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وَجوده والماتشتضعق) متها تعالى 'فظلهناو جوااه :نحم

لنالبالراوياافنقناللاع,اسنعن لعن |

عت سورةالمافقين بعون الله المعين فى اوائل شبر رسعالاول هن شهور
ع

ست

عشرة وماثة والف

عت اللد التاضع ويليه الحلد العاشر ان شاءالله تعالى اوله سورة التغان
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سوزة المنائقة

©

لكة السخاء وهيئة
من
فضيلة ق متي وهيئة نورية لها فان الافاق انما بنفع اذا كان ع
التجرد فىالنفس ذاما عند حضور الموت فلمال للوارث لاله فلا ينفعه انفاقه وليس له الا
التخسر والندم وعى التأخير فىالا “جل بالجهل فانه لوكان صادقا فدىعوى الاعان وموقنا
بالا خرة لتيقن ان الموت ضرورق

1

وابه مقدر فىوقث معين قدرءالله فبه ححكمته فلايعكن

ولتدارك اصه قبل حلول أائية فانه لابدرى إكرء كات تكزن العاقة ولذا قيل

لاتغتر بلئاس الزاس فان العاقية ههمة
ه دردائش طقبت فرويى ماد
مسكين دل هكنرحه فراوان دائد
وفىالحديث (لان يتصدق المرء فحبىانه بدرهم خير من أن ستصدقق عائة عندمونه )
وقال عليهالسلام ( الذى تصدق عند موي+ه اويضق كالذى دى اذاشبع ) وعن ىه يرة

رذوئالله عنه قال قال رجل يارس ولالله اى الصدقة آعنام أجرا قال ان تتصدق

د

و ات

مين مني الفقرونأل الف ولتابلل,سق101بلستاطالقومقلت لفانكا

ولفلان كذا وقدكان لفلان يعنى اهال تكنى نا أن زمان كه جان محلقوم رسد كوبى
(وى ) الامام الغزالى
فلان را ابنوفلائرا ابن باشد وخود ازان فلان شود بهمك نو ر

رحمهالله عن عبداله المزتى انه قال جع رجل مننى ااسريل مكالثايرا فلما أشرف

فلى فأنى بثى” كثير منالخيل والابلوالدقيقوغيرء
على الموت قال لينيه التونى بأأصمناوا
فلما نظر الها بى علها محرا فرأه ملك الموت وهو سي فقال ماسكيك فوالذى خولك
ماخولك ماأنا مخارج م 1ن مازاك' حى ارق إن ووحك ويديك قال فالمهلة حتى أفرقها
ضبل
حك ق
ور
قال هبات شطع عنك المهلة فهلا كان ذل

أحليك فعض روحه قال السلطان

| ولد قدس سره

يكذار جهان را كه جهان ان بونيست ٠ وبن دم كه همى زبلشىرمان تونيست
كر مال جهان جمع كنى شاد مشو ٠ ورتكيه مجان كنى جانان تونبيست
وفىالا يةاشارة الى انفاق الوجود الءازى الخلت بالارادة الروحانية لنيل الوجود اقيق

من غير أن فى الموتالطنى :بلا ازاذة فبعوت مثة ساهلة مناغير حناة آيدية لأنالنفسن
وه
انحصل
ل زل حاهلة عبر عارفة برها ولاشك ان الحياة الطميعية اما هى فىمعرفة الله ل

الا بموت النفس والطبيعة وحياة القلب والروح فن ليمكن عفلاىئدة من هذا الموت
ْ الارادى  0الرجوع الى الدنيا عندااوت الطيبى لتطص_دق الوجود

المجازى بالارادة

والرغبة والكون من الصالحين لقبول الوجود الْتبتى وكل من كان مستعدا لبذل الوجود

لال باق لقول الوجود .الأطلاق وحاء زماله باتتيقاه لكام الشريعة الزهنآء
واستقصانه اداب الطريقة البيضاء لايمكن له الوقفة عاللىححاب والاحتحاب م اذا جاء
زمان تفخ اروفىالجنين باستكمال المدة يشتعل سور الروح البتة اللهم الا ان تعرض

و الأ .مالاذلت
| الحقانىكأقال قتا تواف دت الواقمةليبسلوقتب كاذبةجنااله

<1 23ه :هه

اللرزء الثامنَ"قالعشرون

لين لاجَلُ الموذة؛ ونا كان عله التللام شل" اليهدية» اللآفتدقة .قرساكانت اونضلا وحالتم |

ابن عباسرذى اللهعنهما من كان له مال نجب فبه الزكاة فل بز كهاومال سلغه انليىتالل
فلم يحج يسأل عندالموت الرجعة فقالرجل اتقالله يابانعباس انها سألت الكفار الرجعة
لهذاين
قال ابن عباس رضوالله عمهما الى اقرا عليك هذا القرء 'نفقال يااأء

أمنوا الىقوله

فالشدوهواكن منالصالمين فال الرجل يااءن عناس وما «وحب الزكاة قال ماثتا درهم

نصاعدا قال فا بوجب الحج قال الزاد والراحلة فالايةفى المؤمنين واهل القلة لكن
لاتخلو غن تعريض بالكفار وان عنى الرجوع الى الدنيا لانختص بالكفار بل كل قاصر
مفرط عنى ذلك قال بءض العلماء فىالا بية دلالة على وجوب تعحيل الزكاة لان اتمان
الموت محتمل فىكل ساعة وكذا غيرها املنطاءات اذا جاء وقتها لعل الاولى استحتابه
فىاغلب الاوقات ولذا اختار بعض الهدين اول الوقت عملا شوله علدهالسلام اولالوقت

رذوانالله اى لان فيه المسارعة الى رضىالله والاهيّام بالعمل اذ لابدرى المرء أن يدرك

آخر الوقت  8#وان يؤخر الله نفسا * اى ولن هلها مطيعة وعاصية صغيرة اوكيرة
اذا جاء اجلها  #إفى “حل عن فقااوالعيئ اأنريط لاحل الزامان /الدغيتتفن اولالمِسْن

الى آخره يعنى جون عمر بخار رسيد جنزى بزان نيفزايند وازان > تكنند ( قال
الشسخ سونات
 13بك شلئلة صورت َه ندج امان
واستدط

عضوم

مر

” حو عانه رشد بدور زمان

الى عليه السلام  10هده

الآابة فالسورة سن

ثلاث

وستن

سورة

سمين اضطرارى وهو المشهور
|وعقما بالتغان .ظهر التغاءن فىفقّده قال بعضهم الموت عقلى

ف السسوم والدرّف -وأمو اللجال الل الدع نكال قله اذأ با اطجلهة الاشكادووة عا
ْ

ساعة

ولا إسستهد مون

اوت

الاخر

موت

اخت.ارىوهو

هوت

فىالحاة الدنيا وهوالاجل

المقضى فىقوله ثم تغى اجلا ولايصح للانان هذا الموت فىحيانه الا اذا وحدالله تعالى

توحيد المونى الذين اتكشفت لهما'لغاطية وان كان ذلك الكشف فىذلك الوقت لايععلى
كم

اللا ان كان من العامة ع

ذلك

فاذا 1ك

القكلاء بدى

ما

عنا فهو مسسعيك

فصاحب هذا التوحيد هيت لاميتكلمةتول فى سيل الله شَلِهِ الله الى البرزخ لاعن موت
فالشهيد مقتول لاميت واكدك هذا الممتنى نه للا قل شفسه فىالحهاد الاك الذى هو

جهاد النفس رزقهالله تعالى حكم الشبادة فولاه الليابة فىالبرزخ فحيىاته الدنيا قوته
مطنوى وقتله عالفة نفسه #ه والله خببر عا آعماون ه ممحازيكم عليه ان خيرا فخير وان

شرا فس فسارعو! فنىوات واس ذو اذا ع إن «القاهااو مدي الذعان تسح

للد

على حبة كل ثى' فلا تنكحنيهم ومحبة الدنيا من شدة التعلق مم وبالاءوالغالية فىقلوبكم ٍ
على محية الله فتححيون

مم عنه فتصيرون الى الثار فتحسرون نور الاستنداد

الفطرى

باضاعته فها نفنى سريعا وتردوا عن الاموال باشاقها وقتالصحة والاحتياج الها لتكون |

سورة المنائقين
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| العظم الباق بالقير الفانى ( قالالكاشنى ) مقتضاى ايعان انست كه دوستى خداى تعالى
|ر هام 'نوال دلياوجموع نمأخرت روئ
غالب نؤة بردويق .هامشهياناإحدى كه ك
عرض

كت منظر در هيجي كدام اجكره

|

جشم دل ازعم دوعالم به بسته ام

0

مقصود ماز دى 0

وافلىحديث ماطلءت الشمس الا مجنيها ملكان ساديان وسمعان الخلائق غير الثقلين
يااماالناس هلموا الى ربكم ماقل وكى خيرمماكثر والهى وفى الا يةاشارة الىكل
اربات الاعان الحقيق الشبودى لَاولله لهم لاتميلكع ووه أعزيال اعبإلكم الصالحة من
الصلاة والزكاة والحج والصوم ولا اولاد الاحوال التى هى نتبحة الاجمال منالمشاهدات
تره وصفاته واممانه وظهوره
ذك
ذنا
والمكاشفات والمواهب الروحانية والعطايا الربانية ع
فىصورة الاعمال والا-وال ومن فعل ذلك فاما يشغل بالخلق ومحتحب بالنعمة عن الم

فاولئك هم الخاسرون خسروا رأس مال التجارة ومارنحوا الا الحسران وهو خاب ء
المشهود الحقيق قال بعضهم فىالااية بيان ان مينبللمغ درجة الفكين فى المعرفة لامجوز

له الدخول فىالدنيا .املناهل والمال والولد فانها شواغل .قلوب الكذراين عن كذرالله
ومنكان مستقها فىالمعرفة وقرب المذ كور فذكره قائم كبرذالله اياه فيكون محفوظا من
الخطرات المذمومة والشاغلات الاجبة واما الضعفاء فخلارجون مننحر هموم الدنيا
فاذا باشرت قلومم الحظوظ والشبوات لايكون ذكرهم صافيا كعدنورات الطرات
وقال سيل قدس سره لايشغالكم اموالكم ولا اولادم عن اداء الفرائض فىاولهواقيما |
ضهن
فان مشنغله عن ذ كراللهةوخدمته ع

عىوض الدما فهو هرقالاسر بن ف وأنفقوا

مما رزقنا؟© اى بض ما أعطنا م نفضلا ١ن غير أن يكون حصوله من جهتكم ادخار
اللا خرة يعنى حقوق واجب را اخراج كابيد ٠ فالمراد هو الانفاق الواجب نظرا الى |
ظاهى الاص كافاىلكشاف ولعل التعميم اولى واندب بالمقام  ٠ن قبل أنيأنىاحدكم
| الموت  6بأن يشاهد دلاثله ويعاين اماراته وابله وتقدم المفعول على الفاعل للاهام ما
تقدم والتشويق الىماتاخر ولمهَلمن قبل ان ينأكم الموت فتقولوا اشارة االنىالموت أ
نهم واحدا بعد واحد <تى 000000

حلوله © رب #هاى

ضايض
حلول
تى ف
لهاتن
لا ام
افريد كر من فلولا جرت  5هل

وقبل لازائدة للتأ كد أ

ولو للتمنى .تعنى أوأخرتى 8الى اجل قريب »*اى امد قصير وساعة اخرى قدلة وقال ظ
ا |واللياثكلاشمادى رردبى الى الدنيا وابنى زمانا عبر طويل وفى عين المعابى مثل مااجلت لى |

فالدثيَا ف©أصدق » نا تصدق كنم وزكاة ادا نمام ٠وهو قطع الهمزةلانها لتك |
وش_ديد القناذة لان عله 1تصدق هن التصدق 3
وعمز نه مقطوعة ش
وبالنصب 23

مضار ع مندوب

با“حنم

داق النافية واه

اثاء ق الصستادة|

القنى فى قوله اولا اخرى.

أ

هااكن مالنصالحين  #بالجزم عطفا على محل فأصدق كانهقبل ان أخرنى اصدق
و
و كن وفه لمجادة الىان سدور دن اسناب الصلاح والطاعة
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ن
١ 005
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الجزء الثامن والعشرون

وك افاعل؛أنت قال نمفلما
وقال أن لمتقرلل وارسوله بالعز ل“اضربن عنققك فقال؛ ح
رأى منه الجد قال أشهدا ان العزة لله ولرسوله وللمؤمتين فقال عةلايلسلام لابنه جزاك
الله عن رسوله وعن المؤمنين خيرا ولماكان عليهالسلام شرب المديئة هاجت ربع شديدة

كادت تدفن الرا كب فقال عليهالسلام مات اليوم منافق عظم النفاق بالمدينة اى لاجل
ذلك عَصَفَت ا فكان ”ا قال مات فى ذلك اليوم زيد بن0

كن كينا لامنافقين

وكان من عظماء ى بنقاع وكان * ن اسل ظاهنا والى ذلك أشارالامام السب فىناثيته وله

* | #وقد عصفت

رمم فأخير اها

الموت عظم فىاللهود بطبة

*

ولما دخلها ابن الى لملمثالا اياما قلاثل حى اشنكيى و مات واستغفرله رسولاللهوالسه
قنصه له لن يغفر الله لهم وروى انه مات بعدالقفول من عزوة شوك قال وو كيان

مامالل عباده بالرفق بالخلق وااشفقة الا تأسيابه نعالىفيكو نون معالخلق كا كانالحق٠مهم
فتصحونهم وبدلومم على كل مايؤدى الى سعادتهم وليس بيد العبد الا ااتتليغ قال تعالى
ماعلى الرسول الا البلاغ فءبى العارف ايضاح هذا الطريق الموصل الى هذاالمةام والافصاح
اهدى
عَنْ دسائسه ولس ده اعطاء هذا المقام فان ذلك خاص الله تعالى قال تعالى النك

من احدت فوظيفة الرسل والورثة منالعلماء انما هو التباييغ بالسان والافصاح لاغير ذلاك

وجزاؤهم جزاء من أعطى و وهب والدال علىالخير كفا علالخبر فوىالتأويلات التحمية
ولله العزةاى القوةلله الاسم الاعظم و لر_-ول القلب المظهر الاتم الاعم ولمؤءنى القوى
| الروحانية ولكنمنافق اللةتعرارع وَطلفائزنا الظلمانية الكدرةلايعامون لاهلا كهم
ففالظلمة  0افلىغفلة هيا اعباالذن امنوا و ابمانا صادقا  :لاتلهكم اموال
ولا اولادم غق اذمكوات يه ى “الالال .لبللت ابلنعوبة بالكتر آله امياان اذا
لهكناعا سلا وغفل وارك فكلا كقلي

سلوت كركن ذاثره واضربت عله 9

ونألهاء اى شفله ولهوت بالثى” بالفتح 'ألهو لهوا اذا  -والمعنى لايشغلكم الاههام
سَدبير امورها والاعتناءمصاللها والقتع اط الاشتعال لازا كالتمال ماقيو و.شتائر

| العادات المذ كرة للمعبود ففى كذرالله ناز اطاق اليب وأريد السيب قال بعضهم
| الذكر بالقاب خوفالله وباللسان قراءة القرءآن والتسبيح والتهليل والقحيد والتكيير |
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الطاعات وامرادم همعن التلهىهااى

الى6

علاء باموالهم وإذا قالوا لاننفةوا على عن عند

تت
للهاالقة

سول

يالبسحت

الله ومتعزززين

باؤلادهم ,وعشا رهم مشذولين مهم وباموالهم عنالله وطاعته وتعاون رسوله فىاملمؤمنون

ان يكونوا ٠ثلهم فىذلك  8ومن بشعل ذلك

اى التلهى بالدنيا اعلندين والاشتغال بها

سواه عنه ولو فىاقل حينه فاوائك هم الؤاسرون  #4اى الكاملون فالىخَسران حيث باعوا |

ا(لعظم )

ا

سوة المنافقين

 8وه ©

العظمة والقدرة وعززة الرسول النبوة والشفاعة وعنة ماؤمنين التواضع والسخاء والعبودية 
دلا عله "قولةاعلةالتكلاة!اتاسليد وهل آدم.ولا فحن ائ لاافتحر بالساحنادة ابل..افتيخر
بالعبودية وفهاعن بىاذلاعنة الافىطاعة الله ولا ذل الا فى معصية الله وقال بعضهم ةعانلله

قهره من دونه وعنزة رسوله بظهور دينه على سائر الاديانكلهاوعزة المؤمنينباستذلالهم

وثم الاعلون اكتنتم مؤمنين و قبل عنة الله الولاية لقوله
الييود والصارى  6قال أ
تعالى هنالاك الولابةلله الحق و عنزة رسوله الكفاية لقوله تعالى انا كفيناك المسمزئين
وعنة المؤمنين الرفعة لقوله تعالى أونتم اعللاون ان كم مؤمنين ٠ بولالفقيرأشار
تعالى بالترنس الى ان العزةله بالاصالة والدوام وصار الرس_ول عليهالسلام ٠ظهر اله فى
تلك الصفة ْمصار المؤمنون مظاهرله عاءهالسلام فها فعزة الرسول نواسطة عنة اللهوعزة

المؤهنين بواسطة عنة الرسول سواء أعا صروه عليهالسلام ام أنوا بعده الى ساعة القيام
ين لله فعلا واءنة
موْ
وجميع العزةلله لان عزة الله له تعاللى صفة وعنة الرسول وعنة الم

وفضلا كاقال القشيرى قدس سيره العز الذى للرسول وللمؤمنين هولله تعالى حلقا وماك

ان بريدالعزة
و نه سيحانهله و صفا فاذا العزةكلهالله و هواجمع بين قوله تعالى كمن
فلله المزة جميعا و قوله ولله الءزة ولرسوله وللمؤمنين ومن ادب ٠ن عرف اله تعالىى هو

ايان لكين لخر[ انكلالا يلهوذا" قال علهالنثلام عن واشت

لعن .لاحك بعناء

 8ثلا دينه قال .على الدقاق رحداله اما قال ثنثا  7 9 0كو بثللاثة
وده وقليه فاذا تواضعله اانه ويدنه وم يمتقد له العظمة هليه ذهب ثُما
اشساء بلسابه ب

دينه فان اعتقدها شَله ايضا ذهب كل دينه واهذا قيل اذا عذام الرب فىالقاب دسغر

|

الا
طز ا
عفتىه
لمب العز الا منه ويلكاون الع
طزل
الخلق فىالعين وهتى عرفت انته مع
قال ذوالنون قدس سيره لو اراد الخاق أن سوا ل“احد عنا فوق ماشته يسير طاعته لم
وما
ره ل
دلفت
تنه وخا
لم
ذسير
| هَدروا ولو ارادوا أن نموا لاحد ذلة ! كثر مما بشبته الي
الى ) عن جم

ابه ا

رجلا فىالطواف وبين داءه يخدم يطزدون _الاس م

| رأنته بعد ذلك على جسسر بغداد تكهتنا وديا ل فقت النظر اليهلا تعرفه هل هو

|ذلك الرجلاولا فقاللى مالك تطيل النظر الى فقلت اانىشهك برجل زأابثلهطفوىاف |
ن5

هذايكنا م
شاأن ك

انا ذاك الى تكرت

ا نيناوقماهدذون وق لكك خم إلل

قُ وضع

تواذع فه الناس فوضعنى ق

بألا شقهون والثانية بالا يعلمون للتذنن المعتير |

فالبلاغة معان فىالاول بان عدم كاسم وفهمهم وفىااثاتى بان حماقتهم وجهلهم وفى
| رم ا

5ن الاول«:تصل

|

فشوله ولله خز الثن للم وات والارض وفه حموض محتاج الل

فطنة والمثافق لافطنةله والثانى متصل سَوله ولله العزة ولرسوله و للمؤمنين ولك نن المنافقين |
لايعلمون انالله عزاو تاهاو هذل!اعن! ها(زروى ).أن عدالله ان أنى١ أراد أن بدخل

المدينة اعترضه اسه عبدالله بن عبدالله بن الى وكانا تخلصا وسل سيفه ومنع أباء٠انلدخول |

الجزء الثامن والعشرون

© ,مه جه

شريق رجكة :ازلدكمهعلى الاانحهتجاء زإزق. :مشي /الخفاوة الرضىالىنه ولاق أت ايمر زات1د
عنه شود فرسسه و سان الحهنى المنافق حليف ابن الى رئيس المافقين و اقتتلا فصرخ
جهحاه بالمهاجرين و سنان بالانصاز فاعان جهحاه جدال بالكسر من فقراء الهاجرين
ولطم سنانا فاشتكى الى ابن أبىفقال لجعال و أنت هناك قال ماصحينا عمدا الا لنلطم والله
مامثلنا و مثلهم الام قبل .سمن كلءك يأكلك اما والله لأُن رجعنا من هذا السفر الى

المدينة ليخرجن الاعن نما الاذل عنى بالاعننفسه وبالاذل جانب المؤمنين فاسناد القول
المذ كو ر الى المسافقين لرضاهم به ثم قال لقوله ماذا فملتم بأسكم احلاتموهم بلادك
وقاسمتموهم اموالكم أما والله لو امسكم عن جعال وذويه فضل البطعرامحلكمبوا
رقابكم وولشاكوا أن عولوا عنكم فلا تنفقوا علهم حتى ينفضوا من حول ف
مس
دمع
بذلك زيد بن ارم وهو حدث فقال أأت والله الذلل القليل المبغضفى قومك م
وحمد

فى عن منالرحمن وقوة منالمسلمين:فقال ان ألى اسسكت فامًا كنت ألعب فأخير زيد

زات و

».الاك :اينن فا كقتنين :رجه رإسول اهم فقال .تمن إرضق اف عله دبعن باررثول ال

الاريك الدق» جنا المذافقه فقالن ,اذلاطمابواذكاشية ث
,ياثري بمى:المدسنة إى لمك اتسميته ,اها
بذلك ان كان بعدالهى لبان الحواز قال عمر رضوىالله عنه فان كرهت أن تله مهاجرى
فائمر.ه انصاريا فقال اذا تمحدث الناس أن ممدا يتل اجحابه و قال عليهالسلام لابن ىن

أقة اكه الكلام الذى بلغنى قال والله الذى أنزل عليك الكتاب ماقلت شيا من
ذلك وان زيدا لكاذي فقال ال-اضرون شيخنا وكيرنا لاتصدق علكيلهام غلام و عسى
أن يكون قدوهم فرؤى ان رسولالله قال له لعلك غغضبت عله قال لاقال فلعله اخطأك
سمءك قال لاقال فلعله ث.ه عليك قال لا فلما تزلت هذه الاابة لحق رسول الله زيدا
| هن خلفه فعرك اذنه و قال وفت اذنك ياغلام انالله صدقك وكذب المثافقين و ردالل
عليهم مقالهم شّوله © ولله العزة ولرسوله ولامؤمنين © اى ولله الغلبة والقوة ولمن اعنه
من رسوله

وامؤمنين لا لغيرنهم 3ان المذلة والهوان لل_يطان و ذوبه من المنافقين

والكافرين ٠ وعن بعض الصالهين وكان فى هيئة رثة ألست علىالاسلام وهوالعز الذى
لاذل معه والغنى الذى لافقر معه ع
ونالحسن ن على رضى الله عنهما ان رجلا قال له

انالناس يزجمون ان فيك با اكىيزا فقال لبس ذلك نيه و لكنه عزرة وتلا هذه

17ت عوافالبعش لسكبارد تن كان اقلذلنيا رعبدار عضا لكان .ىالا ترد مللكليك اونم كان

فىالدنيا بدعى الملك الثى' ولو هن جوارحه نقص من مالك فىالا خرة شَدر ما ادعاه

فىالدنيا فلا اعن فى الا خرة تمن بلغ فىالدنيا اية الذل فى جناب الحق ولا اذلفىالا خرة
يمن بلغ فىالدنيا غاية العزة فى نفه و لوكان مصفوعا فىالاسواق ولا أريد بعز الدنيا أن

| يكونانتن جهة:الملؤك تفيزا انما ون أن ريكون  صنتب فى رضنض الموة .وكذا القول فى /الذيلة أ
وقال الواسلى رحمهالله :عانلل أن لايكون ثى' الا يمشيئته وارادته و عنزة المرسلين انهم
أكؤزة من زوال الايمان و غنة المؤمنين انهم آمنون من دوام العقوبة.و قال 'عنزة الله
( العظمة )

سورة الماقفين

ج به ©

وودق»الاننظناب؟ ومنها فنلخ الانوات قال بعضر الكنان» مبزاءاة :اتح رامبالولد
كايا الا
املنرضاع اولى هن ممراماة ام الولادة لان إم الولادة حملته على جهة الامانة فكون فها

وتغذى يدم طمئها مغنير ارادة لها فذىلك هتاغذى الا ما اوم مخرج منها لهالكها
واميضها فلاحنن المنة على امه فى ذلك واما المرضعة فامما قصدت برضاعه حانه واشاءه

لالجذ ةل !هئ اميد راك قات اللزضلة أوسق 1ل ولادهم ا لالبكوق الاضر ءأ غليه
فضل غير امه فلما كبروباغ اقامة الحجة عليه جعله الله كلاعلى إلى اسراثيل امتحاءاله

فزق (لهثزامدا لاق غلنة :وول اازيهاغنق عل ب اسوااشيل! فأوعل الله اليه آ“هراشق
بلطن أ اللاطاك .لقرادوهلااتجال اوماوندكة غرغ رلافسكت ,أ سال انيه فأوتى ناه
فلوجود شنساً لغير سسيده فتكل امرنزق ريك .ولاامئة الاحد
النه لابليق بنى أن ترى ا

غانك فتكتثماسأ ثالنا فأوخى الله اليه مبوامى اكذاانت هذ :شكاشة خلقك على بى

يل وأنت محتاج الهم فكيف اوأغنبتك علهم فا سأل بعد ذلكشيا فالله تعالىيوصل
السر
الرزق على عده نيد هن يشاء هن عباده هومنا اوكافرا وكل ذلك هن الخحلال الطيب اذا
ل سق الهخاطرة اوتعرض موالاءنة لاحد عليه وانما يمن الجاهل وابتلاؤه تعالىلاولياله

بالفقر لبس من عدم قدرته علىالاعطاء والاغناء من عدم محبته لهم وكرامهم عنده يلهو
من العامه عليهم لكونوا ازهد الناس فىالدنيا وأفر اجرا فىالا خرة ولذا قالعليهالسلام
فىحق فقراء المهاجرين بسقون الاغناء ناولمقيامة باربعين خريفا وكان عليه السلام

يستفتح بصعالءك المهاجرين اى فقر انهم لقدرهم وقبولهم وجاههم عندالله تعالى على ان
الاغنياء ان خصوا «و«ود الارزاق فالفقراء خصوا بشوود الرزاق وهو خير مله وصاحبه

سنعد بوجود الرزاق ليمضره مافاته من و+ود الارزاق قال الحنيد قدس سره
انع ف
خزائنه فىالسموات الغنوب وخزاثنه فىالارض القلوب فا انفصل منالغيوب وقع على
القلوب :وما انفصلهن القلوبٍصار الى اولغاولبعيد مهن بششن نقصيرالخدمة وارتكاب

علتوفيق
الزلة وقالالواسطى قدسسره من طالع الاسباب فىالدنيا ولميلم انذلك مححبه نا
فهو جاهل وفىالتأويلاتالنحمية ولله خزائن الارزاقالسماوية املنعلوم والمعارفوالحكم

والعوارف الخزونة لخواص العباد ,رزقهم حبث يشاء .وله حزان الا رزاق الارضية من

اكلوألات والمشروبات والملبوسات والخيول واليغال الخزونة لعوام العاد نفق علهم
هن بحي الاحتتسدون >وللكن .الثافقين تننيت!.افاد: .استعداداامم وعدم: :ورائتهم
وغابة ظلمانيهم ماشهمون الاسرار الالهية والاشارات الربانية © يقولون لأن رجمنا الى
المدنة ليخرجن الاعن منها الاذل ر)وى ان رسولالله صلىالله عليه سولم حين لتى
ى المصطلق وهم بطن من خزاعة علىالميسيع مصغر مرسوع و هو ماء لهم فى ناحمة

قديد على نوم منالفرع بالضم موضع دن اضخم اعراض المديئة وهزمههم و تل ميم

ثىى
التاق ألقبع
او,س
حقفو
سة لافى:شأة م ا

بى
'احل ,نت اكوث
لتنفى
اكان
1ر و

فلوقية هك لفاوق اتجليه بن (ليشاطلى أعتقها البى عليهالسلام و تزوجها وهى ابنة
روح البان   - 48واسع

الجزء الثامن والعشرن
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الشرع ومتابعة الرسول والهدى ولا سوافى ظلمة القبإواك المنوائية والاخلاق اليمسمية
والسعبة ( قال الحافظ )

عاشق كهشدكه يار حالش نظر تكرد ٠ اى خواجه ال ة بنط وك لالافيت
لها ا عظم لكن :اذا كان لقانت امراف

كنان
ومنه  0ان الحذية من جانب المرشد وا

تقار
خالما عن الارادة ل سفعه ذلك الات "ان

الى عليه السلام ليس فوقه ششى”ى هع

أنه ور فالهداية واصل هذا عدم اصابة رشاش النور فى عالمالارواح ومن لمحمل

الله نورا قا له مننوو ( -كى ) اشن.خا مسهع ميد له ةدمه عشربن سنة على قرية

| فها شيخ فان يضرب الطبل فأشار اليه الشييخ فطرح الطبل ونيعه حتى اذا كانوا على

ساحل البحر ألتى الشبيخ سجادته على البحر وقعد علها مع الطبال ويق امريد العتيق

فىالساحل يصيح كيف ذلك فقال الشيخ هكذا قضاءالل تعالى ف هالمذين سَولون #
اى للانصار وهو استئئافى جار خرى التعليل لفسةهم اولعدم مغفرنه آءالى لهم وهو حكاية

نص كلامهم

فلى معند رسولالله #
لاننفقوا  #لاتعطوا النفقة التىتعيش ها ع

يعون فقراء المهاجرين وقولهم رسولاللهاما للهزؤٌ والنهكم اولكوكهاللقب له عليهالسلام
واشتهارء به فكلاونوا مقرين برسالته لما صدر عنهم ماصدر ووز يأنطنةوا بغيرءلكنالله
تعالى عبر به ك١راماله واجلالا © <تى بنفضوا » اى يتفرقوا عنه وبرجعوا الى قبائلهم
وعشارحم (وقال الكاثنى ) نا متفرق كردند غلامان بيزد خواجكان روند ويسران
بدران بوندئد ٠ والافضاض شكسته شدن وبراكنده شدن ٠ وامما قالوه لاحتحاهم

بأفعالهم عن رؤية فملالله وبما فىايدهم عما فى ثخنزاالله فبتوهمون الانفاق منهم لجهلهم
ولله خزائن السموات والارض  #4رد وابطال لما زعموا من ان عدم انفاقهم يؤدى
الى انفضاض الفقر اء حمونله عليه السلام سان ان دز اتن الارزاق بيدالله خاصة يعطى

من يشاء وبمنع مينشاء ومن تلك الخزاأن المطر والبات قال الراغب قوله تعالى ولله

خزائن السموات والارض اشارة منه الى قدرته تعالىعلى مابريد احجاده اوالى الال الى
أشير الها شَوله عليه السلام فرغ ربكممنالخاق والاجل والرزقوالمراد من الفراغ اتام
| القضاء فهو مكذور بطريق الغشيل يعنى انم قضاء هذه الكليات فعلمهالسابق واازاءئن
| جمع خزانة بلاكر كعصائب وعصابة وه مامخزن فيه الاموال النفيسة ومحفظ وكذا

ازنه ف ولكن المنافقن
الزن بالفتح وقد سبق فىقوله تعالى وان منثى” اعلنادنا خ
لإشتهون » ذلك هلهم بالل وبشؤونه ولذلك مولون من مقالات الكفر مامّولون
خواجه بتداردكه روزى اودهد

اوبل
سلا ا
ان قب
زا

0٠

أعكزة نقد

حكم روزى ر سبباعى نهد

ء

لاجرم براين وآن منت نهد

كاهو عاليقس الكانااموا
فى سيببها نير روزى ميد هد

قال رجل امم الآاصم رحدالت مانين كل قال م
خز
نانة ربى فال الرجل أيلىعليك.

ابر منالمهاء فقال لولم تكن الارض لهفهاخزان لكان ياقىعلى ايراملسنماء فقد
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خلقالله فىالارض الاسياب ومنها فتح الابواب قال بعض الكبار مراعاة حق ام الولد

من الرضاع اولى من مراءاة ام الولادة لان إم الولادة حملته على جهة الامانة فكون فها

وتغذى يدم طمنها مغنير ارادة لهافىذلك هتاغذى الا بما لوم مخرج منها “لهالكها
وامرضها فلاحنين المنة على امه فى ذلك واما المرضعة فاتما قصدت برضاعه حياته واشَاءه
لالجد 311الى اعلانا لقانت اللراضللة' أوموا اام(ولادتوالقية لايكون الاضرأة عليه
فضل غير امه فلما كبروبلغ اقامة الحدة عليه جعله الله كلاعلى ل ااسرثيل امتحانا له

ماق إكزبكنا الخال غلنه .وقالنيازن :افق عق ب اسزاامل؛ فأوعل الله ابه أما ترضى
ت :أ الثاني فأوى ااه
الظبران .الزاطك القادوق:اوجدلة موتك غفرغسركلا
اللةالاقلَى! بن أن الوئ ااقلإخود نكا لغلا سلشد#فتكل )امن رق ارنك :ولازامئة الايد

غنيك نككذ  2عزألة ابنانا زهاناى| إننن! الهاي موتأئ !اذااكاتت اهن سهكاقة خلقك بعل بى
اسرا ثيلوأنت محتاج الهم فكيف اوأغنبتك عنهم فا سأل بعد ذلكشياً فالله تعالىبوصل
الرزق على عبده سد هن يشاء من عباده مؤمنا اوكافرا وكل ذلك هن الحلال الطيب اذا
ليسميق اليهخاطرة اوتعرض ما ولاءنة لا<د عليه وانما بمن الجاهل واسّلاؤه تعالىلاولياله
بالفقر لس من عدم قدرته علىالاعطاء والاعناء من عدم حته لهم وكرام عنده بلهو

من انعامه علهم ليكونوا ازهد الناس فالدنيا وأفر اجرا فالآ خرة واذا قالعليهالسلام
فىحق فقراء المهاجرين يسدقون الاغنياء .نوم القيامة بأربعين خريها وكان عليه السلام
يستفتح بصعاليك المهاجرين اى فقر انهم لقدرهم وقبولهم وجاههم عندالله تعالى على ان
صوا
خن
الاعنياء ا

«وجود الارزاق فالفقراء خصوا بشوود الرزاق وهو خير منه وصاحبه

انع قن سعد بوجود الرزاق ليمضره مافاته هن و<ود الارزاق قال المئيد قدس سره

خزائته فىالسموات الغيوب وخزاثنه فىالارض القلوب فا انفصل مانلغيوب وقع على
القأوب :وما انفضلهن القلوبٍصار الى الغيوب والعيد متهن بشيئين نقصيرالخدمة وارتكابٍ

الزلة وقالالواسطى قدسسره من طالع الاسباب فىالدنيا ولميعلم ازذلك مححبه اعلنتوفيق
فهو جاهل وفىالتأويلا تالتحمية ولله خزان الارزاقالسماوية املنعلوم والمعارفوالحكم

والعوارف الخزونة لواص العباد يرزقهم حيث يشاء وله حزان الا رزاق الارضية من

اكلموألات والمشرويات والملبوسات والخيول واليغال الخزونة لعوام العباد بنفق علهم
من حيث لامحتس.ون ولكن المثافقين يسبب افساد استعداد انهم وعدم تورائيتهم
وعلبة ظلمانيوم ماشهمون الاسرار الالهة والاشارات الربانية يه شَولون لكْن رجعنا الى

المدنة ليخرجن الاعن مها الاذل ر)وى ان رسولالله صلىالله عليه سولم حين لتى

نى المصطلق وهم بطن هن خزاعة علىالمريسيع مصغر مرسوع و هو ماء لهم فى ناحية
قديد على نوم منالفرغ بالضم موضع هن اضخم اعراض المديئة وهزمهم و قتل ميم

سة
مو
خبر
اوستاق أل يع

لاف شاة و سبىماتى اهل شياو

افكنغ يوكانت فلالى

جويزية .نت الحارث سيد نى المصطلق أعتقها النى عليهالسلام و تزوجها وه ابنة
روح

السان -

-

راسع

الجزء الثامن والمشرن

© 1مه جيجه

الشرع ومتابعة الرسول والهدى وا اموا فظىامة الشهوات الحموانية والاخلاق البميمية |

والسبعبة ( قال الحافظ )
عاق كه.شدكهيحااولش" 'نتظرلاكران !اه اى خواجه در يست وكرنه طبيبهست
ومنه بعلمان الح
اذبة
لم
من جا
رنب
شد

وكانان لياحماقما عظ م لكن اذا كان وان المرزااق

خالياياعن الارادة لمبنفعهذلك ألاترى انستغفار الهه القن ليس فوقه ثى'

مع

انه ليمؤر فىالهداية واصل هذا عدم اصابة رشاش انون فى عالم الاروا ح ومن ليمجعل
الله نورا شاله من نود ( كي ) اشنيخا مس هع ميد له د مهعشر ان سنة على اقرانة

فها شيخ فان إضرب الطبل فأشار اليه الشيخ فطرح الطبل ونبعه حتى اذا كانوا على
فىالساحل يصيح كيف ذلك فقال الشيخ هكذا قضاءالل تعالى  8هالمذين شولون #
اى للانصار وهو ادتئناف جار #رى التعليل لفسةهم اولعدم مغفرته تعالى لهم وهوحكاية

8لى معنند رسولالله#
نص كلامهم © لاننفقوا  64لاتعطوا النفقة التىتعيش ما ع
وا اد المهاجرين وقولهم رسولاللهاما للهزؤ واللهكم اولككناهللقب له عليهالسلام
واشهاره به وكلاونوا مقرين برسالته للا صدر عم ماصدر وجو رن ينعلةوا إغيره لكنالله

تعالى عبر بهك١راماله واجلالا  حتى بنفضوا » اى يتفرقوا عنه ويرجعوا الى قبائلهم
وعشارحم و
ماشن
(قال الك
تىف)ن
راق كردند غلامان ببزد خواجكان روند ويسران
بدران بوندند ٠ والافضاض شكسته شدن وبراكنده شدن ٠ وامما قالوهالعام
عؤنية فعلالله وبما فىابدهم عما فى أخنزالله فيتوهمون الانفاق هنهم لهلهم
بأفعالهمر
ولله خزائن السموات والارض  5#رد وابطال لما زحموا من ان عدم اشاقهم يؤدى
| الى انفضاض الفقراءحمونله عليه السلام سيان ان خزائن الارزاق سدالله خاصة يعططى
هن يشاء ويمنع مينشاء ومن تلك الخزاأن المطر والابات قال الراغب قوله تعالى ولله
خزائن السموات والارض اشارة منه الى قدرته تعالىعلى مابريد امجاده اوالى الخالة التى

أشير اليها شوله عليه السلام فرغ ربكممنالخاق والاجل والرزقوالمراد من الفراغ اهام
| القضاء فهو مكذور بطريق القثيل يعنى الم قضاء هذه الكلءات فعلمهالسابق واازائن
حمع خزانة بالكسر كعصائب وعصابة وه مامخزن فيه الاموال الافيسة ومحفظ وكذا
الزن بالفتح وقد سبق فىقوله تعالى وان منشئ” الا عندنا اخئزنه هف واكن المنافقين

لاغتهون * ذلك لهلهم بالل وبشؤونه ولذلك هولون من مقالات الكفر ماهواون
خواجه بتداردكه روزى اودهد

0٠2

زان شه الىكو تساابنن؟ أعكزية.

سمود طالش اتات لاا
ذهى لل

حكم روزى ير سيا مى بهد

٠

الاجِرم براين وآن هنت:نهد
فى سيها نيز روزى ميد هد

قال رجل طائم الاصم رحمهالله من ابن تأ كل قال خمزنانة ربى فقالالرجل أيلتى عليك؛
| الخيز منالسماء فقال لولم  7-5الارض له فنا خت أبن رلتكانا إباقا اغلنم ايز |مانسماء فقد
المممح

د

(اق )
خ

سورة المنافقين

<٠ 5ه #ه>ه
ه
س سه
سس

فصىورة الماخى ومعناه ارتفعوأ فيقوله منكانفىمكان عاللمن هو اسفل منهثمكثر

واتسع فيهحتىمميعنىثماسستعمل فىكلدياطعلب االجلى'مففىرد وغيره لمافيهمن

حسن ال“ادب اى هلموا وانتوا وبالفارسية بابد باعتذار ٠ ومنالا ”دب أن لتاسعااللى

فلان اوتعاليت يفالان اوأنا اوفلان متعال باى معنى أريد لانه مما اشتهر ,اهلهله فتعالى اله
الملك الحق  8يستغفر لكم رسولالله #بالجزم جوابالامس اى يدع اللهلكم ويطلبمنه
أن يغفر بلطفه ذنويكم ويسترعيوبكم وهو مانعمال الثانى لان تعالوا يطلب رسول الله
محرورا بالى اى تءالوا الى روسو
يلسالتلهغفر يطلب فاعلا فاعمل الثاىولذاك رفعه وحذف
8وارؤسهم م
املناول االذتقدير تعالوا اليه لو
»ال لوى الرجل رأسه اماله والتشديد
الحكتين لكي محال وهى الرؤزس قالفى ناج المصادر التلوية نيك جائيدن اى عطفوها
استكيارا جناتحه كمى ازمكروهى روى بتابد وقالالقاشاتى لضراوتهم بالامور الظلمانية

فلياألفونالنور وبلشاتاقون اليه ولأبال) الكيالات الانسانية لممخ الصورة الذانية
« ودأبهم يصدون »#من!اصدود بمعنىالاعراض اى يعرضون عن القائل لماحو
و(قال الكاشنى ) اعراض ميكاند ازرفتن مخدمت حضرت بيغمير صلىالله عليه و
وذلك لامجذا مهم الىالجهة السفلية والزخارالدفثيوية فمليال فىطاعهم الى الجهة 00

والمعانى الاخروية( وفى الثنوى )
صورت رفعت بود افلاك را

٠

معنى' رفعت روان باكرا

رفعت راى جسمهاست

.

