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  : ))دار المشرق  ((من منشورات 

  
  )جديدة  سلسلة( بحوث ودراسات 

  
  نشر بإشراف كلية ا>داب والعلوم ا;نسانية في جامعة القديس يوسف، بيروتتمجموعة 

  

  
  ) :ب (  ))الشرق المسيحي  ((صدر في قسم 

  
  )عربي ـ فرنسي ( المقدمة في التفسير لبطرس السدمنتي . ١ب

  .ان دن اكرـ�وترجمھا وقدم لھا الدكتور بطرس  حققھا

    .دمة التي وضعھا السدمنتي كمدخل لشرحه على ا2ناجيليضم ھذا الكتاب نص المق
  ١٩٧٢    فھارس   صفحة  ٢٠٠     ٢٥×١٧
  
  ).عربي ( تفسير كتاب ايساغوجي لفرفوريوس . أبو الفرج بن الطيب. ٢ب

الIدكتور كIوام . عربIي حققIه وقIدم لIه ووضIع فھارسIه مIع بيIان بالمصIطلحات المنطقيIة العربيIة ـ اليونانيIةنص 
  .جيكي

  ١٩٧٥    فھارس   صفحة  ٢٤٤     ٢٥×١٧
  
  )فرنسي ـ عربي ( الكنيسة وا5س4م في عھد طيموتاوس ا1ول . ٣ب

  .بقلم ھانس بوتمن اليسوعي
فرنسية للمحIاورة الشIھيرة التIي جIرت بIين الخليفIة المھIدي والبطريIرك النسIطوري طيموتIاوس تحقيق وترجمة 

  .ا2ول في القرن الرابع الھجري
  ١٩٧٧    فھارس   صفحة ٣٣٨     ٢٥×١٧
  
  )عربي ( رسالة في الطب وا1حداث النفسية : أبو سعيد بن بختيشوع . ٤ب

  .كلين ـ فرانكه. تحقيق ف
  ١٩٧٨    فھارس   صفحة  ٢٥٦     ٢٥×١٧
  
  )عربي ( كتاب البرھان وكتاب المسائل وا1جوبة : البصري عمار . ٥ب

  تحقيق ميشال حايك
يمة التي تتناول معطيات الفكر المسIيحي فIي مطلIع القIرن ھذا التحقيق ھو دراسة عميقة ;حدى المخطوطات اليت

  .التاسع المي&دي
  ١٩٧٧  صفحة ٣٦٨    ٢٥×١٧
  
  )عربي ـ فرنسي ( ا1ب لويس شيخو اليسوعي، ما كتبه وما كتب عنه . ٦ب

  .كميل حشيمه اليسوعيبقلم 
  .اسات التي وضعت عنهيقدم ھذا الكتاب لنا ثبًتا مبوًبا لكل ما كتبه ا2ب شيخو، وإشارة إلى معظم الدر

  ١٩٧٩    فھارس   صفحة ٢٦٠     ٢٥×١٧
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  :بالتعاون مع 

  ))دراسات الفكر العربي المسيحي  ((مركز 
  في كلّية ا>داب والعلوم ا;نسانية 

  )جامعة القديس يوسف ـ بيروت ( 
  

  :بإشراف 
  سليم دكاش وجاد حاتم

  
  
  

  :يصدر قريًبا في ھذه السلسلة 
  

  أبو رائطة التكريتي، دراسة ونصّ 
  
  

  



  
  
  

  
  ))دار المشرق  ((من منشورات 

  

  
  ))ف4سفة العرب  ((سلسلة 

  
  .بقلم يوحنا قمير

يتنIIاول، كIIل جIIزء، حيIIاة الفيلسIIوف وآثIIاره، ثIIم يعIIرض مذھبIIه . دراسIIات فIIي ف&سIIفة العIIرب ومفكIIريھمسلسIIلة 
نIIواحي تفكيIIره، وتتبIIع كIIل ذلIIك مختIIارات مIIن تآليفIIه ھIIي مIIن أجمIIل مIIا كتIIب الفيلسIIوف  الفلسIIفي، ويبسIIط أھIIم
  .وأصدقھا تمثي&ً >رائه

  
  ابن سينا* 
  أبو الع&ء المعري* 
  الكندي* 
  اخوان الصفاء* 
  ابن طفيل* 
  ابن خلدون* 
  الفارابي* 
  الغزالي* 
  ابن رشد* 
  ابن رشد والغزالي ـ التھافتان* 

  ة تقريًباحصف ١٠٠كل جزء    ٢١٫٥×١٤



  
  
  
  

  محتويات الكتاب
  

      
  تمھيد  ٩  صفحة

      

  :الفصل ا1ول     
  تقديم يحيى بن عدّي وكتابه في تھذيب ا2خ&ق  ١١  
      

  :الفصل الثاني     
  جدلّية قوى الّنفس ومشكلة الشرّ   ٢١  
      

  مراجع البحث   ٤١  
  ))تھذيب ا2خ&ق  ((نّص   ٤٣  
  فھرس المفردات   ٨٩  
  

٧  



  



  
  
  

  
  تمھيد
  

  
  .لتھذيب ا2خ&ق مع مقدمة عامة ودراسة فلسفّية على النص الكامليحتوي ھذا الكتاب   

  
أّما النص، فأردناه أداة عمل فبّوبناه ورّقمناه بأرقام متسلسلة واعتمدنا على تحقيIق مIراد   

جي فIIؤاد حقIIِي، مIIع تصIIحيحه بIIالرجوع إلIIى النسIIخات المختلفIIة للمخطوطIIات وقIIد أوردھIIا نIIا
. وقد رافقنا النص بفھرس أھIم المفIردات كIي يسIھل اسIتعماله علمًيIا. التكريتي في تحقيقه للنص

  .النص بحسب الترقيم الذي اعتمدناه وأرقام الفھرس تشير إلى فقرات
  

  IIى أّمIIات يحيIIويم أخ&قيIIة تقIIن محاولIIى مIIة ا2ولIIّون الحلقIIي تكIIفية فھIIة الفلسIIا الدراس
ًة في المIؤتمر الثIاني للدراسIات العربيIة المسIيحية الIذي انعقIد فIي وقد ألقيناھا محاضر. وتحليلھا

  ).ھولندا ( في جامعة ُغُرِونْنِغن  ١٩٨٤أيلول 
  

إليIIاس بIIو أوّد ھنIIا أن أشIIكر ا2سIIتاذ بّسIIام الھاشIIم لمسIIاعدته الفّنيIIة واللغوّيIIة، والطالIIب   
التIراث العربIي  دامس الذي وضع الفھرس، وبنوع خاص ا2ب سمير خليل الذي فتح لنIا أبIواب

  .نھدي ھذا الكتابلھم . المسيحي
  

٩  
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  الفصل ا1ول

  

  

  تقديم يحيى بن عدي
  وكتابه في تھذيب ا1خ4ق
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  سيرة يحيى بن عدي. ١
  

وھو سرياني . م ٨٩٣سنة أبو زكريا يحيى بن عدي بن حميد بن زكريا في تكريت ُولد   
داد في عمر الشباب وتتلمذ على أبي بشر متIى بIن يIونس غ، أتى إلى ب ١طائفة اليعاقبة ينتمي إلى

  .المدرسة ا2رسطاطالية اوعلى الفارابي، وھما رئيس
  

. يحيIى رئIيس تلIك المدرسIة فIي العIالم العربIيم، أصIبح  ٩٥١وبعد وفاة الفارابي سIنة   
))ه إليه انتھت رئاسة أصIحابه فIي زمانI ((: فيقول ابن النديم 

ويIدّل علIى ھIذا التفIاف الت&مIذة .  ٢
أبو القاسم عيسى بن علي، وأبو سليمان السجستاني، وعيسى بن ُزرعIه، وحسIن : حوله، أھمھم 

  وقد _حظ أحد. توحيدي، وِمسَكويهبن ِسوار، وأبو علي بن الَسمح، وأبو حيان ال
  
  

 La grande polémique لقاسIIم فIIيمIIث&ً فIIي الرسIIالة إلIIى ا يسIIتعمل يحيIIى ھIIذه التسIIمية بنفسIIه،. ١    

antinestorienne (Yaḥyā ibn ‛Adī, text I)  خ ٦، ١صIIاقس  .الIIته لقريIIي مناقضIIوف) PLATTI, 
Yaḥyā ibn ‛Adī , théologien chrétien et philosophe arabe  ) ٢٥ص . (  

؛ ٣٦٤ـ  ٣٦١ ، ص، ))لحكمIاء اخبار العلمIاء بأخبIار ا ((؛ راجع أيًضا القفطي، ٢٦٤، ص  ))الفھرست  ((. ٢    
  .١٢٢، ص  ))التنبيه وا_شراف  ((والمسعودي، 

  

١٣  



وورد فIي مؤلفIات أبIي .  ٣البحاثة أن ت&مذته ينتمون إلIى جميIع الطوائIف ا;سI&مية والمسIيحية
  . ٤حيان التوحيدي وصف لمجالس يحيى الفلسفية

  
  .٥يشالكتب الفلسفية والك&مية طلًبا في العوكان أيًضا ينسخ   

  
أن يحيى أوصى إلى عيسى بن زرعه بأن  ٦وورد عند ابن أبي أُصيبعة ،٩٧٤توفي سنة   

  :ه يكتب على قبره ھذين البيتين من تأليف
  

  ا،ـً حيّ  رّب مْيت قد صار بالعلم  ((
  .اـ&ً وعيّ ـات جھـد مـَوُمبقًى ق             

  وا خلوًدا؛ ـم كي تنالـوا العلـفاقتن
  )). اـَتُعّدوا الحياة في الجھل شيّ  _             

  
))تاريخ الفلسفة  ((وفي الغرب، ذكره ھيغل في 

٧ .  
  
  فاتهـّ مؤل. ٢
  

كتب يحيIى فIي المنطIق والعلIوم الطبيعيIة، ومIا بعIد الطبيعIة، وا2خ&قيIات، وال&ھIوت   
فة المسيحي، وتفسير الكتاب المقدس، وتفسير أرسطو وا2رسطاطاليين، وعّرب بعض كتب الفلس

ول&طI&ع علIى _ئحIة . ا;غريقية ومن مؤلفاته ما ھو مفقود، ومنھا ما ھو مطبوع أو قيد الطبIع
  لةمكا
  
  

  .٣٣، ص  ))المقالة في التوحيد ليحيى بن عدي  ((سمير خليل في مقدمة . ٣    
 E. PLATTI, Yaḥyā ibn ‛Adī , théologienراجIع (  ))ا;متIاع والمؤانسIة  ((و  ))المقابسات  ((في . ٤    

chrétien et philosophe arabe , pp. 9- 15 (  
  .٣٩ـ  ٣٨، ص  ))المقالة في التوحيد  ((راجع سمير، المقدمة لـ . ٥    
  .٢٣٥، الجزء ا2ول، ص  ))عيون ا2نباء في طبقات ا2طباء  ((. ٦    

    ٧ .HEGEL, Geschichte der philosophie, Hg. Glockner, Stuttgart,1927…, XIX, s. 
123. 

 
١٤  



  . ٨لمؤلفات يحيى بن عدي، على الباحث أن يعود إلى الفھرست الذي وضعه الباحث إندرس
  

  :د نبذة عن اتجاھاته في التأليف في ھذا السياق، نور  
  
 ((و  ))النواميس  ((عّرب . انية إلى العربية، لجھله اللغة اليونانيةـكان يترجم يحيى من السري  .١

 ((،  ))سوفسIIطيقا  ((،  ))طوبيقIIا  ((،  ))قاطيغوريIIاس  ((و2رسIIطو، . 2ف&طIIون ))طيمIIاوس 
  ). ))الميم  ((كتاب (  ))ما بعد الطبيعة  ((، و  ))السماع الطبيعي  ((،  ))النفس 

    

 ((اب ـفIي كتI ))ا2لِف الصIغرى  ((، و  ))والسماع الطبيعي  ((،  ))المنطق  ((وفّسر 2رسطو   .٢
  .، وله شروح لمفسري أرسطو الھلّينيين ))بيعة ما وراء الط

    

، ويمّيIIز بIIين صIIناعتّي المنطIIق والنحIIو العربIIي، وشIIرح هولIIه مقIIا_ت فIIي المنطIIق، يحIIّدد  .٣
  .المقو_ت وا2جناس، الخ

    

  ).لم تنشر بعد ( وأيًضا كتب في الطبيعيات، والرياضيات والطب   .٤
    

ات، وفي التوحيد، وله مقالة في إثبIات طبيعIة الممكIن، وفي الماورائيات، ألّف في الموجود  .٥
  .وفي معرفة c للجزئيات

    
  . ))في حال ترك طلب النسل  ((ومقالة  ))تھذيب ا2خ&ق  ((وفي ا2خ&قيات له كتاب   .٦
    

وفي ال&ھوت المسيحي، دافع يحيIى عIن الIدين المسIيحي الIذي تعIّرض إلIى نقIد المتكلمIين   .٧
، ودافIع أيًضIا عIن مذھبIه اليعقIوبي )ضIد الكنIدي، والIوّراق ( قضية التثليIث  المسلمين في

  .ضد النساطرة في قضية التأّنس
    

  .وله تعليقات عدة على الكتاب المقّدس ودفاع عن صدق ا;نجيل  .٨
  
  

    ٨ . G. ENDRESS, The works of Yaḥyā ibn ‛Adī  ث  صححه وزاد عليه سمير خليل فيIالعدد الثال
المقالة فIي التوحيIد  ((، واقتراح في مقدمته لـ ٨٦ـ  ٦٩ص  Bulletin d'arabe chrétien من ١٩٧٩من سنة 

  .٥٧ـ  ٤٧ترتيًبا مختلًفا للمؤلفات، ص  ))
  

١٥  



 و_ عجIب ان كIان قIد لُقIdب بIالمنطقي، فII& نIراه مIرة، إن فIي ال&ھIوت أو فIي المجادلIIة  
الصIفة مكانIة فريIدة وربما تعطيه ھIذه . الفلسفي المنطقينھج أو يتناسى قواعد ال الك&مية، ينسى

ي الوقIت عينIه، فيلسIوف يشIرح أرسIطو، ويكتIب فIي الماورائيIات، ففھو، : في الفلسفة العربية 
ا2خ&ق بمنظور فلسفي، من جھة، و_ھوتي ُيشِھُر إيماًنIا _ َطْعIن فيIه ويIدافع  ويتطّرق إلى علم

أي عداوة بين  وھذه النزعة التوفيقية أزالت من مؤلفاته. ىبس&ح الفلسفة، من جھة أخر عن دينه
وربما كان ابن ميمون، بIين المIؤلفين باللغIة العربيIة، أحIد الق&ئIل الIذين نھجIوا . العقل والتنزيل

  .نھج بن عدي في ھذا المجال
  
  كتاب تھذيب ا1خ4ق. ٣
  

وھIو يسIبق كتIاب . عربيIةا2خ&قية باللغة الإّن كتاب تھذيب ا2خ&ق ھو باكورة الفلسفة   
ويحتIّل كتIاب تھIذيب ا2خI&ق، بIين مجموعIة مؤلفIات يحيIى، . مسكويه الIذي يحمIل ا_سIم ذاتIه

فالكتاب ُعِرَف منذ القرن الماضIي وُطبIَع عIدة مIرات، منھIا طبعIات منسIوبة إلIى . مكانة خاصة
ابIن أبIي  ث&ً فيIذكر مI. و_ نجد للكتIاب مIن ذكIر أكيIد فIي المراجIع القديمIة. الجاحظ وابن عربي

وھIIذه المقالIIة _ بIIد أن تكIIون مسIIاوية . ينسIIبھا إلIIى يحيIIى ))مقالIIة فIIي سياسIIة الIIنفس  ((أُصIIيبعة 
))التھذيب  ((يرد عدة مرات في  ))سياسة النفس  ((لتھذيب ا2خ&ق 2ن تعبير 

٩ .  
  

أما السبب في ورود أسماء الجاحظ، وابن عربIي وابIن الھيIثم فIي بعIض المخطوطIات،   
، وطبعIات الكتIاب  ١٠إلIى الجIاحظ ))التھIذيب  ((علIى ا2رجIح، إلIى النّسIاخ الIذين نسIبوا فراجع، 

  .تزيد على ا2ربع عشرة
  
  

  ). ٢٥٣ف ( ؛ يسوس نفسه ) ٣٣٠ف ( ؛ سياسة أخ&قه ٤٠١، ٢٥٣ف ف . ٩    
ع العلمIي العربIي مجلة المجم ((، تحقيق محمد كرد علي، في  ))كتاب تھذيب ا2خ&ق للع&ّمة الجاحظ  ((. ١٠    

  وقد استدرك المحقق خطأه في ).  ١٩٢٤دمشق، ( ، ثم في كتّيب ) ١٩٢٤دمشق (  ))
  

١٦  



 ١١في فكر بن عدي، ف& شك في نسبة الكتاب إلى يحيى وبعد أبحاث مستفيضةأما ا>ن،   

قIIد اعتبIIر خليًقIIا بIIأن ينسIIب إلIIى  ))تھIIذيب ا2خII&ق  ((ولكIIن يسIIترعي انتباھنIIا أن يكIIون نIIص . 
  .ويشير ھذا ا2مر إلى قيمة الكتاب. الِمين من الفكر العربي وا;س&ميع
  

مIا وقIع مIن الخI&ف فIي مؤلIdف كتIاب ا2خI&ق _ يقIدح فIي  ((: يقول محمد كIرد علIي   
))الكتاب نفسه بل ربما زاده ِرفعة 

تؤكIد قيمIة الكتIاب ا;نسIانية التIي ثم إن إمكانيIة ا_لتبIاس .  ١٢
لزر إلى ڤاًيا في التصّور مّما حدا الباحث أراد يحيى أن يكون شمولفقد . لتتخطى الطوائف والِمل

))أي فكIIرة خاصIIة بالمسIIيحية  ((الجIIزم أن لIIيس فIIي الكتIIاب 
وافIIق كلًيIIا علIIى ھIIذا التقIIويم ن_ .  ١٣

  .وسوف تبين في دراسة _حقة نواحي الكتاب المسيحية
  

  :تاب في عشرة فصول ح تقسيًما للك، نقتر ))التھذيب  ((في ما يخّص بنية   
  
  . ١٤مل البحثجمالمقدمة، وھي وضاحة وتعليمية، يعرض فيھا يحيى   .١
    

  . ١٥التي تربط ا;نسان بالشرا1خ4ق والع4قات المختلفة في الباب ا2ول، يحّدد   .٢
  
  

القIIاھرة، ( ة الطبعIIة الثالثII ))رسIIائل البلغIIاء  ((الكتّيIIب ونسIIب الIIنص إلIIى يحيIIى فIIي الطبعIIات ال&حقIIة، فIIي آخIIر 
١٩٤٦ .(  

المنGGاحي ، وعلIIي أبIIو ملحIIم، ArabicaفIIي مقاليتIIه فIIي  Samir، و ٢٠ـ  ١١، ص  TakritiراجIIع . ١١    
  .٢٦٧ـ  ٢٦٣ص  ١٩٨٠بيروت الفلسفية عند الجاحظ، 

  .٦٠ص  ))كتاب تھذيب ا2خ&ق  ((. ١٢    

    ١٣ .R. WALZER,   : في  ))أخ&ق  ((مقالةL'Encyclopédie de l'Islam  الطبعة الثانية  

  .٣٣٨ص )  ١٩٦٠ليون ـ باريس ( 
  .٢٠ـ  ١: ف ف . ١٤    
  .٤٣ـ  ٢١: ف ف . ١٥    

  

١٧  



  
سGGبب فIIي البIIاب الثIIاني، يسIIتعين بنظريIIة أف&طIIون فIIي ا2قسIIام الث&ثIIة للIIنفس كIIي يظھIIر   .٣

  . ١٦اخت4ف ا1خ4ق
    

العفIة، والقناعIة، والتصIّون  امنھIوا1خ4Gق الحسGنة الثالث لتحديد وتخمين  يخّصص الباب  .٤
والوقار، والوّد، والرحمة، والوفIاء، وا2مانIة، وكتمIان السIر، والتواضIع، وصIدق اللھجIة، 
وسII&مة النّيIIة، والسIIخاء، والشIIجاعة، والمنافسIIة، والصIIبر عنIIد الشIIدائد، وعظIIم الھمIIة، 

  . ١٧والعدل
    

والسIIفه، , ومنھIIا الفجIIور، والشIIَره ا1خ4GGق الرديئGGة،وكIIذلك ا2مIIر، فIIي البIIاب الرابIIع، فIIي   .٥
والخرق، والعشق، والقساوة، والغدر، والخيانة، وإفشاء السر، والِكبر، والعبوس، والكIذب، 

  . ١٨والخبث، والبخل، والجبن، والحسد، والجزع، وصغر الھمة، والجور
    

ضGھم ا1خ4ق التي ھGي فGي بعGض النGاس فضGائل وفGي بعأما الباب الخامس، فيتطّرق إلى   .٦
  . ١٩مثل حب الكرامة، وحب الزينة، والزھدرذائل، 

    

وا;شIارة إلIى مناھجھمIا ووسIائلھما، فنجIدھما فIي التربية وتھذيب ا1خ4ق، أما موضوعا   .٧
  . ٢٠الباب السادس

    

  . ٢١الجامع لمحاسن ا2خ&ق ويصفه مثا_ً لhنسانيةبا5نسان التام الباب السابع، ينّوه   .٨
  
  

  .١١٧ـ  ٤٤: ف  ف. ١٦    
  .١٦٨ـ  ١١٨: ف ف . ١٧    
  .٢٢٤ـ  ١٦٩: ف ف . ١٨    
  .٢٤١ـ  ٢٢٥: ف ف . ١٩    
  .٣١٠ـ  ٢٤٢: ف ف . ٢٠    
  .٣٦٨ـ  ٣١١: ف ف . ٢١    

  

١٨  



  
  . ٢٢في الباب الثامن، يقارن يحيى بين مشروع ا;نسان التام ومشروع الَملِك  .٩
    

  . ٢٣حديث وتعطي النصائح ا2خيرةخ&صة سريعة تشير إلى مجمل ال  .١٠
  
  

  .٤٠١ـ  ٣٦٩: ف ف . ٢٢    
  .٤٠٦ـ  ٤٠١: ف ف . ٢٣    

  

١٩  
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  الفصل الثاني 

  

  
  

  جدلّية قوى النفس
  ومشكلة الشرّ 
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ن فلھذا الغرض يجب أن نبIيّ . تھذيب ا1خ4قسنتطرق في ھذه الدراسة لقضّية الشر في 
ولسوف ُنبرز بشIكل خIاص . كيف تقوم ا2خ&ق عند يحيى على أساس علم النفس والماورائيات

النظرية الموروثة عن أف&طون في التقسيم الث&ثي للنفس 2نھIا تسIمح بتعيIين الشIر فIي كIل مIن 
لIIيس . ويبقIIى أن نلفIIت النظIIر إلIIى مسIIألة منھجيIIة. قIIوى الIIنفس الIIث&ث كمIIا فIIي تعIIاكس ع&قتھIIا

ن مجIّرد عIرض لفكIر المؤلIف، بIل أن نقIّدم تفسIيًرا يسIتعمل المقصود  dوIة أن نكIذه الدراسIمن ھ
، وا_نتقال من أحد ھIذين المفھIومين إلIى  ))كيفية  ((و  ))كمّية  ((مفاھيم ليست ليحيى بالذات مثل 

اننا ھنا أمام عناصر جدلية نسIتنتجھا مIن الع&قIات الحركّيIة التIي تحكIم قIوى . ا>خر، وبالعكس
فتفسيرنا إًذا يسعى إلى استخراج الضمنّي وحّتى . نفس الث&ث، ومن النوازع في داخل كل منھاال

  .ال&ُمفَتَكر مباشرًة، من كتابه
  

يحيى فIي الحالIة المزدوجIة لhنسIان الIذي يسIعى إلIى ا2فضIل، إلIى التمIام، وھIو ينظر   
س البشIري وكيIف يمكIن واقع تحت سيطرة الشر، فكيف يفّسIر ھIذا الثقIل الIذي ينIوء تحتIه الجIن

  تداركه ؟ 
  

ببعض العناصر لhجابة، يبدأ يحيى بتعقيد المشكلة عبر مراجعة حا_ت من أجل ا_تيان   
  فھو يعتبر أّن ا2خ&ق. التقييم الرئيسة للسلوك ا2خ&قي

  
٢٣  



. وھIؤ_ء ھIم ا2شIرار :دسان غير أن البعض يجّسدھا باضطراالمكروھة متأّصلة في طبيعة ا;ن
وھنIاك أيًضIا مIن _ يعيھIا مIع أنIه قIد يكIون . ضھم يعيھا بفضل التفكير ويسIعى إلIى إزالتھIاوبع

وھناك أيًضا من ھم عاجزون عن التغّير أّيًا يكIن . إن وعاھا هقادًرا على الرغبة في إص&ح نفس
  . ١وھناك أخيًرا من _ يريد أن يتغّير. وعيھم لعيوبھم

  
  قوى النفس 

  
. دأ جامع يوّجھه علم ا2ناسة، ننتقل مباشرة إلى النظر في الفارقمن الميل إلى الشر كمب  

  . فھو مزدوجتھذيب ا1خ4ق  أّما الفارق الذي ھو فاعل في. فكل فارق ھو إّما كمّي، وإّما نوعي
  

وھكذا يصIبح التقسIيم الث&ثIي .  ٢يعّين في النفس العلّة الموجبة _خت&ف ا2خ&قفيحيى   
وھIIذه . ، ا2سIIاس _مكIIان ا_خIIت&ف فIIي ا2خII&ق ٣أف&طIIونھوريGGة جمللIIنفس، المسIIتوحى مIIن 

القIIوى الIIث&ث، التIIي يسIIميھا أيًضIIا نفوًسIIا، ھIIي الIIنفس الشIIھوانية، والIIنفس الغضIIبية، والIIنفس 
  .الناطقة

  
وإذا ما سIيطرت علIى ا;نسIان، يصIبح . أّما النفس الشھوانية، فھي سبب الملذات البدنية  

غير  ٤اك، كما يرى يحيى، في أسوأ الحا_تلعيوب السافلة ويكون إذّ يسقط في اشبيًھا بالحيوان و
  . ٥ طر على الملذات جدير بالمديح في كل ما يتعلّق باللذةيأن الذي يس

  
  

  ٣٨ـ  ٣٢ف ف . ١    
  .٤٤ف . ٢    
الفلسGGGفة راجIIع نIIاجي التكريتIIي، ، ت ٢٥٣ب،  ٢٤٦، فGGGذرس ب ٤٣٦ب ـ  ٤٣٥الجمھوريGGة راجIIع . ٣    

  .٢٨٣ـ  ٢٦٧ص عند مفكري ا5س4م، ا1خ4قية 
  .٦١ـ  ٤٨ف ف . ٤    
  . ٦٦ـ  ٦٢ف ف . ٥    

  

٢٤  



وھي أقIوى وأشIد . وأّما النفس الغضبية فھي مركز محبة الغلبة أي إرادة القّوة وا_قتدار  
غير أنھا _ تخلIو مIن .  ٦ضرًرا من النفس الشھوانّية وا;نسان الذي ينقاد لھا يكون شبيًھا بالسبع

  .وائد إذ أن الطموح أمر حسن، وكل شيء رھن بوجھة استخدامهالف
  

وأّما النفس الناطقة التي يمتاز بھا ا;نسان، فھي شرط التمييز والفھم، وھي بالتالي تقIوم   
ا;نسIIان علIIى الخيIIر وممارسIIة  ُحIIضّ نھIIا تَ إ. ا2خIIريين وتھIIذيبھما ا2داة فIIي تربيIIة القIIوتينمقIIام 

  .  ٧مساوئھا الخاصة كالرياء، والممالقة، والخديعةالفضائل، إ_ أّن لھا أيًضا 
  

فIIالقوى الIIث&ث . كيفًيIIا إن التقسIIيم الث&ثIIي ُيIIدخل فIIي علIIم ا_ناسIIة حIIا_ت ث&ًثIIا، متميIIزة  
مختلفة فيما بينھما بالطبع و_ يمكن عملًيا أن ُيسَتنتج، في أي مكIان مIن ا2مكنIة، انتقIال مباشIر، 

ومن البIديھي أن أسIاس المقاربIة الIذي يعتمIده يحيIى . ى أخرىبفعل زخم كمّي معّين، من قّوة إل
فالقوى الث&ث معطاة في المدى الخارجي المتبادل، كطاقات . حول ھذه النقطة ھو أساس وصفيّ 

  .ث&ث للنفس، متمايزة كينونًيا، حتى _ يقال صاحبة استق&ل ذاتي
  

ؤكد أن تنّوع العادات في وھو _ ينفك ي. ويطرح يحيى وجود فارق كمّي داخل كل كيفية  
فلكIلl . الشھوة، وفي الغضب، كما في النطق، إنما يتIأّتى مIن تنIّوع الحIا_ت عنIد كIٍل مIن القIوى

الحالIة التIي تكIون فيھIا القIوة المكّيفIة مقIّررة وطاغيIة، والحالIة التIي : منھا حا_ت ث&ث رئيسة 
  .طةتكون فيھا ھذه القوة مقّررة ومطغّيًا عليھا، والحالة الوسي

  
الكIّم ا2قصIى، وفIي ھIذه : فيما يتعلق بالقوة الشھوانية، ھناك ث&ثة كّمIات شIھوانية ھIي   

  الحال يكون ا;نسان سّيًئا وفاسًقا، والكّم الوسيط 
  
  

  .٧٢ف . ٦    
  .٩٥ف . ٧    

  

٢٥  



وسIيًدا الذي ُيظھر أخ&قية الفرد في حالة موافقة، والكّم ا2دنى الذي بفضله يكون ا;نسان عفيًفIا 
  . ٨لنفسه

  
الكم : بكمات ث&ثة ا2مر بالنسبة إلى القوة الغضبية التي نستطيع أيًضا أن نقيسھا وكذلك   

ا2قصى، الذي بفعله يكون ا;نسان غضوًبا وظالًما، والكّم الوسIيط الIذي بفضIله تكIون الفضIائل 
IIذي بIIى الIIّم ا2دنIIاوية، والكIIبية متسIIة الغضIIن الَملََكIIة عIIوب المنبثقIIا والعيIIان حليًمIIون ا;نسIIه يك

وھناك عوامل خارجية بإمكانھا أن تزيد كّم الغضب في الشخص، فيحيى يعتبر مث&ً أّن .  ٩وقوًرا
وكما يحدث في القّوتين السابقتين، كذلك تتواصل التكمية الث&ثية .  ١٠السْكر يقوي النفس الغضبّية

أيًضا كّم أقصى يكIون معIه ا;نسIان فاضI&ً،  فھنا: المتمّثلة بالقوة الناطقة في نطاق الطاقة العليا 
)) ةلIIيمطبوًعIIا علIIى العIIادات الجم ((أو با2صIIح يكIIون 

، وكIIم وسIIيط بIIه يكIIون ا;نسIIان أيًضIIا  ١١
موضIIIوع الفضIIIائل والعيIIIوب الخاصIIIة بھIIIذه القIIIوة، وكIIIّم أدنIIIى، بIIIه ينطبIIIع ا;نسIIIان بالعIIIادات 

  . ١٢المكروھة
  

لقوتين ا2خريين، ذلك أنIه ھIو الIذي يسIتطيع إّن قوام الخير ھو في سيطرة النطق على ا  
النطIق _ يسIتطيع أن  غيIر أنّ .  ١٤شرًحا مستفيًضIاويكرس يحيى لھذا الموضوع .  ١٣أن يھّذبھما

وعند يحيى أّن القوة الناطقة ليست الخير بذاته بIل . بھذه الوظيفة إ_ إذا كان ھو نفسه مھذًبا ميقو
  ولكنھا في الوقت نفسه تنطوي على الخطر. يمتحمل إلى الخير بفضل قدرتھا على التقو

  
  

  .٦٦ـ  ٦٣ف ف . ٨    
  .٨٦ـ  ٨٣ف ف . ٩    
  .٢٨٦ف . ١٠    
  . ١٠١ف . ١١    
  . ١٠٢ف . ١٢    
  .٩٢ف . ١٣    
  .٢٩٣ـ  ٢٥٨ف ف . ١٤    

  

٢٦  



أي  فھھنIIا، فIIي انحIIراف ا2رقIIى، _ فIIي. ّن الشIIر الحقيقIIي _ يوجIIد إ_ فIIي ھIIذه القIIّوةإإذ ا2كبIر 
صIحيح أن القIوة الشIھوانية وكIذلك الغضIبية بIا2خص، ھمIا . آخر، ينكشف الفساد ا2عظممكان 

جIIذران مھمIIان مIIن جIIذور الشIIر، فIIي كّمھمIIا ا2قصIIى، ولكIIن القIIوة الناطقIIة ھIIي جIIذره المIIادي 
ويزيد من أھمّية التشديد على ھذا ا2مر أّن ھذا المنظار كIان موضIع جھIل مIن قبIل . والصوري

  .تھذيب ا1خ4قعلى المعلّقين 
  

يحيى يعتبر النفس الناطقة مالكة لعيوب خاصة  _ بد من ا;شارة، بادئ ذي بدء، إلى أنّ   
. ١٥ ))ر، والحسIد، والتشIّرر، والريIاء ـالخبIث، والحيلIة، والخديعIة، والَملIَق، والمكI ((:  ھي ا،ـبھ

. ّصIIر، والتIIرّوي، والتفكيIIرالخاصIIة بIIالقوة الناطقIIة كالتب ))ضIIائل الف ((وكلھIIا عيIIوب تسIIتند إلIIى 
صحيح أّن الكّم ا2دنى للقIوة الناطقIة يبIدأ بIالظھور كدرجIة دنيIا مIن النطIق، لكIن الفIارق الكّمIي 

فمتIIى كIIان فIIي درجIة دنيIIا، فIIي سIIلّم : فIIالكّم مكّيIف . يتحIّول، فIIي ھIIذا النطIIاق، إلIى فIIارق كيفIIيّ 
الكIّم ا2دنIى للنطIق لIيس مجIّرد حIّد أو مفاد الك&م أّن . الكينونة، يصبح مبدأ فاع&ً في سلّم الفعل

والحال أن يحيى يخالف . عائق أمام حركية تبقى غريبة عنه بل أنه منبثق، ھو نفسه، من دينامّية
بIين الكينونIة الIدنيا والمبIدأ الحركIي، تمامIاً  ھنا تعاليم معلميه في الفلسفة إذ يمّيز ضمًنا في الشر

ھIذا المبIدأ الحركIي، يمتنIع يحيIى عIن  بأسIاس مIا يتعلIّقفي.  ١٦بمجIّرد الجھIل كما _ يماثل الشIر
وليس محّرًمIا .  ١٧التي يحتوي عليھا الكتاباتخاذ موقف، وھذا إسقاط آخر من جملة ا;سقاطات 

  ة الوصفية يمكن تعريف ھذا ا2ساسالظن بأن وراء المرحل
  
  

  .٩٥ف . ١٥    
  .١١٠راجع ف . ١٦    
عIIدم تطّرقIIه إلIIى موضIIوع الثIIواب والعقIIاب بعIIد المIIوت، كمIIا إلIIى أيl مIIن ومIIن ھIIذه ا;سIIقاطات مIIث&ً، . ١٧    

  .الجوانب الدينية التي كانت في ذلك الزمان أساس تھذيب ا2خ&ق
  

٢٧  



ـ بمعنى ا_نحراف والتعاكس الروحيين )  Luciferمن ( كمبدأ لوسيفيري بالشيطان ـ خصوًصا 
  .وفساد ا2على

  
فالعلIة الموجبIة _خIت&ف  ((: إلIى الكيفيIة تقIال مIن الكميIة في المقطع التIالي، َسIْوٌق ل&ن  

عليھم، ھي اخت&ف قوة النفس الناطقة أخ&ق الناس في سياستھم وفضائلھم، وغلبة الخير والشر 
فاضلة قاھرة للنفسين البIاقيتين، كIان صIاحبھا خّيIًرا عIاد_ً، َحَسIن السIيرة، إذا كانت خّيرة . فيھم

))ا جاھ&ً ـً ا شريًرا خبيثـھملة للنفسين ا2خريين، كان صاحبھموإذا كانت شريرة خبيثة 
١٨  .  

  
والشIّر لIيس الشIّر . فما بدا كائًنا أدنى في سلّم الكينونة ھو في الواقع زائٌد في سIلّم الفعIل  

ا2على فھذه استعادة لكلمة المسيح حول الملح الذي _ كمحصلة لفعل ا2دنى، بل كانعكاس لكيفّية 
ويعود إلى القوة الناطقة، في الواقع، أن تدّجن القوتين الباقيتين، لكن إذا كانIت . ١٩فِسدينبغي أن يَ 

ا_ستعانة ؟ في مرحلة أولى يكتفي يحيى بالقول ھي نفسھا في حاجة 2ن ترّبى فبأي قدرة ينبغي 
ّم ، أي أن يرقIIى دائًمIIا إلIIى الك٢٠IIأّن علIIى ا;نسIIان أن يمّيIIز وينتقIIي ا2فضIIل فIIي القIIوة الناطقIIة

ا2قصIIى لھIIذه القIIوة التIIي بفضIIلھا، وبصIIورة شIIبه آليIIة، تعIIاش القوتIIان ا2خريIIان فIIي كّميھمIIا 
دت أنھا ا2داة الخاصة لhنسان إواب ا2ول غير كاٍف إذ ھذا الجلكّن . ا2دنيين dّن القوة الناطقة ُحد

مIن أن لقIوة، ، فھا ھو التمييز وھIا ھIي التفرقIة ضIروريان لكIي تIتمّكن ھIذه ا ٢١للتمييز والتفرقة
قIد أحلنIIا إلIى المعضIلة التIIي يسIوقھا أف&طIون فIIي  افكمIا لIIو أننI. تكIون مسIتقيمة وتقIIوم بواجبھIا

  لكائن قادر على أن  ٢٢خرميذس
  
  

  .١١٤ـ  ١١٢ف ف . ١٨    
  .١٤/٣٤، لوقا ٩/٥٠، مرقس ٥/١٣راجع متى . ١٩    
  .٢٥٩ف . ٢٠    
  .٩٠ف . ٢١    
  .أ ١٦٩خرميذس . ٢٢    

  

٢٨  



س على نفسه فعIل قوتIه، ومIا كIان أف&طIون يقصIد بIذلك إ_ تحديIد النشIاط النفسIي كنشIاط يمار
  .ارتدادي

  
ويركز يحيى . التمييز الذاتيو_ ُيرَفع التناقض إ_ّ إذا كانت القوة الناطقة موھوبة وَملََكه   

يض الIنفس بھا في سياسة أخ&قه تقوم علIى تIرو مة ا2ولى التي على ا;نسان القياعلى أّن المھم
  .٢٣الناطقة وتعزيزھا اللذين يتمان بواسطة اكتساب العلوم العقلية

  
فلIن&حظ ھIذه الفكIرة حIIول ضIرورة تIرويض الIنفس الناطقIIة، التIي تفIرض وجIود مقIIام   

ويتIابع يحيIى معتبIًرا أّنIه إذا مIا . العلم العقلي الذي يقّوي الكّم ا2قصى لھIذه الIنفسأعلى وانبثاق 
ضع مضمونھا موضع التطبيق، وسة العلوم العقلية ودرس كتب ا2خ&ق وتعمق ا;نسان في درا

بفضIIائلھا فIIإذاك تسIIتيقظ نفسIIه وتعIIي رغباتھIIا الشIIھوانية، وتنبعIIث مIIن نعاسIIھا وعنIIدھا تشIIعر 
إ_ أّن ھذه النفس تضعف وتتضاءل إذا أمحIت الفضIائل والعIادات . وتتحّول عن أفعالھا الشريرة

أّما إذا ما امتلكت الفضائل والعادات الخيرة، فھي تسIتيقظ مIن . ةالخيرة، وغزتھا ا2فعال الشرير
  .٢٤غشيتھا وتستفيق من سكرھا وتقوى بعد ضعف

  
إّن لعبة التكمية واضIحة ھنIا، وھIي قائمIة بصIورة جوھريIة علIى زيIادة أو نقصIان فIي   

ھIو  ولكن، مرة أخرى، يجدر بنا التركيز علIى أن الشIر، وإن ظھIر لمناسIبة الجھIل، لIيس. العلم
لIيس إضIعاف الIنفس ھIو . فإذا ما أمعّنا النظر، ن&حIظ انق&ًبIا ملفًتIا للمفھIوم السIائد. الجھل نفسه

فالكيفيIة ھIي . الذي يتسبب بغزوة العيوب، بل بالعكس، حركية العيوب ھي التIي ُتضIِعف الIنفس
  .التي تترسب بشكل كمّية في سلم الفعل

  
  

  .٢٩٥ف . ٢٣    
  .٣٩٢راجع ف . ٢٩٣ف . ٢٤    

  

٢٩  



  العقل والتمييز الذاتي
  

فIالفكر الIذي كIان متجًھIا . تفكيIري ارتIداديبIديھي، نشIاط الذاتي ھIو، بشIكل إّن التمييز   
يتجه ا>ن نحو القوة الناطقة لفضح عيوبھا وتبيIان أن ھIذه  ٢٥صوب القوتين الشھوانية والغضبية

ا إصII&ح الIIنفس الناطقIIة إّن حجIIر الزاويIIة لكIIل تربيIIة ھIIو إذً . ٢٦العيIIوب تسIIبب بضIIياع الفIIرد
  .  ٢٧وتعزيزھا بصفتھا أداة التربية واقتدارھا

  
فمن حّقنا، والحال ھذه، التساؤل حول ما يجعل ممكًنا التمييIز الIذاتي للقIوة الناطقIة التIي   

. ليست مجرد أداة، مجرد مكّيف، بل لھا مضIمون محIدد قابIل للتعبيIر عنIه فIي مقIو_ت أخ&قيIة
وعلى أي . تاح ھنا للتمييز بين القوة الناطقة والعقل الذي ھو معينھا ا2ولوفي رأينا أّن المجال م

للد_لIة علIى مجمIل الIنفس البشIرية بصIفتھا مكّيفIIة  ))الIنفس العاقلIة  ((حIال، ُيIدِخل يحيIى عبIارة 
( القّوة ا;لھية، التي ھي في جميعھم  ((فجملة يحيى لھا معنى مزدوج حين يتحّدث عن . لhنسان

وبھIذه الIنفس صIار ا;نسIان إنسIاًنا، وھIي . وفي كل واحد منھم، وھي النفس العاقلIة) أي الناس 
))جزئي ا;نسان اللذين ھما النفس والجسد أشرف 

فمن جھIة تIدّل الIنفس العاقلIة علIى مجمIل .  ٢٨
النفس البشرية على سبيل الكناية، والتحديد بالقوة كما عند أرسIطو الIذي يIورد أن الIنفس العاقلIة 

ومن جھة أخرى، ھIي تIدّل .  ٢٩يًضا في الكائن العاقل، مقام مبدأ حياة ونمو وحّس وتحّركتقوم أ
  .فقط على الجزء من النفس المشارك في ا2لوھة

  
  

    .٢٨٨ـ  ٢٨٧ف ف . ٢٥    
  .٣٠٨ـ  ٣٠١ف ف . ٢٦    
  .٣٠٠ف . ٢٧    
  .٤/٩التاسوعات، راجع أفلوطين، . ٣٥٢ـ  ٣٥١ف ف . ٢٨    
  .٢٩ب  ٤١٤، ٢/٣ي النفس فأرسطو . ٢٩    

  

٣٠  



ـ وھIIذا اختIIزال مIIأخوذ عIIن  ))فا;نسIIان بالحقيقIIة ھIIو الIIنفس العاقلIIة  ((: يضIIيف يحيIIى   
))وھي جوھر واحد في جميع الناس  ((ـ  ٣٠أرسطو

 النفس العاقلIة مصIحوبتوسيع مفھوم إّن .  ٣١
و_ ريب في .  ٣٢إنساًناوكان يحيى قد أّكد أّن ا;نسان بدون فضيلة ليس . بتقليص مفھوم ا;نسان

ولكنIه، مIن حيIث المبIدأ، إنسIاٌن مIا دام مشIارًكا فIي . أنه قصد القول أنه _ يسIتحق ھIذه التسIمية
الكIائن الIذي تتمّيIز ( فھا نحن قد انتقلنا من تحديIد إناسIي لhنسIان . العقل الذي ھو مبدأ الفضائل

  ).العقل ( إلى تحديد كينوني ) نفسه بث&ث قوى والقادر على عمل الشر 
  

إّن قضية وحدانية العقل ھي كينونية قسًرا، ولكي ُتفَھم جيًدا ينبغي تقريبھا من مقطع من   
حيث عقل  ))حال ترك طلب النسل في التفضيل والترذيل في تبين  ((كتاب آخر ليحيى ھو المقالة 

أحIدھما  :و2ن عقل ا;نسIان ضIربان  ((. جميع البشر واحد بحسب المادة وليس بحسب الصورة
ھيو_ني ـ وھو القوة التي بھا يوجد متھيًئا مستعًدا لقبول العلوم والمعارف، وھي التي بھIا ينعIت 

ل على سائر البھائم، وبھا تماثل كل واحد من بأنه ناطق، وھي صورته  dالخاصة به التي بھا فُض
لثIاني ھIو الناس كIل مIن سIواه مIنھم، _ تزيIد فIي واحIد مIنھم و_ تIنقص فIي آخIر ـ والضIرب ا

IIل لھIIذه الصIIورة الع&مIIة، إذا قبلIIت العلIIوم والمعIIارف التIIي ھIIي قIIوة قبولھIIا وحصIIلت لھIIا  dالمكم
))بالفعل 

٣٣ .  
  
