الفضIIائل
واالسIIتھانة بالنIIاس ،واستصIIغارھم ،والترفIIع علIIى مIIن يجIIب التواضIIع لIIه [١٩٧] .وھIIذا الخلIIق
مكروه ،ضارّ لصاحبه ،ألن من أعجبته نفسه ،لم يستزد من اكتساب األدب ،ومن لم يسIتزد بقIي
على نقصه [١٩٨] .فإن اإلنسان ليس يخلو من النقص ،وقلما ينتھي إلى غاية الكمال.
] [١٩٩وأيضًا فإن ھذا الفعل يب ّغضه إلى الناس ،ومن يبغضه الناس ساءت حاله.
] [٢٠٠ومنھا العبوس ،وھو التقطيب عند اللقاء ،وقلة التب ّسم ،وإظھار الكراھية[٢٠١] .
وھIIذا الخلIIق مركIIب مIIن الكبIIر .و ِغلَIIظ الطبIIع [٢٠٢] .فIIإن قلIIة البشاشIIة ھIIي اسIIتھانة بالنIIاس،
واالستھانة بالناس تكون من اإلعجاب والكبر .وقلة التبسم ،وخاصة عند لقاء اإلخوان ،تكون من
غلظ الطبع [٢٠٣] .وھذا الخلق مستقبح ،وخاصة بالرؤساء واألفاضل.
٦٢

] [٢٠٤ومنھا الكذب ،وھو اإلخبار عن الشيء ،بخالف ما ھIو بIه [٢٠٥] .وھIذا الخلIق
مكروه ،ما لم يكن لدفع مضرة ال يمكن أن تدفع إال به ،أو اجتناء نفIع ال غنIى عنIه ،وال يوصIل
إليه إال به [٢٠٦] .فإن الكذب عند ذلك ليس بمستقبح ،وإنمIا يسIتقبح الكIذب إذا كIان ً
عبثIا ولنفIع
يسير ،ال خطر له ،وال يفي بقباحIة الكIذب [٢٠٧] .والكIذب يقIبح بIالملوك والرؤسIاء أكثIر ،ألن
اليسير من النقص يشينھم.
] [٢٠٨ومنھIIا الخبIIث ،وھIIو إضIIمار الشIIر للغيIIر ،وإظھIIار الخيIIر لIIه ،واسIIتعمال الغيلIIة
والمكر والخديعة في المعامالت [٢٠٩] .وھذا الخلق مكروه ج ًدا من جميع الناس ،إال من الملوك
والرؤساء ،فإنھم إليه مضطرون ،واستعمالھم إياه مع أضدادھم وأعدائھم غير مسIتقبح؛ فأمIا مIع
أوليائھم ،وأصحابھم فإنه غير مستحسن.
] [٢١٠ومن قبيل الخبث الحقد ،وھو إضمار الشر للجاني ،إذا لم يتمكن من االنتقام منه،
فIIأخفى تلIIك األحقIIاد إلIIى وقIIت إمكIIان الفرصIIة [٢١١] .وھIIذا الخلIIق مIIن أخIIالق األشIIرار ،وھIIو
مذموم ج ًدا.
] [٢١٢ومنھا البخل ،وھو منع المسترفد ،مع القدرة على رفده.
] [٢١٣وھIIذا الخلIIق مكIIروه مIIن جميIIع النIIاس ،إال أنIIه مIIن النسIIاء أقIIل كراھيIIة ،بIIل قIIد
يسIIIتحب مIIIن النسIIIاء البخIIIل ] [٢١٤فأمIIIا سIIIائر النIIIاس ،فIIIإن البخIIIل يشIIIينھم ،وخاصIIIة الملIIIوك
والعظماء ،فإن البخل يبغض منھم أكثIر ممّIا يIبغض مIن الرعيIة ،ويقIدح فIي ملكھIم ،ألنIه يقطIع
االطماع منھم ويبغضھم إلى رعيتھم.
] [٢١٥ومنھا الجبن ،وھو الجزع عند المخاوف ،واألحجام عما تحذر عاقبته ،وال تؤمن
مغبته.
] [٢١٦وھذا الخلق مكروه من جميع الناس ،إال أنIه للملIوك والجنIد وأصIحاب الحIروب
أضر.
] [٢١٧ومنھا الحسد ،وھو التألم بما يراه اإلنسان لغيره من الخير،
٦٣

وما يجده فيه من الفضائل واالجتھاد في إعدام ذلك الغير ما ھو لIه [٢١٨] .وھIذا الخلIق مكIروه
وقبيح بكل أحد.
] [٢١٩ومنھا الجزع عند الشدّة ،وھذا الخلIق مركIب مIن الخIرق والجIبن [٢٢٠] ،وھIو
مستقبح إذا لم يكن مجديًا وال مفي ًدا [٢٢١] .فأما إظھIار الجIزع لتحمIل حيلIة بIذلك ،عنIد الوقIوع
في الشدة ،أو الستغاثة مغيث ،أو اجIتالب معIين فيمIا تغنIي فيIه المعاونIة ،فغيIر مكIروه وال يعIد
نقيصة.
] [٢٢٢ومنھIIا صIIغر الھمIIة ،وھIIو ضIIعف الIIنفس عIIن طلIIب المراتIIب العاليIIة ،وقصIIور
األمل عن بلوغ الغايات ،واستكثار اليسير من الفضائل ،واستعظام القليل من العطايIا ،واالعتIداد
به .والرضى بأوساط األمور وأصاغرھا [٢٢٣] .وھذا الخلق قبيح بكل أحد ،وھو بالملوك أقبح،
ٍّ
بمستحق الملك من صغرت ھمته.
بل ليس
] [٢٢٤ومنھIIIا الجIIIور ،وھIIIو الخIIIروج عIIIن االعتIIIدال فIIIي جميIIIع األمIIIور ،والسIIIرف
والتقصير ،وأخذ األموال مIن غيIر وجھھIا ،والمطالبIة بمIا ال يجIب مIن الحقIوق الواجبIة ،وفعIل
األشIIياء فIIي غيIIر مواضIIعھا ،وال أوقاتھIIا ،وال علIIى القIIدر الIIذي يجIIب ،وال علIIى الوجIIه الIIذي
يستحب.
.٥

في األخالق التي تكون في بعض الناس فضيلة
وفي بعضھم رذيلة
] [٢٢٥ومن األخالق ما ھو في بعض الناس فضيلة ،وفي بعضھم رذيلة ،فمنھا :
] [٢٢٦حب الكرامة ،وھو أن يسرّ اإلنسان بالتعظيم والتبجيل ،والمقابلة بالمدح ،والثناء

الجميل.
] [٢٢٧وھIIذا الخلIIق محمIIود فIIي األحIIداث والصIIبيان ،ألن محبIIة الكرامIIة تحIIثھم علIIى
الرغبة في اكتساب الفضائل .وذلك أن الحدث
٦٤

والصبي ،إذا مدح فضيلة ترى فيه ،كان ذلك داعيًا له إلى االزدياد من الفضائل.
] [٢٢٨فأما األفاضIل مIن النIاس ،فIإن ذلIك يعIد مIنھم نقيصIة ،ألن اإلنسIان ،إنمIا يمIدح
علIIى الفضIIيلة إذا كانIIت مسIIتغربة منIIه .وإذا كIIان مIIن أھIIل الفضIIل فلIIيس ينبغIIي أن يسIIرّ بIIأن
يستغرب ما يظھر منه من الفضائل.
] [٢٢٩وكIIذلك اإلكIIرام والتبجيIIل ،إن كIIان زائ ً Iدا علIIى اسIIتحقاقه ،فإنIIه يجIIري مجIIرى
الملق ،والسرور بالملق غير محمود ،ألنه من جنس الخديعة.
] [٢٣٠ومنھا حب الزينة ،وھو التصIنع بحسIن البIزة والركIوب واآلالت ،وكثIرة الخIدم
والحشم [٢٣١] ،وھذا مستحسن من الملوك والعظماء واألحداث والظرفIاء والمتنعمIين والنسIاء.
] [٢٣٢فأما الرھبان ،والزھاد ،والشIيوخ ،وأھIل العلIم ،وخاصIة الخطبIاء والواعظIون ورؤسIاء
الIIدين ،فIIإن الزينIIة والتص ّ Iنع مسIIتقبح مIIنھم .والمستحسIIن مIIنھم لIIبس الشIIعر الخشIIن ،والمشIIي
والحفاء ،ولزوم الكنائس وغيرھا ،وكراھية التنعيم.
] [٢٣٣ومنھIIا المجIIازاة علIIى المIIدح ،وھIIو مجIIازاة مIIن يمIIدح اإلنسIIان ،ويشIIكره فIIي
المجIIالس والمحافIIل .وھIIذا الخلIIق مستحسIIن مIIن الملIIوك والرؤسIIاء ،ألن ذلIIك يIIدعو الIIذي يمIIدح
اإلنسان إلى مدحه ،ويكسب الممدوح ذكرً ا جميالً ،يبقى على الدھر.
] [٢٣٤ومن فضائل الملوك والرؤساء بقاء ذكIرھم الجميIل [٢٣٥] .فأمIا محبIتھم سIماع
المدح من المادح مواجھة ،فذلك غير مستحبّ  ،ألنه من جنس الملIق ،وحIب الملIق مكIروه ،ألنIه
من قبيل الخديعة [٢٣٦] .فأما إيثارھم انتشار ذكرھم ،ومدحھم وتداول الناس له ،وبقاؤه بعIدھم،
فإن ذلك محمود منھم.
] [٢٣٧فمجازاة المادح مستحسنة مIن الملIوك ،ومنعھIا مسIتقبح وضIار ،ألن ذلIك يIدعو
على ذمھم ،وذمھم يبقى أيضًا على الدھر ،فينشر
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لھIم ذكIرً ا قبيحً Iا ،وذلIك مكIروه للملIوك والرؤسIاء [٢٣٨] .فأمIا أصIاغر النIاس ،فمحبIتھم جIIزاء
المادح لھم غير مستحسن ،ألن المادح إذا مدح الدنيء من الناس ،فإنما يخدعه ،فإذا أجازه اعتقد
أنه اسIتفز منIه تلIك الجIائزة .وكثيIر مIن النIاس ،إذا مIدحوا بمIا لIيس فIيھم يبIادرون إلIى مجIازاة
المادح ،فيكونون قد وضعوا الشيء في غير موضعه .وھم إذا صرفوا ذلك الشيء إلى الضعفاء،
وأھل المسكنة ،كان أجمل بھم وأليق.
] [٢٣٩ومنھا الزھد ،وھو قلة الرغبة في األموال واألعراض ،واالدخار والفنية ،وإيثار
القناعة ،بما يقيم الرمق ،واالستخفاف بالدنيا ومحاسنھا ولذاتھا ،وقلة االكتراث بالمراتب العالية،
واستصغار الملوك وممالكھم وأرباب األموال وأموالھم.
] [٢٤٠وھذا الخلق مستحسن ً
جدا ،ولكن من العلماء والرھبان ورؤساء الدين والخطبIاء
والواعظين ،ومن ير ّغب الناس في المعاد والبقاء بعد الموت [٢٤١] .فأما الملوك والعظماء ،فإن
ذلك غير مستحسن منھم ،وال الئق بھم ،ألن الملك إذا أظھر الزھد ،فقد صIار ناق ً
صIا ،ألن ملكIه
ال يIIتم إال باحتشIIاد األمIIوال واألعIIراض وادخارھIIا ،ليIIذب بھIIا عIIن ملكIIه ويصIIون بھIIا حوزتIIه،
ً
معIدودا فIي جملIة
ويفتقد بھا رعيته؛ وذلك مضاد للزھد ،فIإن تIرك االدخIار بطIل ملكIه ،وصIار
النقص من الملوك ،الحائدين عن طريق السياسة.
.٦

في تھذيب األخالق
] [٢٤٢فھذه األقسام التي ذكرناھا ھي أخالق جميع الناس.

] [٢٤٣أما المحمودة منھا ،المعدودة فضائل ،فقلما يجتمع في إنسان واحد [٢٤٤] .وأمIا
المذموم منھا ،المعدودة نقائص ومعايب ،فقلما يوجد إنسان يخلو من جميعھا ،حتIى ال يكIون فيIه
خلق مكروه ،خاصة من لم يروّ ض نفسه ،ويؤدّبھا .فإن من لم يتع ّمل لضبط نفسه ،ويتف ّقد عيوبه،
لم
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يخل من عيوب كثيرة ،وإن لم يحس بھا ولم يفطن لھا [٢٤٥] .وإذا كIان األمIر علIى مIا ذكرنIا،
كان أولى األمور باإلنسان أن يفتقد أخالقIه ،ويتأمIل عيوبIه ،ويجتھIد فIي إصIالحھا ،ونفيھIا عIن
نفسه ،ويتبع األخالق المحمودة ،ويحمل نفسه على اعتيادھا والتخلق بھا.
] [٢٤٦فإن الناس ،إنما يتفاضلون على الحقيقة بفضائلھم ،ال كما يعتقد الجھال والعامIة،
انھم يتفاضلون بأحوالھم وأموالھم ،وكثرة الذخائر ،واألعراض .فإن أكثر الناس ،إنما يتفIاخرون
بالذخائر واألمIوال واآلالت ،ويعظمIون ً
أبIدا األغنيIاء وذوي األمIوال ،وال يترتIب بعضIھم علIى
بعض ،إال بكثرة األموال ،أو بالجاه المكتسب بالمال [٢٤٧] .ولIيس كثIرة األمIوال ممIا يتفاضIل
بھا الناس ،بل كثرة األموال إنما تتفاضل بھا أحوال الناس .فأما نفوسھم ،فليست تكون أفضل من
نفوس غيرھم بكثرة األموال .وذلك أن الفاجر السفيه ،الجاھل الشرير ،وإن حوى أمواالً عظيمة،
فليس يكون أفضل من العفيف الحكيم ،العالم الخيّر ،وإن كان فقيرً ا ،بل إنما يكون بكثرة األموال
أغنى منه.
] [٢٤٨فأما الفضل ،فليس يكون أحIد أفضIل مIن أحIد ،إال بكثIرة الفضIائل فقIط[٢٤٩] .
فإن اجتمع لإلنسان مع األخالق الجميلة والعادات المستحسنة الغنى والثروة ،فلعمIري أنIه يكIون
ضIا ،وخاصIة إذا كIان فاضIالً عIادالً
أحسن حاالً من الفاضل المق ّتر ،ألن من سعادات اإلنسIان أي ً
عفي ًفا ،أن يصرف ماله في وجوھه ،وينفقه في حقه ويتفقد به مIن يحIب تفقIدّه ،ويسIعف بIه أھIل
المسكنة ،وال يقعد عن حق يجب عليه ،وال مكرمة تزيد في محاسنه.
] [٢٥٠فأما الناقص الجاھل ،السيّئ العادات ،فإن الغنى ربما زاده نقصًا ،وانضIاف إلIى
معايبه [٢٥١] .فإنه ال يع ّد بخيالً من ال مال له ،وإن كان البخل في طبعه ،فليس يظھر ذلك منه.
وما لم يظھر منه فليس يعاب به ،ألن اإلنسان إنما يعاب بما يظھر منه ،فإذا كان غنيًا ،ذا
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مال ويسار ،ولم يجُد به ،ظھر بخلIه ،فيصIير المIال جالبًIا عليIه ھIذا العيIب [٢٥٢] .وأي ً
ضIا فIإن
أكثIIر الفجIIور والمحظIIورات والشIIھوات الرديئIIة ،لIIيس تنIIال إالّ بIIاألموال .فIIالفقير وإن كIIان فIIي
شيمته الفجور ،فليس يكاد يظھر ذلك منه ،فإذا كان ذا مال تمكن من شھواته ،فتظھر عيوبه .فقد
ً
مفيIدا لصIاحبه فضIائل ومحاسIن.
يكون الغنى مكسبًا لصاحبه عيوبًIا ونقIائص ،وقIد يكIون الفقIر
فلIيس تتفاضIIل النIIاس علIIى الحقيقIIة بIاألموال واألغIIراض ،وإنمIIا يتفاضIIلون بIIاآلداب والمحاسIIن
الذاتية.
] [٢٥٣فحقيIIق باإلنسIIان أن يسIIوس نفسIIه السياسIIة المستحسIIنة ،ويسIIلك بھIIا الطريقIIة
المحبوبة ،فإنه بذلك يكون مح ّببًا إلIى النIاس ،مقبIوالً عنIدھم ،معظمًIا فIي نفوسIھم ،مفضّIالً علIى
غيره ،موقرً ا عند الرؤساء والملوك ،مقبول القول ،عريض الجاه [٢٥٤] .وھذه خير من الرئاسة
المكتسبة باألموال ،ألن المال قد تلحقه الجوائح ،فIإذا فIارق صIاحبه ،سIقطت منزلتIه مIن نفIوس
ّ
فالمعظم له ھو ماله ال نفسه ،فإذا زال ذلك
الناس ،وساوى العامة والسوقة ،ألنه إذا رأس بالمال،
المال ،لم يبق له شيء يعظم من أجله.
ّ
المھIIذب األخIIالق ،فIIIإن ھIIذا رئاسIIته بفضIIIائله،
] [٢٥٥ولIIيس كIIذلك الفاضIIل الIIIنفس،
ّ
وفضائله غير مفارقIة لIه ،فھIو رئIيس مIا دام ،ومعظIم لذاتIه ال لشIيء مIن خIارج [٢٥٦] .وألن
الراغب في سياسة نفسه ،المؤثر تھذيب أخالقه ،إذا نبّه على خلق مذموم ،يجده في نفسه ،وأحب
اجتنابه ،ربما صعب عليه االنتقال عنه من أول وھلة؛ وربما لم ينل التخلص منIه ،ولIم يطاوعIه
ً
محمودا ال يجده لنفسه ،وآثر التخلق به ،ولم تستجب له عادته،
طبعه .وربما استحسن أيضًا خل ًقا
ولم يصل إلى مراده.
] [٢٥٧فوجب أن نرسم للراغبين في السياسة المحمودة طر ًقا يتدربون بھIا ،ويتIدرّ جون
فيھا ،حتIى ينتھIوا إلIى مIرادھم ،مIن اعتيIاد األخIالق الجميلIة ،واالنطبIاع بھIا ،وتجنIب األخIالق
القبيحة ،والتفرغ منھا.
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] [٢٥٨فنذكر من أجل ذلك طريق االرتياض ،باألخالق والتعمّل العتيادھا.
] [٢٥٩وقد ذكرنا فيمIا تقIدّم ،أن سIبب اخIتالف األخIالق فIي النIاس ،ھIو اخIتالف قIوى
الIIنفس الIIثالث فIIيھم ،وھIIي الشIIھوانية ،والغضIIبية ،والناطقIIة؛ وإن صIIالح األخIIالق ،ھIIو تIIذليل
الشھوانية منھا والغضبية؛ وتمييز عادات النفس الناطقة ،واستعمال المحمود من أفعالھا؛ وطريق
التدرج الستعمال العادات الجميلة والعدول عن العIادات المسIتقبحة ھIو التIدرج فIي تIذليل ھIاتين
القوتين.
] [٢٦٠أما النفس الشھوانية ،فالطريق إلى قمعھا ،أن يتذكر اإلنسان في أوقات شIھواته،
وعند شدة القرم إلى ّلذاته ،أنه يريد تذليل نفسه الشھوانية ،فيعدل عما تاقت نفسه إليه من الشIھوة
الرديئIIة ،إلIIى مIIا ھIIو مستحسIIن مIIن جIIنس تلIIك الشIIھوة ،ومتفIIق علIIى ارتضIIائه ،فيقتصIIر عليIIه.
] [٢٦١فإن بذلك الفعل تنكسر شھواته ،ثم يعللھا ويعIدھا ،فIإن سIكنت انتصIر ،وإال عIاود الفعIل
من الوجه المستحسن .فإنه إذا فعل ذلك وكرر فعله ،ك ّفت النفس ،وإذا استمرت على ھذه الحال،
ألفت النفس ھذه العادة ،وأنِ َست بھا واستوحشت مما سواھا [٢٦٢] .وينبغي لمIن أراد قمIع نفسIه
الشھوانية ،أن يكثر مIن مجالسIة الزھIاد والرھبIان والنسIاك ،وأھIل الIورع والIواعظين ،ويIالزم
مجالس الرؤساء وأھل العلم [٢٦٣] .فإن الرؤساء وأھل العلم ،وخاصة رؤسIاء الIدين ،يعظمIون
مIن كIIان معرو ًفIIا بالعفIة ،ويسIIتزرون مIIن كIان فIIاجرً ا متھت ًكIIا [٢٦٤] .ومالزمتIه لھIIذه المجIIالس
تضطره إلى التصوّ ن والتع ّفف والتجمّل ألولئك ،لئال يستزروه ،ويغضبوا منه ،ويلحق برتبة من
ّ
يعظم في المحافل.
] [٢٦٥وينبغIIي لIIه أي ً
ضIIا أن يIIديم النظIIر فIIي كتIIب األخIIالق والسياسIIة ،وأخبIIار الز ّھIIاد
والرھبIIان والنسIIاك ،وأھIIل الIIورع [٢٦٦] .ويجIIب عليIIه أن يتجنIIب مجIIالس الخلعIIاء والسIIفھاء
والمتھتكين ،ومن يكثر الھزل واللعب.
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] [٢٦٧وأكثر ما يجب عليه تجنبه السكر .فإن السكر من الشراب يثير نفسIه الشIھوانية،
ويقويھا ويحملھا علIى التھتIك ،وارتكIاب الفIواحش ،والمجIاھرة بھIا [٢٦٨] .وذلIك أن اإلنسIان،
إنما يرتدع عن القبائح بالعقل والتمييز ،فإذا سكر ،عدم ذلك الذي كان يردعIه عIن الفعIل القبIيح،
فال يبالي أن يرتكب كل ما كان يتجنب في صحوه.
] [٢٦٩فأولى األشياء بمن طلب العفIة ھجIر الشIراب بالجملIة ،وإن لIم يمكنIه ،فليقتصIر
علIIى اليسIIير منIIه ،ويكIIون فIIي الخلIIوات أو مIIع مIIن ال يحتشIIمه .ويتجنIIب مجIIالس المجIIاھرين
بالشراب والسكر والخالعة .وال يظIنن أنIه إن حضIر تلIك المجIالس ،واقتصIر علIى اليسIير مIن
الشراب ،لم يستضرّ به ،فإن ھذا غلط؛ ] [٢٧٠وذلك إن من يحضر مجالس الشراب ،لIيس تنقIاد
له نفسه إلى القناعة بيسير الشراب ،بل أن حضر مجالس الشرب ،وكIان فIي غايIة الع ّفIة ،تار ًكIا
للشرب ،متمس ًكا بالورع ،حملته شھوته على التشبّه بأھل المجلس ،وتاقت نفسه إلى التھتIك .ومIا
أكثر من فعل ذلك وتھتك بعد الستر والصIيانة! فشIرّ األحIوال لمIن طلIب العفIة حضIور مجIالس
الشراب ،ومخالطة أھلھا ،واالستكثار من معاشرتھم.
] [٢٧١وينبغIIي لIIم أراد قمIIع نفسIIه الشIIھوانية أن يقIIل مIIن اسIIتماع السIIماع ،وخاصIIة
النسوان ،والشابات منھن والمتص ّنعات [٢٧٢] .فإن للسماع قIوة عظيمIة فIي إثIارة الشIھوة ،فIإذا
انضاف إلى ذلك أن تكون المسIمعة مشIتھاة متعمّلIة السIتمالة العيIون إليھIا ،اجتمIع علIى السIامع
حوادث كثيرة ،فربما لم يستطع دفع جميعھا عن نفسه.
] [٢٧٣واألولIIى لمIIن ھ ّ Iم بقھIIر الشIIھوة أن يتجنIIب السIIماع ،وإن لIIم يكIIن منIIه بIIد ،ولIIم
تستجب نفسه إلى ھجره بالكلية ،فليقتصر على استماعه من الرجال ،ومن ال مطمع للشھوة فيIه،
واألقالل منه خير وأصون للمتعفف.
] [٢٧٤فأما الطعام فينبغIي أن نعلIم أن غايتIه ھIو الشIبع لIدفع ألIم الجIوع .وفIاخر طعIام
ودنيئه جميعًا مشبعان ،فليس للمبالغة في تجويد الطعام
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الكثير حظ .واألولى ھو التوسّط في أنواع المآكل ،وأن يكون من الجنس الذي نشأ عليه اإلنسIان
واعتاده وألفه.
] [٢٧٥على أن شIھوة الطعIام والIنھم فيIه ،وإن كIان مIن األخIالق الرديئIة ،فھIو أسIھلھا
وأھونھIIا ،ولIIيس يكسIIب صIIاحبھا مIIن العIIار مIIا تكسIIبه محبIIة الشIIراب والمباضIIعة ،ومعاشIIرة
النسوان ،ومصاحبة األحداث المتھيئين للفواحش ،فIإن ذلIك فIي غايIة القIبح .وشIھوة المآكIل أقIل
قبحً IIا منIIه ،وأخIIفّ علIIى فاعلIIه ،وھIIو مIIع ذلIIك قبIIيح ،واالسIIتھتار بIIه ،وكثIIرة الIIنھم والشIIره إليIIه
مكروه.
] [٢٧٦وطريق التدرّ ج إلى االقتصار في الطعام ھو أن يبIادر ذو الشIھوة إلIى أي شIيء
وجده من المآكل ،فإن كان المشتھى الذي تاقت نفسه إليه ً
حلوا ،فإلى أي حالوة وجدھا؛ وإن كان
غير ذلك ،فإلى ما شابھه في الطعم ،فإنه إذا تناول من الطعام ما يشبه ذلك المشIتھى فIي الطعIم،
فإن شھوته تسكن ونفسه تكفّ .
ً
متيقظIIا ،ذاكIIرً ا لمIIا يلحIIق الفIIاجر والIIنھم
] [٢٧٧وينبغIIي لمIIن أحIIب العفIIة أن يكIIون أبIً Iدا
والشره والمتھتك ،من القباحة والعIار .ويجعIل ذلIك ديدنIه وشIعاره ،فIإن نفسIه تIبغض الشIھوات
الرديئة ،وتشتاق إلى التع ّفIف والقناعIة ،وتطIرب عنIد العIدول عIن الفIواحش ،مIع القIدرة عليھIا،
وترتاح لما ينشر عنھا ،ويبلغھا عن النIاس مIن الثنIاء الجميIل علIى صIاحبھا [٢٧٨] .فھIذا الIذي
ذكرنا ھو طريق إلى رياضة النفس الشھوانية ،وتذليلھا وقمعھا ،وھو طريق االرتياض بالعادات
المحمودة المرضية ،فيما يتعلق بالشھوات واللذات.
] [٢٧٩فأما النفس الغضبية ،فإن طريق قمعھا وتذليلھا ھو أن يصرف اإلنسان ھمته إلى
تف ّقد السفھاء الذين يسرعون إلى الغضب ،في أوقات طيشIھم وحIدتھم وتسIفھھم علIى خصIومھم،
وعقوبتھم لخدمھم وعبيدھم ،فإنه يشاھد منھم منظرً ا شنيعًا ،يأنف منه الخاصّ والعام،
٧١