معنى اسمهاست

صورت

حسمها

درش

 9وهم مستكبرون  #عن ذلك لغلية الشيطنة واستيلاء اأقوة الوهمية واحتحامم بالانانية
ليةحوفدىيث ( اذا رأيت الرجل لحوجا ممحبا برأبه فقد تمت ايه
وتصور الاخير
© سواء علهم أستغفرت لهم »  6اذا جاؤك معتذرين «ن جناياهم وفىاكثنك الارسيزا

كان عليه السسلام يستغفر لهم على معنى سؤاله لهم ستوفيق الايمان ومغفرة العصيان ويل ا
لما قالالله ان تستغفر لهم س_يعين ممرة فلن يغفرالله لهم قال عليه اللام ألزا.دن على

السبعين نفزألالله سواء الخ وهواسم يمعنى مسئو خبر مقدم وعاهم متعلق بهوما بعده |

من المعطوف عليه والمعطوف مبتدأ بتأويل الصدر لاخراج الاستفهام عن مقامه فالهمزة
فاستغفرت للاستفهام ولذا فتحت وقطعت والاصل «استغفرت فحذفت همزة الوصل التى |
اهلىاالسفستفعال للتخفيف ولعدم اللبس  8املمتستغفر لهم » كم اذا أصروا على |

قباحهم واستكيروا عن الاعتذار والااستغفار ف يلغنفرالله لهم  #ابدا لاصرارهم على |
الفسق ورسوخهم

فى الكفر وخروجهم

عن دين الفطرة القم © ان اللهلابدى

الوم

الفاسقين » الكاملين فاىلفسق الخارجين عن دائرة الاستصلاح ماهلمكين فى الكفر
والنفاق اوالخارجين

ا

الحقين الداخلين يداي الباطلين المطلين وفى الااية

اشارة الى عدم استعدادهم لقبولالاستغفار لكثافة طداعهم المظلمة وغلظة جبلهم الكدرة |

ولوكان لهم اسستعداد لقبوله لخرجوا عن محبةالدنيا ومتابعة النفس والهوى الى موافقة

 55يمه #هه

الجزء الثامن“والعشرون
كا قبل :اذا رأئ. :غير ثى” ظنه رخلا و قبل كانوا عن وجل من أنينزلاللهفبهممابتك
استار هم وسح دماءهم واموالهم  2م العدو  7اى حم الكاملون سي

الراسخون

فها فان اعدى الاعادى العدو التكامن الذى يكاسرك انك ذ_لموعه داءلا يبرح بل يبلزم ْ

مكانه ول شل املاعداء لانالعدو لكونه بزنة المصادر باشلعل
وىاحد ومافوقه #فا-ذرهم | #
ا»فا لخد ان نثق شولهم ويل الىكلامهم اوفاحذر مما يلهم لاعدآ نك و مخذيلهم اصمايك '

| فانهم بششون سرك للسكفار 

قاتلهمالله » دماء عايهم و طلب هن ذاته تعالى أن يلعنهم !

وحز.وم وعبهم على الهوان والخذلان م قال ان عباس رذوالله علما'اى لمهم قال سعدى

المفنى ولا طلب هناك حقيقة بل عبارة الطلب لادلالة على ان اللءن عابهم تا لابد منه قال

كنفر
الطبى يعنى انه من اسلوب التحريد كقراءة ابن عباس رضوالله عنهما فى قوله و ه
فامتعه ياقادر و وز أن يكون تعليا للمؤهنين بأن بدعوا عاريم بذلك ففيه دلالة علىان
للدماء علىاهل الفساد حلا محسن فيه فقاتل الله المبتدعين الضالين المضلين فائهم شرالخصماء
و اضر الاعنااء و ااراده ف صورة

الاخار مح انه الشقاء معنى إلدلالة على وقوعه و معنى

الانشاء بالفارسية هلاك كناد خداى ايشائرا يالعنت كناد برايشان ٠ و قال بعضهم اهلكهم
الاقتضاء

و هو دعاء متصمن

وقد شول

والناكة واكي الشمر لهم و شال هىكلة ذم قف انوسخ بينالناس

العرب قابله اللههم|اشوره فيضعو به ا

التعحب

وقيل احاهم مل

من قابله عدو

ا

قاهى لكل معاند ه انى يؤفكون *#تعجيب من حالهم اى كيف يصرفون عانلحق والنور
الى ماهم عليه

الشتكدن والضلال

والظلمة لعد قيام اليرهان  25الا فك

شح الهمزة كعنى

الصرف عنالشى' لان الافك بالكسر يعنى الكذب قال فالتأويلات النجمية اذا رأينهم
الننات الخالصة الصافة وان شولوا قولا بالحرونف والاصوات محردا عن المعانى المصفاة تصغ

الى قولهم المكذوب

المردودكان صورهم الجردة عنالمعنى الل صورتما القوة الالة

لصورة اللدت اللشكذة الى حدار الوم لاروح قم فآلا معنا حمسو نكن صبححة صاحمهاصور

الةهر واقعة علمهم لضءف قلومم عرض النفاق و علة الشماق هاملكاملون فاىلعداوة الذانية
ا

يعدلون عن طريق

الدين الصكدق

إعاريق النلصحة ٠ در معالم و35

 9واذا قل لهم  #عند

ظهور جلا يهم

بعد از نزول ايبن م قوم ان انى ونا لككيوعزذ

ابن ابتها دربارة تونازل شده برو أزديك رسو لخدا تابراى نوآص زش طلبد ان منافق
دن

نا داد وكات ل أ كوعدا اعان ان أوردم تكايئف ا

زكاة مال بده

ذادع “ظلين “مائده! .كنت كك عقر :ولايله 4ذسا نلنكزةجابتأ اامذكانه ؤاذاد فين ألم
هق تعالوا 6ه اصله تعاليوا فأعل بالقلب والحذف الا ان واحد الماضى تعالى بياثيات الااف ١
| المقلوبة عن الباء المقلوبة عنالواو الواقعة رابعة و واحد الامى تعالى محذفها وقفا وفتحم

ْ اللام واصل مىعالنتعالبى الارتفاع فاذا اميت منه قلت تعالىوتعالوا فتعالوا جمع االمحاضر |
(فصورة )

سورةاللناقين

ه؟ سمو #هه

ب
سس
| خشية كا كواكة اوجع خشب محركة ا شوداسد وهق ماعلظ نيدان والابساد

اناق كاتعهار بأسندث الى

ويكيوة
اببنهعاقر
لا|لإقالة] وعدم الاتكدين فانااللتعن

مواضع والمعنى بالفارسية كويا ايشان حو نهاى خشك شده اند ببديوار بأزنهاده ٠ شبهوا
فى جلوسهم فى حالس رسولالله مستتدين فها باخشاب منصوية مسندة الى الخحائط فى
كوانيع اشباحا خالية اعلنعلم والخير والانتفاع وإذازاعتيز ىلكش التسمكه ,لنااشت
اذا انتفع به كان فى سقف او جدار او عيرها ٠ن مظان الاشفاع فكماان مثل هذا
الحخشب لافع فبه فكذا

لافع ةفوم وم انالروح النامة قد زالت عنم فهم فى زوال

استعداد الحاة الحقيقية والروح الانسانى مثابما ٠ شول الفقير فيه اشارة الى انالاستناد
فى محااس الكاابر اوفى حالس العام من 10ل لان ديق و اذا منع الامام مالك رحمهالله
هرون الرشيد من الاستناد حين سمع منه الموطأ  2ى )زان اإراهم بن أدهم ,قدس سيره
ودرجله فهتف بهاتف
كن فشكن ليلةفأعى ملس م

اهكذا نجاامنالماوك وكان

الحريرى لايمد رحليه فالخاوة و شول حفظ الا “دب معالله اعون هنا موا ةن

عرف معنى الاسمالمهيمن فان من عرف معناه يكون مستحييا ماطنلاعه تعالى عليه
 1ا الأقيقة ومعناه عام القلبباطلاع اليوولتءالاءاية :ىكذا
وهرؤله
قولهعليهالسلام انه ليأتىالرجل العظيم السمين نومالقيامة لابزن عندالله جناح بعوضة علىان
العبرة فىالكمال والنقصان بالاصغرين اللسان والقلب لابالاكبرين الرأس واللد فان الله
تعالى لانظر الى الصور والاموال بل افىالقلوبٍ والاج#ال فرب صورة مصغرة عندالله
عثابة الذهب والمؤمن لامخاو من قلة او علة او ذلة ولاث_ك باالنقلة يكثر الهم الذى يذيب
الحم والشحم و كذا بالعلة يذوب اابدن ويطر ا عليه الذبول وفىالخحديث مثل:المومن متك

الستيلة محركهاالع فتقوم مرةوانقع اخرى ومثل الكافرمثل الارزة لاتزال قائمةحتى

انتقعنقولهالارزة يفتح ألهمزة و براءمهملة سااكنة ثم زاى شجر يشيبه الصنويريكون
بالشأم وبلاد الارمن وقبل هو شحر الصنوبر اولانقعار ٠ ازبن بركنده شدن يعنى مثل
اوقله

بتافق) نعثاك صنو براستكه بلندو استوار برزمين ناكهافتادن وازيخ رامن
اشارة الى انالمؤمن كثير الاسّلاء فى بدنه وماله غاليا فنكفر عن سيئانه والكافر لسكذلك

فبأنى بسيئانهكاملةيومالقبامة هلبحسبون  يظنون كل صبحة  #كلصوت ارتفع فان |
ولل
فسسو
الصيحة رفع الصوت وفىالقادوس الصوت بأقصى الطاقة وهو مفعول اول
ع وا
مل<

8لمم  اى واقعة عليهم ضارة لهم ٠ وماد از صيحه هفرنيادى كبرايد
الثانى قوله ع
واهوسازىكه درمدينه ركشند ٠وقال يعضوم اذا نادى مناد فىالعسكر للصاحة او اغلتت
دابة اوانشدت ضالة اووقءت جلية بينالناس ظنوه اساطامم لجنههم واستقرار الرعب فىقلومم
والخائن خائف وقال القاشاتى لان الشحاعة انما تكون مناليقين من نورالفطرةوصفاءالقاب

وهم ملغمسون فى ظلمات صفات النفوس محتجبون باللذات والشبوات كا'هل الشكوك
داة
اهذ
يفى
زى و
والارنياب فلذلك عل بب علمهم الجن والخور اتب
|

:كمف

ماناسه سما

مسو لوا

حت رلهم وتخفيف لقدرهم
بورك

عل سس

الجزء الثامن والعمشرون

©

؟مه جه

ودلائله من قولهم اكنان مابقوله مد <قا فنحن مير و قولهم فى غزوة توك أيطمع
هذا الرجل أن بشتح لهقصور كسرى و قيصر هيهات فتماللتراخى اوكفروا سرا قم
للاستتعاد و يجوز أن يراد هذه الاية اهل الردة منهم م فىالكشاف  8فطبع على
قلوهم  #تم عابها يعنى مهر نهاناء ,شدااء ,بمقزنوا اعالللكفرا  3الما مزائة ىصنارت
نحيث لابدخلها الاءان جزاء على نفاقهم و معاقبة على سوء افعالهم قلببنوا لهم ان شولوا

ان الله تم على قلوبنا فكيف نؤمن والطبع أن يصور الثى“ بصورة مكاطيع السكة
وطبع الدارهم وهو أيم هلنتم و اخص منالنقش كافالمفردات ط فهم لاشقهون »
حقيقة الاعان ولا يعرفون حقيقته اصلا م يعرفه المؤمئون والفقه لغة الفهم و اصطلاحا

الشريعة لانه الاصل فيايكتسب بالفهم والدراية وان كانسائر العلوم ايضا لامنال
الا بالفهم دل الكلام على ان ذ كر بعض مساوى العاصى عند احتال الفايدة لايعد من
الغبية المبى عنها بل قيدكون مصلحة ههمة على ماروى عنه عاليلهسلام اكذروا الفاجر

با فيهكىبمحذره الناس وفىالمقاصد الحسئة ثلاثة ليست لهم غببة الامام الجائر والفاسق
المعلن فسقه والمبتدع الذى مدعو الناس الى بدعته وقال القاشانى ذلك يسبب انهم اموا

ات رتيب قة :ور الفطروة:والاستسواد نمكيقرولاةي رستري! .ذالتع لدو رحب لزان
وصفات فوسهم فطبع على قلوهم برسوخ تلك الهيئات وحصول الرين من المكسوبات
لشحبوا عن ربهم بالكلية فهم لابفهموم ممنى الرسالة ولا عم التوحيد والدين و8اذاراهم 4
©محبك اجسامهم »
وجون به بنى منافقاءراجون ابن الى وامثال او ٠ الرؤية بصرية ت
بشكفت ارد ثرا اجام ايشان ٠ لضخامتها بوروقك منظره ,لصباحة وجوههم واصله
مانلعجب والثى” العحيب هوالذى يعظم فىالنفس امه لفراشه والتعحب حيرة تعرض
تعحب مه ل وان سُولوا  5وحون سذن كوبند  8تسمع لقولهم 6
شا
للنفس بواسطة م

افصاحتهم وذلاقة الي و حلاوة كلامهم واللام صلة و قبل تصنى الى قولهم كوان ابن
رعؤمساء
ابى جسما صددا قصبحا بحضر مجاس رلساولله عليهالسلام فى شر من امثاله و

| المدينة وكان عليهالسلام ومن معه يمُجبون مهيا كلهم و يسمعون اكللىامهم وان الصباحة
و حسن المنظر لايكون الامن صفاء الفطرة فىالاصل وإذا قال عليهالسلام اطلبوا الخير
عند حان الوجوه اى غالبا و 5من رجل قبيح الوجه قضاء للحوائم قال بعضهم
( دل على هعروفه حسن وجهه ٠ ومازال حس-ن الوجه احد الشواهد )

وف الحديث اذايسم الى جلافابعئوه حسن الوجهحسن الاسم ثملارأى عليه السلام غلبةالرين
على قلوبهناافقين وانطفاء نور استعدادهم وابطال الهيئات الدنية العارضية خواصمالاصلية
ْاين هنهم ور كهم على حالهم ( وروى ) عن بعضالْكماء انه رأى غلاما حسنا وجهه
فاستاطقه لظله كذاء فطنته 'فا وجد عنده معنى فقال ما احسن هذا البيت لوكان فيه
كام خشب مسندة  #فى حيز الرفع على
 0-53طشت ذهب فيه خل 8
انه يخبر اضتدا عجذوف اي,عموكأ اكللوام تائف لاحل له والخشب يضمتين جمع

خ(شية )

< 8اه [»©#ه

سورة المائقين

.
م٠حبون اندباءهم وليسوا معهم وهذه اشارة الىانحرد ذلك منغير موافقة فىبعض الاعمال
اوكلها لابنفع ا فىاحباء العلوم ولذا قال حضرة الشيخ الا كيرقدس سره الاطهر المرء
مع من احب فىالدنيا بالطاعة والا”دب ااشرعى وفى الاخرة بالمعاسنة والقربٍ المشبدى
انتهى فاذا كانت الحة لحردة هذه المثابة فاظنك بالنفاق الذى هوهدم الاس والاصل ويناء

الفرع فلااعتداد بدعوى المافق ولابعمله وفى التأويلات القاشانية المثافقون هم المذيذ.ون
الذين جذهم الاستعد اد الاصلى الىنور الايمان والاستعداد العارذخى الذى حدث رسوخ

الهيئات الطبيعية والعادات الرديئة الى التكفر واماهم كاذدون فىشهادة الرسالة لحاقنيقة| 

معنى الرسالة لايعلمها الااللّه والراسخون فىالعامالذين يعرفون اللهويءرفون بمعرفتهرسولالله/ 
فان معرفة الرسول لامكن الابعد معرفة الله وبقدر العلم بالله يعرف الرسول فيلعالمه| 
حقيقة الا ءن السلخ عن عامه وصار علما بعام الله وهم مححوبون عن الله ححب ذوهم
وصفامهم وقد اطفاو ١ نور استعداداتمهم بالغواشى البدنية والهيئات الظامانية فانى يعرفون

رسولالله حتّىيشهدوا برسالته انتهى قالالشيخ ابوالعياس عرفة الولماصعب هدعنرفةالله| 

الله جمكعزطوفاكله .ماله وح مموف خخاوقا مثله :نكيلأكا ايأكلوبنشر يشت
يه اتخذوا

اى المنافقون ا9عانهم » الفاجرة البّى ٠ن حملا ماحكى عنهم لان ااشبادة

غرئبدرى الحلف في ياراديه فقالعو دوه استشهد الوحزيفة رحمه الله على أناشبديعين

والعين فىالحلف مستعار ادلنعينالى ممنى اليد اعتيارا بما يفعله الحالف والمعاهد عنده| 
والعين بالله الصادقة جائزة وقت الهاجة صدرت همنالنى عليهاللام كقوله والله و الذى
جتني وتو ناس يكن اشيرؤزاةفوية يسان اسماللهالعزيز اعلنابتذال «8جنةبه |
اى وقاية وترساعما يتوجه الهم من المؤاخذة بالقتل والسى او غير ذلك وامخاذها جنة| 
عبارة عن اعدادهم وتثهم لها الى وقت الحاجة ليحافوا ما و بتخلصوا مالنمؤاخذة| 
| لعل استعمالها بالفعل ذفان ذلك مع عو اللؤإخناة الأسوقة وقوع الحناية واخاذ الحنة| 

اوخْذة وعن سببها ايضاكا بشصح عنه الفاء ففقوله ف#صدوا| 
 7أن يكون قبل الم
ناكل النهه شال صده عانلامىن صدا اى منعه وصرفه وصد عنهصدودااى اعرض |

 41فوا وتشروهزا لفقادا الدخوك “فل الاساقا بأل عليه السسلام ليساطول رمعا
أراد الانفاق فسىبيل الله بالنهى عنهكمسبحي عنم ولآريك “أن هذا الصد هنهم متقدم

على حلفهم بالفعل واصل اهن سترالئى” عن الخاسة شال جنه الللى واجنه واطْنان القاب
ن
اكل
تنة
سوالل
بحه
| لكويه مستورا عنالحاسة والمن والطخنة الس الذى ين صا

شىحر
ذ

| يغبا جار الارض هنهم ساء ماكانوا يعملون» اىساء الثى” الذىكانوا يعملونه املننفاق
والصد والاعراض عن سمله تعالى وفى ساء معنى التعحب وتعظم امهم عذدال بدامتيو|

© ذلك  ##القول الشاهد بأنهم اسوأ الناس اعمالا وبالفارسية ابن <>  0سِدى' اعمال ظ
اإيشان © م  4اى بسيب انهم

امنوا  #اى نطموا بكلمة و

فئان

| يدخل الاسلام © ثكمفروا ه اى ظهر كفرهم بما شوهد هنهم من شواهد الكفر |

5

الجزء الثامن والعشرون

.من هه

اعتقادهم و وفور رغبتهم ونشاطهم والظاهرانه الجواب لاذا لان الايةنظير قوله تعالى |
واذالقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وقبل جوابه مقدر مثل أرادوا أك مخدعوكوقيل اسيّئاف
لبان طريق خدعتهم وقبل جوابه قوله فاخذرهم  8#نشبد  #الاآن او على الاستمرار
جه انك لرسول الله

واالشهادة قول صادر عنعلم <صل بشهادة بصر اويصيرة و والله

يعلم انلك لرسوله  #اعتراض مقرر انطوق كلانهم لكوؤنه مطاهًا لاواقع ولازالة اهام

ان قولهم هذا كذب لقوله والله يشهد ا وفيه تعظم لاننى عليهااسلام وقال ب١والايث والله
يعلم الك لرسوله من غير قولهم وكئ بالل شبيدا عمد رسول الله ٠ اعلم انكل ماجاء

فىالقرءان بعد العلم ءنلفظة ان فهى بشتح الهمزة لكونها فحكم المفرد الافى موضعين

احدها والله يعلم اك لرسوله فىهذه السورة والثانى قديعلم انه حزنك الذى شولون

فيسورة الانعام وا كانكذلك فىهذين الموضعين لانه أنى بعدها لام الخبر فاتكسرا اى
لان اللام لتأكيد ممنى الملة ولاجلة الا فيصورة المكسورة وقال يعضهم اذا وخلت لام
الاسّدا على خبرها تَكون كر

لاقتضاء لامالاسشداء الصدارة كمشال لزيد قانمونؤخر

اللام لثلا يتمعحرفا التأ كيدواختير تأخيرها الترجبح ان فالتقدم لعامليته فكسرت
لاحل اللا 0والله يشهد  5شهادة حقةَ #ان المنافقن لكاذدون  5اىاهم والاظهار

فىموضع الاضمار لذمهم والاشعار بعلية الك ماى لكاذبون فها ضمنوا مقااتهم امننها صادرة

عناعتقاد وطماأينةقلبفان ١اشهادة وضعت  00الذى طابق فيه الاسان اعتقاد القاب
واطلاقها على الزور كاازطلاق البيع عالىفاسد نظيره قولك لمن ول أأنقارأ ارك

برتبالفعاالملينتكذيببالنسبة الاىق
لرىآثانهللاب
مالقنسرةوءالذى هوامدلل ارلبعالمين
ومنهنامالان من استرز أبالمؤذن لايكفر بحلافمناسم زأبالاذان فانهيكفرقال بعضهمالشبادة

ؤ
ظ

| محة شمرعية تظهر اق ولانوجبه فهىالاخبار عاعلمه بافظ خاص واذلك صدق المشهوديه
وككذين:م افلشىبادة.نشولهعو والشيئل الؤردلت الأدية .ععللىلاأنلنمز العبرةؤة «بااللققلرلبلنا والأخاوطلقال :تخاوضة ١

محصل الخلاص وكان عليهاءلام شل من النافقين ظاه الاسلام واما حكم الزنديق

فىالشسر ع وهوالذى يظهر الاسلام وبسرالكفر فانهيستتان ونقيل الونته عندابى ولاشل
عند اث حدفة

والشاففى رحمهما الله قال ميل رحمدالله اقروا بلساعهم وم يعترفوأ بشلومم

فإذلك سماه”م الله منافقين ومناعترف شَلبه واقر باسانه ولم يعمل باركانه مافرض الله غهي
نر

| وهم اليوم شر هنهم لانهم كانوا يوءئذ يكتمونه وهم اليوم يظهروته وفى الا ية اشارة
ان ان المنافقين الذامين للدنيا وشمواتما باللسان المقلين علها بالقلب ونك
اانوا يشهدون

| إصحة الرسالة لظهور انوارها علمهم من المعجزات والكرامات لكنهمكاذبون فىشهادتهم
ايعتراضب عنه عليهالسلام و متالعته واقبالهم عاللىدنيا وشهواتما شقيقة الشهادة اماغخصل
باأل
لعة
يكن عليه
عد

اهل

الدنا عندورثه

ا

ال والعرع رجتماشبااين آم

ي(حبون )

خخ 2 ٠:6ه

ظ

سورة ١أناققين

والمادة بمقتضى العمالشرعى و رذق القلب وهو المراقبة والمواظبة على الاعمسال القلية
مانلزهد والورع والتوكل والتلم والرضى والسط والقيض والانس والهبة ورزق
الروح بالتجليات والتنزلات والمشاهدات والمعابنات ورزق السر برقع رؤية الغير والغيرية

ورزق الخفاء بالنفاء فىالهه والقاء .ه وهو خير رزق فهو خير الر ازقين ( وفى الثتوى )

٠

مشنو انرا كه زان دارد زيان

هرحه ازياوت جدا اتدازد ان

آنشنوكه جند بزدان زجركرد 0٠2 2

كفتاصتكاب ىرا كرموسرد

اكور و اروف تقولد

41عزريووك واوكتور فته

لوقا نهدلل م نيفق تا راس
عل ةنينق انوي"
ماند يغمير لوت

درماز

بحتوتز افيد بإطلا اودر نك

اينع"

ولفي شيك سراضونا إشانوائد

.

بادوسهة درويش نابت رساو

الكمث اطبلة و ليق وتياؤوكا ا معزة ١ختوداق يزيد ازا وبانى

هنما

قد ضضم نحو قح هاتما

2.2

ثم حلم نيا

كندم نبحامطل كاشتند

٠2

وأنرسول حقرا بكذاشتد

صحبت اوخيرمن لهواست ومال ٠ 2  2بين كرا بكذاشتى جشمى بمال
خودنشد حرص ثمارا ابنمّين

6٠02

كه منم رزاق و خير الرازقين

ان اكندمرازخو دروزى دهد

٠

ك توكلهات را ضايع ا

أزو اكتدل كوا ركقق ١اؤاق"

نالفة به عيها؛ فزتشتاداقل اكاتدم ”لونياف

وها الاحباء :كلع ,أن :تقول :بد عتلاة السة اآلهم أينعى اياحريد 'يأميدى .يأمعيها يلحم
ياودود أَعَننى محلالك عن حرامك ويفضلك عمن سواك فبقال من دوام على هذا الدطاء
اغناء الله تعاىى خعلنقه ورزقه من حيث لابحتسب وفى الحديث من قال نوم الّعة اللهم

أغننى حلالك حعرنامك ويفضلك تمن سواك سبعين مرة ل عمريه جمعتان حتى يغذيه الله
رواء انس بن مالك رضوالله عنه
عت سودة اجمعةفىثانىصفراخيرنوم اليس_منسئةست عشمراةولان واه
تفسير سورة المذافقين احدى عشرة آ مديئة بلأتلاق

تزيم الله الزن الحم 4م
| اذا رن  2اك المثافقون ©1 7

0د. 101
حاسك الاقارسة ب ووأبْ

والنفاق اظهار الامان باللسان وكتّان الكفر بالقاب فالمنافق هوالذى

ال اعتقادا

ويظهر الايمان قولا وف المفردات النفاق الدخول فى الشرع هنباب واملخنروهبمن باب

املننافقاء احدى جحرة البربوع والاملب والضب يكتمها ويظهر غيرها فاذا أنى من قبل
القاصعاءوهوالذى بدخل منهضرب

الثافقاء رألنة فانتمق والنمق هو الس ب فالارض النافذ

لهمووص
طقالو» مؤكدبن كلامهمبانواللامللايذان بأنشهادتهم هذءصادرةعن صميم قلوم
روح البيان  4

ناسع

جد نمه هه

الجء العامن والعشرون

ليك مو عل شاي لهفوات التى
ن -يتممو2ا د1و7لمد حرلكوا كان على رؤسهم الطيبر:و د
دك
اتضمتت الصاح وا

بت

اليه ولوغ 1يكن:الا روا

جم

ع

-الدما وعاقبا لت :فى دقها منع شاد الا الى لعاده مالامحنى © قلماعنداقه © من

اللوان اي *نوابٍ  3واسناع

خطه ولزوم محلى حضرت

ستمير عليه السلام وما

مو صب لَه خاعب الله «وآاسطة ال عامة التلوملان الخطان مشون الاب 2

©من! لتجارة وه واز هغعم مجارت
اد لهو و

من
متراست وسودمتدار ©

وان عع ذلك محفق اد حلاف ف كليم من القع التوحم قمع الأهو لدس  8-5ومع
الحا  5لبى محلد وما  <2محاد

قن فل ين ارنو رمه  2_0وحة عدم اللهو

الىرهن -حث اشتهلوا عن مة

ذآن للاعدام هدما على اللكات قال العلى وقة 2

الشا.خ ارام وعادامم لطاب الكرامات وم يعلموا ان هالحدون فى خلواهم بالاضاقة !

الى ماتجدون فىحمة متاخهم لهم قال سبل رحمعاقه من شغله عن ديه ثى من الدنيا
والا خرة فقد اخير عن خة طبعه ورذالة *مته لاناقه قتح له الطريق الله واذن له
فمناجاه قاث مهل عا غتى جما لمبزل ولا بزال وقال لضي ماعتداقه لأعاد والزهاد عدا
حبر مما الوه هن الدسا عدا وما عتداقه العاركين هدأ هن واردات إلعاو:ب وهدوادر المققة

خيرمما فالدنيا والعقبى  8.والله خير الرازقين 5ه لاه موجد الارزاق قاليه اسعوا ومنه |
(قال الكاشى ) وخداى تعالى مترين
اطلبو الرزق و
وسائط ابعال رزقنه وقت شك
ا

روزى دعند كانت ياعىانكد |

 50كك وتعانى مذ ملحت  005ماحد هاس تكله

زحافاى يعداد ملول زا كقت اا روذى هروز بوهغرر  1اوطقت متعلىيدان
يك

ساشد هلول جواتب دادكه جين شكر حا ل

سودى

اول زع"

يدادىه

ْ
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 0لعش فالت فك امىهن لعلم ذلك فاما سافر حامد خلى

اا ولم يكنرزاق
أنساء علها بتوجعن لها هن كوه سافر واركها بلا ضعة فقالتانه ككانال
وال لحب فوألهتعامى حبر من اللهو وف لهحبر آلرازن

والاهه  .ارازق

مول

الفرض والتقدير اذلاخرية

داعتدالله د
ة
غيرالله فكان المعنى انو جد فىاللهو خير 2

خبريه مه وانوجد

دانذتون غدالله لله خبرحم و اقراهم قاوروةلاهم عطة والرزق هوالاتفع به ماحا كان
أو هاودا وفى التأيولات للحي واد الرازازفين الاخناطده علىرزق الفن و«والطاعة

(العادء )
و

!

'

سورة اأنائقين

0 55ه #2

والعادة عقتضى الغالشرعى و رزق القلب وهو المراقبة والمواظة على الاجمال التلمببة
من الزهد والورع والتوكل والتسلم والرضى والسط والقيض والانس والهية ورزق

الروح بالتجليات والتنزلات والمشاهدات والمعانات ورزق السر برفع رؤية الغير والغيرية

ورزق الخفاء بالنفاء فىالله والقاء به وهو خير رزق فهو خير الرازقين ( وفى الثنوى )
هص حه ال

.

كنا يارد دان

مشنو انرا كهزيان دارد زيان

نحو را ى»فقيا
كنل
اشك
ززو
اواودلالا لاصيامكيف" < 41 . :با
اكنزان
ان اواك طسب  14 1كهتا تئر ا“كزم وشرة

اننوك لعندلؤد

لكان وائلنا قو سانل زوجلة ل لو امرلك زعمقهة زواباطلا ىدزنك

"انالك طديكوان #ارز ان و١ ؟ “نكا

يزان شصببركافهزاما يشان ريد

.
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وى الاحياء يستاصي أن بقول بعد صلاة :العةا اللهم ياغى ياحيد 'باميدى بامعيد يارحم
ياودود أَغننى حلالك عن حرامك وفضلك عمن سواك فيقال من دوام على هذا الدماء
اغناء الله تعالى خعلنقه ورزقه من حيث لانحتسب وفى الحديث هن قال نوم العة اللهم

أَغننى محلالك حعرنامك ويفضلك عمن سواك سبعين ممرة لمتمربه حمعتان حتى يغنيه الله
رواه الس بن مالك رضىالله عنه

عت ملووة العة فثاى صفزافين:هوم :اسن سمّننة ست.عشرة :ومائة والف

تفسير سورة المذافقين احدى عششرة آية مديئة بلاخلاف
مج بم الله الرمن ازحم دم

| اذا » حون  8جاءك المنافقون © اى حضروا محاسك وبالفارسية بشوايند دو رويان ٠
والنفاق اظهار الاعان باللسان وكتّان الكفر بالقاب فالمنافق هوالذى يضمرالكفر اعتقادا
ويظهر الابمان قولا وفى المفردات النفاق الدخول فى الششرع هنباب والخروجمنههمن بأبٍ
وتساك إكعها :ريطي خارئعا “فاذا" ىسن عمل
إملننافقاء احدى جحرة البربوع والتعذل ل
القاصعاءوهوالذى يدخل منهضرب

النافقاء رأسه فانتفق والنفق هو السرب فىالارض

النافدذ

طةلواع مؤكدين كلامهم با وناللامللايذانبأنشهادتهم هذءصادرةعن صميم قلومهم وخلوص
روح الببان ”5

 -باسع

الجزء الثامن والعشرون

<6ة +؟ه

جه

أن يستمعوا ولم نحركوا كان على رؤسهم الطير.ولعل ذلك منقبيلسائر الهفوات الى

تضمنت المصالل والكم الخليلة ولولميكن الا كونه سببا لتزول هذه االياه التى عى خير
املندنيا وما فها لكنى وفها مالنارثاد الااهى لعباده مالا نى © قلماعندالله  #من
الثواب يعنى "واب ماز واسماع خطه ولزوم مجلس حضرت سغمير عليه السلام وما

موصولة خاطهم الله بواسطة الى عليه السسلام لان الخطاب مشوب بالعتاب © خير ©
از شع محارت
هتراست وسودمندار  8من اللهو © ازاسماع لهو وهومن التحارة  ٠و

فان نفع ذلك محقق مخلد مخلاف مافهما من النفاعلمتوهم فنفع اللهو ليس يمحقق وشع
لاس
التحارة لس عخلد وم

عخلد شن قيبل اللنالى ادلي ورْقه بعلموجه نقد اللهو

فان للاعدام تقدما عل اللكاتقال القلى وفيها تأدسًا المريدتن ع اشنتعاواا عن صة

المشارعخ مخلوانتهم وعباداتهم لطلب الكرامات ولميعلموا ان ماجدون خفلىواتهم بالاضافة
الى ماتحدون فىحية مشاخهم لهو قال سبل رحمهالله من شغله عن ريه ثى' من الدنيا
والا خرة فقّد اخبر عن خسة طبعه ورذالة همته لانالله فتح له الطريق اليه واذن له
فىمناجاته فاشتغل عا شنىسما لمبزل ولا بزال وقال بعضهم ماعندالله لاعباد والزهاد غدا
ختل .مما نالو مخ الدننا  -وما عندالله للعارفين نقدا من واردات القاوب ونوادر اللق.قة
خيرتمافىالدنيا والعقى هو والله خير الرازقين  6لاله موجد الارزاق فاليه اسعوا ومنه

اطلءو الرزق ( وقال تالكاق ) وخداى تعالى مترين روزى دهند كانست يعنى انانكه
وسائط ايضال -رزقند اوقت باشدكه يلق اكتئد وتعايد نز مصلدت وقت بدانتد قالبتكه
يكى ازخلفاى بعداد بهاول ركافت سانا روزى هرروز نومقرر كم ناوقت متعلق بدان

بتاغة نلوك لواب ادكه جناى رمك ٠كر عدية عنها :تتواذئ) اول “1نكلتيزاك
جق الى
ماه باينا.دوم نشتامق :كه عل! 3/بايد سوم معلوم ندارئ ],هتنا تخد يابت دو

واكر تابد ) 5كذ
داتس
كافلا وق نبت راغلا خلداجواؤوؤئ] سكس عن بمل
غضب كنى :وانوظيفه ازمن بكازيرئ وخقسبحاهوتءالى يكناء ازمن روزى ناز ممدارد
خدابى كهاوطااخيت :أنذبت عليليخ 301 +
از وخواه 5

يده اواسات؟

دا'ر رقا" راكيرق يبلت
يممشان ز

اله ,ب بز 0

كار هى بنده اوست

مزنانة ملك لا:دخلها الاصوص ولا يأكاها السوس
ا وقيل لبعضهم من ابن نأ كل فقال خ
وقالحام الاصم قدس شميلراض | به االرىين التزيافا اضع لكمنالنفقةقالت هدرم تعلم

| اتايا لين0
قال

لووك نبيشقالتفتكلهله ومذل فك فلما 2

فز تعالىخير مانللهو وقوله خير ترقا 0

الفرض والتقدير ادع

فىالاهو ولارازق غيراللهفكان المعنى اونجد فىاللهو خيرشاعندالله اشد خيرية مله وانوجد

| رازقون غبرالله فالله خيرهم و اقواهم قوة اولاعم عطية والرزق هوالمتفع به مياحا كان

2تحمية واللهخير الرازقين للرلحاطته علىرزق النفسن وهوالطاعة
| اومخظورا وف التأويلات ل
( والعباده )

ج7 5ه ©هه
سس

ا
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| عليهالسلام مخطب .بوم الئعة فلما علم اهل المسجد ذلك قاموا اليهخشيةأن يسيقوا اليه
9

وسسسسس

يعنى نابيشى كبرند از يكديكر ريدن طعام ٠ فا بتى معه عليه السلام الاتمانية او احد
عشر اوائنا عشر اوارلعون فهم اوبكر وعمر وعمان وعلى وطلحة والزببر وسعد بن أنى

وقاص وعبدالرحمن بن عوف وابوعبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد وبلال وعبدالله بن
مسعود وفىرواية مار بنياسربدل عبدالله وذ كر مسلم ان جابرا كان فهم وكان مهم
ايضا امرأة فال عليه السلام والذى نفس محمد بده لوخرجوا حيعا لاضرم الله علمهم

الوادى نارا وفىعين المعانىلولا الباقون للزالتعليم الحجارة  8وتركوك  #حكاولنك
© قائمايهاى على المذبر ((زواق )!عنلغابن بن عبدالله رضىالله عنه قال كان النىعليه

السلام مخطب نوم المعة خطتين قائما فصل ينهما اوس وهن ثمةكانت السنة افلىخطية
ذلك وفيه اشعار بأن الاحسن فالوعظ على المثير .نوم اللئعة القيام وان جازالقعود لانه

والخطة من واد واحد لاشْتّاله على الخد والثناء والتصلية والنصيحة والأعاء قال حضرة
الشيخ الشهير يافتاده قدس سسره ان الخطبة عبارة عن كذرالله والموعظة للناس وكان عليه
ذلله تعالىثملماأراد التنزل لارشاد الناس بالموءظة جلس جاسة
السلام مستمرا فكىرا

تفتقة إذالت"إن)احآذ

اك الفقهاء من مدق رالاطتزاحة لازم الا ذككرنازوكان.علية/السلام

يكت فاىلاوائل مخطبة واحدة هغنبر أن مجلس .اما لاله لعظم قدره كان مجمع بين

الوصال والفرقة اولان افعالهكانت على وفق الوحى ومقتضى اعى الله فبجوز أن لايكون
مأمورا بالجاسة فىالاواثل ثم صار على قباس النسخ وايضا وجه عدم جلوسه عليه السلام
افلخطية فى بعض الاوقات هو انه عليه السلام كان برشد اهل الملكوت م برشد اهل

بيكجنفلىس
الملك في كان ارشاده فىالملكوت لاسنزل ولا يسحولمتى كان فالملك بأنلم

الخطبة من هو من اهل الملكوت بتتزل ويجاس محاس الملك فان معاشر الانبياء يكلمون

الحاق على قدر عقولهم ومراتبهم وكان عليهالسلام مأترىاد الانتقال امرنشاد اهل

الملاكه-الىّ|ارشساد أاعل' الملكوت هول أرحى:يبالال وم أراد .التتزل من ارشاد اهل
الملكوت الى ارشاد اهل الملك هول لعائشة رضىالله عكنلهابنى ياحميرا ٠ء اعلم انه كان

أعن
شلله
وىا
نهمهم
مانلفضالصاب رض
النى عليه السلام وثر كهقائما

أنلابفعلوا مثلماذكرمن التفرق منجلس
بي وهو مقاتل بحنيان ان الخطة نوم الخنه

كانت باعلدصلاة مثل العيدين فظنوا اقنهدمقضوا ماكان عاموليس فىترك الخطبة ثى

تظؤالك] طفطلة لان فناكانت" بل»الضلاةاوكان الالخري 05

النهى حتى يستأذن النى عليه السلام يشير اليه بأصبعه الى تلى الاسهام فيأذن له النى عليه

السلام يشير اليه سده قال الامام السبيلى رحهالله وهذا الحديث الذى هن اجله 'رخصوا

لانفسهم فئرك مماع الخطبة وان لمينقل من وجه نابت فالظن اليل بأحماب رسولالله
عليه السلام موجب لانه كان صحميحا ٠ بول الفقير هب انهم ظنوا انهم قدقضوا ماكان

فمرمنض الصلاة فكيف يلبقميهمتأرنكوا .مجلس النىعليهالسلام ومن شاهم
عله

عحدد
ممدسم
ع
2
س
همع
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وفالتأويلات الاحمية اذا حصات لكم يااجل كال الاعان الذوق العيانى صلاة الوصبلة
والقعية والبقاء والفناء فسيروا فىارض الإشسرية بالاستمتاع بالشهوات المباحة والاسترواح
بالروامم الفاسحة والمرائعة فىالمراتع الارضيه وابتغوا من فضل الله من التجارات

المعنوية' الرامحة وكارذوا ع اللعهليكم الظاهرة ادلنفناء من ناسونيتكم الظلمانية
والباطنة من اليقاء بلاهوته النورانية لعلكم تفوزون هذه الم الظاهىة والباطنة بارشاد
الطالبين الصادقين المتوجهين الىالله بالروح الصافى والتاب الوافى قال فىالاشباه والنظائر

اختص نوم اللئعة باحكام لزوم صلاة اللمعةواشتراط اللباعة لها وكونها ثلاثة سوى الامام
والخطية لها وكونا قيلها وشرقطراءة السورةالخصوصة لها ونحريم السفر قبلها بشرطه
واستنان الغسل لهاوالايب وليسالاحسن وتقامالاظفار وحلقالشعر ولكن بعدها افضل

والبخور فيالمسحد والتكير لها والاشتغال بالعبادة الى خرو ج الخطيب ولايسن الابراد
عا ويكره افراده بالصوم وافراد ليلته بالقيام وقراءة الكهف فه ونفى كراهة النافلة

وقت الاستواء على قول أنىبوسف المصحح المعتمد وهو خير ايام الاسبوع وبوم عيد
وفيه ساعة اجابة ومجتمع فيه الارواح وتزار فيه القبور ويأمن المت فيه من عذاب القبر

ومن مات فيه اوفى أيلته امن من فتئة القبر وعذابه ولا تسحر فيه حهم وفيه خلق ادم
وفبه اخرج هنالنة وفيه تقوم الساعة وفيه بزور اهل النة رمهم سسبحانه وتعالى انمهى
واذا وقعت الوقفة بعرفة .بوم امعة ضوءف الحج سيعين لان <ج الوداع كان كذلك
ذكره فى عقد الدرر واللا لى #واذا رأو  #اى علموا  نجارة  #هى مجارة دحية
بن خليفة الكبى  8او * #سمعوا © لهوا  #هو مايشغل الانسان سما يعنيه ومهمه سَال

ألهى عكنذا اذ اشغله عما هوأهم والمراد هنا صوت الطبل ومّال له اللهو الغليظ وكان
دحية اذا قدم ضري الطبل يعمبه (ك قال الكاشنى ) وكاروان حون رسيدى طبيل

شادى زدندى ٠ك برعى اكاب السفينة فىزماننا النادق وما شَال له بالترى ٠ طوب ٠
ير استقلوهااى اهلها بالطول والدفوف
ااالقعلت
اوكانوا اذ

والتصفيق وهواار ادباللهو هانفضوا

البإاق" الفط إكدراذى مورهيق اعم وسو اوحض اكد "دم الكناي للم التي
كرناده
انفض القوم اى تغرقوا وانتشروا كافى ناج المصادر الانفضاض شكسته شدن وب

يدن اه أوخدا الصليار الأن لابه بألا نوج هه لمر لكان 'المناس (ارجاعة |إلى” حك
الشئين ٠ن غتيعريين الى ان صب التحارة برد الكناية ابا لانها المقصودة اوللدلالة
على ان الانفضاض ايها مع الحاجة الما والانشفاع ها اذا كان مذموما شا ظنك بالاشضاض