  

، ب ٩٥٩النGواميس ن ا;نسان ھو الIنفس نIراه فIي إوالقول . ٣ـ  ٢أ،  ١١٧٨، ١٠/٧ا1خ4ق، أرسطو . ٣٠    
راجIع عبIد الIرحمن ( الميمر التاسع ارسطوطاليس، أتولوجيا عند أف&طون، وفي ) ت  ١٣٠( والكقياذس ا1ول 

كتGGاب آراء أھGGل وللفIIارابي ذكIIر لھIIذا الIIرأي فIIي ).  ١٢٢، ص ١٩٧٧الكويIIت، أفلGGوطين عنGGد العGGرب، بIIدوي، 
  .الفصل السابع والث&ثون, المدينة الفاضلة

  .في النفسراجع شرح ابن رشد للفصل الثالث من كتاب أرسطو . ٣٥٣ف . ٣١    
  .٣٤٠ف . ٣٢    
وقIد أشIار بيريIه إلIى ھIذا  ٥ـ  ٢٦/١ YAḤYĀ IBN ‛ADĪ; Traité sur la continence فIي،. ٣٣    

  .٩٢ـ  ٩١التقارب في كتابه عن يحيى ص 
  

٣١  



كان كذلك فھم العبارة كما يلي لكن با;م. نفسھا، يماھي يحيى العقل مع النفسفي المقالة 
د الن. ٣٤ن العقل ھو ا;نسان عينهإ:  d٣٥فس الناطقة أنھا ما يمّيز ا;نسانھو يحد .  
  

مع التمييز ا2رسطي بين العقIل الIذي  إن قسمة العقل البشري نوعين تلتقي على ما يبدو  
َوْلُنِشر إلى أّن وحدانية العقل في الجIوھر ھIي فIي نظIر يحيIى، . ٣٦ھو مادة والعقل الذي ھو علّة

  .يث مادتهغير متمايزة، وليس ذلك بالنسبة إلى ممارسته بل من ح
  

الرغم من أن يحيى _ يقيم الفارق بصورة قاطعIة وأنIه فIي أكثIر مIن مقطIع، يبIدو على   
خيIرة فھIذه ا2. يخلط بينھما، فإننا نستنتج أن العقل _ يطابق الIنفس الناطقIة بصIورة مطلقIةكأنه 

كة لرغبات ومشاعر، بينما العقل الخالص ھو، منإمشحونة على نحو مزدوج، إذ  dحيث  نھا ُمَحر
البشIر، وھIو  المبدأ، _ انفعالي و_ متحّول إلى حد أنه يشكل الجوھر الشامل وال&متمIايز لجميIع

  .ما _ يستطيع أن يكونه لو أصبح النفس الناطقة المثقلة با_نفعا_ت
  

ا;نسIان المترسIب لھIي العاقIل فIي ا، ما يمّيز داخل التمييز، أي ا_إّن العقل ھو، نوًعا م  
فھIIذه _ يمكIIن تربيتھIIا إ_ّ . ات عملّيIIة فIIي تشIIّكله المIIادي فIIي صIIورة نفIIٍس ناطقIIةبشIIكل اسIIتھداف

ولIذا . وحIده العقIل كIالھي وكمجIاوز للفIرد يسIتطيع تھIذيبھا: بواسطة ما يكّون كنھھIا ال&زمنIي 
  . ٣٨، أي علوم الحقائق، وبالتالي علوم الموجودات ٣٧يدعو يحيى إلى التعّمق في العلوم العقلية

  
  

  ١١٠/٣مقالة  .٣٤    
  . ))قوة منطقية  ((:  ١٣/١٣، راجع ١٠٦/٢، راجع ١١٠/٥مقالة . ٣٥    
  .١٥ـ  ١٠أ،  ٣/٤٣٠النفس أرسطو، في . ٣٦    
  .٢٩٢ف . ٣٧    
  .٢٩٦ف . ٣٨    

  

٣٢  



  )Ipseitas(شر الھذّية 
  

ن أن وأّية د_لIة يمكIفي ما يتعلّق بمعرفة كيف يمكن إفساد النفس الناطقة، وبأي وسيلة،   
ويمكن اسIتنتاج جIواب مIن مقطIع يبIّرر فيIه . تكون لھذا الفساد، ليس عند يحيى من جواب دقيق

ويضIIيف أّن التحIIاب بIIين . ضIرورة التحIIاّب بIIين البشIIر 2ّن الIنفس العاقلIIة مشIIتركة بIIين الجميIع
التي  ))النفس الغضبية  ((البشر كان ينبغي أن يكون الحال السائدة بفعل الطبيعة، لو لم تكن ھناك 

صIIاحبھا إلIIى الِكَبIIر وا;عجIIاب والتسIIلّط علIIى المستضIIعف، ُتحIIّب لصIIاحبھا التIIرؤس، فتقIIود  ((
)) واستصغار الفقير

لقد سبق لنا أن تنبھنا إلى أّن النفس الغضبية ھي أقوى وأضIر مIن الIنفس . ٣٩
يبھا أو_ً وكذلك اسIتنتجنا أّن للIنفس الناطقIة عيوبھIا الخاصIة والحIّري أن يبIدأ بتھIذ. ٤٠الشھوانية

فكيف يمكن أن تكون النفس الغضبية أضر من النفس الناطقة الفاسدة ؟ إنھا كذلك بالتحديIد 2نھIا 
ھنا إفتراض حركية تنطلق من النفس الغضبية لتIوقظ عيIوب الIنفس فينبغي . تفسد النفس الناطقة

يIIوب الIIنفس فIIالعيوب ھIIي دائًمIIا ع. وھIIي تثتثيIIر ھIIذه العيIIوب بIIدون أن تنتجھIIا مباشIIرةالناطقIIة، 
وبكI&م أوضIح، تسIتفيد . ا _ تأتي إلى حّيز الفعل بدون رغبة من الIنفس الغضIبيةھالناطقة، ولكن

وھكذا، . النفس الغضبية من عيوب النفس الناطقة من أجل تحقيق مأرب النفس الغضبية الخاص
التIابع فمن جھIة يحIدث إنعكIاس لoولويIات بحيIث يسIتأثر : يبدو أن فساد النفس الناطقة مزدوج 

بسياسة الكل مكان ا2رفع، فوضع النفس الناطقIة تحIت الوصIاية ھIو بحIد ذاتIه انحIراف يجعلھIا 
عيوُبھIا الخاصIة ـ وھIي ار فIي الIنفس الناطقIة ثستَ ومن جھة أخرى، تُ . دھاتخيب في بلوغ مقاص

  لغضبية، وھنا تكون النفس الناطقةنقيض فضائلھا الخاصة ـ التي تستعملھا النفس ا
  
  

  .٣٥٦ف  .٣٩    
  .٦٩ف . ٤٠    

  

٣٣  



رة في وظيفتھا dا . فاسدة ومحوIويه لتكوينھIن تشIل عIوير بIن التحIط عIة فقIت متأتيIتھا ليسIفنقيص
  .وتعويل في ھدفھا

  
فھذه الرغبة ليست حيادية، ليست مجّرد الشIجاعة . ويبقى أن نحّدد رغبة النفس الغضبية  

إن كنه النفس الغضبية ھو فIي نظIر . بسواءعلى الخير أو على الشر سواء التي با;مكان حملھا 
إلى وعلى السعي  ٤١ وھي تحض على إرادة الغلبة. يحيى الرغبة في التفوق، في السيادة المطلقة

ا2نIاني الIذي يعتبIر وبكلمات أخرى، فھي تشكل المبIدأ . على الجميع، _ سّيما الضعفاء السيطرة
مقطIع أول، كتIب يحيIى أّن مIن تسIيطر عليIه في . عه ا2قصىأنq ا2نا ھو وسط الكون وفي توس

وفي مقطع آخر، يھمل الحديث عن ا_ستحقاق . ٤٢استحقاقالنفس الغضبية يريد أن يسيطر بدون 
فمن كنه النفس الغضبية أن ترغب في تبّوء مركز كّل ا2شياء وھو مكIان عائIد إلIى . ٤٣أو عدمه

  .موليالعقل _ بفعل فضائله الخاصة فحسب، بل با2خص 2ّنه ش
  

ھيIة وھنIا ھذيIة ھناك ملََكIة إلٰ . ھو الشامل في ا;نسان والنفس الغضبية الجزئيإّن العقل   
ويتّضIIح أّن الIIنفس . ھنIIاك المحّبIIة الفائضIIة عIIن الIIذات، وھنIIا حIIب الIIذات. واّدعاءاتھIIا المفرطIIة

ھناك ، إذ بدونھا _ يكون )principium individuationis(تقوم بوظيفة مبدأ التفريد الغضبية 
متمّيIزة، تIدخل مباشIرة فIي مزاحمIة، وھIي فIي غفلIة عIن  فھي تفّتته إلى عّدة كيانIات. إ_ّ العقل

وھذه الجھالة نفسIھا ُتIدِخل فIي روع ا2نIا أّن بإمكانIه أن . ماھيتھا الجوھرية، الواحدة في الحقيقة
  .قبله كأداةيّدعي احت&ل مركز الكل، وھي الجزئي، عبر الحلول محل الشامل الذي يستخدم من 

  
  

  .٦٨ف . ٤١    
  .٧٥ف . ٤٢    
  .٣٥٦ف . ٤٣    

  

٣٤  



ھIي، فIي إرادة طIرح الIذات التطIاول علIى المركIز ا;لٰ الشIر، فIي ھIذا يمكن تكييف فھنا   
و_ عجب بعد ذلك أ_ يكره كائن كھذا شيًئا بقدر كرھه للصالحين مIن . ٤٤كأنھا c على ا2رض

إّن ا;نسIIان الواقIIع تحIIت سIIيطرة الIIنفس الشIIھوانية يكIIره : إليIIه البشIIر، كمIIا يلفIIت يحيIIى ا_نتبIIاه 
وكيف عساه أن يتصّرف خ&ًفا لذلك بما أّن ھIؤ_ء . ٤٥الرھبان ويشعر با_شمئزاز من الفاضلين

، بمIا أن الشIر قوامIه )أي سيادة النفس الناطقة على القوتين ا2خIريين ( يجسدون المبدأ النقيض 
  الصراع ضد الخير ؟

  
وعلIIى سIIبيل الممارسIIة . وُكنIIه الخيIIر المحبIIة. خيIIر وجھIIان، الجIIوھري والعرضIIين للإ  

واختبار الذات في مھمة ترويض النفس الناطقة، يقترح يحيى على ا;نسان أن يضع نفسه مكIان 
وھذا سلوك مستوحى من ا;نجيل ب& ريIب ومتوافIق تماًمIا مIع . ا>خر قبل الحكم عليه ومعاقبته

،  ٤٦ن فIي مIIا يقولIه يحيIIى فIي الرحمIIةإجIIوھر العقIل البشIIري، حتIى وحدانيIة مIذھب يحيIى فIIي 
ا لمبحث الشفقة عند شIوبنھور الIذي تمثIل الشIفقة عنIده وسIيلة تسIمح باستبصIار وحدانيIة ـً استباق

غيIIر أّن الشIIفقة والرحمIIة القIIائمتين علIIى أسIIاس التعIIاطف ليسIIتا ممكنتIIين إ_ . ٤٧جميIIع الكائنIIات
إّن الھويIة الجوھريIة ھIي شIرط :  ٤٨الIذي ھIو الIنفس الغضIبية بشرط السيطرة على مبدأ التفريIد

  .إمكان المحبة
  

فمحبIة الغيIر . إّن ا>خر ھو ذاتي، لكن ذاتي لIم تعIد الھذّيIة التIي حIل الIنحن محلھIا ا>ن  
  بة من قبل حب الذات بل تكسر حدودليست مستوع

  
  

 . Que le roi ne peu être un homme parfait selon Yaḥyā ibn ‛Adī راجع دراستنا. ٤٤    
  .٥٢، ٢٦ف ف . ٤٥    
  .٣٣٨راجع ف . ٣٥٩ـ  ٣٥٨ف ف . ٤٦    
  .٦٧الفصل العالم كإرادة وكتصور، . ٤٧    
  .٣٥٧ف . ٤٨    

  

٣٥  



  .وتحرمه ا2ساس الذي يمكنه أن يقوم عليهھذا ا2خير 
  

الھذّيIIة تحIIت  فلنتIIذكر أّن إعIIادة الIIنفس الناطقIIة إلIIى تفّوقھIIا بفضIIل العقIIل تسIIتتبع وضIIع  
وصاحب ا2مر والنھي ا>ن ليس جزًءا من الشخص بقدر ما ھو الشامل الذي فيه ـ أي . الوصاية

أّمIا وجIه الخيIر . ٤٩العقل الذي ھو صورة ا;نسان ـ والذي به يستطيع ا_تحاد باr عبر المعرفIة
ّبر عن كنه الخير مع الذي اعتبرناه عرضًيا، فقوامه أن يقلب ا_نق&ب ونسميه عرضًيا 2نه _ يع

ر علIى طيفا_نق&ب قلب الIنفس رأًسIا علIى عقIب بحيIث باتIت القIوة الغضIبية تسI. أنه ضروري
والمقصود ا>ن، إعIادة ا2مIور . القوة الناطقة، وفي ھذه ا2خيرة بالذات، ينعكس نظام ا2ولويات

فIIي أن ُيجIIرى قلIIب وكمIIا رأينIIا آنًفIIا، _ يك. إلIIى نصIIابھا ـ ا2مIIر الIIذي يطIIابق مفھIIوم التھIIذيب
يخطئ ا;نسان بشأن . بل ينبغي أن يصحبه تھذيب للنفس الناطقة المنحرفة. ا_نق&ب دفعة واحدة

يقIول يحيIى أن التمIام مرغIوب فيIه لذاتIه . ما ھو ا2فضل في حين أّنه يّدعي معرفته كأنه بداھIة
للتمIام  لواجب اعطاءه، لكن ھذا _ يستتبع بالضرورة أن المضمون ا ٥٠هبيمكروه لعبينما النقص 

عند أف&طون، أول الذين كIان علIيھم اختيIار مصIيرھم أر، في أسطورة . معروف من قبل الناس
 ٥٢من ھنا الضرورة أن يعIرف ا;نسIان ذاتIه. ٥١إنھال على قدر الطاغية اعتقاًدا منه أنه ا2فضل

الذي يحّدده به يحيى  إن قوام ھذا التصويب ھو المنطق بالمعنى الواسع. ويمّيز بين الخير والشر
صIناعة أدويIة يمّيIز بھIا بIين الحIق والباطIل فIي  ((: كأنIه الھداية لمن تاه إلى سGبيل النجGاة في 

))العالم النظري وبين الخير والشر في العالم العملي 
٥٣ .  

  
  

 A. PÉRIER, Petits traités apologétiques de Yaḥyā ben فIي، مقالGة فGي وجGوب التGأنس. ٤٩    

‛Adī   ٨٣ـ  ٨٢ص.  

  .٣٧٩ف . ٥٠    
  . ب ت ٦١٩الجمھورية، . ٥١    
  .٣٩٣، ٢٤٥ف ف . ٥٢    

  

٣٦  



  الكمال
  

فأساس ا2خ&ق عند يحيى ما ورائي وعلى ا;نسان التام أن يمتلك العلوم الحقيقية، علوم   
حGال  المقالGة فGي تبيGين، ويؤكد فIي ٥٤الوجود والماھية والعلل والغايات المسبورة حتى ا2سمى 

فIالعلم .  ٥٦الفIرد بمقيIاس العلIم الIذي اكتسIبه ، ويIروز قيمIة ٥٥العلمأيًضا امتياز ترك طلب النسل 
الكIّم ( والتھIذيب يفعIل فعلIه بتقويتھIا  ٥٧ والعلم ُيَخلdص النفس الناطقة من نشوتھا. أساس التھذيب

  . ٥٨)الكّم ا2دنى ( بعد ضعف ) ا2قصى 
  

2خ&ق على التIردد نفسIه الIذي يعتمIل فIي أخ&قيIات ويعثر من جھة أخرى في تھذيب ا  
ففيھا يسود مفھوٌم لسعادة مصدرھا نشاط العقل على حسIاب المفھIوم . العاشرأرسطو في الكتاب 

وما من شك في أّن مثل ھذا ا_كتمال الذي تستميت . القائم على سعادة مصدرھا توازن النزعات
ه، يقIّرب ا;نسIان مIن c إلIى حIد يواجIه معIه فIي الIدفاع عنIالمقالة في حال تGرك طلGب النسGل 

ويسIوق أرسIطو أن الحيIاة بالعقIل ھIي فIوق مسIتوى . ا;نسان خطIًرا أن يكIف عIن كونIه إنسIاًنا
))ھية إلٰ  ((البشر، وبالتالي _ تعاش، إذ أنھا 

ا;نسان التام ھو أشبه بالم&ك منه : ويحيى يؤكد .  ٥٩
  في امتيازه العقلي والنظري، وھذهتمام ا;نسان وفي ِكلتا الحالتين، يكون . ٦٠با;نسان

  
  

  .رات تركفي مباھالبحوث ا1ربعة العلمية في صناعة المنطق، في . ٥٣    
Yaḥyā ibn ‛Adī ve neşredilmemiş bir risalesi, in Ankara Universitesi Dil ve Tarih-

Coğrafya Fakültesi Dergisi, 14, 1956, p. 98. 
  .٣١٧ف . ٥٤    
  .٥٨/٢المقالة . ٥٥    
  .٢٧/٢المقالة . ٥٦    
  .٢٦٨، راجع ف ٢٩٣ف . ٥٧    
  .٢٩٣ف . ٥٨    
  .٣١ـ  ٢٦ب،  ١١٧٧، ١٠/٧ا1خ4ق، . ٥٩    
  .٣١٢ف . ٦٠    

  

٣٧  



وعند مسيحي مثل يحيى، ا_رتقاء فوق مستوى البشرية بIالمعنى . فكرة ضابطة أكثر منھا واقعة
  .، والمثل يعطيه القديسون ٦١ا2ناسي ممكن، على ندرته

  
  IIري ھIIاط النظIIـإّن النشIIـو الIIيلة التIIس الفضIIـذي يؤسIIة الكينIIة، ـامة ـ معرفIIونة الحقيقي ))

))وعشق صورة الكمال 
))صIورة  ((وكلمIة .  ٦٢

يمكIن حملھIا علIى محمIل الصIورة والمقصIود  ٦٣
ويمكIن أيًضIا . رًبIا cإّذاك ھو فكرة التمام عينھا أي الخير بذاته وبالتIالي الوجIه الIذي صIار مقا

، أي المسIIيح صIIورة c، كمIIا ورد فIIي رسIIالة القIIديس بIIولس إلIIى  ٦٤حملھIIا علIIى محمIIل صIIورة
  . ٦٥العبرانيين

  
يتم بلوغه بواسطة ممارسة الفضائل علIى أحسIن وجIه ) كمال ا;نسان كإنسان ( فالتمام   

وھIIا ھIIو التشIIاؤم . اء فوقھIIاوبمعرفIIة الIIذات تمكIIن السIIيطرة عليھIIا وا_رتقII.  ٦٦)الكIIّم ا2علIIى ( 
ا2ناسIIIي، عنIIIد يحيIIIى البولسIIIي ا2صIIIل، يخلIIIي المكIIIان لتفIIIاؤل خ&صIIIي، وإن ملطًفIIIا بالقIIIدرة 

  .الماورائية لhنسان الذي يتوق إلى التمام
  

صحيح أّن . ليست الفضيلة كما قد ُيعَتَقد، مجّرد بين شھوات، أو حًدا وسًطا بين إفراطين  
، ليأذن، في المقابل،  ٦٨ويحّذر من مغبة ا;فراط في الرحمة مث&ً  ٦٧يحيى يستعمل مفھوم التوازن

  بالكذب في بعض 
  
  

  .٣١٤ف . ٦١    
  .٣١٥ف . ٦٢    
  . ))مورفِه  ((في اليونانية . ٦٣    
  .١/٣ ))يكون إ ((في اليونانية . ٦٤    
  .الرسالة إلى العبرانيين. ٦٥    
  .٣٠٨ف . ٦٦    
  .٣٢١، ١١٨ف ف . ٦٧    
  .١٣٣ف . ٦٨    
  

٣٨  



وا_عتIIدال منشIIود . عنIIد يحيIIى نظامًيIIا و_ سIIكونًيا، بIIل ھIIو ظرفIIيلتIIوازن لIIيس ا.  ٦٩الحIIا_ت
تھذيب ا1خ4ق إّن العفة في . بالنسبة إلى بعض الوسائل وليس بالنسبة إلى الغاية التي ھي التمام

، عنIد الضIرورة، مIع ملطفة كثيًرا، فھو _ يدعو إلى تعّفف مطلق، بل إلIى قسIمة عادلIة تتسIامح
يكون إفراًطا، ولكن ا_عتدال ليس ھنا فضيلة 2ّن من شأن التعفف المطلق أن . ٧٠إرضاء الرغبة

ولIذا يIدرج يحيIى . بل 2ّن ھذه الحالة ليست مثا_ً صالًحا للجميع أو في جميع مراحل حياة الفرد
فIي حIين .  ٧١فضIائل الزھد في جملة ا2خ&ق التي ھي عند البعض رذائIل وعنIد الIبعض ا>خIر

تستھدف أخ&قيات يحيى الغاية المتمثلة بالتمام أي ا_كتمال الكلي، فھي ليست سكونية بل حركية 
إذا مIا رغIب ا;نسIان فIي : تصIاعد مسIتمر ھادفIة ـ وھIي تسIتبعد الحالIة الوسIيطة ـ فIي إطIار 

. ٧٣أن يرنو إلى المزيد وإذا ما بلغھا، عليه. ٧٢اكتساب فضيلة ما، عليه أن ينزع إلى درجته العليا
  .إن التمام قّمة تنتظم بفعلھا أخ&قيات يحيى انتظاًما نھائًيا

  
أخ&قيات يحيى بن عدي في خطوطھا الكبرى ھIي أخ&قيIات م&زمIة للواقIع مIن شIأنھا   
السIIعادة فIIي الحيIIاة ا2رضIIية، لكIIن ثمIIة أخ&قيIIات متعاليIIة تنIIبلج ھنIIا وھنIIاك بIIين الفينIIة تحقيIIق 
نظرة، بالكاد مخّططة، في الحياة الزھديIة وفوائIدھا، يIرد تفصIيلھا تھذيب ا1خ4ق وفي . والفينة

  .ترك طلب النسل لتبيين حافي مقالة 
  

  مع بلوغ القمة ينكسر البناء الكّمي ويصبح كل شيء كيفية 2ن الخير،   
  
  

  .٢٠٦ف . ٦٩    
  .١١٩ف . ٧٠    
  .٢٤١ـ  ٢٣٩ف ف . ٧١    
  .٣٠٨ف . ٧٢    
  .٤٠١، ٣٨٧، ٣٠٩ف ف . ٧٣    

  

٣٩  



وإسراف . فالفارق الكّمي يضحي فارًقا كيفًيا. ٧٤كما يقول أرسطو، ھو من نوٍع مختلف عن الشر
فIي سIلّم الكمّيIة : فالشّر ُيفَصح عنه إًذا بطريقتين . القوة الغضبية يحدث تغيًرا كلًيا في الشخصية

، وفIي سIلّم الكيفّيIة ھIو ) الغضIبية من قبل الكّمات القصوى للقIوتين الشIھوانية و( ھو ا;سراف 
  .إنق&ب النفس الناطقة

  
أّما سّر الشر بالذات وماھيته ما وراء التجريبية ومغزاه، فھي تبقى، أسIيرة الصIمت فIي   

  ننا أدركنا، على حّد قول الشاعر،يكفينا ھنا أ. تھذيب ا1خ4قكتاب 
  

))ا في ذھن امرئ ـً ما يبقى ملوث ((
٧٥ .  

  
  
  
  

  .أ ١١/١٤المقوUت،  كتاب. ٧٤    
    ٧٥ .(( Ce qui reste impur dans une intelligence )) , PATRIC DE LA TOUR DU PIN, Une 

Somme de Poésie, IX, Damnation de Lorenquin. 
 

٤٠  
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  مقدمة 
  
  

ا2جل الفاضل، أبي زكريا يحيى بن عدي،  ھذا كتاب تھذيب ا2خ&ق، تأليف الحكيم] ١[  
  .قّدس c روحه

  
وھو أبًدا يحIب ] ٣[ن ا;نسان، من بين سائر الحيوان، ذو فكر وتمييز، إاعلم : قال ] ٢[  

لIم يعIدل عIن التمييIز فIي من ا2مور أفضلھا، ومن المراتب أشرفھا، ومن المقتنيIات أنفسIھا، إذا 
  .اختياره، ولم يغلبه ھواه في اتباع أغراضه

  
وأولIIى مIIا اختIIاره ا;نسIIان لنفسIIه، ولIIم يقIIف دون بلIIوغ الغايIIة منIIه، ولIIم يIIرض ] ٤[  

أن يكIون مرتاًضIا بمكIارم ومIن تمIام ا;نسIان وكمالIه ] ٥[ .بالتقصير عن نھايته، تمامIه وكمالIه
آخIIًذا فIIي جميIIع أحوالIIه بقIIوانين ] ٦[ ئھا ومقابحھIIا،مسIIاوا2خII&ق ومحاسIIنھا، ومتنزًھIIا عIIن 

  .الفضائل، عاد_ً في كل أفعاله عن طرق الرذائل
  

وإذا كان ذلك كIذلك، كIان واجًبIا علIى ا;نسIان أن يجعIل قصIده اكتسIاب كIل شIيمة ] ٧[  
ة من المعايب، ويصرف ھمتIه إلIى اقتنIاء كIل خلIق كIريم خIالص مIن الشIوائب، وأن يبIذل ميسل

  تناب كل خصلة مكروھة رديئة، ويستفرغ وسعه في إطراح كل خلة مذمومة دنيئة، جھده في اج
  

٤٥  



شIمائله، ويبIاھي بحIق أھIل  وز الكمال بتھذيب خ&ئقه، ويكتسي حلل الجمال بدماثIةححتى ي] ٨[
  .السؤدد والفخر، ويلحق بالذرى من درجات النباھة والمجد

  
غب في بلوغ ھذه المنزلة، ربما خفيت عليIه إ_ّ أن المبتدئ بطلب ھذه المرتبة والرا] ٩[  

  .الخ&ل المستحسنة التي يعنيه تحريھا، ولم تتمّيز له من المستقبحة التي غرضه توّقيھا
  

فمن أجل ذلك وجب أن نقول في ا2خ&ق قو_ً، نبين فيه ما الخلق وما علته، وكIم ] ١٠[  
لIIق بIIه، ومIIا المسIIتثنى منھIIا، أنواعIIه وأقسIIامه، ومIIا المرضIIي منھIIا، المغبIIوط صIIاحبه، والمتخ

ليسترشد بذلك من كانت له ھمة سنية، تسمو إلى مباراة أھل ] ١١[الممقوت فاعله، والمتوسم به، 
  .الفضل، ونفس أبية تنبو عن مساواة أھل الدناءة والنقص

  
وندل أيًضIا علIى طريIق ا_رتيIاض بIالمحمود مIن أنواعIه، والتIدّرب بIه، وتنّكIب ] ١٢[  

به ديدنا وعادة، وسجية وطبًعا، ليھتدي بIه مIن نشIأ جنبه، حتى يصير للمرتاض المذموم منھا وت
ونصف أيًضا ا;نسان ] ١٣. [على ا2خ&ق السيئة وألفھا، وجرى على العادات الرديئة وأنس بھا

إلIى التمIIام،  التIام، المھIذب ا2خI&ق، المحIIيط بجميIع المناقIب الخلقيIIة، وطريقتIه التIي يصIIل بھIا
ليشتاق إلى صورته من تشIّوق إلIى الرتبIة العليIا، ويحIّن إلIى احتIذاء ] ١٤[ مال،وتحفظ عليه الك

  .سيرته من استشرف الغاية القصوى
  

وقد يتنبه أيًضا بما نذكره من كانت له عيوب قد اشتبھت عليه، وھو مع ذلك يظن ] ١٥[  
كروھIة، تIيقظ لمIا فإن َمْن ھذه حاله، إذا تكرر عليه ذكIر ا2خI&ق الم] ١٦[ .أنه في غاية الكمال

  .واجتھد في تركه والتنزه عنه] ١٧[فيه من ذلك وأنف منه، 
  

وكذلك إذا تصفح ا2خ&ق المحمودة من كان جامًعا 2كثرھا، عادًما لبعضIھا، قIدم ] ١٨[  
  إلى التخلق بذلك البعض الذي ھو عادم

  
٤٦  



  .له، وتاقت نفسه إلى ا;حاطة بجميعھا
  

فإن المھذب ا2خI&ق، . ًضا من كان في غاية الكمال والتماموقد ينتفع بما نذكره أي] ١٩[  
ة، ورأى سIيجميلIة، والمناقIب النفالكامل ا>_ت، الجامع المحاسن، إذا مر بسمعه ذكر الخ&ئق ال

في تلك ھي عادته وسجاياه، كانت له بذلك لذة عجيبة، وفرحة مبھجة، كما أن الممIدوح يسIر إذا 
فإنIIه إذا وجIIد أخ&قIIه مدونIIة فIIي الكتIIب، موصIIوفة ] ٢٠[ .لهذكIIر المIIادح محاسIIنه، ونشIIر فضIIائ

  .بالحسن، كان ذلك داعًيا إلى ا_ستمرار على سيرته، وا;صرار على طريقته
  
  
  في تعريف ا1خ4ق  .١
  

سIان إن الخلق ھو حال للIنفس، بIه يفعIل ا;ن: ا>ن بذكر ا2خ&ق، فنقول ولنبتدئ ] ٢١[  
بعض الناس غريزة وطبًعا، وفIي بعIض النIاس في لق قد يكون والخ. أفعاله ب& روية و_ اختيار

تعمد، وقد يوجد في كثير من الناس من غير رياضة و_ ] ٢٢[ ._ يكون إ_ بالرياضة وا_جتھاد
وكثيIIر مIIن النIIاس ] ٢٣[ .كالشIجاعة والحلIIم والعفIIة والعIIدل، وغيIIر ذلIIك مIن ا2خII&ق المحمIIودة

رياضIة، ومIنھم مIن يبقIى علIى عادتIه، ويجIري علIى يوجد فيھم ذلIك، فمIنھم مIن يصIير إليIه بال
فأّمIIا ا2خII&ق المذمومIIة فإنھIIا موجIIودة فIIي كثيIIر مIIن النIIاس، كالبخIIل والجIIبن ] ٢٤[ .سIIيرته

بل قلما يوجد في الناس مIن . فإن ھذه العادات غالبة على أكثر الناس، مالكة لھم] ٢٥[والتشرر، 
وكIذلك فIي ] ٢٦[ .م يتفاضIلون فIي ذلIكيخلو من خلق مكروه، ويسلم من جميIع العيIوب، ولكIنھ

ا2خ&ق المحمودة، قد يختلف الناس ويتفاضلون، إ_ أن المجبولين على ا2خ&ق الجميلة قليلIون 
  .جًدا، والمبغضين لھا كثيرون

  
فأمIIا المجبولIIون علIIى ا2خII&ق السIIّيئة، فIIأكثر النIIاس، 2ن الغالIIب علIIى طبيعIIة ] ٢٧[  

  نسان إذا استرسلوذلك ان ا;] ٢٨[ا;نسان الشر، 
  

٤٧  



 .كIان الغالIب عليIه أخI&ق البھIائم ،ولم يستعمل الفكر و_ التمييز والحياء و_ الIتحفظ ،مع طبعه
وذلك أن ا;نسان، إنما يتميز عIن البھIائم بIالفكر والتمييIز، فIإذا لIم يسIتعملھا كIان مشIارًكا ] ٢٩[

نIه، والغضIب يسIتفزه، والسIكينة للبھائم في عاداتھا، والشھوات مسIتولية عليIه والحيIاء غائIب ع
فالنIاس مطبوعIون علIى ]  ٣٠. [له، والحرص وا_حتشاد ديدنه، والشره _ يفارقIه غير حاضرة

ولIIذلك وقIIع ا_فتقIIار إلIIى الشIIرائع والسIIنن ] ٣١[ا2خII&ق الرديئIIة، منقIIادون للشIIھوات الدنيئIIة، 
عIIوا الظIIالم عIIن ظلمIIه، والسياسIIات المحمIIودة، وعظIIم ا_نتفIIاع بIIالملوك الَحسIIني السIIيرة، ليرد

ويمنعوا الغاضب عIن غضIبه، ويعIاقبوا الفIاجر علIى فجIوره، ويقمعIوا الجIائر، حتIى يعIود إلIى 
  .ا_عتدال في جميع أموره

  
إ_ أن فIيھم مIن يتظIاھر بھIا، وينقIاد ] ٣٣[ فا2خ&ق المكروھة فIي طبIاع النIاس،] ٣٢[  

كIر وقIوة التمييIز، علIى قبحھIا، فيIأنف وفيھم من يتنبIه بجIودة الف] ٣٤[ .إليھا، وھم أشرار الناس
وفيھم من _ يتنبه لIذلك ] ٣٥[ .منھا ويتصّنع _جتنابھا، وذلك يكون عن طبع كريم ونفس شريفة

وفIيھم مIن إذا تنبIه إلIى مIا ] ٣٦. [إ_ أنه إذا نبه عليه، أحس بقبحه، فربما حمل نفسه على تركIه
تعذر عليه ذلك، ولم يطاوعه طبعه، ولو كIان فيه من النقائص أو نّبه عليھا، ورام العدول عنھا، 

إلى طريق التدّرب  وھذه الطائفة تحتاج إلى أن ترشد] ٣٧[ .مؤثًرا للعدول عنھا، مجتھًدا في ذلك
ومIن النIاس مIن إذا تنّبIه علIى ] ٣٨. [والتعّمل للعادات المحمودة، حتى تصير إليھا على التدريج

إلى تجنبھا، و_ تسمح نفسه لمفارقتھا، بل يؤثر ا;صرار ا2خ&ق الرديئة أو نّبه عليھا، ف& يحّن 
وھIIذه الطائفIIة لIIيس إلIIى تھIIذيبھا طريIIق إ_ بIIالقھر ] ٣٩[ .عليھIIا، مIIع علمIIه بردائتھIIا وقبحھIIا

  .والتخويف والعقوبة، إن لم يردعھا الترھيب
  

فأمIIا ا2خII&ق المحمIIودة، فإنھIIا وإن كانIIت فIIي بعIIض النIIاس غريIIزة، فليسIIت فIIي ] ٤٠[
  وأن الباقين قد يمكن أن يصيروا] ٤١[ .جميعھم

  
٤٨  



ومع ھذه الحIال، فقIد يكIون فIي ] ٤٢. [والرياضة، ويترقوا إليھا با_عتياد وا2ْلفإليھا بالتدريب 
بعض الناس من _ يقبل طبعه العادات الحسنة، و_ الخلق الجميIل، وذلIك يكIون لIرداءة جIوھره 

وكثيIر مIن ] ٤٣[ .لIذين _ يرجIى صI&حھموخبث عنصIره، وھIذه الطائفIة مIن جملIة ا2شIرار ا
ا من ا2خ&ق المحمودة، وينبو طبعه عن بعضھا، وليس يعّد ھذا شريًرا، بل الناس من يقبل كثيرً 

  .تكون رتبته في الخير بحسب محاسنه
  
  
  في العلّة الموجبة Uخت4ف ا1خ4ق  .٢
  

للنفس ث&ث قوى، وھي و] ٤٥. [فأّما العلة الموجبة _خت&ف ا2خ&ق، فھي النفس] ٤٤[  
وجميIIع ] ٤٦[ .تسIIمى أيًضIIا نفوًسIIا، وھIIي الIIنفس الشIIھوانية، والIIنفس الغضIIبية، والIIنفس الناطقIIة

فمنھا ما يختص بإحداھن، ومنھا مIا يشIترك فيھIا قوتIان، ومنھIا . ا2خ&ق تصدر عن ھذه القوى
ن الحيوان، ومنھا يكون لhنسان وغيره مما ومن ھذه القوى ] ٤٧[ .ما يشترك فيھا القوى الث&ث

  .ما يختص به ا;نسان فقط
  

أّما النفس الشھوانية، فھي لhنسIان ولسIائر الحيIوان، وھIي التIي تكIون بھIا جميIع ] ٤٨[
وھذه النفس قويIة جIًدا، وإذا ] ٤٩. [اللذات والشھوات الجسمانية، كالمآكل والمشارب والمباضعة

فIIإذا اسIIتولت عليIIه عسIIر تھIIذيبھا، ] ٥٠[ .لIIم يقھرھIIا ا;نسIIان ويؤدبھIIا ملكتIIه، واسIIتولت عليIIه
فIIإذا تمكنIIت ھIIذه الIIنفس مIIن ا;نسIIان وملكتIIه، وانقIIاد لھIIا، كIIان ] ٥١[ .وصIIعب قمعھIIا وتIIذليلھا

وفة إلIى الشIھوات كالبھائم أشبه منه بالناس، 2ن أغراضIه ومطلوباتIه وھمتIه تصIير أبIًدا مصIر
  .ھي عادات البھائم هذوھ. واللذات فقط

  
لصفة، يقل حيIاؤه، ويكثIر خرقIه، ويسIتوحش مIن أھIل الفضIل، ومن يكون بھذه ا] ٥٢[  

ويميIIل إلIIى الخلIIوات، وينقIIبض عIIن المجIIالس الحفلIIة، ويIIبغض أھIIل العلIIم، ويشIIنأ أھIIل الIIورع 
  والنسك، ويوّد أصحاب 

  
٤٩  



باستماعھا، ويسّر بمعاشرة السفھاء، ويغلب  ذّ حب الفواحش، ويكثر من ذكرھا، ويلالفجور، ويست
وقIIد يصIIير مIIن ھIIذه حالIIه إلIIى الفجIIور، وارتكIIاب الفIIواحش، ] ٥٣. [ة اللھIIوعليIIه الھIIزل وكثIIر

وربما دعته محبة اللذات إلى اكتساب ا2موال من أقبح وجوھھIا، ] ٥٤[ والتعرض للمحظورات،
فIإن اللIذات ] ٥٥[ .وربما حملته نفسه على الغضب والتلّصص والخيانة وأخذ ما ليس له به حIق

فمحIIب اللIIذات، إذا تعIIذرت عليIIه ا2مIIوال مIIن وجوھھIIا، ] ٥٦[ .اض_ تIIتم إ_ّ بIIا2موال وا2عIIر
  .جسرته شھوته على اكتسابھا من غير وجوھھا

  
وھIIو مIIن ] ٥٨[ ومIIن تنتھIIي بIIه شIIھواته إلIIى ھIIذا الحIIّد، فھIIو أسIIوأ النIIاس حIIا_ً،] ٥٧[

واجًبIا  ويصIير] ٥٩[ .ا2شرار الذين يخاف خبثھم، ويستوحش منھم، ويستروح إلIى البعIد عIنھم
فإن في ] ٦٠[ .ھم وتأديبھم وابعادھم ونفيھم، حتى _ يختلطوا بالناسممتولي السياسات تقوي على

فإن الحدث سريع ا_نطباع، ] ٦١. [اخت&ط من ھذه صفته بالناس، مضرة لھم، وخاصة _حداثھم
ا لھIا، مستحسIًنا ل&نھمIاك فيھIا، ًبIكإلى الشھوات، فإذا شاھد غيIره مرتونفسه مجبولة على الميل 

  .مال ھو أيًضا إلى ا_قتداء به وإلى مساعدة لذته
  
وأّمIIا مIIن ملIIك نفسIIه الشIIھوانية وقھرھIIا، كIIان ضIIابًطا لنفسIIه عفيًفIIا فIIي شIIھواته، ] ٦٢[

 .الطريقIة فIي جميIع مIا يتعلIق باللIذاتمحتشًما من الفIواحش، متوقًيIا مIن المحظIورات، محمIود 
وفجور بعضھم،  ولذاتھم وعفة بعضھم س في شھواتھمفالعلة الموجبة _خت&ف عادات النا] ٦٣[

فإنھIا إذا كانIت مھذبIة مؤدبIة، كIان صIاحبھا عفيًفIا ] ٦٤[ .ھي اخت&ف أحIوال الIنفس الشIھوانية
] ٦٦[ . وإذا كانت مھملة مسترسIلة مالكIة لصIاحبھا، كIان صIاحبھا شIريًرا] ٦٥[ .ضابًطا لنفسه

  .في التأدب وإذا كانت متوسطة الحال كانت رتبة صاحبھا في العفة كرتبتھا
  

  .فمن أجل ذلك وجب أن يؤدب ا;نسان نفسه الشھوانية ويھذبھا
  

٥٠  



ويكّفھIا , حتى تصير منقادة له، فيكون ھو مالكھا، فيستعملھا في حاجاته التي _ غنى عنھا] ٦٧[
  .عّما _ حاجة به إليه من الشھوات الرديئة واللذات الفاحشة

  
وھي التي يكون ] ٦٩[ .وسائر الحيوانا;نسان ا فأّما النفس الغضبية، فيشترك فيھ] ٦٨[

وھذه النفس أقوى من النفس الشھوانية وأضIر بصIاحبھا، إذا . بھا الغضب والجرأة ومحبة الغلبة
  .ملكته وانقاد لھا

  
فIIإن ا;نسIIان إذا انقIIاد للIIنفس الغضIIبية كثIIر غضIIبه، وظھIIر خرقIIه، واشIIتد حقIIده،  ]٧٠[

وتسرع عند الغضب إلIى ا_نتقIام وا;يقIاع بمغضIبه، ] ٧١[جرأته، وعدم حلمه ووقاره، وقويت 
فIإذا ] ٧٢[ .والوثوب بخصومه، فأسرف في العقوبة، وزاد في التشفي، فأكثر السب وأفحIش فيIه

وربما حمل قوًما على حمل ] ٧٣[ .استمرت ھذه العادات با;نسان، كان بالسباع أشبه منه بالناس
خوانھم وأوليائھم وعبيدھم إبالس&ح على وربما وثبوا الس&ح، وربما أقدموا على القتل والجرح، 

وربما غضب من ھذه حالته، ولم يقدر على ] ٧٤[ .من ا2موروخدمھم، عند الغضب من اليسير 
ا_نتقام من خصمه، فيعود بالضرب والسIّب وا2لIم علIى نفسIه، فمIنھم مIن يلطIم وجھIه، وينتIف 

  .لحيته، ويعض يده، ويسّب نفسه، ويذكر عرضه
  
وأيًضا، فإن من تملكه النفس الغضIبية، يكIون محًبIا للغلبIة، متوثًبIا علIى مIن آذاه، ] ٧٥[

فإذا لم يتمكن من الرئاسة، توّصل ] ٧٦[ .طالًبا للترؤس من غير وجھهمقدًما على كّل من ناوأه، 
وھIIذه ا2فعIIال تIIوّرط صIIاحبھا، ] ٧٧[ .إليھIIا بالحيIIل الخبيثIIة، فاسIIتعمل كIIل مIIا يمكنIIه مIIن الشIIر

على الناس، وثبوا عليه، ومن خاصIمھم خاصIموه، ه في المھاوي والمھالك؛ فإن من وثب وتوقع
وربمIا سIفه ا;نسIان علIى ] ٧٨[ .ومن أقدم عليھم أقدموا عليه، ومن تشّرر عليھم قصدوه بالشIرّ 

وقIد يغلIب علIى مIن ] ٧٩[ .خصمه، وكان الخصم أسفه منه، فإن ناله بسوء قابله ذاك بأكثر منIه
  حسدھذه حالته ال

  
٥١  



وقIIد تحمIIل ھIIؤ_ء محبIIة الغلبIIة وطلIIب الرئاسIIة، علIIى ] ٨٠[والقّحIIة والنجIIاح والجIIور، والحقIIد 
وربمIا قتلIوا علIى ] ٨١[ .اكتساب ا2موال مIن غيIر وجوھھIا، وأخIذھا بالغضIب والغلبIة والظلIم

محبIIة الغلبIIة مIIن ينIIاوئھم، وقIIد يفعلIIون ذلIIك مIIن غيIIر رويIIة، فيIIؤول ا2مIIر بھIIم إلIIى البIIوار 
  .ئصالوا_ست

  
فأّما من ساس نفسه الغضبية وأّدبھا وقمعھا، كان رج&ً وقوًرا حليًما عاد_ً محمود ] ٨٢[
وحلIIم بعضIIھم فالعلIIة الموجبIIة _خIIت&ف عIIادات النIIاس فIIي غضIIبھم وَخIIَرقھم ] ٨٣[ .الطريقIIة

فإذا كان مذللة مقھIورة، كIان صIاحبھا ] ٨٤[ .وسفاھة بعض ھي اخت&ف أحوال النفس الغضبية
وإذا كانIIت مھملIIة مسIIتولية علIIى صIIاحبھا، كIIان صIIاحبھا غضIIوًبا سIIفيًھا، ] ٨٥[وقIIوًرا،  حليًمIIا

صIاحبھا متوسIط الحIال، رتبتIه فIي وإذا كانت النفس متوسطة الحIال كIان ] ٨٦[ظلوًما غشوًما، 
  .الحلم كرتبة نفسه الغضبية في التأدب

  
لIه فيملكھIا  فمن أجIل ذلIك وجIب أن يIرّوض ا;نسIان نفسIه الغضIبية، حتIى تنقIاد] ٨٧[