] [٢٨٠وأن يتذكر ما شاھد منھم في أوقات غضIبه ،وعنIد جنايIات خدمIه وعبيIده ،وعنIد ذنIوب
إخوانIه واودّائIه .فIي جميIع محاوراتIه ومعامالتIه .فإنIه إذا تIذكر مIا كIان اسIتقبحه مIن السIIفھاء،
انكسرت بذلك سورة غضبه ،وأحجم عما يھ ّم باإلقIدام عليIه ،مIن السIبّ والوثIوب ،وإن لIم يكIفّ
بالكلية قصر ،ولم ينته إلى غاية الفحش.
] [٢٨١وينبغي لمن أراد أن يقھIر نفسIه الغضIبية أن يIذكر فIي أوقIات غضIبه علIى مIن
يؤذيه ،أو يجني عليه ،انه ،لو كان ھو الجاني ،ما الذي كان يستحق أن يقابل على جنايته ؟ فإنIه
بھIIذا الفعIIل يعتقIIد أن درك تلIIك الجنايIIة ،أو أرش ذلIIك األذى ،يسIIر جً Iدا .فIIإذا اعتقIIد ذلIIك ،كانIIت
مقابلته للجاني والمؤذي بحسب اعتقاده ،فال يسرف في االنتقام ،وال يفحش في الغضب.
] [٢٨٢فIIإذا فعIIل ذلIIك دائمًIIا وجعلIIه ديIIد ًنا ،وتفقIIد معايIIب السIIفھاء ،ومIIن يسIIرع إليIIه
الغضب ،لم يبعد أن تنكسر نفسه الغضبية ،وتنقIاد لIه .فIإذا اسIتمر علIى ذلIك مIدة صIار لIه خل ًقIا
وعادة.
] [٢٨٣وينبغي لمن يرغب في تذليل نفسه الغضبية أن يتجنب حمل السالح ، ١وحضور
مواضIIع الحIIروب ،ومقامIIات الفIIتن ،ويتجنIIب مجالسIIة األشIIرار ،ومعاشIIرة السIIفھاء ،ومخالطIIة
الشرط [٢٨٤] .فإن ھذه المواضع تكسب القلب قساوة وغلظة ،وتعدمIه الرأفIة والرحمIة ،فتقسIو
لذلك نفسه الغضبية .فإذا كان يريد تذليلھا وتسكينھا ،وجب أن يجعل مجالسته ألھل العلم ،وذوي
الوقار ،والشيوخ والرؤساء األفاضل ،ومن يق ّل غضبه ويكثر حلمه ووقاره.
] [٢٨٥وينبغIIي لIIه أي ً
ضIIا أن يتجنIIب المسIIكر مIIن الشIIراب ،فIIإن السIIكر يھIIيّج الIIنفس
الغضبية ،أكثر ممّا يھيج الشھوانية ،ولذلك ربما يسرع إلى
 .١بعض المخطوطات تضيف ھنا  :في مجالس الشراب.
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العربدة ،والوثوب على جلسائه ،واالستخفاف بھم وسIبّھم وذكIر أعراضIھم بIالقبيح ،بعIد أن كIان
يتحّ Iنن علIIيھم ،ويتIIودّد إلIIيھم ،وال يكIIون بIIين الIIوقتين إال بمقIIدار مIIا يسIIتحكم بIIه السIIكر[٢٨٦] .
فالسكر مثير القوة الغضبية ،ومقوّ لھا ،فمن أراد ان يس ّكن نفسه الغضبية ،فال بIد مIن أن يتجنIب
السكر ،وإن تمكن من ھجر الشراب البتة ،فھو أصلح لقھر النفس الغضبية والشھوانية جميعًا.
] [٢٨٧وينبغIIي لمIIن أراد تIIذليل قوتيIIه الغضIIبية والشIIھوانية ،أن يسIIتعمل فIIي جميIIع مIIا
يفعلIIه الفكIIر ،وال يقIIدم علIIى شIIيء إال بعIIد أن يتIIروى فيIIه ،ويجعIIل الفكIIرة واتبIIاع الIIرأي ديدنIIه
وعادته [٢٨٨] .فIإن الIرأي ،وجIودة الفكIرة ،يقبّحIان لIه السIفه وسIرعة الغضIب واالنھمIاك فIي
الشھوات ،واتباع اللذات .فإن استقبح ذلك أحجم عنه ،وعدل إلى ما يقتضIيه الIرأي والفكIر .فIإن
لم يرتدع بالكلية ،فال بد أن يؤثر ذلك فيه ،فيقتصر عما يريد التسرع فيه.
] [٢٨٩ومالك األمر فIي تھIذيب األخIالق ،وضIبط الIنفس الشIھوانية والIنفس الغضIبية،
ھي النفس الناطقة ،فإن بھذه النفس تكIون جميIع السياسIات [٢٩٠] .وھIذه الIنفس إذا كانIت قويIة
متمكنة من صاحبھا أمكنه أن يسوس بھIا قوتيIه البIاقيتين ،ويكIفّ عIن جميIع القبIائح ،ويتبIع أبً Iدا
محاسن األخالق [٢٩١] .وإذا لم تكن ھذه النفس قوية في صاحبھا فكانIت مغمIورة خافيIة ،فIأول
ما ينبغي أن يعتمده في سياسة أخالقه ،أن يروّ ض ھذه النفس ويقوّ يھا.
] [٢٩٢وتقوية ھIذه الIنفس إنمIا تكIون بIالعلوم العقليIة .فإنIه إذا نظIر فIي العلIوم العقليIة،
ودقIIق النظIIر فيھIIا ودرس كتIIب األخIIالق والسياسIIة ،وداوم عليھIIا ،تيقظIIت نفسIIه وتنبھIIت مIIن
شھواتھا ،وانتعشIت مIن خمولھIا ،وأحسIت بفضIائلھا ،وأنفIت مIن رذائھIا [٢٩٣] .وذلIك أن ھIذه
النفس إنما تضعف وتخفت ،إذا عدمت الفضائل المناقب ،واستولت عليھا الرذائل.
٧٣

فإذا اقتنIت الفضIائل واكتسIبت اآلداب ،تيقظIت مIن غشIيتھا واسIتفاقت مIن سIكرھا ،وقويIت بعIد
ضعفھا.
] [٢٩٤وفضائل ھذه النفس ھي العلوم العقلية ،وخاصة ما ّ
دق منھا [٢٩٥] .فإذا ارتاض
اإلنسIان بIالعلوم العقليIة ،شIرفت نفسIه ،وعظمIت ھمتIه ،وقIوي فكIره ،وتمكIن مIن نفسIه ،وملIIك
أخالقه ،وقدر على إصالحھا ،وانقاد له طبعه ،وسھل عليه تھذيبIه ،وأذعنIت لIه القIوى الغضIبية
والشھوانية ،وھان عليه قمعھا وتذليلھا.
] [٢٩٦فIأول مIا ينبغIIي أن يبIدأ بIه مIIن يحIبّ سياسIIة أخالقIه ،النظIر فIIي كتIب األخIIالق
والسياسات ،ثم االرتياض بعلوم الحقائق ،فإن أشرف ما تكون النفس ،إذا أدركت حقائق األمور،
وأشرفت على ھيئات الموجودات .فإذا شرفت نفس اإلنسان ،وعلت ھمته ،ترقى إلى مراتب أھل
الفضل.
] [٢٩٧وممIIIا يصIIIلح الIIIنفس الناطقIIIة ويقوّ يھIIIا أي ً
ضIIIا مجالسIIIة أھIIIل العلIIIم ومخIIIالطتھم،
واالقتداء بأخالقھم وعاداتھم ،وخاصّة أصحاب علوم الحقائق ،والمتيقظين منھم ،المستعملين فIي
جميع أمورھم ما تقتضيه علومھم وتوجبه عقولھم.
] [٢٩٨فأما تمييز عادات النفس الناطقة ،واستعمال ما حسن فيھا وإطراح ما قبح ،فذلك
إنما يمكن ويسھل أيضًا إذا راض اإلنسان نفسه الناطقة [٢٩٩] .فإن النفس الناطقة إذا ارتاضIت
بIIالعلوم الحقيقIIة ،وتيقظIIت وتشIIرفت ،أنفIIت مIIن العIIادات المسIIتقبحة ،وتنزھIت عIIن التIIدنس بھIIا،
فيھون حينئ ٍذ على صاحبھا تجنب ما يكره من عاداتھا ،ويغلب عليه استحسان األخIالق الجميلIة،
والتخلق بھا.
] [٣٠٠وقد تبين من جميع ما ذكرنا أن طريق االرتياض بIاألخالق المحمIودة والتصIنع
ضIIي منھIIا ،واجتنIIاب المIIذموم والمسIIتقبح ،وتIIذليل قIIوة الشIIھوة
العتيادھIIا واتبIIاع المحمIIود المر ّ
الغضبية ،وضبطھا وقھرھا ،ھو إصالح
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النفس الناطقة وتقويتھا وتحليتھا بالفضائل واألداب والمحاسن ،فإن ذلك ھو آلة السياسة ومركب
الرياضة.
] [٣٠١ومIIن لIIم يIIتمكن مIIن اكتسIIاب العلIIوم العقليIIة واإلمعIIان فيھIIا أو تعIIذر عليIIه ذلIIك،
فليبذل جھده في تدقيق الفكIر ومجاھIدة الIنفس ،وتمييIز مIا بIين عادتIه القبيحIة والجميلIة ،وينظIر
أيّھما أجدى عليه ،وأيّھما أنفع له ،وأيّھما أحمد عاقبة ،وأبقى على األيIام [٣٠٢] .فإنIه إذا صIدق
نفسه ،وجد شھواته ولذاته ،إنما ھي ملذة وقIت اسIتعمالھا فقIط؛ فأمIا بعIد مفارقتھIا ،فليسIت باقيIة
عليه وال نافعة له ،ويجد عارھا وشينھا باقيًا على الدھر ،متIداوالً بIين النIاس ،يعIاب بIه ويIزرى
عليه بقبحه [٣٠٣] .وكذلك شدة الغضب والتسرّ ع إلى االنتقام والسIب والفحIش ،فإنIه إذا انجلIت
ً
مفيIدا،
غمرته ،وسكنت سورته ،وتأمل أمره ،ورأى ما فعله ،وجIده قبيحً Iا ،ولIم يجIده مجIديًا وال
وقد صار ما فعله عند الغضب نقيصة ،يوسم بھا ومعIرّ ة يسIبّ بھIا ،وربمIا ارتكIب فIي الغضIب
جنايات ،يعاقب عليھا ويؤدّب من أجلھا.
] [٣٠٤وكذلك العادات المكروھة من عادات النفس الناطقة أيضًا ،يجدھا غير نافعة وال
مجدية .وذلك أن الحسد والحقد والخبث ،وأمثال ھIذه ،ال ينتفIع بھIا صIاحبھا ،وإن انتفIع بالخبIث
والشIIر ،فشIIر منفعIIة ،ومIIع ذلIIك ھIIو ضIIار لIIه [٣٠٥] .فIIإن مIIن تشIIرّ ر ،قصIIده النIIاس بالشIIر،
واستعدوا ألذيته ،وتعمّلوا لألضرار به ،وتو ّقوه ،واحترزوا منIه ،وكرھIوا نفعIه ،وقصIروا عليIه
وجوه الخير ،واجتھدوا في ذلك؛ وما أسوأ حال من ھذه صفته.
] [٣٠٦فمستعمل الشرّ والخبث سيّئ الحال ،يضرّ ه من شرّ ه أكثر ممّا ينفعه .فإذا حاسب
اإلنسان نفسه وأجال فكره وتمييزه ،علم أن الضرر في مساوئ األخالق أكثر من النفع بھا ،وان
الذي يعده منھا نفعًا ،فليس ھو بنفع على الحقيقة ،وھو يسير ج ًدا غير باق وال مسIتمرّ  .فIإن ھIذا
اليسير
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الذي يعدّه نفعًا ال يفي بالضرر الكثير والعار الدائم الم ّتصل.
] [٣٠٧ويعلم أيضًا أن الشر والخبث يجلبان عليه الشر ،ويوحشان منه الناس .فIإذا داوم
ذلك ،وأكثر منه قوي في نفسه اتباع محاسن األخIالق ،وسIھل عليIه إطIراح مسIاوئھا ومقابحھIا،
وغلب عليه الخير والسIداد ،وفIزع مIن العيIب والعIار .فIإذا فعIل ذلIك دائمًIا ،لIم يلبIث أن يصIلح
أخالقIIه وتحسIIن طريقتIIه ،وتھIّ Iذب شIIمائله ،ويلحIIق برتبIIة أھIIل الفضIIل ،ويتميIIز عIIن أھIIل الIIدنس
والنقص.
] [٣٠٨وينبغIIي لمIIن أراد سياسIIة أخالقIIه أن يجعIIل غرضIIه ،مIIن كIIل فضIIيلة ،غايتھIIا
ونھايتھا ،وال يقنع منھا بما دون الغاية ،وال يرضى إال بأعلى درجة .فإنه إذا جعل ذلك غرضه،
كان حريًا أن يتوسّط في الفضائل ،ويبلغ منھا رتبة مرضية إن فاتته الدرجة العالية [٣٠٩] .فأما
إن قنع بالتوسط ،لم يأمن أن يقصّر عن بلوغه ،فيبقى في أدون المراتب ،ويفوتIه المطلIوب ،وال
يطمع أب ًدا في التمام.
] [٣١٠فھIIذا الIIذي ذكرنIIا ھIIو طريIIق االرتيIIاض بمكIIارم األخIIالق ،ومIIنھج التIIدرّ ج فIIي
محمود العادات .فإذا أخذ اإلنسان نفسه بIه ،وأكثIر مراعاتIه وتعھIده ،صIارت لIه الفضIائل ديIد ًنا
والمحاسن خل ًقا وطب ًعا.
.٧

اإلنسان التام

] [٣١١وقIIد بقIIي علينIIا أن نIIذكر أوصIIاف اإلنسIIان التIIا ّم ،الجIIامع لمحاسIIن األخIIالق،
وطريقته التي يصل بھا إلى التمام ،فنقول :
] [٣١٢اإلنسان التام ھو الذي لم تفته فضيلة ،ولIم تشIنعه رذيلIة .وھIذا الحIد قلّمIا ينتھIي
إليIIه إنسIIان .فIIإذا انتھIIى اإلنسIIان إلIIى ھIIذا الحIIد ،كIIان بالمالئكIIة أشIIبه منIIه بالنIIاس [٣١٣] .فIIإن
اإلنسان مضروب بأنواع الIنقص ،متسIول عليIه وعلIى طبعIه ضIروب الشIر .فقلمIا يخلIص مIن
جميعھا حتى تسلم نفسه من كل عيب ومنقصة ،وتحيط بكل فضيلة ومنقبة.
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ً
عزيزا بعيد التناول ،فإنه مكن .وھو غاية ما ينتھIي إليIه اإلنسIان،
] [٣١٤إال أن التمام وإن كان
ونھاية ما ھو متھيئ له .وإذا صدقت عزيمة اإلنسان وأعطى االجتھاد حقه ،كان قمي ًنا بأن ينتھي
إلى غايته التي ھو متھيئ لھا ،ويصل إلى بغيته التي تسمو نفسه إليھا.
ً
ً
متيقظIا
متفقIدا لجميIع أخالقIه
] [٣١٥فأما تفصيل أوصاف اإلنسان التIام ،فھIو أن يكIون
ً
متحرزا من دخول نقص عليه ،مستعمالً لكIل فضIيلة ،ومجتھً Iدا فIي بلIوغ الغايIة،
لجميع معايبه،
ً
ً
عاشً Iقا لصIIورة الكمIال [٣١٦] ،مسIIتلذا لمحاسIن األخIIالق ،متيقظIا فIIي األصIل ،مبغ ً
ضIIا لمIIذموم
العIIادات ،معتن ًيIIا بتھIIذيب نفسIIه ،غيIIر مسIIتكثر لمIIا يقتنيIIه مIIن الفضIIائل ،مسIIتعظمًا اليسIIير مIIن
الرذائل ،مستصغرً ا للرتبة العليا ،مستحقرً ا للغاية القصوى ،يرى التمام دون محله ،والكمIال أقIل
أوصافه.
] [٣١٧فأمIIا الطريIIق التIIي توصIIله إلIIى التمIIام وتحفIIظ عليIIه الكمIIال ،فھIIي أن يصIIرف
عنايته إلى النظر في العلوم الحقيقة ،ويجعل غرضه اإلحاطة بماھيات األمور الموجودة ،وكشف
عللھا وأسبابھا ،وتفقد غاياتھا ونھاياتھا ،وال يقف عند غاية من عمله إال ورنا بطرفه إلى ما فوق
تلIIك الغايIIة [٣١٨] .ويجعIIل شIIعاره ليلIIه ونھIIاره قIIراءة كتIIب األخIIالق وتصIIفح كتIIب السIIIير
والساسات ،وأخذ نفسه باستعمال ما أمIر أھIل الفضIل باسIتعماله وأشIار المتقIدمون مIن الحكمIاء
باعتياده ،ويشدو أيضًا طر ًفا من أدب اللسان والبالغة ،ويتحلIى بشIيء مIن الفصIاحة والخطابIة،
ويغشى ً
أبدا مجالس أھل العلم والحكمة ،ويعاشر دائمًا أھل الوقار والعفة.
] [٣١٩ھذا إن كIان رعيIة وسIوقة ،فIإن كIان مل ًكIا أو رئي ًسIا ،فينبغIي أن يجعIل جلسIاءه
ومنادميIIه ،وحاشIIيته والمطيف Iين بIIه ،كIIل مIIن كIIان معرو ًفIIا بالسIIرو والسIIداد ،موصIIو ًفا بIIاألدب
والوقار ،مخصصًIا بIالعلم والحكمIة ،متحق ًقIا بIالفھم والفطنIة [٣٢٠] .ويقIرب مجIالس أھIل العلIم
ويبسطھم ،ويكثر مجالستھم واألنس بھم ،ويجعل تفرّ جه وتفكھه مذاكرتھم في العلم
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وفنونه ،وسياسة الملك ورسومه ،واخبار الحكماء وأخالقھم ،وسير الملوك األخبار وعاداتھم.
] [٣٢١وينبغي لإلنسان التـام ،ولمن طلب التمام أيضًا أن يجعIل لشIھواته ولIـذاته قانو ًنIا
راتبًا ،يقصد فيه االعتدال ،ويتجنب السرف واإلفراط ،ويعتمد من الشھوات واللذات المعتدلIة مIا
كان من الوجوه المرتضاة المستحسنة ،ويأخذ نفسه بذلك ،ويحصر عليھا الطمع في لذة مكروھة،
أو شھوة مسرفة؛ ] [٣٢٢ويھجر أصحاب اللذات ومعاشرتھم وينقبض عن الخلعIاء ومخIالطتھم،
ويشعر نفسIه أن الشIھوة عIدو مكاشIح ،وخصIم مكIافح ،يريIد أبً Iدا ضIرره وأذيتIه ،ويعتمIد شIينه
وفضيحته [٣٢٣] ،فيناصب شIھوته بالعIداوة ،ويكاشIفھا بالمعانIدة ،ويقمIع أبً Iدا سIورتھا ،ويكسIر
دائمًا حدّتھا ،ويقھIر دائمًIا سIطوتھا ،ويIذلل علIى التIدريج عزھIا ،ويسIكن علIى الترتيIب فورھIا.
] [٣٢٤فإنه إذا فعل ذلك ،كان خلي ًقا أن يملك نفسه ،وتنقاد له شھوته ،وينطبع بالعفة ويألف حسن
السيرة.
] [٣٢٥ومتى أرخى لشھوته عنانھا ،وسمح لھا في مرادھا ،وأھمل سياستھا ومراعاتھا،
استطالت وشمخت ،ولم تلبث أن توھن صاحبھا ،وتقوده وتحملIه علIى مIا يسIؤه ويغIره ،فيصIير
بذلك بعي ًدا من التمام ،غير طامع في الكمال.
] [٣٢٦وينبغي لمن يطلب التمIام أن يعلIم أنIه ال سIبيل لIه إلIى بلIوغ غرضIه ،مIا دامIت
اللذة عنده مستحسنة ،والشIھوة مسIتحبة [٣٢٧] .وھIذه الحIال صIعبة جً Iدا متعسIرة علIى طالبھIا،
بعيدة المأخذ؛ ] [٣٢٨وھي علIى الملIوك والرؤسIاء أصIعب وأبعIد ،ألن الملIوك والرؤسIاء أقIدر
على اللذات ،وأشد تمك ًنا ،والشھوات واللذات لديھم معرضة ،ولھم سجية وعادة ،فمفارقتھا عليھم
متعIذرة ،وإعراضIھم عنھIا كالشIيء الممتنIIع ،خاصIة لمIن قIد نشIIأ علIى االنھمIاك فيھIا ،والتIIوفر
عليھا [٣٢٩] .إال أن
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ً
اعتيادا لھا ،فھم أعظم ھممًا وأعز نفوسًIا .والمحصIل
الملوك وإن كانوا أقدر على اللذات ،وأكثر
منھم إذا سمت نفسه إلى التمام اإلنساني ،واشتاقت إلى الرئاسة الحقيقية ،علم أن الملك أحIق بIأن
يكون أتم أھل زمانه ،وأفضل من أعوانه ورعيته ،فيھون عليه مفارقة الشھوات الرديئة ،وھجIر
اللذات الدنيئة.
] [٣٣٠وينبغIIي لمIIن رغIIب فIIي سياسIIة أخالقIIه ،وأحIIب أن يسIIلك طريIIق االعتIIدال فIIي
شIIھواته ،أن يجعIIل لIIه قانو ًنIIا يقتصIIر عليIIه فIIي المآكIIل والمشIIارب ،معرو ًفIIا بIIالكرم ،وھIIو أن ال
يسIتبد بالمآكIل والشIرب وحIده ،بIIل يقصIد أن يشIرك فIي مالIIه مIن ذلIك إخوانIه واودّاءه إن كIIان
رعية أو سوقة [٣٣١] .وإن كان مل ًكا أو رئيسًا ،فيجمع عليه حاشيته وندماءه ،ويع ّم به أصIحابه
وأعوانIIه ،ويتفقIIد بفضIIالته أھIIل الفقIIر والمسIIكنة ،وخاصIIة مIIن سIIبقت لIIه معرفIIة ،أو تقIIدمت لIIه
حرمة .ويصرف إلى ذلك ً
حظا من عنايته ،فإن اعتداد ھؤالء بما يصIل إلIيھم مIن بIرّ ه أكثIر مIن
اعتداد حاشIيته وأصIحابه .وليظھIر لمIن يجتمIع علIى مائدتIه وعلIى طعامIه وشIرابه مIن إخوانIه
وأصIIIدقائه ورعيتIIIه وندمائIIIه ،إن كIIIان مل ًكIIIا أو رئي ًسIIIا ،أن جمعIIIه لھIIIم لالنIIIس بھIIIم ،والسIIIرور
بمعاشرتھم ،ال ليكرمھم بطعامه وشرابه ،وال ان لذلك قدرً ا يعتد به .وليحتIرز كIل االحتIراز مIن
أن يبدو منه امتنان بالطعام والشراب ،أو تبجح به ،فإن ذلك يزري بفاعله ويغض منه ،ويIوحش
من يغشاه ،ويقطعھم عنه.
] [٣٣٢وقد يستحسن من اإلنسان أيضًا ،إذا كان مقIالً ،أن يؤاسIي بطعامIه إخوانIه ،وإن
كان محتاجً ا إليه [٣٣٣] .ويستحسIن منIه أي ً
ضIا أن يؤاسIي بIه الفقIراء والضIعفاء .وقIد يستحسIن
أيضًا أكثر مIن ذلIك أن يIؤثر اإلنسIان بطعامIه وشIرابه غيIره ،وإن كIان شIديد االضIطرار إليIه،
وكان ال يقدر على غيره.
] [٣٣٤وينبغي أي ً
ضا لمن طلب السياسة التامة أن يستھين بالمال
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ويحتقره ،وينظر إليه بالعين التي يستحقھا .فإن المال إنما يراد لغيIره ،ولIيس ھIو مطلوبًIا لذاتIه،
فإنه في نفسه غير نافع ،وإنما االنتفاع باألغراض التي تنال به ،فالمال آلة تنIال بھIا األغIراض،
فال يجب أن يعتقIد أن اقتنIاءه وادخIاره مفيIد ،فإنIه إذا ادخIر وحIرص ،لIم ينIل صIاحبه شIي ًئا مIن
األغراض التي ھو بالحقيقة محتاج إليھا ،فالمال ھو مطلوب لغيره.
] [٣٣٥وينبغي لسديد الرأي ،العالي الھمة ،أن يزنIه بوزنIه ،فيكسIبه مIن وجھIه ويفرّ قIه
متوان في اكتسابه ،وال مفتر في طلبه ،ألن عدم المال يضطره
في وجوھه؛ ويكون مع ذلك غير
ٍ
إلى التواضع لمن ھو دونه ،إذا وجد عنده حاجته ،ووجود المال يغنيه عمّن ھو فوقIه ،وإن دنIت
منزلته [٣٣٦] .ويكون أيضًا غيّر مدخره ،وال متمسك بIه ،بIل يصIرفه فIي حاجاتIه ،وينفقIه فIي
مھماته ،ويقصد االعتدال في تفريقIه ،ويحIذر مIن السIرف والتبIذير فIي تخريجIه ،وال يمنIع ح ًقIا
يجIIب عليIIه ،وال يصIIرفه فIIي شIIيء ال يحIIب ،وال يشIIكر عليIIه [٣٣٧] .وإذا فIIرغ مIIن حاجاتIIه،
واستكفى من نفقاته ،وس ّد خلله ،عاد إلى النظر في أمره ،فإن كان بقي من ماله بقيIة فاضIلة عIن
ً
قسطا ،فجعله ع ّد ًة يسIتظھر بھIا لشIدة ويعIدّھا لنائبIة؛ ] [٣٣٨ثIم عمIد
مھ ّم أغراضه ،أخرج منھا
إلIIى البIIاقي ففرّ قIIه فIIي ذوي الحاجIIة مIن أھلIIه وأقاربIIه وإخوانIIه وأھIIل مودتIIه ،وجعIIل فيIIه قسIIطاً
للضعفاء والمساكين ،وأھل الفاقة والمستورين [٣٣٩] .ويجعل اھتمامه بأفضIاله وبIرّ ه أكثIر مIن
اھتمامIIه بضIIرورياته ،فIIإن الضIIروريات تقIIوده كر ًھIIا إليھIIا .والبIIر والنوافIIل ،متIIى لIIم يھIIتم بھIIا
ويشعر نفسه التزامھا ،لم يسھل عليه فعلھا ،الن ضعف النفس ،وسوء الظن يصرفانه عنھا .وإن
وداع قوي من ھمته ،لم يقدم عليھا ،وغلب عليه التواني [٣٤٠] .فإذا
لم يكن له جاذب من نفسه،
ٍ
ً
ً
ً
توانى عن البر والتفضل ،كان شحيحً ا ،ضنينا بخيال دنيئا ،ولIيس بتIام ،بIل لIيس بالحقيقIة إنسIان
من لم يكن له برّ يعرف ،ولم تنشر عنه أفعال توصف ،ھذا إن كان من أوساط الناس.
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] [٣٤١فأما الملIوك والرؤسIاء ،فIإنھم أحIق بھIذه السياسIة ،ويجIب أن يكونIوا بIذلك أشIد
عنايIIة ،فيجبIIوا األمIIوال فIIي حقھIIا وواجباتھIIا ،ويصIIرفوا منھIIا فIIي نفقIIاتھم ومؤونIIاتھم ،وأرزاق
جنIIدھم وأصIIحابھم قIIدر الكفايIIة ،مIIن غيIIر سIIرف وال تقتيIر [٣٤٢] ،ويعIدّوا منIIه شIIطرً ا لخIIوف
عاقبة ،ويصرفوا الباقي في طرق الكرم والجIود ،ووجIوه الخيIر والبIر؛ فيعطIوا أھIل العلIم علIى
طبقاتھم ،ويجعلوا لھم رواتب من خواص أمIوالھم ،ويIدفعوا لمIن ھIو مثIابر علIى العلIم واألدب،
ويبIIIرّ وا الضIIIعفاء والمسIIIاكين ويتفقIIIدوا الغربIIIاء والمنقطعIIIين ،ويھتمIIIوا بالزھIIIاد وأھIIIل النسIIIك
صIIوھم بقسIIط مIIن أفضIIالھم وأنعIIامھم ،ويعتنIIوا بالصIIغير والكبيIIر مIIن رعيIIتھم ،وينفقIIوا فIIي
ويخ ّ
مصالحھم شطرً ا من أموالھم ،فإن الملوك أولى بالكرم من الرعية وأحق بالجود من العامة.
] [٣٤٣وقIد يستحسIن أي ً
ضIIا مIن المقلIIين أو المقتIرّ ين المؤاسIاة بالمIIال واإليثIار بIIه ,وإن
كانوا محتاجين إليه ،وكلما كانت حاجاتھم أشد كان ذلك الفعل أحسن.
] [٣٤٤وھذه الحال تستحسن إذا رأى الرجل ً
أخIا مIن إخوانIه ،أو صIدي ًقا مIن أصIدقائه،
يختص به ،قد دعته الحاجة إلى ما ال يقدر عليه إلصالح شيء من شأنه ولدفع محنIة نزلIت بIه،
وكان ھو قادرً ا على ذلك القدر من المال ،فيبتدئ بإسعافه ً
عفوا من غير مسألة [٣٤٥] ،فإن فعل
ھذا الفعل مع الغريب الذي ال يعرفه ،ولم تسبق له حرمة وال مودّة ،كان جميالً مستحس ًنا.
] [٣٤٦وينبغي لمحب الكمال أن يشعر نفسه أن الغضبان بمنزلة البھائم والسIباع ،يفعIل
ما يفعله من غير علم وال روية .فإن جرى بينه وبين غيره محاورة أدّت إلى أن يغضب خصمه،
ويس ّفه عليه ،أعتقد فيه أنه في تلك الحال بمنزلة البھائم والسباع ،فيمسك عن مقابلته ،ويحجم عن
االقتصاص منه ،ألنه يعلم أن الكلIب لIو نIبح عليIه ،لIم يكIن يسIتجيز مقابلتIه علIى نبحIه[٣٤٧] .
وكذلك البھيمة لو رمحته ،لم يستحسن عقوبتھا ،ألنھا غير عالمة
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بما تصنعه ،إال أن يكون جاھالً سفيھًا ،فIإن مIن السIفھاء مIن يغضIب علIى البھميIة ،إذا رمحتIه،
ويوجعھا ضربًا إذا أذته .وربما عثر السفيه ،فشتم موضع عثرته ورفسه برجله.
] [٣٤٨فأمIIا الحلIIيم الوقIIور فIIال يستحسIIن شIIي ًئا مIIن ذلIIك .وإذا استشIIعر مIIن خصIIمه أنIIه
بمنزلة البھائم ،حال الغضب ،صار ھذا االستشعار منه طري ًقا إلى ضبط النفس الغضبية وزمّھا.
] [٣٤٩فإن آذاه مؤذ بغير سبب ،فيؤدي ذلك األذى إلIى حIال تغضIبه ،أنIف أي ً
ضIا مIن الغضIب،
مIع استشIعاره أن الغضIIبان والبھيمIة سIIواء ،فيعIدل حينئIIذ إلIى مقابلIIة مؤذيIة بجميIل مIا يقتضIIيه
الرأي ،من حيث ال يظھر فيه غضب وال سفه.
] [٣٥٠وينبغIIي لمحIIب الكمIIال أي ً
ضIIا أن يعIIوّ د نفسIIه محبIIة النIIاس أجمIIع ،والتIIودّد إلIIيھم
والتحIIنن علIIIيھم ،والرأفIIIة والرحمIIة لھIIIم [٣٥١] .فIIIإن النIIIاس قبيٌ IIل واحIIIد متناسIIIبون ،تجمعھIIIم
اإلنسانية ،وحلية القوة ٰ
اإللھية التي ھIي فIي جمIيعھم وفIي كIل واحٍ Iد مIنھم ،وھIي الIنفس العاقلIة.
] [٣٥٢وبھIIذه الIIنفس صIIار اإلنسIIان إنسIIا ًنا ،وھIIي أشIIرف جزئIIي اإلنسIIان اللIIذين ھمIIا الIIنفس
والجسد [٣٥٣] .فاإلنسان بالحقيقة ھو النفس العاقلة ،وھي جوھر واحد في جميع الناس ،والناس
كلھم بالحقيقة شيء واحد ،وباألشخاص كثيرون [٣٥٤] .وإذا كانت نفوسھم واحدة ،والمودّة إنما
تكون بالنفس ،فواجب أن يكونوا كلھم متحابين متوادّين [٣٥٥] ،وذلك فIي النIاس طبيعIة ،لIو لIم
تقدھم النفس الغضبية [٣٥٦] ،فإن ھذه النفس تحبب لصاحبھا الترؤس ،فتقود صاحبھا إلى الكبر
واإلعجاب ،والتسلط على المستضIعف ،واستصIغار الفقيIر ،وحسIد الغنIي وذي الفضIل ،فتسIبب
من أجل ھذه األسباب العداوات وتتأكد البغاء بينھم.
] [٣٥٧فإذا ضIبط اإلنسIان نفسIه الغضIبية ،وانقIاد لنفسIه العاقلIة ،صIار النIاس كلھIم لIه
إخوا ًنا وأحبابًا [٣٥٨] .وإذا أعمل اإلنسان فكره ،رأى أن ذلك واجب ،ألن الناس أمّIا أن يكونIوا
فضالء أو نقصاء،
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فالفضالء يجب عليه محبتھم لموضع فضلھم ،والنقصاء يجب عليه رحمتھم لموضع نقصھم.
] [٣٥٩فبحق يجب لمحIب الكمIال أن يكIون محبًIا لجميIع النIاس ،متحن ًنIا علIيھم ،رؤو ًفIا
بھم ،وخاصة الملك والرئيس [٣٦٠] .فإن الملك ليس يكون مل ًكا ،ما لم يكن محبًا لرعيته رؤو ًفIا
بھم .وذلك أن الملك ورعيته ،بمنزلة رب الدار وأھل داره ،وما أقIبح رب الIدار أن يIبغض أھIل
داره ،وال يتحنن عليھم وال يحب مصالحھم.
] [٣٦١وينبغي لمحIب الكمIال أن يجعIل ھمتIه فعIل الخيIر مIع جميIع النIاس ،وإنفIاق مIا
يفضل من ماله في ما يبقي له الذكر الجميل بعد موته ،ويتحIرز مIن فعIل الشIر [٣٦٢] .فإنIه إذا
حاسب نفسه ،علم أن من يفعل الشر ،فإنما يفعلIه لخيIر يعتقIد أنIه يصIل إليIه بIذلك الشIر ،وربمIا
ً
غالطا وربما كان مصيبًا [٣٦٣] .وإذا علم أن األمر على ھذه الصفة ،كان واجبًIا أن يطلIب
كان
الخير الذي كان يرومه ،من طريق غير طريق التشIرّ ر ،إذا كIان ھIو الغIرض المطلIوب ال فعIل
الشر.
] [٣٦٤فأ ّمIIا إذا كIان تشIIرره لشIIفاء غIIيظ يلحقIIه ،فلIIيعلم انIIه إذا سIIكن غيظIIه ،وجIIد ذلIIك
المقصIIود بالشIIرّ غيIIر مسIIتحق لIIذلك الفعIIل [٣٦٥] ،ففعIIل الشIIر قبIIيح ،وخاصIIة بمIIن قIIد جمIIع
جان ،ألن ھذه الحال
الفضائل [٣٦٦] ،إالّ أن يكون ذلك الشر تأديبًا على جرم ،أو اقتصاصًا من
ٍ
مستحبة محمودة ،بل ال تع ّد شرً ا ،ألن ذلك الشر إنما يصل إلى الجاني فقط ،ويكون منه نفع عام
لجميع الناس بأن يرتدع به أمثاله من الجناة ،فتكون المنفعة فيه أكثر ،فمن أجل ذلك ال يعد شرً ا.
] [٣٦٧وإذا اعتمد اإلنسIان فعIل الخيIر وألفIه ،وتجنIب الشIر واسIتوحش منIه ،أنIف مIن
األخIIالق المكروھIIة التIIي تع ّ Iد شIIرً ا ،كالحسIIد ،والحقIIد ،والخبIIث ،والخديعIIة ،والنميمIIة ،والغيبIIة،
والوقعية ،وأمثال ھذه العادات [٣٦٨] .وإذا فكر العاقل المحصل فيھا ،علم أنھا غير مجدية عليه
٨٣