الى الهو وهو هذهوم فى نفسه ووز أن يكون الترديد لادلالة على ان منهم من انفض
جرد سماع الطبلورؤيته فاذا كان الطبل مناللهو وانكان غَلدِظًا ها ظنك بالمزمار ونحوه
(وى)
وقد َال الضمير للرؤية المدلول عابها سَوله رأوا وقرى الهما على ان اوللتقسم ر

ان دحة بن خليفة الكابى قدم المدينة تجارة من الشام وكان ذلك قبل اس_لامه وكان

الدينة بحاعة :وغلاه سر :وكان رمه جح ماحياج .الية من :زا,ودقق ريت وعَيْرخا والنى
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ذر
فالاص للاطلاق بعدااظر اى للاباحة لا'للاتجاب كقوله و اذا حلاتم فاصطادوا و ك

الامام السرخسى انالامس للااب لما روى انه عليهالسلام قال طلب الكسب بعدالصلاة
هوأالتج تكةزيدد*الفرارضة اوئاد قولة" تال :فاذا عدت" الطلاة قل أنه لذب فمن* سامند

بن جبير اذا انصرفت منامعة فساوم بثى” وان لمتشتره وعن ان عباس رضوالله عنهما
لميؤميوا بطلب شى' منالدنيا انها هو عبادة المرضى وحضور المنائز و زيادة اخ فىالله

وعنالحسن و سعيد ابنالمسبب ظلب العلم ( كاقالالكاشنى ) وكفته اند انتشارهم در

دان ٠ وقبل صلاة التطوع والظاهضص
| زمين مشحدالثتث لجهث برفتن خلس علها كمر
ان مثل هذا ارشاد للناس الى ماهو الاولى ولاشك فى اولوية المكاشك الاخروية مع

وارذوا الله #
| ان طلب الكفاف مناللال عيادة ورا يكون فرضا انالاضطرار  8ك

ذكثريارا اوزمانا كثيرا ولاتخصوا ذكرهتعالى
| بالجنان واللسان حيعا  كثيرا و اى ك
| بالصلاة »٠ لباولفقير انما امس تعالى بالذكر الكثير لان الانسان هوالعالم الاصفرالمقابل

للعلم الاكبروكلمافىالعالم الاكبرفانهيذكراللهتعالىبذكر خصوص لهفوجب على
| اهل العالم الاصر أن بكذروا الله تعالى بعدد أذكار اهل العالم الاكبر حتى تقال
| المرء]تنان وينطبق الاججال والتفصيل فان قات فهل فى وسع الانان أن بذكرالله تعالى

هذه االمرية املشكز :قلت نعاكذاان من منية السر بالشهود التام والحضور الكامل
كالأوا ادو هاا لسعلا :شمن سر التسككر بالتكشو لمن بالعدة لمكت باللضؤؤ» اننهئ
وقدهم الله القلئلى مقام الكثير كاروى ان عمان رضوالله عنه صعد المبر فقال المدلله
فارج عليه فقال ان ني وباعشيدوضيقاة عنهماكان باعد ان لهذا المقام مقالا و انم
الى امام فعال احوج  7المل«أفات قوالة سولما نيكم الطب ثم تزل و مقناهل امامنا

الاعظم ابو حنيفةرحمهالله ان اقتصر الخطبب على ا عارذ

كزان ,كقولهاجدلل

ذرا له على انا ول قوله عمّان ان
ولك لان الله تعالى سمى الخطية ك
سبحانالله حاز ذ

ابا بكر وعهر اكلام اكلنام فى باب الخطبة لاثماله على مءنى جليل فهو مجامع قول
صاحيه والشافى لابد مكنلام يسمى خطية و هذا ما لايتثيدله احد والجدلله على الهامه

ز هن لميطعه
ول“قدالضد)زة جر رفي )ال بكغاء :الله فُن أطاعاللهفق ذد ك و
الاحوال قال |

ع
جق فى
فليس هذاكرو انكان كثيرالتسبيح والذكر ذا الممنى حق

تال :رخال لاتلهيع مجنازة ولا سع عر تيكيتا اإريت «والكرر الذى :اع" بالمتاول “اليه

اولا هوذكر خاص لا مجامع التحارة اصلا اذالمراد منه الخطبة والص_لاة اصربه اولا
مل اذا فرغتم منه فلا تتركوا طاعته فى حميع ماتاًتونهو انذرواه  9لعلكم تفلحون  #ا
ثقا
كى نفوزوا مخيرالدارين .٠ الحاصل ذ كروى موجب جمءيت ظاهي و باطن وسيب|
مجات دنيا اوخرنست

ازذكر خدا ماش يكدم فافل ٠ كز ذ كر بود خيردو عالمحاصل

ذ اكوافككاعل غراق'راذرعهغال

٠ +:إساش كان #ياشعد" وازامتج ذل
ممست

سم

جم

ب ل

ب

ا

0111

<١ #ه هه
الجزء“الثامن والمعشرون
الذهاب بصفاء قلب وهمة لابكسلنفس وثخمة وفى الحديث اذا اذن المؤذن اى فى الاوقات
الخجّسةاديزالشيطان وله حصاص وهو بالضم شدة العدو و سرعته و قال حمادبنسلمة

قلت لعاصم بن أبى النجود ما الخصاص قال اما رأيت امار اذا اضر باذنيه انى ضمهما
الى رأسه وفصع بذنيه اى حركه وضرب به وعدا اى اسرع فالمثى فذلك خصاصه
و فيه اشارة الى ان ترك السمى من فعل الشيطان و هذا بالنسة الى غير المريض والاحمى

والعبد والرأة والمقعد والمسافر فانهم ليسوا تكلفين فهم غير منادين اى لاستى منالمرضى
والزفنى والعميان وقدقالتعالى فاسعوا و اماالنسوان فهنامرن بالقرار فىالببوت
بالنص والعيد والمسافر مشغولان مخدمة المولى والنقل قال النصر آبادى العوام فقىضاء
الحوالم افلىجعات والخواص فالس الى ذكره لعلمهم بأن المقادر قد جرت فلا زيادة

وال بعضهم الذكر عند المذ كور ماب والستى الى كذرالله مقام المريدين
ولا نقصان ق
يطليون منالمذ كور محل قربة اليه والدنو مه واما الحقق فىالمعرفة وقد غلب عليه ذكر
الله ايام سنعت ححلى نفسه لقلبه  8وذروا الببع * #شال فلان بذر الثى' اى سَذْفْهِ لقلة
اعتدادة به ولميستعمل ماضيه وهووذر اى اتركوا المعاملة فالييع نحاز عن المعاملة مطلقا
كالثمر اء والاجارة والمضاربة وغيرها ومجوز ابَاء البيبع على حقيقته ويادق به غيرمبالدلالة

و قال لعضهم النهى عانلببع سَضمن النبى عنالشثر اء لاما متضاشان لايءقلان الا معا

فاكتق يذكراحدها عنالاخر :اراد الاعس بتزكمايذهل عن ذ كرالله منشواغلٌ
الدسينا و اما خصالببعوالششراء منينهالانيومامعة .بوممجمعفيهالناسمنكل
ناحبة فاذا دنا وقت الظهيرة يتكاثر اليبع والثسراء فلماكان ذلك الوقت مظة الذهول
خآرة واتركوا محارة الدنيا
عن ذ كرالله والمضى الىالمسحد قيل أهم بادروا محارة ال
واسعوا الى كذرالله الذى لاثى” انفعمله و ارريج وذروا البيع الذى شعه يسير و رمحه

قلبل « ذلكم  #اى السب الى كذرالله واتركالبيع خيرلكم © من مماششرنه فان
نفع الآخرة اجل واببق ظ ان كلم تعلمون  #اير والشر الحقيقيين روى انه
عليهاللام خطب فقال ازالله افترض عليكم الجءة فى «وى هذا و فى مقاعى هذا فن
تركها فى حيانى وبعد تمانى وله امام عادل اجوائر من غير عذر فلا بارك الله له ولا حمع

الله شمله ألا فلا حجله ألا فلا صوم لهومن ناب 'ابالله عليه ف فاذا قضيت الصلاة #

التى نودم لها اى اديت وفرغ منها ف«ا#نتشروا فىالارض  #لاقامة مصالحكم والتصرف

فى حو ا محكم اى تشرقوا فيا بأن يذهب كل منكم الى موضع فيه حاجة من الحوانم
| المسروعة 'لنى لايد من #حصيلها للمءدشة فان قلت مامءنى هذا الام فانه لولفيىثالمسحد
الى الليل وز بل هو مس_تحب فالحواب انهذا ام الرخصة لاام العزعة اى لاجناح

| عليكم فىالا تنشار بعدما ادتم حق الصلاة © وانفوا من فضلاللَ  4اى الررع يينى

| اطلبوا لا*نفسكم و اهليكم ءنالرزق الحلال بأى وجه بسر لكم منااتجارة و غيرها
| ااملنمكادت" المت وعة ذلاعز ناهةا! الك تحورىة ارالك
1

للحاو

ار الوم سأي
( فالامس )
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والوعطة والمكبة على فترة املنرسل وقلة املنعلم وضلالة املنناس واشطاع اهلنزمان
ودنو من الساعة وقرب هنالاجل هن اطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعض اللهورس وله

فقد غوى وفزط وضل ضلالا بعيدا اوصبكم بتقوى الله فان خيرما أوصى «المسلم المسام
رة وأن يأمره شقوى الله واحذر ما-ذر؟ الله من نفسه فان وى
ان نحضه عل“ىاخلا
من صمل به وحافته فن ريه عنوان ص_دق على ماسغيه منالاخرة ومن يلح الذى

بدنه و بعنالله من امه فىااسر والعلانية لانوى به الاوجه الله بكون له ذكرا عاجل
امره وذخرا فها بعدالموت حين شتقر المرء الى مقادم وماكان ما سوى ذلك بود لوان
بيه و به امدا بعيدا و محذرم الله نفسه والله رؤف بالعباد هوالذى صدق قوله وامحز |

وعدء ولا خلف آذلك فانه ول ما يبدل القول لدى وما انا بظلام للعبيد فاتقوا الله
فى عاجل امس؟ واجله فىالسر والعلانية فانه ما بسَقَاللَهُ يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا
ومن يادلقله فقد فاز فوزا عظيا وان تقوى الله “نوق مقته و نوق عقوسّه ونوق
سخطه وان تقوى اللهتديض الوجه وترضى الرب وترفع الدرجة فذذوا محظكم ولاتفرطوا

فى جنب الله فقد علمكم فى كتابه و نمج لكم سيله ليعلم الذبن صدتوا و لعلم
الكاذيين فأحسئوا مااحسن الله اليكم و عادوا اعداءه و جاهدوا فيالله حق جهاده
هواجتبا كومما ؟ المسلمين ليهلكمنهلكعن بيئة ويحى محنىعن بينة ولاحول ولاقوة
الا بالله كفثازوا ذ كرالله واعملوا لما بعدالموت فان من يصاح مابيئه و بينالله يكفر الله
مابينه .وابلينناس ذلك بانالله بشَهْى على الناس وّضون عليه ولك منالناس ولاملكون
منه الله ك|بر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى الاعظنيمن)هت الخطبة النبوية ثمان هذه
ذر
الآية رد للهود فى طءنهم للعرب وقولهم لنا السبت ولا سبت لكم  8فاسعوا الىك
الله » قالالراغب السمى المثى السردع وهو دون العدو اى امشوا واقصدوا الى الخطبة

ذر رسولالله وااثناء عليه و على
ذالله وماكان هن ك
والصلالة لاشمال كل منهما على كر
خلفائه الراشدين واثقياء المؤمنين والموعظة والتذ كيرفهو فى حكم كذرالله و اما ماعدا

ذلك هن ذكر الظلمة وألقابهم والثناه عليهم والدماء لهم وهم احقاء بمكس ذلك فنذ كر
الشسطان و هو من كذرالله على مراحل  5فى الكشاف وبالفارسية رغبت كنيد بدان
وسعى بماد دران ٠ وعنالحدن رحمهالله اما والله ماهو بالسمى عاللىاقدام ولقد نهوا

انكياننا الصلاة الا وعلهم السكينة والوقار ولكن بالقلوب والنيات والخشوغ والاشكار
ولقد ذ كر الزمخشرى فالا كار قولا وافيا حيث قال وكانت الطرقات فى ايام السلف
وقت السحر وبعد الفجر مغتصة اى مملوءة بالبكرين الىالمعة بمشون بالسرج والفحديث

اذا كان بوم المعة قعدت الملائكة على ابواب المسحد بأبدهم #دف من فضة و اقلام
هن ذهب يكسون الاول فالاول على مساتوم فاذا خرج الامام طويت الص<ف واجتمعوا

للخطة والمهحر الىالصلاة كالمهدى بدنة ْم الذى اكياهلمهدى شرة ثم الذى يليه كالمهدى

شاة حتى ذ كر الدجاجة والبيضة وفى عبارة السبى اشارة الى المبى عن التثاقل وحيعلى

<ه١ 25ه جهه

الجزء الثامن والعشرون

التوفوؤ بن حديث الوخز وبين قوله عليهاللام غدة كغدة اعيبر حر ج همنياق البطن

وباق ماسعاق بالطاعون سبق فىسورة اليقرة وقدتكفل تفاصيله رسالة الشفاء لادواءالوباء
لاق افق كرا فارجع  يااهاالذين آمنوا اذا نودى لاصلاة © النداء رفع الصوت
وظهورء ونداء الصلاة مخصوص فىااشرع بالالفاظ المعروفة والمراد بالصلاة صلاة المعة
كالول عليه عطقا واكنى دن العناائلها اىا ذم لوا بوكب واتطروها الال
و
هو الاذان الاول فىالاصح عندنالان حصول الاعلام به لاالاذان بين بدى المنبر وةدكان

لرسولالله صلى اللهعليه وس مؤذن واحد فكان اذا جلس عاللمىنبر اعذلنى بابالمسحد
فاذا تزل اقام الصلاة ثمكاناببوكر وعمر رضىالله عنهما على ذلك <تى اكذان عمَان
رضوالله عنه وكثرت الناس وتباعدت المنازل زاد مؤذنا آخر فأص بالتأذين الاول على
دارله بالسوق غَال لها الزوراءليسمع الناس فاذا جلس على ابر اذن المؤذن الثانى فاذا
لاا للصلاة فليعب ذلك عليه  #من بوم المئعة © بهم الميم وهو الاصل والسكون
مخفيف منه ومن سان لاذا وتفسيرلها اى لاععنى انها لبيان الحنس على ماهو المتيادر فأن

وفك" النداة ج“ومن عالولعة لأعحدن عليهفكيمت يكو" إنياناله ابلا السلؤى :انبا بكينان
ان ذلك الوقت فىاى بوم منالايام اذ فيه اءهام فتجامع كونها يمعنى فىكا ذهب اليه بعضهم

وكونها لاتبعيض كا ذهب اليه البعض الاخر وائما سمى جمعة لاجناع الناس فيه لاصللاة
فهو على هذا اسم اسلا وقيل اول هن مماه جمعة كمب بن اؤى بالهمزة تصغيرلا”ئى
سماه مها لاجماع قريش فيه اليه وكانت العرب قبل ذلك تسمه العروبة معنى الظهور

وعوبة وباللام نوم اللئعة كا فىالقاموس وقان ابن الاثير فى الهاءة الافصح انه لايدخلها
الالف واللام وقبل ان الانصار قالوا قبل الهحرة لامهود دوم مجمعون فيه فىكل سيعة ايام

ولانصارى مثل ذلك فهاموا مجعل لنا بوما تمجتمع فيه كفرىالله ونصلى فقالوا باولمسبت
للوود ونوم الاأحد للنصارى فاجعلوه نوم العروبة فاجتمعواالىى سعد بن زرارةرضىالله عنه

بم الزاى فصلى م ركتين وكذزخم قسموه نوم الطبعة لاجماعهم فيه وحين اجتمءوا

ذي لهم شاة فتعشوا وتغذوا منها لقللهم وبق فى كثر القرى التى هال فها المعة عادة
الاطعام بعدالصلاة الى بومنا هذا فأنزلالله آية الحجمة فهى اول حمعة فى الاسلام واما اول
حمعة جمعها رسولالله عليه السلام فهى انه لما قدم المدينة مهاجرا نزل قبا على بمنىرو
بن عوف ووم الاتنين لالاتى عششرة للة خات
امتد الضحى ومن

تلك

السئة

هن شهر رسع الاول حين

يعد التاررم الاس.لامى فأقام ها نوم الاثنين

والثلا ناء و الاربعاء والميس و اسس م_حدهم ثم خرج بوم النعة عامدا المدشة
رك"

للرية فى نى سالم بن عوف فى بطن واد لهم قد اتحذ القوم فى ذلك

(لله
| الموضع مسحدا فخطب و على المعة وهى اول خطية خطها بالمدسئة و قال فايهلاجد
والنتمئنه' واستبدي وأومق ولا الكفوك»و واد ام
بنكار ذاو قاب ةلله اااي
ولنور
وحدء لاشريك له وأشيد أنتمك عنده و رسوله ارسللةبالهدى ودين اعلَق ا

و(الموعظة )
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واما الفرار العقلى ععنى استكراهه الموت او عدنى الانتقال من مكان الى مكان فالاول

منهما اكنان هن الانهماك فحىظوظ

الدنما شذموم وان كان من خوف الموقف قصاحيه

معذوركا حَكى ان سلمان الداراتى قدس سيره قال قلت لاعى أتحبين الموتقالتلاقلت لقمالت
لإامم الومصدت,زاذقيا خااشتينت القارورفيكينك راحب لقان :وقد عضت وقين عله الاستكراء
رَحَاء الاستعداد .لما بعد الموت واما الثابى منهما فغير موجه عقلا ونقّلا اذالمشاهدة تشهد

أن ملخالص منالموت فَأَناكانالعبد فهويدركواما الفرار مبنعض الاسباب الظاهرة للموت أ
كهحوم النار الحرقة للدور والسيل المفرط فىالكثرة والقوة وحمل العدو الغالب والسياع
والهوام الى عير ذلك

العقل واللقل عدم

فالظاهص أنه معذور

جوازه

0

فيه يل هاقزر واما الفرارهمنالطاعون

اذا العقل فاقاله الامام الغزالى رحمه الله من

شار جحه

ان سبدب

أ

الوياء

فاىلطب الهواء المضرواظهر طرق التداوى الفرار منالمضر ولاخلاف ابه عير منبى عنه

الا ان الهواء لابضر محنيث انه يلاق ظاهى البدن هحنيث دواالماستنشاق له قانه اذا
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كان فيه عفونة ووصل الىالرئة والقلب وباطن الاحشاء انرفها بطول الاستنشاق فلايظهر |

ملاثر
الوباء على الظاهى الابعد طول التأثير فىالباطن فالخروج املنيلد لانخاص غالبا نا
الذى استحكم من قل وللكتة وهم القلاص قبصصير هذا هن جنس الموهومات كلرقى ١

والطيرة وغيرها وانه لورخص للاكداء فىالخووات لابق فىالبلد الا المرضى الذين اقعدهم |
<هزمون |
ءم و
يطعا
الطاعون وانكسرت قلوم ولمسق فىالبلد منيسقهم الماء ويطعمهم ال

عنهباشيرهما بأفسهم فيكون ذلك سعيا فىاهلا كهمتحقيقا وخلاصهم منتظركا ان خلاص |

الاصحاء منتظر فلواقاموا لتمكن الاقامة قاطعة اهمبالموت ولوخرجوالم يكن الخروج قاطعا |
بالخلاص وهو قاطع فىاهلاك الباقين والمسلمون كابنيان يشد بعضهم بعضا والمؤمنون
كالحسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى الى الاشةكاء سائراعضاته هذاهو الذى يظهر
عندنا فىتعليل الهى وينعكس هذافيا اذا لهمدم بعد على البلد فانه ليمؤر الهواء فياطنه |
ولبسله حاجه الهم ٠ واما النقل فقوله تعالى ألمئر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم

ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثماحياهم فانه انكار لروجهمفرارا منه وتعجيب
بشأنهم اعتبر العقلاء بذلك ويتيقنوا أن لامفر هن قضاء الله فالنبى عنه هوالخروج فرارا |
فانالغرارهن القدر لإبدويها وفىالخديث( الفار من الطاعون كالفار مانلز<دف والصابر قيهله ١

اجر شهيد ) وفى الحديث مختصم الشهد اء والمتوفون عفلرىاشهم الىربنا عروجل فالىذبن
توفون فى الطاعون فيةول الشهداء اخوائنا قتلوا كاقتلنا وول المتوفون اخوائنا مانوا |

على فراشهم مامتنا فيقول ربنا انظروا الىجراحهم فان اشبيت جراحهم جراح المقتولين |
فانهم هنهم فاذا جراحهم قد اشبت جراحهم ٠ مول الفقير دلعليه قوله عليهالسلام
فىالطاعون انه وخزاعد ا نكم منان والوخز طعنليس بنافذ والشيطان لهركض وهمز
ونقث ونفخ ووخز والنى اذا وخزالعرق من مراق اليطن اى مارق منها ولان خرج ظ

من وخزهالغدة وه التى تخرج فىالاحم فيكون وا<لزمنى سيب الغدة الخارجة فصل |

الجمزء الثامن والعشرون

©
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االسرتدؤفي الثوئةا يدان وتاتحالة من أغدواله قال (زكذسهافارتها وزالالمانلرة ابالذاتمسشل
قوله تعالى وأورد والعادوا لما هواعنه ومن الردالى حالة كان عاما قوله تعالى إردوك علىدبارك

« الى عالم الغيب وااشهادة  #الذى لاتخق عليه احوالكم اى ترجعون الى حيث لاحام
ولامالك سو اه واما وصف ذانه كو عالمالغيب والشهادة باعتيار احوالهم الناطنة واجمالهم

»ي
الظاهية وقدسيق عام تفسيره فىسورة الحشر #ف
خين
ببثركمده
دسثمارا

ما كلتم

| تعملون  6ءنالكفر والمعاصى والفواحش الظاهرة والباطنة بأن مجازيكم مها وفىالتأويلات
النجمنة :يشنتئز :الخ الموات .الاراذئ !الذئ اعتورارك بالشوات ودفع اللتروات/الى جتنون

عن لكي حبكي الروحانية ووهن همتكم الربانية فانهملاقكم لابشارقكمو لكوم لالمذووان

| به لامهما ككم فىبحر الشبوات الحوانية واستهلاككم فىثبار مشتهراتكم الظلمانية فانكم
الموت فىكللذة شهية ولعمة أعيمه ثمتردون الىءالم الغيب غيب النيات وغرب الطويات القلبية
السسرية والشبادة شهادة الطاعات والعادات فيكم أى فحاز يكم عاكم تعباوكبالنية
| الصالحة القلبية اوبالنة الفاسدة النفسية انتهى وفيه اشارة الىانه كملابنفع الفرار منالموت

 1الفرار هن الموت الارادى لكن شتى للعاقل أن نيه لفنانه 7

|0

ا الطبعوسنفره مه مغدذور صاحة
(<)

لانالخلاص

4

ىقاءالله 0
عسعر دا الاللمشتاقين ال ل

انه كان ململاك من الملوك 1راد  5سير فى الارض

ا عيرها حي لين مااحيه عدي
ا شاءا بلس فنفخ فى مره

ؤقدما كناب لنلشكا ف لعبحيه فطلب

أت وكذا طاب دابةم لعبحيه  3ىأ بدواب تيكل الحستها ا

قلا لي

إن 3م سار ولاك

معها

يول وهو

لاسنظر الى الناس

|  ١ 71كانه رحل رثالهمئّة  2أ برد فيلكت لكان باحام داسه فقا لارسل الادام فقّد
تعاط.كة_

عا

عظما قال ان هه اليك حاحة قالاصير <جَانك

زمرتاولماءا

لام در قزل د 1ق ةوك سوبي |فقيل رللمتفبه

قال لاالا اله ن فةهره على

للك الت رتتغيرلون الملات

واضطرب أسايه خم قل دعنى حتى ارجع الى اهلى واقضى حاجى فاودعهم قال لاوالله |

| لاترى اهلك ومالك ابدا فقبض روحه فكخارأنه خشية ثم مضى فاتى عبدا مؤمنا فىتلك
| الخال فلم فرد عليهالسلام فقال ازلى اليك حاجة اذكرها فاىذنك فقال هات فاره |
انافلك الموتافقال! طرّحبا واهّلااعن)ظالتبعبته'فوالةيامااكان افىالارض]خائنا) الب |
,غائخة اااروكنا
آلىآن:القاه :فلك فقال ملاك*انونة ,اقض حاجتك ذلاق ككرت :لها اققالع الالى ن
تار
<ل ف
عنخى والااادك هن لقاءالله قا

على احىالة شت

أن اقنض رو<ك فةال انان عل |

ذلك قالأم الى اهرت ذلك قال فدعى حىانوضاً واصلى فاقيض روعى واناساجد فقيض ١

روحه و ساجد و
(فى التتوى )
بسك ربجالةآزا علوكا الله شللائاماق
جو نك اب خوش

نديدان صغ كور

[
ال حاة الهوافق شادمان ابن كودكان
:

أ

بيش او كوار ايد اب شور

6

5
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سورة احمعة

لامعنى هطاق الزمان والمراد بماهداموا فىالدسا وفىالبقرة ولن عنوه لان دعواهم فىهذه

السورة بالغة قاطعة وهى كون المنة لهم بصفة الخلوص فيالغ فىالرد علهم يان وهو ابلغ

ألفاظ الننى ودعو اهمفالىمعة قاصرة «ترددة وهى زعمهم انهم اولياءالله فاقتصر على لاك
فى ترهان القرء ان

ما قدمت ابدهم يه الباء متعلقة ما .يدل -عليه :الانى .الى يأبون المى

بسبب ماعملوا املنكفر والمعاصى الموجبة لدخول النار محو تحريفاحكام التوراة وتغيير
النعت النبوى وهم يعرفون امم باعلدموت يعذبون ثل هذه المعاصى وكلانت اليد بين

جوارح الانسان مناط دامة افاعيله عبر مها ارة عن النفس وأخرى عن القدرة يعنى ان
8الله علم
الابدى هنا نى الذوات استعملت فها ازيادة احتياجها الها فكا ما هى و
بالظالمبى  4وضع المظهر موضع المضمر للتسعحلل عامهم بالظام فى كل امورهم اى علم هم

وبا صدر عنهم من فنون الظام والمءاصى المفضية الى افانين العذاب وبا سيكون مهم

منالاحتراز عيمؤادى اذلىلك فوقم الام كمك
ذر فام يمن منهم احد موته وفىالحديث
ل(اجمنين احدك الموت اما محسنا فان يش بزدد خيرا فهو خير له واما مسيثًا فلعله ان
يستعتب ) اى يسترضى ربه بالتوبة والطاعة وما روى عن بعضارباب المحة من العنى فلغاية
لجذوب
اتاق
بىلمش
و.فا
لام
غاكل
مول
لراق
اافت
حتهم وعدم صيرهم عاللىاحتراق بال

كمقالبعضهم

غافلان ازميك مهلت خواستند ٠ عاشقان كفتند تىنى زود بان
فللتمنى اوقات واحوال يجوز باعتبار ولا جوز با خر اما الحال فكما فالىاشتياق الغالى
واما الوقتفكما أشار اليه قولهعليه السلام اللهم اتى اسأ لك فعلالخبرات ورك المتكرات
(وى ) انه عليهالسلام
وحب المسا كين فاذا أردت بعبادك فتنة فاقبطنى !للك غميفرتون ر

قال فىيحق الهود لومنوا الموت لخص كل انسان بريقه ثمات مكانه ومابيق عولجىه الارض

مهودى ثم انالموت هو الفناء عن الاراداتالنفسانية والاوصاف الطببعية  5قالعليهالسلام

فوانوا ,قبل أن مؤاتوا فن له صدق ارادة.وطلتٍ :حب .ان يموت عن نفسه ولا سالىسقط
على الموت ام سمّط الموت عليه وان كان ذلك مسا فىالظاهى لكنه حاو فىالحقيقة وفه
حياة حقيقية وشفاء للمرض القلى

جهخوش كفت يكروزدار وفروش ٠ 2ه

شفا بايدت داروى تلخ نوش

|

واما ءن ليس له صدق اراردة وطلب فانه يهرب هنالجاهدة مع النفس ويشفق ان يذيع ١
شرة الطبيعة فهو عند!او تالطيعى شَامى منالمرارات مالا تق شانه العارات والله الحفظ

كافلرك |
« قلانالموتالذى نفرون منه #ولا نتجسرونعلى أنتمنوه مخافة أنتؤخذوا وب

فلمفلااهقيكم  #ا6لبمنغيرصا فر يلوبهولاماطف نيهيعنبىكيردشماراوشر بتأن مجشيدوفرار

سودى نداردهو الفاءاتضمن الاسم هءن اىلشزطباعتنارالود كا باعتباركونالموصوفيالموصوف

فىحكم الموصول اى ان فررتم من الموت فانه ملاقيكم كان الفرار سبب لملاقاته وسرعة
ا
مس
ممص
س
س
ا
م
و
س
س

لحوقه اذلامجد الفار بركة فىتمرء بلبشر اجلىانب الموت فبلاقيه الموت ويستقيله وقدقيل

اذا ادر الاممكان العطب فىالللة 8ثم #ابىعد الموت الاضطرارى الطببعى  8تردون #

#

الجزء الثامن والعشرون
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ألعامالهم واالحهومنسأل الله العصمة مما بوجب المقتوالنقمة أنه ذو المنة والفضل والنعمه
#9قل يااها الذ.نهادوا

من هاد مود اذاعود أ ممودوا والهود حهود شدن ودين

الممايلة ولذا قال بعضالمفسرين اى مالوا عن الاسلام والحق الى المهبودية وهى منالاديان

الباطلة ماسبق قال الراغب الهود الرجوع برفقوصار فالتعارف التوبة قال بعضهم مود
فىالاصل هن قولهم اناهدنا الك اى سا وكان اسم هدح ْم صار بعد فسخ شرلعهم

لاز مالهم وان ليمكن فيه معنى المدح م ان التصارى فاىلاصل من قولهم نحن انصار الله
ثم ضار' لازمالهم بعد سخ شريعتهم ثمان الله تعالى خاطب الكفار فى١ كثر المواضع
بالواسطة ومنها هذه الااية لانهم ادخلوا الواسطة ينهم وبينالله تعاللى وهى الاصنام واما

المؤمنون فانالل تعالى خاطهم فىاغلب المواضع بلا واسطة مثل يااماالذين آمنوا لانهم
اسقطوا الوسائط فاسقط الله بينه وبدنهم الواسطات  «8ازعنمتم * #الزعم هاولقول بلا

دليل والقول بأن الثى' على صفة كذا قولا عير مستند الى ونوق نحو زعمتك كريها
ياشك
وفىالقاموس الزعم مثلاة القول الحق والباطل والكذب ضد وكاثر مابشّال فم
فيه انتهى ٠ فبطل ماقال بعضهم من ان الزعم بالضم بمعنى اعتقاد الباطل وبالفتح يععنىقول

اللاطل قال الراغب الزعم حكاية قول يكون مظنة للكذب ولهذا جاء فىالقرءان فكىل
موضع ذم القائلون به وقيل للمتكفل والرئيس زعم للاعتقاد فىقولهم اله مظلة للكذب
© انكم اولياءالله  6حمع ولى بمنى الحبيب ف مندون الناس » #صفة اولياء اىهندون

الامبين وغيرم تمن ليس من بىاآسثريل وقال بعضهم من دون المؤمنين من العرب

والعجم يزيد بذلك ماكانوا شولون نابحنناءالله واحاؤه ويدعون ان الدار اخلارة لهم

بشول لهم اظهار الكذمم ان زعم ذلك 8فتمئوا الموت * اى فتمنوا منالله أن ييتكم
مدنار الباية الى دار الكرامة وقولوا اللهم أمتنا والعنى تقدير شى' فاىلنفس وتصويرء
فا وبالفارسية ارزو خواستن ٠ قال بعغهم الفرق بين التنى والاشتهاء النقنى اعم من
الأشهاء لزه كون افلمىمتتعات دون الاشتهاء 8#اكنتتم صادقين » جوابه محذوف

لدلالة ماقبله عليه اى اكنتم صادقين فزىحمكم واثقين بأنه حق فتمئوا اللوت فان من
هّن انه مناهل المنة احب أن تخاص الها من هذه الدار التى هى قرارة ١كدار ولا
يصل الها احد ابلالموت قال البقلى جرب الله المدعين فمىحيته بالموت وافرز الصادقين

الكاذبين اذالصادق مختار اللحوق اليه و الكاذب بر منه قال عليه السلام مناحب لقاءالله
مشتاقا ان مولاه و وفانه احب

اليه 2

اليقاء اذ علم أ فيه الرجوع ل

مولاء فهو تمق

الموت ابدا © ولا تمنونه ابدا  6#اخبار بماسيكونهنهم وايدا ظرف ممنى الزمان المتطاول
اد
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امجنزاء التوراة وفى هذا نيه مناللهعلى انه يننى لمن حمل الكتاب أن بتعلم معانيه
(
ال
قلاء
ويعلم ماقه وتعمل بهلثلايلحقه من الذم مالحق هؤ

زا)د
مدى
الشيخ سع

از

'زول قرآن نحصيل سيرت خوبست نتهرتيل سورة مكئوب

علم جنذاتك يشتر خواق

.٠ جدونر حتمولئيست 'ادانى

له محقق نود لدهالشمئد

حند

٠

أن تهى مغزرا جهعلم وخبر 0٠

هار بانى برو 0

سزت بدافتر
موهي
كه بر

و(قال الكاشنى )
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ابار«باشحد 2ع كان امنود “زهو
وتيا «اكل”ثن؟ 'اعوالدلنان
علم جون كل زتدبارى بود

جونيدل خوانىزحقكبرىوسبق ٠

جونبكلخوانسيهسازى ورق

“امار
“معنن
للم كز تضق كرصحوابة
علم جون بردل زتديارى بود ٠

اولفتأويلات النجمية يعنى مثل هود النفس فحىمل نوراة العلم والمعرفة بصحة رسالة
القلب وعدم اتباع رسومه واحكامه ككل حمار الندن فحمىله اثقال الامتعة النفسية والا
قشة الشرشة والملابسالفاخرة والطبالس الناعمة فكما ان حمار البدن لايءرفها ولايمرف
شرفها ولاكرامتها كذلك هود الافسلاتعرف رفعة رسول القلب ولارثبته ونم ماك

عن عض الظرفاء انه حضر دعوة لطعام فلم يلتفتوا اليه واجلسوه فى مكان نازل م انه
أسة نفسة وعاد الى المجلسفلما رأوه علىزى اكلابر عظموهواجلسوه
 0واستعار ل

فوق الكل فلما حضر الطعام قال ذلك الظريف خطابا لوكماهلكلكم لابدرىماالطعام
وما الاذة لكن نظر اهل الصورة مقصور عاللىظاهى لابرون الفضلالا بالزخارف والذين

فا أبمد هؤلاء عن ادراك المعاتى والحائق  8ينس مثل القوم الذين كذبوا بأياتالله #
اى بس مثلا مثل القوم الذبن كذبوا بياآتالله على أن القييز محذوف والفاعل المفسرله
يمن
'ة :
اووا
لالت
الح لطرلااط ,انام لزاغت ارود التابن؟كفتتواكما اف
ات
والله لاءهدى القوم الظالمين  #الواضعين
الشاهدة بصحة ليو مد عليه اللام 
للتكذيب فى هوضع التصديق اوالظالمين لا” نفسهم بتعريضها لاعذابالخالد باختبار الضلالة

على الهداية والشقاوة عالىسعادة والعداوة على العناية كاامهود ونظائرهم وفيه شبح لهم

يتشبيه حالهم محال اعبار والمشبه بالقبيح قبيح وقد قال تعالى ان أنكر الاصواتاصوت
امير بالف الزائزة (انثنرة رتتكنة طارظا!ار وأتطال الال تينو :ساز عتضوىاجخاز
نفع لانه محمل الاثقال ويركبه النساء والرجال وقد قال فحيىاة اليوان ان انخذ خام
حهانفر امار الاهلى ولبسه المصروع ليمصرع ثم ان فىالخمار شهوة زآئدة على شبوات
سائر الحيوانات وهى هالنصفات الطببعية الميمية فن أبدلها بالعفة نحا وسام من التشبيه

المذكور و 'نرىمالنعلماء الغبر العاملين ان اعبنهم تدور على ناظلرحرام ومع مالهم
دن التكاح تجاوزون الى الزنىلعدم اصلااح قوم الشهوية بالشربعة فان الشسريعة اقوالهم

ممصي

سو وت

سمج تبهبصع ماعدعهماجوح مسح لتسعحهبمط داجولهعا
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صلىاللهعليه وسلم رسول نفسه وبلاغه حخة لاهل زمانه ومن بلغ لقوله تعالى و من يكفر
به من الاحزاب فالنار موعده هيوهو الءزيز 

المبالغ فاىلعزة والغلية لوذلك مكن

رجلا اميا من ذلك الام العظم  9الحكيم كه المبالغ و اكلعكمةاو

ترؤائة !لافتحت أوالدلك

اصطفاء هن بين كافة البشر  ذلك الذى امتاز به من بين سائر الافراد و هو أن
 0السناءعصره ونىابناءالعصور الغوابر «وفضلالله و احسانه  9يؤتيه منيشاء »
تفضلا و عطية لا تأثير للاساب فيه فكان الكرم منه صر فالا مازجه العلل ولا مكسيه
اليل والله ذوالفضل العظم 6ه الذى يستحقردونه نمالدنيا ونعيمالآ خرة وافبكفقال
الاسرار والله ذوالفضل العظم على ممد وذوالفضل العظم عبى الخلق بارسال محمد اليهم
و توفيقهم لمبايعته انتهى  +سول الفقير و ايضا والله ذوالئضل العظيم على اهل الاستعداد
من امة حمد بارسال ورثة مد فى كل عصر الهم و نوفبةهم للعمل عوجب اشاراتمم

واولا اهل الارشاد والدلالة لبق الناس كالعميان لا بدرون ابن يذهيون و اتكما
ان هذا
لقصل عظها لان فابته الوصول الى الله العظيم و قال بعض الكبار والله ذوالفضل العظيم

اذجميع الفضائل الاسماثية نحت الاسم الاعظم وهو جامعاحدية حميع الاسماء وقيل لرسول
اللهدلىاللفعليه وذسهب ااهللدانوربالاجور فقالقولواس .حاناللهوالمدلله ولالهالااللوالله
 6ولا حول ولاقوة الا بالل العلى العظيم فقالوها وقالها ا"لنايام فقيل انهم شاركونا
فقال ذلك فضل الله يْنيهمن يشاء و فى بعض الروايات اذا قالالفقير س.حان الله وادلله
اكب
ولاالهالاالله وال
خلها
صرا وقالالغنى مثل ذيلكللحق الغنى بالفقيرفىفضله وتضاءف الدواب
و اناشق الغنىمعها عشرة ا لاف درهم وك ذلك اعمال البركلها (قال الش
سيسخس
سعدى
رق
هد)

© مثل الذين حملوا التوراة  4اى علموها كولفوا العمل ما وهم المهود و مثلهم صفتهم |

العجبية ثم لممحملوهاك اى لميعملوا بما فى تضاعيفها ٠ن الآ يات التىمن حماما الآ يات

الناطقة بنيوة رسولالله عليهالسلام و اقتنعوا بمحرد قراءتما ف كثل الخار  #الكاف فيه '
زائدةكا فاىلكوائى والمار حيوان معروف يعبربهعن الجاهل كقولهم هو١كفر هن
امير اى اجهل لان الكفر هن الهالة فالتشيه .ه لزيادة التحقير .والاهانةولهاية التتهكم
والتويخ

باليلادة اذا ار 1

ما والبقر وان كان لشروارا باللادة الا أيه لابلائم الل

اتىوالجهل مار
تل ي ف

د

ولا رذى

ههالاحمار #

ا«سمفلاراهاى كتبامن ااعلمبتعببحملهاول.اينتفع مهاو تحملاماحالو العاملفيهامعنى المثل

فقول من قال ولقد امس على الثيم يسبنى والاسفار جع سفر بكسر السين وهوالكتاب

تىيمم وتم
كتير اسار “قال لزاع الومنا النعتانا لوف شرا عر اطعائق ا

لفقا الاعفار"فىالا نه ننها على ان التوراة وان كانت تنكشمعن معانها اذا قرئتومحقق

ماقا قاكلاطل لؤتوادلتل) كاسفارععياف" ليا وأوالعأجوش اللي اللكيزى [الكلة اوغترء
( من 2

2

ضورة الّفة

١6ه ©©>»

ان9ووانا من قبل أنى ضلال مبين * النيست شرطية ولا
قىت اليم معكجزة
بوهاف
نافية بل هى الْحْقفة و اللام هى الفارقة ينها وبين النافية والمعنى وان الشأن كان الاميون

رنك
شينم
لل هب
اضلا
من قبل بعثتهو مجيئهأنى
ن
اهو
به و
هن

ولخجباثهلية لاترى ضلالا اعظم
ا

هىم
واعس
تة لم
يزاح
لشدة افتقار هم الى من ررشدهم وا

السلام من الغير فان المبعوث فيهماذ
ل
ضكاان
لواافى

من تعلمه عليه

قبل البعثة زال نوهم الهتعلمذلك

من احد منهم قال سعدى المفتى اولظاهى ان نسية الكون فى الضلال الى اجقيع من بيات
التغليب و الا فقدكان فهم «هتدون مل ورقة بن توفل وزيد بن نفيل و قس بن ساعدة
نلهم سعث امة وحده ٠ سول الفتير هو
عويرهم ثمن قال يطوك! 4عليهالسلام فمىك

ا

ااعدغرالمنل ,تع الازاجة

ا

0 00

ورقةابا كان فى باب التوحيد فقط فقد كانوا فى ضلال هن الشرانع و الاحكام ألاترى

الى قوله تعاللى و وحدك ضالا فهدى مع أنهعليهالسلام لميصدر منه قيل البعة شرك ولا

غيره هن شرب ار والزانى واللغو واللهو فكونهم مهتدين من وجه لا ينافى كونهم
هىذا
ضااين من وجه اخر دل عل

المدنى قوله تعالى تلو عليهم ا فان بالتلاوة و تعلم

الاحكام والشر انعحصل تزكة النفس والاحاة املنضلال «طلقا فاعيفه ووواخرينمم #
جمع اخريعنى غير وهوعطف عاللىاميين باعىثهفىالاميين الذبن على عهده وافخىرينهن

اللافتعن او اعللمى:صوب:فويغلمهمم اىيعلمهمويل اخرينمهم واهلمذين جاؤامنالعرب فنهم
متعلقبالصفة لا خرين اى و اخررين كاثنين مادم

ا

المراد العجم فهم يكون متعلقا باخرين (اقلالكاغفى) اصح اقوال انستكه هبناكسهلام
در أمدء ودر

ابد بعد از وفات ان حضرت عليه لسلام همه درين آخرن داخليد »+

فيكون شاملا لكل مره إسلم وعمل صالخا الى نومالقيامة من عرنى و تحمى و فى الحديث
صفلىاب رجال هن امتى رجالا ونساء بدخاون الل شر عات ) 2تاللاااية
اان
(
نفهىم
اوا
مكون
زلمي
||© نا يلحقوا هم 6صفة لا خرين ايىللحمقوا بالامبين بعد و

ون
نمو
وه
كقون
يياح
وس

بعدهم عرباو جماوذلك لما ان منتى ا لابدآن يكون مستمر

تحتصملال نحو لوم
انهم
لمفا
النق الى المال ويأكنون متوقع ابوت مخلاف مناقىل

اكن بدعائك رب شقيا و الانقطاع مثللميكن شيأ مذكورا و لهذا جازلميكنثمكان

ولمبحز لهايكنثمكانبل َاللمايكن وقد يكون ( روى ) سبل بن سعد الساعدى

هناىلسلام ٠ قالاق شق غهاسودا ثانمتعنها غَناعفرا اولها يا
لنيال
رضوالله ع.نعها

أبابكر فقال يا ب الله اما السود فالعرب و اما العفر فالعجم بعك يعدالءرب فقال عليه
السلام كذلك اولها الملكيمنى جبراثيل عليهالسلام شال شاة عفراء يعاو براضها حمرة
موجمع على عفر مسثولداء سوود وقيل ليملاحمّوا مهم فىالفضل والمساقة لان التابعين
لابدركون شايالًصماعحبة و كذلك العجم مع العرب .وهنشيرائط الدين معرفة
فضل العرب على العحم و حبهم و رعاية حقوقهم و فىالا بهدليل,على ان ,رسول الله

الجزء الثامن والعشرون
لمكتسا
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ان حضرت عهلايلسلام نكتهاست اعكها بسه سث“اختصار متررد
فبتوام“ 'الكتابن ودش
التامة  ١لقس تاق ل ا«زآن قات كارن
لوح تعليم ناكرفته بير ٠ همه زاسرار لوح داده خير
م ١٠ب وا ند طنخط زان ل
اهز
برخط اوست” اولجنانتراسر-
و البعث فى الاين لاساتى حموم دعوته عليهالسلامفالتخصيص بالذكرلا مفهوم لدولوسل
فلا يعارض المنطوق مثل قوله تعالى وما أرساناك الاكافة لاناس على انه فرق بين اليعث
فى الاين و'اللعث الى الاميين قبطل احتحاج اهل الكتاب مهاده ال بة على انه عليه

النتلام كان دسو لالله الى العرب خاصة و ردالله يذلك ماقال الهود للعرب ظعنا فيه نحن

ااهللكتاب أ
وتم اميون لاكتاب لكم و بنلوعلهم ايأنه 4اى الْفَرَدَانَ معكونه
50يامثلهملمبعهد هنه آقءرةّ ولاتص واولفرق بايلنتلاوة والقراءة ان التلاوة قرآءة
القرءان هتّتابعة كالدراسة و الاوراد المظفة والقراءة العانمهاحمع الحروف باللفظ لااشاعها
«وازك نهم  #صفة اخرى لرسولا معطوفة عللىى بتلو أى تحملهم على ما بصيرون به
اعور" من خائث العقايد والاعمال و فيه اشارة الى قاعدة التسللك فان المزٌ فىالحقيقة

و
كاانن هوالله تعالى كاقال بل الله .زى من يشاء الا ان الانسان الكامل مظهر
الصفات الالهية حميءا و يؤيد هذا المعنى اطلاق نحو قوله نعالى من يطعالرسول فقد أطاع
الله 9و يعلمهم الكتان والحكمة يهقال فى الارشاد صفةاخرى

لرسولا مترمة فى

الوجود على التلاوة و انما وسط ينهما التزكة التى عى عيارة عن ىتك,بيق النفس محدب

قوتما العملية ته
وذيها المتفرع علىتكميلها محسب القوة النظرية الخاصلة بالعلم المترتب
على التلاوة الا بذان بأن كلامن الامور المتزئرة نعمة جابلة على حيالها مستوجبة للشكر

فلوروعى “رسب الوجود لشادر الى الفهم "و نن الكل تعمةواحدة وهو السروى التعبير عن

القرء ان نارة الآ يات وأخرئ بالكدان زالمكية رحتا :الى انهدباعتاز كل عَتواان#نعقة
على حدة النتهى و قال بعضهم ي
وعلمهم القرءان و الشريعة و هى ماشرع الله لعباده من ْ

الاحكام او لفظه و معناه او القرءان والسئة ماقاله الحسن او الكتاب الخطكم قاله ان

عياس او افير والشر كاقاله ان اسحق والحكمة الفقه م قاله مالك او العظة كاقاله
الاحمس -أو كتاب احكام التبريحة و اسرار ادان -الطرطةواض
لللما
كبه
ياة واللكشة

و لكن تعليم حقائق القرءان و حكمه مختص بأولى الفهم و هم خواص الاتماب رضى

الله عنهم و <واص التابعين من بعدهم الى قيام الساعة لكن معلم الصحابة وما و

خصوصا هو البى عليهالسلام بلا واسطة و مما التابعين قرنا بعد قرن هو عليهالسلام
ايضا لكن نواسطة ورثة امته كل اهل دينه و ملته ولو 0

لكفاء قال البوصرى فى القصيدة البردية
* كفاك بالعرٍ افلىامى معجزة

*

سوى هذا التعليممعمجزة

فى الجاهارة والتأديب فاىلثم »

اكىفاك العم الكائن فى الاىى فى وقت الجاهلية ك
وفاك ايضاشم» على الا داب لعلمه

.