الIنفس أيًضIا فضIائل محمIودة، ولھIذه ] ٨٨[ .التIي يجIب اسIتعمالھا فيھIا ويستعملھا في الظروف
وھIIذه ا2خII&ق . الحقيقيIIة، وطلIIب المراتIIب العاليIIة كا_نفIIة مIIن ا2مIIور الدنيئIIة، ومحبIIة الرئاسIIة

والتھIذيب،  فإذا ملك ا;نسان ھذه الIنفس بالتأديIب] ٨٩[ .المحمودة ھي من أفعال النفس الغضبية
  .واستعملھا في ا2مور الجميلة، وكّفھا عن ا2فعال المكروھة، كان حسن الحال محمود الطريقة

  
فأّما النفس الناطقة، فھي التي بھا يتمّيز ا;نسان من جميع الحيوان، وھي التي بھا ] ٩٠[

ت ھمتIه، بھا شIرف ا;نسIان، وعظمI وھي التي عظم] ٩١[ .يكون الفكر والذكر والتمييز والفھم
وبھIا يمكIن ا;نسIان أن ] ٩٢[ .وھي التي بھا يستحسن المحاسن ويستقبح المقابح. عجب بنفسهاف

ه الباقيتين، وھما الشIھوانية والغضIبية ويضIبطھما، ويكفھمIا، وبھIا يفّكIر فIي عواقIب يتيھذب قو
  .ولھذه النفس أيًضا فضائل ورذائل] ٩٣[ .ا2مور، فيبادر باستدراكھا من أوائلھا

  
٥٢  



فاكتساب العلIوم وا>داب، وكIّف صIاحبھا عIن الرذائIل والفIواحش، : أما فضائلھا ] ٩٤[
فIIي معاشIIه ومكسIIبه ومروءتIIه وتجملIIه، وقھIر النفسIIين ا2خIIريين وتأديبھمIIا، وسياسIIة صIاحبھا، 

وحّث صاحبھا على فعل الخير والتودد، والرقة وس&مة النية، والحلIم والحيIاء، والنسIك والعفIة، 
  .من الوجوه الجميلة وطلب الرئاسة

  
، والتشIIّرر فالخبIIث والحيلIIة والخديعIIة والملIIق، والمكIIر والحسIIد: وأّمIIا رذائلھIIا ] ٩٥[
إ_ّ أن مIIنھم مIIن تغلIIب عليIIه فضIIائلھا، ] ٩٧[ وھIIذه الIIنفس ھIIي لجميIIع النIIاس،] ٩٦[ .والريIIاء

ومIنھم ] ٩٩[ومنھم من تغلب عليه رذائلھا، فيألفھا ويستمّر عليھIا، ] ٩٨[ويستعملھا، فيستحسنھا 
وھIذه العIادات قIد تكIون فIي كثيIر مIن النIاس ] ١٠٠[ .من تجتمع فيه الفضIائل، وبعIض الرذائIل

  .سجّية وطبًعا _ بتكلف
  
وشIIرف  فأّمIIا المطبIIوع علIIى العIIادات الجميلIIة منھIIا، فيكIIون لقIIوة نفسIIه الناطقIIة] ١٠١[  
 .قIة وسIوء جIوھرهوأّما المطبوع على العادات المكروھة، فلضعف نفسIه الناط] ١٠٢[ .عنصره

  .وأّما الذي تجتمع فيه فضائل ورذائل، فھو الذي تكون نفسه الناطقة متوسطة الحال] ١٠٣[
  

، اًباا2خ&ق، جميلھا وقبيحھIا اكتسI أكثر الناس ھذه العادات، وجميعوقد يكتسب ] ١٠٤[  
 رؤسIاءوبحسIب , وذلك يكون بحسب منشأ ا;نسان وأخ&ق من يحيط به، ويشIاھده ويقIرب منIه

فإن الحدث والناشئ يكتسب ا2خ&ق، ممIن يكثIر م&بسIته ومخالطتIه، ومIن أبويIه ] ١٠٥[ .وقته
  .وأھله وعشيرته

  
فإذا كان ھؤ_ء سIيئي ا2خI&ق، مIذمومي الطريقIة، كIان الحIدث والناشIئ بيIنھم ] ١٠٦[  

، أيًضIا أھIل الرئاسIة ومIن فوقIهوإذا لحIظ الحIدث ] ١٠٧[ .أيًضا سيئ ا2خ&ق، مكروه العIادات
فIإن كIانوا مھIذبي ا2خI&ق، ] ١٠٨[ .وغبطتھم على مراتبھم، آثر التشIبه بھIم والتخلIّق بIأخ&قھم

  فإن كانوا أشراًرا] ١٠٩[ .حسني السيرة، كان المتشّبه بھم حسن ا2خ&ق، مرضي الطريقة
  

٥٣  



 ھIIي أخII&ق أكثIIروھIIذه الحIIال ] ١١٠. [جھIIا_ً، كIIان الغIIابط لھIIم السIIالك طIIريقھم شIIريًرا جIIاھ&ً 
والنIاس بIالطبع يقتIدي ] ١١١[ .علIيھمالناس، فإن الجھل والشّر والخبIث والشIره والحسIد غالIب 

التابع أبًدا سIيرة المتبIوع، وإذا كIان الغالIب علIيھم الشIر والجھIل، كIان بعضھم ببعض، ويحتذي 
  .واجًبا أن يقتدي أحداثھم وأو_دھم وأتباعھم بھم

  
  ]١١٢ [IIق الن&IIت&ف أخIIة _خIIة الموجبIIر فالعلIIة الخيIIائلھم، وغلبIIتھم وفضIIي سياسIIاس ف

إذا كانت خّيرة فاضلة قاھرة للنفسين ] ١١٣[ .والشّر عليھم، ھي اخت&ف قوة النفس الناطقة فيھم
وإذا كانIIت شIIريرة خبيثIIة مھملIIة ] ١١٤[عIIاد_ً، حسIIن السIIيرة،  اخّيIIرً  البIIاقيتين، كIIان صIIاحبھا

  .للنفسين ا2خريين، كان صاحبھا شريًرا خبيًثا جاھ&ً 
  

فمن أجل ذلك وجب أن ُيْعمل ا;نسان فكره، ويميز أخ&قه، ويختار منھا ما كان ] ١١٥[  
ويحمل نفسه على التشIّبه با2خيIار، ] ١١٦[ مستحسًنا جمي&ً، وينفي منھا ما كان مستنكًرا قبيًحا،

الذاتيIة  فإنه إذا فعل ذلك، صار با;نسانية متحقًقا وللرئاسIة. ويتجنب كل التجنب عادات ا2شرار
  .مستحًقا

  
فأّما أنواع ا2خ&ق وأقسامھا، وما المستحسن منھا، وما المستحّب اعتيIاده ويعIد ] ١١٧[  

  .منھا، المكروه ويعّد نقائض ومعايب، فھي ا2نواع التي نحن واصفوھا فضائل، وما المستقبح
  
  
  في ا1خ4ق الحسنة  .٣
  

ضبط النفس عن الشIھوات، وقسIرھا أما التي تعد فضائل، فإن منھا العفة، وھي ] ١١٨[  
علIIى ا_كتفIIاء بمIIا يقIIيم أود الجسIIد ويحفIIظ صIIحته فقIIط، واجتنIIاب السIIرف والتقصIIير فIIي جميIIع 

  وأن يكون ما يقتصر عليه من الشھوات على الوجه المستحب، ] ١١٩[اللذات، وقصد ا_عتدال، 
  

٥٤  



القIدر الIذي _ يحتIاج إلIى على ارتضائه، وفي أوقات الحاجة التIي _ غنIى عنھIا، وعلIى المتفق 
  .وھذه الحال ھي غاية العفة. أكثر منه، و_ يحرس النفس والقوة أقل منه

  
ومنھا القناعة، وھي ا_قتصار على ما سنح من العيش، والرضى بما تسھل مIن ] ١٢٠[  

المعاش، وترك الحرص على اكتساب ا2موال وطلب المراتب العالية، مع الرغبة في جميع ذلك 
  .والميل إليه، وقھر النفس على ذلك، والتقنع باليسير منه وإيثاره

  
وھIIذا الخلIIق مستحسIIن مIIن أوسIIاط النIIاس وأصIIاغرھم، فأمIIا الملIIوك والعظمIIاء ] ١٢١[  

  .ھم، و_ تعد القناعة من فضائلھمفليس ذلك مستحسًنا من
  

يح، فمن التصّون التحفظ من الھزل القبI. ومنھا التصّون، وھو التحفظ من التبذل] ١٢٢[  
أھله، وحضور مجالسIه، وضIبط اللسIان مIن الفحIش، وذكIر الخنIا والمIزح والسIخف، ومخالطة 

  .و_ أبھة لمن يسرف في المزح ويفحش فيه. وخاصة في المحافل ومجالس المحتشمين
  

ومIIن التصIIّون أيًضIIا، ا_نقبIIاض مIIن أدنيIIاء النIIاس وأصIIاغرھم، ومصIIادقتھم ] ١٢٣[  
الخسيسة، والترفIّع عIن لزرية، واكتساب ا2موال من الوجوه ا ومجالستھم، والتحذر من المعايش

ق&ل من البIروز مIن در له، وا2والتواضع لمن _ ق] ١٢٤[مسألة الحاجات للئام الناس وسفلتھم، 
ثIار مIن ارع الطرق من غير اضIطرار، فIإن ا;كحاجة، والتبذل بالجلوس في ا2سواق وقوغير 
  .دًرا من ظھر اسمه وخفي شخصه_ يخلو من العيوب وأعظم الناس قذلك 

  
] ١٢٦[ .ومنھا الحلم، وھو ترك ا_نتقام عند شIدة الغضIب مIع القIدرة علIى ذلIك] ١٢٥[  

، وھIي بالرؤسIاء والملIوك أحسIن. فسIاد سياسIةوھذه الحال محمودة، ما لم تؤد إلى ثلIم جIاه، أو 
وإن كIان قIادًرا  ،بيIريعد فضيلة حلم الصIغير عIن الك و_. بيھمضغ2نھم أقدر على ا_نتقام من م

  .على مقابلته في الحال، فإنه وإن أمسك عنه، فإنما يعد ذلك خوًفا _ حلًما
  

٥٥  



ا;شارة والحركة،  الوقار، وھو ا;مساك عن فضول الك&م والعتب وكثرةومنھا ] ١٢٧[  
فيما يستغنى عن التحرك فيه، وقلIة الغضIب وا;صIغاء عنIد ا_سIتفھام، والتوقIف عIن الجIواب، 

  .التحفظ من التسرع، والمبادرة في جميع ا2مورو
  

عن الك&م، حشمة ومن قبيل الوقار أيًضا الحياء، وھو غض الطرف وا_نقباض ] ١٢٨[  
  .وھذه العادة محمودة ما لم تكن عن عّي و_ عجز. للمستحيا منه

  
ن والIود مستحسIن مI. ومنھا الود، وھو المحبة المعتدلة، مIن غيIر اتبIاع الشIھوة] ١٢٩[  

] ١٣٠[ .الوقار وا2بھة، والمتميزين من الناسل، وذوي بان، إذا كان وده 2ھل الفضل والنا;نس
 .فأّمIIا التIIوّدد إلIIى أرذال النIIاس وأصIIاغرھم وا2حIIداث والنسIIوان وأھIIل الخ&عIIة، فمكIIروه جIIًدا

كIان  فأمIا مIا. وأحسن الود ما نسجته بين منوالين متناسبة الفضل، وھو أوثق الود وأثبته] ١٣١[
  .ابتداؤه اجتماًعا على ھزل، أو لطلب لذة، فليس محموًدا وليس بباق و_ ثابت

  
الرحمIة _ تكIون إ_ لمIن . ومنھا الرحمIة، وھIو خلIق مركIب مIن الIود والجIزع] ١٣٢[  

في نفسIه وأمIا محنIة عارضIة، فالرحمIة ھIي محبIة يظھر منه لراحمه خلة مكروھة، أما نقيصة 
وھIذه الحIال مستحسIنة مIا لIم تخIرج ] ١٣٣[ .لتي من أجلھا رحمللمرحوم، مع جزع من الحال ا

فليس بمحمود رحمة القاتل عند . بصاحبھا عن العدل، ولم تنته به إلى الجور، وإلى فساد السياسة
  .القود، والجاني عند القصاص

  
ومنھا الوفاء، وھو الصبر على مIا يبذلIه ا;نسIان مIن نفسIه، ويIرھن بIه لسIانه،  ]١٣٤[  

فليس يعد وفًيا من لم تلحقIه بوفائIه أذيIة ] ١٣٥[ .وج مما يضمنه، وإن كان مجحًفا بهوعدم الخر
  .وإن قلّت، وكلما أضر به الدخول تحت ما يحكم به على نفسه كان أبلغ في الوفاء

  
  فإن من عرف . وھذا الخلق محمود ينتفع به جميع الناس] ١٣٦[  

  
٥٦  



] ١٣٧[ .ومن كان مقبول القول، كان عظIيم الجIاه. ما يعد به في جميعكان مقبول القول  بالوفاء
الوفIاء، لIم  إ_ّ أن انتفاع الملوك بھذا الخلق أكثر، وحاجتھم إليه أشIد، فإنIه متIى عIرف مIنھم قلIة

  .يوثق بمواعيدھم، ولم تتم أغراضھم، ولم يسكن إليھم جندھم وأعوانھم
  

فيه من مال وغيره، ومIا  ومنھا أداء ا2مانة، وھو التعفف عما يتصّرف ا;نسان] ١٣٨[  
  .يوثق به عليه من ا2عراض والحرم مع القدرة عليه، ورّد ما يستودع إلى مودعه

  
فIIإن إخIIراج . ومنھIا كتمIIان السIر، وھIIذا الخلIق مركIIب مIن الوقIIار وأداء ا2مانIة] ١٣٩[  

  .السر من فضول الك&م، وليس بوقور من تكلم بالفضول
  

ما_ً فأخرجIه إلIى مودعIه، فقIد خفIر ا2مانIة، كIذلك  وأيًضا فكما أنه من اُستودع ]١٤٠[  
وكتمIان السIر محمIود مIن ] ١٤١[ .من استودع سًرا فأخرجه إلى غير صاحبه، فقد خفر ا2مانIة

جميع الناس، وخاصة ممن يصحب السلطان، فإن إخراجه أسراره مع أنه قبيح في نفسIه، يIؤدي 
  .إلى ضرر عظيم يدخل عليه من سلطانه

  
التواضIIع، وھIIو تIIرك التIIرؤس، وإظھIIار الخمIIول، وكراھيIIة التعظIIيم، ومنھIIا ] ١٤٢[  

وأن يتجنIب ا;نسIان المباھIاة بمIا فيIه الفضIائل، والمفIاخرة بالجIاه ] ١٤٣[ .والزيادة في ا;كIرام
ولIIيس يكIIون التواضIIع إ_ فIIي أكIIابر النIIاس ] ١٤٤[ .والمIIال، وأن يتحIIرز مIIن ا;عجIIاب والكبIIر

ا سIوى ھIؤ_ء فلIيس يكونIون متواضIعين، 2ن الضIعة ھIي وأمI. ورؤسائھم وأھل الفضل والعلم
  .محلھم ومرتبتھم، فھم غير متصّنعين لھا

  
  ]١٤٥ [IIو إظھIIر، وھIIا البشIIن ومنھIIان مIIاه ا;نسIIن يلقIIرور بمIIه وإار السIIه اخوانIIوّدائ

وھذا الخلق مستحسن من جميIع النIاس، ] ١٤٦[ .وأصحابه وأوليائه ومعارفه، والتبّسم عند اللقاء
فIIإن البشIIر فIIي الملIIوك تتIIآلف بIIه قلIIوب الرعيIIة وا2عIIوان . لIIوك والعظمIIاء أحسIIنوھIIو مIIن الم

  والحاشية، ويزداد به تحبًبا
  

٥٧  



ولIIيس سIIعيًدا مIIن الملIIوك مIIن كIIان مبغًضIIا إلIIى رعيتIIه، وربمIIا أّدى ذلIIك إلIIى فسIIاد أمIIره إلIيھم، 
  .وزوال ملكه

  
وھIIذا ] ١٤٨[. ومنھIا صIIدق اللھجIIة، وھIو ا_خبIIار عIIن الشIيء علIIى مIIا ھIو بIIه] ١٤٧[

الخلق مستحسن، ما لم يؤد إلى ضرر مجحف، فإنه ليس بمستحسن صدق ا;نسIان إن سIئل عIن 
 فإنIه _ يفIي حسIن صIدقه بمIا يلحقIه فIي ذلIك مIن العIار، والمنقصIة الباقيIة. فاحشة كان ارتكبھا

وكذلك ليس يحسن صدقه، إذا سئل عن مسIتجير اسIتجاره فأخفIاه، و_ إن سIئل ] ١٤٩. [ال&زمة
والصIدق مستحسIن مIن جميIع ] ١٥٠[ .مؤلمIةجناية، متى َصدق فيھIا عوقIب عليھIا عقوبIة عن 

  .الناس، وھو من الملوك والعظماء أحسن، بل _ يسعھم الكذب، ما لم يعد الصدق عليھم بضرر
  

ومنھIIا سII&مة النيIIة، وھIIو اعتقIIاد الخيIIر بجميIIع النIIاس، وتنّكIIب الخبIIث والغيلIIة ] ١٥١[  
وھذا الخلق محمود من جميع الناس، إ_ أنه ليس يصلح للملوك التخلق  ]١٥٢[ .والمكر والخديعة

بIIه دائًمIIا، و_ يIIتم الملIIك إ_ باسIIتعمال المكIIر والحيIIل وا_غتيIIال مIIع ا2عIIداء، ولكIIن يحسIIن بھIIم 
  .استعماله مع أوليائھم وأصفيائھم وأھل طاعتھم

  
وھذا الخلق ] ١٥٤[ .السخاء، وھو بذل المال من غير مسألة و_ استحقاقومنھا ] ١٥٣[  

مستحسن، ما لم ينته إلى السرف والتبذير، فإن من بذل جميع ما يملكه لمIن _ يسIتحقه _ يسIّمى 
  .سخًيا، بل يسمى مبّذًرا مضّيًعا

  
والسخاء في سائر الناس فضيلة مستحسنة، وأما فIي الملIوك، فIأمر واجIب، 2ن ] ١٥٥[  

اء والبIIذل يIرتھن بIه قلIIوب الرعيIة والجنIIد البخIل يIؤدي إلIIى الضIرر العظIيم فIIي ملكھIم، والسIخ
  .وا2عوان، فيعظم ا_نتفاع به

  
المھالIIك عنIIد الحاجIIة إلIIى ذلIIك، وومنھIIا الشIIجاعة، وھIIي ا;قIIدام علIIى المكIIاره ] ١٥٦[  

وھIIذا الخلIIق مستحسIIن مIIن جميIIع ] ١٥٧[ .وثبIIات الجIIأش عنIIد المخIIاوف، وا_سIIتھانة بIIالموت
  الناس، وھو بالملوك وأعوانھم

  
٥٨  



وأكثIر النIاس أخطIاًرا، وأحIوجھم إلIى . للملك من َعِدَم ھذا الخلIة بمستحقوأحسن، بل ليس  ليقأ
  .الخاصة بھم مفالشجاعة من أخ&قھ. اقتحام الغمرات، ھم الملوك

  
ويرغب فيه . ومنھا المنافسة، وھي منازعة النفس إلى التشّبه بالغير فيما يراه له] ١٥٨[  

وھذا الخلIق محمIود، إذا كانIت  ]١٥٩[ .درجة أعلى من درجتهلنفسه، وا_جتھاد في الترقي إلى 
فأّمIا فIي غيIر ذلIك مIن اتبIاع . المنافسة في الفضائل والمراتب العالية ومIا يكسIب مجIًدا وسIؤدًدا

  .، والزينة والنزه، فمكروه جًداالشھوات، والمباھاة باللذات
  

] ١٦١[والشIجاعة،  ومنھا الصIبر عنIد الشIدائد، وھIذا الخلIق مرّكIب مIن الوقIار] ١٦٠[  
والقلق مجدًيا، و_ الحيلة وا_جتھاد دافعة ضرر ومستحسن جًدا، ما لم يكن الجزع نافًعا والحزن 

  .فما أحسن الصبر إذا عدمت الحيلة، وما أقبح الجزع إذا لم يكن مفيًدا. تلك الشدائد
    
طلIب ومنھا عظIم الھمIة، وھIو استصIغار مIا دون النھايIة مIن معIالي ا2مIور، و] ١٦٢[

المراتIIب السIIامية، واسIIتحقار مIIا يجIIود بIIه ا;نسIIان عنIIد العطيIIة، وا_سIIتخفاف بأوسIIاط ا2مIIور 
 .وطلب الغايات، والتھاون بما يملكه، وبذل ما يمكنIه لمIن يسIأله مIن غيIر امتنIان و_ اعتIداد بIه

خاّصة، وقد يحسن بالرؤساء والعظماء، ومن تسمو نفسIه وھذا الخلق من أخ&ق الملوك  ]١٦٣[
نفIة ھIي نبIّو الIنفس فا2] ١٦٥[ .نفة، والحميIة، والغيIرةومن عظم الھمة ا2] ١٦٤. [مراتبھملى إ

وإنمIا . والحمية والغيرة جميًعا ھمIا الغضIب عنIد ا;حسIاس بIالنقص] ١٦٦[عن ا2مور الدنيئة، 
لھIن عIاًرا ومنقصIة، فIإن المتعIرض للحIرم  تلحق ا;نسان الغيرة على الحرم، 2ن في التعIّرض

ومIن عظIم الھمIة ] ١٦٧[ .وا_ھتضIام نقيصIة, لIه قم لصاحبھن، ومتصIرف فIي غيIر حIمھتض
  .نفة من ا_ھتضام ودخول النقص، وھذا الخلق مستحسن من جميع الناسا2

  
  ومنھا العدل، وھو التقّسط ال&زم ل&ستواء واستعمال ا2مور] ١٦٨[  

  
٥٩  



  . تقصير و_ تقديم و_ تأخيروأوقاتھا ووجوھھا ومقاديرھا، من غير سرف و_في مواضعھا 
  
  
  في ا1خ4ق الرديئة  .٤
  

  :فأما ا2خ&ق الرديئة التي تعّد نقائض ومعايب فإن منھا ] ١٦٩[  
  

منھIIا، والتIIوّفر علIIى اللIIذات، الفجIIور، وھIIو ا_نھمIIاك فIIي الشIIھوات وا_سIIتكثار ] ١٧٠[  
 . فIIي جميIIع الشIIھواتوبالجملIIة السIIرف وا;دمIIان عليھIIا، وارتكIIاب الفIIواحش والمجIIاھرة بھIIا، 

  .وھذا الخلق مكروه جًدا، يھدم الحياء ويذھب بماء الوجه، ويخرق حجاب الحشمة] ١٧١[
  

، وطلبھIIا مIIن كIIل جمعھIIاومنھIIا الشIIَره، وھIIو الحIIرص علIIى اكتسIIاب ا2مIIوال و] ١٧٢[  
 .كالبة عليھا، وا_ستكثار مIن القنيIة واّدخIار ا2عIراضبح التعسف في اكتسابھا والموجه، وإن ق

إ_ مIIن الملIIوك، فIIإن كثIIرة ا2مIIوال والIIذخائر وھIIذا الخلIIق مكIIروه مIIن جميIIع النIIاس ] ١٧٣[
وا2عIIراض تعIIين علIIى الملIIك، وتIIزين الملIIوك، وتزيIIدھم ھيبIIة فIIي نفIIوس رعيIIتھم وأعIIوانھم، 

  .وأعدائھم وأضدادھم
  

، التحفظ وا;كثار مIن الھIزل واللھIو ومنھا، التبذل، وھو إطراح الحشمة، وترك] ١٧٤[  
والفواحش، والتفوه بالخنا، وذكر ا_عراض،  طة السفھاء، وحضور مجالس السخف والھزلمخال

والمزح، والجلوس في ا2سواق، وعلى قوارع الطIرق، والتكّسIب بالمعIايش الزريIة، والتواضIع 
  .وھذا الخلق قبيح بجميع الناس] ١٧٥. [للسفلة

  
ش من يسIير ا2مIور، ومنھا السفه، وھو ضد الحلم، وھو سرعة الغضب، والطي] ١٧٦[

والمبادرة في البطش، وا;يقاع بالمؤذي، والسرف في العقوبة، وإظھار الجزع من أدنى ضIرر، 
  .وھذا الخلق مستقبح من كل أحد، إ_ أنه بالملوك والرؤساء أقبح منه] ١٧٧. [والسب الفاحش
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لمبIادرة ة، وشIدة الضIحك، واجIكثرة الكI&م، والتحIرك مIن غيIر حا ومنھا الخرق، وھو  
وھذا الخلق مستقبح من كل أحد، وھو بأھل ] ١٧٨[ .إلى ا2مور من غير توقف وسرعة الجواب

  .العلم، وذوي النباھة أقبح
  

لمIIن يجIIب احتشIIامه، والمجIIاھرة ومIIن قبيIIل الخIIرق القحIIة، وھIIي قلIIة ا_حتشIIام ] ١٧٩[  
  .وھذا الخلق مكروه وخاصة بذوي الوقار] ١٨٠. [بالجوابات الفظة المستشنعة

  
وھذا الخلIق مكIروه علIى جميIع . ومنھا العشق، وھو إفراط الحب، والسرف فيه] ١٨١[  

] ١٨٢[ .واتبIاع الشIھوة الرديئIة, طلIب اللIذةا2حوال، إ_ أن أقبحه وأشّره ما كان مصروًفا إلIى 
IIى الفجIIاحبه علIIق صIIذا الخلIIل ھIIد يحمIIوقIIرة التبIIواحش، وكثIIاب الفIIاء، ذّ ور، وارتكIIة الحيIIل وقل

وھو بكل أحد قبيح، إ_ أنه با_حداث والمترفھين والمتنعمIين أقIل ] ١٨٣[ .ات رديئةويكسبه عاد
  .قبًحا

  
عة والقساوة، وھIو التھIاون ومنھا القساوة، وھو خلق مركب من البغض والشجا] ١٨٤[  

وھIIذا الخلIIق مكIIروه مIIن كIIل أحIIد، إ_ مIIن الجنIIد، ] ١٨٥[ .ق الغيIIر مIIن ا2لIIم وا2ذىحIIلبمIIا ي
  .المتولين الحروب، فإن ذلك غير مكروه منھم، إذا كان في موضعهوأصحاب الس&ح، و

  
. ومنھا الغIدر، وھIو الرجIوع عمIا يبذلIه ا;نسIان مIن نفسIه، ويضIمن الوفIاء بIه] ١٨٦[  

وھIو بIالملوك والرؤسIاء ] ١٨٧[ .وھذا الخلIق مسIتقبح، وإن كIان لصIاحبه فيIه مصIلحة ومنفعIة
، ولم يثIق بIه إنسIان، وإذا در، لم يسكن إليه أحدأقبح، ولھم أضّر، فإن من عرف من الملوك بالغ

  .لم يسكن إليه فسد نظام ملكه
  

وا2عIراض ومنه الخيانة، وھو ا_ستبداد بما يIؤتمن ا;نسIان عليIه مIن ا2مIوال ] ١٨٨[  
  .والحرم، وتملك ما يستودع ومجاحدة مودعه

  
  ومن الخيانة أيًضا طي ا_خبار، إذا ندب لتأديتھا، ] ١٨٩[  
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وھذا الخلق، أعني الخيانة، مكروه ] ١٩٠. [ريف الرسائل، إذا حملھا، وصرفھا عن وجوھھاوتح
  .من جميع الناس، يثلم الجاه ويقطع وجوه المعايش

  
فإنIه لIيس ] ١٩٢[. ، وھذا الخلIق مركIب مIن الخIرق والخيانIةومنھا إفشاء السر] ١٩١[  

والسر إحدى الودائIع، وإفشIاؤه . بهبوقور من لم يضبط لسانه، ولم يّتسع صدره لحفظ ما يستّسر 
وھذا الخلق قبيح جًدا، وخاصIة بمIن يصIحب ] ١٩٣[ .ة على صاحبه، فالمفشي للسر خائنصنقي

  .الس&طين ويداخلھم
  

إنسIاًنا عIن آخIر قIو_ً  ومن قبيل إفشاء السر أيًضا النميمIة، وھIو أن يبلIّغ إنسIان] ١٩٤[  
فنقلIه إلIى مIن . أو يبلّغIه هُيستسر أيًضIا بمIا َيْسIمعَ قبيح جًدا وإن لم  وھذا الخلق] ١٩٥. [مكروًھا

  .يكرھه قبيح، 2ن في ذلك إيقاع وحشة بين المبلّغ عنه، وذلك غاية التشرر
  

مIIن الفضIIائل ومنھIIا الِكبIIر، وھIIو اسIIتعظام ا;نسIIان نفسIIه، واستحسIIان مIIا فيIIه ] ١٩٦[  
وھIIذا الخلIIق ] ١٩٧[. وا_سIIتھانة بالنIIاس، واستصIIغارھم، والترفIIع علIIى مIIن يجIIب التواضIIع لIIه

مكروه، ضاّر لصاحبه، 2ن من أعجبته نفسه، لم يستزد من اكتساب ا2دب، ومن لم يسIتزد بقIي 
  .فإن ا;نسان ليس يخلو من النقص، وقلما ينتھي إلى غاية الكمال] ١٩٨[ .على نقصه

  
  .يبغضه الناس ساءت حالهوأيًضا فإن ھذا الفعل يبّغضه إلى الناس، ومن ] ١٩٩[  

  
 ]٢٠١[ .م، وإظھار الكراھيةومنھا العبوس، وھو التقطيب عند اللقاء، وقلة التبسّ ] ٢٠٠[  

فIIإن قلIIة البشاشIIة ھIIي اسIIتھانة بالنIIاس،  ]٢٠٢[ .وِغلIIَظ الطبIIع. وھIIذا الخلIIق مركIIب مIIن الكبIIر
خوان، تكون من وقلة التبسم، وخاصة عند لقاء ا; .وا_ستھانة بالناس تكون من ا;عجاب والكبر

  .وھذا الخلق مستقبح، وخاصة بالرؤساء وا2فاضل] ٢٠٣[ .غلظ الطبع
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وھIذا الخلIق ] ٢٠٥. [ومنھا الكذب، وھو ا;خبار عن الشيء، بخ&ف ما ھIو بIه] ٢٠٤[  
مكروه، ما لم يكن لدفع مضرة _ يمكن أن تدفع إ_ به، أو اجتناء نفIع _ غنIى عنIه، و_ يوصIل 

بمستقبح، وإنمIا يسIتقبح الكIذب إذا كIان عبًثIا ولنفIع  فإن الكذب عند ذلك ليس] ٢٠٦[ .إليه إ_ به
والكIذب يقIبح بIالملوك والرؤسIاء أكثIر، 2ن ] ٢٠٧[ .يسير، _ خطر له، و_ يفي بقباحIة الكIذب

  .اليسير من النقص يشينھم
  

الشIIر للغيIIر، وإظھIIار الخيIIر لIIه، واسIIتعمال الغيلIIة ومنھIIا الخبIIث، وھIIو إضIIمار ] ٢٠٨[  
وھذا الخلق مكروه جًدا من جميع الناس، إ_ من الملوك ] ٢٠٩[ .ام&توالخديعة في المعوالمكر 

فأمIا مIع والرؤساء، فإنھم إليه مضطرون، واستعمالھم إياه مع أضدادھم وأعدائھم غير مسIتقبح؛ 
  .أوليائھم، وأصحابھم فإنه غير مستحسن

  
نتقام منه، يتمكن من ا_ومن قبيل الخبث الحقد، وھو إضمار الشر للجاني، إذا لم ] ٢١٠[  

وھIIذا الخلIIق مIIن أخII&ق ا2شIIرار، وھIIو ] ٢١١[ .فIIأخفى تلIIك ا2حقIIاد إلIIى وقIIت إمكIIان الفرصIIة
  .مذموم جًدا

  
  . ومنھا البخل، وھو منع المسترفد، مع القدرة على رفده] ٢١٢[  

  
 أنIIه مIIن النسIIاء أقIIل كراھيIIة، بIIل قIIد وھIIذا الخلIIق مكIIروه مIIن جميIIع النIIاس، إ_] ٢١٣[  

فأمIIIا سIIIائر النIIIاس، فIIIإن البخIIIل يشIIIينھم، وخاصIIIة الملIIIوك ] ٢١٤[ لبخIIIليسIIIتحب مIIIن النسIIIاء ا
والعظماء، فإن البخل يبغض منھم أكثIر مّمIا يIبغض مIن الرعيIة، ويقIدح فIي ملكھIم، 2نIه يقطIع 

  .ا_طماع منھم ويبغضھم إلى رعيتھم
  

ومنھا الجبن، وھو الجزع عند المخاوف، وا2حجام عما تحذر عاقبته، و_ تؤمن ] ٢١٥[  
  .تهمغب
  

وھذا الخلق مكروه من جميع الناس، إ_ أنIه للملIوك والجنIد وأصIحاب الحIروب ] ٢١٦[  
  .أضر

  
  ومنھا الحسد، وھو التألم بما يراه ا;نسان لغيره من الخير، ] ٢١٧[  
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وھIذا الخلIق مكIروه ] ٢١٨. [وما يجده فيه من الفضائل وا_جتھاد في إعدام ذلك الغير ما ھو لIه
  .وقبيح بكل أحد

  
وھIو ] ٢٢٠[ ،وھذا الخلIق مركIب مIن الخIرق والجIبنومنھا الجزع عند الشّدة، ] ٢١٩[  

فأما إظھIار الجIزع لتحمIل حيلIة بIذلك، عنIد الوقIوع ] ٢٢١. [مستقبح إذا لم يكن مجدًيا و_ مفيًدا
في الشدة، أو _ستغاثة مغيث، أو اجIت&ب معIين فيمIا تغنIي فيIه المعاونIة، فغيIر مكIروه و_ يعIد 

  .نقيصة
  

ومنھIIا صIIغر الھمIIة، وھIIو ضIIعف الIIنفس عIIن طلIIب المراتIIب العاليIIة، وقصIIور ] ٢٢٢[  
ا2مل عن بلوغ الغايات، واستكثار اليسير من الفضائل، واستعظام القليل من العطايIا، وا_عتIداد 

وھذا الخلق قبيح بكل أحد، وھو بالملوك أقبح، ] ٢٢٣. [والرضى بأوساط ا2مور وأصاغرھا. به
 lالملك من صغرت ھمته بل ليس بمستحق.  

  
والسIIIرف  ،ومنھIIIا الجIIIور، وھIIIو الخIIIروج عIIIن ا_عتIIIدال فIIIي جميIIIع ا2مIIIور] ٢٢٤[  

والتقصير، وأخذ ا2موال مIن غيIر وجھھIا، والمطالبIة بمIا _ يجIب مIن الحقIوق الواجبIة، وفعIل 
ا2شIIياء فIIي غيIIر مواضIIعھا، و_ أوقاتھIIا، و_ علIIى القIIدر الIIذي يجIIب، و_ علIIى الوجIIه الIIذي 

  .بيستح
  
  
  في ا1خ4ق التي تكون في بعض الناس فضيلة  .٥

  وفي بعضھم رذيلة
  

  :بعضھم رذيلة، فمنھا ومن ا2خ&ق ما ھو في بعض الناس فضيلة، وفي ] ٢٢٥[  
  

حب الكرامة، وھو أن يسّر ا;نسان بالتعظيم والتبجيل، والمقابلة بالمدح، والثناء ] ٢٢٦[  
  .الجميل

  
ا2حIIداث والصIIبيان، 2ن محبIIة الكرامIIة تحIIثھم علIIى وھIIذا الخلIIق محمIIود فIIي ] ٢٢٧[  

  وذلك أن الحدث. الرغبة في اكتساب الفضائل
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  .والصبي، إذا مدح فضيلة ترى فيه، كان ذلك داعًيا له إلى ا_زدياد من الفضائل
  

فأما ا2فاضIل مIن النIاس، فIإن ذلIك يعIد مIنھم نقيصIة، 2ن ا;نسIان، إنمIا يمIدح ] ٢٢٨[  
وإذا كIIان مIIن أھIIل الفضIIل فلIIيس ينبغIIي أن يسIIّر بIIأن . ا كانIIت مسIIتغربة منIIهعلIIى الفضIIيلة إذ

  .يستغرب ما يظھر منه من الفضائل
  

وكIIذلك ا;كIIرام والتبجيIIل، إن كIIان زائIIًدا علIIى اسIIتحقاقه، فإنIIه يجIIري مجIIرى ] ٢٢٩[  
  .الملق، والسرور بالملق غير محمود، 2نه من جنس الخديعة

  
تصIنع بحسIن البIزة والركIوب وا>_ت، وكثIرة الخIدم ومنھا حب الزينة، وھو ال] ٢٣٠[  

 .وھذا مستحسن من الملوك والعظماء وا2حداث والظرفIاء والمتنعمIين والنسIاء] ٢٣١[والحشم، 
فأما الرھبان، والزھاد، والشIيوخ، وأھIل العلIم، وخاصIة الخطبIاء والواعظIون ورؤسIاء ] ٢٣٢[

لIIبس الشIIعر الخشIIن، والمشIIي سIIن مIIنھم والمستح. الIIدين، فIIإن الزينIIة والتصIIّنع مسIIتقبح مIIنھم
  .والحفاء، ولزوم الكنائس وغيرھا، وكراھية التنعيم

  
علIIى المIIدح، وھIIو مجIIازاة مIIن يمIIدح ا;نسIIان، ويشIIكره فIIي ومنھIIا المجIIازاة  ]٢٣٣[  

وھIIذا الخلIIق مستحسIIن مIIن الملIIوك والرؤسIIاء، 2ن ذلIIك يIIدعو الIIذي يمIIدح . المجIIالس والمحافIIل
  .لممدوح ذكًرا جمي&ً، يبقى على الدھرا;نسان إلى مدحه، ويكسب ا

  
فأمIا محبIتھم سIماع ] ٢٣٥. [ومن فضائل الملوك والرؤساء بقاء ذكIرھم الجميIل] ٢٣٤[  

المدح من المادح مواجھة، فذلك غير مستحّب، 2نه من جنس الملIق، وحIب الملIق مكIروه، 2نIه 
ول الناس له، وبقاؤه بعIدھم، فأما إيثارھم انتشار ذكرھم، ومدحھم وتدا] ٢٣٦[ .من قبيل الخديعة

  .فإن ذلك محمود منھم
  

فمجازاة المادح مستحسنة مIن الملIوك، ومنعھIا مسIتقبح وضIار، 2ن ذلIك يIدعو ] ٢٣٧[  
  يبقى أيًضا على الدھر، فينشرعلى ذمھم، وذمھم 
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فأمIا أصIاغر النIاس، فمحبIتھم جIIزاء ] ٢٣٨. [لھIم ذكIًرا قبيًحIا، وذلIك مكIروه للملIوك والرؤسIاء
الدنيء من الناس، فإنما يخدعه، فإذا أجازه اعتقد  المادح إذا مدحلھم غير مستحسن، 2ن مادح ال

وكثيIر مIن النIاس، إذا مIدحوا بمIا لIيس فIيھم يبIادرون إلIى مجIازاة . أنه اسIتفز منIه تلIك الجIائزة
وھم إذا صرفوا ذلك الشيء إلى الضعفاء، . المادح، فيكونون قد وضعوا الشيء في غير موضعه

  .ھل المسكنة، كان أجمل بھم وأليقوأ
  

، وا_دخار والفنية، وإيثار ومنھا الزھد، وھو قلة الرغبة في ا2موال وا2عراض] ٢٣٩[  
القناعة، بما يقيم الرمق، وا_ستخفاف بالدنيا ومحاسنھا ولذاتھا، وقلة ا_كتراث بالمراتب العالية، 

  .واستصغار الملوك وممالكھم وأرباب ا2موال وأموالھم
  

وھذا الخلق مستحسن جًدا، ولكن من العلماء والرھبان ورؤساء الدين والخطبIاء ] ٢٤٠[  
فأما الملوك والعظماء، فإن ] ٢٤١. [الموت والواعظين، ومن يرّغب الناس في المعاد والبقاء بعد

 ذلك غير مستحسن منھم، و_ _ئق بھم، 2ن الملك إذا أظھر الزھد، فقد صIار ناقًصIا، 2ن ملكIه
ويصIIون بھIIا حوزتIIه،   يIIتم إ_ باحتشIIاد ا2مIIوال وا2عIIراض وادخارھIIا، ليIIذب بھIIا عIIن ملكIIه_

ويفتقد بھا رعيته؛ وذلك مضاد للزھد، فIإن تIرك ا_دخIار بطIل ملكIه، وصIار معIدوًدا فIي جملIة 
  .النقص من الملوك، الحائدين عن طريق السياسة

  
  
  في تھذيب ا1خ4ق  .٦
  

  . اھا ھي أخ&ق جميع الناسفھذه ا2قسام التي ذكرن] ٢٤٢[  
  

وأمIا ] ٢٤٤[ .أما المحمودة منھا، المعدودة فضائل، فقلما يجتمع في إنسان واحد] ٢٤٣[  
المذموم منھا، المعدودة نقائص ومعايب، فقلما يوجد إنسان يخلو من جميعھا، حتIى _ يكIون فيIه 

بط نفسه، ويتفّقد عيوبه، ل لضفإن من لم يتعمّ . خلق مكروه، خاصة من لم يرّوض نفسه، ويؤّدبھا
  لم
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وإذا كIان ا2مIر علIى مIا ذكرنIا، ] ٢٤٥. [بھا ولم يفطن لھايخل من عيوب كثيرة، وإن لم يحس 
كان أولى ا2مور با;نسان أن يفتقد أخ&قIه، ويتأمIل عيوبIه، ويجتھIد فIي إصI&حھا، ونفيھIا عIن 

  .لتخلق بھانفسه، ويتبع ا2خ&ق المحمودة، ويحمل نفسه على اعتيادھا وا
  

فإن الناس، إنما يتفاضلون على الحقيقة بفضائلھم، _ كما يعتقد الجھال والعامIة، ] ٢٤٦[  
فإن أكثر الناس، إنما يتفIاخرون . انھم يتفاضلون بأحوالھم وأموالھم، وكثرة الذخائر، وا2عراض

بعضIھم علIى  بالذخائر وا2مIوال وا>_ت، ويعظمIون أبIًدا ا2غنيIاء وذوي ا2مIوال، و_ يترتIب
ولIيس كثIرة ا2مIوال ممIا يتفاضIل ] ٢٤٧[ .بعض، إ_ بكثرة ا2موال، أو بالجاه المكتسب بالمال

فأما نفوسھم، فليست تكون أفضل من . بھا الناس، بل كثرة ا2موال إنما تتفاضل بھا أحوال الناس
أموا_ً عظيمة، وذلك أن الفاجر السفيه، الجاھل الشرير، وإن حوى . نفوس غيرھم بكثرة ا2موال

فليس يكون أفضل من العفيف الحكيم، العالم الخّير، وإن كان فقيًرا، بل إنما يكون بكثرة ا2موال 
  .أغنى منه

  
] ٢٤٩[ .فأما الفضل، فليس يكون أحIد أفضIل مIن أحIد، إ_ بكثIرة الفضIائل فقIط] ٢٤٨[  

لثروة، فلعمIري أنIه يكIون فإن اجتمع لhنسان مع ا2خ&ق الجميلة والعادات المستحسنة الغنى وا
أحسن حا_ً من الفاضل المقّتر، 2ن من سعادات ا;نسIان أيًضIا، وخاصIة إذا كIان فاضI&ً عIاد_ً 
عفيًفا، أن يصرف ماله في وجوھه، وينفقه في حقه ويتفقد به مIن يحIب تفقIّده، ويسIعف بIه أھIل 

  .المسكنة، و_ يقعد عن حق يجب عليه، و_ مكرمة تزيد في محاسنه
  

فأما الناقص الجاھل، السّيئ العادات، فإن الغنى ربما زاده نقًصا، وانضIاف إلIى ] ٢٥٠[  
. فإنه _ يعّد بخي&ً من _ مال له، وإن كان البخل في طبعه، فليس يظھر ذلك منه] ٢٥١[ .معايبه

  وما لم يظھر منه فليس يعاب به، 2ن ا;نسان إنما يعاب بما يظھر منه، فإذا كان غنًيا، ذا
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وأيًضIا فIإن  ]٢٥٢[ .، فيصIير المIال جالًبIا عليIه ھIذا العيIبمال ويسار، ولم يُجد به، ظھر بخلIه
فIIالفقير وإن كIIان فIIي . والشIIھوات الرديئIIة، لIIيس تنIIال إ_ّ بIIا2موال أكثIIر الفجIIور والمحظIIورات

فقد . شيمته الفجور، فليس يكاد يظھر ذلك منه، فإذا كان ذا مال تمكن من شھواته، فتظھر عيوبه
. يكون الغنى مكسًبا لصاحبه عيوًبIا ونقIائص، وقIد يكIون الفقIر مفيIًدا لصIاحبه فضIائل ومحاسIن

فلIيس تتفاضIIل النIIاس علIIى الحقيقIIة بIا2موال وا2غIIراض، وإنمIIا يتفاضIIلون بIIا>داب والمحاسIIن 
  .الذاتية

  
فحقيIIق با;نسIIان أن يسIIوس نفسIIه السياسIIة المستحسIIنة، ويسIIلك بھIIا الطريقIIة ] ٢٥٣[  