نف ًعا ،وھي مع ذلك تشينه وتقIبح صIورته .وإذا كIان محبًIا للتمَIام ،مستشIر ًفا للكمIال ،كIان واجبًIا
عليه تج ّنب ھذه األخالق.
.٨

التمام وال ُملك

] [٣٦٩وينبغي لمحبّ الكمIال أن يعتقIد أنIه لIيس شIيء مIن العيIوب والقبIائح خافيًIا عIن
الناس وإن اجتھد صاحبھا في سترھا ،فال تطمع نفسه في ارتكاب فعل قبيح يظIن أنIه يتكIتم عIن
الناس ،حتى ال يقف عليه أحد.
] [٣٧٠ويجIIب أن يعلIIم أن النIIاس بIIالطبع مو ّكلIIون بتت ّبIIع عيIIوب النIIاس ،وتعييIIرھم بھIIا،
وذلك في الناس غريزة [٣٧١] ،والسبب فيه أن اإلنسان ما لم يبلغ التمام ،فليس يخلو من تقصير
يعاب به ،ويسؤوه أن يكون غيره أفضل منه ،فھو ُي َسرُّ أن يكون الناس كلھم نقصاء ،ليساووه في
النقص ويحلوا دونه .فھو أب ًدا يتتبّع معايب الناس ويعيّرھم بھا ،ليري الناس أنه أفضIل ممIن فيIه
ذلك العيب ،ويشعر نفسه أي ً
ضا ذلك ،لتطيب بما فيھا من العيب [٣٧٢] ،فليس شيء مIن العيIوب
بخا ٍ
ف عن الناس وإن اعتمد ستره.
] [٣٧٣وقد يظن كثير من الملوك والرؤساء أن عيوبھم مستورة عن الناس ،غير بادية،
وذلك لموضع ھيبتھم ،وعظم سيطرتھم ،ويستشعرون أن حاشيتھم وخواصّIھم ال يجسIرون علIى
إظھIIار أسIIرارھم ،إن وقفIIوا علIIى شIIيء منھIIا [٣٧٤] .وھIIذا نھايIIة الغلIIط ،ألن خIIواصّ الملIIك
وحاشيته ،كمَا انھم عنده ثقات أمناء ،كذلك لكIل واحIد مIنھم خاصّIة وثقIة ،يخIرج إليIه بأسIراره.
والذي ال يستر اإلنسان عنه أسرار نفسه ،فمحال أن يستر عنه أسرار غيره.
] [٣٧٥وھذه الحال طريق إلى انتشار معايب الملوك .الذين يظنون أنھا مستورة .والعلّة
في ظنھم أن عيIوبھم مسIتورة ،ھIو أنھIم ال يسIمعون أحً Iدا يIذكرھا ،وال أحً Iدا يتنصIح إلIيھم بھIا،
فيظنون أنھا خفية [٣٧٦] .فإذا
٨٤

أحب اإلنسان أن يعلم أن عيوبه غير خافية ،فليعد إلIى نفسIه وينظIر ھIل يعIرف ألحIد عيبًIا كIان
يسIIتره ويخفيIIه ،فإنIIه يجIIد للنIIاس عنIIده عيو ًبIIا كثيIIرة ،قIIد اجتھIIدوا فIIي سIIترھا ،وحرصIIوا علIIى
صونھا ،ومنھم من يظن أنھا خفية ،ومنھم من يعلم أنھا قد انتشرت بعد السIتر [٣٧٧] .فIإذا علIم
أنه عارف بأسرار كثير من الناس ،كانIت مسIتورة ،فالواجIب أن يعتقIد أن عيبIه غيIر خIا ٍ
ف وال
منكتم ،وأن الناس يعرفون من عيوبه أكثر مما يعرف من عيوبھم.
] [٣٧٨فينبغي لمحب الكمال أن يعتقد أن عيوبه ظIاھرة وإن اجتھIد فIي إخفائھIا .ولIيس
بتام من عرف له عيب ،وال طريق إلIى التمIام إال باجتنIاب العيIوب بالكليIة ،والتمسIك بالفضIائل
في سائر األمIور [٣٧٩] .وھIذه الرتبIة غايIة تمIام اإلنسIانية ،ونھايIة الفضIيلة البشIرية ،وواجIب
على كل إنسان االجتھIاد فIي بلوغھIا ،واسIتفراغ الوسIع فIي الوصIول إليھIا ،ألن التمIام مطلIوب
لذاته والنقص مكروه لعيبه.
] [٣٨٠وأحق الناس بطلب ھIذه المرتبIة ،وأوالھIم بالتجمIل لبلIوغ ھIذه المنزلIة ،الملIوك
والرؤسIIاء ،ألن الملIIوك والرؤسIIاء أشIIرف النIIاس ،وأعظمھIIم قIIدرً ا [٣٨١] .ومIIا أقIIبح بالشIIريف
العظيم القدر أن يكون ناقصًا [٣٨٢] .فالملوك ًإذا ينبغي أن يكونوا أشد الناس حرصًا على بلIوغ
الكمال [٣٨٣] ،ألن الكامل من الناس ،الجامع للفضائل ،متوثب بالطبع على الناقص من النIاس.
ً
محيطا بجميع
] [٣٨٤فاإلنسان التام رئيس بالطبع ،وإذا كان الملك تامًا جامعًا لمحاسن األخالق،
المناقب ،كان مل ًكا بالطبع [٣٨٥] .وإذا كان ناقصًا كان مل ًكا بالقھر [٣٨٦] .وما أولى بالملك أن
يرغب في الرئاسة الحقيقية ،ال التي تكون بالقھر ،والشرف الذاتي ،وال ما ھو بالوضIع[٣٨٧] .
فالواجIب أن يصIرف الملIك ھمتIه إلIى اكتسIاب الفضIائل ،واقتنIاء المحاسIن ،ويطلIب الغايIة مIن
المكارم ،ويستصغر الكبير منھا ،حتى يحوز جميعھا ،وال يرضى بالنھاية ،حتى يزيد عليھا.
٨٥

] [٣٨٨فإنه إن رضي برتبة فوقھا رتبة ،لم يصر أب ًدا إلى التمَام ،وإن أبعد الناس مIن التمَIام مIن
رضي لنفسه بالنقصان [٣٨٩] .فإذا طلب الملIك الكمIال ،فIأول مIا يجIب أن يعتIاده عظIم الھمIة،
فإن عظيم الھمة تصغر في عينيه كل رذيلة ،وتحسن له كل فضيلة.
] [٣٩٠وإذا عظمت ھمه الملك سلم من اإلعجاب بملكه ،ورأى نفسه وھمته أعظIم قIدرً ا
من أن يستكثر ذلك الملك [٣٩١] .وإذا احتقر الملك ملكه الذي به عزه وعظمته ،طلب لنفسIه مIا
يعظمھا بالحقيقة ،وليس تعظم النفس إال بالفضائل.
] [٣٩٢ثم ينبغي له أن يكره الملIق ،ويIبغض المتملّقIين ،وينھIاھم عIن تلقيIه بIه[٣٩٣] .
ومالك أمره أن يتعرف عيوبه حتى يمكنه تو ّقيھا ،والتحرز منھIا [٣٩٤] ،وھIذا ً
أبIدا فIي الملIوك
صIIعب ،ألن اإلنسIIان بIIالطبع يخفIIى عليIIه كثيIIر مIIن عيوبIIه .فالIIذي يخفIIى علIIى الملIIوك أكثIIر،
إلعجابھم بمحاسنھم ،وعظم مراتبھم.
] [٣٩٥وإيض Iا ً ف Iإن الرعيIIة والسIIوقة يبكتIIون بعيIIوبھم ويع ّبIIرون بھIIا ،فھIIم يعرفونھIIا.
] [٣٩٦والملوك ال يجسر أحد على تبكيتھم وال يقدم أحIد علIى نصIحھم وتبكيIتھم علIى عيIوبھم،
ألن النIIاس أجمIIع يقصIIدون التقIIرب إلIIى الملIIوك وتملقھIIم فIIال يقولIIون لھIIم إال مIIا يح ّبIIون ،لينIIالوا
الحظوة عندھم [٣٩٧] ،فعيوب الملوك أب ًدا خفية عنھم.
ّ
يتنIزه مIن العيIوب ويتطھّIر مIن دنسIھا أن يتقIدم إلIى
] [٣٩٨وينبغي للملIك إذا أحIب أن
خواصIه وثقاتIIه ،ومIن كIIان يسIكن إلIIى عقلIه وفطنتIIه ،مIن خدمIIه وحاشIيته ،فيIIأمرھم أن يتف ّقIIدوا
عيوبه ونقائصه ويطلعوه عليھا ويعلموه بھا.
] [٣٩٩وينبغي له أن يتلقى من يھدي إليه شIي ًئا مIن عيوبIه بالبشIر والقبIول ،ويظھIر لIه
الفرح والسرور ،بما أطلعه عليه .بل المستحسن منه أن يجيز الذي يوقفه علIى عيوبIه أكثIر ممIا
يجيز المادح على المدح والثناء الجميل،
٨٦

ويشكر من ينبھه على نقصه ويتحمل لومته على فعله [٤٠٠] ،فإنه إذا لزم ھذه الطريقة ،وعرف
بھا ،يسرع أصحابه وخواصّه إلى تنبيھه على عيوبه .وإذا نبّه على ما فيه من النقص أنف منIه،
ّ
بIالتنزه مIن
واستشعر أن أولئك سيعيرونه به ،ويصغرونه من أجله ،فيلزمه حينئ ٍذ أن يأخذ نفسIه
العيوب ،ويقھرھا على التخلص من دنسھا.
] [٤٠١فإذا فعل ذلك ،وتو ّفر على اقتنIاء الفضIائل ،وألIزم نفسIه التخلّIق بالمحاسIن ،ولIم
يرض من منقبة إال بغايتھا ،ولم يقف عند فضIيلة إال وطلIب الزيIادة عليھIا ،واجتھIد فيمIا يحسIن
َ
ً
ً
سياسة نفسه عاجال ،ويبقي له الذكر الجميل آجال ،لم يلبث أن يبلغ الغاية من التمIام ويرتقIي إلIى
ً
مؤبIدا،
النھاية من الكمIال ،فيحIوز السIعادة اإلنسIانية والرئاسIة الحقيقيIة ،ويبقIي لIه حسIن الثنIاء
وجميل الذكر مخل ًدا.
خاتمة
] [٤٠٢فقد أتينا على صفة اإلنسان التام الجامع لمحاسن األخالق ،والطريقة التي تؤديIه
إلIIى ھIIذه الرتبIIة وتحفIIظ عليIIه ھIIذه المنزلIIة .وقIدّمنا علIIى مIIا يجIIب تقديمIIه مIIن سياسIIة األخIIالق
وتھذيب النفوس [٤٠٣] .فما أولى من نظر في ھذا القول وتصفحه ،وفھIم مضIمونه وتIدبره ،أن
يأخذ على نفسه باستعمال ما بين فصوله ،ويسوس أخالقه بالتطرّ ق إلى الذي ف ّنن فIي تضIاعيفه،
ويجتھد كل االجتھاد في تكميل نفسه ،ويسIتفرغ غايIة الوسIع فIي طلIب تمامIه [٤٠٤] .فمIا أقIبح
النقص بالقادر على التمام ،والعجز من المستعد لنيل الكمال.
] [٤٠٥وھذا حين نختم القول في تھذيب األخالق.
] [٤٠٦والمجد لواھب العقل دائمًا أب ًدا آمين.
٨٧
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 ٢٨ـ  ٣٠ـ  ٣٢ـ  ٣٨ـ  ٤٠ـ  ٤٣ـ  ٤٤ـ
 ٤٦ـ  ٨٨ـ  ١٠٤ـ  ١٠٥ـ  ١٠٦ـ  ١٠٧ـ
 ١٠٨ـ  ١١٠ـ  ١١٢ـ  ١١٥ـ  ١١٧ـ
 ١٥٧ـ  ٢١١ـ  ٢٢٥ـ  ٢٤٢ـ  ٢٤٥ـ
 ٢٤٩ـ  ٢٥٥ـ  ٢٥٦ـ  ٢٥٧ـ  ٢٥٨ـ
 ٢٥٩ـ  ٢٦٥ـ  ٢٧٥ـ  ٢٨٩ـ  ٢٩٠ـ
 ٢٩١ـ  ٢٩٢ـ  ٢٩٥ـ  ٢٩٦ـ  ٢٩٧ـ
 ٢٩٩ـ  ٣٠٠ـ  ٣٠٦ـ  ٣٠٧ـ  ٣٠٨ـ
 ٣١٠ـ  ٣١١ـ  ٣١٥ـ  ٣١٦ـ  ٣٢٠ـ
 ٣٣٠ـ  ٣٦٧ـ

 ٣٦٨ـ  ٣٨٤ـ  ٤٠٢ـ  ٤٠٣ـ ٤٠٥
أَدَ اء  ١٣٨ـ ١٣٩
آدَ اب ٢٥٢
أَدَ ا َم ٢٦٥
ب  ٤٩ـ  ٦٦ـ  ٨٢ـ  ٢٤٤ـ ٣٠٣
أ ُ ِّد َ
أَدَب  ٩٤ـ  ١٩٧ـ  ٢٩٣ـ  ٣٠٠ـ  ٣١٩ـ
٣٤٢
إِ ِّد َخار  ١٧٢ـ  ٢٣٩ـ  ٢٤١ـ ٣٣٤
أَ ْد َخ َر ٣٣٤
أَ ْد َخ َل ١٤١
ك ٢٩٦
أَ ْد َر َ
إِ ْد َمان ١٧٠
أَ ْد َنى ١٧٦
أَ َّدى  ١٢٦ـ  ١٤١ـ  ١٤٦ـ  ١٤٨ـ  ١٥٥ـ
 ٣٤٦ـ  ٣٤٩ـ ٤٠٢
أَ ْذ َعنَ ٢٩٥
َآذى  ٧٥ـ ٣٤٩
أَ َذى  ١٨٤ـ  ٢٨١ـ  ٣٤٧ـ ٣٤٩
أَ ِذيَة  ١٣٥ـ  ٣٠٥ـ ٣٢٢
أَرَ ادَ  ٢٦٠ـ  ٢٦٢ـ  ٢٧١ـ  ٢٨١ـ  ٢٨٤ـ
 ٢٨٦ـ  ٢٨٧ـ  ٢٨٨ـ  ٣٠٨ـ  ٣٢٢ـ
٣٣٤
اح ٢٧٧
إِرْ َت َ
اض  ٢٩٥ـ ٢٩٩
إِرْ َت َ
٩١

إِسْ تِحْ َقار ١٦٢
استحقاق  ١٥٣ـ ٢٢٩
إِسْ َتحْ َك َم ٢٨٥
إِسْ ت ِْخ َفاف  ١٦٢ـ  ٢٣٩ـ ٢٨٥
إِسْ ت ِْد َراك ٩٢
إِسْ َترْ َس َل ٢٨
إِسْ َترْ َشدَ ١١
إِسْ َترْ َو َح ٥٨
إِسْ َت َزاد ١٩٧
إِسْ َت ْز َر  ٢٦٣ـ ٢٦٤
إِسْ َت َسرَّ  ١٩٢ـ ١٩٥
ف ١٤
إِسْ َت ْش َر َ
إِسْ تِ ْش َعار  ٣٤٨ـ ٣٤٩
إِسْ َت ْش َع َر  ٣٤٨ـ  ٣٧٣ـ ٤٠٠
إِسْ تِصْ َغار  ١٦٢ـ  ١٩٦ـ  ٢٣٩ـ ٣٥٦
إِسْ َتصْ َغرَ ٣٨٧
ضرَّ ٢٦٩
إِسْ َت َ
إِسْ َت َطاعَ ٢٧٢
إِسْ َت َطا َل ٣٢٥
إِسْ َت ْظھَرَ ٣٣٧
اَسْ َتع ََّد ٣٠٥
إِسْ تِعْ َظام  ١٩٦ـ ٢٢٢
إِسْ Iتِعْ َمال  ٨٧ـ  ١٥٢ـ  ١٦٨ـ  ٢٠٨ـ
 ٢٠٩ـ  ٢٥٩ـ  ٢٩٨ـ  ٣٠٢ـ  ٣١٨ـ
٤٠٣
إِسْ َ Iتعْ َم َل  ٢٨ـ  ٢٩ـ  ٦٧ـ  ٧٦ـ  ٨٧ـ ٨٩
ـ  ٩٧ـ ٢٨٧

إِرْ تِضاء  ١١٩ـ ٢٦٠
إِرْ تِ َكاب  ٥٣ـ  ١٧٠ـ  ١٨٢ـ  ٢٦٧ـ ٣٦٩
إِرْ َتدَ َع  ٢٦٨ـ  ٢٨٨ـ ٣٦٦
إِرْ َت َقى ٤٠١
ب  ١٤٨ـ  ٢٦٨ـ ٣٠٣
إِرْ َت َك َ
إِرْ َت َھ َن ١٥٥
إِرْ تِياض  ١٢ـ  ٢٥٨ـ  ٢٧٨ـ  ٢٩٦ـ ٣٠٠
ـ ٣١٠
أَرْ َذال ١٣٠
أَرْ ش ٢٨١
أَرْ َشدَ ٣٧
ضى ٣٢٥
أر َ
أَ َرى ٣٧١
إِ ْزدَ ادَ ١٤٦
إِ ْز ِد َياد ٢٢٧
إِسْ تِ ْئصَال ٨١
إِسْ َتب ََّد ٣٣٠
إِسْ تِبْدَ اد ١٨٨
إِسْ َتجَ ابَ  ٢٥٦ـ ٢٧٣
إِسْ َتجَ ارَ ١٤٩
إِسْ َتجَ َ
از ٣٤٦
إِسْ َت َحبَّ  ٥٢ـ  ٢١٣ـ ٢٢٤
إِسْ تِحْ َسان  ١٩٦ـ ٢٩٩
إِسْ َتحْ َس َIن  ٩١ـ  ٩٧ـ  ٢٥٦ـ  ٣٣٢ـ ٣٣٣
ـ  ٣٤٣ـ  ٣٤٤ـ  ٣٤٧ـ ٣٤٨
إِسْ َت َح َّق  ١٥٤ـ  ٢٨١ـ ٣٣٤
٩٢

إِسْ تِ َغ َاثة ٢٢١
ب ٢٢٨
إِسْ َت ْغ َر َ
إِسْ َت ْغ َنى ١٢٧
إِسْ َت َفاقَ ٢٩٣
إِسْ تِ ْف َراغ ٣٧٩
إِسْ َت ْف َر َغ  ٧ـ ٤٠٣
إِسْ َت َف َّز  ٢٩ـ ٢٣٨
إِسْ تِ ْف َھام ١٢٧
إِسْ َت ْق َب َح  ٩١ـ  ٢٠٦ـ  ٢٨٠ـ ٢٨٨
إِسْ تِ ْك َثار  ١٧٠ـ  ١٧٢ـ  ٢٢٢ـ ٢٧٠
إِسْ َت ْك َث َر ٣٩٠
إِسْ َت ْك َفى ٣٣٧
إِسْ تِ َماع  ٥٢ـ  ٢٧١ـ ٢٧٣
إِسْ تِ َمال ٢٧٢
إِسْ تِ ْم َرار ٢٠
إِسْ َتمَرَّ  ٧٢ـ  ٩٨ـ  ٢٦١ـ ٢٨٢
إِسْ َتھَانَ ٣٣٤
إِسْ تِھَا َنة  ١٥٦ـ  ١٩٦ـ ٢٠٢
إِسْ تِ ْھ َتار ٢٧٥
إِسْ ت َِواء ١٦٨
إِسْ َت ْوحَ شَ  ٥٢ـ  ٥٨ـ  ٢٦١ـ ٣٦٧
إِسْ َت ْودَ َع  ١٣٨ـ  ١٤٠ـ ١٨٨
إِسْ َتولَى  ٤٩ـ  ٥٠ـ ٢٩٣
أَسْ َر َع  ٢٧٩ـ  ٢٨٢ـ  ٢٨٥ـ ٤٠٠
ف  ٧١ـ  ١٢٢ـ ٢٨١
أَسْ َر َ

إِسْ عَاف ٣٤٤
أَسْ َفه ٧٨
إِسْ م ١٢٤
أَسْ َھل ٢٧٥
أَسْ َو ْأ  ٥٧ـ ٣٠٥
ار ٣١٨
أَ َش َ
ارة ١٢٧
إِ َش َ
ان  ٢٠٧ـ ٢١٤
أَ َش َ
أَ ْش َبه  ٥١ـ  ٧٢ـ ٣١٢
إِ ْش َت َ
اق  ١٤ـ  ٢٧٧ـ ٣٢٩
إِ ْش َت َب َه ١٥
إِ ْش َت َّد ٧٠
ك  ٤٦ـ ٦٨
إِ ْش َت َر َ
أَ َش َّد  ١٣٧ـ  ٣٤١ـ  ٣٤٣ـ ٣٨٢
أَ َشرّ ١٨١
أَ ْشرَ ف  ٣ـ  ٢٩٢ـ  ٣٥٢ـ ٣٨٠
أَ ْشرَ فَ ٢٩٦
أَ َشرَ كَ ٣٣٠
أَ ْش َنعَ ٣١٢
إِصْ رَ ار ٣٨
إِصْ َغاء ١٢٧
أَصْ َ Iغر  ١٢١ـ  ١٢٣ـ  ١٣٠ـ  ٢٢٢ـ
 ٢٣٨ـ ٤٠٠
أَصْ ل ٣١٦
إِصْ الَح  ٢٤٥ـ  ٢٩٥ـ  ٣٠٠ـ ٣٤٤
أَصْ لَ َح  ٢٩٧ـ ٣٠٧
أَصْ لَح ٢٨٦
٩٣

أَصْ َون ٢٧٣
ضرَّ  ١٣٥ـ ٣٠٦
أَ َ
ضرّ  ٦٩ـ ٢١٦
أَ َ
إِضْ َرار ٣٠٥
إِضْ َطرَّ  ٢٦٤ـ ٣٣٥
إِضْ طِ رار  ١٢٤ـ ٣٣٣
إِضْ َمار  ٢٠٨ـ ٢١٠
إِ ْط َراح  ٧ـ  ١٧٤ـ  ٢٩٨ـ ٣٠٧
أَ ْطلَ َع  ٣٩٨ـ ٣٩٩
إِ ْظ َھار  ١٤٢ـ  ١٤٥ـ  ١٧٦ـ  ٢٠٠ـ ٢٠٨
ـ  ٢٢١ـ ٣٧٣
أَ ْظ َھ َر ٣٩٩
ان ١٧٣
أَ َع َ
إِعْ َتادَ  ٢٧٤ـ ٣٨٩
إِعْ َت َّد ٣٣١
إِعْ تِدَ اد  ١٦٢ـ  ٢٢٢ـ ٣٣١
إِعْ تِدَ ال  ٣١ـ  ١١٨ـ  ٢٢١ـ  ٣٢٤ـ  ٣٣٠ـ
٣٣٦
إِعْ تِ َقاد  ١٥١ـ ٢٨١
إِعْ َت َقIدَ  ٢٣٨ـ  ٢٤٦ـ  ٢٨١ـ  ٣٣٤ـ ٣٤٦
ـ  ٣٦٢ـ  ٣٦٩ـ  ٣٧٧ـ ٣٧٨
إِعْ َت َمدَ  ٢٩١ـ  ٣٢١ـ  ٣٢٢ـ  ٣٦٧ـ ٣٧٢
إِعْ َت َنى ٣٤٢
إِعْ تِ َياد  ٤١ـ  ١١٧ـ  ٢٤٥ـ  ٢٥٧ـ  ٢٥٨ـ
 ٣٠٠ـ  ٣١٨ـ ٣٢٩