:

/

عه يرلككف نب

سورة النعة

مافىسموات المفهوم من مفهومات!لعامةومفهومات الخاصةومفهوماتاخص الخاصه ومافىارض

المعلوممعملنومات العامة ومعلومات الخاصة ومعلومات اخصالخاصة وانما أضفنا السمواتالى
النهومواضفنا الارضالى المعلوم لفوقية رسةالفهم على رسة العلم وذلك .قولهففهمناهاسلمان

وكلا انينا حكما وعلماء وبدل على ذلك اصابة سلمان حقيقة المسألة الخصوصة بحسب نور
الفهم لا يحسب قوة العلم وهو العزير الذى يعز هن يشاء مخلعة نور الفهم الحسكيم اذى
إشرف من يشاء حكمته بلسه ضياءالعلم  9هوالذى لعث فىالامين  0حم امى منسوب

الى امة العرب و هم قدمان فعرب المجاز من عدنان و ترجم الى اسماعيل عليهالسلام
اع ار جع الى تحطان وكل هم قبائل _كثيرة والمشيور :عند اهل النفسير
 ١أن ادش كن الاللسكبو هرا م,نكتائ وعند اهل الفقه من لايعام شيا من القرء ان
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معالمه دن امه منالكلام الذى سعلمه الانسان بالضرورة عند المعاشرة
بتى على ت

والنى الاىى منسوب الى الامة الذين ليكمتبوا لكونه على عادنهم كقولك عاعى لكونه
على عادةالعامة و قلىسمىبذلك لانه لميكتب والمهرأ منكتاب و ذلك فضيلة له
لاستغنائه محفظه واعتاده على ضمان الله له عنه وله سئقرئك فلا 'شى و قبل سمى بذلك

كىشف الاسرار سمى العرب اميين لانهمكانوا على نعمت
لنسبته الى ام القرى وف
امهائمم مذ كانت بلا خط ولا كتاب نتسوا الى ماولدوا عليه من امهاتهم لان الخط

والقرآءة والتعليم دون ما جيل الخاق عليه و من محسن اللكتابة هنالعرب فانه ايضا
ائى لانه ليمكن لهمفىالاصل خط ولا كتابة قبل بدئت الكتاية بالطائف تعلمها شيف

وال الظانى إفّن اعل ,الجرة بكسر الحاء و سبكون المثناة من نحت بك قرب الكوفة
واهل الخيرة الخذوها من اهل الانبار وهى مدينة قدية على الفرات ينها و بين يغداد

عشرة فراسح و ليمكن فى أصمابٍ راسلولله عليهالسلام كاتب الا حنظلة الذى شَال له
غسيل الملائكة ويسمى حنظلة الكاتب ثمظهر الخط فالىصحابة بعد فى معاوية بن س_فيان
وزيد بننابت وكانا يكتبان لرسولالله عليهالسلام وكان لكهتاب ايضا غيرها واختلفوا فى

رسولالله هعاللسلام انه هل تعلم الكتابة با خرة من عمره اولا لعلمائنا فيه و جهان
و ليس فيه حديث حح ولماكان الخط صماعة ذهنية و قوةطبيعية صدرت بالالةالجسمانية
لمحت اليه منكان القلم الاعلى خدمه واللوح المحفوظ مصحفه ومنظرهوعدم كتابته مععلمهما
معجز باه ةلعهليهالسالاماذكان يعاما لكا علمالخط واهلالحرف حرفتهم وكاناعلم بكلكال

اخروى اودنيوى من اهله وممنى الآ ية هوالذى بعثفىالاميين اىفىالعرب لان أكثرهم
لاون ول كاوق من بين الام فغلب اكلاثر و اما قلنا كاثرهم لاهكان فيهم

هينكتب وهّرأ وان كانوا على قلة ر©سولا ك#اثنا © هنهم » اى من حملتهم ونسهم |
عيبا اهيا مثلهم ٠ نارسالت اوازمهمت دور باشد ٠ فوجه الامتنان مشاكلة حاله لاحوالهم

و نف التعلم من الكتب فهم يعلمون نيه و احواله ٠ ودر كتاب شعيا عليه السلام
مذكور اسستكه الى ابعث اميا فى الاميين و احم به النبيين ( قال الكاشفى ) و در اميت
( دوحالبيان  سم

ناسع )

ج 25؟١١ه #ه©ه

الحزؤٌ ااثامن والعشرون

عداوة درئية و قبل لما رفع عسى علهالسلام شرق القوم ثلاث فرق فرقة الوا كان الله
فارشع وفرقة قالوا كان اءنالله فرفعه الله اليه وفرقة قالوأ كان عبدالله و رسوله فرفعه الله

وهم .المؤمنون وانبع كل فرقة هنهم طائفة هالنناس فاقتتلوا و ظهرت الفرقتان الكافران
على الفرقة المؤمنة حتى بعثالله مدا صبىالله عليه وسام فظهرت الفرقة المؤمنة على

الكافرة فذلك قوله تعالى فايدنا الذين آمنوا على عدوم فأصبحوا يه صاروا
ظاهرين  »#فالبين عالين قال ظهرت عالىلائط علونه وقال قتادة فأصخوا ظاهين
بالححة والبرهان 5م سبق لاتنين قالوا فما روى لدم تعلمون ان عسى عليهالسلام كان
 ٠ينام والله تعالى لابنام وانه يأ كلويشرب والله مئزه عن ذلك فوىالااية اشارة :الى غلة

| القوى الروحانية على القوى النفسانية لان القوى الروحانية «ؤمنون متنورون سْورالله

مون عما سوىالله تعالى والقوى النفسانية كافرون مظلدون بظامة اكلاوان متلوون
بالعلاقات الحتلفة ولاشك انالله معالذين انوا والذين مم محسنون فبنور الاسلام والايمان
والتقوى والهدى يزيل ظلمة الشركوالكفر والتعئق والهوى مع ان ااهللايمان وان
كانوا اقل مانهل الكفر فىالظاص لكنم ارك منهم فىالباطن فهم السواد الاعظم |

والمظاهص سال ٠ و اعام انالجهاد داثم باق ماض الى نوم القيامة انفسواآفاقا لان |
الديا مشتملة على اهل ل والخحلال وكذا الوجود الانسانى مادام فىهذا الموطن فاذا |

صار الىالموطن الا خر فاما اهل حمال فقط وهوفىالطْنة واما اهل جلال فقط وهوفالار ١
والله محفظنا و ايا؟

نمت سورة الصف بعونالله تعالى فى اواسط ذىالححة هن شهور
2

ل

واثة ةو الفنك
عشرة م

تفسير سورة اجلعة احدى

عشر ل

مدسة

جج بمراقمادي بن
للستت

متارماق»السمزاطةوها فى الارض و جميعا عنجع ولايد ناكا سنسدا

فنا اقلنشنشورات” ع البدائع العلوية وما فىالارض مص الشكنق ائن السفلية فللكل لبشعية

الىالله تعالى بالحياة ا
ولتسببح هق الملك » #يادغاص كه ملك او دائمست و نى زوال

القدوس » باك از سمت عيب و صفت اختلال ا8لعزيز » الغالب علىكل ما أراد
« اللنكي«# :سشنائحن اللبيكمةالندزعة :الالغة:ؤقد :سق مناقل هناف الابهاء#فى سلورة
المبيا جيوراد على جر الملك وما بعده على انها صفات لاسمالله عن و جل ٠ ول

الفقبر بدأ الله تعالى هذه السورة بالتسبيح لا فها من ذ كر اليعثة اذا خلاء العالم من
المرشد معاف للحكمة وبحب تنزيه الله عذه ولما اشتمات عليه من سان ادعاء البيود كونهم
اضاء اللهواحباءه وا ختمت به هن ذتكررك الذ كر واسماع الخطبةالمشتملة
على الدعاء و المد والتسيح ونحو ذاك وفى التأو بلات النحمية يمنى يِه ذانه المقدسة

م(لمناوقزت))

© ١ا١ه ©©ه

سورة!السقف

من جندى متوجها الى نصرةاللهكا يقتضبه قتوعلهالى  قالالحواربون نحن انصاراليك ١
قان قوله عسى لا يطابق جواب الحواريين محسب الظاهى فان ظاهى قول عسسى يدل

على اله يسأل هن بنصره فكيف يطابقه جواب الواريين بانهم ينصرون الله و ايضا |
لاوجه لبقاء قول عسى على ظاههه لان النصرة لاتتعدى بالى حمل الانصار على الند |

لانهم ستصرون ملسكهم ويعينونه فى مىاده ومرادء عليهالسلام نصرة دبنالله فسأل من

يراشداوركه فيهفقوله متوجها حااللممنيتاكءلم فجىندى
إشّعه يوعينه فىذلكالم
وان متعلق .هه ألا بالنصيزة والاشعافةا الآولى .اضنافة ,انحد المتشار كان :الىالا خر لما ,بنهما

مطن اكلاركزلدة المشيكتئحة [الإضافةالخازرية ,لهو وان الالمتضاص الذئشتضة الاضافة
ملالاا خ
حقيقة عبر متحمّق فى اضافة انصارى والاضاقة الثانية اضافة الفاععل الى المفعول والتشييه

باعتسار المعنى اى كونوا انصارالله كان الحواريون انصاره حين قال لهم عسى من
انصارى الىالله اوقل لهم كونوا كماقال عيسى للحواريين والحواربون اصفياؤه و خلصانه
منالحور وهو البباض الخالص وهم اول من امن به وكانوا الى عشر رجلا قماقلاتل

قالالله لعسى اذا دخلت القرية فائت اللهر الذى عليه القصارون فا سلأهم النصرة فناأهم
عسى وقال هن انصارى الىالله فقالوا نحن ننصرك فصدقوه ونصروه ( و قالالكاشنى )
و فىالواقع لنت رككررانذ دين عسى رابعد از رفع وى وخاتى را مدا دعوت عوردبد .

فالحواربون كانوا قصارين و قكيالنوا صيادين قال بعض العلماء اما سموا حواريين
لسنا :عقائدهم عن التردد والتلوين اولامهم كانوا يطهرون فوس اللاس بافادمم الدين

والعام المشار اليه وله تعالى انما بريداللهليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم
تطهيرا وامما قبل كانوا قصارين عاللىعشيل والتشييه واعا قبل كانوا صيادن لاصطادهم

فوس الناس وقودهم الى الحق وقوله عليه السلام الزبير ابن جمتى وحواربيي وقوله يوم
الاحزاب من يأتينى مخبر القوم فقال الزبير انا فقال عليهاللام ان لكل جى حواري
وحواربى الزير فشبهه هم افلىنصرة و قال بعض المفسرين دل الحديث على ان الحواريين

لبسوا بمختصين بعبسى اذهو فى معنى الاصاب الاصفياء و قال معمر رضوالله عنهكان
محمدالله لنبينا عليهالسلام حواريون نصروه حسب طاقتهم وهم سبعون رجلا واهلمذين بابعوه
| لبلة العقبة وقال السهيىكونوا انصارالله فكانوا انصارا وكانوا حواريين والاتصار الاوس

| والخزرج وم يكن هذا الاسم قبل الاسلام حتى مماهم اللهبه وكان له عليهالسلام حوارنون
ايضا من قرش مثل الخلفاء الاربعة والزبر و عمان بن مظعون و حمزة بن عانلدمطلب

قنة
رلم
فاق
لوهى
اعة
وجعفر بن انىطالب و محوهم  8فامنت طائفة يهاى حما

لقوله

تعاللى فلولا نفر منكلفرقة منهم طائفة طؤمن بنى اسسراثيل© اى آمنوا بعيسىواطاعوه
ورت طائفة  #اخرى به و قاتلوه ف8ابدنا الذين
كف
فها امهم به نمصنرةالذين 8

| امنوا» اى قوينا مؤمنى قومه بالحجة اوبالسيف وذلك بعد رقع عيسى «إعلى عدوهم 4
اى علىالذين كفروا وهو الظاهى فابراد العدو اعلام منه النكافرون عدو للموّمنين

المزء الثامن وااعشرون

٠١ 5ه ج©»ه

وغيرعم "ه وفتح قريب :اى عاجل .عطف :عل نصر ( قال الذكاشق ) مزاد .فتحمك
است يافتح روم وفارس ابن عطا فرمودمكه نصرنوحيد است وفتح نظر مجمال ملك ,

يحيد و
*قد بين انواع الفتوح فىسورة الفتح فارجع ٠ اشارت الااية الى ان الايمان
الاستدلالى اليق.نى وبذل المال والنفس مقتضاه فى طريق المهادالاصغر وان كان نجارة
راحة الا ان احاءها لممخاصوا بعد منالاعواض والاغراض فللسالك الى طريق الحهاد
اللهكنابجاراة |خرى فوق تلك التجارة ارمح من الاول تن تممزامل اننالاسرا جالمللكوو
والكقت النورى وفّح قريب الوصول الى مقامالقاب ومطالعة محاءات الصفات وحصول

مقام الرخى واعا سماء مجارة لان صفاهم الظلمائية نيدل هناك يصفات الله التورانية واما
قال محبونما لان الحبة الحقيقية لاتنكون الا بعدالوصول الىمقامالقاب ومن دخل مقامالمحة
بالوصول الى هذ المدَام فقد دخل فىاول مقامات لخواص فلمعتبر من المازل منزل المحة

واهله عبيد خاص لابتوقعون الاجرة بعملهم مخلاف من تنزل عن منزلة الحية فانهم ادن
يعملون للاجرة قال بعض العارفين هن عدالله رحاء للثواب وخوفا من العقاب لعبوده

فىالحقيقة هوالثواب والعقاب والحق واسطة فالعيادة لاجل نم النفس فىالحْنة والخلاص
| نمالنار معلول ولهذا قال المولى جلالالدين الروعى قدس سره
هشت حت اهعت؛ دو  2بيش من ٠ هست يدا محو بت بس شمن

( وقال يعضوم )

طاعت ازهر جزا شرك خفيست ٠ ياخدا جوباش ويا عقى طالب
| واعلم ان من جاهد فاعا بجاهد انفسه لانه تخاص منالجحاب فيصل الى الملاك الوهان

«شرالؤنين » عطف على تقوفت امل دقل رادها لدان المتولازيق
| وب

كل
رز ]ريا

الرسل بأتواع البشارة الدوية والاخروية فلهم منالله فضل واحسان فالدارين وكان
فىهذا دلالة على صدق الى لاله اخير جما صل

وشم فىيالمستقل مانلايام على مااخيره

اولقتأويلات النحمية يشير الى تواتر اليم وانوالها وفتح مكة القلب بعدالنصر بخراب بلدة
النفص وبشمرااؤمنين الحبين الطالين بالنصر على ١انفس فتح مكة القلب انتهى وفهه اشارة
الى ان بلدة اأنفس انما مرب بعد التأبيد الملكوتى وامداد جنودالروح بان تغلب القوى
الروحانية على القوى النفسائية مايغلب اهل الاسلام على اهل الحرب فبخلصون القلعة
فن .ابدى بالكقناررى بزئاون-.اثار .الكفن ارك حجنن الكباتي .جاح وعلوك

الاسنام مءابد و مسا كن الكفار مقار المؤمنين الخاصين والله المعين على الفتح المطلق
كل حين « يا اما الذين اءنوا كونوا انصارالله  6اى افصار دينه جمع نصير كشريف

و اشراف «وكا قال عيسى بن ميم للحواريين © سبأتى ام « من  #كسد

©« انسارى الىالله » قال بشن :المفشزين .مخ تمحتمليان) يكون استفهاما حقيقة ليعلم
شلى به موحتمل العرض والأث عالىلنصرة وفيه دلالةعلىان غيرالله
أ وجود الانصار و

ْ تعالى لاحو عن الاحتياج والاستنصار وانه فى وقته حائز حسن اذا كانللهفالله والنئى

من(
(

 7006 5عه

ازمايةُ سود دوجهان دست بشوى

٠

موّرة الصف

سود نوهان بهكهتهى دست شوى

ودخل فالا بة جهاد اهل الدعة وهم 'ثتان وسسعون فرقة ضالة اكنافر خرانى خصن
اسلام خواهد ايبن هيتدع ويرانلى 0

ات حَوَبْدَأنشيطان در نشوورش ولابت دل

كوشد ابن هواى نفس زرو زرزى دين توخواهد حق تعالىترابر هرسيم ازين دشمنان
باافران بشمشيرسياست است وبا مبتدعان تيغ
سلاحى داده 'نا اورابدان قهر كنى قتال ك
زبان وت

وبا ش.طان عداومت 5-5ر حق وتحقيق كله وبا هواى نفس سير مجاهده

وسنان رياضت ابنست هين اعمال بنده وكزيدهٌ طاءات رونده جناجه رب العزة كفت
آمنوا بالايعان التقليدى
كي
3 2
ذلكم
ل ذلكعلى نجارة خم منعَذَاب ألمئؤمنون بالله ورسوله اىنحقيقا وشينا استدلاليا
وبعد صهمة الاستدلال محاهدون فى سييل الله بأموالكم وافكم لان بذل المال والنفس

سفبىيل اللهلايكون الا بعداليقين ٠ واعلٍ ان التوحيد اما اساتى واما عيانى اما التوحيد
فتقايد الصرق ول يصلوا الى
اللساتى المقترن بالاعتقاد الصحيح فأهإه قسمان قسم هوا ال

حد التحقيق فهم عوام المؤمنين وقسم تشيئوا بذيل الححج والبراهين النقية والعقلية
فهؤلاء وان خرجوا عحند التقليد الصرف لكنهم ليصملوا الى نور الكشف والعبان
اىتب
رعل
مى ف
ميات
كواصل اهل الشهود والعرفان واما التو<يد الع

المرثمة الاولى 'توحيد

الافعال والثانية بو<يد الصفات والثالثة توحيد الذات فن تحلى له الافعال توكل واعتصم
ومن #لى له الصفات رخى وسلم ومن وصل الى تحلى الذات فنى فىالذات بلحو والعدم

© يغفر لكم ذنوبكم » فىالدنيا وهو جواب الام المدلول عليه بافظ الخبر ويجوز أن
كون ندوانا لخر طاو لاستواء دل 2ل الكل عدر أن“ كوموا"وجاعدوا 1١و عل

تقبلون وتفعلون مادلاتكم عليه يغفر لكم وجعله جوابا لهل أدلكم بعيد لان تجرد الدلالة
لابوجب المغفرة و#يدخلكم

حد منكمجنة ولابعد
فىالا خرة © جنات * اوىاكل

من لطفه تعبالدىأخنله جنات بأنمجعلهاخاصة له ادخلة تتحصرفه واللنة فىالاغةالبستان

الذى فيه اشحار متكائفة مظلة تستر مانحتها م8حرى من ها» اىمن نحتاشحارها معنى

نحت اغصان اشحارها فىاصولها على عمروقها اومن نحت قصورها وغرفها  8الانجار #
املنلبن والعسل وار والماءالصافى  8ومساكن طببة  #اى ويدخلكم مساكن طيبة
ومنازل نزهته كائنة  8فى جنات عدن  #اى اقامة وخلود ححيث لامخرج مها هن دخلها

بعارض منالعوارض وهذا الظرف صفة مختصة بمسآكن وهى ججميع مسكن يمنى المقام

والمكواق فووا الم :يعد كران ووتتل اولاستشان؟ شال تكن فلان اقمكان ككذاا

استوطنه واسم المكان مسكن فنالاول يقال ساكنلتثوامننى يقال سكنته قالالراغباصل
الطب مالستلنه الحؤاس وقوله ومساكن طببةفجىنات عذن اى طاهرة 'زكية مستلذة
طنبة
لك
وقال بعضهم طييتها سعتها ودوام ايها وسئل رسولالله عليه وسلم عن هذه الامسا
فقال قصر ملونْلوٌ فىالنة فىيذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء فىكل دار سبعون

ج 59# 5.١هه
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| تؤمنون بالله ورسوله  #مراد انست كهنابت باشيد برايعان كهداريد و#ت8جاهدون

فيسبيلالله بأموالكم » با لهاى خودكه زاد وسلاح تجاهدان خريد و8انفسكم »#
وبنفسهانى خود كه متعرض قتل وحرب شويد ٠ قدم الاموال لتقدمها فىالجهاد اولاترق

املنا“دنى الى ا“لعالى وقال بعضهم قدم ذ كر المال لان الانسان ربا يضن بنفسه ولانه
اذا كان له مال فانه يؤْخذ به النفس لتنزو وهذا خبر فمعىنى الام جئ” به للايذان
بوجوب الامتثال فكا' نهوقعفأخير بوقوعه كاتقول غفراللهلهم وينفرالللهم جعلتالمنفرة
'نواوجدتوقس عليه تحوسلمكوالله وعافا ؟الله واعاذكاللهوفى|طديث
اءكنات
لقوة الكرجا

جاهدوا المشركين باموالكم وأنفسكم وألسنتكم وممنىالهاد ب“اللسانة اسماعهم مايكرهونه

ويشق علهم مماعه من مو وكلام عَليظ ونحو ذلك وأخر الجهاد با“لاسنة لانه اضعف
الجهاد وأدناء ومحوز أن َال ان اللسان احد وأشد تأثيرا من السيف والسنان قال على
رضىالله عنه ٠ جراحات السنان لها الثام ٠ ويلاتام ماجرح اللسان فيكون ٠بنابلاترق
,نلىلادا لعابملعانا وكان حسان رضوالله عنه مجلس على المثبر فهجو قريشا باذن
مو

رسو لاله عليه السلام ثم انالتجارة التضرف ىراس المالطليا لارم والتاجر الذى يسيع
ويشترى وليس فكىلام العرب ناء بعدها جم غير هذه اللفظة واما نحاء فاصلها وجاه

ونجوب وهى قبلة من حمير فالتاء للمضارعة قال ابن الشيخ جعل ذلك مجارة تشبها له
افلىاثهال على معنى المادلة والمعاوضة طمعا لندل الفضل والزيادة فان التحارة هى معاوضة

المال بلمال لطمع الر.ع والاعان والحهاد شما مها من حيث ان فهما بذل النفس والمال
طمعا لزلى رضوالله تعالى والنحاة من عذابه ( قال الحافظ )
فداى دوست نكردم مر ومال دريغ ف ركان عشق زما ان قذى كوي اد

ذلكم يه اى ماذ كر منالايمان والجهاد شَسمبه  #خير لكم ه على الاطلاق اومن
اموالكم وانفسكم ان كاتم تعلمون  6اى اكناتم من اهل العلم فان الجهلة لايمّد
بافعالهم اوان كام تعلمون انه خير لكم حينئذ لانكم اذا علمتم ذلك واعتقديموه احم

أفسكم وأمولكم فتخلصون وتفلحون فعلى العاقل تبديل
الامان والجهاد فوق ماتحون ن
الفانى بالباقى فانه خير له وجاء رجل سناقة مخطومة وقال هذه فيسب الله فقال عليهالسلام
لك مها يوم القيامة سيعمائة ناقة كلها مخطومة ٠ بزركى فرهودمكه اصل مرانحه درين

مجارت ابنست كه غير حق رأيدهى وحقرا بسستاتى ودر نفحات ازانى عبدالل السرى
ب كف ت,ستبوى رأوغن دائم كه سرماية من نود
قدس ته قل ميكند كهنسزاوى :اهذ و
دفت
ازخانه بدرون عاىوردم سفتادوبشكست وسمرماية هن ضايع ك
|

حخود ان شكار5

سترماية بد ر لست والله كه در را هبيج يست

رده
سى ق
سنصار
شسخ الاسلام عبدالله الا

اع يفووريد رفماية

دردسا وجرت

غيرالله

فرهودكه سود عام ان.ودكه درش حسمبودى

اشارت عرسة فناست درباختن سود وسسرماءه در بازار شوق لقا

لاجنذ سازار_لشودى تنبت اقوى ' 7٠ : .-يشتاب كداز جام ,فنامست شؤى

© ©©>» ٠.50
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٠

واحد غير مخلدوهم منزعون بوم القيامة من اهل دين الرحمن  6خرجون بالشفاعة فقد

ولق وعد الأثواك رغد ناهد« الإيكافة وفلت؟ اللكمة ا ك3زههاء افلقرءان آنا فها

مروقامل فلواوالاًركباب نيال ره'النضق والقافنة والعافاة وق يسطالتفاسين الاشراك -عو
اثثنات الشريك الله تعالى فىالالوهية سواء كانت :دءتى وجوب

الوجود اواستحقاق الصادة

لمكا لكي المششركينلبقمولوا بالاوللقوله تعالىولئن الع ع جاع نوات والارسن

ليقوان الله فقد يطلق ويراد به مطلق الكفر بناء على ان الكفر لامخلو عن شرك مايدل
عليه قوله تعالى انالله لايغفر أن يمرك به ويغفر مادون ذلك فان من المعلوم فىالدين انه
تاك لامع كقواءرا المستركة الملرورين رانلبو بوالتضازئ ميكون المزا د لازعفن'أن

كتوا زول اكيت زر ادي عدة الاطخام وكيزهلكافان 'أزه الاولء .أفقخوله ورلكوزم
المع كزان كون اإراده ثانيا لوصفهم بوصف قبح آخر وان أريد الثانى فلعل اراد

الكافرين اولا لما ان امام الله نوره يكون بنسخ غير الاسلام والكافرون كلهميكرهون
ذلك وابراد المشركين ثانيا لما ان اظهار دين الحق يكون باعلاء كلةاللهواشاعة التوحيد
المنى عن بطلان الآ الية اللاطلة و أشد الكارهين لذيلك الشتركون والله اعل كلامه

اولفتأويلات النجمية هوالذى ارسلرسول القلبالى امة العالم الاصغر الذى اهلومملكة

الانفسية الا جالية المضاهية للعالم الاكبروهو المملكة افلااقية التفصيلية بنور الهداية
الازلية ودين الحق الغالب عجلمىيع ادلياان وهوام!ة الأذفية السهلة السمحاء ولو كره

المشركون الذين اشركوا مع الحق غيره وماعرفوا ان الغير والغيرية من الموهومات الى
اوجدتها قوة الوهم والا ليس فىالوجود الاالله وصفاته انتهى ( قال الكمال الط<ندى )

له فى كل هوجود علامات آوثثار ٠ دورهزلممعشوقست كويك عاشق صادق

( وقال المولى الى )
كرنوبى جمبله درفضاى وجود

0٠

هم خود النصاف ده بكو <تى كو

درهمه اوست يش حشم شبود

١٠

حست

بندارى 6

800 3

بقول الفقير هذه الكلمات المنبئة وعحندة الوجود قد اتفق علما اهل الشهود قاطبة
فالطعن لواحد هنهم بأن وجودى طعن طيعهم وليس الطعن الا منالحجاب الكثيف
والجهل العظيم والا فالامس اظهر عالبىصير  ياهاا الذين امنوا اهدللكم » اديلاالت
رة  #سيأ بيان معناها ©« بكم © ان نكون سببا لاناء الله ||
كم ثمازا  8عالى
1ك وله وافادتالصغة العياية إن شانلحاو مايكؤن:علغ .عكسها اكأشار الهاقوله

تعالى برجون ارة لنتور فان بوار التجارة وكسادها يكون لصاحما عذابا ألعا جمع
المال وحفظه و مع حتقوقه فانه وبال فىالا خرة فنهحىارة خاسرة وكذا الاجمال التى

تمكن على وجه الششرع والسنة اوأريد ما غَيراللَه و منعذاب اليم اى مؤلم جممانى
وهو ظاهي وروحانى وهو التحسر والتضحر كا مم قالواكيف تعمل اوما ذاتصئع فقيل
ميس

يج

ب

1

الجزءالثامن والشرون .
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ص اماف اكير غاية فى"كغرزانالنعمة فإذلك. .راسد كزاحة «إأعاطه إلى «الكافربين فان!
ره المشركون فانه قدورد فمقىابلة اظهار
كو
وله
لاقو
لفظ الكافر أليق هذا المقام و ام
ار هون له من اجل
دين الحق الذى معظم اركانه التوحيد وابطال الششرك وكفار مككة

انكارهم للتوحيد واصرار * ,علىالشرك فامناسب لهذا المقام التعرض لشسركهم لكونهالملة

كفرىاهتهم الدبن الحق قال بعضهم جحدوا ما ظهرلهم من حة نروة النبى عليه السلام
واتكروه بالساتهم واعرضوا عنه بنفوسهم فقيضالله لقبوله انفسا اوجدهاعلى حكمالسعادة

وقلوبا زينها بأنوار المعرفة واسرارا نورها بالتصديق فبذاوا له المهج و املواال كالصديق
والفاروق واجلة الصحابة رضوالله عنهم شول الفقير هكذا 1ورثة اللى عليهالسلام
ورادوا أن
فى كل زهان فان الله تعالى تحلى لهم نورالازل والقدم فكرهه المنكرون أ
 0لكن الله اتم نوره وجعل لاهل تحليهاكدابا واخوانا بذبونعهم ويتفذونامورم

ع77ت
0
00712
س
ا7029
د
1
ا05
ف7ت
ا
ك52
ع
2
ا
ح
0971

ل لكان يأنهمامرالله تعالى سوّضوا نوم وه الام"يةاشارة الى ان النفس لابد و00 3
فىابطال نور القاب واطفابه لان النفس والهوى منالمظاهى القهرية الحلالية المنسوبة الى

اليد النسرى والروح والقات مالنمظاهى اطْالية اللطفية المنسوبة الى اليد العنى  )6جاء فى
الحديث (الربانى ) ان الله دسح يذه العىبغرويم ادم إالادكن فاستخرج منه ذرارى
كالفضة الءيضاء وقال هؤلاء لاحنة ومسح بده اليسسرى على ظهر ادم الا بسر فاستخ رج منه

كاّمة السوداء وقال هؤلاء للذار فلا بللدنفس من السنى فىاطفاء تور  3وللقلبايضا
نلسبى فاىطفاء نار النفس ولوكره الكافرون الساترون القلب بالنفاسلزارعون
ا
0
73
لله  4تمداصل اللهعه
ورس
سى ا
زالذ
فىارض القلب © هو
ا
بذر
الوه ال الع فالهدى فعنى مابه الاهتداء الىالصراط المستقم ع ودن الحق يه

واالة الحنيفية التى اختارها لرسوله ولامته وهو هناضافة الموصوف  4صفتهمثل عذاب

الحريق ل8يظهره على الدين كله 6#لبحعله ظاهى| اى عاليواغالباعلىجيعالا“ديان الخالفة
له و©اواكره المشركون » ذلك الاظهار ولقد ا#ز الله وعده حيث جعله محيث ليبق
دبن .مانلا أديان الاوهو مغلوب مقهور بادلناسلام

فليس المراد انه لابق دين ا

ولا إديان عقيةة المودية والنصراية و المحوسية و الشياك
الا ديان بل العلو و الغلية ا

0

فىعمن المعاتى للسجاؤندى وقال السهبلى فكىتاب الامالى فىبيان كن

مرن
ةحدنا الاديان  5ذ كر فىالتفسير سعةواحد لل
ابواب الثار سبعةو

وستة لاشيطان

فالتىللشيطان اللهودية والنصرائية والصابئية وعادة الاوثان والجوسية واتم لاشرع لهم
ولا شولون شوة وهم الدهرية فكا” نهمكلهمعلىدين واحد أعفة الدهيبة وكلمن لايصدق
سول

فهو لاء س.مّ ةه اصئاف

والصنف السايع

هو من اهل

التوحيد كالخوارج الذين مم أ

كلاب الناروجييع اهل البذع المضلة والابرة الظلمة والمصرون على الك [ 3عار
نوبةولااسنتغفار فان فهم من ينقذ فيهالوعيدوههم من يعفو الله عله فهؤلا م كلهم صنف
لحادم ف لك لاحم علممم بالخاود فا فهو لاء سبعة اصئاف ستة :مخلدون فالنار وضاف
الوا
9-

( واحد )

5

5.
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سدسسيد
عت
ددجو

خل الدازه !كلمن الرماضدبىة,وعنه:السيد ومن لممب الداعى لم
ق:ناجات الذاعى د
يدخل الدار ولمكك ف المأدية وسخط عليه السيد قال فالله السيد وجمد .الداعى والدار
الاسلام والمأدية الحنة ودخل فىدعوةالنى دعوة ووثته القوله أدعو الى لله عبلصىيرة انا

وااقق )صفق ولازة آفاايكون الداع اهيد]ا وا مأموراء.وى الصابيح فى كتات العمقال عوف

بعالك وضى اهدااغنه لاضن الااقيرا اوهامور!اوختال رواء أبوداودوان عافدو تاد
لدبه
امرا
مختال .هو المتكبر وال
انا
وه
عظ الذى ليس يأمير ولا مأمور مأذون من جهةالاهير
وكماننت هذه صفته فهومتكبر فضولى طالب لارياسة وقبلهذا الحديث فى الخطة خاصة
 3فى المفاتيح « والله لاهدى القوم الظالمين  #اى لا ,رشدهم الى مافيه فلاحهم لعد
الوجههم اليه  9ديدون ليطفئوا نور الله  #الاطفاء الاحماد بوالفارسة فكرشوتن 0

وجراغ ٠اى بربدونيطأفنئوا دمنه كاتوابه اولحخنتيهرة و افلام مزيدة لمافيهامن
معنى الارادة يتأكبدا لها كازيدت لما فبها منمعنى الاضافة تأ كيدا لهافىلاأبالك اويريدون
الافتراء ليطفئوا :نور الله و قال ال
ارالغبمففى
ردات الفرق اقنوفىله تعالى بربدون أن
يطفئوا نورالله مَصدون اخفاء تورالله وفى قوله تعالى ليطفئوا شَصدون اما بتوصلون به

الى اطفاء نور الله © بافواخهم ب*طعنهم فيه بوالفارسية «دعهاى خود يعنى بكفتار
بايسنديده وسخنان بى ادبابه ٠ مثلت حالهم محال من سفخ فتىور الشمس ليطفئه © والله

هنم نوره 6هاى مبلغه الى غابته بنشسره فىالا فاق واعلانه حملة حالية فمانعل يريدون او
يطفثوا © ولوكره الكافرون * اتهامه ارغاما لهم زويادة فىعرض قلوبهم ولويمعنى ان
وجوابه محذوف اى وكارنهوا ذلك فشلل
عله لامسالة ق
(ال الكاشنى ) وكراهت
إيشارا اثرى نيست در اطفاى جراغ صدق وصواب همدون ارادت خفاش كه غيرمؤثر
تك

دراودن

افتار .٠

شب بره خواهد  1سود اققان
دست

رت

هص صاحى سم ههر

1

سند

.٠

ىّ فروزد ور

ديدة

او

زو

لوم

خفاش

شوم

( وف الأنوى )

شمع حق راي ف كتى تواى-عحوز

زَى حسود درط زوز سك نمحس

هم توسوزى هم سرت اكىنده وز
شود خورشيد ازيف منطمس

لهو

شمع كك هيرد بسوزد يوز او

5

بر شمع حونا

ا

حون نو خفاشان بسى تند خواب

اع

كن يان ناد يتم از افقاب

دهان .لت.وخلق و دهان
5

م

ب

قف ,وين باز كردد بى شكى

تف سوى تكردون يايد مسلكى

دزرب

بو لهب

ا قسامت

نفب بر وبار

محجون ست بر روان

كران
قالابن الشسخخ اهام نورهلماكان من اجل العم يكن انتحكواف الكنان الاذذاع ف

الجزء الثامن والعشرون
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بشرقبينالحق واللاطل وروى انممناه بلغة التصارى ابنالجد فكا"نه محمد واحمد(وروى)

فتؤراة علد لاق أعيت امع اوكال وار لاد
اعلة"الثلام قال اسم ال
حا الله ى عيدة الاونان واسمى فىالاتميل احمدوفىالقرءان محمد لانى تود فىاهل السماء

والأرض وآن” فلت والث ولوق ام خلا اللو 1اقخ ال جاو ناغيدا وعوا ب
والحاشر والعاقب وقد بلغت ١كثر من ذلك قتلمخصيص الوارد لابنافىماسواه فقد خص
الخمسة اما لعل السامع بماسواها فكا*نه قال لخمىسة زائدة على ماتعل او لفضل فها كا*نه ||
قال لى خمسة اسماء فاضلة معظمة او لشهرتها كا'نه قال لى خمسة اسماء مشهورة أو لغير ذلك
مامحتمله اللفظ من المعانى و قبل لان الموحى اليه فى ذلك الوقت كان هذه الاسماء و قبل

كانت هذه الاسماء معروفة عند الاتم السالفة موكتوبة فىالكتب المتقدمة و فيه ان أسماءه

الموجؤدة فىالكتب المتقدمة تزيد على المْسة كانى التكملة لان عسكر  8فلما جاءهم #
اى الرسول المبشريه الذى اسمه احمد كابدل عليه اتلااليلااحقة واما ارجاعه الى عسى

كا فعله عض المفسرين فبعيدجداوكون ضرمياراجمععا الى بىاسر ا ثيل لاسنافى ماذكرنا

لان دنا عليه السلام مبعوث الىالناس كافةبا©لرينات  4اى بالمعجزات الظاهرة كالقرءآن

ونحوه اولباء للتعدية ويجوز أن تتكون للملابسة قهاهلوا هذاه مثيرين الى ماجاءبه اواليه
عليه السلام  9سحر ميان * ظاهص سحر ننّهبالاصيبة وتسدمنتة عليه السلام سحرا للمالغة