بة، فإنه بذلك يكون محّبًبا إلIى النIاس، مقبIو_ً عنIدھم، معظًمIا فIي نفوسIھم، مفّضI&ً علIى المحبو
وھذه خير من الرئاسة ] ٢٥٤[ .غيره، موقًرا عند الرؤساء والملوك، مقبول القول، عريض الجاه

فIارق صIاحبه، سIقطت منزلتIه مIن نفIوس  تلحقه الجوائح، فIإذاالمكتسبة با2موال، 2ن المال قد 
س، وساوى العامة والسوقة، 2نه إذا رأس بالمال، فالمعّظم له ھو ماله _ نفسه، فإذا زال ذلك النا

  .المال، لم يبق له شيء يعظم من أجله
  

ولIIيس كIIذلك الفاضIIل الIIIنفس، المھIIّذب ا2خII&ق، فIIIإن ھIIذا رئاسIIته بفضIIIائله، ] ٢٥٥[  
و2ن ] ٢٥٦[ .مIن خIارج وفضائله غير مفارقIة لIه، فھIو رئIيس مIا دام، ومعّظIم لذاتIه _ لشIيء

الراغب في سياسة نفسه، المؤثر تھذيب أخ&قه، إذا نّبه على خلق مذموم، يجده في نفسه، وأحب 
اجتنابه، ربما صعب عليه ا_نتقال عنه من أول وھلة؛ وربما لم ينل التخلص منIه، ولIم يطاوعIه 

ق به، ولم تستجب له عادته، وربما استحسن أيًضا خلًقا محموًدا _ يجده لنفسه، وآثر التخل. طبعه
  .ولم يصل إلى مراده

  
فوجب أن نرسم للراغبين في السياسة المحمودة طرًقا يتدربون بھIا، ويتIدّرجون ] ٢٥٧[  

فيھا، حتIى ينتھIوا إلIى مIرادھم، مIن اعتيIاد ا2خI&ق الجميلIة، وا_نطبIاع بھIا، وتجنIب ا2خI&ق 
  .القبيحة، والتفرغ منھا
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  .ا_رتياض، با2خ&ق والتعّمل _عتيادھا ذلك طريق فنذكر من أجل] ٢٥٨[  
  

وقد ذكرنا فيمIا تقIّدم، أن سIبب اخIت&ف ا2خI&ق فIي النIاس، ھIو اخIت&ف قIوى ] ٢٥٩[
الIIنفس الIIث&ث فIIيھم، وھIIي الشIIھوانية، والغضIIبية، والناطقIIة؛ وإن صII&ح ا2خII&ق، ھIIو تIIذليل 

، واستعمال المحمود من أفعالھا؛ وطريق الشھوانية منھا والغضبية؛ وتمييز عادات النفس الناطقة
التدرج _ستعمال العادات الجميلة والعدول عن العIادات المسIتقبحة ھIو التIدرج فIي تIذليل ھIاتين 

  .القوتين
  

في أوقات شIھواته،  الشھوانية، فالطريق إلى قمعھا، أن يتذكر ا;نسانأما النفس ] ٢٦٠[  
نفسه الشھوانية، فيعدل عما تاقت نفسه إليه من الشIھوة إلى لّذاته، أنه يريد تذليل  موعند شدة القر

 .الرديئIIة، إلIIى مIIا ھIIو مستحسIIن مIIن جIIنس تلIIك الشIIھوة، ومتفIIق علIIى ارتضIIائه، فيقتصIIر عليIIه
 فإن بذلك الفعل تنكسر شھواته، ثم يعللھا ويعIدھا، فIإن سIكنت انتصIر، وإ_ عIاود الفعIل] ٢٦١[

له، كّفت النفس، وإذا استمرت على ھذه الحال، وكرر فع فإنه إذا فعل ذلك. لوجه المستحسنمن ا
وينبغي لمIن أراد قمIع نفسIه ] ٢٦٢[ .ألفت النفس ھذه العادة، وأنَِست بھا واستوحشت مما سواھا

الشھوانية، أن يكثر مIن مجالسIة الزھIاد والرھبIان والنسIاك، وأھIل الIورع والIواعظين، ويI&زم 
، وخاصة رؤسIاء الIدين، يعظمIون فإن الرؤساء وأھل العلم] ٢٦٣. [وأھل العلم مجالس الرؤساء

وم&زمتIه لھIIذه المجIIالس ] ٢٦٤[ .مIن كIIان معروًفIIا بالعفIة، ويسIIتزرون مIIن كIان فIIاجًرا متھتًكIIا
تضطره إلى التصّون والتعّفف والتجّمل 2ولئك، لئ& يستزروه، ويغضبوا منه، ويلحق برتبة من 

  .يعّظم في المحافل
  

فIIي كتIIب ا2خII&ق والسياسIIة، وأخبIIار الزّھIIاد  وينبغIIي لIIه أيًضIIا أن يIIديم النظIIر] ٢٦٥[  
ويجIIب عليIIه أن يتجنIIب مجIIالس الخلعIIاء والسIIفھاء ] ٢٦٦[ .والرھبIIان والنسIIاك، وأھIIل الIIورع

  .والمتھتكين، ومن يكثر الھزل واللعب
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ير نفسIه الشIھوانية، فإن السكر من الشراب يث. وأكثر ما يجب عليه تجنبه السكر] ٢٦٧[  
وذلIك أن ا;نسIان، ] ٢٦٨[ .والمجIاھرة بھIاويقويھا ويحملھا علIى التھتIك، وارتكIاب الفIواحش، 

إنما يرتدع عن القبائح بالعقل والتمييز، فإذا سكر، عدم ذلك الذي كان يردعIه عIن الفعIل القبIيح، 
  .ف& يبالي أن يرتكب كل ما كان يتجنب في صحوه

  
بمن طلب العفIة ھجIر الشIراب بالجملIة، وإن لIم يمكنIه، فليقتصIر  فأولى ا2شياء] ٢٦٩[  

ويتجنIIب مجIIالس المجIIاھرين . ن فIIي الخلIIوات أو مIIع مIIن _ يحتشIIمهعلIIى اليسIIير منIIه، ويكIIو
و_ يظIنن أنIه إن حضIر تلIك المجIالس، واقتصIر علIى اليسIير مIن . بالشراب والسكر والخ&عة

ك إن من يحضر مجالس الشراب، لIيس تنقIاد وذل] ٢٧٠[الشراب، لم يستضّر به، فإن ھذا غلط؛ 
له نفسه إلى القناعة بيسير الشراب، بل أن حضر مجالس الشرب، وكIان فIي غايIة العّفIة، تارًكIا 

ومIا . للشرب، متمسًكا بالورع، حملته شھوته على التشّبه بأھل المجلس، وتاقت نفسه إلى التھتIك
ا2حIوال لمIن طلIب العفIة حضIور مجIالس فشIّر  !أكثر من فعل ذلك وتھتك بعد الستر والصIيانة

  .الشراب، ومخالطة أھلھا، وا_ستكثار من معاشرتھم
  

وينبغIIي لIIم أراد قمIIع نفسIIه الشIIھوانية أن يقIIل مIIن اسIIتماع السIIماع، وخاصIIة ] ٢٧١[  
فإن للسماع قIوة عظيمIة فIي إثIارة الشIھوة، فIإذا ] ٢٧٢[ .النسوان، والشابات منھن والمتصّنعات

كون المسIمعة مشIتھاة متعّملIة _سIتمالة العيIون إليھIا، اجتمIع علIى السIامع انضاف إلى ذلك أن ت
  .حوادث كثيرة، فربما لم يستطع دفع جميعھا عن نفسه

  
وا2ولIIى لمIIن ھIIّم بقھIIر الشIIھوة أن يتجنIIب السIIماع، وإن لIIم يكIIن منIIه بIIد، ولIIم ] ٢٧٣[  

 مطمع للشھوة فيIه، ال، ومن _تستجب نفسه إلى ھجره بالكلية، فليقتصر على استماعه من الرج
  .ق&ل منه خير وأصون للمتعففوا2

  
وفIاخر طعIام . فأما الطعام فينبغIي أن نعلIم أن غايتIه ھIو الشIبع لIدفع ألIم الجIوع] ٢٧٤[  

  ودنيئه جميًعا مشبعان، فليس للمبالغة في تجويد الطعام
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ي نشأ عليه ا;نسIان ھو التوّسط في أنواع المآكل، وأن يكون من الجنس الذوا2ولى . الكثير حظ
  .واعتاده وألفه

  
الطعIام والIنھم فيIه، وإن كIان مIن ا2خI&ق الرديئIة، فھIو أسIھلھا  ةعلى أن شIھو] ٢٧٥[  

كسIIب صIIاحبھا مIIن العIIار مIIا تكسIIبه محبIIة الشIIراب والمباضIIعة، ومعاشIIرة ي وأھونھIIا، ولIIيس
ھوة المآكIل أقIل وشI. ، فIإن ذلIك فIي غايIة القIبحالنسوان، ومصاحبة ا2حداث المتھيئين للفواحش

قبًحIIا منIIه، وأخIIّف علIIى فاعلIIه، وھIIو مIIع ذلIIك قبIIيح، وا_سIIتھتار بIIه، وكثIIرة الIIنھم والشIIره إليIIه 
  .مكروه

  
الشIھوة إلIى أي شIيء وطريق التدّرج إلى ا_قتصار في الطعام ھو أن يبIادر ذو ] ٢٧٦[  

وجدھا؛ وإن كان  وجده من المآكل، فإن كان المشتھى الذي تاقت نفسه إليه حلًوا، فإلى أي ح&وة
غير ذلك، فإلى ما شابھه في الطعم، فإنه إذا تناول من الطعام ما يشبه ذلك المشIتھى فIي الطعIم، 

  .فإن شھوته تسكن ونفسه تكفّ 
  

وينبغIIي لمIIن أحIIب العفIIة أن يكIIون أبIIًدا متيقًظIIا، ذاكIIًرا لمIIا يلحIIق الفIIاجر والIIنھم ] ٢٧٧[  
لIك ديدنIه وشIعاره، فIإن نفسIه تIبغض الشIھوات ويجعIل ذ. والشره والمتھتك، من القباحة والعIار

الرديئة، وتشتاق إلى التعّفIف والقناعIة، وتطIرب عنIد العIدول عIن الفIواحش، مIع القIدرة عليھIا، 
فھIذا الIذي ] ٢٧٨. [وترتاح لما ينشر عنھا، ويبلغھا عن النIاس مIن الثنIاء الجميIل علIى صIاحبھا

وقمعھا، وھو طريق ا_رتياض بالعادات  ذكرنا ھو طريق إلى رياضة النفس الشھوانية، وتذليلھا
  .المحمودة المرضية، فيما يتعلق بالشھوات واللذات

  
فأما النفس الغضبية، فإن طريق قمعھا وتذليلھا ھو أن يصرف ا;نسان ھمته إلى ] ٢٧٩[  

تفّقد السفھاء الذين يسرعون إلى الغضب، في أوقات طيشIھم وحIدتھم وتسIفھھم علIى خصIومھم، 
  شنيًعا، يأنف منه الخاّص والعام،ھم وعبيدھم، فإنه يشاھد منھم منظًرا وعقوبتھم لخدم
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ات خدمIه وعبيIده، وعنIد ذنIوب يتذكر ما شاھد منھم في أوقات غضIبه، وعنIد جنايIوأن ] ٢٨٠[
، فإنIه إذا تIذكر مIا كIان اسIتقبحه مIن السIIفھاء. فIي جميIع محاوراتIه ومعام&تIه. اوّدائIهخوانIه وإ

به، وأحجم عما يھّم با;قIدام عليIه، مIن السIّب والوثIوب، وإن لIم يكIّف انكسرت بذلك سورة غض
  .ينته إلى غاية الفحشبالكلية قصر، ولم 

  
  ]٢٨١ [Iر نفسIات هوينبغي لمن أراد أن يقھIي أوقIذكر فIبية أن يIن  الغضIى مIبه علIغض

ه ؟ فإنIه كان يستحق أن يقابل على جنايتيؤذيه، أو يجني عليه، انه، لو كان ھو الجاني، ما الذي 
ذلIIك، كانIIت  اعتقIIد فIIإذا. بھIIذا الفعIIل يعتقIIد أن درك تلIIك الجنايIIة، أو أرش ذلIIك ا2ذى، يسIIر جIIًدا

  .مقابلته للجاني والمؤذي بحسب اعتقاده، ف& يسرف في ا_نتقام، و_ يفحش في الغضب
  

فIIإذا فعIIل ذلIIك دائًمIIا وجعلIIه ديIIدًنا، وتفقIIد معايIIب السIIفھاء، ومIIن يسIIرع إليIIه ] ٢٨٢[  
فIإذا اسIتمر علIى ذلIك مIدة صIار لIه خلًقIا . لم يبعد أن تنكسر نفسه الغضبية، وتنقIاد لIه الغضب،

  .وعادة
  

، وحضور  ١ليل نفسه الغضبية أن يتجنب حمل الس&حوينبغي لمن يرغب في تذ] ٢٨٣[  
مجالسIIة ا2شIIرار، ومعاشIIرة السIIفھاء، ومخالطIIة مواضIIع الحIIروب، ومقامIIات الفIIتن، ويتجنIIب 

تكسب القلب قساوة وغلظة، وتعدمIه الرأفIة والرحمIة، فتقسIو ذه المواضع فإن ھ] ٢٨٤[ .الشرط
فإذا كان يريد تذليلھا وتسكينھا، وجب أن يجعل مجالسته 2ھل العلم، وذوي . لذلك نفسه الغضبية

  .كثر حلمه ووقارهيالوقار، والشيوخ والرؤساء ا2فاضل، ومن يقّل غضبه و
  

  ]٢٨٥ [IIب المسIIا أن يتجنIIه أيًضIIي لIIنفس وينبغIIّيج الIIكر يھIIإن السIIراب، فIIن الشIIكر م
  الشھوانية، ولذلك ربما يسرع إلى الغضبية، أكثر مّما يھيج

  
  

  .في مجالس الشراب: بعض المخطوطات تضيف ھنا . ١    
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ه، وا_ستخفاف بھم وسIّبھم وذكIر أعراضIھم بIالقبيح، بعIد أن كIان ئعلى جلسا العربدة، والوثوب
] ٢٨٦[ .ھم، و_ يكIIون بIIين الIIوقتين إ_ بمقIIدار مIIا يسIIتحكم بIIه السIIكريتحIIّنن علIIيھم، ويتIIوّدد إلIIي

فالسكر مثير القوة الغضبية، ومقّو لھا، فمن أراد ان يسّكن نفسه الغضبية، ف& بIد مIن أن يتجنIب 
  .السكر، وإن تمكن من ھجر الشراب البتة، فھو أصلح لقھر النفس الغضبية والشھوانية جميًعا

  
اد تIIذليل قوتيIIه الغضIIبية والشIIھوانية، أن يسIIتعمل فIIي جميIIع مIIا وينبغIIي لمIIن أر ]٢٨٧[  

الفكIIر، و_ يقIIدم علIIى شIIيء إ_ بعIIد أن يتIIروى فيIIه، ويجعIIل الفكIIرة واتبIIاع الIIرأي ديدنIIه  يفعلIIه
فIإن الIرأي، وجIودة الفكIرة، يقّبحIان لIه السIفه وسIرعة الغضIب وا_نھمIاك فIي ] ٢٨٨[ .وعادته

فIإن . الIرأي والفكIرذلك أحجم عنه، وعدل إلى ما يقتضIيه فإن استقبح . الشھوات، واتباع اللذات
  .لم يرتدع بالكلية، ف& بد أن يؤثر ذلك فيه، فيقتصر عما يريد التسرع فيه

  
وم&ك ا2مر فIي تھIذيب ا2خI&ق، وضIبط الIنفس الشIھوانية والIنفس الغضIبية، ] ٢٨٩[  

ھIذه الIنفس إذا كانIت قويIة و] ٢٩٠[ .ھي النفس الناطقة، فإن بھذه النفس تكIون جميIع السياسIات
متمكنة من صاحبھا أمكنه أن يسوس بھIا قوتيIه البIاقيتين، ويكIّف عIن جميIع القبIائح، ويتبIع أبIًدا 

وإذا لم تكن ھذه النفس قوية في صاحبھا فكانIت مغمIورة خافيIة، فIأول ] ٢٩١[ .محاسن ا2خ&ق
  .اما ينبغي أن يعتمده في سياسة أخ&قه، أن يرّوض ھذه النفس ويقّويھ

  
فإنIه إذا نظIر فIي العلIوم العقليIة، . ھIذه الIنفس إنمIا تكIون بIالعلوم العقليIةوتقوية ] ٢٩٢[  

ودقIIق النظIIر فيھIIا ودرس كتIIب ا2خII&ق والسياسIIة، وداوم عليھIIا، تيقظIIت نفسIIه وتنبھIIت مIIن 
وذلIك أن ھIذه  ]٢٩٣[ .شھواتھا، وانتعشIت مIن خمولھIا، وأحسIت بفضIائلھا، وأنفIت مIن رذائھIا

  .وتخفت، إذا عدمت الفضائل المناقب، واستولت عليھا الرذائلعف النفس إنما تض
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مIن سIكرھا، وقويIت بعIد واسIتفاقت فإذا اقتنIت الفضIائل واكتسIبت ا>داب، تيقظIت مIن غشIيتھا 
  .ضعفھا

  
فإذا ارتاض ] ٢٩٥[ .ما دّق منھا وفضائل ھذه النفس ھي العلوم العقلية، وخاصة] ٢٩٤[  

وعظمIت ھمتIه، وقIوي فكIره، وتمكIن مIن نفسIه، وملIIك شIرفت نفسIه، ا;نسIان بIالعلوم العقليIة، 
إص&حھا، وانقاد له طبعه، وسھل عليه تھذيبIه، وأذعنIت لIه القIوى الغضIبية أخ&قه، وقدر على 

  .والشھوانية، وھان عليه قمعھا وتذليلھا
  

النظIر فIIي كتIب ا2خII&ق فIأول مIا ينبغIIي أن يبIدأ بIه مIIن يحIّب سياسIIة أخ&قIه، ] ٢٩٦[  
، فإن أشرف ما تكون النفس، إذا أدركت حقائق ا2مور، ياسات، ثم ا_رتياض بعلوم الحقائقوالس

فإذا شرفت نفس ا;نسان، وعلت ھمته، ترقى إلى مراتب أھل . وأشرفت على ھيئات الموجودات
  .الفضل

  
وممIIIا يصIIIلح الIIIنفس الناطقIIIة ويقّويھIIIا أيًضIIIا مجالسIIIة أھIIIل العلIIIم ومخIIIالطتھم، ] ٢٩٧[  

أخ&قھم وعاداتھم، وخاّصة أصحاب علوم الحقائق، والمتيقظين منھم، المستعملين فIي وا_قتداء ب
  .ه عقولھمبع أمورھم ما تقتضيه علومھم وتوججمي

  
فذلك فأما تمييز عادات النفس الناطقة، واستعمال ما حسن فيھا وإطراح ما قبح، ] ٢٩٨[  

فإن النفس الناطقة إذا ارتاضIت ] ٢٩٩[ .الناطقةإنما يمكن ويسھل أيًضا إذا راض ا;نسان نفسه 
ت عIIن التIIدنس بھIIا، ھIIالمسIIتقبحة، وتنز، أنفIIت مIIن العIIادات بIIالعلوم الحقيقIIة، وتيقظIIت وتشIIرفت

فيھون حينئٍذ على صاحبھا تجنب ما يكره من عاداتھا، ويغلب عليه استحسان ا2خI&ق الجميلIة، 
  .والتخلق بھا

  
المحمIودة والتصIنع رتياض بIا2خ&ق من جميع ما ذكرنا أن طريق ا_وقد تبين ] ٣٠٠[  

_عتيادھIIا واتبIIاع المحمIIود المرّضIIي منھIIا، واجتنIIاب المIIذموم والمسIIتقبح، وتIIذليل قIIوة الشIIھوة 
  الغضبية، وضبطھا وقھرھا، ھو إص&ح
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حليتھا بالفضائل وا2داب والمحاسن، فإن ذلك ھو آلة السياسة ومركب تالنفس الناطقة وتقويتھا و
  .الرياضة

  
ومIIن لIIم يIIتمكن مIIن اكتسIIاب العلIIوم العقليIIة وا;معIIان فيھIIا أو تعIIذر عليIIه ذلIIك، ] ٣٠١[  

بIين عادتIه القبيحIة والجميلIة، وينظIر فليبذل جھده في تدقيق الفكIر ومجاھIدة الIنفس، وتمييIز مIا 
فإنIه إذا صIدق ] ٣٠٢[ .أّيھما أجدى عليه، وأّيھما أنفع له، وأّيھما أحمد عاقبة، وأبقى على ا2يIام

مفارقتھIا، فليسIت باقيIة وجد شھواته ولذاته، إنما ھي ملذة وقIت اسIتعمالھا فقIط؛ فأمIا بعIد  نفسه،
عليه و_ نافعة له، ويجد عارھا وشينھا باقًيا على الدھر، متIداو_ً بIين النIاس، يعIاب بIه ويIزرى 

 وكذلك شدة الغضب والتسّرع إلى ا_نتقام والسIب والفحIش، فإنIه إذا انجلIت] ٣٠٣[ .عليه بقبحه
غمرته، وسكنت سورته، وتأمل أمره، ورأى ما فعله، وجIده قبيًحIا، ولIم يجIده مجIدًيا و_ مفيIًدا، 
وقد صار ما فعله عند الغضب نقيصة، يوسم بھا ومعIّرة يسIّب بھIا، وربمIا ارتكIب فIي الغضIب 

  .جنايات، يعاقب عليھا ويؤّدب من أجلھا
  

قة أيًضا، يجدھا غير نافعة و_ وكذلك العادات المكروھة من عادات النفس الناط] ٣٠٤[  
الحسد والحقد والخبث، وأمثال ھIذه، _ ينتفIع بھIا صIاحبھا، وإن انتفIع بالخبIث  أنوذلك . مجدية

فIIإن مIIن تشIIّرر، قصIIده النIIاس بالشIIر،  ]٣٠٥. [والشIIر، فشIIر منفعIIة، ومIIع ذلIIك ھIIو ضIIار لIIه
Iه، وكرھIضرار به، وتوّقوه، واحترزوا منoه واستعدوا 2ذيته، وتعّملوا لIروا عليIه، وقصIوا نفع

  .وجوه الخير، واجتھدوا في ذلك؛ وما أسوأ حال من ھذه صفته
  

فإذا حاسب . فمستعمل الشّر والخبث سّيئ الحال، يضّره من شّره أكثر مّما ينفعه] ٣٠٦[  
ا;نسان نفسه وأجال فكره وتمييزه، علم أن الضرر في مساوئ ا2خ&ق أكثر من النفع بھا، وان 

فIإن ھIذا . ھا نفًعا، فليس ھو بنفع على الحقيقة، وھو يسير جًدا غير باق و_ مسIتمرّ الذي يعده من
  اليسير 
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  .الذي يعّده نفًعا _ يفي بالضرر الكثير والعار الدائم المّتصل
  

فIإذا داوم . منه الناس ويعلم أيًضا أن الشر والخبث يجلبان عليه الشر، ويوحشان] ٣٠٧[  
نفسه اتباع محاسن ا2خI&ق، وسIھل عليIه إطIراح مسIاوئھا ومقابحھIا، ذلك، وأكثر منه قوي في 

فIإذا فعIل ذلIك دائًمIا، لIم يلبIث أن يصIلح . وغلب عليه الخير والسIداد، وفIزع مIن العيIب والعIار
وتحسIIن طريقتIIه، وتھIIّذب شIIمائله، ويلحIIق برتبIIة أھIIل الفضIIل، ويتميIIز عIIن أھIIل الIIدنس  أخ&قIIه

  .والنقص
  

ياسIIة أخ&قIIه أن يجعIIل غرضIIه، مIIن كIIل فضIIيلة، غايتھIIا لمIIن أراد سوينبغIIي ] ٣٠٨[  
فإنه إذا جعل ذلك غرضه، . درجةونھايتھا، و_ يقنع منھا بما دون الغاية، و_ يرضى إ_ بأعلى 

فأما  ]٣٠٩[ .ن فاتته الدرجة العاليةإالفضائل، ويبلغ منھا رتبة مرضية كان حرًيا أن يتوّسط في 
عن بلوغه، فيبقى في أدون المراتب، ويفوتIه المطلIوب، و_  ن قنع بالتوسط، لم يأمن أن يقّصرإ

  .يطمع أبًدا في التمام
  

ومIIنھج التIIدّرج فIIي فھIIذا الIIذي ذكرنIIا ھIIو طريIIق ا_رتيIIاض بمكIIارم ا2خII&ق، ] ٣١٠[  
فإذا أخذ ا;نسان نفسه بIه، وأكثIر مراعاتIه وتعھIده، صIارت لIه الفضIائل ديIدًنا . محمود العادات

  .اوالمحاسن خلًقا وطبعً 
  
  
  ا5نسان التام  .٧
  

وقIIد بقIIي علينIIا أن نIIذكر أوصIIاف ا;نسIIان التIIاّم، الجIIامع لمحاسIIن ا2خII&ق، ] ٣١١[  
  : التي يصل بھا إلى التمام، فنقول وطريقته

  
وھIذا الحIد قلّمIا ينتھIي . ا;نسان التام ھو الذي لم تفته فضيلة، ولIم تشIنعه رذيلIة] ٣١٢[  

فIIإن  ]٣١٣. [ھIIذا الحIIد، كIIان بالم&ئكIIة أشIIبه منIIه بالنIIاس فIIإذا انتھIIى ا;نسIIان إلIIى. إليIIه إنسIIان
فقلمIا يخلIص مIن . ا;نسان مضروب بأنواع الIنقص، متسIول عليIه وعلIى طبعIه ضIروب الشIر

  .جميعھا حتى تسلم نفسه من كل عيب ومنقصة، وتحيط بكل فضيلة ومنقبة
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ما ينتھIي إليIه ا;نسIان، غاية  وھو. إ_ أن التمام وإن كان عزيًزا بعيد التناول، فإنه مكن] ٣١٤[
بأن ينتھي  ، كان قميًناهوإذا صدقت عزيمة ا;نسان وأعطى ا_جتھاد حق. ونھاية ما ھو متھيئ له

  .إلى غايته التي ھو متھيئ لھا، ويصل إلى بغيته التي تسمو نفسه إليھا
  

متيقًظIا فأما تفصيل أوصاف ا;نسان التIام، فھIو أن يكIون متفقIًدا لجميIع أخ&قIه ] ٣١٥[  
من دخول نقص عليه، مستعم&ً لكIل فضIيلة، ومجتھIًدا فIي بلIوغ الغايIة،  لجميع معايبه، متحرًزا

مسIIتلًذا لمحاسIن ا2خII&ق، متيقًظIا فIIي ا2صIل، مبغًضIIا لمIIذموم ] ٣١٦[عاشIًقا لصIIورة الكمIال، 
مIIن العIIادات، معتنًيIIا بتھIIذيب نفسIIه، غيIIر مسIIتكثر لمIIا يقتنيIIه مIIن الفضIIائل، مسIIتعظًما اليسIIير 

الرذائل، مستصغًرا للرتبة العليا، مستحقًرا للغاية القصوى، يرى التمام دون محله، والكمIال أقIل 
  .أوصافه

  
فأمIIا الطريIIق التIIي توصIIله إلIIى التمIIام وتحفIIظ عليIIه الكمIIال، فھIIي أن يصIIرف ] ٣١٧[  

شف عنايته إلى النظر في العلوم الحقيقة، ويجعل غرضه ا;حاطة بماھيات ا2مور الموجودة، وك
عللھا وأسبابھا، وتفقد غاياتھا ونھاياتھا، و_ يقف عند غاية من عمله إ_ ورنا بطرفه إلى ما فوق 

ويجعIIل شIIعاره ليلIIه ونھIIاره قIIراءة كتIIب ا2خII&ق وتصIIفح كتIIب السIIIير ] ٣١٨[ .تلIIك الغايIIة
والساسات، وأخذ نفسه باستعمال ما أمIر أھIل الفضIل باسIتعماله وأشIار المتقIدمون مIن الحكمIاء 

عتياده، ويشدو أيًضا طرًفا من أدب اللسان والب&غة، ويتحلIى بشIيء مIن الفصIاحة والخطابIة، با
  .ويغشى أبًدا مجالس أھل العلم والحكمة، ويعاشر دائًما أھل الوقار والعفة

  
ھذا إن كIان رعيIة وسIوقة، فIإن كIان ملًكIا أو رئيًسIا، فينبغIي أن يجعIل جلسIاءه ] ٣١٩[  

IIيته والمطيفIIه، وحاشIIا2دب ومنادميIIوًفا بIIداد، موصIIرو والسIIا بالسIIان معروًفIIن كIIل مIIه، كIIين ب
ويقIرب مجIالس أھIل العلIم ] ٣٢٠[ .والوقار، مخصًصIا بIالعلم والحكمIة، متحقًقIا بIالفھم والفطنIة

  ويبسطھم، ويكثر مجالستھم وا2نس بھم، ويجعل تفّرجه وتفكھه مذاكرتھم في العلم
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  .لحكماء وأخ&قھم، وسير الملوك ا2خبار وعاداتھمورسومه، واخبار ا وفنونه، وسياسة الملك
  

ا ذاته قانوًنIـام، ولمن طلب التمام أيًضا أن يجعIل لشIھواته ولIـوينبغي لhنسان الت] ٣٢١[  
لIة مIا دويعتمد من الشھوات واللذات المعتراتًبا، يقصد فيه ا_عتدال، ويتجنب السرف وا;فراط، 

في لذة مكروھة، أخذ نفسه بذلك، ويحصر عليھا الطمع كان من الوجوه المرتضاة المستحسنة، وي
ويھجر أصحاب اللذات ومعاشرتھم وينقبض عن الخلعIاء ومخIالطتھم، ] ٣٢٢[أو شھوة مسرفة؛ 

د شIينه مIويشعر نفسIه أن الشIھوة عIدو مكاشIح، وخصIم مكIافح، يريIد أبIًدا ضIرره وأذيتIه، ويعت
أبIًدا سIورتھا، ويكسIر  علمعانIدة، ويقمIعIداوة، ويكاشIفھا بافيناصب شIھوته بال ]٣٢٣[وفضيحته، 

 .دائًما حّدتھا، ويقھIر دائًمIا سIطوتھا، ويIذلل علIى التIدريج عزھIا، ويسIكن علIى الترتيIب فورھIا
فإنه إذا فعل ذلك، كان خليًقا أن يملك نفسه، وتنقاد له شھوته، وينطبع بالعفة ويألف حسن ] ٣٢٤[

  .السيرة
  

سياستھا ومراعاتھا، لھا في مرادھا، وأھمل ومتى أرخى لشھوته عنانھا، وسمح ] ٣٢٥[  
استطالت وشمخت، ولم تلبث أن توھن صاحبھا، وتقوده وتحملIه علIى مIا يسIؤه ويغIره، فيصIير 

  .بذلك بعيًدا من التمام، غير طامع في الكمال
  

وينبغي لمن يطلب التمIام أن يعلIم أنIه _ سIبيل لIه إلIى بلIوغ غرضIه، مIا دامIت ] ٣٢٦[  
وھIذه الحIال صIعبة جIًدا متعسIرة علIى طالبھIا، ] ٣٢٧[ .ة، والشIھوة مسIتحبةاللذة عنده مستحسن

وھي علIى الملIوك والرؤسIاء أصIعب وأبعIد، 2ن الملIوك والرؤسIاء أقIدر ] ٣٢٨[ ؛بعيدة المأخذ
على اللذات، وأشد تمكًنا، والشھوات واللذات لديھم معرضة، ولھم سجية وعادة، فمفارقتھا عليھم 

ھIا، والتIIوفر كالشIيء الممتنIIع، خاصIة لمIن قIد نشIIأ علIى ا_نھمIاك فيمتعIذرة، وإعراضIھم عنھIا 
  إ_ أن] ٣٢٩. [عليھا
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والمحصIل . الملوك وإن كانوا أقدر على اللذات، وأكثر اعتياًدا لھا، فھم أعظم ھمًما وأعز نفوًسIا
أحIق بIأن ية، علم أن الملك منھم إذا سمت نفسه إلى التمام ا;نساني، واشتاقت إلى الرئاسة الحقيق

الشھوات الرديئة، وھجIر م أھل زمانه، وأفضل من أعوانه ورعيته، فيھون عليه مفارقة تيكون أ
  .نيئةداللذات ال

  
طريIIق ا_عتIIدال فIIي وينبغIIي لمIIن رغIIب فIIي سياسIIة أخ&قIIه، وأحIIب أن يسIIلك ] ٣٣٠[  

أن _ شIIھواته، أن يجعIIل لIIه قانوًنIIا يقتصIIر عليIIه فIIي المآكIIل والمشIIارب، معروًفIIا بIIالكرم، وھIIو 
خوانIه واوّداءه إن كIIان إبIIل يقصIد أن يشIرك فIي مالIIه مIن ذلIك يسIتبد بالمآكIل والشIرب وحIده، 

وإن كان ملًكا أو رئيًسا، فيجمع عليه حاشيته وندماءه، ويعّم به أصIحابه ] ٣٣١[ .رعية أو سوقة
وأعوانIIه، ويتفقIIد بفضII&ته أھIIل الفقIIر والمسIIكنة، وخاصIIة مIIن سIIبقت لIIه معرفIIة، أو تقIIدمت لIIه 

بما يصIل إلIيھم مIن بIّره أكثIر مIن  ويصرف إلى ذلك حًظا من عنايته، فإن اعتداد ھؤ_ء. رمةح
خوانIه إائدتIه وعلIى طعامIه وشIرابه مIن وليظھIر لمIن يجتمIع علIى م. اعتداد حاشIيته وأصIحابه

وأصIIIدقائه ورعيتIIIه وندمائIIIه، إن كIIIان ملًكIIIا أو رئيًسIIIا، أن جمعIIIه لھIIIم ل&نIIIس بھIIIم، والسIIIرور 
وليحتIرز كIل ا_حتIراز مIن . يكرمھم بطعامه وشرابه، و_ ان لذلك قدًرا يعتد بهبمعاشرتھم، _ ل

منه، ويIوحش أن يبدو منه امتنان بالطعام والشراب، أو تبجح به، فإن ذلك يزري بفاعله ويغض 
  .من يغشاه، ويقطعھم عنه

  
إن خوانIه، وإإذا كان مقI&ً، أن يؤاسIي بطعامIه وقد يستحسن من ا;نسان أيًضا، ] ٣٣٢[  

وقIد يستحسIن . ويستحسIن منIه أيًضIا أن يؤاسIي بIه الفقIراء والضIعفاء] ٣٣٣. [كان محتاًجا إليه
أيًضا أكثر مIن ذلIك أن يIؤثر ا;نسIان بطعامIه وشIرابه غيIره، وإن كIان شIديد ا_ضIطرار إليIه، 

  .وكان _ يقدر على غيره
  

  وينبغي أيًضا لمن طلب السياسة التامة أن يستھين بالمال] ٣٣٤[  
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فإن المال إنما يراد لغيIره، ولIيس ھIو مطلوًبIا لذاتIه، . ي يستحقھاتبالعين الويحتقره، وينظر إليه 
في نفسه غير نافع، وإنما ا_نتفاع با2غراض التي تنال به، فالمال آلة تنIال بھIا ا2غIراض، فإنه 

ن مIشIيًئا  د، فإنIه إذا ادخIر وحIرص، لIم ينIل صIاحبهيIأن يعتقIد أن اقتنIاءه وادخIاره مف ف& يجب
  .ا2غراض التي ھو بالحقيقة محتاج إليھا، فالمال ھو مطلوب لغيره

  
لسديد الرأي، العالي الھمة، أن يزنIه بوزنIه، فيكسIبه مIن وجھIه ويفّرقIه وينبغي ] ٣٣٥[  

في وجوھه؛ ويكون مع ذلك غير متواٍن في اكتسابه، و_ مفتر في طلبه، 2ن عدم المال يضطره 
نIت دالمال يغنيه عّمن ھو فوقIه، وإن  ووجودنه، إذا وجد عنده حاجته، إلى التواضع لمن ھو دو

ويكون أيًضا غّير مدخره، و_ متمسك بIه، بIل يصIرفه فIي حاجاتIه، وينفقIه فIي ] ٣٣٦. [منزلته
في تفريقIه، ويحIذر مIن السIرف والتبIذير فIي تخريجIه، و_ يمنIع حًقIا ا_عتدال مھماته، ويقصد 

مIIن حاجاتIIه، وإذا فIIرغ ] ٣٣٧[ ._ يحIIب، و_ يشIIكر عليIIهيجIIب عليIIه، و_ يصIIرفه فIIي شIIيء 
واستكفى من نفقاته، وسّد خلله، عاد إلى النظر في أمره، فإن كان بقي من ماله بقيIة فاضIلة عIن 

ثIم عمIد ] ٣٣٨[ يسIتظھر بھIا لشIدة ويعIّدھا لنائبIة؛، أخرج منھا قسًطا، فجعله عّدًة مھّم أغراضه
خوانIIه وأھIIل مودتIIه، وجعIIل فيIIه قسIIًطا إن أھلIIه وأقاربIIه وفIIي ذوي الحاجIIة مIIإلIIى البIIاقي ففّرقIIه 

ويجعل اھتمامه بأفضIاله وبIّره أكثIر مIن ] ٣٣٩[ .للضعفاء والمساكين، وأھل الفاقة والمستورين
والبIIر والنوافIIل، متIIى لIIم يھIIتم بھIIا . اھتمامIIه بضIIرورياته، فIIإن الضIIروريات تقIIوده كرًھIIا إليھIIا

وإن . ھا، _ن ضعف النفس، وسوء الظن يصرفانه عنھاويشعر نفسه التزامھا، لم يسھل عليه فعل
ا فإذ ]٣٤٠. [لم يكن له جاذب من نفسه، وداٍع قوي من ھمته، لم يقدم عليھا، وغلب عليه التواني

توانى عن البر والتفضل، كان شحيًحا، ضنيًنا بخي&ً دنيًئا، ولIيس بتIام، بIل لIيس بالحقيقIة إنسIان 
  .عنه أفعال توصف، ھذا إن كان من أوساط الناس من لم يكن له بّر يعرف، ولم تنشر
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فأما الملIوك والرؤسIاء، فIإنھم أحIق بھIذه السياسIة، ويجIب أن يكونIوا بIذلك أشIد ] ٣٤١[  
رزاق أوا منھIIا فIIي نفقIIاتھم ومؤونIIاتھم، وعنايIIة، فيجبIIوا ا2مIIوال فIIي حقھIIا وواجباتھIIا، ويصIIرف

IIرف و_ تقتيIIر سIIن غيIIة، مIIدر الكفايIIحابھم قIIدھم وأصIIوف ] ٣٤٢[ر، جنIIطًرا لخIIه شIIّدوا منIIويع
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 وا2دب، 

لنسIIIك تمIIIوا بالزھIIIاد وأھIIIل اويبIIIّروا الضIIIعفاء والمسIIIاكين ويتفقIIIدوا الغربIIIاء والمنقطعIIIين، ويھ
يIIتھم، وينفقIIوا فIIي عم، ويعتنIIوا بالصIIغير والكبيIIر مIIن رنعIIامھأويخّصIIوھم بقسIIط مIIن أفضIIالھم و

  .مصالحھم شطًرا من أموالھم، فإن الملوك أولى بالكرم من الرعية وأحق بالجود من العامة
  

وإن , يثIار بIIهوقIد يستحسIن أيًضIIا مIن المقلIIين أو المقتIّرين المؤاسIاة بالمIIال وا;] ٣٤٣[  
  .كانوا محتاجين إليه، وكلما كانت حاجاتھم أشد كان ذلك الفعل أحسن

  
خوانIه، أو صIديًقا مIن أصIدقائه، إمIن  اه الحال تستحسن إذا رأى الرجل أًخIوھذ] ٣٤٤[  

يختص به، قد دعته الحاجة إلى ما _ يقدر عليه ;ص&ح شيء من شأنه ولدفع محنIة نزلIت بIه، 
فإن فعل ] ٣٤٥[ذلك القدر من المال، فيبتدئ بإسعافه عفًوا من غير مسألة، وكان ھو قادًرا على 

  .ھذا الفعل مع الغريب الذي _ يعرفه، ولم تسبق له حرمة و_ موّدة، كان جمي&ً مستحسًنا
  

نفسه أن الغضبان بمنزلة البھائم والسIباع، يفعIل وينبغي لمحب الكمال أن يشعر ] ٣٤٦[  
فإن جرى بينه وبين غيره محاورة أّدت إلى أن يغضب خصمه، . روية يفعله من غير علم و_ ما

حجم عن ويسّفه عليه، أعتقد فيه أنه في تلك الحال بمنزلة البھائم والسباع، فيمسك عن مقابلته، وي
] ٣٤٧. [ا_قتصاص منه، 2نه يعلم أن الكلIب لIو نIبح عليIه، لIم يكIن يسIتجيز مقابلتIه علIى نبحIه

  ه، لم يستحسن عقوبتھا، 2نھا غير عالمةوكذلك البھيمة لو رمحت
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مIن السIفھاء مIن يغضIب علIى البھميIة، إذا رمحتIه، فIإن بما تصنعه، إ_ أن يكون جاھ&ً سفيًھا، 
  .وربما عثر السفيه، فشتم موضع عثرته ورفسه برجله. ويوجعھا ضرًبا إذا أذته

  
استشIIعر مIIن خصIIمه أنIIه وإذا . فأمIIا الحلIIيم الوقIIور فII& يستحسIIن شIIيًئا مIIن ذلIIك] ٣٤٨[  

 .إلى ضبط النفس الغضبية وزّمھا بمنزلة البھائم، حال الغضب، صار ھذا ا_ستشعار منه طريًقا
فإن آذاه مؤذ بغير سبب، فيؤدي ذلك ا2ذى إلIى حIال تغضIبه، أنIف أيًضIا مIن الغضIب، ] ٣٤٩[

IIة بجميIة مؤذيIIى مقابلIذ إلIIدل حينئIواء، فيعIIة سIبان والبھيمIIعاره أن الغضIع استشIيه مIIا يقتضIل م
  .الرأي، من حيث _ يظھر فيه غضب و_ سفه

    
وينبغIIي لمحIIب الكمIIال أيًضIIا أن يعIIّود نفسIIه محبIIة النIIاس أجمIIع، والتIIوّدد إلIIيھم  ]٣٥٠[

فIIIإن النIIIاس قبيIIٌل واحIIIد متناسIIIبون، تجمعھIIIم ] ٣٥١[ .والتحIIنن علIIIيھم، والرأفIIIة والرحمIIة لھIIIم
 .عھم وفIي كIل واحIٍد مIنھم، وھIي الIنفس العاقلIةھية التي ھIي فIي جمIيا;نسانية، وحلية القوة ا;لٰ 

وبھIIذه الIIنفس صIIار ا;نسIIان إنسIIاًنا، وھIIي أشIIرف جزئIIي ا;نسIIان اللIIذين ھمIIا الIIنفس ] ٣٥٢[
فا;نسان بالحقيقة ھو النفس العاقلة، وھي جوھر واحد في جميع الناس، والناس ] ٣٥٣. [والجسد

ذا كانت نفوسھم واحدة، والموّدة إنما وإ] ٣٥٤[ .كلھم بالحقيقة شيء واحد، وبا2شخاص كثيرون
وذلك فIي النIاس طبيعIة، لIو لIم ] ٣٥٥[النفس، فواجب أن يكونوا كلھم متحابين متواّدين، بتكون 

فإن ھذه النفس تحبب لصاحبھا الترؤس، فتقود صاحبھا إلى الكبر ] ٣٥٦[تقدھم النفس الغضبية، 
حسIد الغنIي وذي الفضIل، فتسIبب وا;عجاب، والتسلط على المستضIعف، واستصIغار الفقيIر، و

  .من أجل ھذه ا2سباب العداوات وتتأكد البغاء بينھم
  
  ]٣٥٧ [Iان نفسIبط ا;نسIاد لنففإذا ضIبية، وانقIه ه الغضIم لIاس كلھIار النIة، صIه العاقلIس

أّمIا أن يكونIوا  وإذا أعمل ا;نسان فكره، رأى أن ذلك واجب، 2ن الناس] ٣٥٨. [خواًنا وأحباًباإ
  صاء،فض&ء أو نق

  
٨٢  



  .ب عليه رحمتھم لموضع نقصھمجمحبتھم لموضع فضلھم، والنقصاء ي فالفض&ء يجب عليه
  

رؤوًفIا فبحق يجب لمحIب الكمIال أن يكIون محًبIا لجميIع النIاس، متحنًنIا علIيھم، ] ٣٥٩[  
فإن الملك ليس يكون ملًكا، ما لم يكن محًبا لرعيته رؤوًفIا ] ٣٦٠. [بھم، وخاصة الملك والرئيس

ار وأھل داره، وما أقIبح رب الIدار أن يIبغض أھIل وذلك أن الملك ورعيته، بمنزلة رب الد .بھم
  .داره، و_ يتحنن عليھم و_ يحب مصالحھم

  
النIاس، وإنفIاق مIا وينبغي لمحIب الكمIال أن يجعIل ھمتIه فعIل الخيIر مIع جميIع ] ٣٦١[  

Iن فعIرز مIريفضل من ماله في ما يبقي له الذكر الجميل بعد موته، ويتحIه إذا ] ٣٦٢[ .ل الشIفإن
حاسب نفسه، علم أن من يفعل الشر، فإنما يفعلIه لخيIر يعتقIد أنIه يصIل إليIه بIذلك الشIر، وربمIا 