إِعْ جَ IIاب  ١٤٣ـ  ٢٠٢ـ  ٣٥٦ـ  ٣٩٠ـ
٣٩٤
ب  ٩١ـ ١٩٧
ج َ
أُعْ ِ
أَ َع َّد  ٤٣ـ  ٣٠٦ـ ٣٣٧
إِعْ دَام ٢١٧
أَعْ دَ َم ٢٨٤
إِعْ َراض ٣٢٨
أَ َع ّز ٣٢٩
أَعْ َطى  ٣١٤ـ ٣٤٢
أَعْ َظم  ١٢٤ـ  ٣٢٩ـ  ٣٨٠ـ ٣٩٠
أَعْ لَ َم ٣٩٨
أَعْ لَى  ١٥٨ـ  ٣٠٨ـ ٣١٦
أَ َع َم َل  ١١٥ـ ٣٥٨
إِ ْغتِ َيال ١٥٢
أَ ْغ َرى ٣٢٥
أَ ْغ َنى  ٢٢١ـ  ٢٤٧ـ ٣٣٥
إِ ْفتِ َقار ٣١
إِ ْف َت َقدَ  ٢٤١ـ ٢٤٥
أَ ْفحَ شَ  ٧١ـ  ١٢٢ـ ٢٨١
إِ ْفرَ اط  ١٨١ـ ٣٢١
إِ ْف َشاء  ١٩١ـ  ١٩٢ـ ١٩٤
ضل  ٢٤٧ـ  ٢٤٨ـ  ٣٢٩ـ ٣٧١
أَ ْف َ
أَ َقا َم  ١١٨ـ ٢٣٩
أَ ْقَ Iبح  ٥٤ـ  ١٦١ـ  ١٧٧ـ  ١٧٨ـ  ١٨١ـ
 ١٨٧ـ  ٢٢٣ـ  ٣٦٠ـ  ٣٨١ـ ٤٠٤
٩٤

إِ ْقتِحَ ام ١٥٧
إِ ْقتِداء  ٦١ـ ٢٩٧
إِ ْق َتدَى ١١١
ِصاد ٢٧٦
إِ ْقت َ
ِصار ١٢٠
إِ ْقت َ
ِصاص  ٣٤٦ـ ٣٦٦
إِ ْقت َ
صIَ Iر  ١١٩ـ  ٢٦٠ـ  ٢٦٩ـ  ٢٧٣ـ
إِ ْق َت َ
 ٢٨٨ـ ٢٣٠
ضى  ٢٨٨ـ  ٢٩٧ـ ٣٤٩
إِ ْق َت َ
إِ ْقتِ َناء  ٧ـ  ٣٣٤ـ  ٣٨٧ـ ٤٠١
إِ ْق َت َنى  ٢٩٣ـ ٣١٦
إِ ْقدَ ام  ١٥٦ـ ٢٨٠
أَ ْقدَ َر  ١٢٦ـ ٣٢٩
أَ ْقدَ َم  ٧٣ـ  ٧٧ـ  ٢٨٧ـ  ٣٣٩ـ ٣٩٦
أَ َق َّل  ٢٧١ـ ٢٧٥
أَ َق ّل  ١٨٣ـ  ٢١٣ـ ٣١٦
إِ ْقالَل  ١٢٤ـ ٢٧٣
أَ ْق َنعَ ٣٠٨
أَ ْق َوى ٦٩
أَ ْكبَر ١٤٤
إِ ْكتِسَاب  ٧ـ  ٥٤ـ  ٥٦ـ  ٨٠ـ  ٩٤ـ  ١٠٤ـ
 ١٢٠ـ  ١٢٣ـ  ١٧٢ـ  ١٩٧ـ  ٢٢٧ـ
 ٣٣٥ـ ٣٨٧
ب  ١٠٤ـ  ١٠٥ـ ٢٩٣
إِ ْك َت َس َ
إِ ْك َت َسى ٨
إِ ْكت َِراث ٢٣٩

إِ ْكتِ َفاء ١١٨
أَ َك َث َIر  ٥٢ـ  ٧١ـ  ١٠٥ـ  ٢٦٢ـ  ٢٦٦ـ
 ٢٧٠ـ ٣٢٠
أَ ْك َثIر  ١٨ـ  ٢٥ـ  ٢٧ـ  ٧٨ـ  ١٠٤ـ ١١٠
ـ ١١٩ Iـ  ١٣٧ـ  ١٥٧ـ  ٢٠٧ـ  ٢١٤ـ
 ٢٤٦ـ  ٢٥٢ـ  ٢٦٧ـ  ٢٨٥ـ  ٣٠٦ـ
 ٣٠٧ـ  ٣١٠ـ  ٣٢٩ـ  ٣٣١ـ  ٣٣٣ـ
 ٣٣٩ـ  ٣٦٦ـ  ٣٩٤ـ ٣٩٩
إِ ْك َثار  ١٢٤ـ ١٧٤
إِ ْك َرام  ١٤٢ـ ٢٢٩
أَ ْك َر َم ٣٣١
ب  ١٥٩ـ  ١٨٢ـ  ٢٧٥ـ ٢٨٤
أَ ْك َس َ
إِآلھِي ٣٥١
إِ ْلت َِزام ٣٣٣
آلَة  ١٩ـ  ٢٣٠ـ  ٢٤٦ـ  ٣٠٠ـ ٣٣٤
أَ ْلحَ َق  ٨ـ  ١٤٨ـ  ٢٦٤ـ ٣٠٧
أَ ْل َز َم ٤٠١
أَلِIفَ  ١٢ـ  ٩٨ـ  ٢٦١ـ  ٢٧٤ـ  ٣٢٤ـ
٣٦٧
إِ ْلف ٤١
أَلَم  ٧٤ـ  ١٨٤ـ ٢٧٤
أ١ r
أَ ْل َيق  ١٥٧ـ ٢٣٨
آلَى ٨١
٩٥

أَمَا َنة  ١٣٨ـ  ١٣٩ـ ١٤٠
إِمْ تِ َنان  ١٦٢ـ ٣٣١
أَمْ Iر  ٣ـ  ٣١ـ  ٧٣ـ  ٨١ـ  ٨٨ـ  ٨٩ـ ٩٢
ـ ١٢٧ Iـ  ١٤٦ـ  ١٥٥ـ  ١٦٢ـ  ١٦٥ـ
 ١٦٨ـ  ١٧٦ـ  ١٧٧ـ  ٢٢٢ـ  ٢٢٤ـ
 ٢٤٥ـ  ٢٩٦ـ  ٢٩٧ـ  ٣٠٣ـ  ٣١٧ـ
 ٣٣٧ـ  ٣٦٣ـ  ٣٧٨ـ ٣٩٣
أَ َم َر  ٣١٨ـ ٣٩٨
إِ ْم َساك ١٢٧
أَ ْم َس َك  ١٢٦ـ ٣٤٦
إِ ْم َعان ٣٠١
إِ ْم َكان ٢١٠
أَمْ َك َIن  ٤١ـ  ٧٦ـ  ٩٢ـ  ١٦٢ـ  ٢٠٥ـ
 ٢٦٩ـ  ٢٩٠ـ  ٢٩٨ـ ٣٩٣
أَ َمل ٢٢٢
أَمِنَ  ٢١٥ـ ٣٠٩
آمين ٤٠٦
أَمين ٣٧٤
إِ ْن َب َغIى  ٢٢٨ـ  ٢٦٢ـ  ٢٦٥ـ  ٢٧١ـ ٢٧٤
ـ ٢٧٧ Iـ  ٢٨١ـ  ٢٨٣ـ  ٢٨٥ـ  ٢٨٧ـ
 ٢٩١ـ  ٢٩٦ـ  ٣٠٨ـ  ٣١٩ـ  ٣٢١ـ
 ٣٢٦ـ  ٣٣٠ـ  ٣٣٤ـ  ٣٣٥ـ  ٣٤٦ـ
 ٣٥٠ـ  ٣٦١ـ  ٣٦٩ـ  ٣٧٨ـ  ٣٨٢ـ
 ٣٩٢ـ  ٣٩٨ـ

٣٩٩
أَ ْن َب َه ٣٩٩
إِ ْنتِ َشار  ٢٣٦ـ ٣٧٥
إِ ْن َت َش َر ٣٧٦
ص َح ٣٧٥
إِ ْن َت َ
ص َر ٢٦١
إِ ْن َت َ
إِ ْنتِ َفاع  ٣١ـ  ١٣٧ـ  ١٥٥ـ ٣٣٤
إِ ْن َت َف َع  ١٩ـ  ١٣٦ـ ٣٠٤
إِ ْنتِ َقال ٢٥٦
إِ ْنتِ َقIام  ٧١ـ  ٧٤ـ  ١٢٥ـ  ١٢٦ـ ٢١٠
 ٢٨١ـ ٣٠٣
ش ٢٩٢
إِ ْن َت َع َ
إِ ْن َتھى  ٥٧ـ  ١٣٣ـ  ١٥٤ـ  ١٩٧ـ ٢٥٧
 ٢٨٠ـ  ٣١٢ـ ٣١٤
إِ ْن َجلَى ٣٠٣
أَنِسَ  ١٢ـ  ٢٦١ـ  ٣٢٠ـ ٣٣١
إِ ْن َسIان  ٢ـ  ٤ـ  ٥ـ  ٧ـ  ١٣ـ  ٢١ـ ٢٧
 ٢٨ـ  ٢٩ـ  ٤٧ـ  ٤٨ـ  ٤٩ـ  ٥١ـ ٦٦
 ٦٨ـ  ٧٠ـ  ٧٢ـ  ٧٨ـ  ٨٧ـ  ٨٩ـ ٩٠
 ٩١ـ  ٩٢ـ  ١٠٤ـ  ١١٥ـ  ١٢٩ـ ١٣٤
 ١٣٨ـ  ١٤٣ـ  ١٤٥ـ  ١٤٨ـ ١٦٢
 ١٦٦ـ  ١٨٦ـ  ١٨٧ـ  ١٨٨ـ ١٩٤
 ١٩٦ـ  ١٩٨ـ  ٢١٧ـ  ٢٢٦ـ ٢٢٨
 ٢٣٣ـ  ٢٤٣ـ  ٢٤٤ـ  ٢٤٥ـ ٢٤٩
 ٢٥١ـ  ٢٥٣ـ
٩٦

ـ
ـ

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

إِھْ َتدَى ١٢
ِضام  ١٦٦ـ ١٦٧
إِھْ ت َ
إِھْ َت َّم  ٣٣٩ـ ٣٤٢
إِھْ تِ َمام ٣٣٩
أَھْ دَى ٣٩٩
أَھْ ل  ٨ـ  ١١ـ  ٥٢ـ  ١٠٥ـ  ١٠٧ـ  ١٢٢ـ
 ١٢٩ـ  ١٣٠ـ  ١٤٤ـ  ١٥٢ـ  ١٧٨ـ
 ٢٢٨ـ  ٢٣٢ـ  ٢٣٨ـ  ٢٤٩ـ  ٢٦٢ـ
 ٢٦٣ـ  ٢٦٥ـ  ٢٧٠ـ  ٢٩٦ـ  ٢٩٧ـ
 ٣٠٧ـ  ٣١٨ـ  ٣١٩ـ  ٣٢٠ـ  ٣٢٩ـ
 ٣٣١ـ  ٣٣٨ـ  ٣٤٢ـ ٣٦٠
أَھْ َم َل ٣٢٥
أَھْ َون ٢٧٥
أَ ْو َثق ١٣١
ب ٢٩٧
أَ ْو َج َ
أَ ْوجَ عَ ٣٤٧
أَ ْوحَ شَ ٣٠٧
أَ ْود ١١٨
أَ ْو َقعَ ٧٧
أَ ْو َقفَ ٣٩٩
أَوَّ ل  ٩٢ـ  ٢٥٦ـ  ٢٦٩ـ  ٢٧٣ـ  ٢٧٤ـ
 ٢٩١ـ  ٢٩٦ـ ٣٤٢
أَ ْولَIى  ٤ـ  ٢٤٥ـ  ٣٨٠ـ  ٣٨٦ـ  ٣٨٩ـ
٤٠٣
أَ ْو َھ َن ٣٢٥
إِي َثار  ١٢٠ـ  ٢٣٦ـ  ٢٣٩ـ ٣٤٣

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

 ٢٦٠ـ  ٢٦٨ـ  ٢٧٤ـ  ٢٧٩ـ ٢٩٥
 ٢٩٦ـ  ٢٩٨ـ  ٣٠٦ـ  ٣١٠ـ ٣١١
 ٣١٢ـ  ٣١٣ـ  ٣١٤ـ  ٣١٥ـ ٣٢١
 ٣٣٢ـ  ٣٣٣ـ  ٣٤٠ـ  ٣٥٢ـ ٣٥٣
 ٣٥٧ـ  ٣٥٨ـ  ٣٦٧ـ  ٣٧١ـ ٣٧٤
 ٣٧٦ـ  ٣٧٩ـ  ٣٨٤ـ  ٣٩٤ـ ٤٠٢
إِ ْنسَانيّ  ١١٦ـ  ٣٢٩ـ ٤٠١
إِ ْن َسانِ َية  ٣٥١ـ ٣٧٩
اف  ٢٥٠ـ ٢٧٢
ض َ
إِ ْن َ
إِ ْنطِ َباع  ٦١ـ ٢٥٧
إِ ْن َط َب َع ٣٢٤
إِ ْن َعام ٣٤٢
ِIف  ١٦ـ  ٣٤ـ  ٢٧٩ـ  ٢٩٢ـ  ٢٩٩ـ
أَن َ
 ٣٤٩ـ  ٣٦٧ـ ٤٠٠
إِ ْن َفاق ٣٦١
أ َن َفة  ٨٨ـ  ١٦٤ـ  ١٦٥ـ ١٦٧
أَ ْن َفس ٣
أَ ْن َف َق  ٣٣٦ـ ٣٤٢
أَ ْن َفع ٣٠١
إِ ْن َقIادَ  ٣٣ـ  ٥١ـ  ٦٩ـ  ٧٠ـ  ٨٧ـ  ٢٨٢ـ
 ٢٩٥ـ  ٣٢٤ـ ٣٥٧
إِ ْنقِ َباض  ١٢٣ـ ١٢٨
ض  ٥٢ـ ٣٢٢
إِ ْن َق َب َ
إِ ْن َك َس َر  ٢٦١ـ  ٢٨٠ـ ٢٨٢
إِ ْن ِھ َماك  ٦١ـ  ١٧٠ـ  ٢٨٨ـ ٣٢٨

٩٧

أي ً
ضIا  ١٢ـ  ١٣ـ  ١٥ـ  ١٩ـ  ٤٥ـ ٧٥
 ٨٨ـ  ٩٣ـ  ١٠٦ـ  ١٠٧ـ  ١٢٣ـ ١٤٠
 ١٩٤ـ  ١٩٥ـ  ١٩٩ـ  ٢٣٧ـ ٢٤٩
 ٢٥٢ـ  ٢٥٦ـ  ٢٦٥ـ  ٢٨٥ـ ٢٩٧
 ٢٩٨ـ  ٣٠٧ـ  ٣١٩ـ  ٣٢١ـ ٣٣٣
 ٣٣٤ـ  ٣٣٦ـ  ٣٤٣ـ  ٣٤٩ـ ٣٥٠
٣٧١
َ
ْضافة ٣٩٥
إِي َ
إِي َقاع  ٧١ـ  ١٧٦ـ ١٩٥

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

٣٠١
َب ْذل  ١٥٣ـ  ١٥٥ـ ١٦٢
بِرّ  ٣٣١ـ  ٣٣٩ـ  ٣٤٠ـ ٣٤٢
َبرَّ ا ٣٤٢
بُرُ وز ١٢٤
َب َّزة ٢٣٠
َب َسط ٣٢٠
َب َشا َشة ٢٠٢
بِ ْشر ) ُب ْشر (  ١٤٥ـ  ١٤٦ـ ٣٩٩
َب َش ِريَّة ٣٧٩
ب ُْطش ١٧٦
َب َط َل ٢٤١
بُعْ د ) َبعْ د (  ٥٨ـ ٢٣٦
َبعْ Iض  ١٨ـ  ٢١ـ  ٤٠ـ  ٤٢ـ  ٤٣ـ  ٦٣ـ
 ٨٣ـ  ٩٩ـ  ١١١ـ  ٢٢٥ـ ٢٤٦
َبع ْ
ِيد  ٣١٤ـ  ٣٢٥ـ  ٣٢٧ـ ٣٢٨
َبغِضَ  ١٩٩ـ  ٢١٤ـ  ٢٧٧ـ ٣٩٢
ب ُْغض ١٨٤
ب ُْغ َي ُة ٣١٤
بِغِيض ٣٥٦
َب َقاء  ٢٣٤ـ  ٢٣٦ـ ٢٤٠
ِIي  ٢٣ـ  ١٩٧ـ  ٢٣٣ـ  ٢٣٧ـ  ٢٥٤ـ
َبق َ
 ٣٠٩ـ  ٣١١ـ  ٣٣٧ـ  ٣٦١ـ ٤٠١
َبقِيَّة
ب َّكتَ ٣٩٥

ب
َبادَ َر  ٩٢ـ  ٢٣٨ـ ٢٧٦
َبادِي ٣٧٣
َبIاقي  ٤١ـ  ٩٢ـ  ١١٣ـ  ١٣١ـ  ١٤٨ـ
 ٢٩٠ـ  ٣٠٢ـ  ٣٠٦ـ  ٣٣٨ـ ٣٤٢
َبالَى ٢٦٨
َبا َھى ٨
َبتـَّة ٢٨٦
ب ُْخIل  ٢٤ـ  ١٥٥ـ  ٢١٢ـ  ٢١٣ـ  ٢١٤ـ
٢٥١
َبخِيل  ٢٥١ـ ٣٤٠
ُب ّد  ٢٧٣ـ ٢٨٦
بَدَأَ ٢٩٦
بَدَا ٣٣١
ب ََذ َل  ٧ـ  ١٣٤ـ  ١٥٤ـ  ١٨٦ـ
٩٨

جيل  ٢٦٦ـ ٢٢٩
َت ْب ِ
َت َب ُّذل  ١٢٢ـ  ١٢٤ـ  ١٧٤ـ ١٨٢
َت ْبذِير  ١٥٤ـ ٣٣٦
َت َبسُّم  ١٤٥ـ  ٢٠٠ـ ٢٠٢
بع  ٢٤٥ـ ٢٩٠
َت َ
َت َبع ١١١
َت ْبكِيت ٣٩٦
َت َبي ََّن ٣٠٠
َت َتب ََّع ٣٧١
َت َت ُّبع ٣٧٠
َت َجمُّل  ٩٤ـ  ٢٦٤ـ ٣٨٠
ب  ١١٦ـ  ١٤٣ـ  ٢٦٦ـ  ٢٦٨ـ ٢٦٩
َت َج َّن َ
ـ ٢٧٣ Iـ  ٢٨٣ـ  ٢٨٥ـ  ٢٨٦ـ  ٣٢١ـ
٣٦٧
َت َج ُّنIب  ١٢ـ  ٣٨ـ  ١١٦ـ  ٢٥٧ـ  ٢٦٧ـ
 ٢٩٩ـ ٣٦٨
َتجْ ِويد ٢٧٤
َتحَ بُّب ١٤٦
َتحَ َّذر ١٢٣
َتحَ رَّ رَ ١٤٣
َتحَ رَّ َز ٣٦١
َت َحرُّ ز ٣٩٣
َت َحرُّ ك  ١٢٧ـ ١٧٧
َت َحرِّ ي ٩
َتحْ ِريف ١٨٩
َت َح ُّفظ  ٢٨ـ  ١٢٢ـ  ١٢٧ـ ١٧٤
َت َحلَّى ٣١٩
َتحْ لِ َية ٣٠٠

َبالَ َغة ٣١٩
َبلَ َغ  ٢٧٧ـ  ٣٠٨ـ  ٣٧١ـ ٤٠١
َبلَّغ  ١٩٤ـ ١٩٥
ُبلُIوغ  ٤ـ  ٩ـ  ٢٢٢ـ  ٣٠٩ـ  ٣١٥ـ ٣٢٦
ـ  ٣٧٩ـ  ٣٨٠ـ ٣٨٢
ب َِھيمَIة  ٢٨ـ  ٢٩ـ  ٥١ـ  ٣٤٦ـ  ٣٤٧ـ
 ٣٤٨ـ ٣٤٩
َب َوار ٨١

ت
َتابِع ١١١
َتأْخِير ١٦٨
َتأ َ ُّدب  ٦٦ـ ٨٦
َتأْدِيب  ٥٩ـ  ٨٩ـ  ٩٤ـ ٣٦٦
َتأْ ِد َية ١٨٩
ارك ٢٧٠
َت ِ
َتاقَ  ١٨ـ  ٢٦٠ـ  ٢٧٠ـ ٢٧٦
َتأ َ َّكدَ ٣٥٦
َتأَلُّم ٢١٧
ف ١٤٦
تآلَ َ
َتأْلِيف ١
َتIام  ١٣ـ  ٣١١ـ  ٣١٢ـ  ٣١٥ـ  ٣٢١ـ
 ٣٣٤ـ  ٣٤٠ـ  ٣٧٨ـ  ٣٨٤ـ ٤٠٢
َتأ َ َّم َل  ٢٤٥ـ ٣٠٣
َت َب َج َح ٣٣١

٩٩

َتIرْ ك  ١٧ـ  ٣٥ـ  ١٢٠ـ  ١٢٥ـ  ١٤٢ـ
١٧٤
َترْ ھِيب ٣٩
َت َرؤُ س  ٧٥ـ  ١٤٢ـ ٣٢٦
َت َر َّوى ٢٨٧
ُت َرى ٢٢٧
َت ِزيد ٢٤٩
َت َسرَّ َع ٧١
َت َسرُّ ع  ١٢٧ـ  ٢٨٨ـ ٣٠٣
َت َس ُّفه ٢٧٩
َتسْ كِين ٢٨٤
َت َسلُّط ٣٥٦
َت َسھَّل ١٢٠
َت َشبُّه  ١٠٧ـ  ١١٦ـ  ١٥٨ـ ٢٧٠
َت َشرَّ ر  ٧٧ـ ٣٠٥
تشرُّ ر  ٢٤ـ  ٩٥ـ  ١٩٥ـ  ٣٦٣ـ ٣٦٤
َت َشرَّ فَ ٢٩٩
َت َش ِّفي ٧١
َت َشوَّ ق ١٤
ص َّفح ٤٠٣
َت َ
َتصْ ُدر
ف ١٣٨
صرَّ َ
َت َ
ص َّفح ١٨
َت َ
ص َّن َع ٣٤
َت َ
ص ُّنع  ٢٣٢ـ ٣٠٠
َت َ
ص ُّون  ١٢٢ـ  ١٢٣ـ ٢٦٤
َت َ
ضا ِعيف ٤٠٣
َت َ

َتحَ مَّل ٣٩٩
َت َحمُّل ٢٢١
َت َح َّن َن  ٢٨٥ـ ٣٦٠
َت َح ُّنن ٣٥٠
َت ْخ ِريْج ٣٣٦
َت َخلُّص  ٢٥٦ـ ٤٠٠
َت َخلُّIق  ١٠٧ـ  ١٥٢ـ  ٢٤٥ـ  ٢٥٦ـ ٢٩٩
ـ ٤٠١
َت ْخويف ٣٩
َتدَاوُ ل ٢٣٦
َتدَ ب ََّر ٤٠٣
ب ٢٥٧
تدَ رَّ َ
َتدَ رُّ ب  ١٢ـ  ٣٧ـ ٤١
تدَ رَّ ج ٢٥٧
َتدَ رُّ ج  ٢٥٩ـ  ٢٧٦ـ ٣١٠
َت ْد ِريج  ٣٧ـ ٣٢٣
َت ْدقِيق ٣٠١
َتدَ ُّنس ٢٩٩
َت َذ َّكرَ  ٢٦٠ـ ٢٨٠
َت ْIذلِيل  ٥٠ـ  ٢٥٩ـ  ٢٦٠ـ  ٢٧٨ـ  ٢٧٩ـ
 ٢٨٣ـ  ٢٨٤ـ  ٢٨٧ـ  ٢٩٥ـ ٣٠٠
ب ٢٤٦
َت َر َّت َ
َترتِيب ٣٢٣
َت َر ُّفع  ١٢٣ـ ١٩٦
َت َر َّقى  ٤١ـ ٢٩٦
َت َرقي ١٥٨
ك ٢٤١
َت َر َ
١٠٠

َت َطرُّ ق ٤٠٣
َت َطھَّر ٣٩٨
َت َظا َھ َر ٣٣
َت َع َّذ َر  ٣٦ـ  ٥٦ـ ٣٠١
َت َعرُّ ض  ٥٣ـ ١٦٦
ف ٣٩٣
َت َعرَّ َ
َت َع ُّسف ١٧٢
َتعْ ظِ يم  ١٤٢ـ ٢٢٦
َت َع ُّفف  ١٣٨ـ  ٢٦٤ـ ٢٧٧
َت َعلَّ َق  ٦٢ـ ٢٧٨
َت َّعمُد ٢٢
َت َع َّم َل  ٢٤٤ـ ٣٠٥
َت َعمُّل  ٣٧ـ ٢٥٨
َت َعھُّد ٣١٠
َتعْ يير ٣٧٠
َت َف َ
اخرَ ٢٤٦
َت َفاضَ َل  ٢٥ـ  ٢٦ـ  ٢٤٦ـ  ٢٤٧ـ ٢٥٢
َت َفرُّ ج ٣٢٠
َت َفرُّ غ ٢٥٧
َت ْف ِريق ٣٣٦
َت ْفصِ يل ٣١٥
ضل ٣٤٠
َت َف ُّ
َت َف َّقدَ  ٢٤٩ـ  ٢٨٢ـ  ٣٣١ـ  ٣٤٢ـ ٣٩٨
َت َف ُّقد  ٢٤٩ـ ٢٧٩
َت َف ُّكه ٣٢٠
َت َف ُّوه ١٧٤

َت ْقتِير ٣٤١
َت َق َّد َم  ٢٥٩ـ ٣٩٨
َت ْقدِيم  ٥٩ـ  ١٦٨ـ ٤٠٢
َت َقرُّ ب ٣٩٦
َت َقسُّط ١٦٨
َت ْقصِ ير  ٤ـ  ١١٨ـ  ١٦٨ـ  ٢٢٤ـ ٣٧١
َت ْقطِ يب ٢٠٠
َت َق ُّنع ١٢٠
َت ْق ِو َية  ٢٩٢ـ ٣٠٠
َت َك َّت َم ٣٦٩
َت َكرَّ َر ١٦
َت َكسُّب ١٧٤
َت َكلُّف ١٠٠
َت َكلَّ َم ١٣٩
َت ْكمِيل ٤٠٣
َتلَصُّ ص ٥٤
َتلَقـَّى ٣٩٩
َتلَقـ ِّي ٣٩٢
َت َّم  ٥٥ـ  ١٣٧ـ  ١٥٢ـ ٢٤١
َتمَIام  ٥ـ  ١٣ـ  ١٩ـ  ٣٠٩ـ  ٣١١ـ ٣١٤
ـ ٣١٦ Iـ  ٣١٧ـ  ٣٢١ـ  ٣٢٥ـ  ٣٢٦ـ
 ٣٢٩ـ  ٣٦٨ـ  ٣٧١ـ  ٣٧٨ـ  ٣٧٩ـ
 ٣٨٨ـ  ٤٠١ـ  ٣٠٤ـ ٤٠٤
َت َمسُّك ٣٧٨
َت َم َّك َIن  ٥١ـ  ٧٦ـ  ٢١٠ـ  ٢٥٢ـ  ٢٨٦ـ
 ٢٩٥ـ  ٣٠١ـ
١٠١

َت َو ُّسط  ٢٧٤ـ ٣٠٩
ص َل ٧٦
َت َو َّ
َت َو َّف َر  ٣٢٨ـ ٤٠١
َت َو ُّفر ١٧٠
َت َو ُّقف  ١٢٧ـ ١٧٧
َت َوقي  ٩ـ  ٣٠٥ـ ٣٩٣
َت َي َّق َظ  ١٦ـ  ٢٩٢ـ  ٢٩٣ـ ٢٩٩

٣٢٨
َت َملُّق ٣٩٦
َت َملُّك ١٨٨
َت ْمي ْ
ْيIز  ٢ـ  ٣ـ  ٢٨ـ  ٢٩ـ  ٣٤ـ  ٩٠ـ
 ٢٥٩ـ  ٢٦٨ـ  ٢٩٨ـ  ٣٠١ـ ٣٠٦
َت َمي ََّز  ٩ـ  ٢٩ـ  ٩٠ـ ٣٠٧
َت َناوُ ل ٣١٤
َت َنبَّه  ١٥ـ  ٣٤ـ  ٣٥ـ  ٣٦ـ  ٣٨ـ ٢٩٢
َت ْنبِيه ٤٠٠
َت َن َّز َه  ٢٩٩ـ ٣٩٨
َت َن ُّزه  ١٧ـ ٤٠٠
َت َنعُّم ٢٣٢
َت َن ُّكب  ١٢ـ ١٥١
َت َھاوُ ن  ١٦٢ـ ١٨٤
ك ٢٧٠
َت َھ َّت َ
َت َھ ُّتك  ٢٦٧ـ ٢٧٠
َتھْIذِيب  ١ـ  ٨ـ  ٣٩ـ  ٥٠ـ  ٨٩ـ  ٢٥٦ـ
 ٢٨٩ـ  ٢٩٥ـ  ٣١٦ـ  ٤٠٢ـ ٤٠٥
ضIIع  ١٢٤ـ  ١٤٢ـ  ١٤٤ـ  ١٧٤ـ
َت َوا ُ
 ١٩٦ـ ٣٣٥
َتوا َنى ٣٤٠
َتوانِي ٣٣٩
َت َودَّدَ ٢٨٥
َت َودُّد  ٩٤ـ  ١٣٠ـ ٣٥٠
َت َو َّس َط ٣٠٨