ولوايده قارده من قرا هذا ساحن وق آلا  2اشارة الى عيسى القاب واسرا ثيل الروح
وبنيه النفس والهوى وسائر القوى الشسربرة فانها متولدة من الروح والقالب منسلخة عن

حكم اببها فدعاها عيسى القلب منالظلمات الطييعية الى الانوار الروحانية وبشرها بأحمد
السرلكونه احمد من عسى القلب لءلو منته عليه فلما جاء ها بصور التحلات الصفاتية
|ولا مهاسة قالت هذا امى وهمىمتخيل لاوجودله ظاهراليطلان وهكذا براهين اهلاق

وكتسمكار ثر از اكنسكه
معالمتكربن هل ومن اظلم من افترى عاللىله الكذب #ت#س
دروغ مىسازد برالله ٠ والفرق بينالكذب و الافتر اءهوانالافتر اءافتعال الكذبمن قول

نوفساهلكذب قيدكون على وجه التقليد لاغير فيه  #وهو  #اواىلحال انزذلكالمفترى
© بدعى *#من لسان الرسول  8الى الاسلام » الذى بهسلامة الدارين اى اى الناس

اغد ظلما ئمن بدعى الاسلام الذى يوصله الى سعادة الدارين فيضع موضع الاجابة الافتراء
على الله سّوله لكلامه الذى هو دعاء عباده اللىالحق هذا سحر فاللام فاىلكذب للعهداى

هو أظام منكل ظالم وان لمبتعرض ظاهى الكلام لننى المساوى أو من الافتراء على الله
اللتكدن“ دعو النينت  والكدت و_الرؤيا و التكدى فى الاتخار عل رسول اد كانة
السلام ٠ واعلم ان الداعى فىالحقيقة هو الله تمالى كاقال تعالى و الله بدعو الى دار السلام
بأصيء الرسول عليه السلام ما قال ادع الى سبيل ربك و فى الحديث عن ربيعة الجرئى
( قال أتى الله عليهالسلام فقيل له لتم عبنك ولتسمع اذنك وليعقل قليك ) قال فنامت
عيناى وسمعت اذياى و عقل قلى قال فقيل لى سيد بى دارا فصنع مأدبة وارسل داعيا

رفن(
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سوؤرة الصف

قلت كان اثم الاسياء مهلكون فىالدنيا اذالم يؤمنوا مبهعمدالممحزات ونا عليهالسلام بعث

بالسيف ليرتدعوا به عنالكفر ولا يستأ صلوا و فىكونه عليه السلام نى الحرب ,رحمة
اننا لحان

على خاراهيه الكفن [وستات يهن اسعه وميا اخاثير هىوالذ

محشر الناس على قدمه اى على اثره و وز أن براد شدمه عهدء و -زمانه فيكون المعنى
لرالاس ترون فيعدى اماق دعوة رون غوران :شنح ولا .سدك و.مها العافت
و هوالذى لس بعده ى لا مشرعا و لا متابعا اى قد عقب الاساء فاشّطعت النبوة قال

عليهالسلام بأعلى أنت منى عنزلة هرون من مومى الاانه لانى بعدى اى بالنبوة العرفية
مخلافالنوةالتحقيقية التى هىالاناء عنالله فانها باقية الى بومالقيامة الاانه لامحوز أن يطلق
على أهلها النى لامامه النبوة العرفية الخاصلة بمحى” الوجى بواسطة جبرثيل عليهالسلام
و منها الفاح فانالله فتحهالاسلام وما الكاف قمبعلناءالذى ارملااللىناس كافة ولس
هذا بصحيح لكاانفة لانتصرف مهفل ,فيكون هله اسم فاغل" .و' انعا (مغتاء] الى كفت

الناس عن المعاصى كذا فى التكملة ٠ شَول الفقير هذا اذا كان الكاف مشددا و اما اذا

كان مخففا فبجوز أن يشارهه الى المعنى الاول كا قال تعالى يس اى ياسيد البشر و منها
صاحب الساعة لانه بعث معالساعة نذيرالاناس بين بدىعذاب شديد ومنها الرؤفوالرحم
مل
وبرا
والشاهد والمبشر والسراج المث
زيس
وطه
او

والمدثر و عبدالله وقتم اى الجامع

ونما المتوكل والتار والحمود والمصطنى
للخيرو منه ٠ا ن ٠ اشارة الى اسمالنور والناصر م

كاتا كفت اإسازم اقاوعناهور كرت جدل؛ وى ميا الشاتم.شتج التاى أ احدن
الانسا خلقا خولتًا فكائنه حمال الاساء لكخااتم الذى حجمل به ااىلنمقانت به النبوة

واكلثكان كات الذىمتمبهالكتاب عندالفراع منة و آما الخاتمبكسر الناءقضَاءاله

آخر الانبياء فهو اسم فاعل من حم و منها راكب امل سشماعءبيها النى عليه السلام فان
قلت لمخص بركوب امل وقد كيارنكب غيره كالفرس والْمار قلتكان عالليهسلام
هانلعرب لاهن عيرهم كاقال احب العرب اثلاث لانى عربى والقران عمرنى ولسان

ولخمل ركب العرب مختص بم لاينسب الى غيرهم من الاثم
اهل الجنة عرنى ا

ولايضاف لسواهم ومنها صاحب الهراوة سماءبه سطيح الكاهن والهراوة بالكسر العصا
فان قلت لمخص بالعصا وقدكان غيره من الانياء بمسكها قلت العصا كثيرا ماتستعمل فى
ضرب الابل ونخص بذلك  5قالبهكثير فىصفة البعير

 00ينوخ ثم يضرب بالهراوى

* فلاعيف لدي ولانكير | *#

كنوه عرسا وقل ع أشارة 'الىأكوله فى
فىكوه :ال "كووانةضاحتي هاوه كتابة ع
الحديث فىصفة الحوض اذود الئاس عنةيعصاى ومنها روح الحق سماءيه عسى عليهالسلام
فىالاحل و مماء ايضا الملخنا ععنىجمد ياخود انه خداى فرستد اورا بعد ازمسيح ٠

اولفتكملة هوبالسريانية ومنها حمياطى بالعبرانية وبر قايطس بالروهية معنى مد وماذ ماذ
فار قليطا ٠قصورا ععنى اح.د و روى فار قلبط بالياء قوبل معناه الذى
ععنى طيب طوبب

الجزء الثان والعفرون
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على المناسية التى بين افعال النى عليه السلام و اخلاقه و بين معانى اسميه محمد و احمد

الحفق كلام لضم شان رشق انكلعنهذال"بامطانء وى ادبن واقاك بكسن افيف
يالا
ل

اخة لكون ده الم واشتمل من حد سار الانساء والرسل اذ محامدهم

لله اعاص عقتغى توحيد الصفات و الافعال و حمده عليهالس_للام اا هو محسن الوحيد

الذات المستوعب لتوحيد الصفات و الافعال انتهى ٠ قال فى فتح الرحمن ليمسم بأحمدأحد
غيره ولا دعى به مدعو قبله كوذلك تمد ايضا لميسم به احد من العرب ولاغيرهم الى
أذ شاع :ييل وجو" غلنه البطلامبو مياؤقه ا امن]/الكهاق زالواخناز زا قعنيلا تيت بابقطة

تمد فسمى قوم قليل مانلعزب :اساءهم بذلك :رجاء أن ايكون ادام هو.وهم ممداين
احيحة بن الملاح الاوسى و محمد بن مسلمة الانصارى ممد ن البرآء الكرى و محمد
بن سفيان بن مجاشع و محمد بن حمدان اللءنى و ممد بن خزاعة السلمى فهم ستة لاسابع
لهم  2حمى الله كل من تسمى به ان بدعى الدوة اودعها |<د له او يظهر عليه سيب

يشكك احدا فىاممه حتى نحققت السمتان لهعليهالسلام ولم نازع فيهما انتهى ٠ واختاف

فى عدد اسماء النى عليهالسلام فقيل له عليهالسلام ألف اسم م ازلله تعالى ألفاسم وذلك
فانه عليه السلام.مظهر نام له تعالى فكما ان .اسماءه تعالى اسماء له عليه السسلام من جهة
المع فله عليهالسلام اسماء أخر من جهة الفرق على ماتقتضيه الحكمة فى هذا الموطن فن
امزاثةا عط ا "كت اعختالان ال النياء والارض دقاف الراننا والماخ نانول
اى اعظم حمدا من غيره لانه حمدالله تعالى بمحامد لم محمد ا غيره و منها المقنى بتشديد

الفاء وكيره لانه أعتىقيب الاندياء و فى كفاهم و فى التكملة هوالذى قعفلى اثر الانباء
اى اتمع نارهم وهنا ى التوبة لانه كثير الاستغفار اولرجوع الى الله اولان التوبة
فى اءته صارت اسهل الائرى ان نوبة عبدة العحل كانت شتل النفس اولان توية امته

كانت ابلغ غمينرهم حتىيكون التائبمهمكن لاذنب له لابؤاخذبه فىالدنيا ولافىالاآخرة
و غيرهم إِوْاحَد فىالدسا لا فىالا خرة وما ىالرحة لانهكان سبب الرحمة وهو الوجود
لقوله تعالى لولاك لما خلقت الافلاك و فكىتاب البرهان للكرمانى لولاك يماد لما خلقت
الكائنات خاطب الله النى عليهال_لام هذا القول انتهى قلى الاولى ان ترز عنالقول

بأنه لولانراء عليه السلام لان لماخلقالله ادم وان كان هذا شيأيذكرء الوماظ على رؤوس
المناريرون ه تعظم عمد علىهالسلام لان النى عليهالسلام وان كان عظم المرسسة عتدالله

لكن لكل نى هن الانبياء مرئية.و هنزلة وخاصية ليست اغيره فكون كل 'ى اصلا لنفسه |
كا فى التابار خانية ٠ سول الفقيركان عليهالسلام 'ىالرحمة لانههوالا مان الاعظم ماءاش
وماداهتساته باقة ع<لهىاولزمان وال تعالى وماكانالللهيعذهم وانتفهم و ماكاناللهمعذمهموهم
امتغفرون قالاميرااوٌ معن عل رذى الله عنه كان فىالارض اماءان فرفع اندها وبقالا حر
فاماالذى رفع فهو راسو لالله عايهالللام

و اما الذى !ىق الااقتممان

و قرأ لعد ونه اج بن

| و هنها نى الماحدمة اى الحرب لانة بعت بالقتال:فان قلت الممعوك بالقتال كينت يكن رحة
ا

ف(لت )
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و

زر الصف

لتمفتحعلىاحدقبلهفبحمد ريهمهاوكذلك يعقدلواءاللمدواما مدفنقول من صفة ايضا

وهو فمىعنى مود ولكن فيهمعنىالمبالغة و التكرار فحمد هوالذى حمدصيةبعد مرة
ادبق لمعناء
طم
مسم
كاان المكرممنأ كرممرة بعدمرةوكذلك الممدح ونحو ذلك فا
والله عالى سماه  4قل أن لسامى ه ائفسة فهذا عل ممنن اعلام سونه اذكان اسمه صادقا
غله فهو #ود

فىالدسا

هدى اليهوفع رك م قالع
بها

ىالا حرة

والحكمة وهو مود

بالقاعة كنب حكوز! تتبى] .اندم اشذر الففخل ثم انه ليك عدا > كا

مدا ره

فنبأه و شرفه ولذلك تقدم اسم احمد على الاسم الذى هو ممد فذكره عيسىعليهالسلام
فقل اسمه احمد ذكره مومىعليهالسلام حكن قاللهربهتلك امة احمد فقال اللهم اجعانى
نداس
اللحم
من امة امد فأحمد ذكره قبل أينذكره محمد لان حمد ,لربه كان قب
فلما وجد وبعث كان ممدا بالفعل وكذلك فالشفاعة محمد ريه بالحامد الى شتحها
عله فكون احمد الناغل وله امي"دهم فبحمدعلى شفاعته فانظركيف كانترتب هذا

الاسم قبل الاسم الآخر فىالذكر وفىالوجود وفىالدنيا وفىالا خرةتلح لك الحكمة
لقالنويلم لهتالالا الجنو “انظ كفت اتزلت عليهاسلدورة الجَدَوخص

ما

دون سائر الاساء:وخض باوآاء الد و خص بالمقام الحمود و انظر كيف شرع اله سنة

و قرءاناأن سول عند اختتام الافعال و انقضاء الامور امدلله ربالعالمين قال الله تعالى
و قضى بيهم بالمق و قبل الدلله ربالعالمين وقال ايضًا و آخر دعواءم أن الجدلله
ون عليهاللام امد بعد
ربالعالمين تنيها لنا على ان اللهد مشروع عانندقضاء الامور س
الاكل والششرب وقالعند انقضاء السفر ا ون نا ون لرسناحامدون ثمانظرلكونه عليهالسلام
وام الدنيا |
وذيرا شرب الساعة م
خاتم الاسياء و مؤذنا بانفصال الرسالة و انقطاع الوحى ن

معان ابد كاقدمنا مقرون بانقضاء الامور مشروع عندها جد معانى اسمهججبعاوما|
ذرء برهان عظم وعلم واضح
خص بهمانمد والحامد مشاكلا لمعناه مظاهًا لصفته وفى ك

علهغلوتة! بو(مغطلئن .آنقاةللايكز

المأته'حؤَ_.الهدأقََدمم'لاهلمقامات قبل:وجوده تكرمة له

توصدهًا لامره عليهالسلام انتهىكلام السبلى ٠ هول الفقير الذى يلوح باليال ان هدم
الاسم احمدعلى الاسمممد من حيث انهعليهالسلام كان اذ ذاك فىعالمالارواح متميزا
عن الاحد عيم الامكان فدل قلة حروف اسمه على تجرده التام الذى شتضيه موطن عالم

الارواح ثمانه لماترف بالظهور فىءلم العين الخارج وخلع اللهعله من الحكمة خلعة

اخرى زائدة علىالخلع التىقبلها ضوعف د ما تدان ولاك ربعي عريجاحتت
موطن العين نوشأة الوحود الذارجى ولا نماية للاسراورالمدلله تعالىةال حضرة الشيخ
الجيكن قدس
انضاف

سر ه الاطهر فيكتايا مواقع النحوم مااظم من الوجوة شتى .بِشىو

منه شى ال

ثى زلا لمناسية سما ظاهية او باطنة فالمناسية موحودة

فى كل الاشاء

حتى بين الاسم والمسمى ولقد أشار زأيودالسهلى وان كان اجنبيا عن اهل هاذلهطرقة
كىتاب المعارف و الاعلام لهفى اسم الى عليهالسلام عمد واحمد وتكلم
الى هذا المقام ف
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موود الازسلق) لااطاز خانمس :يلفول زامذظتلاةياقعوك عانتشمن يجتو الغسالورو علبه
مانى مالنتوراة ومبششرا يمنيأتى من
قادلم
تدق
.يدور العمل اى ارسلت اليكم حكاولتى مض
لهجرة سماثة وثلا.ون سنة و قالبعضهم يشرهم ده
اده
يننمول
ول وكوانببي
ردىسمن
بع

ليؤمنوا به عند بحيئه اوليكون مع<زة لعيسى عند ظهوره والتبشير به تبشير بالقرءان ايضا
وتصديق لكهالتوراة © اسمه احمد  7اى مهد صلىالله عليه وسلم بريد أن دى التصديق

بكتبالله وانبرائه جميعا من نقدم وتأخر فذكر اول الكتب المشهورة الذى محكم بهالنديون
ولياالله عن نفسك
سنا
والنى الذى هو خاتم النبيين و عن احاب رسولالله انهم قالوا ارخبر
قال انادعوة اراهم وبشرى عسى ورات اب روؤيا ححيمنلتنى ابهخراج مها “ور اضاءلها

قصور بضرى فى ارض الشأم وبصرى كبلىبلدبالشام وكذا بشركلى قومه شيناعمد
ىبل
عليهالسلام والله تعالى اعفرلديعيهساىلسلام بالذكرفىهذا الموضع لاله آخر ق
نفينباين ان البشارة به حمت مع الانبياء وإحدا بعد واحد حتى اثنهت اعلىبسى م فى
كشسف الاسرار وقال بعضهمكان بين رفع المسيسح ومولد النى عايهالسلام خحسمائة وخحس
واربعون سئة تقريما وعاش المسيسح الى ان رفع ثلانا وثلاثين سنة وبين رفعهوالهجرةالشريفة
ماائة مان وتسعون سئة وازل عليه جبريل عشرمى ات وامته النصارى على اختلافهم

وزل على سينا عليها_لام اربعة وعشر بنمرة وامته اء.ة مرحومة جامعة جميعالملكات
ن
الفاضية قبل قال الحوارون لعسى يارو حالله هل بعدنا من امة قال نع امة عمد حكماءعلماء

ارار اتقياء “كناهم منالفقه اسياء يرضون منالله بالسسير من الرزق وبرضىالله مبهاملسسير
منالعمل واحمد اسمنيناصلىالله عليهوسلم قال حضرة الشيسخ الاكبر قدس مره الاطهر
فىكشال تلقيس الاذهلان ستى:من جيك تكزر جداه دلرو من حت كوه امل لوااء

حاد اسمه
وهك
انمد احمد اتنبى قال الراغب احمد اشارة لامى عليهالسلام باسمه 'شها على ان
اقه
خلفى
احمد بوجد جدمه وهو تاود

وافعاله واقواله وخص لفط احمد فمايشربه عسى

نسها انهاحمدمنهوءن الذينقبلهاثنبى ونوافقه مافىكشف الاسرارهمنلانلالمالبفافليغة فاىمد
وَلوجهان احد ما ابه ميااغة من الفاعل اى الاساء كلهم تامنزون ,لها تعالى وهو اكيش

حمدا من غيره والثانى انه مالغة من المفعول اى الاساء كلهم حمودون لما فيهم مالنتصال
اوكت مناقب واججع للفضائل والماسن التى محمد ا انتمى
|الجيدة و ه
ظ

زصد هزار ممدكه در جهان ابد

٠

صق زات وفضل مصطق ترسد

| قال ابن الشيخ فحىواشيه محتمل أن يكون احمد منقولا من الفمل المضارع وأن يكون

منقولا من صفة وه افعل التفضل وهو الظاهى وكذا ممد فانه منقول هانلصفة ايا وهو
وكن فه معنى المبالغة والتتكرار فانه مود فىالدنيا بما هدى اليهونفع به من
فى معنى مود ل
| العموالحكمة و مود فىالا.خرة بالشفاعة وقال الامام السهيلى فى كتاب التءريف والاعلام أ
| احمد اسمعلمثقول هن صفة لاهنفعل و تلك الصفة افعلالتىبرادبهاالتفضيل فعنى احمد
| احرد الحامدين لربهعن وحل و كذلك قال هوف المعنى ذاه شتيح عليه فىالمقام الحمود يمحامد
كك
تعد
لمكي
ا

( لفتح )2

ا

سورة الصف
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وهم » اى صرفها عن قبول اك ليمنواات |
هومى واستمروا عليه #وازاغ الله قل
لصرف اختارهم نحو النى والشلال و قال الراعب فىالمفردات اى لما فارقوا الاستقامة
مقدمة تزع الله من قلومهم "نور الامان وجعل
عاملهم بذلك وقال جءقر لما نكروا او ال

للشيطان الهم طرمًا فأزاغهم عن طريق اق وادخلهم فى مسالك الباطل وقال الواسطى
لما زاغوا عن القربة فىالعلم ازاغ الله قلومم فىالخلقة و قال بعضهم لما زاغوا عن العيادة
علنارادة هَول الفقير لما زاغوا عن رسالة مومسى وسويه ازاغ الله قلومهم
ازاغاللهقلومم ا

عن ولاه و حمعيته فهم رأوا مودق عل انه هوسى لا على انه رسول نى خرموا من
رؤية الحق تعالى  #9والله لاهدى الوم الفاسقين  5اعتراض تذسلى مقرر لمضمون ماقبله
| اهلنازاغة وموذن بعليته لى لاهدى القوم ال-ارجين عالنطاعة و مماج الحى .المصرين
علىلىااللغغوواية هدايةتمد موصاة الىمعادلغة لاهدابة 5موصلة الى ما وصل الها فانها شاءلة لل
ْ
والمراد جنس الفاسقين وحم داخلون فى حكمهم دخولا اوذا ووصفهم الخد نظوَاة الى

الامام هذه الآ يةندل على عظم اذىالرسول حت انه يؤدى الىوالكفر و زيغالقاوب
عن الهدى انتهى  +وبتيعه اذى|اعالمين اعلارين بالمعروف والناهين عنالمنكر لنالعلماء
ورثة الانبباء فأذاهم فى حكم أذاهم فكما انالانساء والاواياء داعون الىالله تعالى على

بصيرة فكذلك رسل القلوب فانهم بدعون القوى البشرية والطبيمبة منالصفات البشرية
السفلية الىالاخلاق الروحانية العلوية ومن ظلمة الخلقية الى نور اقب ثن مال عنالأق
وقول الدعوة لعدم الاستعداد -الذاتىضل بالتوجه الىالدنيا والاقبال عاها فأنى مجدالهداية
الى حضنرة الحق سبحانه  8و اذ قال عسى ابن سيم 5ه اما معطوف على اذ الاولى
معمول لعاملها واما معمول لمضمر معطوف على عاملها وان هنا وتى ع بز اءزالله باثيات
الالف خطا لندرة وقوعه بين رب وعبد وذكر واثى 8هيابنىابواشكل * اىفرزان

يعقَوب ٠ 'اداهم بذلك اسهالة لقلومم الى تصديقّه فى قوله © انى رسولالله اليكم مصدقا
لا بين بدى ٠ن التوراة  5فان تصدشه علهالسلام اياها من اقوى الدواعى الى تصد شهم

اياه اى ارسلت اليكم لتبليغ احكامه التى لابد مها فى صلاح امور الدينية ٠ والدنيوية
 2لق

باور دازيده ام من انجز را كه  0-5منست ازكتابة تورات يعنى قبل ازهن

نازل شده وهن تصديق “كرد امك ان ازئزد خداست

٠ وقال ابوالليث لعى اقرأ عليكم

.الاتجيل موافقا لاتوراة فى التوحيد و بعض الشرائع قال القاضى فى غفسيره ولعله لمهَل
ياقوم كاقال هوسى لانه لانسب له فيهم اذ النسب الى الاباءوالا فريم هن بن اسراثيل

ظ

لان اسراتيل لقب يعقوب وهس من نسله ثم ان هذا دل على ان تصديق المتقدم من

الاندباء والكتب من شعائر اهل الصدق ففيه مدح لامة ممد عليهالسلام حيث صدقوا الكل

و«ميشرا  #التبشير مزدهدادن  8برسول يأنى من بعدى  64معطوف على مصدقا داع
الى تصداشه عليهالسلام هن حيث انالبشارة به واقعة فىالتوراة والعامل ذيهما ما فىالرسول
روح السان

ع 9اه باسع
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علنهالسلام بطريق التلوين اى.اذكر لهؤلاء المؤمنين التقاعدنن اعلنقثال وقت قول
اريل حين ندمم الى قنال البابرة شّوله ياقوم ادخلوا الارض المقدسة
مومى لبى اس

التىكتباللهلكم .ولا ترتدوا على ادبارم فتنقلبوا خاسرين فلم تتثلوا بأمره وعصوه أ
اشد غصيان حيث قلوا يا مؤسى ان فبها قوما ججارين واالن ندخلها حتى رجوا منها

فان مخرجوا هنما فانا داخلون الى قوله فاذهب أنت وريك فتاتلا انا ههناقاعدونواصروا

على ذلك .واذوءه عليهالسلام كلالا“ذية كنا فى الازشاد :..شول! الفقير لاشك:ان قثل
الاعداء من باب التسبيح لانم الذين قالوا الخذَالل ولدا و عيدوا ممه الاصنام فكان فى
هقاتاتهم 'نوسيع ساحة التنزية ولذا بدأ الله تعالى فى عنوان السورة بالتسبيح أوشار بافظ
الحكيم الى انالقتال من باب الحكمة وانه من باب دفع القضاء بالقضاء على مايءرفه اهل
الله وبلفظ العزيز الى غلبة المؤمنين المقاتلين ثماكنهرمهوا ذلك كا"نهم لمبشقوا بوعد
وذا تشاعدوا
الله بالغلية ووقعوا من حيث لممحتسيوا فوىرطة نسية الع<ز الىالله سبحاته ل

ان
ع
لقتال وهذا التقاعد حصات الاذية له عليه السلام لان مخالفة اولى الام اذية

لهم فأشار الحق تعالى بقصة:مودى الى انالرسول <ق واالنخروج عن طاعته فسق وان
الفاسق مغضوب الله تعالى لان الهداية من باب الرحمة وعدمها من بابالسخط والعياذ

الله تعالى من سخطه و غضيه بأولبم عذاءه و عقابه © ياقوم  6#اى كروه من ٠ فأصله
باقواطك] 1

2

امم ولولا تقدير الياء لقبل باقوم بالشم لانه حيائذ يكون مفردا

معرفةفبينى علىالضم وهونداء بالرفق والشفقة ماهوشأن الانساء ومن باهم #9لمتؤذوتى ١ 6
جراى رتانيد مرا  .اى باللذالقة والعصيان فها امتنكم هر والا'ذى مايضن ا#الانكان

من مرر اما فى :نفسه اوفىجمة اوقنباته داسويا كان اوأخرويا قال فاىلقافوس اذى
فعل ال
أاذى و صاححه اذى و اذاة و اذية ولا تقل ابذاء اتهى فلفظ الايذاء فى افواء
العوام ا
ملناغللاط ورعا تراه فى عارات بعض الصنفين  3وقد" تعلمون!اى .رسدول الله

اليكم  #جملة حالية مو كدة لانكار الا'ذية وننى سبها وقد لتحقيق العلم لا للتوقع ولا
للتقريب ولا لاتقليل فانهم قالوا ان قد اذا دخلت على الخال تكون للتحقيق و اذا دخات

على الا-ستقبال تكون اتقليل و صيغة المضارع للدلالة حلى استمرار العلم اى
واحال.انكم :تعلمئون “علا قطيننان عتما امششاهدة ما ظهر سد من ارات
الى سل من الله اليكم لأارشدع الى خيرالدنيا والا خرة وءن قضية عامكم
بذلك أن تبالغوا فى تعظمى و تسارعوا الى طاعتى فان تعظيمى تعظم لله و إطاءتى
اطاعة له وفيه تسلية لانى غلية النسلام 'بأن الاذية كقادنت من الامم السالفة ايضا
“لهابائهم واليلاء اذا عم خف وفىالحديث ر
(حخةالله على اخى موسى لقد اوذى بكاثر
من هذا فصسبر ) و ذلك انه عليها_لام لما قسم عناثم الطائف قال بعض الاافقين هذه

القسمة ماعدل فيهاوما أريد بها وجدالله فتغير وجههالشريف وقال ذلك ف9لما زاغوا  #ظ

للا

طقال ارين لل ا الردااعدا نامرد عد

ةط

( مومى 2

جه  56تيه

بقرالية الضف

ْ بذيان جع بظلنةاعله وكجكزرخقلاذوتهذ )!ادن منالع اصح تأنيئةاولداالكيا[مناتضال ظ
ا بعض اليناءباللعض واستحكامه كم قال فىناج المصصادر الرص استوار بن اووّدن ينا "يقال ||
ابنعباس رخو اللهعنهما+

عيينا برص بار صغار >حم بوضع اللين عليه قنسميه

كلة المرصوص والمعنىحالكونمهمشهين فىتراصهم منغير فرجةوخلل ببذيان برعصضه
ماه
|
ا|ل|ى .بعض :ورضفت مر

 0وقاك#الزااعيق رقلانة علطو ا اى محكمكا ممانى

ب|الرصاص يمكنوىبا ايشاندر اسحكام باننادرحته ازارزي ركناةست ازثيات قدم ايشاندر

| ممركة حرب وبيكديكر باز جسبيدن ٠ وهوقول الفراء وتراصوا فىالصلاة اى تضامًوا

فياما قالعل+السلام تراصوا بكم افلىصلاة لااللشليكاطمن فال حمة فىمثلهذالمقام رحمة
ف|لايد من سد الخلل اوالحاذاة بالمناكب كالينيان المرصوص ولاننافيه قول سفيان شْفى
أ
|ن يكونبين الرجلين فىالصف قدر ثللثى ذراع فذاك ففغيرء م فالىمقاصد السئنة وعن

بعضهم فبه دليل على فضل الَتال راجلا لانالفرسان لابططفون على هذه الصفة م
ف|ىالكثاف ٠ شول الفقير الدليل علىفضل الرا كب عاللىراجل ازله سهمعن مالنغنيمة
| واأماحث عليهالسلام على التراص لانالمسامين يومد كانوأ راجلن الما و محدوا راحلة

|ونحوها الاقليلا قالسعيد ابنجبير رضوالله عنه هذا تعلم منالله للمؤمنين كيف يكونون
عندقتال عدوهم ولذلك قالوا لاحوز الروج ملنصف الالاجة تعرض لللانساناوفىرسالة

كيفهرصة اهز ولاخلاف فا وفى الخروج
برسله الامام اومنفعة تظهر فىالمقام المنتقل ال

عانلصف لامسارزة خلاف لابأس بذلك :ارهابا للعدو وطايا لاشهادة ونحريضا عاللىقتال
لاقي[ لإلاورد ادبي رك الاؤسنة#رجزء«اوجر اال ينانو[ا الله رعته.واماككوزن «المبازوه ادا

طلما الكافر كا كانت فىحروب النىعليه السلام .نوم بدر وفىغننوة خببرقال فىفتح الرحمن
اماحكم الهاد فهو فرض كفاية على المستطيع بالاتفاق اذا فعله البعض سقط عالنباقين
وعند النفير العام وهو وم العدو يصير فرض عين بلاخلاف فؤالا اب زجر اعلنتباطى”"
وحث عاللىتسارع ودلالة عفلضىلة المهاد وروى فىالخبرانه لكمان نوممؤتة بالضم موضع

لتتارافك« .العنلام:اقتل/افيه حون ابن أى .ظلتالت :فيه أشكانت تعمل التعوف”م

3اكارلليل :ولختطان .عتناته بن لزنلولخةر!ضضيئ:اه تدا اتحد :الإنسن] :الإلقار) .امم

رسولالله,صلى اللهعليدوسي ناداعم يالاهملجاس هذا الذى وعدم ربكم فقاتل حتى قتل
ااب رسولالله
وكان عبدالله بن رواحة الانضارى شاعن رس_ولالله و كان نص على ع

فى مسحده على حبانه وجلس اليه رسولالله .نوما وقال امرت أن أجلس الكم و اص
اءن رواحة أن يمضى فىكلامه كانىكشف الاسرار ثم انالمهاد اما معالاعد آء الظاهرة

كالكفار والمذافقين واما معالاعد اء الباطنةكالنفس والشيطان و قال عليهالسلام المجاهد
من جاهد نفسه فى طاعءةالله والمهاجر هن هاجرالخطايا والذنوب واعظم الماهدة فىالطاعة

الصلاة لان فيها سرالفناء وتشق عاللىنفس  8واذ قال مومى لقومه ك©لام مستاأئف
مقر ر لما قله هن شناعة ترك القتال واذ منص_وب علىالمفءولية عضمر خوطب هه اللى
حت
2
الا

( عليهالسلام )
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وعندالله ظرف للذعل عءنى فىعلمه وحكمته والكلام بيانلغايةقبح مافعاوهاىعظم بغضانى
ك٠ 2تعالى هذا القول المجرد فهوأشد قو سة وهممغوضية ك ٠انمدّتهالله فلهالنار ودننا حبهالله

فلهالجنة ( قال الكاثنى ) ونزد بعضى علما ابت عامست يعنى هركه سخنى كويد وتكبند
درين عاب داخلست ويا ان علما نيزكه خلق رابعمل خير فرماشد <
وود ترك اند
ابن سياست <واهد نود

ان
نل
 0عون ح

مثله

*#

عاعرليك اذافلعت عظم 

و اوح الله تمإلى :الل عسى عليه السلام يااءبن م

»

عظ .ننفسلك فان انعظت فعظ الناسى

والاؤاستجى دى و حضرت سغمير عليهالسلام درشب معراج ديدكه لمباى حنين كسان

' بمقراض انشين ئّ بر يديد .

ازمن بكوى هلم تفسير كوى را ٠ كردر حمل نكوثئى نادان مفسر
 17در ختعلٍنداتم جر عمل

له

اعم١ كرعمل تكنىشاخ بىيرى

قبل لبعض الساف حدثنا فسكت ثمقلى له حدثنا فقال لهم اتأمروتى أن اقول مالا
افعل فأستعجل مقتاهه .قالالقرطى رحدهالله ثلاث ايات منعتنى اناقص على الناس أتأصون

الئاس بالبروتنسون انفسكم وما اريدان اخالفكم الىم اانها عنه ي أابهاالذينآمنواتلقمولون
مالا تفعاون وقد :ورد الوعند:فىحق.من يترك :الام بالمعروف .والنهى عانلمنكر بأيضا اى

كا ورد فحق هنيترك العمل فالخوف اذا كان علىكل ممما فىدرجة متناهية فكيف على
فن يأ بالمتكر وينهى عنالمعروف وا كثر

الناس:فىهذا الزمان هكذا والصاذ بالله تعالى

قال فىاللباب انالا ية وجب علىكل هن ألزم نفسه عملا فيه طاعةالله أنيفىه فان منالَْْم
شاازءا شرط اذا (الماتزم:امايدر :هرب ميتدا! كقوله لعلى صسلاة اوصوم اوصدقة ونحوه

هالنقرب فيلزمه الوفاء احماءا اونذر مياح وهو ماعلق بشرط رغبة كقوله ان قدم فالى
| فعلى صدقة اوبشرط رهية كقوله ا نكفانىالله ش ركذا فعلىصدقة ففيه خلاف فقال مالاك
وابو حنيفة لزمه الوفاء به وقال الشافى فقىول لايلزم وعموم الآاية ةلا لامها عطلقها
#نالله حب
تناول ذم هن قال مالايفعله على اى وجه كان من مطلق امىقيد يشرط ا
الذين بشَاتلون  #اعداء الله © فيسبله » #فىيطريق مرضاته واعلاه دينه اى برضي عنهم
| وبثنى عليهم  #9صفا »هصف زدءدر برابر خصم ٠ وهوبيان لماهو مرضى عنده تعالى بعد
اسان ماعوءلوانتن عنام وحنلا صررح فىان ماقاوه عيارة عن الوءدبالقتال وصفاءدر وقع
| موقعالفاعل او المفعول ولصبه علىالحالية مفناعل شّاتلون اصىافين انشمم اومصفوفين
ولاشب<ار 8ك«ا” -:شان مرصوص ©
ْوالقف ان" جعل الشى” على خط مستو كالناس ا

١حال منالمستكن فىالحال الاولى والبنان الخائط وفىالقاموس البناء ضدالهدم مناءينيا وبناء
| :سانا وينة وسابةواليناء الى والبنيان واحدلاجع دلعلبه  1عمسصوص وقال عضوم

(ان 0
ش

ْ

 2هه >©#ه

سورة الصف

| بنيانجمعبنيانةعحلدىتخل وتخلة وهذا النحو مانلع إصحتأنبئهونكذيرهوالرصاتصال ١ا
ا بعض اليناءبالنعض واستحكامه كم قال فىناج المصادر الرص استوار بر أوازدن يتاي قال

ابنعياس رضواللهعنهماوض لجع الج ي
ررس اجاوسنارموضع اللبن عليه قيسميه

امهكلة المرصوص والمعنىحالكونمهمشهين فىتراصهم مفنغريجرة وخلل ببذبان برعصضه

للا فين ,ووش خم دنارم ١ وقاك#الززاعيت رظان عوطوطن اى محكمكا“ مانى
كرزي
| بالرصاص يعكنوىبا ايشازدر اسحكام ابنندارحته ازا
نر
ات ازثيات قدم ايشاندر
اوسن
اكقاجلان.واللكسيكل باز جسبيدن ٠ وهوقول الفراء وتراصوا فىالصلاة اى تضَامًوا
 ٠فواكا قالعل+السلامتراصوا يكم افلىصلاة لااللشليكاطين فالرحمة هفذمىاثلمقام رحمة

ظ
ظ

|فلابد من سد اخقلل اوالحاذاة بلمناكبكالبنيان المرصوص ولابنافيه قول سفيان شفى
ْ أذايكوق بينالرجلين فاىلصف قدر ثلثى ذراع فذاك فىغيره كاافلىمقاصد الحسئة وعن

' بعضهم فيه دليل على فضل القتال راجلا لانالفرسان لابططفون على هذه المفة م
فىالكشاف ٠ شول الفقير الاليل علىفضل الرا كبعاللىراجل انله سهمين املنغيمة
ْ وافاحث عاللهسلام على التراص لانالمسامين بومئذ كانوا راجلين ذالبا ولم مجدوا راحلة

ونحوها الاقليلا قالسعيد ابنجبير رضوالله عنه هذا تعلم منالله للمؤمنين كيف يكوانون
ٍ عندقتال عدوهم ولذلك قلوا لاحوز الخروج منالصف الالحاجة تعرض لللانساناوفىرسالة
ْبرسله الاهام اومنفعة تظهر فىالمقام المتقل الله كفرصة شْهز ولاخلاف فها وفى الخروج

عانلصف لامبارزة خلاف لابأس ذلك ارهابا للعدو وطابا لاشهادة وتحريضا عاللىقتال
| وقبل لايبرز احد لذلك .لان فيه رياء اوخروجا الى مانهى الله عنه واءا تكون الممارزة اذا |

طلها الكافرك كانت فىحروب النىعليه السلام وم بدر وفىغنزوة خبيرقال فىفتح الرحمن

| اماحكم الهاد فهو فرض كفاية على المستطيع بالاتفاق اذا فعله البعض سقط عنالياقين
وعند النفير العام وهو وم العدو يصير فرض عين بلاخلاف فالا يةعزنجارلتباطى”
وحث عاللىتسارع ودلالة عفلضىلة الجهاد وروى فىالخبرانه كلان نوممؤتة بالضم موضع
شارف

الشام فلل فيه جعفر ان أبىطالب وفيه كانت تعمل الب ورم

فىالقاموس و ححكان عدالله بن رواحة رذى اله غتهك ان

لمن اه الذين امهم

رسولالله"صلىاللهعليهوسم ناداعم يهلاالمجاس هذا الذى وعدك ربكم فقاتل حتى قتل
وكان عبدالله بن رواحة الانضارى شاعن رس_ولالله و كان مص على اكاب رسولالله

فى مسحده على حباته وجلس اليه رسولالله .وما وقال امرت أن أجلس الكم و اص
ابن رواحة أن عذى فكىلامه افىكشف الاسسرار ثم انالجهاد اما معالاعد آء الظاهرة

كالكفار والمنافقين واما معالاعد اه الياطنة كالنفس والشيطان و قال عليهالسلام الجاهد
أ

| هن جاهد نفسه فى طاعةالله والمهاجر هن هاجر الخطايا والذنوب واعظم الماهدة فاىلطاعة

ظالصلاة لان ٠سرالةناء وتك_قى عالىلنفس  8واذ قال مومى لقومه م ستتا نل

# ١قرر لما قبله هن شناعة تركالقتسال واذ منصوب عالمىفعولية مضمر خوطب  +الى
ا

ع(ليهالسلام)

<© 444 #ته

الجزء الثامن والعشرون

وعندالله ظرف للفعل من فعلمه وحكمته والكلام بيانلغاية قبح مافعلوه اىعظم بغضافى.
حكمتء تعالى هذا القول الجرد فهوأشد مقونية وميغوضية فنمقتهالل فلهالنار وهناحبهالله
ولهالنة ( قال الكاثنى ) ونزد بعضى علق انث عاهست يدنى هسكهسخنى كويد وتكند

درين عتاب داخلست ويا ان علما نيزكه خلق رابعمل خير فرماشد خ
وود ترك اند
ايبن سياست <واهد نود

الأاحة عر خلو وتالى شر

فلعت عظم
عاارذعلايك

#

»#

واوحىحاىلله تعالى الى ععسسيى علجله السلام م يااإيبارن ن مم مهجم عظ .سك فان اتعظت فعظ الناسَ
وضرت بسيغمبر عليهالسلام درشب معراج ديدكه لهاى جنين كسمان
والافاستجى منى ح
' بمقراض اتشين ى بريديد ٠

امن بكوى “8م عشي كوى ارا ل
ا

خرت عل دام
بار د

“داكرور دعمل :تكؤائن نأدان متسر
ا

عمل تكق شاخ بىيرى

قبل لبعض الساف حدثنا فسكت ثمقلى له حدثنا فقال لهم اتأمروتنى أن اقول مالا
افعل فأستعحل مقتاهه قالالقرطى رحههالله ثلاث ايات منعتنى اناقص على الناس أتأمرون

الناس بالبروننسون انفسكم وما اريدان اخالفكم الىم اانها عنه ب أابهاالذينآمنواتلقمولون
مالا تفعاون وقد ورد الوعيد فىحق مينترك الام بالمعروف والنهى عالنمنكر ايضا اى

كا ورد فىحق منيترك العمل فالخوف اكذان علىكل ممما فىدرجة متناهية فكيف على

|الماذراله تثالى
مزع ياض بالمشكو ,نويفق عر المسروف واءكثنل|ناين فهىد الزمان حكنرا و
| قال فىاللباب ازالا بة بوجي علىكل هن ألزم نفسه عملا فيه طاعةالله أنإؤىه فان من النَزم
شاألزم! تمرط اذا |الملئزءانادر إغرب متدا) كقولهلعلى صلاة اوصوم اوصدقة ونحوه

مالنقرب فيلزمه الوفاء احماءا اونذر مياح وهو ماعاق بشرط رغبة كقوله ان قدم غالى
| فعلى صدقة اوبششرط رهية كقوله انكفانىالله ش ركذا فل صدقة ففيه خلاف فقال مالاك
واو حنيفة ,يلزمه الوفاء به وقال الشافى فقىول لايلزم وعموم الآاية ةلا لامها عطلقها

نتناول ذم هن قال مالايفعله على اى وجه كان من مطاق اى يد بشرط ا8نالله بحب
الذين شاتلون » اعداء الله هه فيسبله » فىيطريق مرضاته واعلاه ديه اى برضي عنم
وبدنى عامهم هه صفا 6هصف زدهدر برابر خصم ٠ وهوبيان لماهو مرضى عنده تعالى بعد
بان ماهو ثمدوت عنده وهذا صرح فىان ماقاوه عيارة ع نالوعد بالقتال وصفاهمع در وفع

| موقع الفاعل او المفعول ونصيه عالخىالية مفناعل شاتلون اىصافين انفمم اومصفوفين
| والدف أن مجعل الثى' على خط مستو كالناس ا
ولاشيحار كاعم شان مص صوص ©
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تفستير :سوزة .الصف 'هديمة وقلل مكية وأما اربيع عشيرة بلاخلاف