وإذا علم أن ا2مر على ھذه الصفة، كان واجًبIا أن يطلIب ] ٣٦٣[ .كان غالًطا وربما كان مصيًبا
غIرض المطلIوب _ فعIل الخير الذي كان يرومه، من طريق غير طريق التشIّرر، إذا كIان ھIو ال

  .الشر
  

  ]٣٦٤ [IIا إذا كIIيعلم  نافأّمIIه، فلIIيظ يلحقIIفاء غIIرره لشIIك اتشIIد ذلIIه، وجIIكن غيظIIه إذا سIIن
ففعIIل الشIIر قبIIيح، وخاصIIة بمIIن قIIد جمIIع ] ٣٦٥[المقصIIود بالشIIّر غيIIر مسIIتحق لIIذلك الفعIIل، 

ن ھذه الحال إ_ّ أن يكون ذلك الشر تأديًبا على جرم، أو اقتصاًصا من جاٍن، 2] ٣٦٦[ الفضائل،
مستحبة محمودة، بل _ تعّد شًرا، 2ن 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 _ يعد شًرا
  

نIه، أنIف مIن وإذا اعتمد ا;نسIان فعIل الخيIر وألفIه، وتجنIب الشIر واسIتوحش م] ٣٦٧[  
ا2خII&ق المكروھIIة التIIي تعIIّد شIIًرا، كالحسIIد، والحقIIد، والخبIIث، والخديعIIة، والنميمIIة، والغيبIIة، 

  وإذا فكر العاقل المحصل فيھا، علم أنھا غير مجدية عليه] ٣٦٨[ .والوقعية، وأمثال ھذه العادات
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رًفا للكمIال، كIان واجًبIا وإذا كIان محًبIا للتَمIام، مستشI. نفًعا، وھي مع ذلك تشينه وتقIبح صIورته
  .عليه تجّنب ھذه ا2خ&ق

  
  
  التمام والُملك  .٨
  

وينبغي لمحّب الكمIال أن يعتقIد أنIه لIيس شIيء مIن العيIوب والقبIائح خافًيIا عIن ] ٣٦٩[  
ارتكاب فعل قبيح يظIن أنIه يتكIتم عIن الناس وإن اجتھد صاحبھا في سترھا، ف& تطمع نفسه في 

  .الناس، حتى _ يقف عليه أحد
  

ويجIIب أن يعلIIم أن النIIاس بIIالطبع موّكلIIون بتتّبIIع عيIIوب النIIاس، وتعييIIرھم بھIIا، ] ٣٧٠[
والسبب فيه أن ا;نسان ما لم يبلغ التمام، فليس يخلو من تقصير ] ٣٧١[ وذلك في الناس غريزة،

يعاب به، ويسؤوه أن يكون غيره أفضل منه، فھو ُيَسرu أن يكون الناس كلھم نقصاء، ليساووه في 
فھو أبًدا يتتّبع معايب الناس ويعّيرھم بھا، ليري الناس أنه أفضIل ممIن فيIه . قص ويحلوا دونهالن

فليس شيء مIن العيIوب ] ٣٧٢[ذلك العيب، ويشعر نفسه أيًضا ذلك، لتطيب بما فيھا من العيب، 
  .بخاٍف عن الناس وإن اعتمد ستره

  
ة عن الناس، غير بادية، أن عيوبھم مستوروقد يظن كثير من الملوك والرؤساء ] ٣٧٣[  

وذلك لموضع ھيبتھم، وعظم سيطرتھم، ويستشعرون أن حاشيتھم وخواّصIھم _ يجسIرون علIى 
وھIIذا نھايIIة الغلIIط، 2ن خIIواّص الملIIك  ]٣٧٤. [إظھIIار أسIIرارھم، إن وقفIIوا علIIى شIIيء منھIIا

. أسIرارهوحاشيته، كَما انھم عنده ثقات أمناء، كذلك لكIل واحIد مIنھم خاّصIة وثقIة، يخIرج إليIه ب
  .والذي _ يستر ا;نسان عنه أسرار نفسه، فمحال أن يستر عنه أسرار غيره

  
والعلّة . نھا مستورةأالذين يظنون . وھذه الحال طريق إلى انتشار معايب الملوك] ٣٧٥[  

في ظنھم أن عيIوبھم مسIتورة، ھIو أنھIم _ يسIمعون أحIًدا يIذكرھا، و_ أحIًدا يتنصIح إلIيھم بھIا، 
  فإذا ] ٣٧٦[ .فيةفيظنون أنھا خ
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أحب ا;نسان أن يعلم أن عيوبه غير خافية، فليعد إلIى نفسIه وينظIر ھIل يعIرف 2حIد عيًبIا كIان 
يسIIتره ويخفيIIه، فإنIIه يجIIد للنIIاس عنIIده عيوًبIIا كثيIIرة، قIIد اجتھIIدوا فIIي سIIترھا، وحرصIIوا علIIى 

فIإذا علIم ] ٣٧٧[ .، ومنھم من يعلم أنھا قد انتشرت بعد السIترصونھا، ومنھم من يظن أنھا خفية
خIاٍف و_ أنه عارف بأسرار كثير من الناس، كانIت مسIتورة، فالواجIب أن يعتقIد أن عيبIه غيIر 

  .منكتم، وأن الناس يعرفون من عيوبه أكثر مما يعرف من عيوبھم
  

ولIيس . فينبغي لمحب الكمال أن يعتقد أن عيوبه ظIاھرة وإن اجتھIد فIي إخفائھIا ]٣٧٨[  
 طريق إلIى التمIام إ_ باجتنIاب العيIوب بالكليIة، والتمسIك بالفضIائل بتام من عرف له عيب، و_

وھIذه الرتبIة غايIة تمIام ا;نسIانية، ونھايIة الفضIيلة البشIرية، وواجIب ] ٣٧٩[ .في سائر ا2مIور
على كل إنسان ا_جتھIاد فIي بلوغھIا، واسIتفراغ الوسIع فIي الوصIول إليھIا، 2ن التمIام مطلIوب 

  .لذاته والنقص مكروه لعيبه
  

ھIذه المنزلIة، الملIوك ھIم بالتجمIل لبلIوغ ق الناس بطلب ھIذه المرتبIة، وأو_وأح] ٣٨٠[
ومIIا أقIIبح بالشIIريف ] ٣٨١. [والرؤسIIاء، 2ن الملIIوك والرؤسIIاء أشIIرف النIIاس، وأعظمھIIم قIIدًرا

فالملوك إًذا ينبغي أن يكونوا أشد الناس حرًصا على بلIوغ ] ٣٨٢[ .العظيم القدر أن يكون ناقًصا
. 2ن الكامل من الناس، الجامع للفضائل، متوثب بالطبع على الناقص من النIاس] ٣٨٣[الكمال، 

فا;نسان التام رئيس بالطبع، وإذا كان الملك تاًما جامًعا لمحاسن ا2خ&ق، محيًطا بجميع ] ٣٨٤[
أن وما أولى بالملك ] ٣٨٦[ .وإذا كان ناقًصا كان ملًكا بالقھر] ٣٨٥[ .المناقب، كان ملًكا بالطبع

 ]٣٨٧[ .يرغب في الرئاسة الحقيقية، _ التي تكون بالقھر، والشرف الذاتي، و_ ما ھو بالوضIع
فالواجIب أن يصIرف الملIك ھمتIه إلIى اكتسIاب الفضIائل، واقتنIاء المحاسIن، ويطلIب الغايIة مIن 

  .المكارم، ويستصغر الكبير منھا، حتى يحوز جميعھا، و_ يرضى بالنھاية، حتى يزيد عليھا
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أبًدا إلى التَمام، وإن أبعد الناس مIن التَمIام مIن فإنه إن رضي برتبة فوقھا رتبة، لم يصر ] ٣٨٨[
الملIك الكمIال، فIأول مIا يجIب أن يعتIاده عظIم الھمIة، فإذا طلب ] ٣٨٩[ .رضي لنفسه بالنقصان

  .فإن عظيم الھمة تصغر في عينيه كل رذيلة، وتحسن له كل فضيلة
  

لك سلم من ا;عجاب بملكه، ورأى نفسه وھمته أعظIم قIدًرا وإذا عظمت ھمه الم] ٣٩٠[  
وإذا احتقر الملك ملكه الذي به عزه وعظمته، طلب لنفسIه مIا ] ٣٩١[ .من أن يستكثر ذلك الملك

  .يعظمھا بالحقيقة، وليس تعظم النفس إ_ بالفضائل
  

] ٣٩٣[ .ثم ينبغي له أن يكره الملIق، ويIبغض المتملّقIين، وينھIاھم عIن تلقيIه بIه] ٣٩٢[  
وھIذا أبIًدا فIي الملIوك ] ٣٩٤[وم&ك أمره أن يتعرف عيوبه حتى يمكنه توّقيھا، والتحرز منھIا، 

فالIIذي يخفIIى علIIى الملIIوك أكثIIر، . صIIعب، 2ن ا;نسIIان بIIالطبع يخفIIى عليIIه كثيIIر مIIن عيوبIIه
  .;عجابھم بمحاسنھم، وعظم مراتبھم

  
 .ّبIIرون بھIIا، فھIIم يعرفونھIIان الرعيIIة والسIIوقة يبكتIIون بعيIIوبھم ويعإفII وإيضIIاً ] ٣٩٥[  

والملوك _ يجسر أحد على تبكيتھم و_ يقدم أحIد علIى نصIحھم وتبكيIتھم علIى عيIوبھم،  ]٣٩٦[
2ن النIIاس أجمIIع يقصIIدون التقIIرب إلIIى الملIIوك وتملقھIIم فII& يقولIIون لھIIم إ_ مIIا يحّبIIون، لينIIالوا 

  .فعيوب الملوك أبًدا خفية عنھم] ٣٩٧[الحظوة عندھم، 
  

ي للملIك إذا أحIب أن يتنIّزه مIن العيIوب ويتطّھIر مIن دنسIھا أن يتقIدم إلIى وينبغ] ٣٩٨[  
كIIان يسIكن إلIIى عقلIه وفطنتIIه، مIن خدمIIه وحاشIيته، فيIIأمرھم أن يتفّقIIدوا خواصIه وثقاتIIه، ومIن 

  .عيوبه ونقائصه ويطلعوه عليھا ويعلموه بھا
  

ل، ويظھIر لIه وينبغي له أن يتلقى من يھدي إليه شIيًئا مIن عيوبIه بالبشIر والقبIو] ٣٩٩[  
بل المستحسن منه أن يجيز الذي يوقفه علIى عيوبIه أكثIر ممIا . الفرح والسرور، بما أطلعه عليه
  الجميل، يجيز المادح على المدح والثناء
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فإنه إذا لزم ھذه الطريقة، وعرف ] ٤٠٠[ويشكر من ينبھه على نقصه ويتحمل لومته على فعله، 
وإذا نّبه على ما فيه من النقص أنف منIه، . يھه على عيوبهبھا، يسرع أصحابه وخواّصه إلى تنب

أن يأخذ نفسIه بIالتنّزه مIن  واستشعر أن أولئك سيعيرونه به، ويصغرونه من أجله، فيلزمه حينئذٍ 
  .العيوب، ويقھرھا على التخلص من دنسھا

  
ولIم التخلIّق بالمحاسIن، فإذا فعل ذلك، وتوّفر على اقتنIاء الفضIائل، وألIزم نفسIه ] ٤٠١[  

يرَض من منقبة إ_ بغايتھا، ولم يقف عند فضIيلة إ_ وطلIب الزيIادة عليھIا، واجتھIد فيمIا يحسIن 
سياسة نفسه عاج&ً، ويبقي له الذكر الجميل آج&ً، لم يلبث أن يبلغ الغاية من التمIام ويرتقIي إلIى 

الثنIاء مؤبIًدا،  النھاية من الكمIال، فيحIوز السIعادة ا;نسIانية والرئاسIة الحقيقيIة، ويبقIي لIه حسIن
  .وجميل الذكر مخلًدا

  
  

  خاتمة
  

فقد أتينا على صفة ا;نسان التام الجامع لمحاسن ا2خ&ق، والطريقة التي تؤديIه ] ٤٠٢[  
وقIIّدمنا علIIى مIIا يجIIب تقديمIIه مIIن سياسIIة ا2خII&ق . إلIIى ھIIذه الرتبIIة وتحفIIظ عليIIه ھIIذه المنزلIIة

ول وتصفحه، وفھIم مضIمونه وتIدبره، أن فما أولى من نظر في ھذا الق] ٤٠٣. [وتھذيب النفوس
يأخذ على نفسه باستعمال ما بين فصوله، ويسوس أخ&قه بالتطّرق إلى الذي فّنن فIي تضIاعيفه، 

فمIا أقIبح ] ٤٠٤[ .ويجتھد كل ا_جتھاد في تكميل نفسه، ويسIتفرغ غايIة الوسIع فIي طلIب تمامIه
  .النقص بالقادر على التمام، والعجز من المستعد لنيل الكمال

  
  .وھذا حين نختم القول في تھذيب ا2خ&ق] ٤٠٥[  

  
  .والمجد لواھب العقل دائًما أبًدا آمين] ٤٠٦[  
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  فھرس المفردات

  
  ) ))تھذيب ا2خ&ق  ((تشير ا2رقام في ھذا الفھرس إلى مقاطع نص كتاب ( 

  

  ١أبي زكريا يحيى بن عدي     أ
  ١١أَبِّي 

Iإِت ّ ـ  ٢٨٨ـI  ١٨١ـ  ١٥٩ـ  ١٢٩ـ  ٣َباع ـ
  ٣٠٧ـ  ٣٠٠
َسَع  q١٩٢ات  

  ٣٢٩أََتّم 
  ٤٠٢أَتى 
  ٢٦٧أََثاَر 
  ٢٧٢إَِثار 
  ٢٨٨أَثqَر 
  ٣٣٣ـ  ٢٥٦ـ  ١٠٧ـ  ٣٨آَثَر 

  ٣٩٩ـ  ٢٣٨أََجاَز 
  ٣٠٦جاَل أَ 

  ٢٢١إِْجتِ&َب 
  ١٣١إِْجتَِماع 
  ـ ٢٤٣ـ  ١٠٣ـ  ٩٩إِْجَتَمَع 

  
  ١٨٨ إِْئُتِمنَ 
  ١٠٥أَب 

  ٣٤٤إِْبَتَدأَ 
  ١٣١ـ  ٢١تَِداء إِبْ 
 ٢٩٠ـ  ٢٧٧ـ  ٢٤٦ـ  ١١١ـ  ٥١ـ  ٣ًدا أَبَ 
 Iـ  ٣٨٨ـ  ٣٧١ـ  ٣٢٣ـ  ٣٢٢ـ  ٣١٩ـ

   ٤٠٦ـ  ٣٩٧ـ  ٣٩٤
  ٥٩إِْبَعاد 
  ٣٨٨ـ  ٢٨٢أْبَعَد 

  ٣٦٠ـ  ٥٢أَْبَغَض 
  ٤٠١ـ  ٣٠١أَْبَقى 
  ١٣٥أْبلَع 
  ١٢٩ـ  ١٢٢أَْبَھة 
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   ٣٣١ـ  ٢٧٢ـ  ٢٤٩

  ٢٠٥إِْجتَِناء 
  ٣٧٨ـ  ٢٥٦ـ  ١١٨ـ  ٣٤ـ  ٧اب نَ إِْجتِ 

ـ  ٣١٤ـ  ٢١٧ـ  ١٦١ـ  ١٥٨ـ  ٢١إِْجتَِھاد 
  ٤٠٣ـ  ٣٧٩

ـ  ٣٧٦ـ  ٣٦٩ـ  ٣٠٥ـ  ٢٤٥ـ  ١٧إِْجَتَھIَد 
  ٤٠٣ـ  ٤٠١ـ  ٣٧٨

  ٣٠١أَْجَدى 
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  ٤٠١آِجل 
  ١أََجل 

  ٣٩٦ـ  ٣٥٠أَْجَمع 
  ٢٣٨أَْجَمل 
  ٣١٣ـ  ١٠٤ أََحاطَ 

  ٣١٧ـ  ١٨إَِحاَطة 
 qبIـ  ٢٩٦ـ  ٢٧٧ـ  ٢٥٦ـ  ٢٤٩ـ  ٣أََح
ـ  ٣٩٦ـ  ٣٧٦ـ  ٣٦٠ـ  ٣٣٦ـ  ٣٣٠
٣٩٧  

  ١١٩ـ  ٣٧إِْحَتاَج 
  ١٤إِْحتَِذاء 
  ١١١إِْحَتَذى 
  ٣٣١إِْحتَِراز 
  ٣٣١ـ  ٣٠٥إِْحَتَرَز 
  ١٧٩إِْحتَِشام 

  ٢٤١ـ  ٢٩إِْحتَِشاد   
  ٢٦٩إِْحَتَشَم 
  ٣٩١ـ  ٣٣٤إِْحَتَقَر 

  ٣٤٦ـ  ٢٨٨ـ  ٢٨٠ْحَجَم أَ 
  ٢١٥إِْحَجام 

ـ  ١٨٥ـ  ١٨٣ـ  ١٧٨ـ  ١٧٧ـ  ٤٦أََحIد 
ـ  ٢٤٨ـ  ٢٢٣ـ  ٢١٨ـ  ١٩٢ـ  ١٨٧
  ٣٩٦ـ  ٣٧٦ـ  ٣٧٥ـ  ٣٦٩

 q٢٩٢ـ  ٣٥أََحس  
  ١٦٦إِْحَساس 

  ٤٠١ـ  ١٤٩أَْحَسَن 
 ١٥٧ـ  ١٥٠ـ  ١٤٦ـ  ١٣١ـ  ١٢٦أَْحَسن 

  ٣٤٣ـ  ٢٤٩ـ  ١٦١ـ 
   ٣٨٠ـ  ٣٤٢ـ  ٣٤١ـ  ٣٢٩أََحّق 
  ٣٠١أَْحَمد 
 q٣٨ـ  ١٤أََحن  

  ١٥٧أَْحَوج 
ـ  ٣٣٠ـ  ٢٨٠ـ  ٢٠٢ـ  ١٤٥ـ  ٧٣أَْخ 

  ٣٥٧ـ  ٣٤٤ـ  ٣٣٨ـ  ٣٣٢ـ  ٣٣١
   ٢٠٤ـ  ١٦٩ـ  ١٦٣ـ  ١٤٧إِْخَبار 
  ١١٥ـ  ٤إِْخَتاَر 

 q٣٤٤ـ  ٤٧ـ  ٤٦إِْخَتص  
  ٦٠إِْختِ&َط 
  ٢٥٩ـ  ١١٢ـ  ٨٣ـ  ٦٣ـ  ٤٤إِْختِ&َف 

  

    

٩٠  



  
  ٥٩إِْخَتلََط 

  ٢٦َف إِْخَتلَ 
  ٢١ـ  ٣إِْختَِيار 

  ٤٠٣ـ  ٤٠٠ـ  ٣٢١ـ  ٣١٨ـ  ٣١٠أََخَذ 
   ٢٢٤ـ  ٨٠ـ  ٥٤أَْخذ 
  ٦آِخًذا 
  ١٩٤ـ  ١١٤ـ  ٩٤آَخر 

  ١٤١ـ  ١٣٩إِْخَراج 
  ٣٣٧ـ  ١٤٠ْخَرَج أَ 

  ٢٧٥أََخّف 
  ٣٧٨إِْخَفاء 
  ٣٧٦ـ  ٢١٠ـ  ١٤٩أَْخَفى 

 ١٨ـ  ١٦ـ  ١٣ـ  ١٢ـ  ١٠ـ  ٥ـ  ١أَْخ&َق 
ـ  ٢٧ـ  ٢٦ـ  ٢٤ـI  ٢٢ـ  ٢١ـ  ٢٠ـ  ١٩ـ 

ـ  ٤٤ـ  ٤٣ـ  ٤٠ـ  ٣٨ـ  ٣٢ـ  ٣٠ـ  ٢٨
ـ  ١٠٧ـ  ١٠٦ـ  ١٠٥ـ  ١٠٤ـ  ٨٨ـ  ٤٦

ـ  ١١٧ـ  ١١٥ـ  ١١٢ـ  ١١٠ـ  ١٠٨
ـ  ٢٤٥ـ  ٢٤٢ـ  ٢٢٥ـ  ٢١١ـ  ١٥٧
ـ  ٢٥٨ـ  ٢٥٧ـ  ٢٥٦ـ  ٢٥٥ـ  ٢٤٩
ـ  ٢٩٠ـ  ٢٨٩ـ  ٢٧٥ـ  ٢٦٥ـ  ٢٥٩
ـ  ٢٩٧ـ  ٢٩٦ـ  ٢٩٥ـ  ٢٩٢ـ  ٢٩١
ـ  ٣٠٨ـ  ٣٠٧ـ  ٣٠٦ـ  ٣٠٠ـ  ٢٩٩
ـ  ٣٢٠ـ  ٣١٦ـ  ٣١٥ـ  ٣١١ـ  ٣١٠
  ـ  ٣٦٧ـ  ٣٣٠

  ٤٠٥ـ  ٤٠٣ـ  ٤٠٢ـ  ٣٨٤ـ  ٣٦٨  
  ١٣٩ـ  ١٣٨أََداء 

  ٢٥٢آَداب 
  ٢٦٥أََداَم 
َب  d٣٠٣ـ  ٢٤٤ـ  ٨٢ـ  ٦٦ـ  ٤٩أُد  
ـ  ٣١٩ـ  ٣٠٠ـ  ٢٩٣ـ  ١٩٧ـ  ٩٤أََدب 
٣٤٢  

َخار  d٣٣٤ـ  ٢٤١ـ  ٢٣٩ـ  ١٧٢إِد  
  ٣٣٤أَْدَخَر 
  ١٤١أَْدَخَل 

  ٢٩٦َك أَْدرَ 
  ١٧٠إِْدَمان 
  ١٧٦أَْدَنى 
ى  qـ  ١٥٥ـ  ١٤٨ـ  ١٤٦ـ  ١٤١ـ  ١٢٦أَد
  ٤٠٢ـ  ٣٤٩ـ  ٣٤٦

  ٢٩٥أَْذَعَن 
  ٣٤٩ـ  ٧٥آَذى 
  ٣٤٩ـ  ٣٤٧ـ  ٢٨١ـ  ١٨٤أََذى 
  ٣٢٢ـ  ٣٠٥ـ  ١٣٥أَِذَية 
ـ  ٢٨٤ـ  ٢٨١ـ  ٢٧١ـ  ٢٦٢ـ  ٢٦٠أََراَد 
ـ  ٣٢٢ـ  ٣٠٨ـ  ٢٨٨ـ  ٢٨٧ـ  ٢٨٦
٣٣٤   

  ٢٧٧إِْرَتاَح 
  ٢٩٩ـ  ٢٩٥َتاَض إِرْ 

  
٩١  



  
  ٢٦٠ـ  ١١٩إِْرتِضاء 
  ٣٦٩ـ  ٢٦٧ـ  ١٨٢ـ  ١٧٠ـ  ٥٣إِْرتَِكاب 
  ٣٦٦ـ  ٢٨٨ـ  ٢٦٨إِْرَتَدَع 
  ٤٠١إِْرَتَقى 

   ٣٠٣ـ  ٢٦٨ـ  ١٤٨إِْرَتَكَب 
  ١٥٥إِْرَتَھَن 

 ٣٠٠ـ  ٢٩٦ـ  ٢٧٨ـ  ٢٥٨ـ  ١٢إِْرتِياض 
   ٣١٠ـ 

  ١٣٠أَْرَذال 
  ٢٨١أَْرش 
  ٣٧أَْرَشَد 

  ٣٢٥أرَضى 
  ٣٧١َرى أَ 

  ١٤٦إِْزَداَد 
  ٢٢٧إِْزِدَياد 

  ٨١إِْستِْئَصال 
 q٣٣٠إِْسَتَبد  

  ١٨٨إِْستِْبَداد 
  ٢٧٣ـ  ٢٥٦إِْسَتَجاَب 
  ١٤٩إِْسَتَجاَر 
  ٣٤٦إِْسَتَجاَز 
 q٢٢٤ـ  ٢١٣ـ  ٥٢إِْسَتَحب   

  ٢٩٩ـ  ١٩٦إِْستِْحَسان 
 ٣٣٣ـ  ٣٣٢ـ  ٢٥٦ـ  ٩٧ـ  ٩١إِْسَتْحَسIَن 

  ٣٤٨ـ  ٣٤٧ـ  ٣٤٤ـ  ٣٤٣ـ 
  ٣٣٤ـ  ٢٨١ـ  ١٥٤ْسَتَحقq إِ 

  ١٦٢إِْستِْحَقار   
  ٢٢٩ـ  ١٥٣استحقاق 
  ٢٨٥إِْسَتْحَكَم 

   ٢٨٥ـ  ٢٣٩ـ  ١٦٢إِْستِْخَفاف 
  ٩٢إِْستِْدَراك 
  ٢٨إِْسَتْرَسَل 
  ١١إِْسَتْرَشَد 
  ٥٨إِْسَتْرَوَح 
  ١٩٧إِْسَتَزاد 
  ٢٦٤ـ  ٢٦٣إِْسَتْزَر 
 q١٩٥ـ  ١٩٢إِْسَتَسر  

  ١٤إِْسَتْشَرَف 
  ٣٤٩ـ  ٣٤٨ار إِْستِْشعَ 

   ٤٠٠ـ  ٣٧٣ـ  ٣٤٨إِْسَتْشَعَر 
  ٣٥٦ـ  ٢٣٩ـ  ١٩٦ـ  ١٦٢إِْستِْصَغار 
  ٣٨٧إِْسَتْصَغَر 
 q٢٦٩إِْسَتَضر  
  ٢٧٢إِْسَتَطاَع 
  ٣٢٥إِْسَتَطاَل 
  ٣٣٧إِْسَتْظَھَر 

 q٣٠٥اَْسَتَعد  
  ٢٢٢ـ  ١٩٦إِْستِْعَظام 
ـ  ٢٠٨ـ  ١٦٨ـ  ١٥٢ـ  ٨٧إِْسIIتِْعَمال 

ـ  ٣١٨ـ  ٣٠٢ـ  ٢٩٨ـ  ٢٥٩ـ  ٢٠٩
٤٠٣  

 ٨٩ـ  ٨٧ـ  ٧٦ـ  ٦٧ـ  ٢٩ـ  ٢٨إِْسIَتْعَمَل 
  ٢٨٧ـ  ٩٧ـ 

  
٩٢  



  
  ٢٢١إِْستَِغاَثة 

  ٢٢٨إِْسَتْغَرَب 
  ١٢٧إِْسَتْغَنى 
  ٢٩٣إِْسَتَفاَق 

  ٣٧٩إِْستِْفَراغ 
  ٤٠٣ـ  ٧إِْسَتْفَرَغ 

 q٢٣٨ـ  ٢٩إِْسَتَفز  
  ١٢٧إِْستِْفَھام 
  ٢٨٨ـ  ٢٨٠ـ  ٢٠٦ـ  ٩١إِْسَتْقَبَح 

  ٢٧٠ـ  ٢٢٢ـ  ١٧٢ـ  ١٧٠َثار إِْستِكْ 
  ٣٩٠إِْسَتْكَثَر 
  ٣٣٧إِْسَتْكَفى 
  ٢٧٣ـ  ٢٧١ـ  ٥٢إِْستَِماع 
  ٢٧٢إِْستَِمال 

  ٢٠إِْستِْمَرار 
 q٢٨٢ـ  ٢٦١ـ  ٩٨ـ  ٧٢إِْسَتَمر   

  ٣٣٤إِْسَتَھاَن 
   ٢٠٢ـ  ١٩٦ـ  ١٥٦إِْستَِھاَنة 
  ٢٧٥إِْستِْھَتار 
  ١٦٨إِْستَِواء 

  ٣٦٧ـ  ٢٦١ـ  ٥٨ـ  ٥٢إِْسَتْوَحَش 
  ١٨٨ـ  ١٤٠ـ  ١٣٨إِْسَتْوَدَع 
  ٢٩٣ـ  ٥٠ـ  ٤٩إِْسَتولَى 
  ٤٠٠ـ  ٢٨٥ـ  ٢٨٢ـ  ٢٧٩أَْسَرَع 

  ٢٨١ـ  ١٢٢ـ  ٧١أَْسَرَف 

  ٣٤٤إِْسَعاف   
  ٧٨أَْسَفه 

  ١٢٤ْسم إِ 
  ٢٧٥أَْسَھل 
  ٣٠٥ـ  ٥٧أَْسَوْأ 
  ٣١٨أََشاَر 

  ١٢٧إَِشاَرة 
  ٢١٤ـ  ٢٠٧أََشاَن 
  ٣١٢ـ  ٧٢ـ  ٥١أَْشَبه 

  ٣٢٩ـ  ٢٧٧ـ  ١٤إِْشَتاَق 
  ١٥إِْشَتَبَه 
 q٧٠إِْشَتد  

  ٦٨ـ  ٤٦إِْشَتَرَك 
 q٣٨٢ـ  ٣٤٣ـ  ٣٤١ـ  ١٣٧أََشد   
  ١٨١أََشّر 

  ٣٨٠ـ  ٣٥٢ـ  ٢٩٢ـ  ٣أَْشَرف 
  ٢٩٦أَْشَرَف 
  ٣٣٠أََشَرَك 
  ٣١٢أَْشَنَع 

  ٣٨إِْصَرار 
  ١٢٧إِْصَغاء 
ـ  ٢٢٢ـ  ١٣٠ـ  ١٢٣ـ  ١٢١أَْصIIَغر 

  ٤٠٠ـ  ٢٣٨
  ٣١٦أَْصل 

  ٣٤٤ـ  ٣٠٠ـ  ٢٩٥ـ  ٢٤٥إِْص&َح 
  ٣٠٧ـ  ٢٩٧أَْصلََح 
  ٢٨٦أَْصلَح 

  
٩٣  



  
  ٢٧٣أَْصَون 
 q٣٠٦ـ  ١٣٥أََضر  
  ٢١٦ـ  ٦٩أََضّر 

  ٣٠٥إِْضَرار 
 q٣٣٥ـ  ٢٦٤إِْضَطر  

  ٣٣٣ـ  ١٢٤إِْضِطرار 
  ٢١٠ـ  ٢٠٨إِْضَمار 
  ٣٠٧ـ  ٢٩٨ـ  ١٧٤ـ  ٧إِْطَراح 

  ٣٩٩ـ  ٣٩٨أَْطلََع 
 ٢٠٨ـ  ٢٠٠ـ  ١٧٦ـ  ١٤٥ـ  ١٤٢إِْظَھار 

   ٣٧٣ـ  ٢٢١ـ 
  ٣٩٩أَْظَھَر 

  ١٧٣ َعانَ أَ 
  ٣٨٩ـ  ٢٧٤إِْعَتاَد 
 q٣٣١إِْعَتد  

   ٣٣١ـ  ٢٢٢ـ  ١٦٢إِْعتَِداد 
ـ  ٣٣٠ـ  ٣٢٤ـ  ٢٢١ـ  ١١٨ـ  ٣١إِْعتَِدال 

٣٣٦  
  ٢٨١ـ  ١٥١إِْعتَِقاد 

I٣٤٦ـ  ٣٣٤ـ  ٢٨١ـ  ٢٤٦ـ  ٢٣٨َد إِْعَتَق 
  ٣٧٨ـ  ٣٧٧ـ  ٣٦٩ـ  ٣٦٢ـ 

  ٣٧٢ـ  ٣٦٧ـ  ٣٢٢ ـ ٣٢١ـ  ٢٩١إِْعَتَمَد 
  ٣٤٢إِْعَتَنى 
ـ  ٢٥٨ـ  ٢٥٧ـ  ٢٤٥ـ  ١١٧ـ  ٤١إِْعتَِياد 
  ٣٢٩ـ  ٣١٨ـ  ٣٠٠

ـ  ٣٩٠ـ  ٣٥٦ـ  ٢٠٢ـ  ١٤٣إِْعَجIIاب   
٣٩٤  

  ١٩٧ـ  ٩١أُْعِجَب 
 q٣٣٧ـ  ٣٠٦ـ  ٤٣أََعد  

  ٢١٧إِْعَدام 
  ٢٨٤أَْعَدَم 

  ٣٢٨إِْعَراض 
  ٣٢٩أََعّز 

  ٣٤٢ـ  ٣١٤أَْعَطى 
  ٣٩٠ـ  ٣٨٠ـ  ٣٢٩ـ  ١٢٤أَْعَظم 
  ٣٩٨أَْعلََم 

  ٣١٦ـ  ٣٠٨ـ  ١٥٨أَْعلَى 
  ٣٥٨ـ  ١١٥أََعَمَل 

  ١٥٢إِْغتَِيال 
  ٣٢٥أَْغَرى 
  ٣٣٥ـ  ٢٤٧ـ  ٢٢١أَْغَنى 
  ٣١إِْفتَِقار 
  ٢٤٥ـ  ٢٤١إِْفَتَقَد 

  ٢٨١ـ  ١٢٢ـ  ٧١أَْفَحَش 
  ٣٢١ـ  ١٨١إِْفَراط 
  ١٩٤ـ  ١٩٢ـ  ١٩١إِْفَشاء 
  ٣٧١ـ  ٣٢٩ـ  ٢٤٨ـ  ٢٤٧أَْفَضل 

  ٢٣٩ـ  ١١٨أََقاَم 
ـ  ١٨١ـ  ١٧٨ـ  ١٧٧ـ  ١٦١ـ  ٥٤أَْقIَبح 
  ٤٠٤ـ  ٣٨١ـ  ٣٦٠ـ  ٢٢٣ـ  ١٨٧

  
٩٤  



  
  ١٥٧إِْقتَِحام 
  ٢٩٧ـ  ٦١إِْقتِداء 
  ١١١إِْقَتَدى 

  ٢٧٦إِْقتَِصاد 
  ١٢٠إِْقتَِصار 

  ٣٦٦ـ  ٣٤٦إِْقتَِصاص 
ـ  ٢٧٣ـ  ٢٦٩ـ  ٢٦٠ـ  ١١٩إِْقَتَصIIَر 

  ٢٣٠ـ  ٢٨٨
  ٣٤٩ـ  ٢٩٧ـ  ٢٨٨إِْقَتَضى 

  ٤٠١ـ  ٣٨٧ـ  ٣٣٤ـ  ٧تَِناء إِقْ 
  ٣١٦ـ  ٢٩٣إِْقَتَنى 
  ٢٨٠ـ  ١٥٦إِْقَدام 
  ٣٢٩ـ  ١٢٦أَْقَدَر 
  ٣٩٦ـ  ٣٣٩ـ  ٢٨٧ـ  ٧٧ـ  ٧٣أَْقَدَم 
 q٢٧٥ـ  ٢٧١أََقل  
  ٣١٦ـ  ٢١٣ـ  ١٨٣أََقّل 

  ٢٧٣ـ  ١٢٤إِْق&َل 
  ٣٠٨أَْقَنَع 

  ٦٩أَْقَوى 
  ١٤٤أَْكَبر 

 ـ ١٠٤ـ  ٩٤ـ  ٨٠ـ  ٥٦ـ  ٥٤ـ  ٧إِْكتَِساب 
ـ  ٢٢٧ـ  ١٩٧ـ  ١٧٢ـ  ١٢٣ـ  ١٢٠
  ٣٨٧ـ  ٣٣٥

   ٢٩٣ـ  ١٠٥ـ  ١٠٤إِْكَتَسَب 
  ٨إِْكَتَسى 

  ٢٣٩إِْكتَِراث 

  ١١٨إِْكتَِفاء   
ـ  ٢٦٦ـ  ٢٦٢ـ  ١٠٥ـ  ٧١ـ  ٥٢أََكَثIَر 
  ٣٢٠ـ  ٢٧٠
 ١١٠ـ  ١٠٤ـ  ٧٨ـ  ٢٧ـ  ٢٥ـ  ١٨أَْكَثIر 

 Iـ  ٢١٤ـ  ٢٠٧ـ  ١٥٧ـ  ١٣٧ـ  ١١٩ـ
ـ  ٣٠٦ـ  ٢٨٥ـ  ٢٦٧ـ  ٢٥٢ـ  ٢٤٦
ـ  ٣٣٣ـ  ٣٣١ـ  ٣٢٩ـ  ٣١٠ـ  ٣٠٧
  ٣٩٩ـ  ٣٩٤ـ  ٣٦٦ـ  ٣٣٩

  ١٧٤ـ  ١٢٤إِْكَثار 
  ٢٢٩ـ  ١٤٢إِْكَرام 
  ٣٣١أَْكَرَم 

  ٢٨٤ـ  ٢٧٥ـ  ١٨٢ـ  ١٥٩أَْكَسَب 
  ٣٥١إِ>ِھي 
  ٣٣٣إِْلتَِزام 

  ٣٣٤ـ  ٣٠٠ـ  ٢٤٦ـ  ٢٣٠ـ  ١٩آلَة 
  ٣٠٧ـ  ٢٦٤ـ  ١٤٨ـ  ٨أَْلَحَق 
  ٤٠١أَْلَزَم 
ـ  ٣٢٤ـ  ٢٧٤ـ  ٢٦١ـ  ٩٨ـ  ١٢أَلIَِف 
٣٦٧  
  ٤١إِْلف 
  ٢٧٤ـ  ١٨٤ـ  ٧٤أَلَم 
 r١أ  

  ٢٣٨ـ  ١٥٧أَْلَيق 
  ٨١آلَى 

٩٥  



  
  ١٤٠ـ  ١٣٩ـ  ١٣٨أََماَنة 

  ٣٣١ـ  ١٦٢إِْمتَِنان 
 ٩٢ـ  ٨٩ـ  ٨٨ـ  ٨١ـ  ٧٣ـ  ٣١ـ  ٣ْمIر أَ 

 Iـ  ١٦٥ـ  ١٦٢ـ  ١٥٥ـ  ١٤٦ـ  ١٢٧ـ
ـ  ٢٢٤ـ  ٢٢٢ـ  ١٧٧ـ  ١٧٦ـ  ١٦٨
ـ  ٣١٧ـ  ٣٠٣ـ  ٢٩٧ـ  ٢٩٦ـ  ٢٤٥
  ٣٩٣ـ  ٣٧٨ـ  ٣٦٣ـ  ٣٣٧
  ٣٩٨ـ  ٣١٨أََمَر 

  ١٢٧إِْمَساك 
  ٣٤٦ـ  ١٢٦أَْمَسَك 
  ٣٠١إِْمَعان 
  ٢١٠إِْمَكان 
ـ  ٢٠٥ـ  ١٦٢ـ  ٩٢ـ  ٧٦ـ  ٤١أَْمَكIَن 
  ٣٩٣ـ  ٢٩٨ـ  ٢٩٠ـ  ٢٦٩
  ٢٢٢أََمل 
  ٣٠٩ـ  ٢١٥أَِمَن 

  ٤٠٦آمين 
  ٣٧٤أَمين 

 ٢٧٤ـ  ٢٧١ـ  ٢٦٥ـ  ٢٦٢ـ  ٢٢٨إِْنَبَغIى 
 Iـ  ٢٨٧ـ  ٢٨٥ـ  ٢٨٣ـ  ٢٨١ ـ ٢٧٧ـ

ـ  ٣٢١ـ  ٣١٩ـ  ٣٠٨ـ  ٢٩٦ـ  ٢٩١
ـ  ٣٤٦ـ  ٣٣٥ـ  ٣٣٤ـ  ٣٣٠ـ  ٣٢٦
ـ  ٣٨٢ـ  ٣٧٨ـ  ٣٦٩ـ  ٣٦١ـ  ٣٥٠
  ـ ٣٩٨ـ  ٣٩٢

 ٣٩٩  
  ٣٩٩أَْنَبَه 

  ٣٧٥ـ  ٢٣٦إِْنتَِشار 
  ٣٧٦إِْنَتَشَر 

  ٣٧٥إِْنَتَصَح 
  ٢٦١إِْنَتَصَر 
   ٣٣٤ـ  ١٥٥ـ  ١٣٧ـ  ٣١إِْنتَِفاع 
  ٣٠٤ـ  ١٣٦ـ  ١٩إِْنَتَفَع 

  ٢٥٦إِْنتَِقال 
ـ  ٢١٠ـ  ١٢٦ـ  ١٢٥ـ  ٧٤ـ  ٧١إِْنتَِقIام 
  ٣٠٣ـ  ٢٨١

  ٢٩٢إِْنَتَعَش 
ـ  ٢٥٧ـ  ١٩٧ـ  ١٥٤ـ  ١٣٣ـ  ٥٧ْنَتھى إِ 

  ٣١٤ـ  ٣١٢ـ  ٢٨٠
  ٣٠٣إِْنَجلَى 

   ٣٣١ـ  ٣٢٠ـ  ٢٦١ـ  ١٢أَنَِس 
ـ  ٢٧ـ  ٢١ـ  ١٣ـ  ٧ـ  ٥ـ  ٤ـ  ٢إِْنَسIان 

ـ  ٦٦ـ  ٥١ـ  ٤٩ـ  ٤٨ـ  ٤٧ـ  ٢٩ـ  ٢٨
ـ  ٩٠ـ  ٨٩ـ  ٨٧ـ  ٧٨ـ  ٧٢ـ  ٧٠ـ  ٦٨
ـ  ١٣٤ـ  ١٢٩ـ  ١١٥ـ  ١٠٤ـ  ٩٢ـ  ٩١

ـ  ١٦٢ـ  ١٤٨ـ  ١٤٥ـ  ١٤٣ـ  ١٣٨
ـ  ١٩٤ـ  ١٨٨ـ  ١٨٧ـ  ١٨٦ـ  ١٦٦
ـ  ٢٢٨ـ  ٢٢٦ـ  ٢١٧ـ  ١٩٨ـ  ١٩٦
ـ  ٢٤٩ـ  ٢٤٥ـ  ٢٤٤ـ  ٢٤٣ـ  ٢٣٣
 ـ  ٢٥٣ـ  ٢٥١

  
٩٦  



  
ـ  ٢٩٥ـ  ٢٧٩ـ  ٢٧٤ـ  ٢٦٨ـ  ٢٦٠
ـ  ٣١١ـ  ٣١٠ـ  ٣٠٦ـ  ٢٩٨ـ  ٢٩٦
ـ  ٣٢١ـ  ٣١٥ـ  ٣١٤ـ  ٣١٣ـ  ٣١٢
ـ  ٣٥٣ـ  ٣٥٢ـ  ٣٤٠ـ  ٣٣٣ـ  ٣٣٢
ـ  ٣٧٤ـ  ٣٧١ـ  ٣٦٧ـ  ٣٥٨ـ  ٣٥٧
  ٤٠٢ـ  ٣٩٤ـ  ٣٨٤ـ  ٣٧٩ـ  ٣٧٦

  ٤٠١ـ  ٣٢٩ـ  ١١٦إِْنَسانّي 
  ٣٧٩ـ  ٣٥١إِْنَسانَِية 
  ٢٧٢ـ  ٢٥٠إِْنَضاَف 
  ٢٥٧ـ  ٦١إِْنِطَباع 
  ٣٢٤إِْنَطَبَع 
  ٣٤٢إِْنَعام 
ـ  ٢٩٩ـ  ٢٩٢ـ  ٢٧٩ـ  ٣٤ـ  ١٦أَنIَِف 
  ٤٠٠ـ  ٣٦٧ـ  ٣٤٩
  ٣٦١إِْنَفاق 
   ١٦٧ـ  ١٦٥ـ  ١٦٤ـ  ٨٨أَنَفة 

  ٣أَْنَفس 
  ٣٤٢ـ  ٣٣٦أَْنَفَق 
  ٣٠١أَْنَفع 

ـ  ٢٨٢ـ  ٨٧ـ  ٧٠ـ  ٦٩ـ  ٥١ـ  ٣٣اَد َقIإِنْ 
   ٣٥٧ـ  ٣٢٤ـ  ٢٩٥

  ١٢٨ـ  ١٢٣إِْنقَِباض 
  ٣٢٢ـ  ٥٢َبَض إِْنقَ 

  ٢٨٢ـ  ٢٨٠ـ  ٢٦١إِْنَكَسَر 
 ٣٢٨ـ  ٢٨٨ـ  ١٧٠ـ  ٦١إِْنِھَماك 

  ١٢إِْھَتَدى  
  ١٦٧ـ  ١٦٦إِْھتَِضام 

 q٣٤٢ـ  ٣٣٩إِْھَتم  
  ٣٣٩إِْھتَِمام 
  ٣٩٩أَْھَدى 
ـ  ١٢٢ـ  ١٠٧ـ  ١٠٥ـ  ٥٢ـ  ١١ـ  ٨أَْھل 
ـ  ١٧٨ـ  ١٥٢ـ  ١٤٤ـ  ١٣٠ـ  ١٢٩
ـ  ٢٦٢ـ  ٢٤٩ـ  ٢٣٨ـ  ٢٣٢ـ  ٢٢٨
ـ  ٢٩٧ـ  ٢٩٦ـ  ٢٧٠ـ  ٢٦٥ـ  ٢٦٣
ـ  ٣٢٩ـ  ٣٢٠ـ  ٣١٩ـ  ٣١٨ـ  ٣٠٧
  ٣٦٠ـ  ٣٤٢ـ  ٣٣٨ـ  ٣٣١