ث
َثابِت ١٣١
َث َبات ١٥٦
َثرْ َوة ٢٤٩
ثِ َقة  ٣٧٤ـ ٣٩٨
َث ْلم ١٢٦
َثالَث  ٤٥ـ  ٤٦ـ ٢٥٩
َث َناء  ٢٢٦ـ  ٢٧٧ـ  ٣٩٩ـ ٤٠١

ج
َجائِع ٢٥٤
َجائِر ٣١
َجائ َِزة ٢٣٨
َجادَ  ١٦٢ـ ٢٥١
َجاذِب ٣٣٩
َجأْش ١٥٦
َجالِب ٢٥١
َجIامع  ١٨ـ  ١٩ـ  ٣١١ـ  ٣٨٣ـ  ٣٨٤ـ
٤٠٢
١٠٢

جَ لَبَ ٣٠٧
جُ لُوس  ١٢٤ـ ١٧٤
َجلِيس  ٢٨٥ـ ٣١٩
َج َمال ٨
َج َم َع  ٣٣١ـ  ٣٥١ـ ٣٦٥
َجمْع  ١٧٢ـ ٣٣١
جُ ْملَة  ٤٢ـ  ١٧٠ـ  ٢٤١ـ ٢٦٩
َجمِيIع  ٦ـ  ١٣ـ  ١٨ـ  ٢٥ـ  ٣١ـ  ٤٠ـ
 ٤٦ـ  ٤٨ـ  ٦٢ـ  ٩٠ـ  ٩٦ـ  ١٠٤ـ ١١٨
ـ ١٢٠ Iـ  ١٣٦ـ  ١٤١ـ  ١٤٦ـ  ١٥٠ـ
 ١٥١ـ  ١٥٢ـ  ١٥٤ـ  ١٥٧ـ  ١٦٦ـ
 ١٦٧ـ  ١٧٠ـ  ١٧٣ـ  ١٧٥ـ  ١٨١ـ
 ١٩٠ـ  ٢٠٩ـ  ٢١٣ـ  ٢١٦ـ  ٢٢٤ـ
 ٢٤٢ـ  ٢٤٤ـ  ٢٧٢ـ  ٢٧٤ـ  ٢٨٠ـ
 ٢٨٦ـ  ٢٨٧ـ  ٢٨٩ـ  ٢٩٠ـ  ٢٩٧ـ
 ٣٠٠ـ  ٣١٣ـ  ٣١٥ـ  ٣٥١ـ  ٣٥٣ـ
 ٣٥٩ـ  ٣٦١ـ  ٣٦٦ـ  ٣٨٤ـ ٣٨٧
جَ مِيل  ١٩ـ  ٢٦ـ  ٤٢ـ  ٨٩ـ  ٩٤ـ  ١٠١ـ
 ١٠٤ـ  ١١٥ـ  ٢٢٦ـ  ٢٣٣ـ  ٢٣٤ـ
 ٢٤٩ـ  ٢٥٧ـ  ٢٥٩ـ  ٢٧٧ـ  ٢٩٩ـ
 ٣٠١ـ  ٣٤٥ـ  ٣٤٩ـ  ٣٦١ـ  ٣٩٩ـ
٤٠١
ج َنا َية  ١٤٩ـ  ٢٨٠ـ  ٢٨١ـ ٣٠٣
ِ

جَ اني  ١٣٣ـ  ٢١٠ـ  ٢٨١ـ ٣٦٦
َجIاه  ١٢٦ـ  ١٣٦ـ  ١٤٣ـ  ١٩٠ـ  ٢٤٦ـ
٢٥٣
َجاھِIل  ١٠٩ـ  ١١٤ـ  ٢٤٦ـ  ٢٤٧ـ ٢٥٠
ـ ٣٤٧
جُ بْن  ٢٤ـ  ٢١٥ـ ٢١٩
َج َبا ٣٤١
جًّ Iدا  ٢٦ـ  ٤٩ـ  ١٥٩ـ  ١٦١ـ  ١٧١ـ
ِ
 ١٩٣ـ  ١٩٥ـ  ٢٠٩ـ  ٢١١ـ  ٢٤٠ـ
 ٢٨١ـ ٣٠٦
جُ رأَة  ٦٩ـ ٧٠
َجرْ ح ٧٣
جُ رْ م ٣٦٦
َج َرى  ١٢ـ  ٢٣ـ  ٢٢٩ـ ٣٤٦
َج َزاء ٢٣٨
ج ْزء ٣٥٢
ِ
جَ َزع  ١٣٢ـ  ١٦١ـ  ١٧٦ـ ٢١٥ـ  ٢١٩ـ
٢٢١
جسْ مَانِي ٤٨
ِ
جَ َسرَ  ٣٧٣ـ ٣٩٦
جَ سَّر ٥٦
َج َسد  ١١٨ـ ٣٥٢
َج َعَ Iل  ٧ـ  ٢٧٧ـ  ٢٨٢ـ  ٢٨٤ـ  ٢٨٧ـ
 ٣٠٨ـ  ٣١٧ـ  ٣١٨ـ  ٣١٩ـ  ٣٢٠ـ
 ٣٢١ـ  ٣٣٠ـ  ٣٣٧ـ  ٣٣٨ـ  ٣٣٩ـ
 ٣٤٢ـ ٣٦١
١٠٣

جُ ْن ِّدي  ١٣٧ـ ٣٤١
ج ْنس  ٢٢٩ـ  ٢٣٥ـ  ٢٦٠ـ ٢٧٤
ِ
جُ ْند  ١٥٥ـ  ١٨٥ـ ٢١٦
َج َنى ٢٨١
َجھْد  ٧ـ ٣٠١
َجھْل  ١١٠ـ ١١١
َج َواب  ١٢٧ـ  ١٧٧ـ ١٧٩
جُ ود ٣٤٢
جُ ودَ ة  ٣٤ـ ٢٨٨
َج ْور  ٧٩ـ  ١٣٣ـ ٢٢٤
جُ ْوع ٢٧٤
َج ْو َھر  ٤٢ـ  ١٠٢ـ ٣٥٣

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

 ٥٣ـ  ٥٧ـ  ٦٣ـ  ٦٦ـ  ٧٤ـ  ٧٩ـ ٨٣
 ٨٦ـ  ٨٩ـ  ١٠٣ـ  ١١٠ـ  ١١٩ـ ١٢٦
 ١٣٢ـ  ١٣٣ـ  ١٨١ـ  ١٩٩ـ ٢٤٦
 ٢٤٧ـ  ٢٤٩ـ  ٢٦١ـ  ٢٧٠ـ ٣٠٥
 ٣٠٦ـ  ٣٢٧ـ  ٣٤٤ـ  ٣٤٦ـ ٣٤٨
 ٣٤٩ـ  ٣٦٦ـ ٣٧٥
حُبّ  ١٨١ـ  ٢٢٦ـ  ٢٣٠ـ ٢٣٥
َحبَّب ٣٥٦
َحبِيب ٣٥٧
َحث ٩٤
َح َّ
ث ٢٢٧
ح َِجاب ١٧١
َح ّد  ٥٧ـ ٣١٢
ح َِّدة  ٢٧٩ـ ٣٢٣
َحIدَث  ٦٠ـ  ٦١ـ  ١٠٥ـ  ١٠٦ـ  ١٠٧ـ
 ١١١ـ  ١٣٠ـ  ١٨٣ـ  ٢٢٧ـ  ٢٣١ـ
٢٧٥
حَ َذرَ  ٢١٥ـ ٣٣٦
حَ رْ ب  ١٨٥ـ  ٢١٦ـ ٢٨٣
حَ رَ سَ ١١٩
حَ ِرصَ  ٣٣٤ـ ٣٧٦
حِرْ ص  ٢٩ـ  ١٢٠ـ  ١٧٢ـ ٣٨٢
َح َر َكة ١٢٧
حُ رْ م  ١٦٦ـ ١٨٨
حُ رْ َمة  ١٣٨ـ  ٣٣١ـ ٣٤٥
َح ِري ٣٠٨

ح
َحائِد ٢٤١
اجIة  ٦٧ـ  ١١٩ـ  ١٢٣ـ  ١٢٤ـ  ١٣٧ـ
َح َ
 ١٥٦ـ  ١٧٧ـ  ٣٣٥ـ  ٣٣٦ـ  ٣٣٧ـ
 ٣٣٨ـ  ٣٤٣ـ ٣٤٤
َحادِث ٢٧٢
َح َ
از  ٨ـ  ٣٨٧ـ ٤٠١
حَ اسَ بَ  ٣٠٦ـ ٣٦٢
حَ اشِ يَة  ١٤٦ـ  ٣١٩ـ  ٣٣١ـ  ٣٧٣ـ ٣٧٤
ـ ٣٩٨
حَ اضِ ر ٢٩
حَ ال  ٦ـ  ١٦ـ  ٢١ـ  ٤٢ـ
١٠٤

ُح ْزن ١٦١
َحسَّ ٢٤٤
َح َسب  ٤٣ـ  ١٠٤ـ ٢٨١
َح َسIد  ٧٩ـ  ٩٥ـ  ١١٠ـ  ٢١٧ـ  ٣٠٤ـ
 ٣٥٦ـ ٣٦٧
َح َس َن  ١٥٢ـ  ١٦٣ـ  ٢٩٨ـ ٣٨٩
َح َّس َن ٣٠٧
حُسْ Iن  ٥ـ  ١٩ـ  ٢٠ـ  ٤٣ـ  ٩١ـ  ١٤٨ـ
 ٢٣٠ـ ٤٠١
َح َسIن  ٣١ـ  ٤٢ـ  ٨٩ـ  ١٠٨ـ  ١١٣ـ
٣٢٤
َح َشم ٢٣٠
ح ْش َمة  ١٢٨ـ  ١٧١ـ ١٧٤
ِ
ص َر ٣٢١
ح
َ َ
ض َر  ٢٦٩ـ ٢٧٠
َح َ
حُ ضُور  ١٢٢ـ  ١٧٤ـ  ٢٧٠ـ ٢٨٣
حَ ّظ  ٢٧٤ـ ٣٣١
حُ ْظ َوة ٣٩٦
حَ َفاء ٢٣٢
حَ َف َظ  ١٣ـ  ١١٨ـ  ٣١٧ـ ٤٠٢
ح ْفظ ١٩٢
ِ
َ
ْ
َحفلة ٥٢
َح ّق  ٨ـ  ٥٤ـ  ١٦٦ـ  ٢٢٤ـ  ٢٤٩ـ ٣١٤
ـ  ٣٣٦ـ  ٣٤١ـ ٣٥٩
ح ْقد  ٧٠ـ  ٧٩ـ  ٢١٠ـ  ٣٠٤ـ ٣٦٧
ِ

حَ قي َقة  ٢٤٦ـ  ٢٥٢ـ  ٢٩٦ـ  ٢٩٧ـ ٣٠٦
ـ  ٣٣٤ـ  ٣٤٠ـ  ٣٥٣ـ ٣٩١
َحقِيقِي  ٨٨ـ  ٢٥٣ـ  ٢٩٩ـ  ٣١٧ـ  ٣٢٩ـ
 ٣٨٦ـ ٤٠١
َح َك َم ١٣٥
ح ْك َمة ٣١٩
ِ
َحكِيم  ١ـ  ٢٤٧ـ  ٣١٨ـ ٣٢٠
َحالَ َوة ٢٧٦
حُ لَّة ٨
ح ِْلIم  ٢٢ـ  ٧٠ـ  ٨٣ـ  ٨٦ـ  ٩٤ـ  ١٢٥ـ
 ١٢٦ـ  ١٧٦ـ ٢٨٤
حُ لو ٢٧٦
َحلَى ٣٧١
ح ِْل َية ٣٥١
َحلِيم  ٨٢ـ  ٨٤ـ ٣٤٨
حَ َم َل  ٣٥ـ  ٥٤ـ  ٧٣ـ  ٨٠ـ  ١١٦ـ ١٨٢
ـ  ١٨٩ـ  ٢٦٧ـ  ٢٧٠ـ ٣٢٥
حَ ْمل  ٧٣ـ ٢٨٣
حَ ِميَّة  ١٦٤ـ ١٦٦
حَ ْو َزة ٢٤١
حَ َوى ٢٤٧
َح َياء  ٢٨ـ  ٢٩ـ  ٥٢ـ  ٩٤ـ  ١٢٨ـ ١٧١
ـ ١٨٢
حِيلَة  ٧٦ـ  ٩٥ـ  ١٥٢ـ  ١٦١ـ ٢٢١
َح َيوان  ٢ـ  ٤٧ـ  ٤٨ـ  ٦٨ـ ٩٠
١٠٥

َخ َرقَ ١٧١
َخ َIرق  ٥٢ـ  ٧٠ـ  ٨٣ـ  ١٧٧ـ ١٧٩
 ١٩١ـ ٢١٩
ُخرُ وج  ١٣٤ـ ٢٢٤
َخسِ يس ١٢٣
َخشِ ن ٢٣٢
َخصَّ ٣٤٢
خِصْ لَة ٧
َخصْ Iم  ٧١ـ  ٧٤ـ  ٧٨ـ  ٢٧٩ـ ٣٢٢
 ٣٤٦ـ ٣٤٨
َخ َطابَة ٣١٩
َخ َطر  ١٥٧ـ ٢٠٦
َخطِ يب  ٢٣٢ـ ٢٤٠
َخ َف َ
ت ٢٩٣
َخ َفرَ ١٤٠
َخف َِي  ٩ـ  ١٢٤ـ ٣٩٤
َخفِيّ  ٣٧٥ـ  ٣٧٦ـ ٣٧٩
خالَف ٢٠٤
ِ
خالَل ٩
ِ
خلَّة  ٧ـ  ١٣٢ـ ١٥٧
ِ
ُ
ص ٣١٣
َخل َ
َخالَ َعة  ١٣٠ـ ٢٦٩
َخ ْلق ٣١٠
ُخلُIق  ٧ـ  ١٠ـ  ٢١ـ  ٢٥ـ  ٤٢ـ ١٢١
 ١٣٢ـ  ١٣٦ـ  ١٣٧ـ  ١٣٩ـ ١٤٦
 ١٤٨ـ  ١٥٢ـ  ١٥٤ـ  ١٥٧ـ ١٥٩
 ١٦٠ـ  ١٦٣ـ  ١٦٧ـ ١٧١

خ

َخائِن ١٩٢
َخادِم  ٧٣ـ  ٢٣٠ـ  ٢٧٩ـ  ٢٨٠ـ ٢٩٨
ارج ٢٥٥
َخ ِ
َخاصَّة  ٦٠ـ  ١٢٢ـ  ١٤١ـ  ١٥٧ـ  ١٦٣ـ
 ١٨٠ـ  ١٩٣ـ  ٢٠٢ـ  ٢٠٣ـ  ٢١٤ـ
 ٢٤٩ـ  ٢٦٣ـ  ٢٧١ـ  ٢٧٩ـ  ٢٩٤ـ
٢٩٧ـ  ٣٢٨ـ  ٣٣١ـ  ٣٤٢ـ  ٣٥٩ـ ٣٦٥
ـ  ٣٧٣ـ  ٣٧٤ـ  ٣٩٨ـ ٤٠٠
ص َم ٧٧
َخا َ
َخافَ ٥٨
َخافِي  ٢٩١ـ  ٣٦٩ـ  ٣٧٢ـ  ٣٧٦ـ ٣٧٧
َخالِص ٧
ُخبْIث  ٤٢ـ  ٥٨ـ  ٩٥ـ  ١١٠ـ  ١٥١ـ
 ٢٠٨ـ  ٢١٠ـ  ٣٠٤ـ  ٣٠٦ـ  ٣٠٧ـ
٣٦٧
َخ َبر  ١٨٩ـ  ٢٦٥ـ ٣٢٠
َخبِيث  ٧٦ـ ١١٤
َخ َت َم ٤٠٥
َخدِي َعة  ٩٥ـ  ١٥١ـ  ٢٠٨ـ  ٢٢٩ـ  ٢٣٥ـ
٣٦٧
َخدَ َع ٢٣٨
َخ َر َج  ١٣٣ـ ٣٧٤

١٠٦

ـ

ـ

ـ
ـ
ـ

ـ ١٧٥
ـ ١٨٢
ـ ١٩١
ـ ٢٠٣
ـ ٢١٦
ـ ٢٣٣

ـ ١٧٧
ـ ١٨٤
ـ ١٩٣
ـ ٢٠٥
ـ ٢١٨
ـ ٢٤٠

ـ ١٧٨
ـ ١٨٥
ـ ١٩٥
ـ ٢٠٩
ـ ٢١٩
ـ ٢٤٤

ـ ١٨٠
ـ ١٨٦
ـ ١٩٧
ـ ٢١١
ـ ٢٢٣
ـ ٢٥٦

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

١٧٣
١٨١
١٩٠
٢٠١
٢١٣
٢٢٧
٢٨٢
ُخ ْلقِيَّة ١٣
َخلَل ٣٣٧
ُخ ْل َوة  ٥٢ـ ٢٦٩
َخلِيع  ٢٦٦ـ ٣٢٢
َخلِيق ٣٢٤
َخلِي َقة  ٨ـ ١٩
َخلَى  ٢٥ـ  ١٢٤ـ  ١٩٧ـ  ٢٤٤ـ ٣٧١
ُخمُول  ١٤٢ـ ٢٩٢
َخ َنا  ١٢٢ـ ١٧٤
َخ ْوف  ١٢٦ـ ٣٤٢
خ َيا َنة  ٥٤ـ  ١٨٨ـ  ١٨٩ـ  ١٩٠ـ ١٩١
ِ
َخيIر  ٤٣ـ  ٩٤ـ  ١١٢ـ  ١٥١ـ  ٢٠٨ـ
 ٢١٧ـ  ٢٥٤ـ  ٢٧٣ـ  ٣٠٥ـ  ٣٠٧ـ
 ٣٤٢ـ  ٣٦١ـ  ٣٦٢ـ  ٣٦٣ـ ٣٦٧
َخيِّر  ١١٣ـ  ١١٦ـ  ٢٤٧ـ ٣٢٠

د
دَ ائِمًا  ١٥٢ـ  ٢٨٢ـ  ٣٠٦ـ  ٣٠٧ـ  ٣٢٣ـ
٤٠٦
دَ َ
اخ َل ١٩٣
دَ ار ٣٦٠
دَ اعِي  ٢٠ـ  ٢٢٧ـ ٣٣٩
دَ افِع ١٦١
دَ ا َم ٢٥٥
دَ َاو َم  ٢٩٢ـ ٣٠٧
ُد ُخول  ١٣٥ـ ٣١٥
دَ رَ جَ ة  ٨ـ  ١٥٨ـ ٣٠٨
دَ رَ سَ ٢٩٢
دَ رْ ك ٢٨١
دَ َعى  ٥٤ـ  ٢٣٣ـ  ٢٣٧ـ ٣٤٤
دَ َف َع  ٢٠٥ـ ٣٤٢
دَ ْفع  ٢٠٥ـ  ٢٧٢ـ  ٢٧٤ـ ٣٤٤
دَ َّق ٢٩٤
دَ َّققَ ٢٩٢
دَ َّل ١٢
دَ َما َثة ٨
دَ َنا ٣٣٥
دَ َنا َءة ١١
دَ َنس  ٣٠٧ـ  ٣٩٨ـ ٤٠٠
ُد ْن َيا ٢٣٩
دَ نيء  ٧ـ  ٣٠ـ  ٨٨ـ  ١٢٣ـ  ١٦٥ـ ٢٣٨
ـ  ٢٧٤ـ  ٣٢٩ـ ٣٤٠
١٠٧

ر

دَھْ ر  ٢٣٣ـ  ٢٣٧ـ ٣٠٢
ُدون  ١٦٢ـ  ٣٠٨ـ  ٣٠٩ـ  ٣١٦ـ  ٣٣٥ـ
٣٧١
دِيIدَ ن  ١٢ـ  ٢٩ـ  ٢٧٧ـ  ٢٨٢ـ  ٢٨٧ـ
٣١٠
دِين  ٢٣٢ـ  ٢٤٠ـ ٢٦٣

ِر َئا َسIة  ٧٦ـ  ٨٠ـ  ٨٨ـ  ٩٤ـ  ١٠٧ـ
 ١١٦ـ  ٢٥٤ـ  ٢٥٥ـ  ٣٢٩ـ  ٣٨٦ـ
٤٠١
رَ اتِب  ٣٢١ـ ٣٤٢
رَ احِم ١٣٢
رَ أسَ ٢٥٤
ضى ٢٩٨
َرا َ
َراغِب  ٩ـ  ٢٥٦ـ ٢٥٧
َر ْأ َفة  ٢٨٤ـ ٣٥٠
َرا َم  ٣٦ـ ٣٦٣
َراھِب  ٢٣٢ـ  ٢٤٠ـ  ٢٦٢ـ ٢٦٥
َرأى  ١٩ـ  ١٥٨ـ  ٢١٧ـ  ٣٠٣ـ  ٣١٦ـ
 ٣٤٤ـ  ٣٥٨ـ ٣٩٠
َر ْأي  ٢٨٧ـ  ٢٨٨ـ  ٣٣٥ـ ٣٤٩
َرئِيس  ١٠٤ـ  ١٢٦ـ  ١٤٤ـ  ١٦٣ـ ١٧٧
ـ ١٨٧ Iـ  ٢٠٢ـ  ٢٠٧ـ  ٢٠٩ـ  ٢٣٢ـ
 ٢٣٣ـ  ٢٣٤ـ  ٢٣٧ـ  ٢٤٠ـ  ٢٥٣ـ
 ٢٥٥ـ  ٢٦٢ـ  ٢٦٣ـ  ٢٨٤ـ  ٣١٩ـ
 ٣٢٨ـ  ٣٣١ـ  ٣٤١ـ  ٣٥٩ـ  ٣٧٣ـ
 ٣٨٠ـ ٣٨٤
رَ بّ  ١٣٩ـ ٣٦٠
رُ بَّمIا  ٥٤ـ  ٧٨ـ  ٨١ـ  ١٤٦ـ  ٢٥٠ـ
 ٢٥٦ـ  ٢٧٢ـ  ٢٨٥ـ  ٣٠٣ـ  ٣٤٧ـ
٣٦٢

ذ
َذات  ٥٤ـ  ٢٥٥ـ  ٣٣٤ـ ٣٧٩
َذاتِيّ  ١١٦ـ  ٢٥٢ـ ٣٨٦
َذاكِر ٢٧٧
ِيرة  ١٧٣ـ ٢٤٦
َذخ َ
َذرَ ى ٨
َذ َكرَ  ١٥ـ  ١٩ـ  ٧٤ـ  ٢٤٢ـ  ٢٤٥ـ ٢٥٨
ـ ٢٥٩ Iـ  ٢٧٨ـ  ٢٨١ـ  ٣٠٠ـ  ٣٠٩ـ
 ٣١١ـ ٣٧٥
ذ ِْكر  ١٦ـ  ١٩ـ  ٢١ـ  ٥٢ـ  ١٢٢ـ  ١٧٤ـ
 ٢٣٣ـ  ٢٣٤ـ  ٢٣٦ـ  ٢٣٧ـ  ٢٨٥ـ
 ٣٦١ـ ٤٠١
َذلـَّ َل ٣٢٣
َذ ّم ٢٣٧
َذ ْنب ٢٨٠
ب ١٧١
َذ َھ َ
ُذو  ٢٨٤ـ  ٣٣٨ـ ٣٥٦
َذ ِوي  ١٧٨ـ ١٨٠

١٠٨

ِر َتبْIة  ١٤ـ  ٤٣ـ  ٦٦ـ  ٨٦ـ  ٢٦٤ـ ٣٠٧
ـ  ٣٠٨ـ  ٣١٦ـ  ٣٧٩ـ  ٣٨٨ـ ٤٠٢
َرجُ ل  ٨٢ـ  ٢٧٣ـ ٣٤٤
ِرجْ ل ٣٤٧
رُ جُ وع ١٨٦
ج َي ٤٢
رُ ِ
ح َم ١٣٢
َر ِ
َرحْ َمة  ١٣٢ـ  ١٣٣ـ  ٢٨٤ـ  ٣٥٠ـ ٣٥٨
َر ّد ١٣٨
َردَ َع  ٣١ـ  ٣٩ـ ٢٦٨
َردَ ائة  ٣٨ـ ٤٢
َردِيء  ٧ـ  ١٢ـ  ٣٠ـ  ٣٨ـ  ٦٧ـ  ١٦٩ـ
 ١٨١ـ  ١٨٢ـ  ٢٥٢ـ  ٢٦٠ـ  ٢٧٥ـ
 ٢٧٧ـ ٣٢٩
َرذِيلَIة  ٦ـ  ٩٣ـ  ٩٤ـ  ٩٥ـ  ٩٨ـ  ٩٩ـ
 ١٠٣ـ  ٢٢٥ـ  ٢٩٢ـ  ٢٩٣ـ  ٣١٢ـ
 ٣١٦ـ ٣٨٩
ِر ْزق ٣٤١
ِرسَ الَة ١٨٩
رَ سَ َم ٢٥٧
رَ سْ م ٣٢٠
َرضِ َي  ٤ـ  ٣٠٨ـ  ٣٨٧ـ  ٣٨٨ـ ٤٠١
ضى  ١٢٠ـ ٢٢٢
ِر َ

رَ عِ يَّة  ١٤٦ـ  ١٥٥ـ  ١٧٣ـ  ٢١٤ـ ٢٤١
ـ ٣١٩ Iـ  ٣٢٩ـ  ٣٣٠ـ  ٣٤٢ـ  ٣٦٠ـ
٣٩٥
ب  ١٥٨ـ  ٢٨٣ـ  ٣٣٠ـ ٣٨٦
َرغِ َ
ب ٢٤٠
َر َّغ َ
َر ْغ َبة  ١٢٠ـ  ٢٢٧ـ ٢٣٩
س ٣٤٧
َر َف َ
َر ْفد ٢١٢
ر َّقة ٩٤
رُ ُكوب ٢٣٠
َر َم َح ٣٤٧
َر َمق ٢٣٩
َر َنا ٣١٧
َر َھ َن ١٣٤
رُ ْوح ١
رَ وَّ ضَ  ٨٧ـ  ٢٤٤ـ ٢٩١
رَ ؤوف  ٣٥٩ـ ٣٦٠
رَ ِويَّة  ٢١ـ  ٨١ـ ٣٤٦
ِريَاء ٩٥
ضIة  ٢١ـ  ٢٢ـ  ٢٣ـ  ٤١ـ  ٢٧٨ـ
ِريَا َ
٣٠٠

ز
َزائِد ٢٢٩
َزادَ  ٧١ـ  ١٧٣ـ  ٢٥٠ـ ٣٨٧
َزا َل ٢٥٤
١٠٩

َزاھِد  ٢٣٢ـ  ٢٦٢ـ  ٢٦٥ـ ٣٤٢
َز َرى  ٣٠٢ـ ٣٣١
َزريّ  ١٢٣ـ ١٧٤
َز ّم ٣٤٨
َز َمان ٣٢٩
ُزھْ د  ٢٣٩ـ ٢٤١
َز َوال ١٤٦
ِز َيادَ ة  ١٤٢ـ ٤٠١
َزيَّن ١٧٣
ِزي َنة  ١٥٩ـ  ٢٣٠ـ ٢٣٢

 ٣٥٦ـ ٣٧١
َسب ِْع  ٧٢ـ ٣٤٦
َس َبقَ  ٣٣١ـ ٣٤٥
َسبيل ٣٢٦
َس َت َر  ٣٧٤ـ ٣٧٦
َس ْتر  ٣٦٩ـ  ٣٧٢ـ ٣٧٦
سِ ْتر ٢٧٠
جيَّة  ١٢ـ  ١٩ـ  ١٠٠ـ ٣٢٨
َس ِ
َس َخاء  ١٥٣ـ ١٥٥
سِ ْخف  ١٢٢ـ ١٧٤
َسخِيّ ١٥٤
َس َّد ٣٣٧
سُدَ اد  ٣٠٧ـ ٣١٩
َسدِيد ٣٣٥
سِ Iرّ  ١٣٩ـ  ١٤٠ـ  ١٤١ـ  ١٩١ـ  ١٩٢ـ
 ١٩٤ـ  ٣٧٣ـ  ٣٧٤ـ ٣٧٧
سُرَّ  ١٩ـ  ٥٢ـ  ٢٢٦ـ  ٢٢٨ـ ٣٧١
سُرْ َعة  ١٧٦ـ  ١٧٧ـ ٢٨٨
َسرْ ف  ١١٨ـ  ١٥٤ـ  ١٦٨ـ  ١٧٠ـ ١٧٦
ـ  ١٨١ـ  ٢٢٤ـ  ٣٢١ـ  ٣٣٦ـ ٣٤١
َسرو ٣١٩
سُرُ ور  ١٤٥ـ  ٢٢٩ـ  ٣٣١ـ ٣٩٩
َس ِريع ٦١
َس ْط َوة  ٣٢٣ـ ٣٧٣
َس َعادَ ة  ٢٤٩ـ ٤٠١