مج بسمالله الرجن الرحم © م
اق مجنابه العلى العظم 8م8افى السموات  4اهلنعاويات
البما
« سبحللهو زه علنك
الفاعلة #ومانى الارض  #من السفليات القابلة افاقا وانفسا اى سبحه مع الاشياه منغير
فرق بين موجود وموحود م قال تعالى وان منثئ' الايسسح محمده © وهوالعزز #

الغااب الذى لايكون الا مابريد « الحكم » الذى لابفعل الا بالحكمة فلا عزيز ولاحكم
على الاطلاق غيرء فإذا جب تسسحه قال فىكثشف الاسرار من أراد تصفوله تسدحه
قفيضف عن انار نفسه قله ومن أرادآن يصفوله فى المنة عيشه فليصف عن اوضار الهوى

دينه هه يااهاالذين آمنوا  #امانارسميا ف ل+تمولون مالاتفعلون * روى ان المسلمين قلوا
أوعلمنا باحي الإعمال .الله تعالى _لبذلنا فنه أموالنا وانضينا فلماتزل الحهادكرهوء فزلت
تعييرا لهم بترك الوفاء ولم مسكية مناللام الارة وما الاستفهامية قد حذفت ألفها تخفيفا
لكك استعهالهما معاكا فىعم وفم ونظائرها معناها لاى دُى” تقولون نفعل مالاتفعلون
ار التعيروالتو بيخ فىالقيقة عدمفعلهم واما وجهه الىقولهم
مىدان
م!نير والمعروف عل

نسها على تضاعف معصيتهم بسيان انالملكر ايس ترك الخير الموعود فقط بالوعديه ايضا
وقد كانوا حسبونه معروفا ولوقلى ملاتفعلون مانقولون لفهم منه اانناكر هوترك الموعود
فلس المراد هن ماحةيقة الاستفهام لان الاستفهام منالله محال لاءه عالم جميع الاشماء

بل المراد الاتكار والتوبيخ علىأن اشوللانسان مننفسه مالا شعله منالخيرلانه اناخبرأنه
فعل فىالماضى والال ولم شعله كانكاذيا وان وعدأن شعله فىالمستقيل ولابشعله كان خلفا
وكلاها هذموم م قال فىالكشاف هذا الكلام تناول الكذب واخلاف الموعد وهذا حلاف
اذا وعدفل يف عبعاده لعذر املناعذارفانه لاام عليه وفىعى | أس البقلى حذراهه المريدين

أن يظهروا يدعوى المقامات التىليبماغوا الها لثلابشعوا فىمقتاللهوبتقطعوا طعرنيقالحق
بالدعوى بالباطل وايضا زجرالا كابر فىترك بعض الحقوق ومن ليموف بالعهود ولميأت
بالحقوق لميصل الى اق والحقيقة وايضا للبلسعسدفعل ولانديبرلانه اسير فىقبطة العزة #رى
عليه احكام القلارة وكشتاوزففا المفثة ف قال نفلت اواآنيث”اوشعادك فقذسئ-مولاء.وادئى
أووفىيلات
فالس لهومن شهد من نفسه طاعة كانااللىعصيان اقرب لاالننسان مانللعتمى
ومد<ونها باسانالباطن شهادة
النجمية ياامها المؤمذون المقلدون لمتذمون الدنيا بلسانالظاهى ب

ارتكابكم انواع الشهوات الحبوانية واصناف الاذات الجسمانية اوتمدحون الجهاد بلساتكم
وتذمونه شلوبكم وذلك ب لدعبىاعى اضكم عانق واقبالكم على النفسوالدنيا وهذا كبرمقتا
فرمقتا عندالله انتقولوا مالاتفعلون ك6بر مزباب لمموبئس فيه
عندالله تعالى ك قاال كب
ضمير مهم مفسر بالتكرة بعده وأنتقولوا هوا صلوص بالذموالمقت البغض الشديد ان براه
نكاح المقت
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خئس الكفار لان كلهم مخضوب

ال

:

>

علوم لارحجمة لهم ون الرحمة الاخروية وقل

الهود لما |

قول اكلثارين وقد قال تعالىفى<ق الهود وغضبالله علهم وجعلهنهم القردة والخنازر

قديئسوا مزالا خرة © اللأسانقطاع الطمع يعنى نوميد شدند از اخرت ٠ لكفرهم

ما وعدم اشَانهم على أن يراد شوما عاءة الكفرة وءن لابتداء الغاية او لعلمهم بأنه
 ١لاخلاق لهم فما لعنادهم الرسول الماحوت فىالتوراة المؤبد الات على  3براد به الوود

والتقدبر مثنواب اخلارة يدنى انهم اهل الكتاب يؤمنون بالقيامة لكنهم لما اصروا
| على الكفر حسدا وعنادا يِنْسوا 'مننوامها قالعليه السلام بامعشمر المهود ويلكم الوا الله
فوالل الذىلااله الا هو انكم لتعلمون الى رسولالله حما وجاننىتكم يحق فأساموا وكا

يش الكفار منااب القبور  6هنبيان للكفار أى كاثنين هنهم الىكاينسمنهاالذين
مانوا منهم لانهم وقفوا على حقيقة الحال وشاهدوا حرمانهم من تعيمها المقم وابتلاءهم

بعذاها الا“لم والمراد وصفهم بكمال اليأس عنها قال «قاتل االنكافر اذا وضع فى قبره
اناه ملك ديد

الانهار  2نس لهمن ريك وما دنك ودن سك فقول لأأذرى فول

الملك أبعدك الله انظر الى منزلتك من النار فبدعو بالويل وااشور وشول هذا لك فيفتح

بأ أنه فكول هذا ذن 'أخزة بل "فلوكنت" أمنت ونكت الت أللنة فكو ن كمسر غ02
20ل

و .نقطع رحاؤه م

اله فم واس

ص

حير المنة وقيل من متعلقة 0

فامعنى

الاشعاربعلةيأسهم وهو الكدفر والقبرمةر الميتوالقبرة موضع القيوروفىالا يةاشارة الى!لابدان |

لمش الت "الل الفيينة العامة داالنكشان شو اعنخروج ضيق قبور اخلاقهم
السيئة الى سعة فضاء صفاتهم الحسنة وكذا سائرهم مناهل الححب الكثيفة ومن

اكاب الق.ور حمانله ععلكىنن هذاكم أشار الى علهالسلام قوله كن فىالدنياكا'يك
ضيب

اوعارسييل

 ١بالاضطرار وذلك

وعد

0

كت

اافاء التام 0

حاب

القموروهم

دن مانوا بالاختيار قل الملوت

احسادهم لاروا<هم كالقبور العواق 0

الله

انم بالسمادة محرمة من له ال السيادة والدفن فىاحب البقاع اليه والقدوم يكمال
الشيرى عليه والقيام عزيد الفخرلدبه

حدانا ,عق “.ى فأاطمه

4

.م رقول اكات كى جيه

انظركن مجو

.٠

كرهمابداز دكاندروجود
ج

رند
جومارا بدكليا
وى عنزيز

٠

خداوندكار

بعقى همين جثم داريم نيز

عت سورة الممتحنة فىالعثشر الاخير من شهر رمضان المنتظم فىسلك شهور سنة حمس |
عشرة ومائة والف
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حورةالدحنة

هند مازنت امرأة قط فقال ولايقتاناولادههن فقالتريناهمسغارا وقتلهم كارا فلتم

سحتتاىتقى وتسم
وهم اعلم وكان ابنها حاذلةبن أبى سفيان قتل بوم بدر فضحك عامر
رسولالله فقال ولا يأنين بمتان فقالت والله ان المهتان لاص قبح وتمأماي'نا الا بالرشد
ومكارم الاخلاق فقال ولا يعصدنك فىمعروف فقالتوالله ماجلسنا محلمنا هذا وافنىفسنا

الكسر
برى
رقط
طوب
قن
لدهن
ااب
ويهو
أننعصصكفىثى”' (وروى) انهعليهاللام بابعهن وبين يد

ضر بهن البرود .أخذ بمطنرهف"ويأخذن بالطرفالا خرتوقيا عن عساس ايدى الاجنبيات
اللسعصلىفا وهءه حمر راضلىله عنه اسفل منهفحعل عليهالام يشترط عاون
(وروى) انهج
البيعة وعمر آصاهن ( وروى ) ان عمر رضىالله عنه كان ساييع النساء بامره عليهالسلام

دفاو(ى
ودالص
وتيلفهن عنهوهو اسفل هنه عن

).انه غليه السلام كلف اممرأة وقفتعلى

الصفا قبايعون وهى اهيمة اخت خديحة رضىالله عنها خالة فاطمة راضلىله عنما والاظهر

الاشبر ماقالت عائشة رضىالله عنها والله مااخذ رسولالله على النساء قط الاءا امىالله
وأك|مسقي كفياة وانيول انك كف اس  1اقط وكان شور إذا باخد علنين يقد بابستك اعكللىها

لمنات اذا اعهراق رويس ل اوناتسترا ويشورك ]عا التى راذا عادكرالمومنات
نا
الكفاذا اقررن بذلك من قولهن قال لهن انطلقن فقد بإيكن ٠ ول الفقير انها بيع
عليه السلام الرجال معمس ال*ابدى دون النساء لان مقام الشارع سَتَضى الاحتاط وتعلم

الامة والا فاذا جاز مصاطة عمر رضىالله عنه لهن م فى بعض الروايات جاز مصافحته

عليه السلام اهنلانه اعلىحالا من عمر هن كلوجه وباجملة كانت البيعة مع النساءوالرجال
اضرا مشروعا يحص اللهوسنته شعل رسولالله ومن ذلك كانت عادة مستحسنة بين الفقر اء

الصوفية حين ارادة التوبة تشيتا للامان وتجديدا انور الا شان على ما اشيمنا الكلام عليه

فممايعة فىسورة اافتح وكذرنا كلطرف منها فها فارجع وفىااتأويلات النحمية قوله
ال

ا
ل
ا
ل
ل
ا
اا
ا
ا
ة
ا
ل
2

منة الداخلة حت شريعة
ْفوس
ؤلل
ملىا
اشيلر ا
تعالى ياأءا النىاذا جاءك ال مخاطب ىى الروح وي
جىالروح سايعنك عل أن لابشبر كن _بالههشداًر من اتلاحلدنيا وشبواتهاولذاتها وزيتتها وزخارفها

ولا يسرقن هناخلاق الهوى المتبع وصفانه الرديئة ولا يزنين اى مع الهوى بالافاق معه
والاتياع له ولا شتان اولادهن اى لاءاءن ولا برددن اولاد الخواطر الروحانمة

والالهاماتالربانية ولا ياتين بهتان شترينه بين ايدمون وارجالهن ينىلابدعين عا لتمحمل
لهن من المواهب العلوية هن اأعكاهزات والغايتات والتحريد وااتفريد ولاهن العطايا
ااسفاية من الزهد والورع والتوكل والتسلم لاءبن ماباغن بعد الما ولا نءصدك فىهعءروف |

ى فىكل ماتأصهن من الاخلاق والا وصاف فبايعهن اى فاقبل مبابءممن بين بديك |
ت |
الك
فن ا
لاركء
الصدق والاخلاص واستغفر لهنالله مما وقع «هن قلى دخواهنفىظل انو
رون
الشسرعية والموافقات الطبعية ان لله عفور يسترها بالموافقات الشرعية رم ؟تن بم

|

الفا الطببعية ©.ا أنها الذين آمنوا لانتولوا قوما  #دوستى مكيند بأكروهىك ٠ |

فالتولى هنا معنى الموالاة والموادة  #عضب اللهعلهم © صفة اتقوما وكذا قيدمسوا وهم
9
لان
الاق
5
١
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لفيرهسذوهاللآايقةدعليه السلام فوصفة البيعةخصالاستاهناركانمانهىعهفالدين”
ول يذ كر أوكانمااس به وهىايضا اسلتشعهادة والصلاةوااز كاة والضرام والحج والاغتسال
ملنناية وذلك لان النهى عنها دانم فكىل زمان :وكل؛ خال وفكان,التنيه على اشتر!
ا

الداثم اهم وا كد  8فبايعهن » جواب لاذا فهو ااعامل فبا فان الفاء لاتمكون مائمة
وهو اس .املنمبازعة .إائ رفابعهن على ماد كر ومالم بذكر لوضوح امره وظهور اصااته
فالمايعة املندلاة والزكاة وسائر اركان الدن وكعاءن الاسلام اى بايعهن اذا باينك
بغضمان الثواب على الوفاء هذه الاشياء فان المبايعة مجنهة الرسول هو الوعد بالثواب ومن

واعته
خهةإالا .اخلنزام ط
سبق
شك س
د متايسين) ذم-اكن,ي م
تنين لين "على المستارعة
الها معكال الرغبة فيها هن غير دعوة اهن الها © وا_-تغفر لهن الله © زيادة على مافى

ضمن المبايعة من.ضمان الثواب والاستغفار طلم .المففرة للذانوب والستر لدوب فلانالله
عفور رحم  7اى هالغ ا
فلمغفرة والرحمة فيغفر لهن وير هن اذا وقين عا بايعن عليه

ار فرمود ممىدمان سكو بدن رحمتموقوفست براعان إعنى تابنده اعان نرارد مستحق
رحمت نأشود ومن عه

اعان «هوقوفست برحمت يعنى ا رحمت “خود لوق نشد

كنى بدولت ايان ترسد ( مصراع ) توفرق ب
عزست هركس ندهنه ٠ قول الفقير
الامى بالاستغفار لهن اشارة الى ق.ول شفاعة حبده عليه السلام فىحقهن فهو من رحمته

الواسعة وقد عمم هذا الام فىسورة الفتح فاسستفاد ٠مع عباده واماله الى .بوم القيامة
هن حر هذا الفضل مايغنهم وبرومم وهو الفياض قال الامام الطبى لاعللمبااغة فىالغفور

باعتمار الكيفية اولفغفار باعتيار الكمية كا قال بعض الصاْين اله غافرلانهيزيل معصيتاه
09ن دنواتك وغفور لاله شضى اللائكة افعالكااسوء وعذار لابه تعاللى سيك ايضا ذنيك

كر' لستحى و<طظ العارف منه ان يستر ٠ناخيه مانخب انل

فى مه ان

احسن ما كان فيه ت
وحاوز ما بندر عنه ويكافى' الى ' اليه بالصفح عنه والاتعام عليه
نأل الله سسبحانه أن معنا متخاقين باخلاقه الكرعة ومتصفين بصفاته العظرمةانه هو

اافقور الرحم واخيلف فىاكة مايعته عليه السلام لهن نوم الفتح فروى انه عليهالسلام
لا فزغ من بيعة الرجال جلس على الصفا وشرع فى بيعة النساء ودعا شدح من ماء فشمس

فيه يده ثمتمس ابدون فحاءت هند بذت عتية امرأة أبى سفيان صقبة متنكرة خوفا
هن وسولالله أن يعرفها لما صنعته ممزة رضوالله عبنهو.م احد من الاثلة فلما قال عليه
السلام ابايمكن ٌّأوالاتسكن االلهدشبا زفمت رجنخ رأعنها بفقالت واللهلقد.عيدنا الاصنام
| وابك لتأخذ عاينا امسا مارأيناك اخذته على الرجال تبادع الرجال على الا_-لام واطهاد
فلما قال عليه الام ولا مركن قالت ان ايا سفيان رجل شح.ح وانىاميت

هن ماله |

هنات اى شيا يسيرا ما ادرى انحل لى قال ابوسفيان مااديت فهو لك حلال فضعحدك
| عليه السلام وقالأنت هزد قالت م فاعف عما سلف ياأى الله عفا الله عنك فءها عنها فقال
| ولانين فقالتوهل ادفالج ة5ر فقاللدي راذوالله عنه اوكان قاب نساء العرث علىقاب |
ا

1غ

© نلف ته

|
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الاة فاها حكمالصيد مخلاف العزل لان ماء الرجل الايتفخ فيه الروم الابعد صنعا خر
وهوالالقاء فىالرحم فلا يكون مالهالحياة ولعلاسناد !لفعل الى النساء أما بإعتبار الرضىبه

اوعباشرته بأمس زوجها 

ولايأتين بسهتان يشتربنه بين ابديين وارجلهن  #الباء التعدية

والبتان اللكدت الذى سهت المككلاوات عليه اى بدهشه وتجعله متحيرا فكون اقح انواع

الكذب وهوفىالادل «صدرغال عبت زيد عمرا بمتا وهتا ومبتانا اى قال عليه مالم شغله
فزيد باهت وحمر ومسيهوت والذى بت به مهوت .ه و اذا قالت لزوجها هذا ولدى منك

ْلالدتىقطتة فبقمطتته بهقااىلت عليه مالم شعله جعلهنفس المتان ثموصفه بكونه مفترى

| مالغة فىيوصفهن بالكذب والافتراء الاختلاق شال فرى فلان كذبا اذا خلقه وافتراء
ضع جرعلى الهصفةلهتان اونصب على انهحال مفناعل
اللفي تل اه امماوفى
اتن وقوله بين ايدمن متعلق عحذوف هوحال مانلغمير المتضوب فشىترينه اى محتلةنه

| مقدرا وجوده بين ابدمهن وارجلهن على أن يكون المراد بالمتان الولدالميوت به ما ذهب

| اليه ججهورالمفسرين وايس المعنىعلى نببين عن أنيأتين ,بولد املزننى فينسينه الاىزواج

لان ذلك نهى قوله بولابزنين باللمراد نجهن عن أن ياحقن بأزواجهن ولدا التقطنة
من بعض المواضع وكانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هوولدى منك فى بطنىالذى

بين يدى ووضعته من فرحى الذى هو بين رجلى فكنى عنه بالبتان المفترى بين يدا

ورجاما لان بطنها الذى محمله فيه بين بديها وخرجه بين رجابها والمعنى ولامجن يصبى
ملتقط من غير ازواجهن فانه افتراء وبرتان لهم والمتان منالكبائر التى نتصل بالشرك

ولا يعصينك فى معروف * #اى لاتخالفن امرك فيا تأمرهن به وتهاهن عنه على
انالمراد منالمعروف الامور الحسنة التى عرف حسما فيالدين قيؤمي.ا والشؤون السيئة

الى عرق قبحها فه فننهى عنهاكا قل كل ماوافق فطاعةالله فعلا اوتركا فهو معروف |
| وما روى عن بعض اكار المفسرين هن انه هوالبى عن التاحة والدعاء بالويل
|وعزيق

الثوب وحلق

القتدكن اوإنضذة

مناو
الرجال .الا ذار ,محرم وا

عأوافار »حوس

لالؤجة :وان«ححدث المرأة

عرجل غير مخرم وأن تسافرالامع ذى رحم محرم

| فكون “هذا التعميم بعد التخصيص ويحتمل أنيكون المراد من المعروف مايقابل الممكر

فكون ماقله لانهى عنالمتكر وهذاللاص بالمعروف لتكون الآاية جامعة لهما والتقييد
| بالمعروف هع انالرسول عليهاللام لايأصالابه للتنيه على انه لاتجوز طاعة مخلوق فى |
مَعَضلة اعفالق  ١لانة الاشرط ذلك فيطاعة»النى “هعاللسلام :فكيف :فىخق غيروهو
كقوله الا لطاع بنااذلل كاقال'فىعين اللكاى دفول مغر بان أطاعة الالاة لا دازافنكر
| ول بل ولا يعصين الله لان من اطاع الرسول فقد اطاع الله ومن عصاء فقد عصوالله
وتخضيص الامور المءدودة بالذ كرفىحقهن لكترة وقوعها فما هن مع اختصاص بعضها أ

|عبن و وجه الترئيب بين هذه المهيات انه قدم الا قبح على ماهو أدتىقبحا منه ثكمذلك |
لب فها ينين وقال صاحب اللبابذ كرالل تعالى |
غلا
| الى آخرها ولذا قدمماهو الاظهر وا
لكا

0
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8ا فى الاحكام والابرام شايعة الامةة رسولهم 1
ظه

طاءته ورذل الوسع فامىتثال او 11

وانمامه والمعاونةله وممايعته ايام الوعد باأثواب وندبير امورهم والقيام عصاطهم فىالغلية

على اعداممم الظاهرة والناطنة والشفاعة لهم بومالحسان ان كانوا ناسين على تلك المعاهدة

قائمين عا هو مقتضى المواعدةك َال بايلعرجل الساطان اذا اوجب على نفسه الاطاعةله
وبايع الساطان الرعبة اذا قابللقيام مصاحهم واوجب على نفسه حفط نفو 3واموالهم هن
ايذى الظالين  8على ان لايشسركن الله شيأ كهاهيا ال
ماقواءذازة .ها مانلاشتراك
والظاهي ازالمر اد ااشرك الاكير ووز التعممله ولاشرزكالاضغرةالزائهوالرياء فالمعنىعلى

أن لاحذن الهاغير الله ولايعملن الاخالصالوجهه

( قالالشافظ )
كوبا

ا

روز

بأورعى 6ه

داورى

 .ك1

ره

قاب ودعل

دركار داور

ميكنقنا

ولايسرةن  *#السرقة اخذ ماليسله اخذه فى<فاء وصار ذلك فالىشسرع لتناول الثشى”
دن وضع

مخصوص

وقدر خصوص

ا اذاللى عليه السلام لء

اى لاتناخدن مالا حد

لغير حق ويكفى فىقبح السرقة

الشاورق ِ ولايزنين  4اللززان وطى” المرأة من عير عقد شر بى

ْتشقصر واذا مل لصح ل 0

«وصدر

المفاعلة قالمظهر الدءن الزبى فىالاغة عبارة عن المجامعة

فىالفرج على وجه الحرام ويدخل فيه اللواطة واثيان المالم تمكلامه قال عليهالسلام ستل
الفاعل والمفعول به ولك ان علا ردق اساعنة اغذوقيهااتؤان ,الف كر رخىالله عله هدم

علهما خائطا وذلك مسلب مارأيا 'منّالمضاحة :وقال” علنهالسلام “ملعوق :من "أنى" اش أنه
فىدبرها واما الاتيان مندبرها فىقبلها باح قال فىالاباب انفق المسامون على حرمةالماع
ظزه ايض وَاختلةوا 'فيْوحوك الكفالة على هن جامع فيه فذهب الاكتومم الح «اانه
ف
ْ لاكفا

عايه فستغفر وذهب قوم الى وحجوب التكنفارة عليه م كلامه وقال عليه السلام

ف مبمة فاقتل هو واقتلوها معه قلالءن عباسرضى الله نهماماشأن الهيمة قال ماسمعت
8لاشتان اولادهن)»
كاذلك و
اين وول كا ولعزاركية اونعه مهاو تفع م
ْ ل

 5الننات أ دفمون احاء خوف

العار والفقركافىالاهاية قال عليه السلام لاتتزع

| الرحمة الامن شتى ( قالالحافظ )
ظ
ا

ع

به رادريه

ددار ارا ظيره كت

رادر

دارد عه

وحدل 'امادر

.

لمر

شوق نه در راءه امبر
اراهمه

دخواه

بدرى

ادم
يم

حك ان هرو نالرشيد زوج الختاامة! جسفو لغثر كن اهرك منهافلم رظىى علها'افظهن
حملها فدفهما هرون حبين غضباعلهما وشّال ولايششر ن دواء فسقطنحملهنْ م فىتنفسير

انى الايث وفى نصاب الاحتّعاب عنع القابلة منالمءالحة لاسقاط الولد بعدما استبان خلقه
ونفخ فيه الروح ومدة الاس_تيانة والنفخ مقدرة هائة وعشرين نوما واما قبله فقيل لاباس
| كباهلءرل وقبلل يكره لاذما لالماء الحراة كااذا انلف رم سضةة صيداطرم ضمن لانها.لها
ا(لياة )
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التى تزوجتموها ولانؤنوا زوجها الكافر يعنى ازفانتٍ امرأة مسام الى الكفار ولم يعط

الكفار مهرها اذا فانت اصرأة كافر الى الىامين اى هاجرت الهم وجب علىالمسلمين

أن يعطوا المسلم الذى فاتت امرأته الى الكفار مثل مهر زوجته الفائتة منمهرهذه المرأة
هطذوااملهمرهاجرة
ته الفائتة ولا يجوز لهم أن يع
ر لجمهر
زعوض
المهاجرة ليكون كال
نفحها كار قل جع ربنق بالمشركين ٠ننساءالمؤءنينالمهاجرين ست نسوة امالحكم

نت أبى سفيان كانت نحت عياض بنشداد الفهرى وواطية بشت اكماةنت ,نحت “3

بنالخطات راضلىله عنهوهىاخت امسلمة وبروع بشتعقية كانتنحت شماس بنعمان وعبدة
بنت عبدالعزى بن نضلة وزوجها تمر وبن عبدور وهند بت الحىهل كانت نحت هشام

بنالعاص وكلثوم بت جرول كانت نحت تمر رضوالله عنهواعطاهم رسولالله عليه السلام
مهور نسائهم منالغنيمة كافىالكشاف  8واتقوا الله الذى أنم به  #لابغيره منالحبت
| والطاغوت م8ؤمنون  4فانالايمان به تعالى سَتضى التقوى متنعهالى قال بعضهم حكما.ن
آنات تابقاى عهد باق بود جون ميتفع كشت ابن ايجكام رمتييوخ ر|كنيت. .وفيالآبية
خير
فن خ
يار
اشارة االلىمكافأة ا

وان شرا فشر ( حكى ) ان اخوين فالجاهلة خرجا

مسافرين فنزلا :فىظل :شحرةنحت صفاة فلمادنا ارح خرحت الهمارمناحتالصتفاءٍ

حتيحةمل دبنارا فأاقته اللهمافقالا ان هذا  0002فأقاما عليهثلاثة ايامكلينوم مخرج |
ينها ديتارااارفقال ادر هالاق .جر الى مى ,نظو رعذ إلحمة الاغلنا وتفر عهنذا الك
فتأخذه فنهاه اخوء وقال ماندرى لعلك تعطب ولاتدرك المال فأنى عليه فأخذ فاسامعه

ورصد الجية حتى خرجت فضيرها ضربة جرحت رأسها توقلتلها فبادرت الحيه

فقتلته ورجعت الموعنفهدافئه اخوه واقامحتىاذا كانالغد خرجت الحبة معص_وبا

لأس ١ ابس ننها ثى “:فقال ناهذء اوناىلله :مارضتات عا أصايك ولد نهيت أن عن -ذلكِ
فهللك أن تجعلالله بيننا لاتضررننى ولاأضريك وترجعين الى كت عليه فقالتالمية

لافقال ولم قلت لانى لانى اعماننفسك لاتطيب لى ابدا وأنت ترى قير أخيك
عالوانظي الكولنارات كن اهذة الشجة_فظهووومنز هذه |اللتكاية) سر المكافاة وشيرفٍ
ا

أ

لحر .وضع

لشكر نيع
بل
ايرب

الحيةلازدادمالاوما

|

اورئ

ومن نه برخاش وجنك اورى ٠ك طلم 6
جوكارى برابد ,اطاف وخوئى ٠ جهحاجت بتندى كرون كي
عق ترمى اى كرك افص خرد .ك 5روزى

يلكت

بر*م درد

©داء تشريف وتعظمظ اذا جاءك المؤمنات  #حون ايند بوزتان مؤمنه |
ااا لنى ن
سايعنك  #اى مبايعات للك اى قاصدات امبايءة فهى حال مقدرة 'زلت والفتح فانه |

ا
أعليه السلام لما فرغ من سعة الرجال شرع فىسيعةاأنساء سمرت الببعة دن المباييع شع انفسة
أ
ا

بالجنة فالمسايعة مفادلة منالييبع ومن

عادة الناس حن

المنابعة أن يدع

اح

أ .ابعين بده

أ

|على٠بداله خر لتكون معاماييم حكمة :«.ثدئة قدامات المعاهدة إبعونالمزعيرن ممايعة تشيها لها ١

الجزء الثامن والعشزون
ْ وهاجرت

: 181 272هه

اليذا من تزوحها ما مهرها و بالفارس.ة حون عصمت

زوجه م:قطع شد ميان

كدند مهربراكه بصاحية خود
وافرة وقيان كافر ومؤمته يس هينك :بابدكه:ر
مؤمن ك
| دادء اند ٠ و ظاهى قوله و اب_ألوا دل على انالك فار مخاطبون بالاحكام وهو أمص

'للمؤمنين بالادآء مخازا من" فيل اطلاق الماروم و /أرادة اللازم كا:فى_قوله .تعالى ويدوا
لمذ#ى
اذلك
فيكم غلظة فانه يمنى و اغاظوا عابهم ف

ذ كر فى هذه الاي منالاحكام

| ف حكوالله  ما حكماللهبه لان براعى وقوله ثعالى  محكم ,نكم ك#لام مستأنفللتأ كيد
والحث على الرعاية والعمل به قال فى فتحالرحمن ثنمسخ «ذاالحكم بعد ذلك الا قوله لاهن
| حل لهم ولاهم يحلون اهن ذإوالله عليم عصالحكم

حكيم  #يشرع ما تقتضيهالحكمة

0المالفة قال اابلنعربى كان حكم الله هذا مخص_وصا بذلك الزمان فىلك النازلة خاصة وقال
|الزهرى واولا هله الهدئة والعهد الذى كان بين زسولالله وبين قريش نوم الحدببة لامسك
النساء وحمبردالصداق كوذًا كان يصع يمن جاءه املنمسلمات قبل العهد روى اله لما تزلت
الا بة ادى المؤمنون ماامصوابه من مهور المهاجرات الى ار واحهن المشسركينوابالممر كون

ولوا نحن لانعلم لكم عندنا.
أن تاهكن من «هود السكو افرالىازواجهن الاين قا
مسأ فانكان انا عندم شى” فوجهوابه فنزل قوله تعالى  8وان فاتكم  الفوت بعد الثى'
عن الانسان محيث عفر ادرا كه وتعدته بالى لتضمنه معنى ااسسيق او الانفلات دل عليه
قوله :فنآوا الذين ذهيت ازواجهم اى االلىكفار والمعنى سبقكم وانفلت منكم اى خرج

| واف هنك فاه :من غير تردي ولا ثرو الفاوددنة أو'ا اكز فؤت كود اذرثماذالى وتان
«0ثى' من ازواجكم الىالتكفار  6اى احد من ازواجكم االلىكفار ودارهم و عهر
| اويدست شمانيايد ٠ وقد قرى” به واشّاع ثى” موقهء للتحقير والاشاع افلىتعمم لانالذكرة ١
| ق.صياق الشرط شبد العمؤام.والشى' ليكو اعم من الاح د أظهر:احاطة لاصناف لزنوجات
اى اى نوع وصاف دن النساءكاعر بيةاو العحمية اواهرة او الامة اوتحوها او فاتكم 1

من ههور ازواجكم على حذف اامضاف ليتطابق الموصوف وصفته والزوج هنا هى المرأة

ر(وى ) انما نزلت فى ام الحسكم بنت اسنفىيان فرت فتزوجها ثقفى ول ترتدامأة ءن |

|قريش عيرها واسامت مع قريش حين اسلموا و.-أنى غير ذلك هففعاقيتم © ا«لنعقبة وهى
النوبةوالمءاقبةالمذاو بةيقالعاقب الرصجالحره فى؟لمااى حاءفعلكل واحدهماعب فعلالا خر

والمءنى وجاءت عقبتكمون بوشكمءناد اءالمهربأنهاجر تامأ لكافرمسلمةالىالمامينولز.هم
اداء مههارالى زو جها الكافر مانت اس أ ادم  1الكفاروازم أنبأل مهر زوحته

نزهومشيه ماحكمبه عاللىمسلمين والكافربن من اداء هؤلاءمهورنساء اواك |
من
هدةاتمن
الجمرت

| نارة واداء اولثث «هور نساء هؤلاء اخرى بأم بتماقبون فكياهبتعاقب فىالركوب ونحوه |

اى يقناوب والافأداه كل:واخد .املنمسلمين والكفار لايلزم أن يفقكٍ اد]ء الآآخر مواق |
أن توجه الاداء لأحداافرقين :مرارا متعددة مغنير أنيازمالفرزيقالآاخراثوقب'العكين |

| فلا يتعاقرون فىالاداء © فتاوالذين ذهيت ازواجهم «ثل ماأنفقوا  #اى عن المهاجرة |
5325323535353525يي يي 02موس
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ان عاسن زضوالله عتهمًا مكنانت اله امنأة كافرة.عكة :فلا يعتدن عها من نسائه ماقال
بعض اهل التفسير المراد بالعصمة هنا التكاح ععنى هكنانت له زوجة كافرة بمكة او
ارندت ورجعت الها فلا يعتد بها ويعدها من نساله لان اختلاف الدارين قطع عصمما
منه فحازله أن يتزوج بأربع سواها وبرابعة وباختها من غير تربص وعدة وبالفارسية

ونا" بشني تك اشاقن ازانان كاقرة وزنآقار -ونان متف امشفز بد :.٠فيكون: اشتتازة الى
حكم اللانى فين فى دار الكفر وما اسلمن ولا هاجرن بعد اسلام ازواجهن وحجرتهم

وعنالنخبى «هالمسلمة تلحق بدار الأرب فتكفر فيكون قوله ولا ممسكوا مقابية قوله

اذا جاءكم المؤمنات يعنى ان قوله اذا جاءكم ال اشارة الى حكم اللاتى اسلمن و خرجن

من دارالكفر وقوله ولا يمسكوا ال اشارة الى حكم المسلمات اللانى ارنددنوخرجن
| هن دارالاسلام الى دارالكفر وعلى التفسيرين زال عقد التكاح ينهن و بين ازواجهن
| وانقطعت عصمتهن عنهم باختلاف الدارين فالعصمة هى المع أريد مها فالا يةعقدالتكاح

| الذى هو سبب لمع ازواجهن اياهن عنالاطلاق اى لاتمّدوا بكان ,يكم و ينون
| منالعقد الكائن قل حصول اختلاف الدارين والفرقة عندالنفية تقعكيب الوطكولن

| الى دارالاسلام فلا حاجة الى الطلاق بعد وقوع الفرقة وكانت زب ببنت وسول الله
علهالصلاة والسلام اعرأة أبىالعاص ابن الرنيع فلحقت بالنى عليهالسسالام و اقام انو

العاص عكة مشيركا ثم انىالمدينة فاسلم فردها عله رسولالله عليهالسلامواذااسام الزوجان
7الكإلما بالاغناق واذا التليت المزاء'فان كان
معا اواسلم زوج السكتابية هما 6 [2

مدخولا ها فأسلم فى عدتها فهى امرأنه بالانفاق وانكانت غير مدخول بها وقعت الفرقة
هما وكان فسخا عندالثلاثة و قال ابو حنيفة يعرض عليه الاسلام فان أسَلمفهى امسأ نه
| أوتالا هرق القت اهو تنما باا"ئه “عر الاسثلاغ واتكون» لاذه «الفراقة طللاقا أعنط ىأ حنيفة

| رقنا  21توك وليك 11امكاتنا دمالا باولا افللاوماق؟واماً اذا أ

| ارند احد الزوجين الملءين فقال أنو حنيفة بو مالك نفع القرقة" حال الراداة بالانتاخء'
قبل الدخول وبعده وقال الشافبى واحمد اكنانت الردة هن احد ها قلبالدخول انفسخ |

الكاح وان كانت بعده وقعت الفرقة على انقضاء اأعدة فان اقل انيد داق العدة |
ا نبت النكاح والا انفسخ بانقضاءما م اكنان المرئد الزوجة بعدالدخول فاها المهر وقبله

| لاثى' لها و اكنان الزوج فلها الكل بعده والندف قبله بالانفاق كذا فى فتيم الرحمن
 1ناخب وال الوا
وقال سبل رحمهالله فالا ية ولا نوافقوا اهل البدع دك

خرّجا كزدء ابد ءن أمهور نشائكي اللاخقات بالتكقنار اى اذا ازندت اغرأة احدكم
| ولخحقت بدار الحرب فاألوا مهرها تمن تزوجها واعل هذا لتطرية قلوب بعص المؤمنين
بالقابلة والمعادلة والا فظاهى حال الكرام الاستغناء عنه ©«وليسألوا  #اى الكفارمتكم
ِِما اشقوا « من

٠

مهور

أزواجهم

الملهاجدرات

كك ينان

كل لجرا

أنغة م

ا

أ(
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الجزء الثامن والعشرون

مبنى هذا الاص على الاطن فالاقطاب ل مهتد الهم الا اقل الافراد فاظع_ارهم لقطبدهم

خعانرجالحكمة ولماقربت القيامة وقعأن بتغير اطحواالئكفلةُ عاما فعاما شهرا
| فشهرا اسبوظا فاسوعا نوما فيوما لانزال هذالتغيير الى انقراض الاخبار لانه لاتقومالساعة
الا على الاشرار و فىالمرفوع لابأنيكم زمان الا والذى بعده شر منه حتى تلقوا ربكم
( قال الافظ )
زو ابكر!غ ومدق “قنك

لفان .ل وشتكل كوااكول روماب )جود

وفىالحديث ما من ى بعثهالله فى امة قبلى الا كان لهمن امته حوارنون واصحاب يأخذون |

بسنته ويقتدون بأمىه ثم انها تخلف من بعدهم خلوف ولون مالا بفبعلشونعلوون مالا
يؤممون ثن جاهد مم بده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤءن ومن جاهدهم

هلبه فهو مؤمن ليس ورآء ذلك منالايمان حبة خردل واه مسلم وقال عليهالك لام |
يذهب الصالحون الاول فالاول وق حفالة عفالة الشعير الوقر لاسسالى ماله و اول
التغير كان فى الام اء ثم فىالعلمام ثمافلىفقر اه فىكل طائفة اهل هدى و اهل هوى

فكن من اهلالهدى اوالمتشهين بم فان من تشبه بقوم فهو هنهم ومن كثر سواد قوم
فهو مهم وفىالحديث من احب قوما على جملهم حشر فى زمتمم و حوسب محاسبهم وان

يلعممل بعملهم  8ولا جناح عليكم ه هذا هوالحكم الثالث مال جنحت السفيئة اى

مالت الى احد جانبيها وسمى الاثم المائل بالانسان عن اق جناحا ثمسمى كلاجلنماحا
© أن تنتكحوهن * اى تشكحوا المهاجرات وتنزوجوهن و اكنان لهن ازواج كفار
ففدار ارت

فانْاسلاهيهن

حال سهن وبينازوا<-هن الشكقار  2اذا |نيتموهن اجورهن #

اذا ظرففة محضة اوشرطية <واما محذوف دل عله ماتقدمها شرط اناء المهر فىنكا<هن

ايذانا بأن ما أعطى ازواجهن لاوم مقام المهر لا“ن ظاهى النظم .قتضى ابشاء بن انتاء
الىالازواج و ايتاء اليين على سبيل المهر وفى التسير التزمم مهورهن و لمبرد حقيقة

ارحلهاادلالءهكا علفىى قوالنه اتحعادلى احلتزىوجيينعطواذاا الخجزريجة عهنن بدداراألىهيرلبتزمموسلهماا اساتودلبذمبةالوايةبتاناوآلحادخيفرة ظ
حربهيا وقعءت الفرقة ولا برى العدة علىالمه-اجرة ولا علىالذمية المطلقة ولا على المتوفى

عنها زوجها وببيح نكا<ها الا أن تكون حاملا لانه تعالى ننى الناح هن كل وجه فى |
نكاحهن بعد انتساء المهور ولم هيد مضى العدة و قالا عليها العدة وفىالهداية قول أبى أ
حنيفة فها اذا كان معتقدهم انه لاعدة واما اكذاانت حاملا فقد قال عليه السلام من كان 0
يؤمن بالله واليوم السالدة فلايسقين ماءه زواع غيره « ولا فكوا

هذا هو

لفك

مالعتصم به م

الرابيع والامساك
عمد

وسيب

دنك

دراودان

»٠

ولعدى

و التكوائر جمعكافرة والكوافر

لعكدم الكوافر 4

بالناء والعصم 0
طائفتان

من

عصمةوصضص

الام

ظاشة

قعلات عن الهحرة ولتت علىالكفز ق :دارا ارب وطاشة اريدت عن الهدرة واقت

بازواجها الكفار والمعنى لايكن بينكم و بينالمشركات عصمة ولا علقة زوجبة و قال

(ابن)»)
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عزن زا

سور اللحتة

مان دار جتن اكد وتان ايعان .