  ٣٢٥أَْھَمَل 
  ٢٧٥أَْھَون 
  ١٣١أَْوَثق 

  ٢٩٧أَْوَجَب 
  ٣٤٧أَْوَجَع 

  ٣٠٧أَْوَحَش 
  ١١٨أَْود 

  ٧٧أَْوَقَع 
  ٣٩٩أَْوَقَف 

ل  qـ  ٢٧٤ـ  ٢٧٣ـ  ٢٦٩ـ  ٢٥٦ـ  ٩٢أَو
   ٣٤٢ـ  ٢٩٦ـ  ٢٩١

ـ  ٣٨٩ـ  ٣٨٦ـ  ٣٨٠ـ  ٢٤٥ـ  ٤أَْولIَى 
٤٠٣  
  ٣٢٥ أَْوَھنَ 
 ٣٤٣ـ  ٢٣٩ـ  ٢٣٦ـ  ١٢٠إِيَثار 

  
٩٧  



  
ـ  ٧٥ـ  ٤٥ـ  ١٩ـ  ١٥ـ  ١٣ـ  ١٢أيًضIا 

ـ  ١٤٠ـ  ١٢٣ـ  ١٠٧ـ  ١٠٦ـ  ٩٣ـ  ٨٨
ـ  ٢٤٩ـ  ٢٣٧ـ  ١٩٩ـ  ١٩٥ـ  ١٩٤
ـ  ٢٩٧ـ  ٢٨٥ـ  ٢٦٥ـ  ٢٥٦ـ  ٢٥٢
ـ  ٣٣٣ـ  ٣٢١ـ  ٣١٩ـ  ٣٠٧ـ  ٢٩٨
ـ  ٣٥٠ـ  ٣٤٩ـ  ٣٤٣ـ  ٣٣٦ـ  ٣٣٤
٣٧١   

  ٣٩٥إِْيَضاَفة 
  ١٩٥ـ  ١٧٦ـ  ٧١اع إِيقَ 
  

  ب
  

  ٢٧٦ـ  ٢٣٨ـ  ٩٢َباَدَر 
  ٣٧٣َباِدي 
ـ  ١٤٨ـ  ١٣١ـ  ١١٣ـ  ٩٢ـ  ٤١َبIاقي 
  ٣٤٢ـ  ٣٣٨ـ  ٣٠٦ـ  ٣٠٢ـ  ٢٩٠
  ٢٦٨َبالَى 

  ٨َباَھى 
  ٢٨٦ة ـq َبت

ـ  ٢١٤ـ  ٢١٣ـ  ٢١٢ـ  ١٥٥ـ  ٢٤ُبْخIل 
٢٥١   
  ٣٤٠ـ  ٢٥١َبِخيل 

  ٢٨٦ـ  ٢٧٣ُبّد 
  ٢٩٦َبَدأَ 
  ٣٣١َبَدا 

 ـ  ١٨٦ـ  ١٥٤ـ  ١٣٤ـ  ٧َبَذَل 

 ٣٠١  
  ١٦٢ـ  ١٥٥ـ  ١٥٣َبْذل 
  ٣٤٢ـ  ٣٤٠ـ  ٣٣٩ـ  ٣٣١بِّر 
ا  q٣٤٢َبر  

  ١٢٤ُبُروز 
ة  q٢٣٠َبز  

  ٣٢٠َبَسط 
  ٢٠٢َبَشاَشة 

  ٣٩٩ـ  ١٤٦ـ  ١٤٥) ُبْشر ( بِْشر 
  ٣٧٩َبَشِريqة 
  ١٧٦ُبْطش 
  ٢٤١َبَطَل 
  ٢٣٦ـ  ٥٨) َبْعد ( ُبْعد 

 ـ ٦٣ـ  ٤٣ـ  ٤٢ـ  ٤٠ـ  ٢١ـ  ١٨َبْعIض 
  ٢٤٦ـ  ٢٢٥ـ  ١١١ـ  ٩٩ـ  ٨٣

   ٣٢٨ـ  ٣٢٧ـ  ٣٢٥ـ  ٣١٤َبِعيْد 
  ٣٩٢ـ  ٢٧٧ـ  ٢١٤ـ  ١٩٩َبِغَض 
  ١٨٤ُبْغض 
  ٣١٤ُبْغَيُة 

  ٣٥٦بِِغيض 
  ٢٤٠ـ  ٢٣٦ـ  ٢٣٤َبَقاء 
ـ  ٢٥٤ـ  ٢٣٧ـ  ٢٣٣ـ  ١٩٧ـ  ٢٣َبقIَِي 
  ٤٠١ـ  ٣٦١ـ  ٣٣٧ـ  ٣١١ـ  ٣٠٩
  َبقِيqة 
َت  q٣٩٥بك 

  
٩٨  



  

  ٣١٩َب&ََغة 
  ٤٠١ـ  ٣٧١ـ  ٣٠٨ـ  ٢٧٧َبلََغ 
  ١٩٥ـ  ١٩٤َبلqغ 

 ٣٢٦ـ  ٣١٥ـ  ٣٠٩ـ  ٢٢٢ـ  ٩ـ  ٤ُبلIُوغ 
  ٣٨٢ـ  ٣٨٠ـ  ٣٧٩ـ 

ـ  ٣٤٧ـ  ٣٤٦ـ  ٥١ـ  ٢٩ـ  ٢٨َبِھيَمIة 
  ٣٤٩ـ  ٣٤٨
  ٨١َبَوار 

  

  ت
  

  ١١١َتابِع 
  ١٦٨َتأِْخير 
ب  u٨٦ـ  ٦٦َتأَد  

  ٣٦٦ـ  ٩٤ـ  ٨٩ـ  ٥٩َتأِْديب 
  ١٨٩َتأِْدَية 
  ٢٧٠َتاِرك 

  ٢٧٦ـ  ٢٧٠ـ  ٢٦٠ـ  ١٨َتاَق 
َد  q٣٥٦َتأَك  
  ٢١٧َتأَلuم 

  ١٤٦تآلََف 
  ١َتأْلِيف 

ـ  ٣٢١ـ  ٣١٥ـ  ٣١٢ـ  ٣١١ـ  ١٣َتIام 
  ٤٠٢ـ  ٣٨٤ـ  ٣٧٨ـ  ٣٤٠ـ  ٣٣٤
َل  q٣٠٣ـ  ٢٤٥َتأَم  
  ٣٣١َتَبَجَح 

  

  ٢٢٩ـ  ٢٦٦َتْبِجيل   
ل  u١٨٢ـ  ١٧٤ـ  ١٢٤ـ  ١٢٢َتَبذ  
  ٣٣٦ـ  ١٥٤َتْبِذير 
م  u٢٠٢ـ  ٢٠٠ـ  ١٤٥َتَبس  
  ٢٩٠ـ  ٢٤٥َتبَع 
  ١١١َتَبع 

  ٣٩٦َتْبِكيت 
َن  q٣٠٠َتَبي  
َع  q٣٧١َتَتب  

 u٣٧٠ع َتَتب  
ل  u٣٨٠ـ  ٢٦٤ـ  ٩٤َتَجم  
 ٢٦٩ـ  ٢٦٨ـ  ٢٦٦ـ  ١٤٣ـ  ١١٦َتَجنqَب 

 Iـ  ٣٢١ـ  ٢٨٦ـ  ٢٨٥ـ  ٢٨٣ـ  ٢٧٣ـ
٣٦٧  

Iب  uـ  ٢٦٧ـ  ٢٥٧ـ  ١١٦ـ  ٣٨ـ  ١٢َتَجن
  ٣٦٨ـ  ٢٩٩

  ٢٧٤َتْجِويد 
  ١٤٦َتَحبuب 

رحَ تَ  q١٢٣ ذ  
َر  q١٤٣َتَحر  
َز  q٣٦١َتَحر  
ز  u٣٩٣َتَحر  
ك  u١٧٧ـ  ١٢٧َتَحر  
ي  d٩َتَحر  

  ١٨٩َتْحِريف 
  ١٧٤ـ  ١٢٧ـ  ١٢٢ـ  ٢٨َتَحفuظ 
  ٣١٩َتَحلqى 
  ٣٠٠َتْحلَِية 

  
٩٩  



  
ل  q٣٩٩َتَحم  
ل  u٢٢١َتَحم  
َن  q٣٦٠ـ  ٢٨٥َتَحن  

 u٣٥٠ن َتَحن  
  ٣٣٦َتْخِرْيج 
  ٤٠٠ـ  ٢٥٦َتَخلuص 

Iu٢٩٩ـ  ٢٥٦ـ  ٢٤٥ـ  ١٥٢ـ  ١٠٧ق َتَخل 
  ٤٠١ـ 

  ٣٩َتْخويف 
  ٢٣٦َتَداُول 
  ٤٠٣َتَدبqَر 

َب  q٢٥٧تَدر  
ب  u٤١ـ  ٣٧ـ  ١٢َتَدر  
ج  q٢٥٧تَدر  
ج  u٣١٠ـ  ٢٧٦ـ  ٢٥٩َتَدر  
  ٣٢٣ـ  ٣٧َتْدِريج 
  ٣٠١َتْدقِيق 
  ٢٩٩َتَدنuس 
َر  q٢٨٠ـ  ٢٦٠َتَذك  
ـ  ٢٧٩ـ  ٢٧٨ـ  ٢٦٠ـ  ٢٥٩ـ  ٥٠َتIْذلِيل 
  ٣٠٠ـ  ٢٩٥ـ  ٢٨٧ـ  ٢٨٤ـ  ٢٨٣

  ٢٤٦َتَرتqَب 
  ٣٢٣َترتِيب 
  ١٩٦ـ  ١٢٣َتَرفuع 
  ٢٩٦ـ  ٤١َتَرقqى 
  ١٥٨َتَرقي 
  ٢٤١َتَرَك 

ـ  ١٤٢ـ  ١٢٥ـ  ١٢٠ـ  ٣٥ـ  ١٧َتIْرك   
١٧٤  

  ٣٩َتْرِھيب 
  ٣٢٦ـ  ١٤٢ـ  ٧٥َتَرُؤس 
ى  q٢٨٧َتَرو  
  ٢٢٧ُتَرى 
  ٢٤٩َتِزيد 

َع  q٧١َتَسر  
ع  u٣٠٣ـ  ٢٨٨ـ  ١٢٧َتَسر  

  ٢٧٩فuه َتسَ 
  ٢٨٤َتْسِكين 
  ٣٥٦َتَسلuط 
  ١٢٠َتَسھqل 
  ٢٧٠ـ  ١٥٨ـ  ١١٦ـ  ١٠٧َتَشبuه 

ر  q٣٠٥ـ  ٧٧َتَشر  
ر  u٣٦٤ـ  ٣٦٣ـ  ١٩٥ـ  ٩٥ـ  ٢٤تشر  

َف  q٢٩٩َتَشر  
  ٧١َتَشفdي 
ق  q١٤َتَشو  
  ٤٠٣َتَصفqح 
  َتْصُدر

َف  q١٣٨َتَصر  
  ١٨َتَصفqح 
َع  q٣٤َتَصن  
  ٣٠٠ـ  ٢٣٢َتَصنuع 
ن u٢٦٤ـ  ١٢٣ـ  ١٢٢ َتَصو  

  ٤٠٣َتَضاِعيف 
  

١٠٠  



  
ق  u٤٠٣َتَطر  
  ٣٩٨َتَطھqر 

  ٣٣َتَظاَھَر 
َر  q٣٠١ـ  ٥٦ـ  ٣٦َتَعذ  

ض  u١٦٦ـ  ٥٣َتَعر  
َف  q٣٩٣َتَعر  
ف  u١٧٢َتَعس  
  ٢٢٦ـ  ١٤٢َتْعِظيم 
  ٢٧٧ـ  ٢٦٤ـ  ١٣٨َتَعفuف 
  ٢٧٨ـ  ٦٢َتَعلqَق 
ُمد  q٢٢َتع  
َل  q٣٠٥ـ  ٢٤٤َتَعم  
ل  u٢٥٨ـ  ٣٧َتَعم  
  ٣١٠َتَعھuد 

  ٣٧٠َتْعيير 
  ٢٤٦َتَفاَخَر 

   ٢٥٢ـ  ٢٤٧ـ  ٢٤٦ـ  ٢٦ـ  ٢٥َتَفاَضَل 
ج  u٣٢٠َتَفر  
غ  u٢٥٧َتَفر  

  ٣٣٦َتْفِريق 
  ٣١٥َتْفِصيل 

 u٣٤٠ل َتَفض  
  ٣٩٨ـ  ٣٤٢ـ  ٣٣١ـ  ٢٨٢ـ  ٢٤٩َتَفقqَد 
  ٢٧٩ـ  ٢٤٩َتَفقuد 
ه  u٣٢٠َتَفك  
ه  u١٧٤َتَفو  

  ٣٤١َتْقتِير   
َم  q٣٩٨ـ  ٢٥٩َتَقد  

  ٤٠٢ـ  ١٦٨ـ  ٥٩َتْقِديم 
ب  u٣٩٦َتَقر  
ط  u١٦٨َتَقس  

  ٣٧١ـ  ٢٢٤ـ  ١٦٨ـ  ١١٨ـ  ٤ِصير َتقْ 
  ٢٠٠َتْقِطيب 

  ١٢٠َتَقنuع 
  ٣٠٠ـ  ٢٩٢َتْقِوَية 
َم  q٣٦٩َتَكت  

َر  q١٦َتَكر  
ب  u١٧٤َتَكس  
  ١٠٠َتَكلuف 
  ١٣٩َتَكلqَم 

  ٤٠٣َتْكِميل 
  ٥٤َتلَصuص 

  ٣٩٩ى ـq َتلَق
d َتلَق   ٣٩٢ي ـ
 q٢٤١ـ  ١٥٢ـ  ١٣٧ـ  ٥٥َتم   

 ٣١٤ـ  ٣١١ـ  ٣٠٩ـ  ١٩ـ  ١٣ـ  ٥َتَمIام 
 Iـ  ٣٢٦ـ  ٣٢٥ـ  ٣٢١ـ  ٣١٧ـ  ٣١٦ـ

ـ  ٣٧٩ـ  ٣٧٨ـ  ٣٧١ـ  ٣٦٨ـ  ٣٢٩
  ٤٠٤ـ  ٣٠٤ـ  ٤٠١ـ  ٣٨٨

ك  u٣٧٨َتَمس  
Iَن  qـ  ٢٨٦ـ  ٢٥٢ـ  ٢١٠ـ  ٧٦ـ  ٥١َتَمك
  ـ  ٣٠١ـ  ٢٩٥

  
١٠١  



  
٣٢٨  
  ٣٩٦َتَملuق 
  ١٨٨َتَملuك 

ـ  ٩٠ـ  ٣٤ـ  ٢٩ـ  ٢٨ـ  ٣ـ  ٢ْييIْز َتمْ 
  ٣٠٦ـ  ٣٠١ـ  ٢٩٨ـ  ٢٦٨ـ  ٢٥٩
  ٣٠٧ـ  ٩٠ـ  ٢٩ـ  ٩َتَميqَز 

  ٣١٤َتَناُول 
  ٢٩٢ـ  ٣٨ـ  ٣٦ـ  ٣٥ـ  ٣٤ـ  ١٥َتَنبqه 

  ٤٠٠َتْنبِيه 
َه  q٣٩٨ـ  ٢٩٩َتَنز  
ه  u٤٠٠ـ  ١٧َتَنز  
م  u٢٣٢َتَنع  

  ١٥١ـ  ١٢َتَنكuب 
  ١٨٤ـ  ١٦٢َتَھاُون 
  ٢٧٠َتَھتqَك 
  ٢٧٠ـ  ٢٦٧َتَھتuك 

ـ  ٢٥٦ـ  ٨٩ـ  ٥٠ـ  ٣٩ـ  ٨ـ  ١َتْھIِذيب 
  ٤٠٥ـ  ٤٠٢ـ  ٣١٦ـ  ٢٩٥ـ  ٢٨٩

ـ  ١٧٤ـ  ١٤٤ـ  ١٤٢ـ  ١٢٤َتَواُضIIع 
  ٣٣٥ـ  ١٩٦

  ٣٤٠َتواَنى 
  ٣٣٩َتوانِي 
َد  q٢٨٥َتَود  
د  u٣٥٠ـ  ١٣٠ـ  ٩٤َتَود  

َط  q٣٠٨َتَوس  

ط    u٣٠٩ـ  ٢٧٤َتَوس  
لَ  q٧٦ َتَوص  
  ٤٠١ـ  ٣٢٨َتَوفqَر 
  ١٧٠َتَوفuر 

  ١٧٧ـ  ١٢٧َتَوقuف 
  ٣٩٣ـ  ٣٠٥ـ  ٩َتَوقي 
  ٢٩٩ـ  ٢٩٣ـ  ٢٩٢ـ  ١٦َتَيقqَظ 

  

  ث
  

  ١٣١َثابِت 
  ١٥٦َثَبات 
  ٢٤٩َثْرَوة 

  ٣٩٨ـ  ٣٧٤ثَِقة 
  ١٢٦َثْلم 

  ٢٥٩ـ  ٤٦ـ  ٤٥َث&َث 
  ٤٠١ـ  ٣٩٩ـ  ٢٧٧ـ  ٢٢٦َثَناء 

  

  ج
  

  ٢٥٤َجائِع 
  ٣١َجائِر 

  ٢٣٨َجائَِزة 
  ٢٥١ـ  ١٦٢َجاَد 

  ٣٣٩ِذب َجا
  ١٥٦َجأْش 
  ٢٥١َجالِب 
ـ  ٣٨٤ـ  ٣٨٣ـ  ٣١١ـ  ١٩ـ  ١٨َجIامع 
٤٠٢  

  
١٠٢  



  
  ٣٦٦ـ  ٢٨١ـ  ٢١٠ـ  ١٣٣َجاني 
ـ  ٢٤٦ـ  ١٩٠ـ  ١٤٣ـ  ١٣٦ـ  ١٢٦َجIاه 
٢٥٣  

 ٢٥٠ـ  ٢٤٧ـ  ٢٤٦ـ  ١١٤ـ  ١٠٩َجاِھIل 
  ٣٤٧ـ 

  ٢١٩ـ  ٢١٥ـ  ٢٤ُجْبن 
  ٣٤١َجَبا 
ـ  ١٧١ـ  ١٦١ـ  ١٥٩ـ  ٤٩ـ  ٢٦ا ِجIدًّ 

ـ  ٢٤٠ـ  ٢١١ـ  ٢٠٩ـ  ١٩٥ـ  ١٩٣
  ٣٠٦ـ  ٢٨١
  ٧٠ـ  ٦٩ُجرأَة 
  ٧٣َجْرح 
  ٣٦٦ُجْرم 

  ٣٤٦ـ  ٢٢٩ـ  ٢٣ـ  ١٢َجَرى 
  ٢٣٨َجَزاء 
  ٣٥٢ِجْزء 
ـ  ٢١٩ـ ٢١٥ـ  ١٧٦ـ  ١٦١ـ  ١٣٢َجَزع 
٢٢١  

  ٤٨ِجْسَمانِي 
  ٣٩٦ـ  ٣٧٣َجَسَر 
ر  q٥٦َجس  
  ٣٥٢ـ  ١١٨َجَسد 
ـ  ٢٨٧ـ  ٢٨٤ـ  ٢٨٢ـ  ٢٧٧ـ  ٧َجَعIَل 
ـ  ٣٢٠ـ  ٣١٩ـ  ٣١٨ ـ ٣١٧ـ  ٣٠٨
ـ  ٣٣٩ـ  ٣٣٨ـ  ٣٣٧ـ  ٣٣٠ـ  ٣٢١
  ٣٦١ـ  ٣٤٢

  ٣٠٧َجلََب   
  ١٧٤ـ  ١٢٤ُجلُوس 
  ٣١٩ـ  ٢٨٥َجلِيس 
  ٨َجَمال 
  ٣٦٥ـ  ٣٥١ـ  ٣٣١َجَمَع 
  ٣٣١ـ  ١٧٢َجْمع 
  ٢٦٩ـ  ٢٤١ـ  ١٧٠ـ  ٤٢ُجْملَة 

ـ  ٤٠ـ  ٣١ـ  ٢٥ـ  ١٨ـ  ١٣ـ  ٦َجِميIع 
 ١١٨ـ  ١٠٤ـ  ٩٦ـ  ٩٠ـ  ٦٢ـ  ٤٨ـ  ٤٦
 Iـ  ١٥٠ـ  ١٤٦ـ  ١٤١ـ  ١٣٦ـ  ١٢٠ـ

ـ  ١٦٦ـ  ١٥٧ـ  ١٥٤ـ  ١٥٢ـ  ١٥١
ـ  ١٨١ـ  ١٧٥ـ  ١٧٣ـ  ١٧٠ـ  ١٦٧
ـ  ٢٢٤ـ  ٢١٦ـ  ٢١٣ـ  ٢٠٩ـ  ١٩٠
ـ  ٢٨٠ـ  ٢٧٤ـ  ٢٧٢ـ  ٢٤٤ـ  ٢٤٢
ـ  ٢٩٧ـ  ٢٩٠ـ  ٢٨٩ـ  ٢٨٧ـ  ٢٨٦
ـ  ٣٥٣ـ  ٣٥١ـ  ٣١٥ـ  ٣١٣ـ  ٣٠٠
  ٣٨٧ـ  ٣٨٤ـ  ٣٦٦ـ  ٣٦١ـ  ٣٥٩

ـ  ١٠١ـ  ٩٤ـ  ٨٩ـ  ٤٢ـ  ٢٦ـ  ١٩َجِميل 
ـ  ٢٣٤ـ  ٢٣٣ـ  ٢٢٦ـ  ١١٥ـ  ١٠٤
ـ  ٢٩٩ـ  ٢٧٧ـ  ٢٥٩ـ  ٢٥٧ـ  ٢٤٩
ـ  ٣٩٩ـ  ٣٦١ـ  ٣٤٩ـ  ٣٤٥ـ  ٣٠١
٤٠١   

  ٣٠٣ـ  ٢٨١ـ  ٢٨٠ـ  ١٤٩ِجَناَية 

  
١٠٣  



  
ي  d٣٤١ـ  ١٣٧ُجْند  
  ٢٧٤ـ  ٢٦٠ـ  ٢٣٥ـ  ٢٢٩ِجْنس 
  ٢١٦ـ  ١٨٥ـ  ١٥٥ُجْند 
  ٢٨١َجَنى 
  ٣٠١ـ  ٧َجْھد 
  ١١١ـ  ١١٠َجْھل 

  ١٧٩ـ  ١٧٧ـ  ١٢٧َجَواب 
  ٣٤٢ُجود 

  ٢٨٨ـ  ٣٤ُجوَدة 
  ٢٢٤ـ  ١٣٣ـ  ٧٩َجْور 
  ٢٧٤ُجْوع 

  ٣٥٣ـ  ١٠٢ـ  ٤٢َجْوَھر 
  

  ح
  

  ٢٤١َحائِد 
ـ  ١٣٧ـ  ١٢٤ـ  ١٢٣ـ  ١١٩ـ  ٦٧َحاَجIة 
ـ  ٣٣٧ـ  ٣٣٦ـ  ٣٣٥ـ  ١٧٧ـ  ١٥٦
  ٣٤٤ـ  ٣٤٣ـ  ٣٣٨

  ٢٧٢َحاِدث 
  ٤٠١ـ  ٣٨٧ـ  ٨َحاَز 

  ٣٦٢ـ  ٣٠٦َحاَسَب 
 ٣٧٤ـ  ٣٧٣ـ  ٣٣١ـ  ٣١٩ـ  ١٤٦اِشَية حَ 
  ٣٩٨ـ 

  ٢٩َحاِضر 
  ـ  ٤٢ـ  ٢١ـ  ١٦ـ  ٦َحال 

ـ  ٨٣ـ  ٧٩ـ  ٧٤ـ  ٦٦ـ  ٦٣ـ  ٥٧ـ  ٥٣  
ـ  ١٢٦ـ  ١١٩ـ  ١١٠ـ  ١٠٣ـ  ٨٩ـ  ٨٦

ـ  ٢٤٦ـ  ١٩٩ـ  ١٨١ـ  ١٣٣ـ  ١٣٢
ـ  ٣٠٥ـ  ٢٧٠ـ  ٢٦١ـ  ٢٤٩ـ  ٢٤٧
ـ  ٣٤٨ـ  ٣٤٦ـ  ٣٤٤ـ  ٣٢٧ـ  ٣٠٦
  ٣٧٥ـ  ٣٦٦ـ  ٣٤٩
   ٢٣٥ـ  ٢٣٠ـ  ٢٢٦ـ  ١٨١ ُحبّ 

  ٣٥٦َحبqب 
  ٣٥٧َحبِيب 

  ٩٤َحث 
 q٢٢٧َحث  

  ١٧١ِحَجاب 
  ٣١٢ـ  ٥٧َحّد 

ة  q٣٢٣ـ  ٢٧٩ِحد  
ـ  ١٠٧ـ  ١٠٦ـ  ١٠٥ـ  ٦١ـ  ٦٠َحIَدث 
ـ  ٢٣١ـ  ٢٢٧ـ  ١٨٣ـ  ١٣٠ـ  ١١١
٢٧٥   
  ٣٣٦ـ  ٢١٥َحَذَر 

  ٢٨٣ـ  ٢١٦ـ  ١٨٥َحْرب 
  ١١٩َحَرَس 

  ٣٧٦ـ  ٣٣٤َحِرَص 
   ٣٨٢ـ  ١٧٢ـ  ١٢٠ـ  ٢٩ِحْرص 

  ١٢٧َرَكة حَ 
  ١٨٨ـ  ١٦٦ُحْرم 

  ٣٤٥ـ  ٣٣١ـ  ١٣٨ُحْرَمة 
  ٣٠٨َحِري 

  
١٠٤  



  
  ١٦١ُحْزن 
 q٢٤٤َحس  

  ٢٨١ـ  ١٠٤ـ  ٤٣َحَسب 
ـ  ٣٠٤ـ  ٢١٧ـ  ١١٠ـ  ٩٥ـ  ٧٩َحَسIد 
  ٣٦٧ـ  ٣٥٦

  ٣٨٩ـ  ٢٩٨ـ  ١٦٣ـ  ١٥٢َحَسَن 
َن  q٣٠٧َحس  
ـ  ١٤٨ـ  ٩١ـ  ٤٣ـ  ٢٠ـ  ١٩ـ  ٥ُحْسIن 
  ٤٠١ـ  ٢٣٠

ـ  ١١٣ـ  ١٠٨ـ  ٨٩ـ  ٤٢ـ  ٣١َسIن حَ 
٣٢٤  
  ٢٣٠َحَشم 

  ١٧٤ـ  ١٧١ـ  ١٢٨ِحْشَمة 
  ٣٢١َحَصَر 
  ٢٧٠ـ  ٢٦٩َحَضَر 

  ٢٨٣ـ  ٢٧٠ـ  ١٧٤ـ  ١٢٢ُحُضور 
  ٣٣١ـ  ٢٧٤َحّظ 

  ٣٩٦ُحْظَوة 
  ٢٣٢َحَفاء 
   ٤٠٢ـ  ٣١٧ـ  ١١٨ـ  ١٣َحَفَظ 
  ١٩٢ِحْفظ 
  ٥٢َحْفلَة 
 ٣١٤ـ  ٢٤٩ـ  ٢٢٤ـ  ١٦٦ـ  ٥٤ـ  ٨َحّق 

  ٣٥٩ـ  ٣٤١ـ  ٣٣٦ـ 
  ٣٦٧ـ  ٣٠٤ـ  ٢١٠ـ  ٧٩ـ  ٧٠ِحْقد 

  

 ٣٠٦ـ  ٢٩٧ـ  ٢٩٦ـ  ٢٥٢ـ  ٢٤٦َحقيَقة   
  ٣٩١ـ  ٣٥٣ـ  ٣٤٠ـ  ٣٣٤ـ 

ـ  ٣٢٩ـ  ٣١٧ـ  ٢٩٩ـ  ٢٥٣ـ  ٨٨َحقِيقِي 
  ٤٠١ـ  ٣٨٦
  ١٣٥َحَكَم 

  ٣١٩ِحْكَمة 
   ٣٢٠ـ  ٣١٨ـ  ٢٤٧ـ  ١َحِكيم 

  ٢٧٦َح&ََوة 
  ٨ُحلqة 
ـ  ١٢٥ـ  ٩٤ـ  ٨٦ـ  ٨٣ـ  ٧٠ـ  ٢٢ِحْلIم 
   ٢٨٤ـ  ١٧٦ـ  ١٢٦
  ٢٧٦ُحلو 
  ٣٧١َحلَى 
  ٣٥١ِحْلَية 
  ٣٤٨ـ  ٨٤ـ  ٨٢َحلِيم 
 ١٨٢ـ  ١١٦ـ  ٨٠ـ  ٧٣ـ  ٥٤ـ  ٣٥َحَمَل 

  ٣٢٥ـ  ٢٧٠ـ  ٢٦٧ـ  ١٨٩ـ 
  ٢٨٣ـ  ٧٣َحْمل 
  ١٦٦ـ  ١٦٤َحِميqة 
  ٢٤١َحْوَزة 
  ٢٤٧َحَوى 
 ١٧١ـ  ١٢٨ـ  ٩٤ـ  ٥٢ـ  ٢٩ـ  ٢٨َحَياء 

  ١٨٢ـ 
  ٢٢١ـ  ١٦١ـ  ١٥٢ـ  ٩٥ـ  ٧٦ِحيلَة 

  ٩٠ـ  ٦٨ـ  ٤٨ـ  ٤٧ـ  ٢َحَيوان 

  
١٠٥  



  

  ١٧١َخَرَق     خ
ـ  ١٧٩ـ  ١٧٧ـ  ٨٣ـ  ٧٠ـ  ٥٢َخIَرق 
  ٢١٩ـ  ١٩١

  ٢٢٤ـ  ١٣٤ُخُروج 
  ١٢٣َخِسيس 

  ٢٣٢َخِشن 
 q٣٤٢َخص  

  ٧ِخْصلَة 
ـ  ٣٢٢ـ  ٢٧٩ـ  ٧٨ـ  ٧٤ـ  ٧١َخْصIم 

  ٣٤٨ـ  ٣٤٦
  ٣١٩َخَطاَبة 
  ٢٠٦ـ  ١٥٧َخَطر 

  ٢٤٠ـ  ٢٣٢َخِطيب 
  ٢٩٣َخَفَت 
  ١٤٠َخَفَر 
  ٣٩٤ـ  ١٢٤ـ  ٩َخفَِي 
  ٣٧٩ـ  ٣٧٦ـ  ٣٧٥َخفِّي 

  ٢٠٤ِخ&َف 
  ٩ِخ&َل 
  ١٥٧ـ  ١٣٢ـ  ٧ِخلqة 

  ٣١٣َخلَُص 
  ٢٦٩ـ  ١٣٠َخ&ََعة 

  ٣١٠َخْلق 
Iُـ  ١٢١ـ  ٤٢ـ  ٢٥ـ  ٢١ـ  ١٠ـ  ٧ق ُخل

ـ  ١٤٦ـ  ١٣٩ـ  ١٣٧ـ  ١٣٦ـ  ١٣٢
ـ  ١٥٩ـ  ١٥٧ـ  ١٥٤ـ  ١٥٢ـ  ١٤٨
  ١٧١ـ  ١٦٧ـ  ١٦٣ـ  ١٦٠

  
  ١٩٢َخائِن 
  ٢٩٨ـ  ٢٨٠ـ  ٢٧٩ـ  ٢٣٠ـ  ٧٣َخاِدم 

  ٢٥٥َخاِرج 
ة  qـ  ١٦٣ـ  ١٥٧ـ  ١٤١ـ  ١٢٢ـ  ٦٠َخاص

ـ  ٢١٤ـ  ٢٠٣ـ  ٢٠٢ـ  ١٩٣ـ  ١٨٠
ـ  ٢٩٤ـ  ٢٧٩ـ  ٢٧١ـ  ٢٦٣ـ  ٢٤٩
 ٣٦٥ـ  ٣٥٩ـ  ٣٤٢ـ  ٣٣١ـ  ٣٢٨ـ ٢٩٧

  ٤٠٠ـ  ٣٩٨ـ  ٣٧٤ـ  ٣٧٣ـ 
  ٧٧َخاَصَم 
  ٥٨َخاَف 
  ٣٧٧ـ  ٣٧٦ـ  ٣٧٢ـ  ٣٦٩ـ  ٢٩١َخافِي 

  ٧َخالِص 
ـ  ١٥١ـ  ١١٠ـ  ٩٥ـ  ٥٨ـ  ٤٢ُخْبIث 
ـ  ٣٠٧ـ  ٣٠٦ـ  ٣٠٤ـ  ٢١٠ـ  ٢٠٨
٣٦٧  
  ٣٢٠ـ  ٢٦٥ـ  ١٨٩َخَبر 

  ١١٤ـ  ٧٦َخبِيث 
  ٤٠٥َخَتَم 

ـ  ٢٣٥ـ  ٢٢٩ـ  ٢٠٨ـ  ١٥١ـ  ٩٥َخِديَعة 
٣٦٧  
  ٢٣٨َخَدَع 
  ٣٧٤ـ  ١٣٣َخَرَج 

  
١٠٦  



  
ـ  ١٨٠ـ  ١٧٨ـ  ١٧٧ـ  ١٧٥ـ  ١٧٣
ـ  ١٨٦ـ  ١٨٥ـ  ١٨٤ـ  ١٨٢ـ  ١٨١
ـ  ١٩٧ـ  ١٩٥ـ  ١٩٣ـ  ١٩١ـ  ١٩٠
ـ  ٢١١ـ  ٢٠٩ـ  ٢٠٥ـ  ٢٠٣ـ  ٢٠١
ـ  ٢٢٣ـ  ٢١٩ـ  ٢١٨ـ  ٢١٦ـ  ٢١٣
ـ  ٢٥٦ـ  ٢٤٤ـ  ٢٤٠ـ  ٢٣٣ـ  ٢٢٧
٢٨٢  

  ١٣ُخْلقِيqة 
  ٣٣٧َخلَل 
  ٢٦٩ـ  ٥٢ُخْلَوة 
  ٣٢٢ـ  ٢٦٦َخلِيع 
  ٣٢٤َخلِيق 
  ١٩ـ  ٨َخلِيَقة 
  ٣٧١ـ  ٢٤٤ـ  ١٩٧ـ  ١٢٤ـ  ٢٥َخلَى 

  ٢٩٢ـ  ١٤٢ُخُمول 
  ١٧٤ـ  ١٢٢َخَنا 

  ٣٤٢ـ  ١٢٦َخْوف 
  ١٩١ـ  ١٩٠ـ  ١٨٩ـ  ١٨٨ـ  ٥٤ِخَياَنة 
ـ  ٢٠٨ـ  ١٥١ـ  ١١٢ـ  ٩٤ـ  ٤٣َخيIر 
ـ  ٣٠٧ـ  ٣٠٥ـ  ٢٧٣ـ  ٢٥٤ـ  ٢١٧
  ٣٦٧ـ  ٣٦٣ـ  ٣٦٢ـ  ٣٦١ـ  ٣٤٢
  ٣٢٠ـ  ٢٤٧ـ  ١١٦ـ  ١١٣َخيdر 

  د  

  
ـ  ٣٢٣ـ  ٣٠٧ـ  ٣٠٦ـ  ٢٨٢ـ  ١٥٢َدائًِما 
٤٠٦  

  ١٩٣َداَخَل 
  ٣٦٠َدار 

  ٣٣٩ـ  ٢٢٧ـ  ٢٠َداِعي 
  ١٦١َدافِع 
  ٢٥٥َداَم 

  ٣٠٧ـ  ٢٩٢َداَوَم 
  ٣١٥ـ  ١٣٥ُدُخول 
  ٣٠٨ـ  ١٥٨ـ  ٨َدَرَجة 
  ٢٩٢َدَرَس 
  ٢٨١َدْرك 
  ٣٤٤ـ  ٢٣٧ـ  ٢٣٣ـ  ٥٤َدَعى 
  ٣٤٢ـ  ٢٠٥َدَفَع 
  ٣٤٤ـ  ٢٧٤ـ  ٢٧٢ـ  ٢٠٥َدْفع 
 q٢٩٤َدق  

  ٢٩٢َدقqَق 
 q١٢ َدل  

  ٨َدَماَثة 
   ٣٣٥َدَنا 

  ١١َدَناَءة 
  ٤٠٠ـ  ٣٩٨ـ  ٣٠٧َدَنس 
  ٢٣٩ُدْنَيا 

 ٢٣٨ـ  ١٦٥ـ  ١٢٣ـ  ٨٨ـ  ٣٠ـ  ٧َدنيء 
  ٣٤٠ـ  ٣٢٩ـ  ٢٧٤ـ 

  
١٠٧  



  

  ٣٠٢ـ  ٢٣٧ـ  ٢٣٣َدْھر 
ـ  ٣٣٥ـ  ٣١٦ـ  ٣٠٩ـ  ٣٠٨ـ  ١٦٢ُدون 
٣٧١  

ـ  ٢٨٧ـ  ٢٨٢ـ  ٢٧٧ـ  ٢٩ـ  ١٢ِديIَدن 
٣١٠  
  ٢٦٣ـ  ٢٤٠ـ  ٢٣٢ِدين 

  

  ذ
  

   ٣٧٩ـ  ٣٣٤ـ  ٢٥٥ـ  ٥٤َذات 
   ٣٨٦ـ  ٢٥٢ـ  ١١٦َذاتِّي 
  ٢٧٧َذاِكر 

  ٢٤٦ـ  ١٧٣َذِخيَرة 
  ٨َذَرى 
 ٢٥٨ـ  ٢٤٥ـ  ٢٤٢ـ  ٧٤ـ  ١٩ـ  ١٥َذَكَر 

 Iـ  ٣٠٩ـ  ٣٠٠ـ  ٢٨١ـ  ٢٧٨ـ  ٢٥٩ـ
  ٣٧٥ـ  ٣١١
ـ  ١٧٤ـ  ١٢٢ـ  ٥٢ـ  ٢١ـ  ١٩ـ  ١٦ِذْكر 
ـ  ٢٨٥ـ  ٢٣٧ـ  ٢٣٦ـ  ٢٣٤ـ  ٢٣٣
  ٤٠١ـ  ٣٦١

  ٣٢٣َل ـq َذل
  ٢٣٧َذّم 

  ٢٨٠َذْنب 
   ١٧١َذَھَب 

  ٣٥٦ـ  ٣٣٨ـ  ٢٨٤ُذو 
  ١٨٠ـ  ١٧٨َذِوي 

  

  ر  

  
ـ  ١٠٧ـ  ٩٤ـ  ٨٨ـ  ٨٠ـ  ٧٦ِرَئاَسIة 

ـ  ٣٨٦ـ  ٣٢٩ـ  ٢٥٥ـ  ٢٥٤ـ  ١١٦
٤٠١  

  ٣٤٢ـ  ٣٢١َراتِب 
  ١٣٢َراِحم 
  ٢٥٤َرأَس 

  ٢٩٨َراَضى 
  ٢٥٧ـ  ٢٥٦ـ  ٩َراِغب 

  ٣٥٠ـ  ٢٨٤َرْأَفة 
  ٣٦٣ـ  ٣٦َراَم 

  ٢٦٥ـ  ٢٦٢ـ  ٢٤٠ـ  ٢٣٢اِھب رَ 
ـ  ٣١٦ـ  ٣٠٣ـ  ٢١٧ـ  ١٥٨ـ  ١٩َرأى 
  ٣٩٠ـ  ٣٥٨ـ  ٣٤٤
  ٣٤٩ـ  ٣٣٥ـ  ٢٨٨ـ  ٢٨٧َرْأي 

 ١٧٧ـ  ١٦٣ـ  ١٤٤ـ  ١٢٦ـ  ١٠٤َرئِيس 
 Iـ  ٢٣٢ـ  ٢٠٩ـ  ٢٠٧ـ  ٢٠٢ـ  ١٨٧ـ

ـ  ٢٥٣ـ  ٢٤٠ـ  ٢٣٧ـ  ٢٣٤ـ  ٢٣٣
ـ  ٣١٩ـ  ٢٨٤ـ  ٢٦٣ـ  ٢٦٢ـ  ٢٥٥
ـ  ٣٧٣ ـ ٣٥٩ـ  ٣٤١ـ  ٣٣١ـ  ٣٢٨
  ٣٨٤ـ  ٣٨٠
  ٣٦٠ـ  ١٣٩َرّب 

ـ  ٢٥٠ـ  ١٤٦ـ  ٨١ـ  ٧٨ـ  ٥٤ُربqمIا 
ـ  ٣٤٧ـ  ٣٠٣ـ  ٢٨٥ـ  ٢٧٢ـ  ٢٥٦
٣٦٢  

  
١٠٨  



  
 ٣٠٧ـ  ٢٦٤ـ  ٨٦ـ  ٦٦ـ  ٤٣ـ  ١٤ِرَتْبIة 

  ٤٠٢ـ  ٣٨٨ـ  ٣٧٩ـ  ٣١٦ـ  ٣٠٨ـ 
  ٣٤٤ـ  ٢٧٣ـ  ٨٢َرُجل 
  ٣٤٧ِرْجل 

  ١٨٦ُرُجوع 
  ٤٢ُرِجَي 
  ١٣٢َرِحَم 

  ٣٥٨ـ  ٣٥٠ـ  ٢٨٤ـ  ١٣٣ـ  ١٣٢َرْحَمة 
  ١٣٨َرّد 

  ٢٦٨ـ  ٣٩ـ  ٣١َرَدَع 
  ٤٢ـ  ٣٨َرَدائة 
ـ  ١٦٩ـ  ٦٧ـ  ٣٨ـ  ٣٠ـ  ١٢ـ  ٧َرِديء 

ـ  ٢٧٥ـ  ٢٦٠ـ  ٢٥٢ـ  ١٨٢ـ  ١٨١
  ٣٢٩ـ  ٢٧٧

ـ  ٩٩ـ  ٩٨ـ  ٩٥ـ  ٩٤ـ  ٩٣ـ  ٦َرِذيلIَة 
ـ  ٣١٢ـ  ٢٩٣ـ  ٢٩٢ـ  ٢٢٥ـ  ١٠٣
  ٣٨٩ـ  ٣١٦

  ٣٤١ِرْزق 
  ١٨٩ِرَسالَة 
  ٢٥٧َرَسَم 

  ٣٢٠ْسم رَ 
  ٤٠١ـ  ٣٨٨ـ  ٣٨٧ـ  ٣٠٨ـ  ٤َرِضَي 
  ٢٢٢ـ  ١٢٠ِرَضى 

 ٢٤١ـ  ٢١٤ـ  ١٧٣ـ  ١٥٥ـ  ١٤٦َرِعيqة   
 Iـ  ٣٦٠ـ  ٣٤٢ـ  ٣٣٠ـ  ٣٢٩ـ  ٣١٩ـ

٣٩٥  
  ٣٨٦ـ  ٣٣٠ـ  ٢٨٣ـ  ١٥٨َرِغَب 
َب  q٢٤٠َرغ  
  ٢٣٩ـ  ٢٢٧ـ  ١٢٠َرْغَبة 
  ٣٤٧َرَفَس 

  ٢١٢َرْفد 
  ٩٤رقqة 

  ٢٣٠ُرُكوب 
  ٣٤٧َرَمَح 
  ٢٣٩َرَمق 

  ٣١٧َرَنا 
  ١٣٤َرَھَن 
  ١ُرْوح 

َض  q٢٩١ـ  ٢٤٤ـ  ٨٧َرو  
  ٣٦٠ـ  ٣٥٩َرؤوف 

  ٣٤٦ـ  ٨١ـ  ٢١َرِويqة 
  ٩٥ِرَياء 

ـ  ٢٧٨ـ  ٤١ـ  ٢٣ـ  ٢٢ـ  ٢١ِرَياَضIة 
٣٠٠  

  

  ز
  

  ٢٢٩َزائِد 
  ٣٨٧ـ  ٢٥٠ـ  ١٧٣ـ  ٧١َزاَد 
  ٢٥٤َزاَل 

  
١٠٩  



  
  ٣٤٢ـ  ٢٦٥ـ  ٢٦٢ـ  ٢٣٢َزاِھد 
  ٣٣١ـ  ٣٠٢َزَرى 
  ١٧٤ـ  ١٢٣َزرّي 

  ٣٤٨َزّم 
  ٣٢٩َزَمان 
  ٢٤١ـ  ٢٣٩ُزْھد 

  ١٤٦َزَوال 
  ٤٠١ـ  ١٤٢ِزَياَدة 
  ١٧٣َزيqن 
  ٢٣٢ـ  ٢٣٠ـ  ١٥٩ِزيَنة 

  

  س
  

  ٣٧١ـ  ٣٢٥ـ  ١٩٩َساَء 
  ٣٧٨ـ  ٢١٤ـ  ١٥٥ـ  ٦٨ـ  ٤٨ـ  ٢َسائِر 
  ٣٠٦ـ  ٧٣َساَر 

  ٤٠٣ـ  ٢٩٠ـ  ٢٥٣ـ  ٨٢َساَس 
  ١٧٤َسافِل 
  ١٦٢ـ  ١٤٩ـ  ١٤٨َسأََل 

  ١٠٨َسالِك 
  ١٦٢َسامي 
  ٣٧١ـ  ٢٥٤َساَوى 

 q٧٤َسب  
  ٣٠٣ـ  ٢٨٥ـ  ٢٨٠ـ  ٧٤ـ  ٧١َسّب 

  ٣٥٦َسبqَب 
  ـ  ٣٤٩ـ  ٣١٧ـ  ٢٥٩َسَبب 

  ٣٧١ـ  ٣٥٦  
  ٣٤٦ـ  ٧٢َسْبِع 
  ٣٤٥ـ  ٣٣١َسَبَق 
  ٣٢٦َسبيل 
  ٣٧٦ـ  ٣٧٤َسَتَر 
  ٣٧٦ـ  ٣٧٢ـ  ٣٦٩ َسْتر