س
َسا َء  ١٩٩ـ  ٣٢٥ـ ٣٧١
َسائِر  ٢ـ  ٤٨ـ  ٦٨ـ  ١٥٥ـ  ٢١٤ـ ٣٧٨
ار  ٧٣ـ ٣٠٦
َس َ
اس  ٨٢ـ  ٢٥٣ـ  ٢٩٠ـ ٤٠٣
َس َ
َسافِل ١٧٤
َسأ َ َل  ١٤٨ـ  ١٤٩ـ ١٦٢
َسالِك ١٠٨
َسامي ١٦٢
َاوى  ٢٥٤ـ ٣٧١
س َ
سَبَّ ٧٤
سَبّ  ٧١ـ  ٧٤ـ  ٢٨٠ـ  ٢٨٥ـ ٣٠٣
َسبَّبَ ٣٥٦
َسبَب  ٢٥٩ـ  ٣١٧ـ  ٣٤٩ـ
١١٠

َسمَحَ ٣٢٥
َسم َِع  ١٩٥ـ ٣٧٥
َس َمع ١٩
َس َمى  ١١ـ  ١٦٣ـ  ٣١٤ـ ٣٢٩
ِّي  ٤٥ـ ١٥٤
ُسم َ
َسنيَّة ١١
ُس َّنة ٣١
َس َن َح ١٢٠
َس ُھ َل  ٢٩٥ـ  ٢٩٨ـ  ٣٠٧ـ ٣٣٩
َس َواء ٣٤٩
سُوء  ٧٨ـ  ١٠٢ـ ٣٣٩
سُؤ ُدد  ٨ـ ١٥٩
ُورة  ٢٨٠ـ  ٣٠٣ـ ٣٢٣
س َ
سُوق  ١٥٥ـ ١٧٤
سُوقة  ٢٥٤ـ  ٣١٩ـ  ٣٣٠ـ ٣٩٥
سِ َوى  ١٤٤ـ ٢٦١
سِ يَا َسIة  ٣١ـ  ٥٩ـ  ٩٤ـ  ١١٢ـ  ١٢٦ـ
 ١٣٣ـ  ٢٤١ـ  ٢٥٣ـ  ٢٥٦ـ  ٢٥٧ـ
 ٢٦٥ـ ٢٨٩ـ  ٢٩١ـ  ٢٩٢ـ  ٢٩٦ـ ٣٠٠
ـ ٣٠٨ Iـ  ٣١٨ـ  ٣٢٠ـ  ٣٢٥ـ  ٣٣٠ـ
 ٣٣٤ـ  ٣٤١ـ  ٤٠١ـ ٤٠٢
َسيِّئ  ١٠٦ـ  ٢٥٠ـ ٣٠٦
َس ِّي َئة  ١٢ـ ٢٧
يرة  ١٤ـ  ٢٠ـ  ٢٣ـ  ٣١ـ  ١٠٨ـ ١١١
سِ َ
ـ  ١١٣ـ  ٣١٨ـ  ٣٢٠ـ ٣٢٤

َس َعفَ ٢٤٩
َسعِيد ١٤٦
َس َعى ١٥٠
َس َفا َھة ٨٣
سِ ْفلَة ١٢٣
َس َف َه ٧٨
َس َّف َه ٣٤٦
سِ ْفه  ١٧٦ـ ٢٨٨
ُس َف َھاء ١٧٤
َسIفِيه  ٥٢ـ  ٨٥ـ  ٢٤٧ـ  ٢٦٦ـ  ٢٧٩ـ
 ٢٨٠ـ  ٢٨٢ـ  ٢٨٣ـ ٣٤٧
َس َق َط ٢٥٤
َسك َِر ٢٦٨
سِ ْكر  ٢٦٧ـ  ٢٦٩ـ  ٢٨٥ـ  ٢٨٦ـ ٢٩٣
َس َك َن  ١٣٧ـ  ١٨٧ـ  ٢٦١ـ  ٢٧٦ـ  ٣٠٣ـ
 ٣٢٣ـ  ٣٦٤ـ ٣٩٨
َس َّكنَ ٢٨٦
َسكِي َنة ٢٩
سِ الَح  ٧٣ـ  ١٨٥ـ ٢٨٣
َسالَمَة  ٩٤ـ ١٥١
س ُْل َطان  ١٤١ـ ١٩٣
ك  ٢٥٣ـ ٣٣٠
َسلَ َ
َسلُ َم  ٢٥ـ  ٣١٣ـ ٣٩٠
َسلي َمة ٧
َس َماع  ٢٣٥ـ  ٢٧١ـ  ٢٧٢ـ ٢٧٣
١١١

٣٣٣
ُ
شرْ ب ٢٧٠
ُ
شرْ طيّ ٢٨٣
ف  ٢٩٥ـ ٢٩٦
َشرُ َ
َش َرف  ٩١ـ  ١٠١ـ ٣٨٦
َش ِره ٢٧٧
َش َره  ٢٩ـ  ١١٠ـ  ١٧٢ـ ٢٧٥
شِ Iرِّ ير  ٣٣ـ  ٤٢ـ  ٤٣ـ  ٥٨ـ  ٦٥ـ ١٠٩
ـ  ١١٤ـ  ١١٦ـ  ٢١١ـ  ٢٤٧ـ ٢٨٣
َش ِري َعة ٣١
َش ِريف  ٣٤ـ ٣٨١
َش ْطر ٣٤٢
شِ عَار  ٢٧٧ـ ٣١٨
َشعَرَ  ٣٢٢ـ  ٣٣٩ـ  ٣٤٦ـ ٣٧١
َشعْ ر ٢٣٢
شِ َفاء ٣٦٤
َش َك َر  ٢٣٣ـ  ٣٣٦ـ ٣٩٩
َش َم َخ ٣٢٥
َش ْمل ٨
َشمِيلَة ٣٠٧
َشنِيع ٢٧٩
شIھواني  ٤٥ـ  ٤٨ـ  ٦٢ـ  ٦٣ـ  ٦٦ـ ٦٩
ـ ٩٢ Iـ  ٢٥٩ـ  ٢٦٠ـ  ٢٦١ـ  ٢٦٧ـ
 ٢٧١ـ  ٢٧٨ـ  ٢٨٥ـ  ٢٨٧ـ  ٢٨٩ـ
٢٩٥
َشIھ َْوة  ٢٩ـ  ٣٠ـ  ٤٨ـ  ٥١ـ  ٥٦ـ  ٥٧ـ
 ٦١ـ  ٦٢ـ  ٦٣ـ

ش

َشائِ َبة ٧
َشاب ٢٧١
َشا َب َه ٢٧٦
َشأْن ٣٤٤
ان ٣٦٨
َش َ
َشاھَدَ  ٦١ـ  ١٠٤ـ  ٢٧٩ـ ٢٨٠
َشبَع ٢٧٤
َشبِ َه ٢٧٦
َش َت َم ٣٤٧
َشجَ اعَة  ٢٢ـ  ١٥٦ـ  ١٥٧ـ  ١٦٠ـ ١٨٤
َشحِيح ٣٤٠
َش ْخص  ١٢٤ـ ٣٥٣
شِ Iدَّة  ١٢٥ـ  ١٦٠ـ  ١٦١ـ  ١٧٧ـ  ٢١٩ـ
 ٢٢١ـ  ٢٦٠ـ  ٣٠٣ـ ٣٣٧
شدا  ٣١٨ـ ٣١٩
َشديْد  ٣٢٨ـ ٣٣٣
َشرّ  ٢٧ـ  ٧٦ـ  ٧٧ـ  ١١٠ـ  ١١١ـ ١١٢
ـ ٢٠٨ Iـ  ٢١٠ـ  ٢٧٠ـ  ٣٠٤ـ  ٣٠٥ـ
 ٣٠٦ـ  ٣٠٧ـ  ٣١٣ـ  ٣٦١ـ  ٣٦٢ـ
 ٣٦٣ـ  ٣٦٤ـ  ٣٦٥ـ  ٣٦٦ـ ٣٦٧
َش َراب  ٢٦٧ـ  ٢٦٩ـ  ٢٧٠ـ  ٢٧٥ـ ٢٨٥
ـ  ٢٨٦ـ  ٣٣١ـ

١١٢

 ٣٢٥ـ  ٣٣١ـ  ٣٣٤ـ  ٣٤١ـ  ٣٥٦ـ
 ٣٦٩ـ ٤٠٠
Iار  ١٢ـ  ٢٣ـ  ٣٧ـ  ٤١ـ  ٥١ـ  ٥٣ـ
ص َ
َ
 ٥٩ـ  ٦٧ـ  ١١٦ـ  ٢٤١ـ  ٢٥١ـ  ٢٨٢ـ
 ٣٠٣ـ  ٣١٠ـ  ٣٢٥ـ  ٣٤٨ـ  ٣٥٢ـ
 ٣٥٧ـ ٣٨٨
ان ٢٤١
ص َ
َ
صبْر  ١٣٤ـ  ١٦٠ـ ١٦١
َ
صبِيّ ٢٢٧
َ
ب  ١٤١ـ ١٩٣
ص َح َ
َ
صِ حَّ ة ١١٨
صحو ٢٦٨
َ
ْ
صدر ١٩٢
َ
صدَ َق  ١٤٩ـ  ٣٠٢ـ ٣١٤
َ
صِ ْدق  ١٤٧ـ  ١٤٨ـ  ١٤٩ـ ١٥٠
صدِيق  ٣٣١ـ ٣٤٤
َ
صIرَ فَ  ٧ـ  ٢٣٨ـ  ٢٤٩ـ  ٢٧٩ـ  ٣١٧ـ
َ
 ٣٣١ـ  ٣٣٦ـ  ٣٣٩ـ  ٣٤١ـ  ٣٤٢ـ
٣٨٧
صرْ ف ١٨٩
َ
صعُبَ  ٥٠ـ ٢٥٦
َ
صعْ ب  ٣٢٧ـ  ٣٢٨ـ ٣٩٤
َ
صع َُر  ٢٢٣ـ ٣٨٩
َ
صِ َغر ٢٢٢
صغِير  ١٢٦ـ ٣٤٢
َ
َ
صِ فة  ٥٢ـ  ٦٠ـ  ٣٠٥ـ

 ٦٧ـ  ١١٨ـ  ١١٩ـ  ١٢٩ـ  ١٥٩ـ ١٧٠
ـ ١٨١ Iـ  ٢٥٢ـ  ٢٦٠ـ  ٢٦١ـ  ٢٧٠ـ
 ٢٧٢ـ  ٢٧٣ـ  ٢٧٥ـ  ٢٧٦ـ  ٢٧٨ـ
 ٢٨٨ـ  ٢٩٢ـ  ٣٠٠ـ  ٣٠٢ـ  ٣٢١ـ
 ٣٢٢ـ  ٣٢٣ـ  ٣٢٤ـ  ٣٢٥ـ  ٣٢٦ـ
 ٣٢٨ـ  ٣٢٩ـ ٣٣٠
َشIيء  ١٤٧ـ  ٢٠٤ـ  ٢٢٤ـ  ٢٣٨ـ ٢٤٥
ـ ٢٥٥ Iـ  ٢٦٩ـ  ٢٧٦ـ  ٢٨٧ـ  ٣١٩ـ
 ٣٢٨ـ  ٣٣٤ـ  ٣٣٦ـ  ٣٤٤ـ  ٣٤٨ـ
 ٣٥٣ـ  ٣٦٩ـ  ٣٧٢ـ  ٣٧٣ـ ٣٩٩
َشيْخ  ٢٣٢ـ ٢٨٤
شيمة  ٧ـ ٢٥٢
َشيْن  ٣٠٢ـ ٣٢٢

ص
صاحِب  ١٠ـ  ٥٢ـ  ٦٤ـ  ٦٥ـ  ٦٦ـ  ٦٩ـ
َ
 ٧٧ـ  ٨٤ـ  ٨٥ـ  ٨٦ـ  ٩٤ـ  ١١٣ـ ١١٤
ـ ١٣٣ Iـ  ١٤٠ـ  ١٤٥ـ  ١٦٦ـ  ١٨٢ـ
 ١٨٥ـ  ١٨٦ـ  ١٩٢ـ  ١٩٧ـ  ٢٠٩ـ
 ٢١٦ـ  ٢٥٢ـ  ٢٥٤ـ  ٢٧٥ـ  ٢٩٠ـ
 ٢٩١ـ  ٢٩٧ـ  ٢٩٩ـ  ٣٠٤ـ ٣٢٢ـ

١١٣

 ٣١٦ـ  ٣٦٣ـ ٤٠٢
ص َف َح ٣١٨
َ
صفِيّ ١٥٢
َ
َ
صالح  ٤٢ـ ٢٥٩
َ
ص َل َ◌ َح ١٥٢
َ
ص َن َع ٣٤٧
َ
ُورة  ١٤ـ  ٣١٥ـ ٣٦٨
ص َ
ص ْون ٣٧٦
َ
َ
صِ َيانة ٢٧٠

ضعِيف  ٢٣٨ـ  ٣٣٣ـ  ٣٣٨ـ ٣٤٢
َ
ض َم َن  ١٣٤ـ ١٨٦
َ
ضنِين ٣٤٠
َ

ط
َطائِ َفة  ٣٧ـ  ٣٩ـ ٤٢
اب ٣٧١
َط َ
َطا َعة ١٥٢
َطالِب  ٧٥ـ ٣٢٧
َطامِع ٣٢٥
َط َاوعَ  ٣٦ـ ٢٥٦
َطبْIع  ١٢ـ  ٢١ـ  ٢٨ـ ٣٢ Iـ  ٣٤ـ ٣٦
 ٤٢ـ  ٤٣ـ  ١٠٠ـ  ١١١ـ  ٢٠١ـ ٢٠٢
 ٢٥١ـ  ٢٥٦ـ  ٢٩٥ـ  ٣١٣ـ ٣٧٠
 ٣٨٣ـ  ٣٨٤ـ ٣٩٤
َط َب َقة ٣٤٢
يعة  ٢٧ـ ٣٥٥
َطبِ َ
ب ٢٧٧
َط َر َ
ف  ٣١٧ـ ٣١٩
َط َر َ
َطرْ ف ١٢٨
طريIق  ٦ـ  ١٢ـ  ١٣ـ  ٢٠ـ  ٣٧ـ ٣٩
 ٦٢ـ  ٨٢ـ  ٨٩ـ  ١٠٦ـ  ١٠٨ـ ١٢٤
 ١٧٤ـ  ٢٤١ـ  ٢٥٣ـ  ٢٥٧ـ ٢٥٨
 ٢٥٩ـ  ٢٦٠ـ  ٢٧٦ـ  ٢٧٨ـ

ض
ضابِط  ٦٢ـ ٦٤
َ
ضارّ  ١٩٧ـ  ٢٣٧ـ ٣٠٤
َ
ض َب َط  ٩٢ـ  ١٩٢ـ ٣٥٧
َ
ضIبْط  ١١٨ـ  ١٢٢ـ  ٢٤٤ـ  ٢٨٩ـ ٣٠٠
َ
ـ ٣٤٨
ضحِك ١٧٧
َ
ّ
ضِ د  ١٧٣ـ  ١٧٦ـ ٢٠٩
ضرْ ب  ٧٤ـ  ٣١٣ـ ٣٤٧
َ
ض َرر  ١٤١ـ  ١٤٨ـ  ١٥٠ـ  ١٥٥ـ ١٦١
َ
ـ  ١٧٦ـ  ٣٠٦ـ ٣٢٢
ضَ رُ ورَ ة ٣٣٩
ضِ عَة ١٤٤
ضُعف  ١٠٢ـ  ٢٢٢ـ  ٢٩٣ـ ٣٣٩
١١٤

ـ
ـ
ـ

ـ
ـ
ـ

 ٢٧٩ـ  ٣٠٠ـ  ٣٠٧ـ  ٣١١ـ  ٣١٧ـ
 ٣٣٠ـ  ٣٤٢ـ  ٣٤٨ـ  ٣٦٣ـ  ٣٧٥ـ
 ٣٧٨ـ  ٤٠٠ـ ٤٠٢
َط َعIام  ٢٧٤ـ  ٢٧٥ـ  ٢٧٦ـ  ٣٣١ـ ٣٣٢
ـ ٣٣٣
َطعْ م ٢٧٦
ب  ٢٦٩ـ  ٢٧٠ـ  ٣٢١ـ  ٣٢٦ـ  ٣٣٤ـ
َطلَ َ
 ٣٦٣ـ  ٣٨٧ـ  ٣٨٩ـ  ٣٩١ـ  ٤٠١ـ
٤٠٣
َطلَIب  ٩ـ  ٨٠ـ  ٨٨ـ  ٩٤ـ  ١٢٠ـ  ١٣١ـ
 ١٦٢ـ  ١٧٢ـ  ١٨١ـ  ٢٢٢ـ  ٣٣٥ـ
٣٨٠
َط َم َع  ٣٠٩ـ ٣٦٩
َط َمع  ٢١٤ـ ٣٢١
َطيّ ١٨٩
َطيْش  ١٧٦ـ ٢٧٩

َظنّ  ٣٣٩ـ ٣٧٥
َظ َھ َIر  ٧٠ـ  ١٢٤ـ  ١٣٢ـ  ٢٢٨ـ  ٢٥١ـ
 ٢٥٢ـ ٣٤٩

ع
اب  ٢٥١ـ  ٣٠٢ـ ٣٧١
َع َ
جل ٤٠١
َعا ِ
َعادَ  ٣١ـ  ٧٤ـ  ١٥٠ـ  ٣٣٧ـ ٣٧٦
َعIادَ ة  ١٢ـ  ١٩ـ  ٢٣ـ  ٢٥ـ  ٢٩ـ  ٣٧ـ
 ٤٢ـ  ٥١ـ  ٦٣ـ  ٧٢ـ  ٨٣ـ  ١٠٠ـ ١٠١
ـ ١٠٢ Iـ  ١٠٤ـ  ١٠٦ـ  ١١٦ـ  ١٢٨ـ
 ١٨٢ـ  ٢٤٩ـ  ٢٥٠ـ  ٢٥٦ـ  ٢٥٩ـ
 ٢٦١ـ  ٢٧٨ـ  ٢٨٢ـ  ٢٨٧ـ  ٢٩٧ـ
 ٢٩٨ـ  ٢٩٩ـ  ٣٠١ـ  ٣٠٤ـ  ٣١٠ـ
 ٣١٦ـ  ٣٢٠ـ  ٣٢٨ـ ٣٦٧
َعادِل  ٨٢ـ  ١١٣ـ ٢٤٩
َعادِم ١٨
َعار  ١٤٨ـ  ١٦٦ـ  ٢٧٥ـ  ٢٧٧ـ  ٣٠٢ـ
 ٣٠٦ـ ٣٠٧
ارض ١٣٢
َع ِ
ارف ٣٧٧
َع ِ
َ
َعاش َر ٣١٩
عَاشِ ق ٣١٥
ب ٣٠٣
َعا َق َ

ظ
َظالِم
َظاھِر ٣٧٨
َظرْ ف ٨٧
َظ ِريف ٢٣١
ُ
ظ ْلم  ٣١ـ ٨٠
َظلُوم ٨٥
َظنَّ  ٢٦٩ـ  ٣٦٩ـ  ٣٧٣ـ  ٣٧٥ـ ٣٧٦
١١٥

ُع ُدول  ٣٦ـ  ٢٥٩ـ ٢٧٧
َعرْ َبدَ ة ٢٨٥
ِعIرْ ض  ٥٥ـ  ٧٤ـ  ١٣٨ـ  ١٧٢ـ  ١٧٣ـ
 ١٧٤ـ  ١٨٨ـ  ٢٤١ـ  ٢٤٦ـ ٢٨٥
َع َرض  ٢٣٩ـ ٢٥٢
ف  ١٣٦ـ  ١٣٧ـ  ١٨٧ـ  ٣٤٠ـ ٣٤٥
َع َر َ
ـ  ٣٧٦ـ  ٣٧٧ـ  ٣٧٨ـ  ٣٩٥ـ ٤٠٠
َع ِريض ٢٥٣
ِع ّز  ٣٢٣ـ ٣٩١
َع ِزيز ٣١٤
َع ِزي َمة ٣١٤
َعس َُر ٥٠
ُع ْشق ١٨١
يرة ١٠٥
عَشِ َ
َعضَّ ٧٤
عَطِ يَّة  ١٦٢ـ ٢٢٢
ع ُ
َظَ Iم  ٣١ـ  ٩١ـ  ١٥٥ـ  ٢٤٦ـ ٢٥٤ Iـ
 ٢٦٣ـ  ٢٦٤ـ  ٢٩٥ـ  ٣٩٠ـ ٣٩١
ع َ
ِظIم  ١٦٢ـ  ١٦٤ـ  ١٦٧ـ  ٣٧٣ـ ٣٨٩
ـ ٣٩٤
ع َ
َظمَة ٣٩١
عَظِ يم  ١٢١ـ  ١٣٦ـ  ١٤١ـ  ١٤٦ـ ١٥٠
ـ ١٥٥ Iـ  ١٦٣ـ  ٢١٤ـ  ٢٣١ـ  ٢٤١ـ
 ٢٤٧ـ  ٢٧٢ـ  ٣٨١ـ ٣٨٩

عَاقِبَة  ٩٢ـ  ٢١٥ـ  ٣٠١ـ ٣٤٢
َعاقِل  ٣٥١ـ  ٣٥٣ـ  ٣٥٧ـ ٣٦٨
َعالِم  ٢٤٠ـ  ٢٤٧ـ ٣٤٧
َعIالي  ١٤ـ  ٨٨ـ  ١٢٠ـ  ١٥٩ـ  ٢٢٢ـ
 ٢٣٩ـ  ٣٠٨ـ ٣٣٥
َعام  ٢٧٩ـ  ٣٤٢ـ ٣٦٦
َعامَّة  ٢٤٦ـ ٢٥٤
َع َاودَ ٢٦١
َعبْد  ٧٣ـ  ٢٧٩ـ ٢٨٠
َع َبث ٢٠٦
ُعبُوس ٢٠٠
َع َتب ١٢٧
َع َث َر ٣٤٧
َع ْث َرة ٣٤٧
َعجْ ز  ١٢٨ـ ٤٠٤
جيب ١٩
َع ِ
عَدَ َاوة  ٣٢٣ـ ٣٥٦
َع َّIد  ١١٧ـ  ١١٨ـ  ١٢١ـ  ١٢٦ـ  ١٣٥ـ
 ١٦٩ـ  ٢٢١ـ  ٢٢٨ـ  ٢٥١ـ  ٣٤٢ـ
 ٣٦٦ـ ٣٦٧
ع َِّدة ٣٣٧
َعدَ َل  ٣ـ  ٢٦٠ـ  ٢٨٨ـ ٣٤٩
َع ْدل  ٢٢ـ  ١٣٣ـ ١٦٨
َعدَ َم  ٧٠ـ  ١٥٧ـ  ١٦١ـ  ٢٦٨ـ ٢٩٣
َعدَم  ١٣٤ـ ٣٣٥
َعدُّ و  ١٥٢ـ  ١٧٣ـ  ٢٠٩ـ ٣٢٢
١١٦

ِع َّفة  ٢٢ـ  ٦٣ـ  ٦٦ـ  ٩٤ـ  ١١٨ـ  ١١٩ـ
 ٢٦٣ـ  ٢٦٩ـ  ٢٧٠ـ  ٢٧٧ـ  ٣١٩ـ
٣٢٤
َعفِيف  ٦٢ـ  ٦٤ـ  ٢٤٧ـ ٢٤٩
َعفو ٣٤٤
َع ْقل  ٢٦٨ـ  ٣٩٧ـ  ٣٩٨ـ ٤٠٦
َع ْقلِيّ  ٢٩٢ـ  ٢٩٤ـ  ٢٩٥ـ ٣٠١
ُعقُو َبIة  ٣٩ـ  ٧١ـ  ١٤٩ـ  ١٧٦ـ  ٢٧٩ـ
٣٤٧
ِعلIـَّة  ١٠ـ  ٤٤ـ  ٦٣ـ  ٨٣ـ  ١١٢ـ ٣١٧
ـ ٣٧٥
َعلَّ َل ٢٦١
َعلَِ Iم  ٢ـ  ٢٧٤ـ  ٣٠٦ـ  ٣٠٧ـ  ٣٢٦ـ
 ٣٢٩ـ  ٣٤٦ـ  ٣٦٢ـ  ٣٦٣ـ  ٣٦٤ـ
 ٣٦٨ـ  ٣٧٠ـ  ٣٧٦ـ ٣٧٧
ِع ْلم  ٣٨ـ  ٥٢ـ  ٩٤ـ  ١٤٤ـ  ١٧٨ـ ٢٣٢
ـ ٢٦٢ Iـ  ٢٦٣ـ  ٢٨٤ـ  ٢٩٢ـ  ٢٩٤ـ
 ٢٩٥ـ  ٢٩٦ـ  ٢٩٧ـ  ٢٩٩ـ  ٣٠١ـ
 ٣١٧ـ  ٣١٩ـ  ٣٢٠ـ  ٣٤٢ـ ٣٤٦
َعلِيَ ٢٩٦
َع َّم ٣٣١
َع َمدَ ٣٣٨
َع َمل ٣١٧
ِع َنان ٣٢٥

ِع َنايَة  ٣١٧ـ  ٣٣١ـ ٣٤١
ُع ْنصُر  ٤٢ـ ١٠١
َع َنى  ٩ـ ١٩٠
َع َّودَ ٣٥٠
ِب  ٣١ـ ١٤٩
ع ُْوق َ
َع ْIون  ١٣٧ـ  ١٤٦ـ  ١٥٥ـ  ١٥٧ـ ١٧٣
ـ  ٣٢٩ـ ٣٣١
َعيّ ١٢٨
َعيْIب  ١٥ـ  ٢٥ـ  ١٢٤ـ  ٢٤٤ـ  ٢٤٥ـ
 ٢٥١ـ  ٢٥٢ـ  ٣٠٧ـ  ٣١٣ـ  ٣٦٩ـ
 ٣٧٠ـ  ٣٧١ـ  ٣٧٢ـ  ٣٧٣ـ  ٣٧٥ـ
 ٣٧٦ـ  ٣٧٧ـ  ٣٧٨ـ  ٣٧٩ـ  ٣٩٣ـ
 ٣٩٤ـ  ٣٩٥ـ  ٣٩٦ـ  ٣٩٧ـ  ٣٩٨ـ
 ٣٩٩ـ ٤٠٠
َعي ََّر  ٣٧١ـ  ٣٩٥ـ ٤٠٠
َعيْش ١٢٠
َعيْن  ٢٧٢ـ  ٣٣٤ـ ٣٨٩

غ
َغابِط ١٠٨
َغاضَ ب ٣١
َغالَبَ ٢٨
َغالِب  ٢٥ـ  ٢٧ـ  ١١٠ـ ١١١
َغالِط ٣٦٢
َغايَIة  ٤ـ  ١٤ـ  ١٥ـ  ١٩ـ  ١١٩ـ  ١٦٢ـ
 ١٩٥ـ  ١٩٨ـ
١١٧

 ٩٢ـ  ٢٥٩ـ  ٢٧٩ـ  ٢٨١ـ  ٢٨٢ـ ٢٨٣
ـ ٢٨٤ Iـ  ٢٨٥ـ  ٢٨٦ـ  ٢٨٧ـ  ٢٨٩ـ
 ٢٩٥ـ  ٣٠٠ـ  ٣٤٨ـ  ٣٥٥ـ ٣٥٧
َغضُوب ٨٥
Iب  ٣ـ  ٥٢ـ  ٧٩ـ  ٩٧ـ  ٩٨ـ  ٢٩٩ـ
َغلَ َ
 ٣٠٧ـ ٣٣٩
َغلَ َبة  ٦٩ـ  ٧٥ـ  ٨٠ـ  ٨١ـ ١١٢
َغلَط  ٢٦٩ـ  ٢٨٤ـ ٢٧٤
ِغلَظ  ٢٠١ـ ٢٠٢
َغم َْر ٍة ٣٠٣
َغنِيّ  ٢٤٦ـ  ٢٥١ـ ٣٢٦
ِغ َنIى  ٦٧ـ  ١١٩ـ  ٢٠٥ـ  ٢٤٩ـ  ٢٥٠ـ
٢٥٢
َغ ْي َبة ٣٦٧
َغيْر  ١٣٨ـ  ١٤٠ـ ١٤٤ـ ١٥٣ Iـ ١٥٨ Iـ
 ١٥٩ـ  ١٦٦ـ  ١٦٨ـ  ١٧٧ـ  ١٨٤ـ
 ١٨٥ـ  ٢٠٨ـ  ٢٠٩ـ  ٢١٧ـ  ٢٢١ـ
 ٢٢٤ـ  ٢٢٩ـ  ٢٣٢ـ  ٢٣٥ـ  ٢٣٨ـ
 ٢٤١ـ  ٢٤٧ـ  ٢٥٣ـ  ٢٧٦ـ  ٣٠٦ـ
 ٣١٦ـ  ٣٣٣ـ  ٣٣٤ـ  ٣٣٥ـ  ٣٣٦ـ
 ٣٤٤ـ  ٣٤٦ـ  ٣٤٧ـ  ٣٤٩ـ  ٣٦٣ـ
 ٣٦٤ـ  ٣٦٨ـ  ٣٧١ـ  ٣٧٣ـ  ٣٧٤ـ
 ٣٧٦ـ ٣٧٧
يرة  ١٦٤ـ ١٦٦
ِغ َ