كه الحرمة والا فيكفى ذفىالحل من اعونالجانيين اولان الاول لبيان
| لواشكررإامارلنا
| لز-واكلااحالاولوالانى لبيانامتناح النكاح الجديد «واتوم ما انفقوايههذا هوالحكم
وعسلوا ازواجهن ٠ثل ما دفعوا البين هنالمهور و ذلك او ,سان المراد ما
الثانى اى ا

انفقوا هوالمهور أن صاح الّديبية كان على ان من جاءنا منكم رددناء غات سسبيعة نت
الحارث الاسامية مسلمة والنى عليهاللام بالحديدة فأقل زوجها مسافر الخزوعى طاليا لها
طت أبنرد علا من ١ناك منا فتزلت لسان ان
شكرقد
فال يا عد اردد عل ماف فا

| الشرط انما كان فى الرجال دون النساء فاستحافها رسولالله خلفت فأعطى زوجها ما انق
وهوامهر بالاتفاق وتزوج مها هر رضوالله عنه و انما رد لرجال دون النساء لضعف النساء

وز هن عنالصير على الفتنة وفى اللباب ان الخاطب بهذا هو الامام
اعلندفع عن انفسون م

ليؤتى من بيتالمال الذىلابتعين لهمصرف وانالمقيمة منهن علىشركهامصدودة عليهم

وانالمؤمن بحللهأن يمكح كتاسيةفان الرجال قوامون عاللىنساء فليس تسلطهعلها كتسلط
السكافر عالىمسلمة و لعل المرادبابتاءماأنفقوارعاية جانب المؤمنين بالحث على اظهار
المروئة وابثار الخاء و الا فن المسائل المشهورة ان المرأة ملك هام المهر مخلوة صححة
فى قطعة من اليوم او الليلة وان لهمع استمت'ع اصلا و ايضا ان فىالانفاق تأليف القلوب
واعالبا الى“حانب الاسلام ,وأفادت الانية ان«اللائق بالولى كاننا من كان أن محذر زوع

| مؤمنة له ولاية علبا مبتدع تفضى بدعته المىالكفر و للحا م أن شرق ,باه وبيها ان
ظهرت منه تلك البدعة الا أن نوب و مجدد ايماءه ونكاحه سيل الرستنفى عن المناكة

بيناهلالسنة وبين اهل الاعتزال فقال لامجوز كم فى ممع الفتاوى وقس عليه سائرالفرق
الضالة التى ليمكن اعتقادهم كاعتقاد اهل السنة ولزمهم يذلك الاعتقاد ك|فارا و تضليل
فت كذ فى هذه الاعصار خدارةال .فى نمض التفاسير حاف أن ,يكون كن للك
المتدعة بعض المتصوفة من أهل زمائنا الذى بدعى ان ش.خه قطب الزمان يحب الاقتداءه

اهفكارنا
كيدي
على كل هلم حتى ان هن ليمكن من +لة مر

وان مات معنبلتمؤمنا

فدستدل بدولاهعللسيهلامهن ماتو لميعرافمام زمانهماتميتة جاهاءة وولالمرادبالامام هو الذطب
وشيخنا هوالقطب فن لميعرف قطبته ولم شعه مات على سجوءوالاحبالهاونالمراد بالامام

هو الخليفة والسلطان وقريش اصل فيه لقوله عليهالسلام الامام هن قريش ومن عداهم
تيع لهم كشريف الكعبة مع ال عهان فالشريف احدى الذات ولذا لاقوة له وال
مان و احدى الذات ولذا صار مظهر سير قوله تعالى «هوالذى ابدك بنصره وبالمؤمنين

فاعىف الاشارة و ايضا المراد منالامام نى ذلكالزمان وهو فى آخر الزمان رسولنا عمد
عليهالسلام ولاشك ان من لميعرفه ولم يصدقه مات ميتة عاهله ,وللنسِ ان المراديالامام
ا هوالقطب هن طريق الاشارة فلا شك ان للقطدية العظمى شارنط

لابوجد واحد

ممأ

افلىكذابين فلاشت لهم القطبية اصلا على انالتصديق بالقطب لايستازم صحبته لان
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لاالفا .٠شول النقدا 35الظاهي ٠سن انجملتل بالةق فىالا"نين أن إشَاالاق الال ان

تولوهم كافالثانية او يعكس ونال فالثانية أن تبروهم كافالىاولى او يذكركل منهما
فىكلمزالا بين لكن الدلائل العقلية والك_واهد النقلية دلت على ان موالاة الكافر
غير حائزة مقاتلا كان اوغيره محلا المبرة فانمهبا جائزة لغيرالمةقاتل غيرجاثزة للمقاتل
كالموالاة فحيت ابت المبرة بناء على امس ظاهى فى باب الصلة نفى الموالاة ضمنا و<يث
نفى الموالاة نف المبرة ضمنا واعا لتمحز المبرة للمقائل لغاية عداونه ونماية بغضه ان قيل

انم الانحتكان! لخن .احانامن:الخلاق +الآبراوًا,قلندا ران المرة بتقنضق :الا لغة .ىاجالة
والاحسان شطع الاسان ويثام السيف فيكون حائلا بينالجاهد والحهاد الحق وقد امرالله
ب! علاءالدين  8ياأبهاالذين آمنوا » بان لحكم من يظهر الامان بعد بيان حكم فريق
انلبلمساشتهانرفات
الكافرين  8اذا جاءم المؤمنات » ابدىلالة ظاهى حالهن وااقرواره
للايمان ولا بعد أن تكون التسمية بالمؤمنات لكونهن كذلك فى علم الله و ذلك لابنافى
امتحان غيره تعالى  مهاجرات * #من بين الكفار حال مالنمؤمنات  98فامتحنوهن ©
فاختبروهن باتغلب بهعلىظنكم موافقة قلوممنللسانهن فالامان .قيلانهمنأرادت
اشر إرناخوقية ةلكا يما هاجر الى مد عليه السلام فلذلك ام الننبى بامتحانون
و كان عليهاك_لام شول للتى عحْما بالله الذى لااله الا هو ما خرجت عن بغض زوج
اى غير بغض فىالله لحبالله بالله ماخرجت رغبة عن ارض الى ارضباللهماخرجت الغاس
دنا بالله ما خرجت عشقًا لرجل هن المسلمين بالله ماخر جت لحدث احدثه بالله ماخرجت

الا رغبة فىالاسلام وحبلله ولرسوله فاذا حلفت بالل الذى لالاهالا هو على ذلك اعطى
الثى عليهالسلام زوجها مهرها وما انفق عاما ولا بردها الى زوجها قال السهيلى 'زلت
ف ام كلثوم لت عقية ن الى معيط و هى مرا عدالرحمن بن عوف و لدت له ابراهيم

اودق زافاكات
وانت ام كلثوم اخت عمان بن عذان رضوىالله عنة لامها ر
| بن عارلدرحمن ك

الآابة ان الامتحان فى محله حسن نافع ولذا بمتحن المنكوحة للة الزفاف وتستو صف

الاسلام مع سهولةووالتؤادتروانغاوة الى الوات] لائها لؤلافاات لامارأطنف بانت اراز وندهنا
خوش تودكر محك حربه امد ميان

وعش ياشد
دىرشود
لأسيه رو

ء

الاين > لمك لنيزمشلاغزجةما:فىفلؤرانفلارةه الىةالإمتغقان ليبق
وان

ذلك لابشر فيحتاجليه واجملة اعتراض 9#إفان علمتموهن 6هباعلدامتحان  9مؤمنات 6
ككبا مط وعولطكق )الاق
ادالل ك ت

و ظهور الامارات وانا سهاه علما

ايذانا بأنه جار يحرى العام فى وجوب العنم به فى علمتموهن استعارة لبعية  8فلا

ترجعوهن االىلكفار كهمنالرجع يمعنى الرد لا مانلرجوع و لذلك عدى الى المذعول
م
ا
المويوض يمير ومسي وسو ووب امو

| لهن « فانه تعايل للمى عن رجءهن الهم لعنى لانلن مؤمئةلكافر لشسرف الاعان ولا

نكاحكافر لمساءة عقبث الكفر وبالفارسية نه ايشانيعنى زنان حلااند مركافر اترا وانه

ال

تام لزمسددنة

2

ك(افران)

#2

صورة الممتحنة
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از نك نيكوبى كنيد باباشان ف وتقسطوا الهم  6نفسير لتبروا و ضمن تقسطوا ممنى |

وهيك بتوصصيةالله
الافضاء فغدى تعديته اى 'فضوا الهم بالقسط والعدل ولا تظلموهم ا
واموا ظلمهم مرحمة عن ح.املسلم مجترى |
| المؤمنين ان يستعملوا القسط معالمشركين ح
على ظلم اخخه امام مافىالكشاف وقال الراغب القسط النصيب بالعدل كالتصف
والنصفة فالمعنى عدل اك وفرس نيد قسطى وعهره براى ايشان از طعام وعير او

فلمعاملات كلها ( روى ) ان قتبلة بشت عيد
 7انالله بحب المقسطين © #اى العادلين ا

العزى على زنة التصغير قدمت فىالمدة الكتاىنت فها المصاأة بين رسول الله عليهالسلام
فنار قريشس مشركة على بها اسماء بنت إلبىكر رغوالله عنها مهدايا فتلقبملها
كبي
و

ولم تأذن لها بالدخول فنزلت فأمرها رسولالله أن تدخلها وتقيل منها و تكرمها ونحسن

اليها وكانت قتيلة زوجة أنىبكر وكان طلقها فىالماهلية ٠ واورده اندكه قوم خزاعه

تلكمارندايندودشمنان
رايا حضرت رسول عليه السلام غهد وبمان نود وهسكز قصد مس

دين را يارى ندادند حق تعالى در بارهُ ايشان ابن ابت فرستاد يامراد زنان و كودكاشد
اكإهنشائرا در قتلواخراج جندان مدخلى بيست ٠ وافىلفرتححمن

ها اقتلوا

المشركين والا كثرعالنىها غير منسوخة وفى بعض التفاسير القسوط الور والعدول
نعاطق والقسط بالكسر العدل فالاقساط اما هن الاول معنى ازالة القسوط فهمزنه
يلل
يفلل
كات
ت معنى ازلت عنه الشكاية وسلبما فن ازال الظلم اتصف بالعدل و اما

منالثانى يمنى ان يصير ذا قسط فهمزته لاصيرورة مثل اورق الشجر اى صار ذا ورق
 ٠فىالآاية مدح لاعدل لان المرء به يصسير تحوبالله تعالى ومن الاحاديث الصحبحة قوله
عليها لسلام انالمقسطين عند الله على منالر هن نور عن عين الررجمن و كلقا بده عن

للذين يعدلون فى حكمهم واهلهم وماولوا ( قالالاففل )

غالرو ينموول انا ظاف ع اعَية لقأ زد لان قتزيكداإعتفءراى كل”در ودادااكند

وقال خطايا لبعض الماوك
حدوسار ملك

را ان

ازسر

شمشير سات

خوشدرخت عدل بنشان نيخ,دخواهان
ْ

بكن

انما ينهاك الله عنالذين قاتلوم فىالدين  6و اطفاء نوره © واخرجوك من ديار؟ »©

|وإقك عتياء بيعل امكةوجبابري ٍ»وظاهيوا على اخراجكم » #وحم سائر اعلق”
اعنى معاونت كردند وهم يشت شديد با اعادى ص ان نولوهم  7بدل اشمال مانلموصول
دُوسئدت إذارد االشاازا 00فاولئك همالظالمون  4لوضعهم الولابة فى مو ضع العداوة و م

|بر وفساد التولى ١كثر و لذلك
وساب المتولى ك
الظالمون لناف"سهم بتعريضها للعذاب ح
اورد كلةالمصر تغايظا وجمع الخبر باعثمار معنى المتدأٌ ٠ بكسل زدوستان دغا ياز.و حيله

ساز ٠ يارى-طلبكه طالب قش شاود ٠ جعلنا الله وايا م منالذين يطلون الباق (
روح الثان  2زاك باسع

اخزء الثامن والعشرون

املمنواد:الطنسية وللثالنة والتقلية

©

غ52 44

ا

ا «وقولة ناىاللفي :اانا ؤ

| والهلوئ التبع فنتنأمى واستمر عذلىلك بلغ المطلوب الحروب ومن امرض عذنلك |
النامو فان الله عن عن تأنه جد فوذايه وان لميكن جرده اسَهى كلامه و عسى اللهان

| يجمل » شاد انك خداى تعالى بيدا كند فلبينكم وبين الذينعاديتم منهم  4اى من
اقاربكم المثمركين وعسى .املنله وعد ععلاىدة الملوكحيث ولون فبىعض الحوآ *ع عسى

ولعل فلاسبق شهة للمحتاج فكىام ذلك وقال الراغب ك
ذرالله فىالقرءان عسى ولعللى
نذكرةيكون الأنسان منه على رجاء لاعلى أن يكون هتعوالى راجيا كاوىنوا راجين
8ودة  #اى بإنأنيوافقوك فىالدين
ذلك واللعاداة والعغذاء بكادق دشمنى كردن م

وعدهماللهبذيك لما رأى منهم املنتصلب فالدين والتشدد فىمعاداة ابائهم وابنائهم وسائر
 ١قرام ومقاطعهم اياهمم بالكلية تطدابالقلوهم ولقد از وعده الكريم حين اباح لهم

الفتح فأسرقومهم كا 'نى سفيان وسهل بن مرو وحكم ن حزام والحارث ابن هشام
وغيرهم هن صناديد العرب وكاتوا اعداء أشذ العداوة فتم بهم من التحاب والتصافىماتم

هلووالله قدير  6اى مبالغ فى القدرة فيقدر على تايب القلوب وتغيير الادوال وتسميل
أسباب المودة وهاهلله غفور رحم  #فيغفر هن اسلم من المشر كين وبرحمهم بقلب معادا

قارمم موالاة وقلى غَفور لما فرط منكم فموىالاتمم من قبل ولما بتى فقىلوبكم ٠ن ميل
| الرحم ,قال ابن عطاء رحمهالله لاتبغضوا عبادى كل البغض فنى قادر على أن أ شل من
| اللغض الى المحة كنقلى منالناة الى الموت ومنالموت االلىنشور كان سول الله صلىالله

| إغليهاو لاإذا(النقانه الى حكاليؤن :الوقادرتوحكرافة .يأركده جول غرأ لزيبنطامنب اليك
| لامهما منخيار الصحابة وابواها اعدىعدو اللهورسوله وكان بعضهم سغض عكر مةويسب
| اباه لما ساف مه مانلا*ذى حتى ورد النهى عنه هوله علها الام لاتؤذوا الاحماء بسب

الاموات فقابالله ذحلةكفكانوا اخوانافىالله وفىدايلث(من نظرالى اخيهنظرمودةلم يكن

فىقلهاحنةلم يطرفحت يغفرالله له ماتقدم هن ذنيه وقال سقراط أتزعلى ذى المودة خيرا
عند من لقبت  فان وأ المودة حسن الاناء كا ان ورأسؤ] العناواة رتلكواءر الأنات_ورعئة |

لاتكون كاملا حتى يأمنك عدوك فكيف بك اذا ليمأمنك صدفّك قال داود عليه السلام
| اللهم الى اعوذ بك من ميالكون على فتنة و من ويلدكون على ربا و منحاءلة رب
المشبب واعوذ بك من جتارراتى عيناء و “رعانى اذاه ان رأى خيرا دفنه وان سمع شرا
طاربه ومن بلاغات المزخشرى 2ك المودة والاخاء حال الشدة دون الرخاء ق(ال الحافظ ) |

وفا وى ز
كس ورسخن تمى .شاوى 0 .هرزء طالب سيمر غ وكمياءى باش ١٠٠ |
© لابنها ا5لله عنالذين لمشاتلوم فىالدبن * #اى علىالدين اوفى حقالدين اوطفاء

نوره ف ولم خرجو؟ من دارم » اى لاينها  ,الله عن مبرة هؤلاء فان قوله تعالى
« ان تبروسم » #ندل مانلموصول بدل الاشْمّال لان بنهم وبين البى ملابسة بغير الكلية
ْواعلنلة فكان ديق عبنرههم بالقول وحسن المعاشرة والصلة بالمال لا اسيم وبالفارسية

لاا

سس

ش

ووس

ج 73ذا يوه

اسم هه

سورة أامتحنة

د عو سحت

والهوى وبالمغفرة الستر بالهوية الاحدية عن الانيات وبالصفات الواحدية عالنتعينات |

ىالحث
يض لقد كان لك فههم« اى فىابراهم ومن معه ع اسوة حسنة  لكر للمسالغة ف ا

على انلتاساء به عليةالسلام وذلك صدر بالقسم وجعله الطييى هن التعميم بعد التخصيص ا

وفى برهان القرءان كرر لان الاول فىالقول والثاتى فى الفعل وفىفتح الرحمن الاولى
اسوة افلىعداوة والثانية فىالخوف والخشية وفى كشف الاسرار الاولى متعلقة بالبراءة
نواومانهم
مالنكفار ومنفعلهم والثانية امس ب“الناتساء مهم لي"نال

مائالوا وينقلبوا الى

اكلاانخقرلةامهم  #لمنكان برجو الله » بالاعان بلقائه  9واليوم الآ خر  #بالتصديق
بوقوعه وقبل ماف الله ونخاف عذاب الا خرة لان الرجاء والخوف نلا زمان والرجاء

ظن سَتضى حصول مايه مسرة وفىالمفرداتالرجاء والطمع 'نوقع حوب عنامارة مظنونة
اومعلومة والخوفنوقع مكروه عن امارة مظنونة اومعلومة وفى بعضالتفاسير الرجاء محى”

يتمنوىقع اكير وهو الامل ويمنى نوقع الشر وهو الذوف ويمنى التوقع مطلقا وهو
فىالاول حقيقة وفىالاخيرين از وفىالثانى من قبيل ذ كر الثى” وارادة ضدء وهو جائز

وفى الثالث من قبيل ذ كر الخاص وارادة العام وكهثوير قوله لمنكانال بدل ملنكم
وفائدته الابذان بان من يؤمن بالله واليوم الا خر لايتركالافتد آءمهم وان تركه مخنايل |
عدم الايمان مهمامابن“ عنه قوله تعالى  #ومن ستول فازالله هوالنتنى اليد » فانه نما |
ببوعد بأمثاله الكفرة اى ومن يعرض عالناقتداء مم فى التبرى من الكفار ووالاهم
فانالله هوالغنى وحده عن خلقه وعن موالاتهم ونصرتهم لاهل دنه ل ستعبدهم لحاجته البهم |
بل هو ولى دينه وناصر حزيه وهو اليد المستحق للحمد فذاته ومن اح الا حاديث |

القدسية ياعبادى انكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى وان تبلغوا نفى فتنفعوتى ياعبادى لوأن
اولكم واخرة وانسكم وجنكم كانوا علىاتقى قلب رجل واحدمتكم مازاد ذلك فىملكى
شيأياعنادىاو ان اولكمو اخرك وانسكمو جتكمكانواعلى افحر قلب رجل واحد متكمماقص
فلل مق ملتوشاً ياعمادى لواناولكمو اخركو انسكموجتكمقاموا فيصعيدواحد فسألوق

|
|
|
ظ

فأعطيتا كل :انسان هلبايلنةا مانقض ذلك“ من عتدى .الا م ,تقض الخبط:ناذا دخل البحر
ياعبادى اما حىاعمالكم احصما لكمثم اوفبكم ايأها فن وجدخيرا فليحمداللّهومن وجد |
غير ذلك فلا يلومن الانفسه قوله هى ضمير القصة يعتى ماجز اء اعمالكم الا محفوظ عندى
لاجلكم ثمأؤدما الكم وافية ثمال+يدفعيل بمنى المفعول وجوز الامام القشيرىرحدالل |
أن يكون يعنى الفاعل إحناىمد لنفسه وحامد لامومنينمن عباده قال شارح المشكاة وحظ
سلك
العيد من اسم الخد أن إسدى للنشخرط فى

المقربين الذين محمدون الله لذاته لالغيره

قال الشييخ انوالقاسم رحهالله حمدالله الذين هو من شكرء بيجب أن يكون على شهود المنم

ى ) ان داود عليه السلام قال
رعمةو(
 ١لان حقيقة الشكر الغبية لشهود المنع عن شهود الن
لان ككفي اشكر الك رروشكرى ,لكا نطنبةد قنك إعلىرقأوحئ:الله ا
.ليو,الان .قباشك رن
وقال بعض اهل الاشارة لقدكان فىابراهم الى وهن معه من قواء الررحانية المجردة

 7+ 273هه

لز اثامن.والتشروق

والمغفرة للكافر المرجو اعمابه وذلك تما لايرنان فيه عاقل واما عدم حوازه فلا دلالة

للاستثناء عليه قطعا وحمل الاأب على الميخالف العقل والنقل لانالله .تعالى مرج المى

مانلات :والعبرأة بالمسل لابالنتيي» وغناغر رشئالله عنه شرف المزء بالعلم وَالااتك

لابالاصل والنسب
ررى نكهوه
اك
داى ١
هتر يم

٠ :كل از خارست وابراهم از [لأزررا

وما املك لك هنالله هن شى”  #همنام القول المستثتى ففحله النصب على انه حال
دن فاعل لاستغفرن لك اى استغفر لك ولدس فطاتقتى الا الاستغفار دون منع العذان

ان لتمؤ افق رد الاس_تثناء نفس الاستغفار لاقيده الذى هو فى نفسه من خصال الخير

لكونه اظهارا للعحز وتغويضا للامس الىالله تعالى وفى هذه االيآة دلالة منه على تفضيل
نبيه عمد عليه السلام وذلك انه حين امس بالاقتداء به امس على الاطلاق ول يستئن فقال
وما انا ؟ الرسول فخذوءه وما نهاك عنه فانتهوا وحين ام بالاقتداء بابراهم اسائنى
وايضا قال تغالى فىسورة الاحزاب لكقدان لكمفىرسولاللهاسوة حسنة لمنكان,رجو

الله واليوم الا آخر وذ كرالله كثيرا فأطلق الاقتداء ولم هيده بثى” ق(ال الصائب )
هلاك :جسن خداداد اوشوم كه سترايا :* :جو رشحعافظ 'شيرازى ١الَحَاب مدارى
رمنا  #اسك منام مانقل عن ابراهم ومن معه من الاسوة الحسئة ع8ليك توكانا #
8اليك أنينا يه رجمنا
اعتمدنا يعنى از خلق بريد واعماد كلى بكررم توعودهم و
بالاعتراف بذنوبنا وبالطاعة © واليك المصير  6اى الرجوع فىالا خرة وتقديم الجار
والمجرور لقصر التوكل والانابة والمصير عاللىله تعالى
سوى

وول سو لسكم

5

زمه

هرجه نه بيوند يار بود بريديم 

6

هرجه نهجاندوستبود كسستم

قالوه بعد

وكردم روى

لجاهدة

وشق

الفا

باز آمدم وبانو لشسكم

جميسع امورهم
تعالى فى
التحاء الىالله

لاسا فىمدافعة الكورة

وكفاية شرورهم كاسنطق به قولهآءالى :ربنا لامجعانا فتنة للذين كفروا 6هبتأسناطهم

فما بعده وقال بعضهم :ربنا لامجعانا فتئة للذين كفروا فتقتر علينا الرزق وتبسطه علمهم
سديا لظهور العيوب وباعئا للاسّلاء المهروب  8ربنا 6ه نلكزار التذااء للمبااغة فىالتضر ع
والؤار فكو نلاحقا ما قبله ووز ان يكون ساسا ا بعده 'نوسلا الى الثناء باثياتالعزة

| والمتكمة والاول اظهر وعليه هيل السحاوندى حيث وضع علامة الوقف المحاؤ على
ا

رسنا وهو فىاصطلاحه

ماحخوز قبه الوصل

والفصل

باعتار بن وتلك

العلاءة

الحم عسماه

وهوس  .انك انك العزنق »ا :العالب .الذئ لامذل هن التجاأ اليه "وتلاخب 'زجاء
| من توكل عليه هف الحتكم » لابفعل الا مافيه حكمة بالغة وقال بعض أهل الاشازة تمز
| اولباءك بالفناء فكو »  0سقائك باطائف حكمتك فيكون المراذ بالفتنة غلة ظلمة النفن| .

||

( والهوى )

شَووة العدنة

>25 2//

أن ابزاهم كانلهانباعمومنون فىمكافحة تمرود وفىالبخارى انه قال لسارة حين رحل

مالاى الشأم ههاجرا بلاد ترود ماعلى الارض هيعنبدالل غيرى وغيرك ل اذقالوا #
ظرف لبر كان ومعمول له اولكان نفها عند هن جوز عحماها فىالظرف وهوالاصح

© لقومهم » الكقار © انا برءاء منكم  #جميع يربى” كظريف وظرفاء يمعانبىيزارم

ازثها  وما تعبدون مندونالله  #مناسنام ااظهلربورااءة اولامن انفسهم م.الغةوثانيا
من تملهم اأششرك اذ المقصود مانلبر اءة اولا من معبودهم هوالبراءة هن عبادتنه ومحتمل

أن تكون البراءة عنهم أن لايصاحبوغم ولانخالطوهم ومن معدودهم أن لاشرنوا مزه

ولاياتفتواتحوه ومحتمل أن تكون البرآءة هنهم معنى البراءة من قرابتهم لان الشركفصل
|

يادف فعاتم كافعل ابراهم حيك اورقمونايهمه
بايلقنرابات وشّطع لوالا الل ال
وذا المؤمنون #9كفر نا بكم اى بدينكم علىاضار المضاف والكفر محاز
كتفرع ك
عن عدم الاعتداد والححد والانكار فانالدين الراطل ليس بعى اذالديق اللق عداله

هوالاسلام  8وبدا 5ه بدا الثى' بدوا وبداء اى ظهر ظهورا نا واليادية كل مكان
دو ما يعن فيه اى يعرض  8بننا وه ظرف أبدا هو انلكعمداوة والبغضاء ابدا هااى
هذاداننامعكم لانتركهوالبغض ضدا حب (وقالالكاثنى) واشكار اشد ميان ماوثمادثمنى |

هىدبشومنى قالمخواهد بوددرميان بدلودست
بدلودشمنى بدست إحعانرىيهابدا همسيشهتيعن

ف حتى  6#غاية يدا «تؤمنوا باللهوحدهي» وتتروكوا ماأنتم عليهمن الشسرك فتنقلب العداوة |
حنئذ ولاية والبغضاء #بة والمقت مقة والوحشة الفة فاليفض نذور النفس هاناشى الذى |
 2غنه#ؤاطل' امخذات" التفى الى التتى؟ التاق ترغل فيه قان؛ قلق عقواحهةقولهخي» |
تؤمنوابالله وحد .ولايد فىالاعان منالاعان بالله مولائكعه وكنه ورسله والنوء الل خر |
فت انان بالله فىحال وحدة التسبتازم الاعان 55
للادنام قال

عض المدا.عمأسوةا راههيم ةلله

الشرشة وهوالسخاء

وَخْسنالخلق

مع

ازالمراد

الوحدة الالهة ردا '

والتبرى ممادو نا
لله والتخلق حلق اللهوالتاوه

واماع ما ل

به على الكو

وفىالءاطن

الا خلاص

علنه السلام فى الظاهص العنادات دون اأدواطن والاسرار لان اسنراره لابطيقها ها هن

| الخلق لانه بابن الامة بالمكان ليلة المعراج و وقع عليه يحل الذات
سمودار

شل

سر خبيل دركاه

.٠

سعرا كر

افروز

ملاك لى  0الله

« الاقول اراهم لبايه  #ازر  8لأساتغفرن لاك  #ياأنىاستثناء هن قوله تعالىاسوة
حسنة فان استغفاره عليه السلام لاأنيه الكافر وان كان جائزا عقلا وشرها اوقومه قبل |

| نين اله من احاب الحم  5نطق به النص لكنه لدس مما شتى أن يؤتبى به اصلا اذ ا
| المراد به مايجب الانقساء به حما لورود الوعيد على الاعراض عنه با سبأتو من قوله أا|
تعالى و هن سول فان الله هو الغنى اد فاستسشا وه من الاسوة اعا شد عدم استدعاء الاعان

|

أ

١

الحزء الثامن والمشرون
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ارتلبوالابكمعاليدهيام اوحأكلاسمتههام بالوسلواءسضس6كماو اعلاقياساولموكدةاملقنالتهلم وفاسلارسور واالشتم4فيووويدلواا

سا

و مجو

ل

7ل لل

لوتكفزون

2

ل

عت

151

و

ات ل
هاا
ااا
ا اا

00

 4اى نموا ارتدادم وكونكم مثلم كقوله ولن .ترضى عنك! :امهود

ولاالتصارى حتى تتبع ملهم فكلمة اوهنا مصدرية وصيغة الماضى للابذان سحقق ودادتهم

قبل أن بثقفوهم ايضا فهو «عطوف على بسسطوا  لتنفعكم ارحامكم © اى قراباتكم
قال الراغبٍ الرحم رحم المرأة وهى فىالاصل وعاء الولد فى بطن امه ومنه استعير الرحم
إلقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة ه ولااولادم

الذين توالون ا مشركين

 2وتتقربون الهم حاماة علهم مع ولدمعن اىلمولوديعلذكروالاتى «هبوءالقيامة #
مم

د

 7رف لقوله إن تك

برقت عورا عا لعده و

الموجب لفرار كل سكممزالاخر حسمانطقبقوهله تعالى بوم شرالمرء  0وامه
الااية فالكم ترفضون حقاللهلمراءعاة حقمن شر متكم غدا وقبل شرق بينالوالدوولده
وبينالقريب وقرسه فدخل اهل طاعته الحئةواهل معصاته الناريهواللها تعملون (صير»

فيجازيكم بوههو ابلغ من خبيرلانه جعلهكالسوس محس البصر مانعالمعلوم خزازراريكة.
المنصرات منالكتان.والاثيان من محدل الكتاب واعطاء الاجرة ,إحتمل .وغيرها |
وفىالا بة اشارة الى عدواة النفس وصفائها لاروح واخلاقه فانالنفس ظلمائية سفليةكثيفة
والروح وقواء نورائية علوية لطيفة ولاغشك ابنين النور والظلمة يدافعا وإذا غمم" نفس

أن تغلب الروح بظلمانيتها حتى يكون الحكم لهاوغلكة الرتحو د وهو +تصرنيل يلد
| واما بسط لسانها بالسوء فبمدح الاخلاق الذهيمة وذم الاخلاق الميدة فالقااب كلد فيه
اشراف وارذال كل بطن واحد لانالقوى الخبرة والششريرةا بماحصات من ازدواجالروح
ذال وغزاء شمر ب قابسل -ويكتمان ولدى مهلود يا
ارمن
لم!
املعقالب فاللقبق .واضذا
السلام فلت مالناهلفىاللقيقة والروح وقواه منالاشراف وعلى مشرب هابل ونحوه
عىيموالنفس
فهى هانلاهل ف اىلحقيقَةولذاننقطع هذه النسبة نومالقيامة فيكون االرلوحن ف

افلىححم نجل الاطف واطمال والقهر والجلال جءاناالله وايام مناهل  6000ال
أاالمؤمنون #هاسوةحسنة» قسالوالةرواغابلاالساوةكالقدوةوالقدوة
«قدكانتلكم  4م
ذهاىلاةالتى يكون الانان عليها فىانياع غيره ان حدنا وان قبيحا وان سارا وان ضارا

والامى الزن وحقيقته انباع الفائت بالغ والمعنى .خصاة حميدة حقيقة بأن ,يؤتسى وهتدى
ما وتبع ائرها قوله اسوة اسمكانت ولكم خبرها وحدنة صفةانوةمقيدة ان متّالاسوة
الحمودة والمذمومة وكاشفة مادحة ان لم نم  0فىابراههم والذين معه  #اى من احابه

المؤّمنين صفة 'نانية لاسوة وقولهم لى فى فلان اسوةاى قدوة من باب التحريد لاانفلانا

| نشفه هوالقدوة ووز أن يكون على حذف المضاف اى لسىنفىته وافعاله واقواله وقبل
المراد الاساء الذءنكانوا فى عصره وقرسا منه قال ابن عطة وهذاالقول ارحس ليارد

ان 2

55 ©# 7٠١ه

سدوفلاة! المطعقة

الى" الغوق بالسنعادة الابدية وبالفارسية بسبدردى واكزاراه راكستشد -٠وهومناضافة '
| الصفة الى الموصوف وضل متعد وعواا لفل مقعوله نووز أن محطل. :قاض (د”وبات |
)“سدق «1السيل عاللىظرفية قالالقرطى هذا كله معاسة لخاطب وهو يدل عل فضلة _اضحته :
ٍْلرسو الله وصدق اعانه فانالمعاتة لاتكوة الآ مق #حدت لبيك كيل اذا ذهن أل ف

50_57

فليس ود » واسلقود مالتقىالعتاب والعتاب اظهار الغضيب علىاحد لثى” هعشَاء المحةبالترك

]واليه اغا اللوغدؤاةرالتفر؛ والواؤئ وَالشيطان.فاهاتبعض عبادةال ول تهبغض عبادال اليهضا

اذالم يكونوا مطبعين لها فىانفاذ شهوانها وتحصيل مراداتها واصل عداوةالنفس أنتغطمها
من مألوفانها ونحسها فىمحيس الجاهدة وعلامة حبالله بغض عدوالله قال عليه السلام
| أفضل الايمان الب الله والبعض الله قال أبو حفص رحالله مناحب نفسه ققد اذ أ
| عدوالله وعدوه ولا وان النفس مالف مااحرت بهوتعرض عن سيل الرشد وتملك مها أ
ومتبعها فىاول قدم وجاء فىاخبار داودعليه السلام ياداود عاد نفك فليس لىفىالمملكة ١

منازع خيوا لهاو فخ >كنفلة الاختر او بلشكق.اتدلازوم :ابنعل :نشواق؟ تقد ويسل” آولياى |
| روى زمين هس را از  0 3ستد زيرا سن راحيل بسيارست احمد حضروهه بلحى |

ْ رحمةالله “كوي هس خودرا با'واع

رياضات وجاهدات متهوركرد «ودم روزى نشاط

0ش

ا غننا كرد يحب داش م كهازهلفواعواط 'طاعك نيايد كفم درزر انب أكوادا ده مكار ناشد
 ١مكرد ل لكر هكيك طاقت 5

دارد كهسِوسته اورا روزء محمى رمات خواهد درسغرروزه

يكفظ
لاو>كفة )المبانغترة لاا سر نيت! كزمارو زد لتكداع ككقت :را ءذارء» .كفم

|

| مكر از انستكه طاقت .مماز شب عيدارد ميخواهدكه درسفر لخسبد كفم درسفر قيام |
|فيك رمكلنة ينايك ادرشكلض) كيفك :تروط 3اري :تفعكنا! كرد مك .مك أزان_تشاط نامف
عاي
ا

|

درحضير باخلق مى نياءيزدكه اورا درخلوت وع لت دارع ادش
2

 1ك 5ذفم اأى شن عثبيا ) 5روم درن سفر برراا حرابة فروارمكه

| هج خلق رانه .كينفىتّروا وارم از دست وى عازن ماندم بالله تعالى زاريدم وتضرع |

| كردم نا از مكروى ميا كاهى دادكة در غنا كشكن يكبارك باشد وبهمه جهان شودكه |
احمد خضرويه بغرا شهادت نافت كفم سبحانافه ان خداوندك فى افر سد نرين |
| معيو نىكه بدنيا منافق باشد وبعد ازمىك مرابى باشدنه درن جهان حقيقت اسلام خواهده |
دران جهان نك كفي اى انفس"امارء والله كه ياغنن! “روم اتودو زير طاعت زا |
| رمندى بس در فاق

| عن

رياضات ومجاهدات كهدران نادم #زيادت دع قوله ما أخفيتم

دعوى الاناسة وماأعلتم عن العنودية م هو شأن النفس وقال ابوالحسين الوارق ْ

رحمدالله بها أخفيتم :فباطتكم هالنمعصية وما أعاتم فىظاهىكم للخاق منالطاعة انتهى
|  #ان يثقفوكم 6ه اى نطلفريابتكم وتمكنوا منكم والثقف الحذق فىادراك الى وفعله |
| وسكي

اذا اد زكعةحضرزاه لتاق فىالنظ رتم قد نجوزيه فاستعمل فاىلادراكواز ْ/حكق

معهثقافة كافىهذا

الموضع ونحوههيكونوا

لفكيألعيق أ «أعاطهرواثاى

قاوامض)يهنالعداوة
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وانحاكلم
كخذو
محذوفا لاعلم به والباء للسببية والجلة حال٠نفاعل لا تخذوا اى لات
ملقين المودة فان قلت قدنهوا عن اتخاذهم اولياء مطلقا فى قوله تعالى يا أيهاالذين امنوا
لا.مخذوا الهود والنصارى اولاء والتقييد بالحال بوهم جواز الخاذهم اولياء اذا انتنى

الخال قلت عدم جوازه مطلقا لما علم هنالقواعد الششرعية نين انه لا مفهوم لاحال هنا
البتة فان قلت 5يف قال لاتحذوا عدوى وعدو؟ اولياء والعداوة والحبة لكونهما
عامع بينهما فرع امكان اجماعهما قلت اما
| متنافبتين لاتجتمعان فى عل واحد والنبى ن
 ١كانالكفار أعد آاءللمؤمنن بالنسية الى معاداتهمللهورسوله ومع ذلك وز أن فق

| بهم الموالاة والصدافة بالذسبة الىلامور الدنيوية والاغراض النفسانية فنبىالله عن ذلك
يعنى فلم _تحقق وحدة النسبة منالوحدات الثان و حيث ليمكتف وله عدوى بل زاد
ورك موالاتمم
قوله وعدوكم دل على عدم مروءتهم و فتونهم فانهيكى فى عداوتهم لهم ت

كونهم اعداءاللة سواءكانوا اعداء لهم ام لا

وقد كفروا بما جامكم منالحق  #حال

من فاعل تلقون والحق هوالقرءان !دوين الاسلام او الرسول عليهالسلام © #حخرجون
الرسول وابا»م 4تخال امن ماعل كفروا اى مجخرين الرسول وايكك من مكةو المضارع

لاستحضار الصورة  8ان تَؤْمنوا بالهه ربكم  6تعليل للاخراج و فتيغهليب الخاطب على
القائب اى عاللىرسول والالتفات مالنتكلم الىالغية حيث لمشل ان تَؤمنوا بى للاشعار

بما يوجب الايمان من الالوهية والروبية 8هاكنلام خرجم جهادا فى سبلى وابتغاء
مرضانى » #متعلق بلا تخذوا كانه قبل لانت_ولوا اعدانى ان كلتم اولياتى وانتصاب

جهادا وابتغاء على انهما مفعول لهما رجتم اى اكنتم خرجِتم عن او طانكم لاجل
هذين فتلخاذوهم اولياء ولا تلقوا الهم بالمودة والجهاد بالكسر القتال مع العدو
كالمجاهدة وفى التعرشات هوالدماء الىالدين اق وفىالمفردات الجهاد والجاهدة استفراغ
الوسع فى مدافعة العدو وهو جهاد العدو الظاهى وجهاد الشيطان وجهاد النفس ويكون
باليد واللسان .والمرضاة مصددر كالرضى وفى عطف وانتغاء مرضانى على جهادا فيسيلى

ههاو لاعلاءديناللهل لاغ ض آخرواسنادا لخروج الهم
الن
مل ا
تسبي
نبصمراععلم التزامافان الجهاد فى
معللا بالجهاد والابتغاء يدل على االنمراد من اخراج الكفرة كونهم سببالخحر وجهميتهبامذلهم
فلا ينافى تلك السسية كون ارادة الهاد والاستغاء علقله ت©سرون اليهمبالمودة  6استئئاف

واردعلى أبج العتاب والتوبيخ كثنهم سألوا ماذا صدر عنا حتى عونا فقيل تلقون الهم
ة زاغ لان انااشلة جى "لماسنانداكناةة والآتعار بيك المؤة #اوكؤربإنايكوق
١و3
تعدية الاسرار بالباءلملهعلىنيه الذى هوالجهر © وانا اعلي #حال من فاعل تسرون

اى والال الى اعلم متكم ظ بماأخفيتم وماأعلتم ) هن مودة الاعداء والاعتذار وغير
ذلك فاذاكان هما تساوف العلم فأى فائدة فىالاسرار والاعتذار ف ومن  #وهركه
فعله منكم 

اى الانخاذ المنهى عنه اى ومن مشاعنلميبتعنه من موالامم والاقرب

من بشعل الاسرار © فقد ضل سواءالسبيل  #فقد اخطأ طريق الحق والصواب الموصل
( الى )

+7

صوارةالممتحئة

:هه

وشهد بدرا وسعة الرضوان و حممالله الخطاب ىالاابة تعمما لانصح والعدو فعولمن حي

اىمع ابقاعه عاللىواحد والمراد هنا
كعفو من عذا ولكونه على زنة المصدر اوقع عل
لكناقا قريش وذلك اله لما نجهز ورلسالله صبىالله عليه وسام اغزوة الفتح فىالنة |
الثامنة هنالهجرة كتب حاطب الى أهل مكة ان ورلسالله بريد فخذوا خدذرم قأنه

قد توجه اليكم فى جيش كلايل و ارسل الكتاب مع سارة مولاة نى عبدالمظلب اى
معتقم وعكبعل ال« نامر ؤءالزذه وكان ك سبياراة قبت مزع :مكنةبوكانت 'مذنبة فقا

هلعن رقا جه وروم ايك ققالت لفق قطي عدا فقن مارفلات ينطقائكأ من ليان
قرش فقالت مقتذلهم در لميصل الى ثى” الا القليل فأعطاها شيأ فرحعت الى مكة
ومعها كتانب حاطب فنزل جيرا ل عالليسهلام .بالخبر .فبعث راسلولله عليهالسلام عليا
وعمارا وطاحة والزيير والمقداد أوبا ممند وقال انطلقوا حتتأىنوا روضة خاخ موضع |

ونع فان بها ظعيئة وهى المرأة مادامت فىالهودج ١
باليحنرمين وخاخ بالعجمتين يصرف ي
واذا لتمكن فيه فهى المرأة معها كت_ابٍ حاطب الى اهل مكة فخذوه مها فخلوها
امانفته وشففه افأخربعته
فان/اأبتذا!فاساووى ,اعطق /الآفاد زبكوافاهةسفكدت! فيسل عله زنى
من عقا صها اى من ضفائرها ( روى ) ان رسولالله عليهالك_لام امن جميع الذاس

| نوم فتح مكة الا اربعة هى أحدهم قأص قْتلها فاستحضر رسولالله حاطبا فقال ما حملك |
كينها فالا اناك بالمس لكدوكة متنا للبت ولاوعتدمقك عند وتك الفتول
رك

اللصح

والنلصح عمارة عو التقطدي

اشونه وأرشالته

والاهاد

2

ونواهيه

إٍ

| ودلتكلنوالكنت ]اس بلقا فىقريشن ان خلا ولم[.اكنّ«مق ااتالهم إو-من.:معك .من
| المهاجر ينكان له فهم قرابات محمون اهالهم واموالهم ولس فهم من بحمى اهلى فاردت |

أ الاخة 1عتذ هل اترىا اعل نقتا" تعلئة 1:اففلهككفزاء اوماد اعن زدرئ-ونقطة |
علنيث اكنتالى لايتى غنيم شأ فصدقه رسول الله وقل عذرء فال عمر راضلىله عنه |

لحولا زوفو أضرك عق هذا ءالنافق دفمقال تعبا" انه بت يدانا وها يؤزيك ,لعل
الله اطلع علىمن شهد بدرا فقال اعملوا ما سدم فقد غفرت لكم ففاضت عينا عمر رضى
الله عنه وى القصة اثارة الى جواز هتك ستر الحواسس وهتّك استار المفسدين اذا
كان فيه مصاءحة

اوفى سخره مفسدة

ن تعاطى
وانم ع

اع

محظورا  2ادعى له تأونلا محتمملا

قبل هنه وان العذر مقبول عكنردام الناس ( روى ) ان حاطبا رضوالله عنه لما سمع

! أمالذين امنوا غثى عليه منالفرح مخطاب الامان لما علم اناسكتاب المذ كور
ما اخرجه عنالاعان للامة عق.دنه ودل قوله وعدوك علىاخلاصه فانالكافر لس
بعدو للمنافق بل للمخاص هتللقون اليمبالمودة كه الود محية الشى' وعنى كونهويستعمل

فىكل واحد مالنمعنيين اى توصاون محبتكم بالمكاتبة و نحوها منالا سباب التى تدل
على المودة على انزالباء زائدة افلىمفمول كمفى قوله تعالى ولا تلقوا بايديكمااللذى,اسكة
تالوقون الهم أخيار النىعابها_لام بسب المودة الق ينك ون  -المفعول |

احزقٌ الاين والمترون
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جر وله حي  75فآنبات ف ذلك البوممات شهدا ومن قالها حين كلئلكان تلك

المزلة رواه معقل بينسار رضىالله عنه

وابما جمع بين ايفتماذة ورا الج الحشر والله ١

اعلم .لان فىالاستعاذة الاشعار بكمال العجز والعيودية وفى آخر الحشير الاقرار بجلال |
القدرة والعظمة والربوية فالاول اية عنالعحب والثانى محل بالامان اق وما تحقق

منزل قوله تعالى الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البششرى فالىحاة الدنيا و فىالا خرة فيترتب