  ٢٧٠ِسْتر 
  ٣٢٨ـ  ١٠٠ـ  ١٩ـ  ١٢َسِجيqة 
  ١٥٥ـ  ١٥٣َسَخاء 

  ١٧٤ـ  ١٢٢ْخف سِ 
  ١٥٤َسِخّي 

 q٣٣٧َسد  
  ٣١٩ـ  ٣٠٧ُسَداد 
  ٣٣٥َسِديد 
ـ  ١٩٢ـ  ١٩١ـ  ١٤١ـ  ١٤٠ـ  ١٣٩ِسIّر 
  ٣٧٧ـ  ٣٧٤ـ  ٣٧٣ـ  ١٩٤
 q٣٧١ـ  ٢٢٨ـ  ٢٢٦ـ  ٥٢ـ  ١٩ُسر  

  ٢٨٨ـ  ١٧٧ـ  ١٧٦ُسْرَعة 
 ١٧٦ـ  ١٧٠ـ  ١٦٨ـ  ١٥٤ـ  ١١٨َسْرف 

  ٣٤١ـ  ٣٣٦ـ  ٣٢١ـ  ٢٢٤ـ  ١٨١ـ 
   ٣١٩َسرو 
  ٣٩٩ـ  ٣٣١ـ  ٢٢٩ـ  ١٤٥ر ُسُرو

  ٦١َسِريع 
  ٣٧٣ـ  ٣٢٣َسْطَوة 
  ٤٠١ـ  ٢٤٩َسَعاَدة 

  
١١٠  



  
  ٢٤٩َسَعَف 
  ١٤٦َسِعيد 
  ١٥٠َسَعى 

  ٨٣َسَفاَھة 
  ١٢٣ِسْفلَة 
  ٧٨َسَفَه 
  ٣٤٦َسفqَه 
  ٢٨٨ـ  ١٧٦ِسْفه 

  ١٧٤ُسَفَھاء 
ـ  ٢٧٩ـ  ٢٦٦ـ  ٢٤٧ـ  ٨٥ـ  ٥٢َسIفِيه 
  ٣٤٧ـ  ٢٨٣ـ  ٢٨٢ـ  ٢٨٠
  ٢٥٤َسَقَط 

  ٢٦٨ِكَر سَ 
  ٢٩٣ـ  ٢٨٦ـ  ٢٨٥ـ  ٢٦٩ـ  ٢٦٧ِسْكر 
ـ  ٣٠٣ـ  ٢٧٦ـ  ٢٦١ـ  ١٨٧ـ  ١٣٧َسَكَن 
  ٣٩٨ـ  ٣٦٤ـ  ٣٢٣
َن  q٢٨٦َسك  

  ٢٩َسِكيَنة 
  ٢٨٣ـ  ١٨٥ـ  ٧٣ِس&َح 
  ١٥١ـ  ٩٤َس&ََمة 
  ١٩٣ـ  ١٤١ُسْلَطان 

  ٣٣٠ـ  ٢٥٣َسلََك 
  ٣٩٠ـ  ٣١٣ـ  ٢٥َسلَُم 

  ٧َسليَمة 
  ٢٧٣ـ  ٢٧٢ـ  ٢٧١ـ  ٢٣٥َسَماع 

  ٣٢٥َسَمَح   
  ٣٧٥ـ  ١٩٥َسِمَع 
  ١٩َسَمع 
  ٣٢٩ـ  ٣١٤ـ  ١٦٣ـ  ١١َسَمى 
  ١٥٤ـ  ٤٥ُسمdَي 
  ١١َسنيqة 
  ٣١ُسنqة 
  ١٢٠َسَنَح 
  ٣٣٩ـ  ٣٠٧ـ  ٢٩٨ـ  ٢٩٥َسُھَل 
  ٣٤٩َسَواء 
  ٣٣٩ـ  ١٠٢ـ  ٧٨ُسوء 

  ١٥٩ـ  ٨ُسؤُدد 
  ٣٢٣ـ  ٣٠٣ـ  ٢٨٠ُسوَرة 
  ١٧٤ـ  ١٥٥ُسوق 
  ٣٩٥ـ  ٣٣٠ـ  ٣١٩ـ  ٢٥٤ُسوقة 
  ٢٦١ـ  ١٤٤ِسَوى 

ـ  ١٢٦ـ  ١١٢ـ  ٩٤ـ  ٥٩ـ  ٣١ِسَياَسIة 
ـ  ٢٥٧ـ  ٢٥٦ـ  ٢٥٣ـ  ٢٤١ـ  ١٣٣
 ٣٠٠ـ  ٢٩٦ـ  ٢٩٢ـ  ٢٩١ـ ٢٨٩ـ  ٢٦٥

 Iـ  ٣٣٠ـ  ٣٢٥ـ  ٣٢٠ـ  ٣١٨ـ  ٣٠٨ـ
  ٤٠٢ـ  ٤٠١ـ  ٣٤١ـ  ٣٣٤
  ٣٠٦ـ  ٢٥٠ـ  ١٠٦َسيdئ 
َئة  d٢٧ـ  ١٢َسي  
 ١١١ـ  ١٠٨ـ  ٣١ـ  ٢٣ـ  ٢٠ـ  ١٤ِسيَرة 

  ٣٢٤ـ  ٣٢٠ـ  ٣١٨ـ  ١١٣ـ 
  

١١١  



  

  ش
  ٣٣٣  

  ٢٧٠ُشْرب 
  ٢٨٣ُشْرطّي 
  ٢٩٦ـ  ٢٩٥َشُرَف 
   ٣٨٦ـ  ١٠١ـ  ٩١َشَرف 

  ٢٧٧َشِره 
   ٢٧٥ـ  ١٧٢ـ  ١١٠ـ  ٢٩َشَره 

ير  dرI١٠٩ـ  ٦٥ـ  ٥٨ـ  ٤٣ـ  ٤٢ـ  ٣٣ِش 
  ٢٨٣ـ  ٢٤٧ـ  ٢١١ـ  ١١٦ـ  ١١٤ـ 

  ٣١َشِريَعة 
  ٣٨١ـ  ٣٤َشِريف 
  ٣٤٢َشْطر 
  ٣١٨ـ  ٢٧٧ِشَعار 

  ٣٧١ـ  ٣٤٦ـ  ٣٣٩ـ  ٣٢٢ َشَعرَ 
  ٢٣٢َشْعر 
  ٣٦٤ِشَفاء 
  ٣٩٩ـ  ٣٣٦ـ  ٢٣٣َشَكَر 
  ٣٢٥َشَمَخ 
  ٨َشْمل 

  ٣٠٧َشِميلَة 
  ٢٧٩َشنِيع 

 ٦٩ـ  ٦٦ـ  ٦٣ـ  ٦٢ـ  ٤٨ـ  ٤٥شIھواني 
 Iـ  ٢٦٧ـ  ٢٦١ـ  ٢٦٠ـ  ٢٥٩ـ  ٩٢ـ

ـ  ٢٨٩ـ  ٢٨٧ـ  ٢٨٥ـ  ٢٧٨ـ  ٢٧١
٢٩٥  

ـ  ٥٧ـ  ٥٦ـ  ٥١ـ  ٤٨ـ  ٣٠ـ  ٢٩َشIْھَوة 
  ـ  ٦٣ـ  ٦٢ـ  ٦١

  ٧َشائَِبة 
  ٢٧١َشاب 

  ٢٧٦ هَ َشابَ 
  ٣٤٤َشأْن 
  ٣٦٨َشاَن 

  ٢٨٠ـ  ٢٧٩ـ  ١٠٤ـ  ٦١َشاَھَد 
  ٢٧٤َشَبع 
  ٢٧٦َشبَِه 
  ٣٤٧َشَتَم 

  ١٨٤ـ  ١٦٠ـ  ١٥٧ـ  ١٥٦ـ  ٢٢َشَجاَعة 
  ٣٤٠َشِحيح 

  ٣٥٣ـ  ١٢٤َشْخص 
ة  qدIـ  ٢١٩ـ  ١٧٧ـ  ١٦١ـ  ١٦٠ـ  ١٢٥ِش
  ٣٣٧ـ  ٣٠٣ـ  ٢٦٠ـ  ٢٢١
  ٣١٩ـ  ٣١٨شدا 

  ٣٣٣ـ  ٣٢٨َشدْيد 
 ١١٢ـ  ١١١ـ  ١١٠ـ  ٧٧ـ  ٧٦ـ  ٢٧َشّر 

 Iـ  ٣٠٥ـ  ٣٠٤ـ  ٢٧٠ـ  ٢١٠ـ  ٢٠٨ـ
ـ  ٣٦٢ـ  ٣٦١ـ  ٣١٣ـ  ٣٠٧ـ  ٣٠٦
  ٣٦٧ـ  ٣٦٦ـ  ٣٦٥ـ  ٣٦٤ـ  ٣٦٣

 ٢٨٥ـ  ٢٧٥ـ  ٢٧٠ـ  ٢٦٩ـ  ٢٦٧َشَراب 
  ـ ٣٣١ـ  ٢٨٦ـ 

  
١١٢  



  

 ١٧٠ـ  ١٥٩ـ  ١٢٩ـ  ١١٩ـ  ١١٨ـ  ٦٧
 Iـ  ٢٧٠ـ  ٢٦١ ـ ٢٦٠ـ  ٢٥٢ـ  ١٨١ـ

ـ  ٢٧٨ـ  ٢٧٦ـ  ٢٧٥ـ  ٢٧٣ـ  ٢٧٢
ـ  ٣٢١ـ  ٣٠٢ـ  ٣٠٠ـ  ٢٩٢ـ  ٢٨٨
ـ  ٣٢٦ـ  ٣٢٥ـ  ٣٢٤ـ  ٣٢٣ـ  ٣٢٢
  ٣٣٠ـ  ٣٢٩ـ  ٣٢٨

 ٢٤٥ـ  ٢٣٨ـ  ٢٢٤ـ  ٢٠٤ـ  ١٤٧َشIيء 
 Iـ  ٣١٩ـ  ٢٨٧ـ  ٢٧٦ـ  ٢٦٩ـ  ٢٥٥ـ

ـ  ٣٤٨ـ  ٣٤٤ـ  ٣٣٦ـ  ٣٣٤ـ  ٣٢٨
  ٣٩٩ـ  ٣٧٣ـ  ٣٧٢ـ  ٣٦٩ـ  ٣٥٣
  ٢٨٤ـ  ٢٣٢َشْيخ 
  ٢٥٢ـ  ٧شيمة 
  ٣٢٢ـ  ٣٠٢َشْين 

  

  ص 
  

ـ  ٦٩ـ  ٦٦ـ  ٦٥ـ  ٦٤ـ  ٥٢ـ  ١٠َصاِحب 
 ١١٤ـ  ١١٣ـ  ٩٤ـ  ٨٦ـ  ٨٥ـ  ٨٤ ـ ٧٧
 Iـ  ١٨٢ـ  ١٦٦ـ  ١٤٥ـ  ١٤٠ـ  ١٣٣ـ

ـ  ٢٠٩ـ  ١٩٧ـ  ١٩٢ـ  ١٨٦ـ  ١٨٥
ـ  ٢٩٠ـ  ٢٧٥ـ  ٢٥٤ـ  ٢٥٢ـ  ٢١٦
  ـ ٣٢٢ـ ٣٠٤ـ  ٢٩٩ـ  ٢٩٧ـ  ٢٩١

ـ  ٣٥٦ـ  ٣٤١ـ  ٣٣٤ـ  ٣٣١ـ  ٣٢٥  
  ٤٠٠ـ  ٣٦٩

ـ  ٥٣ـ  ٥١ـ  ٤١ـ  ٣٧ـ  ٢٣ـ  ١٢َصIاَر 
ـ  ٢٨٢ـ  ٢٥١ـ  ٢٤١ـ  ١١٦ـ  ٦٧ـ  ٥٩

ـ  ٣٥٢ـ  ٣٤٨ـ  ٣٢٥ـ  ٣١٠ـ  ٣٠٣
  ٣٨٨ـ  ٣٥٧

  ٢٤١َصاَن 
  ١٦١ـ  ١٦٠ـ  ١٣٤َصْبر 
  ٢٢٧َصبِّي 

   ١٩٣ـ  ١٤١َصَحَب 
ة  q١١٨ِصح  
  ٢٦٨َصحو 
  ١٩٢َصْدر 
  ٣١٤ـ  ٣٠٢ـ  ١٤٩َصَدَق 
  ١٥٠ـ  ١٤٩ـ  ١٤٨ـ  ١٤٧ِصْدق 

  ٣٤٤ـ  ٣٣١َصِديق 
ـ  ٣١٧ـ  ٢٧٩ـ  ٢٤٩ـ  ٢٣٨ـ  ٧َصIَرَف 

ـ  ٣٤٢ـ  ٣٤١ـ  ٣٣٩ـ  ٣٣٦ـ  ٣٣١
٣٨٧  

  ١٨٩َصْرف 
  ٢٥٦ـ  ٥٠َصُعَب 
  ٣٩٤ـ  ٣٢٨ـ  ٣٢٧َصْعب 

  ٣٨٩ـ  ٢٢٣ُعَر صَ 
  ٢٢٢ِصَغر 

  ٣٤٢ـ  ١٢٦َصِغير 
  ـ  ٣٠٥ـ  ٦٠ـ  ٥٢ِصَفة 

  
١١٣  



  
  ٤٠٢ـ  ٣٦٣ـ  ٣١٦

  ٣١٨َصَفَح 
   ١٥٢َصفِّي 

  ٢٥٩ـ  ٤٢َص&َح 
  ١٥٢ حَ َصَل◌َ 
  ٣٤٧َصَنَع 

  ٣٦٨ـ  ٣١٥ـ  ١٤ُصوَرة 
  ٣٧٦َصْون 
  ٢٧٠ِصَياَنة 

  

  ض
  

  ٦٤ـ  ٦٢َضابِط 
  ٣٠٤ـ  ٢٣٧ـ  ١٩٧َضاّر 
  ٣٥٧ـ  ١٩٢ـ  ٩٢َضَبَط 
 ٣٠٠ـ  ٢٨٩ـ  ٢٤٤ـ  ١٢٢ـ  ١١٨َضIْبط 

  ٣٤٨ـ 
  ١٧٧َضِحك 

  ٢٠٩ـ  ١٧٦ـ  ١٧٣ِضّد 
  ٣٤٧ـ  ٣١٣ـ  ٧٤َضْرب 
 ١٦١ـ  ١٥٥ـ  ١٥٠ـ  ١٤٨ـ  ١٤١َضَرر 

  ٣٢٢ـ  ٣٠٦ـ  ١٧٦ـ 
  ٣٣٩َضُروَرة 

  ١٤٤ِضَعة 
  ٣٣٩ـ  ٢٩٣ـ  ٢٢٢ـ  ١٠٢ُضعف 

  

  
  ٣٤٢ـ  ٣٣٨ـ  ٣٣٣ـ  ٢٣٨َضِعيف 

  ١٨٦ـ  ١٣٤َضَمَن 
  ٣٤٠َضنِين 

  

  ط
  

  ٤٢ـ  ٣٩ـ  ٣٧َطائَِفة 
  ٣٧١َطاَب 
  ١٥٢َطاَعة 
  ٣٢٧ـ  ٧٥َطالِب 
  ٣٢٥َطاِمع 
  ٢٥٦ـ  ٣٦َطاَوَع 
ـ  ٣٦ـ  ٣٤ـ  ٣٢ـI  ٢٨ـ  ٢١ـ  ١٢َطْبIع 

ـ  ٢٠٢ـ  ٢٠١ـ  ١١١ـ  ١٠٠ـ  ٤٣ـ  ٤٢
ـ  ٣٧٠ـ  ٣١٣ـ  ٢٩٥ـ  ٢٥٦ـ  ٢٥١
  ٣٩٤ـ  ٣٨٤ـ  ٣٨٣
  ٣٤٢َطَبَقة 

  ٣٥٥ـ  ٢٧َطبِيَعة 
  ٢٧٧َطَرَب 
  ٣١٩ـ  ٣١٧َطَرَف 
  ١٢٨َطْرف 
ـ  ٣٩ـ  ٣٧ـ  ٢٠ـ  ١٣ـ  ١٢ـ  ٦طريIق 

ـ  ١٢٤ـ  ١٠٨ـ  ١٠٦ـ  ٨٩ـ  ٨٢ـ  ٦٢
ـ  ٢٥٨ـ  ٢٥٧ـ  ٢٥٣ـ  ٢٤١ـ  ١٧٤
  ـ ٢٧٨ـ  ٢٧٦ـ  ٢٦٠ـ  ٢٥٩

  
١١٤  



  
ـ  ٣١٧ـ  ٣١١ـ  ٣٠٧ـ  ٣٠٠ـ  ٢٧٩
ـ  ٣٧٥ـ  ٣٦٣ـ  ٣٤٨ـ  ٣٤٢ـ  ٣٣٠
  ٤٠٢ـ  ٤٠٠ـ  ٣٧٨

 ٣٣٢ـ  ٣٣١ـ  ٢٧٦ـ  ٢٧٥ـ  ٢٧٤َطَعIام 
  ٣٣٣ـ 

  ٢٧٦َطْعم 
ـ  ٣٣٤ـ  ٣٢٦ـ  ٣٢١ـ  ٢٧٠ـ  ٢٦٩َطلََب 
ـ  ٤٠١ـ  ٣٩١ـ  ٣٨٩ـ  ٣٨٧ـ  ٣٦٣
٤٠٣   

ـ  ١٣١ ـ ١٢٠ـ  ٩٤ ـ ٨٨ـ  ٨٠ ـ ٩َطلIَب 
ـ  ٣٣٥ـ  ٢٢٢ـ  ١٨١ـ  ١٧٢ـ  ١٦٢
٣٨٠  
  ٣٦٩ـ  ٣٠٩َطَمَع 
  ٣٢١ـ  ٢١٤َطَمع 
  ١٨٩َطّي 

  ٢٧٩ـ  ١٧٦َطْيش 
  

  ظ
  

  َظالِم
  ٣٧٨َظاِھر 
  ٨٧َظْرف 

  ٢٣١َظِريف 
  ٨٠ ـ ٣١ُظْلم 

  ٨٥َظلُوم 
 q٣٧٦ـ  ٣٧٥ـ  ٣٧٣ـ  ٣٦٩ـ  ٢٦٩َظن  

  

  

  ٣٧٥ـ  ٣٣٩َظّن 
ـ  ٢٥١ ـ ٢٢٨ـ  ١٣٢ـ  ١٢٤ـ  ٧٠َظَھIَر 
  ٣٤٩ـ  ٢٥٢

  

  ع 
  

  ٣٧١ـ  ٣٠٢ـ  ٢٥١َعاَب 
  ٤٠١َعاِجل 

  ٣٧٦ـ  ٣٣٧ـ  ١٥٠ـ  ٧٤ـ  ٣١َعاَد 
ـ  ٣٧ـ  ٢٩ـ  ٢٥ـ  ٢٣ـ  ١٩ـ  ١٢َعIاَدة 

 ١٠١ـ  ١٠٠ـ  ٨٣ـ  ٧٢ـ  ٦٣ـ  ٥١ـ  ٤٢
 Iـ  ١٢٨ـ  ١١٦ـ  ١٠٦ـ  ١٠٤ـ  ١٠٢ـ

ـ  ٢٥٩ـ  ٢٥٦ـ  ٢٥٠ـ  ٢٤٩ـ  ١٨٢
ـ  ٢٩٧ـ  ٢٨٧ـ  ٢٨٢ـ  ٢٧٨ـ  ٢٦١
ـ  ٣١٠ـ  ٣٠٤ـ  ٣٠١ـ  ٢٩٩ ـ ٢٩٨
  ٣٦٧ـ  ٣٢٨ـ  ٣٢٠ـ  ٣١٦

  ٢٤٩ـ  ١١٣ـ  ٨٢َعاِدل 
  ١٨َعاِدم 
ـ  ٣٠٢ـ  ٢٧٧ـ  ٢٧٥ـ  ١٦٦ـ  ١٤٨َعار 
  ٣٠٧ـ  ٣٠٦

  ١٣٢َعاِرض 
  ٣٧٧َعاِرف 
  ٣١٩َعاَشَر 
  ٣١٥َعاِشق 
  ٣٠٣َعاَقَب 

  
١١٥  



  
  ٣٤٢ـ  ٣٠١ـ  ٢١٥ـ  ٩٢َعاقَِبة 
  ٣٦٨ـ  ٣٥٧ـ  ٣٥٣ـ  ٣٥١َعاقِل 
  ٣٤٧ـ  ٢٤٧ـ  ٢٤٠َعالِم 

ـ  ٢٢٢ـ  ١٥٩ـ  ١٢٠ـ  ٨٨ـ  ١٤َعIالي 
   ٣٣٥ـ  ٣٠٨ـ  ٢٣٩
  ٣٦٦ـ  ٣٤٢ـ  ٢٧٩َعام 

ة  q٢٥٤ـ  ٢٤٦َعام  
  ٢٦١َعاَوَد 
  ٢٨٠ـ  ٢٧٩ـ  ٧٣َعْبد 

  ٢٠٦َعَبث 
  ٢٠٠ُعُبوس 

  ١٢٧َعَتب 
  ٣٤٧َعَثَر 

  ٣٤٧َعْثَرة 
  ٤٠٤ـ  ١٢٨َعْجز 

  ١٩َعِجيب 
  ٣٥٦ـ  ٣٢٣َعَداَوة 

 qدIـ  ١٣٥ـ  ١٢٦ـ  ١٢١ـ  ١١٨ـ  ١١٧َع
ـ  ٣٤٢ـ  ٢٥١ـ  ٢٢٨ـ  ٢٢١ـ  ١٦٩
  ٣٦٧ـ  ٣٦٦
ة  q٣٣٧ِعد  
  ٣٤٩ـ  ٢٨٨ـ  ٢٦٠ـ  ٣َعَدَل 
  ١٦٨ـ  ١٣٣ـ  ٢٢َعْدل 
  ٢٩٣ـ  ٢٦٨ـ  ١٦١ـ  ١٥٧ـ  ٧٠َعَدَم 
  ٣٣٥ـ  ١٣٤َعَدم 
و  u٣٢٢ـ  ٢٠٩ـ  ١٧٣ـ  ١٥٢َعد  

  ٢٧٧ـ  ٢٥٩ـ  ٣٦ُعُدول   
  ٢٨٥َعْرَبَدة 

ـ  ١٧٣ـ  ١٧٢ـ  ١٣٨ـ  ٧٤ـ  ٥٥ِعIْرض 
  ٢٨٥ـ  ٢٤٦ـ  ٢٤١ـ  ١٨٨ـ  ١٧٤

  ٢٥٢ـ  ٢٣٩َعَرض 
 ٣٤٥ـ  ٣٤٠ـ  ١٨٧ـ  ١٣٧ـ  ١٣٦َعَرَف 

  ٤٠٠ـ  ٣٩٥ـ  ٣٧٨ـ  ٣٧٧ـ  ٣٧٦ـ 
  ٢٥٣َعِريض 

  ٣٩١ـ  ٣٢٣ِعّز 
  ٣١٤َعِزيز 

  ٣١٤َعِزيَمة 
  ٥٠َعُسَر 
  ١٨١ُعْشق 

  ١٠٥َعِشيَرة 
 q٧٤َعض  
  ٢٢٢ـ  ١٦٢َعِطيqة 
ـ  ٢٥٤ـI  ٢٤٦ـ  ١٥٥ـ  ٩١ـ  ٣١َعُظIَم 
  ٣٩١ـ  ٣٩٠ـ  ٢٩٥ـ  ٢٦٤ـ  ٢٦٣

 ٣٨٩ـ  ٣٧٣ـ  ١٦٧ـ  ١٦٤ـ  ١٦٢ِعَظIم 
  ٣٩٤ـ 

  ٣٩١َعَظَمة 
 ١٥٠ـ  ١٤٦ـ  ١٤١ـ  ١٣٦ـ  ١٢١َعِظيم 

 Iـ  ٢٤١ـ  ٢٣١ـ  ٢١٤ـ  ١٦٣ـ  ١٥٥ـ
  ٣٨٩ـ  ٣٨١ـ  ٢٧٢ـ  ٢٤٧

  
١١٦  



  
ـ  ١١٩ـ  ١١٨ـ  ٩٤ـ  ٦٦ـ  ٦٣ـ  ٢٢ِعفqة 
ـ  ٣١٩ـ  ٢٧٧ـ  ٢٧٠ـ  ٢٦٩ـ  ٢٦٣
٣٢٤  

   ٢٤٩ـ  ٢٤٧ـ  ٦٤ـ  ٦٢َعفِيف 
  ٣٤٤َعفو 
   ٤٠٦ـ  ٣٩٨ـ  ٣٩٧ـ  ٢٦٨َعْقل 

  ٣٠١ـ  ٢٩٥ـ  ٢٩٤ـ  ٢٩٢َعْقلِّي 
ـ  ٢٧٩ـ  ١٧٦ـ  ١٤٩ـ  ٧١ـ  ٣٩ُعقُوَبIة 

٣٤٧  
Iِعل q٣١٧ـ  ١١٢ـ  ٨٣ـ  ٦٣ـ  ٤٤ـ  ١٠ة ـ 
  ٣٧٥ـ 

  ٢٦١َعلqَل 
ـ  ٣٢٦ـ  ٣٠٧ـ  ٣٠٦ـ  ٢٧٤ـ  ٢َعلIَِم 
ـ  ٣٦٤ـ  ٣٦٣ـ  ٣٦٢ـ  ٣٤٦ـ  ٣٢٩
  ٣٧٧ـ  ٣٧٦ـ  ٣٧٠ـ  ٣٦٨
 ٢٣٢ـ  ١٧٨ـ  ١٤٤ـ  ٩٤ـ  ٥٢ـ  ٣٨ِعْلم 

 Iـ  ٢٩٤ـ  ٢٩٢ـ  ٢٨٤ـ  ٢٦٣ـ  ٢٦٢ـ
ـ  ٣٠١ـ  ٢٩٩ـ  ٢٩٧ـ  ٢٩٦ـ  ٢٩٥
  ٣٤٦ـ  ٣٤٢ـ  ٣٢٠ـ  ٣١٩ـ  ٣١٧
  ٢٩٦َعلَِي 
 q٣٣١َعم  

  ٣٣٨َعَمَد 
  ٣١٧َعَمل 
  ٣٢٥ِعَنان 

  ٣٤١ـ  ٣٣١ـ  ٣١٧ِعَناَية   
   ١٠١ـ  ٤٢ُعْنُصر 

  ١٩٠ـ  ٩ى َعنَ 
َد  q٣٥٠َعو  

  ١٤٩ـ  ٣١ُعْوقَِب 
 ١٧٣ـ  ١٥٧ـ  ١٥٥ـ  ١٤٦ـ  ١٣٧َعIْون 

  ٣٣١ـ  ٣٢٩ـ 
  ١٢٨َعّي 

ـ  ٢٤٥ـ  ٢٤٤ـ  ١٢٤ـ  ٢٥ـ  ١٥َعْيIب 
ـ  ٣٦٩ـ  ٣١٣ـ  ٣٠٧ـ  ٢٥٢ـ  ٢٥١
ـ  ٣٧٥ـ  ٣٧٣ـ  ٣٧٢ـ  ٣٧١ـ  ٣٧٠
ـ  ٣٩٣ـ  ٣٧٩ـ  ٣٧٨ـ  ٣٧٧ـ  ٣٧٦
ـ  ٣٩٨ـ  ٣٩٧ـ  ٣٩٦ـ  ٣٩٥ـ  ٣٩٤
  ٤٠٠ـ  ٣٩٩
  ٤٠٠ـ  ٣٩٥ـ  ٣٧١َعيqَر 

  ١٢٠َعْيش 
  ٣٨٩ـ  ٣٣٤ـ  ٢٧٢َعْين 

  

  غ 
  

  ١٠٨ط َغابِ 
  ٣١َغاَضب 

  ٢٨َغالََب 
  ١١١ـ  ١١٠ـ  ٢٧ـ  ٢٥َغالِب 
  ٣٦٢َغالِط 
ـ  ١٦٢ـ  ١١٩ـ  ١٩ـ  ١٥ـ  ١٤ـ  ٤َغاَيIة 
  ـ ١٩٨ـ  ١٩٥

  
١١٧  



  
ـ  ٢٨٠ـ  ٢٧٥ـ  ٢٧٤ـ  ٢٧٠ـ  ٢٢٢
ـ  ٣١٧ـ  ٣١٦ـ  ٣١٥ـ  ٣١٤ـ  ٣٠٨
  ٤٠٣ـ  ٤٠١ـ  ٣٨٧ـ  ٣٧٩
  ١٠٧َغَبَط 
  ١٨٦َغْدر 

 ٣١٧ـ  ٣٠٨ـ  ١٣٧ـ  ٥١ـ  ٩ـ  ٣َغَرض 
   ٣٦٣ـ  ٣٣٧ـ  ٣٣٤ـ  ٣٢٦ـ 

  ٣٤٥ـ  ٣٤٢َغِريب 
  ٣٧٠ـ  ٤٠ـ  ٢١َغِريَزة 
  ٨٥َغُشوم 
  ٣٣١ـ  ٣١٨َغش 

  ٢٩٣َغْشَية 
  ٥٤َغْصب 
 q٣٣١َغض  
  ١٢٨َغّض 

  ٣٤٩ـ  ٣٤٧ـ  ٣٤٦ـ  ٢٦٤َغِضَب 
ـ  ٧٣ـ  ٧١ـ  ٧٠ـ  ٦٩ـ  ٣١ـ  ٢٩َغَضب 

ـ  ١٦٦ـ  ١٢٧ـ  ١٢٥ـ  ٨٣ـ  ٨٠ـ  ٧٤
ـ  ٢٨٢ـ  ٢٨١ـ  ٢٨٠ـ  ٢٧٩ـ  ١٧٦
  ٣٤٩ـ  ٣٤٨ـ  ٣٠٣ـ  ٢٨٨ـ  ٢٨٤

  ٣٤٩ـ  ٣٤٦َغْضَبان 
ـ  ٨٣ـ  ٨٢ـ  ٧٥ـ  ٧٠ـ  ٦٨ـ  ٤٥َغَضبّي 

  ـ  ٨٨ـ  ٨٧ـ  ٨٦

 ٢٨٣ـ  ٢٨٢ـ  ٢٨١ـ  ٢٧٩ـ  ٢٥٩ـ  ٩٢  
 Iـ  ٢٨٩ـ  ٢٨٧ـ  ٢٨٦ـ  ٢٨٥ـ  ٢٨٤ـ

  ٣٥٧ـ  ٣٥٥ـ  ٣٤٨ـ  ٣٠٠ـ  ٢٩٥
  ٨٥َغُضوب 

ـ  ٢٩٩ـ  ٩٨ـ  ٩٧ـ  ٧٩ ـ ٥٢ـ  ٣َغلIََب 
  ٣٣٩ـ  ٣٠٧
  ١١٢ـ  ٨١ـ  ٨٠ـ  ٧٥ـ  ٦٩َغلََبة 
   ٢٧٤ـ  ٢٨٤ـ  ٢٦٩َغلَط 
  ٢٠٢ـ  ٢٠١ِغلَظ 

  ٣٠٣َغْمَرٍة 
  ٣٢٦ـ  ٢٥١ـ  ٢٤٦َغنِّي 
ـ  ٢٥٠ـ  ٢٤٩ـ  ٢٠٥ـ  ١١٩ـ  ٦٧ِغَنIى 
٢٥٢  
  ٣٦٧َغْيَبة 
ـ  ١٥٨ـI  ١٥٣ـI ١٤٤ـ  ١٤٠ـ  ١٣٨َغْير 
ـ  ١٨٤ـ  ١٧٧ـ  ١٦٨ـ  ١٦٦ـ  ١٥٩
ـ  ٢٢١ـ  ٢١٧ـ  ٢٠٩ـ  ٢٠٨ـ  ١٨٥
ـ  ٢٣٨ـ  ٢٣٥ـ  ٢٣٢ـ  ٢٢٩ـ  ٢٢٤
ـ  ٣٠٦ـ  ٢٧٦ـ  ٢٥٣ـ  ٢٤٧ـ  ٢٤١
ـ  ٣٣٦ـ  ٣٣٥ـ  ٣٣٤ـ  ٣٣٣ـ  ٣١٦
ـ  ٣٦٣ـ  ٣٤٩ـ  ٣٤٧ـ  ٣٤٦ـ  ٣٤٤
ـ  ٣٧٤ـ  ٣٧٣ـ  ٣٧١ـ  ٣٦٨ـ  ٣٦٤
  ٣٧٧ـ  ٣٧٦
  ١٦٦ـ  ١٦٤ِغيَرة 

  
١١٨  



  
  ٣٦٤ظ َغيْ 

  ٢٠٨ـ  ١٥١َغْيلَة 
  

  ف
  

   ٣١٢ـ  ٣٠٩ـ  ٣٠٨َفاَت 
  ٢٦٣ـ  ٢٤٧ـ  ٥٣ـ  ٥٢ـ  ٣١َفاِجر 

  ١٧٦ـ  ٦٧ـ  ٦٢َفاِحش 
ـ  ١٨٢ـ  ١٧٤ـ  ١٧٠ـ  ١٤٨ـ  ٩٤َفاِحَشة 

  ٢٧٧ـ  ٢٧٥ـ  ٢٦٧
  ٢٧٧ـ  ٢٧٤َفاِخر 
  ٢٥٤ـ  ٢٩َفاَرَق 

ـ  ٢٤٩ـ  ٢٢٨ـ  ٢٠٤ـ  ١١٣ـ  ١َفاِضIل 
  ٣٣٧ـ  ٢٥٥
  ٣٣١ـ  ٢٧٥ـ  ١٠َفاِعل 
  ٣٣٨َفاَقة 
  ٢٨٣فِْتَنة 
  ١٨٢ـ  ١٧٠فُْجر 

  ٢٥٢ـ  ٦٣ـ  ٣١فُُجور 
  ٣٠٣ـ  ٢٨٠ـ  ١٢٢ـ  ٥٣ـ  ٥٢فُْحش 
  ٨َفْخر 
  ٣٩٩ـ  ١٩َفَرح 

  ٢١٠فُْرَصة 
  ٣٣٧َفَرَغ 
َق  q٣٣٨ـ  ٣٣٥َفر  

  ٣٠٧َفَزع   
  ١٤٦ـ  ١٣٣ـ  ١٢٦َفَساد 
  ١٨٧َفَسَد 

  ٣١٩َفَصاَحة 
  ٤٠٣َفْصل 
ـ  ١٣١ـ  ١٢٩ـ  ٥٢ـ  ١٩ـ  ١١ـ  ٦َفْضل 
ـ  ٣٠٧ـ  ٢٩٦ـ  ٢٤٨ـ  ٢٢٨ـ  ١٤٤
  ٣٥٨ـ  ٣٥٦ـ  ٣٤٢ـ  ٣٣٩ـ  ٣١٨

  ٣٦١َفِضَل 
  ٣٣١َفْضلَة 

  ١٣٩ـ  ١٢٧فُُضول 
  ٣٢٢َفِضيَحة 
  ٣٥٨َفِضيل 
 ١٠٣ـ  ٩٩ـ  ٩٧ـ  ٩٤ـ  ٩٣ـ  ٨٨َفِضيلَة 

 Iـ  ١٢٦ـ  ١٢١ـ  ١١٨ـ  ١١٧ـ  ١١٢ـ
ـ  ٢١٧ـ  ١٩٦ـ  ١٥٩ـ  ١٥٥ـ  ١٤٣
ـ  ٢٣٤ـ  ٢٢٨ـ  ٢٢٧ـ  ٢٢٥ـ  ٢٢٢
ـ  ٢٩٢ـ  ٢٥٥ـ  ٢٥٢ـ  ٢٤٨ـ  ٢٤٣
ـ  ٣١٠ـ  ٣٠٨ـ  ٣٠٠ـ  ٢٩٤ـ  ٢٩٣
ـ  ٣٦٥ـ  ٣١٦ـ  ٣١٥ـ  ٣١٣ـ  ٣١٢
ـ  ٣٨٩ـ  ٣٨٧ـ  ٣٨٣ـ  ٣٧٩ـ  ٣٧٨
  ٤٠١ـ  ٣٩١
  ٢٤٤َفَظَن 
  ٣٩٨ـ  ٣١٩فِْطَنة 

  ١٧٦فظ 

  
١١٩  



  
ـ  ٢٧٠ـ  ٢٦١ـ  ١١٦ـ  ٨١ـ  ٢١َفَعIَل 
ـ  ٣٢٤ـ  ٣٠٧ـ  ٣٠٣ـ  ٢٨٧ـ  ٢٨٢
  ٤٠١ـ  ٣٦٢ـ  ٣٤٦ـ  ٣٤٥
ـ  ٩٤ـ  ٨٩ـ  ٨٨ـ  ٧٧ـ  ٢١ـ  ٦فِْعIل 
ـ  ٢٦٨ـ  ٢٦١ـ  ٢٥٩ـ  ٢٢٤ـ  ١٩٩
ـ  ٣٤٥ـ  ٣٤٣ـ  ٣٤٠ـ  ٣٣٩ـ  ٢٨١
ـ  ٣٦٧ـ  ٣٦٥ـ  ٣٦٤ـ  ٣٦٣ـ  ٣٦١
  ٣٩٩ـ  ٣٦٩
  ٣١٧َفَقَد 
  ٣٣١ـ  ٢٥٢َفْقر 

  ٣٦٦ـ  ٥١ط َفقَ 
  ٣٥٦ـ  ٣٣٣ـ  ٢٥٢ـ  ٢٤٧َفقِير 
َر  q٣٦٨ـ  ٩٢َفك  
ـ  ١١٥ـ  ٩٠ـI  ٣٤ـ  ٢٩ـ  ٢٨ـ  ٢فِْكIر 
ـ  ٣٠٦ـ  ٣٠١ـ  ٢٩٥ـ  ٢٨٨ـ  ٢٨٧
٣٥٨  

  ٣٢٠َفّن 
َن  q٤٠٣َفن  
  ٤٠٣َفِھَم 
  ٣٢٣َفْور 
  ٣٣٥ـ  ١٠٦َفْوق 

  ق  

  
  ٢٨١ـ  ٧٨َقاَبَل 
  ١٣٣َقاتِل 
  ٣٥٦ـ  ٣٥٥ـ  ٣٣٩ـ  ٣٢٥َقاَد 

  ٤٠٤ـ  ٣٤٤ـ  ١٢٦َقاِدر 
  ١٧٤ـ  ١٢٤َقاِرَعة 

  ٣٩٦ـ  ٣١١ـ  ٢١ـ  ١٠قال 
  ٣٣٠ـ  ٣٢١ـ  ٦َقانون 

  ١١٣اِھر قَ 
  ٢٧٧ـ  ٢٠٦َقَباَحة 

  ٣٦٨ـ  ٢٩٨ـ  ٢٨٨ـ  ٢٠٧ـ  ١٧٢َقَبَح 
 ٣٠٢ـ  ٢٧٥ـ  ١٨٣ـ  ٣٨ـ  ٣٥ـ  ٣٤قُْبح 

  ٣٦٩ـ 
  ٤٣ـ  ٤٢َقبَِل 

  ٣٩٩قُُبول 
ـ  ١٧٥ـ  ١٤١ـ  ١٢٢ـ  ١١٥ـ  ١٠٤َقبِيح 
ـ  ٢٢٣ـ  ٢١٨ـ  ١٩٥ـ  ١٩٣ـ  ١٨٣
ـ  ٢٨٥ـ  ٢٧٥ـ  ٢٦٨ـ  ٢٥٧ـ  ٢٣٧
  ٣٦٩ـ  ٣٦٥ـ  ٣٠٣ـ  ٣٠١ـ  ٢٩٠
   ٢٣٥ـ  ٢١٠ـ  ١٩٤ـ  ١٧٩قَُبْيل 
  ٣٥١َقبِيل 

  ٨١َل ـَقت
  ٧٣ـْل َقت

ة  q١٧٩ـ  ٧٩َقح  

  
١٢٠  



  
  ٢١٤َقَدَح 
  ٣٤٤ـ  ٣٣٣ـ  ٢٩٥ـ  ٧٤َقِدَر 
ـ  ٣٤١ـ  ٣٣١ـ  ٢٢٤ـ  ١٢٤ـ  ١١٩َقIْدر 
  ٣٩٠ـ  ٣٨١ـ  ٣٨٠ـ  ٣٤٤
  ٢٧٧ـ  ٢١٢ـ  ١٣٨ـ  ١٢٥قُْدَرة 
َس  q١َقد  

َم  q٤٠٢ـ  ٣٣١َقد  
  ١٨قَِدم 

  ٣٢٨ير َقدِ 
  ٣١٨قِراَءة 
  ٣٢٠ـ  ١٠٤َقُرَب 
  ٢٦٠َقَرم 

  ٣٣٨َقِريب 
  ٢٨٤ـ  ١٨٤َقَساَوة 

  ١١٨ْسر قَ 
  ٣٤٢ـ  ٣٣٨ـ  ٣٣٧قِْسط 
  ٢٤٢ـ  ١١٧ـ  ١٠قِْسم 
  ٢٨٤َقَسى 

  ١٣٣َقَصاص 
ـ  ٣٣٦ـ  ٣٣٠ـ  ٣٢١ـ  ٣٠٥ـ  ٧٧َقَصIَد 
٣٩٦  

  ١١٨ـ  ٧ْصد قَ 
َر  q٣٠٩ـ  ٣٠٥ـ  ٢٨٠َقص  

  ٢٢٢قُُصور 
  ٣١٦ـ  ١٤َقْصَوى 

  ٣٣١ـ  ٢١٤ـ  ١٩٠َقَطَع 
  ٢٤٩ِعَد قَ 

   q٢٨٤ـ  ١٣٥َقل  
  ٢٨٤ـ  ١٥٥ـ  ١٤٦َقْلب 

Iقِل qـ  ٢٠٠ـ  ١٨٢ـ  ١٧٩ـ  ١٣٧ـ  ١٢٧ة ـ
  ٢٣٩ـ  ٢٠٢
  ١٦١َقلَق 
  ٢٢٢ـ  ٢٦َقلِيل 
  ٣٢٣ـ  ٨٢ـ  ٣١َقَمَع 

Iـ  ٢٧٨ـ  ٢٧١ـ  ٢٦٢ـ  ٢٦٠ـ  ٥٠ع َقْم
  ٢٩٥ـ  ٢٧٩
  ٣١٤َقِميًنا 
  ٢٧٧ـ  ٢٣٩ـ  ١٢١ـ  ١٢٠َقَناَعة 

  ٣٠٩َقَنَع 
  ٢٣٩ـ  ١٧٢قُْنَية 
  ٤٠٠ـ  ٣٢٣ـ  ٢٨١ـ  ٦٢ـ  ٤٩َقَھَر 
ـ  ٢٨٦ـ  ٢٧٣ـ  ١٢٠ـ  ٩٤ـ  ٣٩َقْھIر 
  ٣٨٦ـ  ٣٨٥ـ  ٣٠٠
ة  qوIُـ  ١٠١ـ  ٩٢ـ  ٤٧ـ  ٤٦ـ  ٤٥ـ  ٣٤ق
ـ  ٢٨٥ـ  ٢٧٢ـ  ٢٥٩ـ  ١١٩ـ  ١١٢
  ٣٥١ـ  ٣٠٠ـ  ٢٩٥ـ  ٢٩٠ـ  ٢٨٧
  ١٣٣َقَود 

ـ  ٤٠٣ـ  ٢٥٣ـ  ١٩٤ـ  ١٣٦ـ  ١٠َقIْول 
٤٠٥  
  ٧٣َقْوم 

ي  dوIـ  ٣٠٧ـ  ٢٩١ـ  ٢٩٠ـ  ٧٠ـ  ٤٩َق
٣٣٩  
ى  q٢٩١ـ  ٢٦٧قو  

  
١٢١  



  
  ٢٥٩قَِوى 

  ٢٩٧ـ  ٢٩٥ـ  ٢٩٣ يَ َقوِ 
  

  ك
  

  ٢٥٢َكاَد 
  ٣٢٣َكاَشَف 
  ٣٨٣ـ  ١٩َكاِمل 
ـ  ٢٠ـ  ١٩ـ  ١٨ـ  ١٥ـ  ١١ـ  ٧ـ  ٥َكIاَن 

ـ  ٤٨ـ  ٤٧ـ  ٤٣ـ  ٤٢ـ  ٤٠ـ  ٣٤ـ  ٢١
  ٥٢ـ  ٥١

  ٣٥٦ـ  ٢٠٢ـ  ٢٠١ـ  ١٩٦ـ  ١٤٣ِكَبر 
  ٣٨٧ـ  ٣٤٢ـ  ١٢٦َكبِير 

ـ  ٢٩٦ـ  ٢٩٢ـ  ٢٦٤ـ  ٢٠ـ  ١ِكَتIاب 
٣١٨  

  ١٤١ـ  ١٣٩ْتَمان كُ 
  ٢٨٤ـ  ٧٠َكُثَر 

ـ  ١٨٢ـ  ١٧٧ـ  ١٧٣ـ  ١٢٧ـ  ٥٢َكْثIَرة 
  ٢٧٥ـ  ٢٤٨ـ  ٢٤٧ـ  ٢٤٦ـ  ٢٣٠
ـ  ١٠٠ـ  ٤٣ـ  ٢٦ـ  ٢٤ـ  ٢٣ـ  ٢٢َكثِيIر 
ـ  ٣٠٦ـ  ٢٧٤ـ  ٢٧٢ـ  ٢٤٤ـ  ٢٣٨
  ٣٩٤ـ  ٣٧٧ـ  ٣٧٦ـ  ٣٧٣ـ  ٣٥٣
  ٢٠٧ـ  ٢٠٦ـ  ٢٠٤ـ  ١٥٠َكِذب 