 ٢٢٢ـ  ٢٧٠ـ  ٢٧٤ـ  ٢٧٥ـ  ٢٨٠ـ
 ٣٠٨ـ  ٣١٤ـ  ٣١٥ـ  ٣١٦ـ  ٣١٧ـ
 ٣٧٩ـ  ٣٨٧ـ  ٤٠١ـ ٤٠٣
َغ َب َط ١٠٧
غ َْدر ١٨٦
َغ َرض  ٣ـ  ٩ـ  ٥١ـ  ١٣٧ـ  ٣٠٨ـ ٣١٧
ـ  ٣٢٦ـ  ٣٣٤ـ  ٣٣٧ـ ٣٦٣
َغ ِريب  ٣٤٢ـ ٣٤٥
َغ ِر َ
يزة  ٢١ـ  ٤٠ـ ٣٧٠
َغ ُ
شوم ٨٥
َغش  ٣١٨ـ ٣٣١
َغ ْش َية ٢٩٣
غَصْ ب ٥٤
َغضَّ ٣٣١
َغضّ ١٢٨
َغضِ بَ  ٢٦٤ـ  ٣٤٦ـ  ٣٤٧ـ ٣٤٩
َغضَب  ٢٩ـ  ٣١ـ  ٦٩ـ  ٧٠ـ  ٧١ـ  ٧٣ـ
 ٧٤ـ  ٨٠ـ  ٨٣ـ  ١٢٥ـ  ١٢٧ـ  ١٦٦ـ
 ١٧٦ـ  ٢٧٩ـ  ٢٨٠ـ  ٢٨١ـ  ٢٨٢ـ
 ٢٨٤ـ  ٢٨٨ـ  ٣٠٣ـ  ٣٤٨ـ ٣٤٩
غَضْ بَان  ٣٤٦ـ ٣٤٩
ضبيّ  ٤٥ـ  ٦٨ـ  ٧٠ـ  ٧٥ـ  ٨٢ـ  ٨٣ـ
َغ َ
 ٨٦ـ  ٨٧ـ  ٨٨ـ
١١٨

َف َزع ٣٠٧
َف َساد  ١٢٦ـ  ١٣٣ـ ١٤٦
َف َسدَ ١٨٧
احة ٣١٩
ص َ
َف َ
َفصْ ل ٤٠٣
َفضْ ل  ٦ـ  ١١ـ  ١٩ـ  ٥٢ـ  ١٢٩ـ  ١٣١ـ
 ١٤٤ـ  ٢٢٨ـ  ٢٤٨ـ  ٢٩٦ـ  ٣٠٧ـ
 ٣١٨ـ  ٣٣٩ـ  ٣٤٢ـ  ٣٥٦ـ ٣٥٨
َفضِ َل ٣٦١
َفضْ لَة ٣٣١
فُضُول  ١٢٧ـ ١٣٩
يحة ٣٢٢
َفضِ َ
َفضِ يل ٣٥٨
َفضِ يلَة  ٨٨ـ  ٩٣ـ  ٩٤ـ  ٩٧ـ  ٩٩ـ ١٠٣
ـ ١١٢ Iـ  ١١٧ـ  ١١٨ـ  ١٢١ـ  ١٢٦ـ
 ١٤٣ـ  ١٥٥ـ  ١٥٩ـ  ١٩٦ـ  ٢١٧ـ
 ٢٢٢ـ  ٢٢٥ـ  ٢٢٧ـ  ٢٢٨ـ  ٢٣٤ـ
 ٢٤٣ـ  ٢٤٨ـ  ٢٥٢ـ  ٢٥٥ـ  ٢٩٢ـ
 ٢٩٣ـ  ٢٩٤ـ  ٣٠٠ـ  ٣٠٨ـ  ٣١٠ـ
 ٣١٢ـ  ٣١٣ـ  ٣١٥ـ  ٣١٦ـ  ٣٦٥ـ
 ٣٧٨ـ  ٣٧٩ـ  ٣٨٣ـ  ٣٨٧ـ  ٣٨٩ـ
 ٣٩١ـ ٤٠١
َف َظ َن ٢٤٤
ف ِْط َنة  ٣١٩ـ ٣٩٨
فظ ١٧٦

َغ ْيظ ٣٦٤
َغ ْيلَة  ١٥١ـ ٢٠٨

ف
َف َ
ات  ٣٠٨ـ  ٣٠٩ـ ٣١٢
جر  ٣١ـ  ٥٢ـ  ٥٣ـ  ٢٤٧ـ ٢٦٣
َفا ِ
َفاحِش  ٦٢ـ  ٦٧ـ ١٧٦
ح َشة  ٩٤ـ  ١٤٨ـ  ١٧٠ـ  ١٧٤ـ  ١٨٢ـ
َفا ِ
 ٢٦٧ـ  ٢٧٥ـ ٢٧٧
َفاخِر  ٢٧٤ـ ٢٧٧
ارقَ  ٢٩ـ ٢٥٤
َف َ
َفاضِ Iل  ١ـ  ١١٣ـ  ٢٠٤ـ  ٢٢٨ـ  ٢٤٩ـ
 ٢٥٥ـ ٣٣٧
َفا ِعل  ١٠ـ  ٢٧٥ـ ٣٣١
َفا َقة ٣٣٨
فِ ْت َنة ٢٨٣
فُجْ ر  ١٧٠ـ ١٨٢
فُجُ ور  ٣١ـ  ٦٣ـ ٢٥٢
فُحْ ش  ٥٢ـ  ٥٣ـ  ١٢٢ـ  ٢٨٠ـ ٣٠٣
َف ْخر ٨
َفرَ ح  ١٩ـ ٣٩٩
صة ٢١٠
فُرْ َ
َفرَ َغ ٣٣٧
َفرَّ َق  ٣٣٥ـ ٣٣٨
١١٩

َف َعَ Iل  ٢١ـ  ٨١ـ  ١١٦ـ  ٢٦١ـ  ٢٧٠ـ
 ٢٨٢ـ  ٢٨٧ـ  ٣٠٣ـ  ٣٠٧ـ  ٣٢٤ـ
 ٣٤٥ـ  ٣٤٦ـ  ٣٦٢ـ ٤٠١
فِعْ Iل  ٦ـ  ٢١ـ  ٧٧ـ  ٨٨ـ  ٨٩ـ  ٩٤ـ
 ١٩٩ـ  ٢٢٤ـ  ٢٥٩ـ  ٢٦١ـ  ٢٦٨ـ
 ٢٨١ـ  ٣٣٩ـ  ٣٤٠ـ  ٣٤٣ـ  ٣٤٥ـ
 ٣٦١ـ  ٣٦٣ـ  ٣٦٤ـ  ٣٦٥ـ  ٣٦٧ـ
 ٣٦٩ـ ٣٩٩
َف َقدَ ٣١٧
َف ْقر  ٢٥٢ـ ٣٣١
َف َقط  ٥١ـ ٣٦٦
َفقِير  ٢٤٧ـ  ٢٥٢ـ  ٣٣٣ـ ٣٥٦
َف َّكرَ  ٩٢ـ ٣٦٨
فِ ْكIر  ٢ـ  ٢٨ـ  ٢٩ـ  ٣٤ـ ٩٠ Iـ  ١١٥ـ
 ٢٨٧ـ  ٢٨٨ـ  ٢٩٥ـ  ٣٠١ـ  ٣٠٦ـ
٣٥٨
َفنّ ٣٢٠
َف َّن َن ٤٠٣
َف ِھ َم ٤٠٣
َف ْور ٣٢٣
َف ْوق  ١٠٦ـ ٣٣٥

ق
َقا َب َل  ٧٨ـ ٢٨١
َقاتِل ١٣٣
َقادَ  ٣٢٥ـ  ٣٣٩ـ  ٣٥٥ـ ٣٥٦
َقادِر  ١٢٦ـ  ٣٤٤ـ ٤٠٤
ار َعة  ١٢٤ـ ١٧٤
َق ِ
قال  ١٠ـ  ٢١ـ  ٣١١ـ ٣٩٦
َقانون  ٦ـ  ٣٢١ـ ٣٣٠
َقاھِر ١١٣
احة  ٢٠٦ـ ٢٧٧
َق َب َ
َقبَحَ  ١٧٢ـ  ٢٠٧ـ  ٢٨٨ـ  ٢٩٨ـ ٣٦٨
قُبْح  ٣٤ـ  ٣٥ـ  ٣٨ـ  ١٨٣ـ  ٢٧٥ـ ٣٠٢
ـ ٣٦٩
َقبِ َل  ٤٢ـ ٤٣
قُبُول ٣٩٩
َقبِيح  ١٠٤ـ  ١١٥ـ  ١٢٢ـ  ١٤١ـ  ١٧٥ـ
 ١٨٣ـ  ١٩٣ـ  ١٩٥ـ  ٢١٨ـ  ٢٢٣ـ
 ٢٣٧ـ  ٢٥٧ـ  ٢٦٨ـ  ٢٧٥ـ  ٢٨٥ـ
 ٢٩٠ـ  ٣٠١ـ  ٣٠٣ـ  ٣٦٥ـ ٣٦٩
قُ َبيْل  ١٧٩ـ  ١٩٤ـ  ٢١٠ـ ٢٣٥
َقبِيل ٣٥١
َقتـ َل ٨١
َقت ْـل ٧٣
َقحَّ ة  ٧٩ـ ١٧٩
١٢٠

َق َّل  ١٣٥ـ ٢٨٤
َق ْلب  ١٤٦ـ  ١٥٥ـ ٢٨٤
قِلIـَّة  ١٢٧ـ  ١٣٧ـ  ١٧٩ـ  ١٨٢ـ ٢٠٠
 ٢٠٢ـ ٢٣٩
َقلَق ١٦١
َقلِيل  ٢٦ـ ٢٢٢
َق َم َع  ٣١ـ  ٨٢ـ ٣٢٣
َق ْمIع  ٥٠ـ  ٢٦٠ـ  ٢٦٢ـ  ٢٧١ـ ٢٧٨
 ٢٧٩ـ ٢٩٥
َقمِي ًنا ٣١٤
َق َنا َعة  ١٢٠ـ  ١٢١ـ  ٢٣٩ـ ٢٧٧
َق َن َع ٣٠٩
قُ ْن َية  ١٧٢ـ ٢٣٩
َق َھ َر  ٤٩ـ  ٦٢ـ  ٢٨١ـ  ٣٢٣ـ ٤٠٠
َقھْIر  ٣٩ـ  ٩٤ـ  ١٢٠ـ  ٢٧٣ـ ٢٨٦
 ٣٠٠ـ  ٣٨٥ـ ٣٨٦
قُ َّIوة  ٣٤ـ  ٤٥ـ  ٤٦ـ  ٤٧ـ  ٩٢ـ ١٠١
 ١١٢ـ  ١١٩ـ  ٢٥٩ـ  ٢٧٢ـ ٢٨٥
 ٢٨٧ـ  ٢٩٠ـ  ٢٩٥ـ  ٣٠٠ـ ٣٥١
َق َود ١٣٣
َق ْIول  ١٠ـ  ١٣٦ـ  ١٩٤ـ  ٢٥٣ـ ٤٠٣
٤٠٥
َق ْوم ٧٣
َقIوِّ ي  ٤٩ـ  ٧٠ـ  ٢٩٠ـ  ٢٩١ـ ٣٠٧
٣٣٩
قوى  ٢٦٧ـ ٢٩١
َّ

َقدَ حَ ٢١٤
َقد َِر  ٧٤ـ  ٢٩٥ـ  ٣٣٣ـ ٣٤٤
َق ْIدر  ١١٩ـ  ١٢٤ـ  ٢٢٤ـ  ٣٣١ـ  ٣٤١ـ
 ٣٤٤ـ  ٣٨٠ـ  ٣٨١ـ ٣٩٠
قُ ْد َرة  ١٢٥ـ  ١٣٨ـ  ٢١٢ـ ٢٧٧
َّس ١
َقد َ
َق َّد َم  ٣٣١ـ ٤٠٢
قِدَم ١٨
َق ِدير ٣٢٨
قِرا َءة ٣١٨
رُب  ١٠٤ـ ٣٢٠
َق َ
َق َرم ٢٦٠
َق ِريب ٣٣٨
َق َس َاوة  ١٨٤ـ ٢٨٤
َقسْ ر ١١٨
قِسْ ط  ٣٣٧ـ  ٣٣٨ـ ٣٤٢
قِسْ م  ١٠ـ  ١١٧ـ ٢٤٢
َق َسى ٢٨٤
َقصَاص ١٣٣
صIدَ  ٧٧ـ  ٣٠٥ـ  ٣٢١ـ  ٣٣٠ـ  ٣٣٦ـ
َق َ
٣٩٦
َقصْ د  ٧ـ ١١٨
َقص ََّر  ٢٨٠ـ  ٣٠٥ـ ٣٠٩
قُصُور ٢٢٢
َقصْ َوى  ١٤ـ ٣١٦
َق َط َع  ١٩٠ـ  ٢١٤ـ ٣٣١
َقعِدَ ٢٤٩
١٢١

ـ

ـ

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

٢٣٢
َك َرم  ٣٣٠ـ ٣٤٢
َك ِر َه  ١٩٥ـ  ٢٩٩ـ  ٣٠٥ـ ٣٩٢
كِرْ ه ٣٣٩
َك ِريم  ٧ـ ٣٤
ب  ٢٣٣ـ ٣٣٥
َك َس َ
َك َس َر ٣٢٣
ف ٣١٧
َك َش َ
َكIIفَّ  ٦٧ـ  ٨٩ـ  ٩٢ـ  ٢٦١ـ  ٢٧٦ـ
 ٢٨٠ـ ٢٩٠
َكفّ ٩٤
ِك َفا َية ٣٤١
ُكّ Iل  ٦ـ  ٧ـ  ٧٥ـ  ١٧٢ـ  ١٧٧ـ  ١٧٨ـ
 ١٨٣ـ  ١٨٥ـ  ٢١٨ـ  ٢٢٣ـ  ٢٤٣ـ
 ٢٦٨ـ  ٣٠٨ـ  ٣١٣ـ  ٣١٥ـ  ٣٥٣ـ
 ٣٥٤ـ  ٣٥٧ـ  ٣٧١ـ ٣٧٤
َكالَم  ١٢٧ـ  ١٢٨ـ  ١٣٩ـ ١٧٧
َك ْلب ٣٤٦
ُكلِيَّة  ٢٧٣ـ  ٢٧٨ـ  ٢٨٠ـ ٢٨٨
َكمَIال  ٤ـ  ٥ـ  ٨ـ  ١٣ـ  ١٥ـ  ١٩ـ ١٩٨
ـ ٣١٥ Iـ  ٣١٦ـ  ٣١٧ـ  ٣٢٥ـ  ٣٤٦ـ
 ٣٥٠ـ  ٣٥٩ـ  ٣٦١ـ  ٣٦٨ـ  ٣٦٩ـ
 ٣٧٨ـ  ٣٨٢ـ  ٣٨٩ـ  ٤٠١ـ ٤٠٤
َك َماله ٤
َكنِي َسة ٢٣٢

ق َِوى ٢٥٩
ي  ٢٩٣ـ  ٢٩٥ـ ٢٩٧
َق ِو َ

ك
َكادَ ٢٥٢
َكا َشفَ ٣٢٣
َكامِل  ١٩ـ ٣٨٣
Iان  ٥ـ  ٧ـ  ١١ـ  ١٥ـ  ١٨ـ  ١٩ـ ٢٠
َك َ
 ٢١ـ  ٣٤ـ  ٤٠ـ  ٤٢ـ  ٤٣ـ  ٤٧ـ ٤٨
 ٥١ـ ٥٢
ِك َبر  ١٤٣ـ  ١٩٦ـ  ٢٠١ـ  ٢٠٢ـ ٣٥٦
َكبِير  ١٢٦ـ  ٣٤٢ـ ٣٨٧
ِك َتIاب  ١ـ  ٢٠ـ  ٢٦٤ـ  ٢٩٢ـ ٢٩٦
٣١٨
ُك ْت َمان  ١٣٩ـ ١٤١
َك ُث َر  ٧٠ـ ٢٨٤
َك ْث َIرة  ٥٢ـ  ١٢٧ـ  ١٧٣ـ  ١٧٧ـ ١٨٢
 ٢٣٠ـ  ٢٤٦ـ  ٢٤٧ـ  ٢٤٨ـ ٢٧٥
َكثِيIر  ٢٢ـ  ٢٣ـ  ٢٤ـ  ٢٦ـ  ٤٣ـ ١٠٠
 ٢٣٨ـ  ٢٤٤ـ  ٢٧٢ـ  ٢٧٤ـ ٣٠٦
 ٣٥٣ـ  ٣٧٣ـ  ٣٧٦ـ  ٣٧٧ـ ٣٩٤
َكذِب  ١٥٠ـ  ٢٠٤ـ  ٢٠٦ـ ٢٠٧
َكرَ امَة  ٢٢٦ـ ٢٢٧
َكرَ ا ِھيَّة  ١٤٢ـ  ٢٠٠ـ  ٢١٣ـ

ـ
ـ

ـ

ـ
ـ
ـ

١٢٢

ل
لَق َِي ١٤٥
لَھُو  ٥٢ـ ١٧٤
لَھ َْجة ١٤٧
لَ ْوم ٣٩٩
لَيْل ٣١٨

الئِق ٢٤١
الَ َز َم ٢٦٢
الَ ِزم  ١٤٨ـ ١٦٨
لَئِيم ١٢٣
لَ بِ َ
ث  ٣٠٧ـ ٤٠١
لِبْس ٢٣٢
لَ َث َم ١٩٠
لَ َجاج ٧٩
لَح َِق  ١٣٥ـ  ١٦٦ـ  ١٨٤ـ  ٢٥٤ـ  ٢٧٧ـ
٣٦٤
لَ َح َظ ١٠٧
لِحْ َية ٧٤
لَ َّذ ٥٢
لَ َّذة  ١٩ـ  ٤٨ـ  ٥١ـ  ٥٥ـ  ٥٦ـ  ٦١ـ ٦٢
ـ  ٦٣ـ  ٦٧ـ  ١١٨ـ  ١٣١ـ  ١٥٩ـ  ١٧٠ـ
 ١٨١ـ  ٢٣٩ـ  ٢٦٠ـ  ٢٧٨ـ  ٢٨٨ـ
 ٣٠٢ـ  ٣٢١ـ  ٣٢٢ـ  ٣٢٦ـ  ٣٢٨ـ
٣٢٩
لَ ِز َم ٤٠٠
لُ ُزوم ٢٣٢
ل َِسان  ١٢٢ـ  ١٣٤ـ  ١٩٢ـ ٣١٨
لَ َط َم ٧٤
لَعِب ٢٦٦
لَعُمْ ِري ٢٤٩
لِ َقاء  ١٤٥ـ  ٢٠٠ـ ٢٠٢

م
َماء ١٧١
َمائِدَ ة ٣٣١
َمأْ َخذ ٣٢٧
َمادِح  ١٩ـ  ٢٣٥ـ  ٢٣٧ـ  ٢٣٨ـ ٣٩٩
مَأْ َكل  ٤٨ـ  ٢٧٤ـ  ٢٧٥ـ  ٢٧٦ـ ٣٣٠
َما َ َل  ٥٢ـ ٦١
مَال  ٥٤ـ  ٥٥ـ  ٥٦ـ  ٨٠ـ  ١٢٠ـ  ١٢٣ـ
 ١٣٨ـ  ١٤٠ـ  ١٤٣ـ  ١٥٣ـ  ١٧٢ـ
 ١٧٣ـ  ١٨٨ـ  ٢٢٤ـ  ٢٣٩ـ  ٢٤١ـ
 ٢٤٦ـ  ٢٤٧ـ  ٢٤٩ـ  ٢٥١ـ  ٢٥٢ـ
 ٢٥٤ـ  ٣٣٠ـ  ٣٣٤ـ  ٣٣٥ـ  ٣٣٧ـ
 ٣٤١ـ  ٣٤٢ـ  ٣٤٣ـ  ٣٤٤ـ ٣٦١
َمالِك  ٢٥ـ  ٦٥ـ ٦٧
َما ِھ َية ٣١٧
ُم َبادَ َرة  ١٢٧ـ  ١٧٦ـ ١٧٧
اراة ١١
ُم َب َ

١٢٣

ُم َت َق ِّدم ٣١٨
ُم َت َمسِّك  ٢٧٠ـ ٣٣٦
ُم َت َم ِّكن ٢٩٠
ُم َت َملِّق ٣٩٢
ُم َت َميِّز ١٢٩
ُم َت َناسِ ب  ١٣١ـ ٣٥١
ُم َت َن ِّزه ٥
ُم َت َنعِّم  ١٨٣ـ ٢٣١
ُم َت َھ ِّتك  ٢٦٣ـ  ٢٦٦ـ ٢٧٧
ُم َت َھيِّى  ٢٧٥ـ ٣١٤
ُم َت َوا ّد ٣٥٤
ُم َت َواضِ ع ١٤٤
ُم َت َوان ٣٣٥
ُم َت َو ِّثب  ٧٥ـ ٣٨٣
ُم َت َوسِّط  ٦٦ـ  ٨٦ـ ١٠٣
ُم َت َوسِّم ١٠
ُم َت َو َّقي ٦٢
ُم َت َولِّي  ٥٩ـ ١٨٥
ُم َت َي ِّقظ  ٢٧٧ـ  ٢٩٧ـ  ٣١٥ـ ٣١٦
م َُثابِر ٣٤٢
م ََثل  ٣٠٤ـ  ٣٦٦ـ ٣٦٧
ُمثِير ٢٨٥
احدَ ة ١٨٨
م َُج َ
م َُج َ
ازاة  ٢٣٣ـ  ٢٣٧ـ ٢٣٨
م َُجالَ َسIIة  ١٢٣ـ  ٢٦٢ـ  ٢٨٣ـ  ٢٨٤ـ
 ٢٩٧ـ ٣٢٠
م َُجا َھدَ ة ٣٠١

ُمبَاضَ عَة  ٤٨ـ ٢٧٥
ُم َبالَ َغة ٢٧٤
ُم َبا َھاة  ١٤٣ـ ١٥٩
ُم ْب َتدِئ ٩
ُم َب ِّذر ١٥٤
ُم ْبغِض  ١٢٦ـ  ١٤٦ـ ٣١٦
ُم َبلِّغ ١٩٥
ُمب ِْھج ١٩
َم ْتبُوع ١١١
ُم َت َحابّ ٣٥٤
ُم َت َحرِّ ز ٣١٥
ُم َت َح ِّقق  ١١٦ـ ٣١٩
ُم َت َح ِّنن ٣٥٩
ُم َت َخلِّف ١٠
دَاول ٣٠٢
ُم َت َ
ُم َترَ ِّفه ١٨٣
ُم َت َسوِّ ل ٣١٣
ُم َت َشبِّه ١٠٨
صرِّ ف ١٦٦
ُم َت َ
ُم َّتصِ ل ٣٠٦
ص ِّنع  ١٤٤ـ ٢٧١
ُم َت َ
ُم َت َع ِّذر ٣٢٨
ُم َت َعرِّ ض ١٦٦
ُم َت َعسِّر ٣٢٧
ُم َت َع ِّفف ٢٧٣
ُم َت َعمِّل ٢٧٢
ُم َّت َفق  ١١٩ـ ٢٦٠
ُم َت َفقِّه ٣١٤
١٢٤

مُجَ اھِر ٢٦٩
م َُجا َھ َرة  ١٧٠ـ  ١٧٩ـ ٢٦٧
َمجْ بُول  ٢٦ـ  ٢٧ـ ٦١
مُجْ َت ِھد  ٣٦ـ ٣١٥
مُجْ حِف  ١٣٤ـ ١٤٨
َمجْ د  ٨ـ  ١٥٩ـ ٤٠٦
مُجْ دِي  ١٦١ـ  ٢٢٠ـ  ٣٠٣ـ  ٣٠٤ـ ٣٦٨
َمجْ َرى ٢٢٩
َمجْ لِس  ٥٢ـ  ١٢٢ـ  ١٧٤ـ  ٢٣٣ـ  ٢٦٢ـ
 ٢٦٤ـ  ٢٦٦ـ  ٢٦٩ـ  ٢٧٠ـ  ٣١٩ـ
٣٢٠
َم َحال ٣٧٤
م َُح َاو َرة  ٢٨٠ـ ٣٤٦
ُمحِIبّ  ٥٦ـ  ٧٥ـ  ٣٤٦ـ  ٣٥٠ـ  ٣٥٩ـ
 ٣٦٠ـ  ٣٦١ـ  ٣٦٨ـ ٣٦٩ـ ٣٧٨
مُحَ بَّب ٢٥٣
مَحَ بَّة  ٥٤ـ  ٦٩ـ  ٨٠ـ  ٨١ـ  ٨٨ـ  ١٢٩ـ
 ١٣٢ـ  ٢٢٧ـ  ٢٣٥ـ  ٢٣٨ـ  ٢٧٥ـ
 ٣٥٠ـ ٣٥٨
َمحْ بُوب ٢٥٣
مُحْ َتاج  ٣٣٢ـ  ٣٣٤ـ ٣٤٣
مُحْ َتشِ م  ٦٢ـ ١٢٢
مِحْ َس َ Iنة  ٢٣٩ـ  ٢٤٩ـ  ٢٥٢ـ  ٢٩٠ـ
 ٣٠٠ـ  ٣٠٧ـ  ٣١٠ـ  ٣١١ـ  ٣١٦ـ
 ٣٨٤ـ  ٣٨٧ـ

 ٣٩٤ـ  ٤٠١ـ ٤٠٢
م َُحصِّل  ٣٢٩ـ ٣٦٨
َمحْ ُ
ظور  ٥٣ـ  ٦٢ـ ٢٥٢
َمحْ فِل  ١٢٢ـ  ٢٣٣ـ ٢٦٤
َم َحل  ١٤٤ـ ٣١٦
َمحْ مُود  ١٢ـ  ١٨ـ  ٢٢ـ  ٢٦ـ  ٣١ـ  ٣٧ـ
 ٤٠ـ  ٤٣ـ  ٦٢ـ  ٨٢ـ  ٨٨ـ  ٨٩ـ  ١٢٦ـ
 ١٢٨ـ  ١٣١ـ  ١٣٣ـ  ١٣٦ـ  ١٤١ـ
 ١٥٢ـ  ١٥٩ـ  ٢٢٧ـ  ٢٢٩ـ  ٢٣٦ـ
 ٢٤٣ـ  ٢٤٥ـ  ٢٥٦ـ  ٢٥٧ـ  ٢٥٩ـ
 ٢٧٨ـ  ٣٠٠ـ  ٣١٠ـ ٣٦٦
مِحْ َنة  ١٣٢ـ ٣٤٤
ُمحِيط  ١٣ـ ٣٨٤
م َُخالَ َطIة  ١٠٥ـ  ١٢٢ـ  ١٧٤ـ  ٢٧٠ـ
 ٢٨٣ـ  ٢٩٧ـ ٣٢٢
اوف  ١٥٦ـ ٢١٥
م ََخ ِ
صص ٣١٩
م َُخ َّ
م َُخلَّد ٤٠١
م َُّدة ٢٨٢
ُمدِحَ  ٢٢٧ـ  ٢٢٨ـ  ٢٣٣ـ ٢٣٨
م َْدح  ٢٢٦ـ  ٢٣٣ـ  ٢٣٥ـ  ٢٣٦ـ ٣٩٩
م ُْدخِر ٣٣٦
مُدَ َّون ٢٠
م َُذا َك َرة ٣٢٠
م َُذلَّل ٨٤
١٢٥

م َْIذمُوم  ٧ـ  ١٢ـ  ٢٤ـ  ١٠٦ـ  ٢١١ـ
 ٢٤٤ـ  ٢٥٦ـ  ٣٠٠ـ ٣١٦
َمرَّ ١٩
َم َراد  ٢٥٦ـ  ٢٥٧ـ ٣٢٥
م َُرا َعاة  ٣١٠ـ ٣٢٥
مُرْ َتاض  ٥ـ ١٢
َمرْ َت َبة  ٣ـ  ٩ـ  ٨٨ـ  ١٠٧ـ  ١٢٠ـ  ١٤٤ـ
 ١٥٩ـ  ١٦٢ـ  ١٦٣ـ  ٢٢٢ـ  ٢٣٩ـ
 ٢٩٦ـ  ٣٠٩ـ  ٣٨٠ـ ٣٩٤
ضاة ٣٢١
مُرْ َت َ
مُرْ َتكِب ٦١
َمرْ حُ وم ١٣٢
َمرْ ضِ يّ  ١٠ـ  ١٠٨ـ  ٢٧٨ـ  ٣٠٠ـ ٣٠٨
َمرْ َكب ٣٠٠
م َُر َّكب  ١٣٢ـ  ١٣٩ـ  ١٦٠ـ  ١٨٤ـ ١٩١
ـ  ٢٠١ـ ٢١٩
مُرُ وءَة ٩٤
م َْزح  ١٢٢ـ ١٧٤
ُمسَاعَدَ ة ٦١
َمسْ أَلَة  ١٢٣ـ  ١٥٣ـ ٣٤٤
َاواة ١١
ُمس َ
َ
مُسْ َت ْثنى ١٠
جير ١٤٩
مُسْ َت ِ
مُسْ َ Iت َحبّ  ١١٧ـ  ١١٩ـ  ٢٣٥ـ  ٣٢٦ـ
٣٦٦