  ٢٢٧ـ  ٢٢٦َكَراَمة 
ة  qـ  ٢١٣ـ  ٢٠٠ـ  ١٤٢َكَراِھي  

  ٢٣٢  
  ٣٤٢ـ  ٣٣٠َكَرم 
  ٣٩٢ـ  ٣٠٥ـ  ٢٩٩ـ  ١٩٥َكِرَه 
  ٣٣٩ِكْره 

  ٣٤ـ  ٧َكِريم 
  ٣٣٥ـ  ٢٣٣َكَسَب 
  ٣٢٣َكَسَر 

  ٣١٧َكَشَف 
 qفIIـ  ٢٧٦ـ  ٢٦١ـ  ٩٢ـ  ٨٩ـ  ٦٧َك
  ٢٩٠ـ  ٢٨٠
  ٩٤َكّف 

  ٣٤١اَية ِكفَ 
ـ  ١٧٨ـ  ١٧٧ـ  ١٧٢ـ  ٧٥ـ  ٧ـ  ٦ُكIّل 

ـ  ٢٤٣ـ  ٢٢٣ـ  ٢١٨ـ  ١٨٥ـ  ١٨٣
ـ  ٣٥٣ـ  ٣١٥ـ  ٣١٣ـ  ٣٠٨ـ  ٢٦٨
  ٣٧٤ـ  ٣٧١ـ  ٣٥٧ـ  ٣٥٤
  ١٧٧ـ  ١٣٩ـ  ١٢٨ـ  ١٢٧َك&َم 
  ٣٤٦َكْلب 
  ٢٨٨ـ  ٢٨٠ـ  ٢٧٨ـ  ٢٧٣ُكلِيqة 

 ١٩٨ـ  ١٩ـ  ١٥ـ  ١٣ـ  ٨ـ  ٥ـ  ٤َكَمIال 
 Iـ  ٣٤٦ـ  ٣٢٥ـ  ٣١٧ـ  ٣١٦ـ  ٣١٥ـ

ـ  ٣٦٩ـ  ٣٦٨ـ  ٣٦١ـ  ٣٥٩ـ  ٣٥٠
  ٤٠٤ـ  ٤٠١ـ  ٣٨٩ـ  ٣٨٢ـ  ٣٧٨

  ٤ لهَكَما
  ٢٣٢َكنِيَسة 

  
١٢٢  



  

    ل

  ١٤٥لَقَِي 
  ١٧٤ـ  ٥٢لَُھو 

  ١٤٧لَْھَجة 
  ٣٩٩لَْوم 
  ٣١٨لَْيل 

  

  م
  

  ١٧١َماء 
  ٣٣١َمائَِدة 
  ٣٢٧َمأَْخذ 
  ٣٩٩ـ  ٢٣٨ـ  ٢٣٧ـ  ٢٣٥ـ  ١٩َماِدح 
  ٣٣٠ـ  ٢٧٦ـ  ٢٧٥ـ  ٢٧٤ـ  ٤٨َمأَْكل 
  ٦١ـ  ٥٢َماََل 
ـ  ١٢٣ـ  ١٢٠ـ  ٨٠ـ  ٥٦ـ  ٥٥ـ  ٥٤َمال 
ـ  ١٧٢ـ  ١٥٣ـ  ١٤٣ـ  ١٤٠ـ  ١٣٨
ـ  ٢٤١ـ  ٢٣٩ـ  ٢٢٤ـ  ١٨٨ـ  ١٧٣
ـ  ٢٥٢ـ  ٢٥١ـ  ٢٤٩ـ  ٢٤٧ـ  ٢٤٦
ـ  ٣٣٧ـ  ٣٣٥ـ  ٣٣٤ـ  ٣٣٠ـ  ٢٥٤
  ٣٦١ـ  ٣٤٤ـ  ٣٤٣ـ  ٣٤٢ـ  ٣٤١
  ٦٧ـ  ٦٥ـ  ٢٥َمالِك 

  ٣١٧َماِھَية 
  ١٧٧ـ  ١٧٦ـ  ١٢٧ُمَباَدَرة 
  ١١ُمَباَراة 

  
  ٢٤١_ئِق 
  ٢٦٢_ََزَم 
  ١٦٨ـ  ١٤٨_َِزم 
  ١٢٣لَئِيم 
  ٤٠١ـ  ٣٠٧لَبَِث 
  ٢٣٢لِْبس 
  ١٩٠لََثَم 

  ٧٩لََجاج 
ـ  ٢٧٧ـ  ٢٥٤ـ  ١٨٤ـ  ١٦٦ـ  ١٣٥لَِحَق 
٣٦٤  
  ١٠٧لََحَظ 
  ٧٤لِْحَية 

 q٥٢ لَذ  
ة  q٦٢ـ  ٦١ـ  ٥٦ـ  ٥٥ـ  ٥١ـ  ٤٨ـ  ١٩لَذ 

ـ  ١٧٠ـ  ١٥٩ـ  ١٣١ـ  ١١٨ـ  ٦٧ـ  ٦٣ـ 
ـ  ٢٨٨ـ  ٢٧٨ـ  ٢٦٠ـ  ٢٣٩ـ  ١٨١
ـ  ٣٢٨ـ  ٣٢٦ـ  ٣٢٢ـ  ٣٢١ـ  ٣٠٢
٣٢٩  
  ٤٠٠لَِزَم 

  ٢٣٢لُُزوم 
  ٣١٨ـ  ١٩٢ـ  ١٣٤ـ  ١٢٢لَِسان 
  ٧٤لََطَم 
  ٢٦٦لَِعب 

  ٢٤٩لَُعْمِري 
  ٢٠٢ـ  ٢٠٠ـ  ١٤٥لَِقاء 

  
١٢٣  



  
  ٢٧٥ـ  ٤٨ُمَباَضَعة 

  ٢٧٤ُمَبالََغة 
  ١٥٩ـ  ١٤٣ُمَباَھاة 
  ٩ُمْبَتِدئ 

 d١٥٤ر ُمَبذ  
  ٣١٦ـ  ١٤٦ـ  ١٢٦ُمْبِغض 

  ١٩٥ُمَبلdغ 
  ١٩ُمْبِھج 

  ١١١َمْتُبوع 
  ٣٥٤ُمَتَحاّب 
ز  d٣١٥ُمَتَحر  
  ٣١٩ـ  ١١٦ُمَتَحقdق 
  ٣٥٩ُمَتَحنdن 
  ١٠ُمَتَخلdف 
  ٣٠٢ُمَتَداَول 
  ١٨٣ُمَتَرفdه 

ل  d٣١٣ُمَتَسو  
  ١٠٨ُمَتَشبdه 

ف  d١٦٦ُمَتَصر  
  ٣٠٦ُمتqِصل 

  ٢٧١ـ  ١٤٤َتَصنdع مُ 
ر  d٣٢٨ُمَتَعذ  

ض  d١٦٦ُمَتَعر  
ر  d٣٢٧ُمَتَعس  
  ٢٧٣ُمَتَعفdف 
  ٢٧٢ُمَتَعمdل 
  ٢٦٠ـ  ١١٩ُمتqَفق 
  ٣١٤ُمَتَفقdه 

م    d٣١٨ُمَتَقد  
ك  d٣٣٦ـ  ٢٧٠ُمَتَمس  
  ٢٩٠ُمَتَمكdن 
  ٣٩٢ُمَتَملdق 
  ١٢٩ُمَتَميdز 

  ٣٥١ـ  ١٣١ُمَتَناِسب 
ه  d٥ُمَتَنز  
م  d٢٣١ـ  ١٨٣ُمَتَنع  

  ٢٧٧ـ  ٢٦٦ـ  ٢٦٣ُمَتَھتdك 
  ٣١٤ـ  ٢٧٥ُمَتَھيdى 
  ٣٥٤ُمَتَواّد 

  ١٤٤ُمَتَواِضع 
  ٣٣٥ُمَتَوان 
  ٣٨٣ـ  ٧٥ُمَتَوثdب 
ط  d١٠٣ـ  ٨٦ـ  ٦٦ُمَتَوس  
م  d١٠ُمَتَوس  

 q٦٢ي ُمَتَوق  
  ١٨٥ـ  ٥٩ُمَتَولdي 
  ٣١٦ـ  ٣١٥ـ  ٢٩٧ـ  ٢٧٧ُمَتَيقdظ 
  ٣٤٢ُمَثابِر 
  ٣٦٧ ـ ٣٦٦ـ  ٣٠٤َمَثل 

  ٢٨٥ثِير مُ 
  ١٨٨ُمَجاَحَدة 
  ٢٣٨ـ  ٢٣٧ـ  ٢٣٣ُمَجاَزاة 

ـ  ٢٨٤ـ  ٢٨٣ـ  ٢٦٢ـ  ١٢٣ُمَجالََسIIة 
  ٣٢٠ـ  ٢٩٧

  ٣٠١ُمَجاَھَدة 

  
١٢٤  



  
  ٢٦٩ُمَجاِھر 

  ٢٦٧ـ  ١٧٩ـ  ١٧٠ُمَجاَھَرة 
  ٦١ـ  ٢٧ـ  ٢٦َمْجُبول 
  ٣١٥ـ  ٣٦ُمْجَتِھد 

  ١٤٨ـ  ١٣٤ُمْجِحف 
  ٤٠٦ـ  ١٥٩ـ  ٨َمْجد 

  ٣٦٨ـ  ٣٠٤ـ  ٣٠٣ـ  ٢٢٠ـ  ١٦١ُمْجِدي 
  ٢٢٩َمْجَرى 
ـ  ٢٦٢ـ  ٢٣٣ـ  ١٧٤ـ  ١٢٢ـ  ٥٢َمْجلِس 

ـ  ٣١٩ـ  ٢٧٠ـ  ٢٦٩ـ  ٢٦٦ـ  ٢٦٤
٣٢٠  

  ٣٧٤َمَحال 
  ٣٤٦ـ  ٢٨٠ُمَحاَوَرة 

ـ  ٣٥٩ـ  ٣٥٠ـ  ٣٤٦ـ  ٧٥ـ  ٥٦ُمِحIّب 
  ٣٧٨ـ  ٣٦٩ـ ٣٦٨ـ  ٣٦١ـ  ٣٦٠

  ٢٥٣ُمَحبqب 
ـ  ١٢٩ـ  ٨٨ـ  ٨١ـ  ٨٠ـ  ٦٩ـ  ٥٤َمَحبqة 
ـ  ٢٧٥ـ  ٢٣٨ـ  ٢٣٥ـ  ٢٢٧ـ  ١٣٢
  ٣٥٨ـ  ٣٥٠

  ٢٥٣َمْحُبوب 
  ٣٤٣ـ  ٣٣٤ـ  ٣٣٢ُمْحَتاج 
  ١٢٢ـ  ٦٢ُمْحَتِشم 
ـ  ٢٩٠ـ  ٢٥٢ـ  ٢٤٩ـ  ٢٣٩ِمْحَسIIَنة 

ـ  ٣١٦ـ  ٣١١ـ  ٣١٠ـ  ٣٠٧ـ  ٣٠٠
 ـ  ٣٨٧ـ  ٣٨٤

  ٤٠٢ـ  ٤٠١ـ  ٣٩٤ 
ل  d٣٦٨ـ  ٣٢٩ُمَحص  
  ٢٥٢ـ  ٦٢ـ  ٥٣َمْحُظور 

  ٢٦٤ـ  ٢٣٣ـ  ١٢٢َمْحفِل 
  ٣١٦ـ  ١٤٤َحل مَ 

ـ  ٣٧ـ  ٣١ـ  ٢٦ـ  ٢٢ـ  ١٨ـ  ١٢َمْحُمود 
ـ  ١٢٦ـ  ٨٩ـ  ٨٨ـ  ٨٢ـ  ٦٢ـ  ٤٣ـ  ٤٠

ـ  ١٤١ـ  ١٣٦ـ  ١٣٣ـ  ١٣١ـ  ١٢٨
ـ  ٢٣٦ـ  ٢٢٩ـ  ٢٢٧ـ  ١٥٩ـ  ١٥٢
ـ  ٢٥٩ـ  ٢٥٧ـ  ٢٥٦ـ  ٢٤٥ـ  ٢٤٣
  ٣٦٦ـ  ٣١٠ـ  ٣٠٠ـ  ٢٧٨
  ٣٤٤ـ  ١٣٢ِمْحَنة 
  ٣٨٤ـ  ١٣ُمِحيط 

ـ  ٢٧٠ـ  ١٧٤ـ  ١٢٢ـ  ١٠٥ُمَخالََطIة 
  ٣٢٢ـ  ٢٩٧ـ  ٢٨٣

  ٢١٥ـ  ١٥٦َمَخاِوف 
  ٣١٩ُمَخصqص 

  ٤٠١ُمَخلqد 
ة  q٢٨٢ُمد  

   ٢٣٨ـ  ٢٣٣ـ  ٢٢٨ـ  ٢٢٧ُمِدَح 
  ٣٩٩ـ  ٢٣٦ـ  ٢٣٥ـ  ٢٣٣ـ  ٢٢٦َمْدح 

  ٣٣٦ُمْدِخر 
ن  q٢٠ُمَدو  

  ٣٢٠ُمَذاَكَرة 
 ٨٤ُمَذلqل 

  
١٢٥  



  
ـ  ٢١١ـ  ١٠٦ـ  ٢٤ـ  ١٢ـ  ٧َمIْذُموم 

  ٣١٦ـ  ٣٠٠ ـ ٢٥٦ـ  ٢٤٤
 q١٩َمر  

  ٣٢٥ـ  ٢٥٧ـ  ٢٥٦َمَراد 
  ٣٢٥ـ  ٣١٠ُمَراَعاة 

  ١٢ـ  ٥ُمْرَتاض 
ـ  ١٤٤ـ  ١٢٠ـ  ١٠٧ـ  ٨٨ـ  ٩ـ  ٣َمْرَتَبة 
ـ  ٢٣٩ـ  ٢٢٢ـ  ١٦٣ـ  ١٦٢ـ  ١٥٩
  ٣٩٤ـ  ٣٨٠ـ  ٣٠٩ـ  ٢٩٦

   ٣٢١ُمْرَتَضاة 
  ٦١ُمْرَتِكب 
  ١٣٢َمْرُحوم 
  ٣٠٨ـ  ٣٠٠ـ  ٢٧٨ـ  ١٠٨ـ  ١٠َمْرِضّي 

  ٣٠٠ب َمْركَ 
 ١٩١ـ  ١٨٤ـ  ١٦٠ـ  ١٣٩ـ  ١٣٢ُمَركqب 

  ٢١٩ـ  ٢٠١ـ 
  ٩٤ُمُروَءة 

  ١٧٤ـ  ١٢٢َمْزح 
  ٦١ُمَساَعَدة 

  ٣٤٤ـ  ١٥٣ـ  ١٢٣َمْسأَلَة 
  ١١ُمَساَواة 
  ١٠ُمْسَتْثَنى 
  ١٤٩ُمْسَتِجير 
ـ  ٣٢٦ـ  ٢٣٥ـ  ١١٩ـ  ١١٧ُمْسIَتَحّب 

٣٦٦  

ـ  ١٢١ـ  ١١٧ـ  ١١٥ـ  ٦١ـ  ٩ُمْسَتْحَسن   
ـ  ١٥٠ـ  ١٤٨ـ  ١٤٦ ـ ١٣٣ـ  ١٢٩
ـ  ١٦٧ـ  ١٦١ـ  ١٥٧ـ  ١٥٥ـ  ١٥٤
ـ  ٢٣٧ـ  ٢٣٣ـ  ٢٣٢ـ  ٢٣١ـ  ٢٠٩
ـ  ٢٥٣ـ  ٢٤٩ـ  ٢٤١ـ  ٢٤٠ـ  ٢٣٨
ـ  ٣٤٥ـ  ٣٢٦ـ  ٣٢١ـ  ٢٦١ـ  ٢٦٠
٣٩٩  

  ٣٦٤ـ  ٢٢٣ـ  ١٥٧ـ  ١١٦ُمْسَتِحّق 
  ٣١٦ُمْسَتْحقِر 
  ١٢٨ُمْسَتْحَيا 

  ٦٥ُمْسَتْرِسل 
  ٢١٢ُمْسَتْرفِد 

  ٣٦٨ُمْسَتْشِرف 
  ١٧٩ْسَتْشَنع مُ 

  ٣١٦ُمْسَتْصِغر 
  ٣٥٦ُمْسَتْضَعف 

  ٤٠٤ُمْسَتِعّد 
  ٣١٦ُمْسَتْعِظم 
   ٣١٥ـ  ٣٠٦ـ  ٢٩٧ُمْسَتْعِمل 

  ٢٢٨ُمْسَتْغِرب 
ـ  ١٨٦ـ  ١٧٨ـ  ١٧٧ـ  ١١٧ـ  ٩ُمْسIَتْقَبح 

ـ  ٢٣٢ـ  ٢٢٠ـ  ٢٠٩ـ  ٢٠٦ـ  ٢٠٣
  ٣٠٠ـ  ٢٩٩ـ  ٢٥٩ـ  ٢٣٧

  ٣١٦ُمْسَتْكثِر 
  ٣١٦ُمْسَتلِّذ 

  
١٢٦  



  
  ٣٠٦ْسَتمdر مُ 

  ١١٥ُمْسَتْنَكر 
  ٣٧٧ـ  ٣٧٥ـ  ٣٧٣ـ  ٣٣٨َمْسُتور 

  ٨٥ـ  ٢٩ُمْسَتْولي 
  ٣٢١ُمْسَرف 
  ٢٨٥ُمْسِكر 
  ٣٣١ـ  ٢٤٩ـ  ٢٣٨َمْسِكَنة 
  ٣٤٢ـ  ٣٣٨ِمْسِكين 
  ٢٧٢َمْسَمع 
  ٣٠٧ـ  ٣٠٦ـ  ٥ِمْسَيَئة 
  ٢٩ ُمَشاِرك
  ٢٧٤ُمْشبِع 

  ٢٧٦ـ  ٢٧٢ُمْشَتَھى 
  ٣٣٠ـ  ٤٨َمْشَرب 

  ٢٣٢َمِشي 
  ٢٧٥َصاَحَبة مُ 

  ١٢٣ُمَصاَدَقة 
  ١٨١ـ  ٥١َمْصُروف 

  ٣٦٠ـ  ٣٤٢ـ  ١٨٦َمْصلََحة 
  ٣٦٢ُمِصيب 
  ٢٤١ُمَضاد 
ة  q٢٠٥ـ  ٦٠َمَضر  

  ٣١٣َمْضُروب 
  ٢٠٩ُمْضَطّر 

  ٤٠٣َمْضُمون 
  ١٥٤ُمَضيdع 
  ٢٢٤ُمَطالََبة 

  ١٠٢ـ  ١٠١ـ  ٣٠َمْطُبوع   
  ٣٧٩ـ  ٣٦٣ـ  ٣٣٤ـ  ٣٠٩ـ  ٥١َمْطلوب 

  ٢٧٣َمْطَمع 
  ٣١٩يف ُمطِ 

  ٢٤٠ِمَعاد 
  ١٢٠ـ  ٩٤َمَعاش 

 ٣٢٢ـ  ٢٨٣ـ  ٢٧٥ـ  ٢٧٠ـ  ٥٢ُمَعاَشَرة 
  ٣٣١ـ 

  ١٦٢َمَعالي 
  ٢٨٠ـ  ٢٠٨ُمَعاَملَة 
  ٣٢٣ُمَعاَنَدة 
  ٢٢١ُمَعاَوَنة 
  ٣٢١ـ  ١٢٩ُمْعَتِدل 
  ٣١٦ُمْعَتنِي 
  ٢٤٤ـ  ٢٤٣ـ  ٢٤١َمْعُدود 
ة  q٣٠٣َمَعر  

  ٣٢٨َمْعِرض 
  ٣٣١ـ  ١٤٥َمْعِرَفة 

  ٣٣٠ـ  ٣١٩ـ  ٢٦٣َمْعُروف 
م  q٢٥٥ـ  ٢٥٤ـ  ٢٥٣ُمَعظ  
ـ  ٢٥٠ـ  ٢٤٤ـ  ١٦٩ـ  ١١٧ـ  ٧ِمْعَيIب 

  ٣٧١ـ  ٣١٥ـ  ٢٨٢
  ١٩٠ـ  ١٧٤ـ  ١٢٣َمِعيَشة 
  ٢٢١ُمِعين 

  ١٥٧ُمَغاَمَرة 
  ٢١٥َمَغبqة 

  ١٠َمْغُبوط 
  

١٢٧  



  
  ١٢٦ـ  ٧١ُمْغِضب 
  ٢٩١َمْغُموَرة 

  ٢٢١ُمِغْيث 
  ١٤٣ُمَفاَخَرة 
  ٢٥٥ُمَفاِرق 

  ٣٢٩ـ  ٣٢٨ـ  ٣٠٢ـ  ٣٨ة ُمَفاَرقَ 
  ٣٣٥ُمْفتِر 

  ١٩٢ُمْفِشي 
ل  q٢٥٣ُمَفض  

  ٣٣٤ـ  ٣٠٣ـ  ٢٥٢ـ  ٢٢٠ـ  ١٦١ُمفِيد 
  ٣٤٩ـ  ٣٤٦ـ  ٢٨١ـ  ٢٢٦ـ  ١٢٦ُمَقاَبلَة 
  ٢٨٣َمَقاَمة 
  ٣٠٧ـ  ٩١ـ  ٥ِمْقَبح 

  ٢٥٣ـ  ١٣٦َمْقُبول 
d تُمقَ    ٣٤٣ـ  ٢٤٩ر ـ

  ٣ُمْقَتَنى 
  ٢٨٥ـ  ١٦٨ِمْقَدار 

  ٧٥م ُمْقدِ 
  ٣٦٤د َمْقُصو

  ٣٤٣ـ  ٣٣٢ُمقِّل 
  ٨٤َمْقُھور 
ي  d٢٨٦ُمَقو  

  ٣٢٢ُمَكاِشح 
  ٣٢٢ُمَكافِح 
  ١٧٢ُمَكالََبة 

  ٢٥٤ـ  ٢٤٦ُمْكَتَسب 

  ٢٠٨ـ  ١٥٢ـ  ١٥١ـ  ٩٥َمْكر   
  ٣٨٧ـ  ٣١٠ـ  ٥ِمْكَرم 

  ٢٤٩َمْكُرَمة 
ـ  ١٠٢ـ  ٨٩ـ  ٣٢ـ  ٢٥ـ  ١٦ـ  ٧َمْكُروه 

ـ  ١٥٦ـ  ١٣٢ـ  ١٣٠ـ  ١١٧ـ  ١٠٦
ـ  ١٨١ـ  ١٨٠ـ  ١٧٣ـ  ١٧١ـ  ١٥٩
ـ  ٢٠٥ـ  ١٩٧ـ  ١٩٤ـ  ١٩٠ـ  ١٨٥
ـ  ٢٢١ـ  ٢١٨ـ  ٢١٦ـ  ٢١٣ـ  ٢٠٩
ـ  ٣٢١ـ  ٣٠٤ـ  ٢٤٤ـ  ٢٣٧ـ  ٢٣٥
  ٣٧٩ـ  ٣٦٧

  ٢٥٢ُمْكِسب 
  ٩٤َمْكَسب 
  ١٠٥ُم&ََبَسة 
  ٢٦٤ُم&ََزَمة 

  ٣٩٣ـ  ٣١٢ـ  ٢٨٩َم&َك 
ة  q٣٠٢َملَذ  
  ٣٩٢ـ  ٢٣٥ـ  ٢٢٩ـ  ٩٥َملَق 
ـ  ٨٧ـ  ٧٥ـ  ٦٩ـ  ٦٢ـ  ٥١ـ  ٤٩َملIََك 

  ٢٩٥ـ  ١٦٢ـ  ١٥٤ـ  ٨٩
ـ  ١٧٣ـ  ١٥٧ـ  ١٥٥ـ  ١٥٢ـ  ١٤٦ُمْلك 
ـ  ٣٢٠ـ  ٢٤١ـ  ٢٢٣ـ  ٢١٤ـ  ١٨٧
  ٣٩١ـ  ٣٩٠ـ  ٣٢٩
ـ  ١٤٦ـ  ١٣٧ـ  ١٢٦ـ  ١٢١ـ  ٣١َملIِك 
  ـ  ١٥٢ـ  ١٥٠

  
١٢٨  



  
ـ  ١٧٧ـ  ١٧٣ـ  ١٦٣ـ  ١٥٧ـ  ١٥٥
ـ  ٢١٦ـ  ٢١٤ـ  ٢٠٩ـ  ٢٠٧ـ  ١٨٧
ـ  ٢٣٧ـ  ٢٣٤ـ  ٢٣٣ـ  ٢٣١ـ  ٢٢٣
ـ  ٣٢٠ـ  ٣١٩ـ  ٢٥٣ـ  ٢٤١ـ  ٢٣٩
ـ  ٣٤١ـ  ٣٣١ـ  ٣٢٩ـ  ٣٢٨ـ  ٣٢٤
ـ  ٣٧٤ـ  ٣٧٣ـ  ٣٦٠ـ  ٣٥٩ـ  ٣٤٢
ـ  ٣٨٥ـ  ٣٨٤ـ  ٣٨٢ـ  ٣٨٠ـ  ٣٧٥
ـ  ٣٩١ـ  ٣٩٠ـ  ٣٨٩ـ  ٣٨٧ـ  ٣٨٦
  ٣٩٨ـ  ٣٩٧ـ  ٣٩٦ـ  ٣٩٤

  ٣٢٨ُمْمَتنِع 
  ٢٣٣ـ  ١٩َمْمُدوح 
  ١٠َمْمقوت 
  ٣١٤ُمْمِكن 
  ٢٣٩َمْملََكة 
  ٣١٩ُمَناِدم 

  ١٥٨ُمَناَزَعة 
  ١٥٩ـ  ١٥٨ُمَناَفَسة 
ـ  ٣٤٨ـ  ٣٤٦ـ  ٣٣٥ـ  ٢٥٤ـ  ٩َمْنِزلIَة 

  ٤٠٢ـ  ٣٨٠ـ  ٣٦٠
  ١٠٤ أَمْنشَ 

  ٢٧٩َمْنَظر 
  ٣٣٦ـ  ٣١َمَنَع 
  ٢٣٧ـ  ٢١٢َمْنع 

  ٣٦٦ـ  ٣٠٤ـ  ١٨٦َمْنَفَعة 
  ٦٧ـ  ٣٠ُمْنَقاد 
  ٣١٣ـ  ٢٩٣ـ ١٩ـ  ١٣َمْنَقب 

  ٤٠١ـ  ٣٨٤  
  ٣١٣ـ  ١٦٦ـ  ١٤٨َمْنَقص 

  ٣٤٢ْنَقِطع مُ 
  ٣٧٧ُمْنَكتِم 
  ٣١٠َمْنَھج 
  ١٣١ِمْنَوال 

  ١٦٦ُمْھَتِضم 
ب  q٢٥٥ـ  ١٠٨ـ  ٦٤ ،١٩ـ  ١٣ُمَھذ  
  ١٥٦ـ  ٧٧َمْھلََكة 

  ٣٣٧ُمِھّم 
ة  q٣٣٦َمَھم  
  ١١٤ـ  ٨٥ـ  ٦٥ُمْھِمل 

  ٢٣٥ُمَواَجَھة 
  ٣٤٣ُمَؤاَساة 

  ٤٠١ُمَؤبqد 
  ٣٦١ـ  ٢٤٠ـ  ١٥٦َمْوت 
  ٢٥٦ـ  ٣٦ُمْؤثِر 

  ١١٢ـ  ٨٣ـ  ٦٣ ـ ٤٤ُموِجب 
  ٣١٧ـ  ٢٩٦ـ  ٢٤َمْوُجود 
َبة  q٦٤ُمَؤد  
ة  q٣٥٤ـ  ٣٤٥ـ  ٣٣٨َمَود  

  ١٨٨ـ  ١٤٠ـ  ١٣٨َمْوِدع 
   ٣٤٩ـ  ٢٨١ـ  ١٧٦ُمؤِذي 

  ٣١٩ـ  ٢٠َمْوُصوف 
ـ  ٢٨٣ـ  ٢٣٨ـ  ٢٢٤ـ  ١٦٨َمْوِضIIع 

  ٣٧٣ـ  ٣٥٨ـ  ٣٤٧ـ  ٢٨٤
  

١٢٩  



  
  ١٣٧َمْوِعد 
  ٢٥٦ُمَوقqر 
ل  q٣٧٠ُمَوك  
  ١٤٩ُمْؤلِم 
  ٣٤١َمُؤَنة 
  ١١٥َميqز 
  ١٢٠ـ  ٦١َمْيل 

  

  ن
  

  ٣٣٧َنائَِبة 
  ٤٣َناَب 

ـ  ٢٦ـ  ٢٥ـ  ٢٤ـ  ٢٣ـ  ٢٢ـ  ٢١َنIاس 
ـ  ٤٢ـ  ٤٠ـ  ٣٨ـ  ٣٣ـ  ٣٢ـ  ٣٠ـ  ٢٧
ـ  ٧٢ـ  ٦٣ـ  ٦٠ـ  ٥٩ـ  ٥٧ـ  ٥١ـ  ٤٣
ـ  ١١٠ـ  ١٠٤ـ  ١٠٠ـ  ٩٦ـ  ٨٣ـ  ٧٧

ـ  ١٢٤ـ  ١٢٣ـ  ١٢١ـ  ١١٢ـ  ١١١
ـ  ١٤٤ـ  ١٤١ـ  ١٣٦ـ  ١٣٠ـ  ١٢٩
ـ  ١٥٥ـ  ١٥٢ـ  ١٥١ـ  ١٥٠ـ  ١٤٦
ـ  ١٩٠ـ  ١٧٥ـ  ١٧٣ـ  ١٦٧ـ  ١٥٧
ـ  ٢١٣ـ  ٢٠٩ـ  ٢٠٢ـ  ١٩٩ـ  ١٩٦
ـ  ٢٣٦ـ  ٢٢٨ـ  ٢٢٥ـ  ٢١٦ـ  ٢١٤
ـ  ٢٤٧ـ  ٢٤٦ـ  ٢٤٢ـ  ٢٤٠ـ  ٢٣٨
ـ  ٢٧٧ـ  ٢٥٩ـ  ٢٥٤ـII  ٢٥٣ـ  ٢٥٢
  ـ ٣٠٧ـ  ٣٠٥

ـ  ٣٥٣ـ  ٣٥١ـ  ٣٥٠ـ  ٣٤٠ـ  ٣١٢  
ـ  ٣٦١ـ  ٣٥٩ـ  ٣٥٨ـ  ٣٥٧ـ  ٣٥٥
ـ  ٣٧٢ـ  ٣٧١ـ  ٣٧٠ـ  ٣٦٩ـ  ٣٦٦
ـ  ٣٨٢ـ  ٣٨٠ـ  ٣٧٧ـ  ٣٧٦ـ  ٣٧٣
   ٣٩٦ـ  ٣٨٨ـ  ٣٨٣

   ٣٤٢ـ  ٢٦٥ـ  ٢٦٢َناِسك 
  ١٠٦ـ  ١٠٥َناِشئ 

  ٣٢٣َناَصَب 
ـ  ١٠٣ـ  ١٠٢ـ  ١٠١ـ  ٩٠ـ  ٤٥َنIاِطق 
ـ  ٢٩٨ـ  ٢٩٧ـ  ٢٨٩ـ  ٢٥٩ـ  ١١٢
  ٣٠٤ـ  ٣٠٠ـ  ٢٩٩
   ٣٣٤ـ  ٣٠٤ـ  ٣٠٢ـ  ١٦١َنافِع 
  ٣٣٩َنافِل 

  ٣٨٥ـ  ٣٨٣ـ  ٣٨١ـ  ٢٥٠ـ  ٢٤١اقِص نَ 
  ٣٩٦ـ  ٣٣٤ـ  ٢٥٦ـ  ٢٥٢ـ  ٧٨َناَل 
  ٨١ـ  ٧٥َناَوأَ 

  ١٧٨ـ  ٨َنَباَھة 
  ٣٤٦َنَبَح 
  ٣٤٦ َنْبح
  ٤٠٠ـ  ٢٥٦ـ  ٣٨ـ  ٣٦ـ  ٣٥َنبqَه 

  ١١ ىَ َنبَ 
  ١٢٩ُنْبل 
  ١٦٥ُنبّو 

  
١٣٠  



  
  ٧٤َنَتَف 
  ١٨٩ُنِدَب 
  ٣٣١َنِديم 
  ٣٤٤َنَزَل 
  ١٥٩ُنْزه 

  ٢٣١ـ  ٢١٣نَِساء 
  ١٣١َنَسَج 
  ٩٤ـ  ٥٢ُنْسك 

  ٢٧٥ـ  ٢٧١ـ  ١٣٠نِْسَوان 
  ٣٢٨ـ  ٢٧٤ـ  ٥٢ـ  ١٢َنَشأَ 

  ٣٤٠ـ  ٢٧٧ـ  ٢٣٧ـ  ١٩َنَشَر 
  ٣٩٦َنْصح 
  ١٨٧نَِظام 
  ٤٠٣ـ  ٣٧٦ـ  ٣٤٤ـ  ٣٠١ـ  ٢٩٢َنَظَر 
  ٣٣٧ـ  ٣١٧ـ  ٢٩٦ـ  ٢٩٢ـ  ٢٦٤َنَظر 
 ٣٨ـ  ٣٥ـ  ٣٤ـ  ٢١ـ  ١٨ـ  ١١ـ  ٤َنْفس 

 Iـ  ٦١ـ  ٥٤ـ  ٥١ـ  ٤٩ـ  ٤٨ـ  ٤٥ـ  ٤٤ـ
ـ  ٧٠ـ  ٦٩ـ  ٦٨ـ  ٦٦ـ  ٦٤ـ  ٦٣ـ  ٦٢
ـ  ٨٨ـ  ٨٧ـI  ٨٦ـ  ٨٣ـ  ٨٢ـ  ٧٥ـ  ٧٤
ـ  ١٠١ـ  ٩٦ـ  ٩٤ـ  ٩٣ـ  ٩١ـ  ٩٠ـ  ٨٩

ـ  ١١٤ـ  ١١٣ـ  ١١٢ـ  ١٠٣ـ  ١٠٢
ـ  ١٣٢ـ  ١٢٠ـ  ١١٩ـ  ١١٨ـ  ١١٦
  ـ  ١٦٣ـ  ١٥٨ـ  ١٤١ـ  ١٣٥ـ  ١٣٤

ـ  ١٩٧ـ  ١٩٦ـ  ١٨٦ـ  ١٧٣ـ  ١٦٥  
ـ  ٢٥٣ـ  ٢٤٧ـ  ٢٤٥ـ  ٢٤٤ـ  ٢٢٢
ـ  ٢٦٠ـ  ٢٥٩ـ  ٢٥٦ـ  ٢٥٥ـ  ٢٥٤
ـ  ٢٧١ـ  ٢٧٠ـ  ٢٦٧ـ  ٢٦٢ـ  ٢٦١
ـ  ٢٧٨ـ  ٢٧٧ـ  ٢٧٦ـ  ٢٧٣ـ  ٢٧٢
ـ  ٢٨٤ـ  ٢٨٣ـ  ٢٨٢ـ  ٢٨١ـ  ٢٧٩
ـ  ٢٩١ـ  ٢٩٠ـ  ٢٨٩ـ  ٢٨٦ـ  ٢٨٥
ـ  ٢٩٦ـ  ٢٩٥ـ  ٢٩٤ـ  ٢٩٣ـ  ٢٩٢
ـ  ٣٠١ـ  ٣٠٠ـ  ٢٩٩ـ  ٢٩٨ـ  ٢٩٧
ـ  ٣١٠ـ  ٣٠٧ـ  ٣٠٦ـ  ٣٠٤ـ  ٣٠٢
ـ  ٣٢١ـ  ٣١٨ـ  ٣١٦ـ  ٣١٤ـ  ٣١٣
ـ  ٣٣٩ـ  ٣٣٤ـ  ٣٢٩ـ  ٣٢٤ـ  ٣٢٢
ـ  ٣٥٢ـ  ٣٥١ـ  ٣٥٠ـ  ٣٤٨ـ  ٣٤٦
ـ  ٣٥٧ـ  ٣٥٦ـ  ٣٥٥ـ  ٣٥٤ـ  ٣٥٣
ـ  ٣٧٦ـ  ٣٧٤ـ  ٣٧١ـ  ٣٦٩ـ  ٣٦٢
ـ  ٤٠١ـ  ٤٠٠ـ  ٣٩١ـ  ٣٩٠ـ  ٣٨٨
  ٤٠٣ـ  ٤٠٢
  ٣٠٦َنَفَع 
ـ  ٣٦٦ـ  ٣٠٦ـ  ٣٠٥ـ  ٢٠٦ـ  ٢٠٥َنْفIع 
٣٦٨  
  ٢٤٩َنَفَق 
  ٣٤١ـ  ٣٣٧َنَفَقة 
  ١١٥َنَفى 
  ٢٤٥ـ  ٥٩َنفِي 

  
١٣١  



  
  ١٩َنفِْيس 
ـ  ٢٤١ـ  ٢٠٧ـ  ١٩٧ـ  ١٦٦ـ  ١١َنْقIص 
ـ  ٣٥٨ـ  ٣١٥ـ  ٣١٣ـ  ٣٠٧ـ  ٢٥٠
  ٤٠٤ـ  ٤٠٠ـ  ٣٩٩ـ  ٣٧٩ـ  ٣٧١

  ٣٨٨ُنْقَصان 
ـ  ١٣٢ـ  ١١٧ـ  ٣٦َنقِيَصIIْة    َنقIIيص 

ـ  ٢٢٨ـ  ٢٢١ـ  ١٩٢ـ  ١٦٩ـ  ١٦٦
ـ  ٣٧١ـ  ٣٥٨ـ  ٣٠٣ـ  ٢٥٢ـ  ٢٤٤
٣٩٨  

  ١٩٥ل ْـ َنق
  ٣٦٧ـ  ١٩٤َنِميَمة 
ـ  ٣١٧ـ  ٣١٤ـ  ٣٠٨ـ  ١٦٢ـ  ٤نَِھايIِة 
  ٤٠١ـ  ٣٨٧ـ  ٣٧٩ـ  ٣٧٤
  ٣١٨َنَھار 
  ٢٧٥َنَھم 
  ٢٧٧َنِھم 

  ٣٩٢َنِھَي 
  ٣١٣ـ  ٢٧٤ـ  ١١٧ـ  ١٢ـ  ١٠َنْوع 
  ١٥١ـ  ٩٤نِيqة 
  ٤٠٤َنْيل 

  

  ه  

  
  ٣٢٩ـ  ٢٩٩ـ  ٢٩٥َھاَن 

  ٧٧َھاِوَية 
  ٣٢٢َھَجَر 
  ٣٢٩ـ  ٢٨٦ـ  ٢٧٣ـ  ٢٦٩َھْجر 
  ١٧١َھَدَم 

َب  q٣٠٧ـ  ٩٢ـ  ٦٦َھذ  
   ٢٦٦ـ  ١٧٤ـ  ١٣١ـ  ١٢٢َھَزل 
  ٥٢ُھْزل 
Iة  qـ  ١٦٤ـ  ١٦٢ـ  ٩١ـ  ٥١ـ  ١١ـ  ٧ِھم
ـ  ٢٧٩ـ  ٢٧٣ـ  ٢٢٣ـ  ٢٢٢ـ  ١٦٧
ـ  ٣٣٥ـ  ٣٢٩ـ  ٢٩٦ـ  ٢٩٥ـ  ٢٨٠
  ٣٩٠ـ  ٣٨٩ـ  ٣٨٧ـ  ٣٦١ـ  ٣٣٩
  ٣َھَوى 
  ٢٩٦َھْيَئة 
  ٣٧٣ـ  ١٧٣َھْيَبة 
َج  q٢٨٥َھي  

  

  و
  

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

  
١٣٢  



  
  ٣٧٤ـ  ٣٥٤

  ٣٣٣ـ  ٣٣٢َواَسى 
  ١١٧َواِصف 

  ٢٦٢ـ  ٢٤٠ـ  ٢٣٢َواِعظ 
  ٤٠٦َواِھب 
  ٧٧ـ  ٧٣َوَثَب 

  ١٨٧ ـ ١٣٨ـ  ١٣٧َوثَِق ـ ُوثَِق ـ َوَثَق 
ُ ُوث   ٢٨٥ـ  ٢٨٠ـ  ٧١وب ـ

ـ  ١٧٩ـ  ١١٥ـ  ٨٧ـ  ٦٦ـ  ١٠َوُجIَب 
ـ  ٢٦٦ـ  ٢٥٧ـ  ٢٤٩ـ  ٢٢٤ـ  ١٩٦
ـ  ٣٤١ـ  ٣٣٦ـ  ٣٣٤ـ  ٢٨٤ـ  ٢٦٧
  ٤٠٢ـ  ٣٨٩ـ  ٣٧٠ـ  ٣٥٨
 ـ ٢٤٤ـ ٢١٧ـ  ٢٥ـ  ٢٣ـ  ٢٢ـ  ٢٠ َوَجدَ 

ـ  ٣٠٤ ـ ٣٠٣ ـ ٣٠٢ـ  ٢٧٦ـ  ٢٥٦
  ٣٧٦ـ  ٣٦٤ـ  ٣٣٥
ـ  ٩٤ـ  ٨٠ـ  ٧٥ـ  ٧٤ـ  ٥٦ـ  ٥٤َوْجIه 
ـ  ١٧٢ـ  ١٧١ـ  ١٦٨ـ  ١٢٣ـ  ١١٩
ـ  ٢٦١ـ  ٢٤٩ـ  ٢٢٤ـ  ١٩٠ـ  ١٨٩
  ٣٤٢ـ  ٣٣٥ـ  ٣٢١ـ  ٣٠٥

  ٣٣٥ دُجووُ 
  ٣٣٠َوْحد 

  ٣٣١َوَحَش 
  ١٩٥ِوْحَشة 

 q٥٢َود   

ـ  ١٤٥ـ  ١٣٢ـ  ١٣١ـ  ١٢٩ُوّد ـ ِوّد   
  ٣٣٠ـ  ٢٨٠

  ١٩٢َوِديعة 
َط  q٧٧َور   
   ٢٧٠ـ  ٢٦٥ـ  ٢٦٢ـ  ٥٢َوَرع 
  ٣٣٥َوَزَن 

  ٣٤٠ـ  ٢٢٢ـ  ١٦٢ـ  ١٢١َسط وَ 
  ٤٠٣ـ  ٣٧٩ـ  ٧ِوْسع 
  ٣٠٣َوَسَم 

  ٣٤٠ـ  ١٣َوَصَف 
  ٣١٥ـ  ٣١١َوْصف 
ـ  ٣١٤ـ  ٣١١ـ  ٢٥٦ـ  ٢٠٥ـ  ١٣َوَصَل 
  ٣٦٦ـ  ٣٦٢ـ  ٣٣١ـ  ٣١٧

  ٣٧٩ُوُصول 
  ٣٨٦ـ  ٢٣٨َوَضَع 
  ٢٦١ـ  ١٣٦َوَعَد 

  ١٨٦ـ  ١٣٧ـ  ١٣٦ـ  ١٣٥ـ  ١٣٤اء ـَ َوف
  ٣٠٦ـ  ٢٠٦ـ  ١٤٨َوَفى 
  ١٣٥ َوفِىّ 

ـ  ١٣٩ـI  ١٢٩ـ  ١٢٨ـ  ١٢٧ـ  ٧٠َوَقIار 
   ٣١٩ـ  ٢٨٤ـ  ١٨٠ـ  ١٦٠
 ٢٢٤ـ  ٢١٠ـ  ١٦٨ـ  ١١٩ـ  ١٠٤َوْقIت 

  ٣٠٢ـ  ٢٨٥ـ  ٢٨٠ـ  ٢٧٩ـ  ٢٦٠ـ 

  
١٣٣  



  
  ٣١َوَقَع 

  ٤٠١ـ  ٣٧٣ـ  ٣٦٩ـ  ٣١٧ـ  ٤َوَقَف 
ُ َوق   ٣٤٨ـ  ١٩٢ـ  ١٣٩ـ  ٨٤ـ  ٨٢ور ـ

  ٢٢١ُوقُوع 
  ٣٦٧َوقِيَعة 

  ١١١َولَد 
  ٢٠٩ـ  ١٥٢ـ  ١٤٥ـ  ٧٣َولّي 
  ٢٥٦َوْھلَة 

  ي  

  
  ٧٤يَد 

  ٢٥١يََسار 
ـ  ٢٢٢ـ  ٢٠٧ـ  ٢٠٦ـ  ١٧٦ـ  ١٢٠يَسْير 
  ٣١٦ـ  ٣٠٦ـ  ٢٨١ـ  ٢٦٩
  ٣٠١يَوم 

  
١٣٤  



  
  

  ))المطبعة الكاثوليكية ش م ل  ((أنجزت 
  طباعة ھذا الكتاب

  ١٩٨٥في العاشر من تشرين الثاني 
  
  
  
  

  ١٠/١١/٨٥ـ  ٣ـ  ٥٦٣٩
  