مُسْ َتحْ َسن  ٩ـ  ٦١ـ  ١١٥ـ  ١١٧ـ ١٢١
 ١٢٩ـ  ١٣٣ـ  ١٤٦ـ  ١٤٨ـ ١٥٠
 ١٥٤ـ  ١٥٥ـ  ١٥٧ـ  ١٦١ـ ١٦٧
 ٢٠٩ـ  ٢٣١ـ  ٢٣٢ـ  ٢٣٣ـ ٢٣٧
 ٢٣٨ـ  ٢٤٠ـ  ٢٤١ـ  ٢٤٩ـ ٢٥٣
 ٢٦٠ـ  ٢٦١ـ  ٣٢١ـ  ٣٢٦ـ ٣٤٥
٣٩٩
ّ
مُسْ َتحِق  ١١٦ـ  ١٥٧ـ  ٢٢٣ـ ٣٦٤
مُسْ َتحْ قِر ٣١٦
مُسْ َتحْ َيا ١٢٨
مُسْ َترْ سِ ل ٦٥
مُسْ َترْ فِد ٢١٢
مُسْ َت ْش ِرف ٣٦٨
ُمسْ َت ْش َنع ١٧٩
مُسْ َتصْ غِر ٣١٦
مُسْ َتضْ َعف ٣٥٦
مُسْ َت ِع ّد ٤٠٤
مُسْ َتعْ ظِ م ٣١٦
مُسْ َتعْ مِل  ٢٩٧ـ  ٣٠٦ـ ٣١٥
مُسْ َت ْغ ِرب ٢٢٨
مُسْ َ Iت ْقبَح  ٩ـ  ١١٧ـ  ١٧٧ـ  ١٧٨ـ  ١٨٦ـ
 ٢٠٣ـ  ٢٠٦ـ  ٢٠٩ـ  ٢٢٠ـ  ٢٣٢ـ
 ٢٣٧ـ  ٢٥٩ـ  ٢٩٩ـ ٣٠٠
مُسْ َت ْكثِر ٣١٦
مُسْ َتل ِّذ ٣١٦

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

١٢٦

م ْ
َطبُوع  ٣٠ـ  ١٠١ـ ١٠٢
َم ْطلوب  ٥١ـ  ٣٠٩ـ  ٣٣٤ـ  ٣٦٣ـ ٣٧٩
َم ْط َمع ٢٧٣
مُطِ يف ٣١٩
ِم َعاد ٢٤٠
َم َعاش  ٩٤ـ ١٢٠
ُم َعا َش َرة  ٥٢ـ  ٢٧٠ـ  ٢٧٥ـ  ٢٨٣ـ ٣٢٢
ـ ٣٣١
َم َعالي ١٦٢
ُم َعا َملَة  ٢٠٨ـ ٢٨٠
ُم َعا َندَ ة ٣٢٣
ُم َع َاو َنة ٢٢١
مُعْ َتدِل  ١٢٩ـ ٣٢١
مُعْ َتنِي ٣١٦
َمعْ ُدود  ٢٤١ـ  ٢٤٣ـ ٢٤٤
َم َعرَّ ة ٣٠٣
َمعْ ِرض ٣٢٨
َمعْ ِر َفة  ١٤٥ـ ٣٣١
َمعْ رُ وف  ٢٦٣ـ  ٣١٩ـ ٣٣٠
ُم َع َّظم  ٢٥٣ـ  ٢٥٤ـ ٢٥٥
مِعْ يَIب  ٧ـ  ١١٧ـ  ١٦٩ـ  ٢٤٤ـ  ٢٥٠ـ
 ٢٨٢ـ  ٣١٥ـ ٣٧١
َم ِعي َشة  ١٢٣ـ  ١٧٤ـ ١٩٠
ُم ِعين ٢٢١
ُم َغا َم َرة ١٥٧
َم َغبَّة ٢١٥
َم ْغبُوط ١٠

ُمسْ َتمِّر ٣٠٦
مُسْ َت ْن َكر ١١٥
َمسْ ُتور  ٣٣٨ـ  ٣٧٣ـ  ٣٧٥ـ ٣٧٧
مُسْ َت ْولي  ٢٩ـ ٨٥
مُسْ َرف ٣٢١
مُسْ كِر ٢٨٥
َمسْ ِك َنة  ٢٣٨ـ  ٢٤٩ـ ٣٣١
مِسْ كِين  ٣٣٨ـ ٣٤٢
َمسْ َمع ٢٧٢
مِسْ َي َئة  ٥ـ  ٣٠٦ـ ٣٠٧
ارك ٢٩
ُم َش ِ
ُم ْشبِع ٢٧٤
ُم ْش َت َھى  ٢٧٢ـ ٢٧٦
َم ْش َرب  ٤٨ـ ٣٣٠
مَشِ ي ٢٣٢
ُمصَاحَ بَة ٢٧٥
ُمصَادَ َقة ١٢٣
َمصْ رُ وف  ٥١ـ ١٨١
َمصْ لَحَ ة  ١٨٦ـ  ٣٤٢ـ ٣٦٠
مُصِ يب ٣٦٢
ُمضَاد ٢٤١
ضرَّ ة  ٦٠ـ ٢٠٥
َم َ
َمضْ رُ وب ٣١٣
مُضْ َطرّ ٢٠٩
َمضْ مُون ٤٠٣
ضيِّع ١٥٤
ُم َ
َ
ُم َطال َبة ٢٢٤
١٢٧

َم ْكر  ٩٥ـ  ١٥١ـ  ١٥٢ـ ٢٠٨
ِم ْك َرم  ٥ـ  ٣١٠ـ ٣٨٧
َم ْكرُ َمة ٢٤٩
َم ْكرُ وه  ٧ـ  ١٦ـ  ٢٥ـ  ٣٢ـ  ٨٩ـ  ١٠٢ـ
 ١٠٦ـ  ١١٧ـ  ١٣٠ـ  ١٣٢ـ  ١٥٦ـ
 ١٥٩ـ  ١٧١ـ  ١٧٣ـ  ١٨٠ـ  ١٨١ـ
 ١٨٥ـ  ١٩٠ـ  ١٩٤ـ  ١٩٧ـ  ٢٠٥ـ
 ٢٠٩ـ  ٢١٣ـ  ٢١٦ـ  ٢١٨ـ  ٢٢١ـ
 ٢٣٥ـ  ٢٣٧ـ  ٢٤٤ـ  ٣٠٤ـ  ٣٢١ـ
 ٣٦٧ـ ٣٧٩
ُم ْكسِ ب ٢٥٢
َم ْك َسب ٩٤
ُمالَ َب َسة ١٠٥
ُمالَ َز َمة ٢٦٤
َمالَك  ٢٨٩ـ  ٣١٢ـ ٣٩٣
َملَ َّذة ٣٠٢
َملَق  ٩٥ـ  ٢٢٩ـ  ٢٣٥ـ ٣٩٢
َملَIكَ  ٤٩ـ  ٥١ـ  ٦٢ـ  ٦٩ـ  ٧٥ـ  ٨٧ـ
 ٨٩ـ  ١٥٤ـ  ١٦٢ـ ٢٩٥
م ُْلك  ١٤٦ـ  ١٥٢ـ  ١٥٥ـ  ١٥٧ـ  ١٧٣ـ
 ١٨٧ـ  ٢١٤ـ  ٢٢٣ـ  ٢٤١ـ  ٣٢٠ـ
 ٣٢٩ـ  ٣٩٠ـ ٣٩١
َملِIك  ٣١ـ  ١٢١ـ  ١٢٦ـ  ١٣٧ـ  ١٤٦ـ
 ١٥٠ـ  ١٥٢ـ

م ُْغضِ ب  ٧١ـ ١٢٦
ُورة ٢٩١
َم ْغم َ
ُم ِغيْث ٢٢١
ُم َف َ
اخ َرة ١٤٣
ارق ٢٥٥
ُم َف ِ
ار َقة  ٣٨ـ  ٣٠٢ـ  ٣٢٨ـ ٣٢٩
ُم َف َ
ُم ْفتِر ٣٣٥
ُم ْفشِ ي ١٩٢
ضل ٢٥٣
ُم َف َّ
ُمفِيد  ١٦١ـ  ٢٢٠ـ  ٢٥٢ـ  ٣٠٣ـ ٣٣٤
ُم َقا َبلَة  ١٢٦ـ  ٢٢٦ـ  ٢٨١ـ  ٣٤٦ـ ٣٤٩
َم َقا َمة ٢٨٣
ِم ْق َبح  ٥ـ  ٩١ـ ٣٠٧
َم ْقبُول  ١٣٦ـ ٢٥٣
ُم َقتـ ِّر  ٢٤٩ـ ٣٤٣
ُم ْق َت َنى ٣
ِم ْقدَ ار  ١٦٨ـ ٢٨٥
ُم ْق ِدم ٧٥
َم ْقصُود ٣٦٤
ُمقِ ّل  ٣٣٢ـ ٣٤٣
َم ْقھُور ٨٤
ُم َقوِّ ي ٢٨٦
ُم َكاشِ ح ٣٢٢
ُم َكافِح ٣٢٢
ُم َكالَ َبة ١٧٢
ُم ْك َت َسب  ٢٤٦ـ ٢٥٤
١٢٨

ـ ١٧٧
ـ ٢١٦
ـ ٢٣٧
ـ ٣٢٠
ـ ٣٤١
ـ ٣٧٤
ـ ٣٨٥
ـ ٣٩١

 ٣٨٤ـ ٤٠١
َم ْن َقص  ١٤٨ـ  ١٦٦ـ ٣١٣
ُم ْن َقطِ ع ٣٤٢
ُم ْن َكتِم ٣٧٧
َم ْن َھج ٣١٠
ِم ْن َوال ١٣١
ُم ْھ َتضِ م ١٦٦
ُم َھ َّذب  ١٣ـ  ٦٤ ،١٩ـ  ١٠٨ـ ٢٥٥
َم ْھلَ َكة  ٧٧ـ ١٥٦
م ُِھ ّم ٣٣٧
َم َھمَّة ٣٣٦
ُم ْھمِل  ٦٥ـ  ٨٥ـ ١١٤
اج َھة ٢٣٥
م َُو َ
م َُؤا َساة ٣٤٣
م َُؤبَّد ٤٠١
م َْوت  ١٥٦ـ  ٢٤٠ـ ٣٦١
م ُْؤثِر  ٣٦ـ ٢٥٦
جب  ٤٤ـ  ٦٣ـ  ٨٣ـ ١١٢
مُو ِ
م َْوجُ ود  ٢٤ـ  ٢٩٦ـ ٣١٧
م َُؤ َّدبَة ٦٤
م ََو َّدة  ٣٣٨ـ  ٣٤٥ـ ٣٥٤
َم ْودِع  ١٣٨ـ  ١٤٠ـ ١٨٨
مُؤذِي  ١٧٦ـ  ٢٨١ـ ٣٤٩
َم ْوصُوف  ٢٠ـ ٣١٩
َم ْوضِ IIع  ١٦٨ـ  ٢٢٤ـ  ٢٣٨ـ  ٢٨٣ـ
 ٢٨٤ـ  ٣٤٧ـ  ٣٥٨ـ ٣٧٣

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

 ١٥٥ـ  ١٥٧ـ  ١٦٣ـ ١٧٣
 ١٨٧ـ  ٢٠٧ـ  ٢٠٩ـ ٢١٤
 ٢٢٣ـ  ٢٣١ـ  ٢٣٣ـ ٢٣٤
 ٢٣٩ـ  ٢٤١ـ  ٢٥٣ـ ٣١٩
 ٣٢٤ـ  ٣٢٨ـ  ٣٢٩ـ ٣٣١
 ٣٤٢ـ  ٣٥٩ـ  ٣٦٠ـ ٣٧٣
 ٣٧٥ـ  ٣٨٠ـ  ٣٨٢ـ ٣٨٤
 ٣٨٦ـ  ٣٨٧ـ  ٣٨٩ـ ٣٩٠
 ٣٩٤ـ  ٣٩٦ـ  ٣٩٧ـ ٣٩٨
ُم ْم َتنِع ٣٢٨
َم ْم ُدوح  ١٩ـ ٢٣٣
َم ْمقوت ١٠
ُم ْمكِن ٣١٤
َم ْملَ َكة ٢٣٩
ُم َنادِم ٣١٩
ُم َن َ
از َعة ١٥٨
ُم َنا َفسَة  ١٥٨ـ ١٥٩
َم ْن ِزلَIة  ٩ـ  ٢٥٤ـ  ٣٣٥ـ  ٣٤٦ـ  ٣٤٨ـ
 ٣٦٠ـ  ٣٨٠ـ ٤٠٢
َم ْن َشأ ١٠٤
َم ْن َظر ٢٧٩
َم َن َع  ٣١ـ ٣٣٦
َم ْنع  ٢١٢ـ ٢٣٧
َم ْن َف َعة  ١٨٦ـ  ٣٠٤ـ ٣٦٦
ُم ْن َقاد  ٣٠ـ ٦٧
َم ْن َقب  ١٣ـ  ١٩ـ ٢٩٣ـ ٣١٣
١٢٩

م َْوعِد ١٣٧
م َُو َّقر ٢٥٦
م َُو َّكل ٣٧٠
م ُْؤلِم ١٤٩
َمؤُ َنة ٣٤١
َميَّز ١١٥
َميْل  ٦١ـ ١٢٠

ـ ٣٥١
ـ ٣٥٩
ـ ٣٧١
ـ ٣٨٠

 ٣١٢ـ  ٣٤٠ـ ٣٥٠
 ٣٥٥ـ  ٣٥٧ـ ٣٥٨
 ٣٦٦ـ  ٣٦٩ـ ٣٧٠
 ٣٧٣ـ  ٣٧٦ـ ٣٧٧
 ٣٨٣ـ  ٣٨٨ـ ٣٩٦
َناسِ ك  ٢٦٢ـ  ٢٦٥ـ ٣٤٢
َناشِ ئ  ١٠٥ـ ١٠٦
ب ٣٢٣
اص َ
َن َ
َنIاطِ ق  ٤٥ـ  ٩٠ـ  ١٠١ـ  ١٠٢ـ  ١٠٣ـ
 ١١٢ـ  ٢٥٩ـ  ٢٨٩ـ  ٢٩٧ـ  ٢٩٨ـ
 ٢٩٩ـ  ٣٠٠ـ ٣٠٤
َنافِع  ١٦١ـ  ٣٠٢ـ  ٣٠٤ـ ٣٣٤
َنافِل ٣٣٩
َناقِص  ٢٤١ـ  ٢٥٠ـ  ٣٨١ـ  ٣٨٣ـ ٣٨٥
َنا َل  ٧٨ـ  ٢٥٢ـ  ٢٥٦ـ  ٣٣٤ـ ٣٩٦
َن َاوأَ  ٧٥ـ ٨١
َنبَاھَة  ٨ـ ١٧٨
َنبَحَ ٣٤٦
َنبْح ٣٤٦
َن َّب َه  ٣٥ـ  ٣٦ـ  ٣٨ـ  ٢٥٦ـ ٤٠٠
َن َبىَ ١١
ُنبْل ١٢٩
ُنبوّ ١٦٥

ن
َنائِ َبة ٣٣٧
اب ٤٣
َن َ
َنIاس  ٢١ـ  ٢٢ـ  ٢٣ـ  ٢٤ـ  ٢٥ـ ٢٦
 ٢٧ـ  ٣٠ـ  ٣٢ـ  ٣٣ـ  ٣٨ـ  ٤٠ـ ٤٢
 ٤٣ـ  ٥١ـ  ٥٧ـ  ٥٩ـ  ٦٠ـ  ٦٣ـ ٧٢
 ٧٧ـ  ٨٣ـ  ٩٦ـ  ١٠٠ـ  ١٠٤ـ ١١٠
 ١١١ـ  ١١٢ـ  ١٢١ـ  ١٢٣ـ ١٢٤
 ١٢٩ـ  ١٣٠ـ  ١٣٦ـ  ١٤١ـ ١٤٤
 ١٤٦ـ  ١٥٠ـ  ١٥١ـ  ١٥٢ـ ١٥٥
 ١٥٧ـ  ١٦٧ـ  ١٧٣ـ  ١٧٥ـ ١٩٠
 ١٩٦ـ  ١٩٩ـ  ٢٠٢ـ  ٢٠٩ـ ٢١٣
 ٢١٤ـ  ٢١٦ـ  ٢٢٥ـ  ٢٢٨ـ ٢٣٦
 ٢٣٨ـ  ٢٤٠ـ  ٢٤٢ـ  ٢٤٦ـ ٢٤٧
 ٢٥٢ـ  ٢٥٣ـ  ٢٥٤ Iـ  ٢٥٩ـ ٢٧٧
 ٣٠٥ـ  ٣٠٧ـ

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
١٣٠

ـ ٣٥٣
ـ ٣٦١
ـ ٣٧٢
ـ ٣٨٢

ـ
ـ
ـ
ـ

َن َتفَ ٧٤
ِب ١٨٩
ُند َ
َندِيم ٣٣١
َن َز َل ٣٤٤
ُن ْزه ١٥٩
نِ َساء  ٢١٣ـ ٢٣١
َن َس َج ١٣١
ُنسْ ك  ٥٢ـ ٩٤
نِسْ َوان  ١٣٠ـ  ٢٧١ـ ٢٧٥
َن َشأَ  ١٢ـ  ٥٢ـ  ٢٧٤ـ ٣٢٨
َن َش َر  ١٩ـ  ٢٣٧ـ  ٢٧٧ـ ٣٤٠
َنصْ ح ٣٩٦
ن َِظام ١٨٧
َن َظ َر  ٢٩٢ـ  ٣٠١ـ  ٣٤٤ـ  ٣٧٦ـ ٤٠٣
َن َظر  ٢٦٤ـ  ٢٩٢ـ  ٢٩٦ـ  ٣١٧ـ ٣٣٧
َن ْفس  ٤ـ  ١١ـ  ١٨ـ  ٢١ـ  ٣٤ـ  ٣٥ـ ٣٨
ـ ٤٤ Iـ  ٤٥ـ  ٤٨ـ  ٤٩ـ  ٥١ـ  ٥٤ـ  ٦١ـ
 ٦٢ـ  ٦٣ـ  ٦٤ـ  ٦٦ـ  ٦٨ـ  ٦٩ـ  ٧٠ـ
 ٧٤ـ  ٧٥ـ  ٨٢ـ  ٨٣ـ  ٨٦ـ ٨٧ Iـ  ٨٨ـ
 ٨٩ـ  ٩٠ـ  ٩١ـ  ٩٣ـ  ٩٤ـ  ٩٦ـ  ١٠١ـ
 ١٠٢ـ  ١٠٣ـ  ١١٢ـ  ١١٣ـ  ١١٤ـ
 ١١٦ـ  ١١٨ـ  ١١٩ـ  ١٢٠ـ  ١٣٢ـ
 ١٣٤ـ  ١٣٥ـ  ١٤١ـ  ١٥٨ـ  ١٦٣ـ

ـ ١٨٦
ـ ٢٤٥
ـ ٢٥٦
ـ ٢٦٧
ـ ٢٧٦
ـ ٢٨٢
ـ ٢٨٩
ـ ٢٩٤
ـ ٢٩٩
ـ ٣٠٦
ـ ٣١٦
ـ ٣٢٩
ـ ٣٥٠
ـ ٣٥٥
ـ ٣٧١
ـ ٣٩١

 ١٦٥ـ ١٧٣
 ٢٢٢ـ ٢٤٤
 ٢٥٤ـ ٢٥٥
 ٢٦١ـ ٢٦٢
 ٢٧٢ـ ٢٧٣
 ٢٧٩ـ ٢٨١
 ٢٨٥ـ ٢٨٦
 ٢٩٢ـ ٢٩٣
 ٢٩٧ـ ٢٩٨
 ٣٠٢ـ ٣٠٤
 ٣١٣ـ ٣١٤
 ٣٢٢ـ ٣٢٤
 ٣٤٦ـ ٣٤٨
 ٣٥٣ـ ٣٥٤
 ٣٦٢ـ ٣٦٩
 ٣٨٨ـ ٣٩٠
 ٤٠٢ـ ٤٠٣
َن َفعَ ٣٠٦
َن ْفIع  ٢٠٥ـ  ٢٠٦ـ  ٣٠٥ـ  ٣٠٦ـ  ٣٦٦ـ
٣٦٨
َن َف َق ٢٤٩
َن َف َقة  ٣٣٧ـ ٣٤١
َن َفى ١١٥
َنفِي  ٥٩ـ ٢٤٥
١٣١

ـ ١٩٦
ـ ٢٤٧
ـ ٢٥٩
ـ ٢٧٠
ـ ٢٧٧
ـ ٢٨٣
ـ ٢٩٠
ـ ٢٩٥
ـ ٣٠٠
ـ ٣٠٧
ـ ٣١٨
ـ ٣٣٤
ـ ٣٥١
ـ ٣٥٦
ـ ٣٧٤
ـ ٤٠٠

ـ ١٩٧
ـ ٢٥٣
ـ ٢٦٠
ـ ٢٧١
ـ ٢٧٨
ـ ٢٨٤
ـ ٢٩١
ـ ٢٩٦
ـ ٣٠١
ـ ٣١٠
ـ ٣٢١
ـ ٣٣٩
ـ ٣٥٢
ـ ٣٥٧
ـ ٣٧٦
ـ ٤٠١

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

َنفِيْس ١٩
َن ْقIص  ١١ـ  ١٦٦ـ  ١٩٧ـ  ٢٠٧ـ ٢٤١
 ٢٥٠ـ  ٣٠٧ـ  ٣١٣ـ  ٣١٥ـ ٣٥٨
 ٣٧١ـ  ٣٧٩ـ  ٣٩٩ـ  ٤٠٠ـ ٤٠٤
صان ٣٨٨
ُن ْق َ
صIْ Iة  ٣٦ـ  ١١٧ـ ١٣٢
َنقIIيص َنقِي َ
 ١٦٦ـ  ١٦٩ـ  ١٩٢ـ  ٢٢١ـ ٢٢٨
 ٢٤٤ـ  ٢٥٢ـ  ٣٠٣ـ  ٣٥٨ـ ٣٧١
٣٩٨
َنق ْـل ١٩٥
َنمِيمَة  ١٩٤ـ ٣٦٧
نِھَايِIة  ٤ـ  ١٦٢ـ  ٣٠٨ـ  ٣١٤ـ ٣١٧
 ٣٧٤ـ  ٣٧٩ـ  ٣٨٧ـ ٤٠١
َنھَار ٣١٨
َنھَم ٢٧٥
َن ِھم ٢٧٧
َن ِھ َي ٣٩٢
َن ْوع  ١٠ـ  ١٢ـ  ١١٧ـ  ٢٧٤ـ ٣١٣
نِيَّة  ٩٤ـ ١٥١
َنيْل ٤٠٤

ه

ـ
ـ

ھَانَ  ٢٩٥ـ  ٢٩٩ـ ٣٢٩
َاويَة ٧٧
ھ ِ
ھَجَ رَ ٣٢٢
َھجْ ر  ٢٦٩ـ  ٢٧٣ـ  ٢٨٦ـ ٣٢٩
ھَدَ َم ١٧١
ھ ََّذبَ  ٦٦ـ  ٩٢ـ ٣٠٧
َھ َزل  ١٢٢ـ  ١٣١ـ  ١٧٤ـ ٢٦٦
ھ ُْزل ٥٢
ِھمَّIة  ٧ـ  ١١ـ  ٥١ـ  ٩١ـ  ١٦٢ـ  ١٦٤ـ
 ١٦٧ـ  ٢٢٢ـ  ٢٢٣ـ  ٢٧٣ـ  ٢٧٩ـ
 ٢٨٠ـ  ٢٩٥ـ  ٢٩٦ـ  ٣٢٩ـ  ٣٣٥ـ
 ٣٣٩ـ  ٣٦١ـ  ٣٨٧ـ  ٣٨٩ـ ٣٩٠
َھ َوى ٣
َھ ْي َئة ٢٩٦
َھ ْي َبة  ١٧٣ـ ٣٧٣
َھي ََّج ٢٨٥

ـ
ـ
ـ

ـ

و
َواجIب  ٧ـ  ٥٩ـ  ١١١ـ  ١٥٥ـ  ٢٢٤ـ
 ٣٤١ـ  ٣٥٤ـ  ٣٥٨ـ  ٣٦٣ـ  ٣٦٨ـ
 ٣٧٧ـ  ٣٧٩ـ ٣٨٧
َواحِد  ٢٤٣ـ  ٣٥١ـ ٣٥٣
١٣٢

 ٣٥٤ـ ٣٧٤
َوا َسى  ٣٣٢ـ ٣٣٣
َواصِ ف ١١٧
َواعِظ  ٢٣٢ـ  ٢٤٠ـ ٢٦٢
َواھِب ٤٠٦
ب  ٧٣ـ ٧٧
َو َث َ
َ
َوثِقَ ـ وُ ثِقَ ـ َوثقَ  ١٣٧ـ  ١٣٨ـ ١٨٧
وُ ثـ ُوب  ٧١ـ  ٢٨٠ـ ٢٨٥
Iب  ١٠ـ  ٦٦ـ  ٨٧ـ  ١١٥ـ ١٧٩
َوجُ َ
 ١٩٦ـ  ٢٢٤ـ  ٢٤٩ـ  ٢٥٧ـ ٢٦٦
 ٢٦٧ـ  ٢٨٤ـ  ٣٣٤ـ  ٣٣٦ـ ٣٤١
 ٣٥٨ـ  ٣٧٠ـ  ٣٨٩ـ ٤٠٢
َو َجدَ  ٢٠ـ  ٢٢ـ  ٢٣ـ  ٢٥ـ ٢١٧ـ ٢٤٤
 ٢٥٦ـ  ٢٧٦ـ  ٣٠٢ـ  ٣٠٣ـ ٣٠٤
 ٣٣٥ـ  ٣٦٤ـ ٣٧٦
َوجْ Iه  ٥٤ـ  ٥٦ـ  ٧٤ـ  ٧٥ـ  ٨٠ـ ٩٤
 ١١٩ـ  ١٢٣ـ  ١٦٨ـ  ١٧١ـ ١٧٢
 ١٨٩ـ  ١٩٠ـ  ٢٢٤ـ  ٢٤٩ـ ٢٦١
 ٣٠٥ـ  ٣٢١ـ  ٣٣٥ـ ٣٤٢
وُ جُ ود ٣٣٥
َوحْ د ٣٣٠
ش ٣٣١
َو َح َ
ِوحْ َشة ١٩٥
َو َّد ٥٢

وُ ّد ـ ِو ّد  ١٢٩ـ  ١٣١ـ  ١٣٢ـ  ١٤٥ـ
 ٢٨٠ـ ٣٣٠
َودِيعة ١٩٢
َورَّ َط ٧٧
َو َرع  ٥٢ـ  ٢٦٢ـ  ٢٦٥ـ ٢٧٠
َو َز َن ٣٣٥
َو َسط  ١٢١ـ  ١٦٢ـ  ٢٢٢ـ ٣٤٠
ِوسْ ع  ٧ـ  ٣٧٩ـ ٤٠٣
َو َس َم ٣٠٣
ف  ١٣ـ ٣٤٠
ص َ
َو َ
َوصْ ف  ٣١١ـ ٣١٥
ص َل  ١٣ـ  ٢٠٥ـ  ٢٥٦ـ  ٣١١ـ  ٣١٤ـ
َو َ
 ٣١٧ـ  ٣٣١ـ  ٣٦٢ـ ٣٦٦
وُ صُول ٣٧٩
ض َع  ٢٣٨ـ ٣٨٦
َو َ
َوعَدَ  ١٣٦ـ ٢٦١
َوفـَاء  ١٣٤ـ  ١٣٥ـ  ١٣٦ـ  ١٣٧ـ ١٨٦
َو َفى  ١٤٨ـ  ٢٠٦ـ ٣٠٦
َوفِىّ ١٣٥
َو َقIار  ٧٠ـ  ١٢٧ـ  ١٢٨ـ  ١٢٩ـ ١٣٩ Iـ
 ١٦٠ـ  ١٨٠ـ  ٢٨٤ـ ٣١٩
َو ْقIت  ١٠٤ـ  ١١٩ـ  ١٦٨ـ  ٢١٠ـ ٢٢٤
ـ  ٢٦٠ـ  ٢٧٩ـ  ٢٨٠ـ  ٢٨٥ـ ٣٠٢

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

١٣٣

َو َق َع ٣١
ف  ٤ـ  ٣١٧ـ  ٣٦٩ـ  ٣٧٣ـ ٤٠١
َو َق َ
َوقـ ُور  ٨٢ـ  ٨٤ـ  ١٣٩ـ  ١٩٢ـ ٣٤٨
وُ قُوع ٢٢١
َوقِي َعة ٣٦٧
َولَد ١١١
َوليّ  ٧٣ـ  ١٤٥ـ  ١٥٢ـ ٢٠٩
َوھْ لَة ٢٥٦

ي
يَد ٧٤
يَ َسار ٢٥١
يَسيْر  ١٢٠ـ  ١٧٦ـ  ٢٠٦ـ  ٢٠٧ـ  ٢٢٢ـ
 ٢٦٩ـ  ٢٨١ـ  ٣٠٦ـ ٣١٦
يَوم ٣٠١

١٣٤

أنجزت )) المطبعة الكاثوليكية ش م ل
طباعة ھذا الكتاب
في العاشر من تشرين الثاني ١٩٨٥

 ٥٦٣٩ـ  ٣ـ ٨٥/١١/١٠

((