عليه قوله تعالى الذين محملون العرش ومن -وله يسبحون محمد رهم ويؤمنون»هويستغفرون
للذين امنوا ايلةآكا فى تفسير الفانحة للدولى الفنارى رحمهالله و عن أنىامامة رضىالله عنه
شول

قال رس_ول الله صصلى اللهعليه و سام من

إل او جار فقمض

قرأ خواتم اللمشسر من

مخ

ذلك اليوم او الليلة فقّد استوجب اطنة وعن ان عباس رضىالله عنهما قال قال رسولاللّه |
صلى اللهعليه وسلم تاقوا

لعزت لايق حنة ولا ار ولا عرش بولا [كزطوة] و لا جاب

وو

ولا السموات السبيع والارضون السييع والهوام والطير والررح والشحر والدواب والجبال

والشمس والقمر والملانكة الا صاوا عليه فان مات اى من نومه اوللته مات شهندا كافى
صت
اترع
دةملا
كشت الاسراردوقوله,مّات شبيدااائ نثاب توا الشهادة عن مرتنة:والاش قاد
مت سورة الحشر فى او اخر شهرالله رجب الماتظم فىسإك شهورسنة سخعمشرةومائةو الف
تفسير سورة

جز

0
حسم

لق

ار

ام مدنة

و

امهاثلاث عشعره

بمالله الرحمن الحم  #م

-

مح

اللماحية وان من قول الله تعالى فيابعديا أعاالذين ًاذا

الل

ل

لل

غ2

مناتمها جرات
جامالموْ

فامتحنو هن الله اعلم باعانهن اع الله المؤمنين هناك بالامتحان فهم الممتحئون بكسر الحاء
ازا

للمنالغة واض.فت

العجوررة

النها وسميت

إسورة

المتيدية

مثل

شورة

الفاحة

قبل ان

اضافة السورة.:الى الفانحة هن قسل :اضافة العام الىالخاص ولا بعد أن :تكون من قبيل
اضافة المسمى الى اسمه مثل الكتانن الكشاف فان الفامحة من حملة اسماء سورة الفاحة

ومقئل »كل ذلة#سصوارة  اللمفسنةكو)احتامللا أن يكوا الزادة١الناعة»الللطنة اا المأغواز
بامتحانها ويؤيده ماروى انه قد تفتح الحاء فيكون المراد النساء الحتبرة فالاضافة بمعنى |

اللام التخصيصية اى سورة تذ كر فا النساء الممتحنة مثل سورة البقرة وامثالها وحتمل
أنيسيكوق .مقتهدزا تسا نوا اتلاان عل يساعطى اللقلزاوود سهان العفو اليخزانوا انعاء
المفعول والزمان والمكان فها زاد على الثلانى تمكون على صيفة واحدة اى سورة.
الاشجان رمتلا ناور لاحناداوغيرها 8ه يا اهاالذين آمنوا لا تخذوا عدوى وعدو»
اولاء  ':#نزلت.ى حاطبءابن أنى بلتعة 'العسى وحاظب بالحساة ا
'لمهاملة .قآل فى كشافت

الاسرار ولد فى زمن رسولالله صبىالله عليه و سلم واصله منالازد وهو حى بالعن
واعتقه عسدالله بن حميد بن زهير الذى قيّله على رذوالله عنه بوم بكدارفرا وكان حاطب
2

الطعام عباتا بالادمه وصسلى عله عبان ود عفان رذى الله عنه كك

دن الملهاجربن

(شهد )
و

ه 95© 7١

صورة المشر

(حى )ان الناضلع ل لشو أمحاوجسالخي» كتاضانا كللواليحلنا_كانمن كار المتكلمين

وفحولهم وكان له كحثثيرفىعلٍ الكلام ريما ليمسبق اليه سواه حتىجمع فىذلكالكتاب
تلك المداحث القطعية ثم انتهى امىء الىالعحز فيه والتحير فىذاته حتى رجع الى مذهب

العجائز فقال عليكم بدين العجائز فانه من أسنى الواثز وانشد
بي لقد طفت فتىلك المعاهد كلها بي وسيرت طرفى بينتلك المعالم
الال ماضنام كت سبار يج نعولهداتوزعااة كيل ,ناكما 4
نانرج
ثم قال والوجه أن +عد العند الدين الذى جاء به مد عليه السلام ودعا اليه واليه انان
ولا دخل فىذلك دلعزسى رمغي لأف ودسلا افمالهتقديله سواجك

سنارت

فىذات الله وصفاته على بامها ويكل علمها الىالله الذى وصف ذائه ها هذا هو طريق

السلامة والدين الصحيح وغل ذلك كانت الصحابة واللف الصالحون رضى الله علوم
ينه
خر أصيحم ومن وفقه العلهلكا
واليه ينبى الراسخون فالعلم والعقلاء الحندون عآند

ى أمعاطاء نظره واجتهاده فلبس ذلكبمتبع مداعليهالسلام
عنلبت
وال نظره اليه وم
فا حاء به مطلقا لانه أدخل فيه حاصل نظره وتأويله واتكل على رأبه وعقله وهذه وصيتى

الم ان أردتم السلامة وعدم المطالبة ومن أراد عبر ذلك للمج م
نسؤال
ال

وكان على

 1الما ل لان القطع بما ارادالله عسير فانا رأينا العقلاء  8أدللهم فالله فالمعتزلى

مخالف الا شعرى وبالعكس وهم مخالفون الحكماء وبالعكس كل طائفة تجهل األاخرى
وتكفرها فعلمنا ان سبب ذلك هو اختلاف نظرهم وعدم عثورهم على الدليل الصحيح

اكملاهم اوبعضهم ورأينا الانداء علهم السلام لممختلف منهم انان فىالله قط عن وجل
وكل دعوا اليه تعالى على باب واحد وكان اختلافهم فىفروع الاحكام بحكم الل تهعالى لافى
اصولها قط قااللله تعال سبحانه شرع  563املند.نماوصى به نوحا والذىاوحينا اليكوما

لهعدلليى
ىأنأ قيموا الدين ولاتتفرقوا فبهفقولهولاستفرقوا في
سسى
يهو
وراعهمو
وصينا به إب
اجتماعهم علىامس واحدفىالاصوللاه الفروع معلومةبوقوع الاختلاف فبباوذلكلايضر واه

للااص
يضر الااخت
ففى
ول اذلو وقع الاختلاف فالماوقع الاتفاقولكانتالدعوة لاتصحلانالاله

الذى يدعو أليه هذا غير الا له الذى يدعو ذلك اليه وان تعالى قال والهكم اله واحد
وعم الطوائف كلها من آدم عليهالسلام بالخطاب وهلم جرا الى يومالقياءة الى هنا من
كلامه اورده حضرة الشيسخ صدرالدين قدس سره فى رسالته المعمولة وصية للطالبين
ورة فىالا خر ماقال
وعظة للراغبين ٠ ثم اعام ان من شرف هذء الاسماء الكمذ
ابو هريرة رضوالله عنه سألت حببى رسول الله عليهالسلام عن اسم الله ا'لعاظم فقال
هو فى اخر الحشر وفى عين المعانى قال عليهالسلام سألت جبريل عن اعم الله الا'عظم
| فقال علك يخار“اطثر .فكاثر قاءرنه فأعدت :عليه فأطاد على وعذء عايهالسلام من
قال حين حت

ثلاث صرات اعوذ بالله الشييفبجع الجلم من الشيطان الرجم و قرأ ثلاث

الاتمن آخر ا حشر

دا ماخنصياون غلنهءواف عضن لأريؤايات

الجزء الثامن والعشرون

5
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تعليةاسلام .الايد ولد آدم.انلوقمناشةرو لا فيضن ائ.:لاافتحذى علمكم ببالشيادة انما .الفذر
بالع.ودية والفخر بالذات لايكون الا لله وحده واما الفخر فىع,اده فاعا هو للرتب فيال
صفة العلم افضل هن صفة الجهل ونحو ذلك ولامن ان الرتب نسية عدهية قا افتخر

من افتخر الا بالعدم ولذلك امرالله نيه أن يقول اها انا بششر مثلكم فلم برلذانه فضلا
عغليىره ثمذكر شرف الرتية شّوله بوحىالى ٠ اعام ان الاولى' لك أن تسكتعن بحثين
وتكل العلم فنهما المىالله العلم الخبير احدها مايكون بين العلماء من ان صفات الله الثاسنة
هل هن موجودات «وجودات «سدقلة غير وجوده تعالى اولا بعد الاعان باتصافه تعالى .مها

354ل لانو امهاء اناك مشابكون نيك 'المناعش "ان الؤجد ود غيل ولغوا والتحدةة  311يانه
وتعالى هو ذلك الوجود وسائر الموجودات مظاهى له لاوجود لها بالاستقلال اوله تعالى
وجود زاااند على ذانه'واجت .لها:مقتضية: :هانياة ولغيره اتعالى.من المواجوادات.و جوؤدات

اخر غير الوجود الواجب على ماهو الحث الطويل سهم والى ذلك يرشدك ماقالوا هن
ان ها اتدف الله به فهو واجب لابتغير اصلا ومالم صف به فهو ممتنع لايكون قطعا
فاذا اختلف انان فيذاته وصفاته تعالى فلا جرم ان واحدا مهما اما بق الواجساو شت

الممتنع وكلاها مشكل وان هااءم عامه فالادب فيه الكوت بعد الاعان با ظهر من
10
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الطاعة وادامة العيادة لموالااه قال صاحب الشرعة ولا ناظر أحد ؤىذاتاللهو صفانه المعالى

عنالقياس والاشياه والاوهام والخطرات وفىالحديث ان هلاك هذه الامة اذا نطقوا
هاستعالى عن :رب العزة ولا جيب السائل عانلله الا عثل ماجاء ه القرءان فىاخر سورة
كر افعاله وصفاته ولا يدقق اكلام فيه تدقيقا فان ذلك مانلشيطان وضرر
الحشر من ذ

ذلك وفعاناءة تراه
لام

ادعوا

معرفة

فم قا اضرا الكيان اقلا الفرق« الاشلاملة اللبواء بالاو اائلنمتكلديق
الله بالعقل على دب

يدرك أويعام باوصاف

خلقه

ماأعطاهم

عقلا كان اوعلما

تظر هم

روحا 0

القاصر

فان اق

مغزه عن

اوسرا فان الله ماحل

أن

الحواس

الظاهية والداطنة طرهًا الا الى هعرفة المحسوسات لاغبر والعقل بلا شك هنها فلا يدرك
ولا ععلوم معقول وقد شينلك هذا خطا جميع من تكام ا

الحق ا لانه تعالى لدس عحسوس
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فىالحق وصفابه ع لميعلمه م ناطق ولا من رسله عليه السلام وقال عض

العارفين سيت

توقف العقول فىقبول ماجاء فىالكتابٍ والسنة من ايات الصفات واخيارها حتى يول
ضعفها وعدم ذوقها فلو ذاقوا كاذاقة الانداء وعملوا على ذلك بالاعان م عملت الطافة
لاأعطاه :الكش ماحاالة لفقل ءاعمنكي” فكرءو دقفو والشعة املك «إلاواكتا فعالل ١
اق فاعم ذللك ومل  له تءعرف ان عم القوم هو الذيك ا جل الحاوى عل
امد
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|يلبق محلال ال وهشأنه فهو جائز الاطلاق والافلا ومن أدلة الاولين انالله عالمبل مارية
|فِقَال لعاهلم وعلم وعلام لوروده فىالشرع ولا يغَال له عارف اوفقيه اومتيقن الىغذير
لك

كذورة بالفارسة والتراكة
 ٠مفايد معنى العلم وأمدنلةالا خرين االناسماءالله وصفاته ه
والهندية وغيرها مع انها لترمد فىالقرءان والحديث ولا فالىاخبار وان المسلمين اججمعوا
| على جواز اطلاقها ومنها انالله تعالى قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه ا والاسم لاحن

الا لدلالته على صفات الكمال ونءوت الجلال فكل اسم دل على هذه المعاتى كان امما
حسنا وانه لافائدة فاىلالفاظ الا رعاية المعانى فاتذاالكمنعانى ..حة كان المنع من اطلاق

اللفظ المفيد غليارثق غاية مافى الاب أينكون وضع اعسلمما لهمستحدنا وذ كرمانوهم
معنىغيرلاثقبهتعالى ليس بأدب اماذ كرماهو دال على معنى حسن ليس فيهالهسام
ممعسنىتشكر «ستفر فليسفيه«نسوء األداب ثى' 8يسبمح له مافىالسموات والارض #
نطق تتزهه عن جميسع النقائص تزها

ظاهى! قال كيفك

الاسرار سس سح له جميع

الاشياء اما بيانا ونطقا واما برهانا وخلتا وقدمى الكلام فىهذا التسبسح مرارا وجهور
الحققين على انه تسبح عبارة وهو لابنافى تسبيح الاشارة وكذا العكسه وهو العزيز
الحكم يه المامع للكمالات كافةفائها عع تكثرها وتشعبا راجعة الى الكمال فالىقدرة
والن قاال  3الغزالى رحهالله الحكم ذوالطكمة والحكمة عبارة عنمعرفةافضل
الاغباء أجل العُلوم واجل 'الاشناءهوالله تغالى وانجلالعلوم عهووالعمالازلى الدا”نمالذى
لاتصور زواله فلس يعلالله حقيقة الاالله ومن عرف حميع الاشياء ولم يعرفالله هدر

ملفله فهو حكم وان كان ضعيف القوة
الطاقة البشرية ليمستحق أن يسمى حكما فن ا
فىالعلوم الرسمية كليل اللسان قاصر البيان فها الا ان نسسبة حكمة العيد الى حكمة الله
كنسيةمعر فتهالى معرفتهبذانه وشتان ين المءرفتين فشان بين ابلكبدع تكس معلعدهعنْههو

أانلفسمعارف وا كثرها خيرا عزو لكنة عد وو يرا كثرا وما بذ كر الا
اولوا الالباي وعبد الحكم هوالذى بصرهالله بمواقع الحكمة فالاث.اء و وفقه لاسداد
فىالقول والصوابفىالعمل وهو برى خللا فىى' الابسده ولا فسادا الا يصاحهوخاصية |

هذا الاسم دفع الدواهى وفتح باب الحكمة فن ك
|تر ذكره صرفالله عنه ماتخشاه من
الدواهى وفتح له باب الحكمة واا مدح الله نفسه هذه الصفات العظام تعلما لعباده المدح
بصفانهالعلى بعد فمهعمانها ومعرفة استحقاقه ذلك طلبالزيادة تر املهبمهقال انوالل ثف تىفسيرء
فان قال قائل قدقالاللهفلاتز كوا أ فسكمفا الحكمة فهىاتنعاالى نبى عمادهعن هدام عدن ْ

| ومدح نفسدقيل لهعنهذا السؤال جوابان احدها ان الع.دوان كان فيه خصال ايرفهوناقص
| واذاكان ناقصا لامجوز له ان ممدح نه

والله تعالى نام الملك والقدرة فيستوجب مهما |

المدح فدح نفسه أيعام عباده فيمدحوه والجواب الاخر أن العبد وان كان فيه خصال |
الخيرفتلك افضال منالله تعالى ولميكن ذلك قوة العبد فلهذا لامجوز أن كدح نقسه

ونظير هذا اناللَ تعالى نهى عباد
ده أن يوا على ا8حد بالمعروف وقد من على عناده للمعنى
5
ة ه
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على المصور لان امخاد الذات «تقدم على اماد الصفات وعن حاطب ين ألى باتعةرضىالله
غنّهنانه قرأ البارى” المصور شح الواو

ونصب اللا الذى ع

المصور اى عير ما اصورم

سفاوت الهئات واختلاف الإشاك وعبدالمصور هوالذى لاتصور ولا يصور الاماطابق ا

الحق ووافق تصويره لان فعله يصدر عن مصوريته تعالى وإذا قال بعضهم حظ الغارف

من هدم الاماء أن لازا تشمياً :ولاايتك الور ازا الاماؤ عنام ل هنا فبك مق /بايللالنةز
وتحجائب الصنع فيترقى منالخلوق الىالخالق وستقل هن ملاحظة المصنوع الى ملاحظة

الصائع حتى إصير محيث كلانظر الى شى” وجدالله عنده و خاصية الاسم المصور الاهائة

علىالصنائع العح.ة وظهور الثار و نحوها حتى انالعاقر اذا ذ كرته فى كل بوم احدى
وعشرين صمة على صوم بعد الغروب وقبل الافطار سيعة ايام زال عقمها وتصور الولد

فى رحمها باذزالله تعالى © له الاسماءالحسنى  #لدلالها على المعانى الحسنة كماسبق فى
شكوازاة“طة") قالالكاثنفى )عن [اورزافنت

ناإمهاى

وقل إسنديده
ا در شرع ع

ولقتو غفة خضل ,انها ازع الاسناتتو امداق تيك الاخن
واتطجان _باشد إء .ل
و وضضاهب"الاشناء ها اللزيادة]المطاقة» ذلا نتحمة" لاطنابه الى عير الاسماء من اسماء الغير

كا لانسية لذانه المتعالية الى غير الذوات هن ذوات الغير واسماءالله تسعة وتسعون على

انا زةافلإديمةا ترووفقل ناحيف آلبات عالقذهاة رالزاتعلة فلار 1ك لا بره توكتك
ألفل

| النسك انه مال زارفة الاف اسم اليا “منبا ىالقودإن« والإشيعان المح

|التوراة والف فىالا.ل والف رط ( روى ) ان من دعاء رسولالله عا.هالسشلام
اف

لكي اسم ميث -م شيك اؤاتزلته كفكىتايف«ازتعللته لجدلكين
ه فى عام

لفك واسائرت

كفزلعك راكوا نا أسعة وتسعين بالتظذالى الوشزا الاسردوا الاجمع ولعدد
ا

الاقياء ١ل على تعدد اللمسحى لان الواحد يسمى ابا من وجه وجدا من وحه و خالا
من وجه وعلما هن وجه و ذابه متحدة قال غبددمن الب_طاءى قدس سرءفى روح

فافاريآن :والخنالسريؤيه الانانا لفو الذ كزانا١ |
ا|لقلوب :اغلم ان: .املننسر المكتوم ال
مل قؤلك الكر المتعال ولا تأخذ الا الففب واللامبل تأخذكيرمتعالومنظر؟ لهام٠نالاعداد

يد.
3عسمم

| بامل الكبير فتذ كر ذلك العدد فى موضع خالهن الاصوات باأشرتاطالمعتبرةعنداهل اخلوة
لا تزيد علىالعدد ولا تنقص منه فانه يستحاب لك بالوقت وهو الكيبريت الاحمر باذنالله
تعالى فان الزيادة على العدد المطلوب اسراف والنقص هنه اخلال والعدد فىالذ كر بالاسماء
ك|اسنان المفتاح لانها زادت ونقصت لاتفتح الباب وقس عليه باب الاجابة فافهم السر وحن
الدرة  | 2اعلمالنعارفين يلاحظون فالامماء الة التعريف واصل ا لكلمة والملامية

يطرحون هنها الة التعريف لانها زائدة عالىصل التكلمة قاالعللماء الاسم هو اللفظ
الدال على المعنى بالوضع والمسمى هو اللمءنى الموضع له والتسمية وضع اللفظ له اواطلاقه
| عله واطلاق الاسم على اللهتعالى ونىان

النعض ويثه الالإصعم اطلاق و

مله عليه |

"الا .بعذان كان راودلا فمَالدد أن ا ث الصحي حح وقالاخرون كل لفظ دلعلىممنى |

ي(لبق(

ستواراة! المت
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واللون الخصوص فان معنى التصوير تخصيص الخلق بالصور المتميزة والاشكال المتعية قال
الراغبٍ الصورة ماتميز به الاعيان عن غيرها وهى محسوسة كصورة الانسان و معقولة

كالعقل وغيره .منالمعانى وقوله عليهالسلام ازاهه خلق آدم على صورته أراد بالصورة
مانشمر الانشانثانه؛مَنالييئْة المذركة'باللصرز :وبالصديرة »و ا فضكديه ععوكر من خلقة

واضائته :الىله علخ سسل-الملك الا اعلل شبيل :البعضة والتشنه ب على سدق التشرقله
ته برجع
وررفى
صجرو
كقوله بيت الله و ناقةالله رووح الله ٠ بلاشلوفقير الضمير ال
الىالله لاالى ادم والصورة الالهية عبارة عن الصفات السبع المرئية وهى الحياة والعلم
والارادة والقدرة والسمع والبصر والكلام و ادم مظهر هذه الصفات بالفعل مخلاف

سائر الموجودات و اطلاق الصورة على الله تعالى از عند أهل الظاهي اذلا تستعمل

فىالحقيقة الا فىالحدوسات واما عند اهل الحقيقة فحقيقة لانالمالم الكبير بأسره صورة
الحضرة الا لهية فرقا وتفصيلا وادم صورثه حمعا واحمالا
نويه 0

اى زهمه صورت خوب

زاؤى! انو البنةعد !تبيخ<انللت

ء.

صورك

الله

4

لرظر
د

ممصدم

على

صورته

حُود بين منه

نلككا تمق متها ونتواصونواق  0وه حانوه .لوق “.زاكيلان أرومده
راتشجد د *فاشكة
اتوت قلأنتلعلا"
موز كزارا)ايثة ننافكنا داه

هكه سر وشتة وحدتئيافت
رشته  50دان

نا

هزار

56820

بش وى ابن نكته بود مشتبه

.٠

اكبك كين لكنه كشا ذكزء

والحاصل انالخالتى هنا المقدر على الحكمة الملائمة لنظام العالم والسارى” الموجد على ذلك
التقدير و الصور المبدع لصور الكائنات و اشكال الحدنات محيث يترتب عاها خواصم
استلزام الموقوف للموقوف عليه كا قال الامام الغزالى رحهالله وقدس سمره قيدظن |
اان
ان هذه الاسماء مترادفة و
لكل ير جسع الى الخلق والاختراع ولا رشِنى أوكووككيدكن

بلكل ماخر ج مانلعدم الى الوجود شُتقر الىالتقدير اولا والى الانحاد على وفق التقدر
نانيا والى التصوير بعد الامحاد نانثا والله تعالى خالق هن حيث انه ٠قدر وبارى” من
ح.ث

انه مخترع موحد

وهمصور

من

ح.ءث أنه م انب صور

المترعات احسن

كاليناء مثالا فانه حتاج الل هقدر هدر لان يقادته ممست

ريدب و هذا |

واللن و مسماحة الآرض

ا

وعدد الاشة وطواها وعرلضها و هذا ولاه المهندس فير سمه ولصوره ْم محتاج ال ساء |

ْ سولى الاجمال التى عندها تحدث ونحصل اصول الابنية ثممحتاج الى مزين سنقش ظاهيء |
ون

صورنه فنتولاه عير البناء هذه ص

الفاذاة فىالتقدر واليناء والتصوير ولدس كذيك

فى افعال الله ثء_الى بل هو المقدر والموجد والمزن فهو الخالق النازوق” المصور فقدم

ذ كر الخالق على الندازى” لان .الارادة والتقدير متقدمة على تأثير القدرة وقدم البارى" |
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ر واهاالمتكبر هن يستحقر كل شهوة و حظ نتص_ور أن
يفهو
حنكح
شهوته المطم والم
ذره
تشاركه فهاالبهائمو خاصية هذا الاسم الجلالة ظهور الخيروالبركة حتى ان من ك
خهوعنلده علهاو قرأء قبلجماعها عشرا رزق:هنها ولدا صانا
دوجت
ليلةدخوله.:ز

ذكرا وفىالاربعين الادريسية ياجليل المتكبر علىكل سى” فالعدل امه والصدق وعده
اميم ولا يقدر ,أحداعلى
قال :انين ورذى,؛ برحهةالله مداوهه؛ بلاافترة محلقدبرء ويعز أ
معارضته بوجه ولامحال ف سبحانالله جمايشركون  تنزيهلهتعالىعمسا يشركون به
تغالى ياوعن :شل يكهم:به اث تعداة ,صدفات .الإمكق ,أن إبرسابكد ,اقلتح ,فى ىمنا بنذول'
اهصالا اى سسبحوا الله تستبحا نوزهوه:تنزيها ما يشركه_ الكفار به املنخلوؤقات قالله
تعالى .اورده لاظهار كمال7

اوللتعحب مناثيات الشمريك بعد ما ماننوا اجا ىاتظنافه

محلال الكبرياء وكال العظمة وف التأويلات النحمية قوله سسحانه هوالل الذى لااله الا
هو الملك ال يشيرالى وحدانية ذانه وفردالية صفاته و تصرفه فىالاشياء علىمقتضى
حكمته الازاءة والى نزاهته عن النقائص الامكانية ووصف الامن بينالعدم الملحض يسبب
| التحقق بالوجود المطلق والى حذظالاشياء فى علن شاُيته واعزازه اولباءه وقهره وإذلاله

اعضااهء ناك كال كباله بظهوره فى جمبع المظاهن .و الم..ناعقرة أدج عيش لفدىكورن مول

فى ذانه وفى صفاته ونى عسانس البقلى سبحانالله عا يشرءكون اليه باانواظر والخواطز
ومته
اتبى  هواه الخالق 6هاى المقدر للاشياء على مقتضى حك
فو
ق مشيئته فان اصل
مءنى الخاق التقدير م َال خاق النعل اذا قدرها و سواها بمقياس وان شاع فى معنى

الامجاد على تقدير واستو اءاوسهوكان .من بهادة :كخلق الانسان .من :نطفة ونحوهءاؤ من
عير مادةاكخلق :الشادوات والارض

و عبدالط_الق

هوالذى

شدر الاشاء على وفق مر اد

الحق لتحليه لهبوصف الخلق والتقدير فلا شَدر الا بتقديره تعالى.وخاصية هذا الاسم

أن بذكر فى جوف الليل ساعة فا فوقها فيتنور قلب ذا كره ووجهه وفىالاربمين
الادريسة خاالق من ف الصسدوئات وهن فىالارض وكل اليه معاده قال السه روزدى يذااكن

جمعالضائع والغائب البعيد الغببة حمسة الاف مية  8البارى'  :6الموجد للاشسياء بريئة
من التفاوت فان البرء الاجاد على وجه يكون الموجد بربئًا منالنفاوت والنقصان عما

هتضيه التقدير على الحسكمة البالفة والمصلحة البكاملة .واعدذ الماززى” .هوالذى انيرا عمله
املنتفاوت والاختلاف فلا شعل الا مابناسب حضيرة الاسم البارى” متعادلا متناسيا ريا
منالتفاوتكقوله تعالى مائرى فى خلقالرحمن من تاوت وخاصية هذا الاسم أن بذكره
سسيعة ايام متوالية كل نوم مائة صرة للسسلامة .نالا فات <تى من تعدى التراب عليه ى
القبر وفىالاربعين الادريسية يابارى” النفوس بلا مشال خلا من غيره قال السهروردى |

شتح اذا كره ابواب الغنى :والءز والسلامة منالا فات واذا كتب فى لوح من قيروعلق |

عالىجنون نفعه وكذلك اصعاب الامراض الصعبة 

المصور  #الموجد لصصور الاشسياء

كوفيانها كاأراد يعنى محشندهٌ صورت هن مخلوق ٠ أ يصور الاولاد فىالارحام بالشكل
( واييون )6

6 5

دَوَوَة احفر

ته

قال الراغب التكبر هال على وجهين احدها أن تكون الافعال الح_نة كثيرة فىالحقيقة
وزائدة علىمحاسن غيره وعلىهذا وصفالله بالمتكبر وهو ممدوح والناق أن يكؤن كنا
لذلك متشبعا وذلك فىوصف عامة الناسوالموصوف به مذموم وفىالحديث( الكبرياء ارلدى

والعظمة ازارى فن نازعنى فىثى” ٠نهما قصمته ) قال بعضهم الفرق بينالمتكبر والمستكبر
ان المتكبو عام لاظهار الكير الحق ثم فى اوصاف اق تعالى ولاظهار الكبر الاطل م

ققولة.سأطرفت عن ابالى«الناتن! تكبرزون فالىازّضن ايعان ال والكبر) طن الائتتان انه
ك
|لمن غيرء أوالشكبر :أظهارء؛ ذلك  5فىالعوؤارف والاستكبار :اظهار الكإرياء .باطلاكم
فاقولهاتعالى :فدى :ابلشن /استكبرة:وغينذلك "كا مجده :مفهىارد اشتتالاته <:فاىلقن أن
والحديث وقال فى الاسئلة اللقحمة مامعنى المتكبر من اسماء الله فان التكبر مذهوم فىيحق

الخلق والجواب معناء اهلومتعظم ما لايليق بسسهبحانه وهو منالكبرياء لامن التكبر |
ومعناء المبالغة فىالعظمة والكبرياء فالله وهو الامتناع عن الانقياد فلهذا كان مذهوما ا
فىحق الخلق وهو صفة مدح فى<ق الله تعالى انتهى فانقلت ماتقول فىقوله عليه لسلام

حين قال له عمه وطالب مااطوءك ربك ياتخد وأنت ياعم اأطوعته أطاعك قلت هذه

الااطاعة والانقياد للمطيع لاللخارج عن امء فلا ينافى عدم انقياده لغيره فهو المتكبر
لامتكبر ماانه المطبع للمطيع قال بعضهم المشكبر هوالذى يرى غيره حقيرا بالاضافة الى
ذاه فينظر الى الغير نظر المالك الى عنده وهو على الاطلاق لاسّصور الالله تعالى فانه

المتفرد بالعظمة والكبرياء بالنسبة الىكلشى” هن كل وجه ولذلك لايطلق على غيره تعالى
الا فىمعرض الذم لما انه بفيد التكلف فىاظهار مالا يكون قال عليه السلام تحاجت الار |
واابلئة رفغاات هنا برتغلى»اللباززؤن :المتتكبرون وقالت هذه يدخانى الضعفاء والمسا كين |

فقالاللهلهذه أنت عذابى اعذب بك من اشاء وقال لهذه أنت رحمتى أرحم يك مانشاء
ولكل واحدة منكما ملؤها ومن عيف علوه تعالى كوبرياءه لازم طريق التواضع
وسلك سيل التذلل .قبل الفقير فى خلقه احسن منه فجىديد بره فلا شى”
احسن على الخدم من لياس التواضع محضرة السادة ال بعض الحكماء مااعن الله |

عيذا .كثل مابدل على ذل نفسه وما اذله مثل مايدل على عن نفسه( ححكى ) ان
بعضهم قال رأيت رجلا فىالطواف و بين اديهعادعا ق اللنان الناس ثم بعد ذلك رأبته
يتكفق على جسر فسألته عن ذلك فقتال الى تكبرت فمىوضع بتواضع فيهالناس
فوضعنى الله فى موضع يترفع فيهالناس وعبدالمتكير هوالذى فنى تكبره سذلله للحق حتى
قكابرمياء الله مقام كبره فبتكبر بالحق على ما سواه فلا ذال للغير قال الامام !لغزالى
قدس سيره المتكير املنعباد هوالزاهد موعنى زهد العارف أن بتنزه عمايشغل سره عن

الحق وشكبر فىكلشى' ساولءله تعالى فيكون مستحقرا لادنيا والا خرة مرنفعا عن
أن بشغله كلتاها عنالحق وزهد العارف معاءلة موعاوضة فهو انما يشترى عتاعالدنيا متاع
الاتتغزة افعو كلق الا ماد فى اشمافها انجلا وانما هو سل و مبايعة ومن استعيدته
0

لسغل

كه

السان -

هك

2

0-2

بأسع

5
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على سبيل الاجبار فىكلأحد ويلنافذ فيه مشيئة احد ( روى ) ان فبىعض الكتب
الالهنة عندى ريد وأريد روك

الاامًاأوثن فان رضيت عا أريد كعك

ماربد وان

لتمرض ما أريد أشَيتك فنا تريد ثملايكون الا ماأريد وعبد الجبار هوالذى يحبر كتير
كل شى” ونقصه لان الحق جير حاله وجعله حلى هذا الاسم جار الخال كل شى” مستعليا

عليه وفن علم انه الجبار دق فىعينه كل جبار وكان راجعا اليه فىكل امي بوصف الافتقار

يحبر المكسورمن اعماله وترك اأناقص من آماله فم له الاسلام والاستسلام وارتفعت همته
عن اكلواان فيكون جبارا على نفسه جابرا لكسر عباده وقال بعضهم حظ العارف هن
هذا الاسم أن شل عاللىنفس و#بر نقائصها باستكمال الفضائل وملها على ملازمة

التقوى والمواظية على الطاعة ويكسر مها الهوى والشهوات بأنواع الرياضات ويترفع جما
سوى اق غير ملتفتالى اللق فبتحلى يحلى السكيئة والوقار حدثلابزازله تعاور الحوادث

ولايؤئر فيه تعاقب النوافل بيقلوى على التأثير فىالانفس والافاق بالارشاد والاصلاح
وقال الامام الغزاللى رحمهالله الجار نمالعباد من ارمع عن الانباع ونال درجة الاستتباع

وتفرد بعلو رتيته محيث يحبر الخلق ته وصورته على الاقتد اء ومتابعته فى سمته وسيرءه
|ولا زتباع بزلايجاحدت ينها إلى افو
قفا نذاو أرلاونس تعفد ويؤيي :ولاررعاءل كلتم ا
عن ملاحظة شه ويصير مستوقى الهم عير هلتفات ,الى ذا يه؛ولاه اطمع احد فى اسةدراحه

واستشاعه وانما حظى هذا الؤصفف سيد الاولين وال

خرين عليه السلام .حيث .قال اوكان

لوانتن المتران باينا  7وسعه الااتباى وانا سيد ولد ادم ولا فذر وخاصية هذا الاسم
الحفظ من ظ الجاءرة والمعتدين فىالسفر والاقامة يذ كر بعد قراءة المسبعاتعشر صياحا

ذره الزروق فىشرح الاسماء الحسنى فل المتكبر * الذى
ومساء احدى وعششرين مرة ك
 0عن كل مابوجب حاجة اونقصانا او البلبغ الكرياءوالعظمة تب الإضنغة التفعيل

للتكلف”" الم يكن فاذا  قل مكبرة» وتسخن .دل على .انه يرى وينظهرة الكبن والمنخاء
' ولس ككبير ولا سخى والتكاف بالميكنكان مستحيلا فىحقاللهتعالى حمل على لازمه
كنن
يءا
وهو أن يكون ماقام به من الفعل على انم ماتكو قروا كلها من اغين
واعمال

حقيقة ومنه 0-0

على اراهم وى

رغنالكهاركليشا

رحته كال الرحمة ولاعمثيا عليه فاذا قيل أنه

أصى المراتب ( روى ) عن عبدالله بن عمر
|تعالى مشكبر كان المعنى انه البالغ فى الكبر ق
رضىالله عنما قال رأيت_رشول الله .عليه اللاخلام +قائما على :هذا المنير يم منير:رسولالله
افلىديئة وعو نح عنربه تعالى:فقال ازالله عن وجلاذا كان نوم القيامة حمع السموات
والارضين فى قبضته شارك وتعالى ثم قال هك ذا وشد قبضته ثم بسطها ثم شول انا الله
انا الرحمن انا الرحم الا المللك انا القدوس انا السلام انا المؤمن انا المهيمن انا الءزيز

انا الجبار انا المتتكبر انا الذىبدأت الدنيا ولم كشي انا الذىاعدتما ابن الملوك انابلبابرة
قهارنى منازع وعفار ىاإاؤلل:

رإلاه ب" _ديان فى معادل وساطان بى ناه

باعير اوضافت شاهى بود حنان . 2

ريكدوجوب ياره زشطر ممنام شاه
ق(ال )

سورة الف[
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1
وصفانه ولس ذلك الككمال الالله تعالى وعبدالعزيز هوالذى اعزءالله تحلى عزته فلا

افلاه عيز”باوندع المدثآن م ارلواءكورافه وها نفلك تيقال العزالى ترجحةى المريق
املنعباد هن محتاج اليه عبادالله فمهىام امورعم وهى الحياة الاخروية والسعادة الابدية
وذلك

مم شل لاحالةوجوده

و صعب

ادرا

 5وهذه رسة الاداء علوم السلام ويشاركهم

فى العز من بتفرد بالقرب هنهم اى من درجم فعىصرهم كالخلفاء وورثتهم من العلماء
وعنزة كل واحد قدرعلو رنيته عن سهولة النيل والمشاركة وهقدر غنات فارىشاد الخلق

وقال بعضهم حظ العبد ٠ن هذا الاسم أن يعز نفسه فيسلتاهينها بالمطامع الدنية ولا يدها
بالسؤال منالناس والافتقار الهم قبل انما يعرف عنيزا من اعن ام الله بطاعته فاما من
استهان باوامسء شن المحال أن يكون متحققا بعزءه وقال الشبخ ١بوالعياس المرسى ركفالله

والله مارأيتالعز الافى رفع الهمة عن الخلوقين فن عرف انه العزيز لايعتقد لوقجلالا
دون بخجلال الله تعالى فالعزيز بينالناس فىالمثهور مجنعله الله ذاقدر ومنزلة بنوع شرف

باق اوفان فنهم من يكون عزيزا بطاعة الله تعالى وموم من يكون باللجاه وهنهم من يكون

عزيزا بالعلم والمعرفة والكمالوههم من يكون بالسطوة والشوكة والمال ثم منهممنيكون
عنزيزا فىالدارين ومنهم من يكون فىالدنيا لافى العققى وميم من يكون على العكس فكم
من ذليل عدالناس عزبز عندالله وم من عنبز عندالناس ذليلعندالله والعزيز عندالمولى
او
ه
لاصل والاولىقال فىابكار الافكار رغيسرولالله عاليلهسلام أسم العزيز لان العزةلله
وشعار العيد الذلة والاشجكانة وخاصية

هذا الاسم وحود

الغ والعز صورة أوحقيقة أو

معفى من لاله اربعين بوما فكىل نوم اربعين مسة اعانه الله واعنه فلم حو جه الوخد

من خلته وفىالاربعين الادريسية ياعزيز المايسع الغالب على امه فلا ثى” يعادله قالالسير
وردى

رمه الله موقرأة سمعة ايام متواليات كل وم

المُشكرا سبعيقن 0

ألما اهلك خصمه

ولشير الهم بيده فامهم بمزمون ار

وان 5

فىوحه

يهالذى حبر خلقه على قااراد

متو لقان اذه اابهقايتا ىهانلمرنة عو اثلا ذاندامن اجبروزعل كنذا اى فهرم :قال
الفراء لامسمع فعال من افعل الا فىجبار ودراك فانهما مناجبر وأدرك قال الراغب اصل
احبر اصلاح البق" بضرب هن القهر وقد شال فىاصصلاح الجرد نحو قول على رضىالله

يلر ومسهل كل عسير والاجبار فىالاصل حمل الغير على أن يحبر الامور
سك
كابر
عنه ياج
ليك تبوزؤ ش اقللمكزاء" المجريدة ونبلق ,القينهيدعلوين ,االلنه .تعالن بكرم العتادة علق المعاصئ
فىتعارف المتكلمين جبرة وفى قول المتقدمين جبرية والمار فىصفة الانسان شال لمن محبر

ليله باا جااوتوا لمالا لازاخهتخدليكوهنا ,لارقاله) الااعل وطريقةبالج برقفى اوسنيك اب
لانه الذى مجبر الناس بغائض لعمه اوشهرهم على ماريده من مرض وموت وبعثومحوها

وهو لاشهر الاعلى ماتقتضى الحكمة أن شَهر عليه فالبار المطلق هوالذى تقذ مثيه
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وجسال حؤرمن ,ف دالت[ عدراتعاترلةالب ا
تتثةبئلاقال رامففلمن ١ب سردمو مقمن لا
هذا شَربٍ مانلكفر فاتق الله قائله و ذلك لان فيه ترك التعظبم و قال الامام الغزالى
رحمهالله معنى المهيمن فى حقالله انه القائم على خاقه باحمالهم وارزاقهم واجالهم واتما
قيامه علوم باطللاعه واستيلانه وحفظه وكل مشرف عن اكه الامس مستول عليه حافظ له

فهو مهيمن عليه والاشراف برجع الىالعلم والاستبلاء الىمال القدرة والحفظ الاىلفعل

فالجسامع بين هذه المعانى اسمه المه.من ون جمع ذلك عاللىاطلاق والكمال الااللهتعالى
و لذلك قيل انه من اسماءالله تعالى فىالكتي القدمة وعبداله.من هوالذى ث_اهد كون

المق رقبيا شبيدا على كل شى' فهو برقب نفسه وغيره بابفاء حق كل ذى حق عايهلكونه

مظهر الاسم المهيمن يدنى حظالعارف منه أن يراقب قابه ويحفظ قواءه و جوارحه ويأخذ
حذره منالشيطان و شوم عراقة عبادالله وحفظهم فن عرف انه المهيمن خضع حت

جلاله وراققه فىكل احواله واستحى من اطلاعه عايه فقام يمقام المراقبةلدبه (

<حكى)

ان ابراهيم بن أدهم رحمدالله كان يصلى قاعدا فجاس ومد رجليه فهتف به هاتف مكذا
مجالس الملوك وان الحربرى كان لايمد رجليه فىالخلوة فقيل له ليس براك احد فقال

حفظالا “دب معالله احق ٠ مول الفقير شرب من هذا ما وقع لى عندالكمبة فانى
بعدما طفت باليت استندت الى مقام ابراهيم حاله فقيل لى من قبلالله تعالى ما هذاالبعد
فى عين القرب فعلمت ان ذلك هن رك ال
“ادب فى مجالسةالله معى فام ازل الازم باب

الكمة فاىلصف الاول مدة مج-اورنى عكة و خاصية هذا الاسم الاشيراف على البواطن
والاسرار ومن قرأه مائة مرة بعدالفسل والصلاة فى خلوة مجمم خاطر نال ما أرادومن
نسبته المعنوية علامالغروب عندالتأمل وفىالاربعين الادريسيه يا علامالغيوب فلا بفوتثى*
من علمه ولايؤوده قال السورودى هن داوم عليه قوى حفظه وذهب لسيانه #هالعزز »
غالب در حكم يماخشندة عزت ٠ قال بعضهم هن عن اذا علب فرجمه القدرة المتعاللة |

عنالمعارضة والمءائعة اومن عنزعنازة اذا قل فالاراد عدي المثل كقوله تعالى لبس كثثله
شى' وقالالامام الغزالى رحمهالته العزيز هوالخطر الذى شل وجود مثله وتشتد الحاجة

اليه ويصعب الوصول اليه فالمبجمع هذه المعانى الثلاثة لميطلق عليه العزيز فحكم من

شى' بل وجود .ولحكن اذالم يعظم خطره ولم يكز نفعه ليسم عزبرا وكمنشى'عظم

خطره نويكثر نفعه ولا بوجد نظيره ولكن اذا ؛لصمعبالوصولاليه ليسمم يعزناكالشمس

مثلا فانها لانظير لها والارض كذلك والنفع عظم فىكل واحدة منهما والحاجة شديدة |

الهما ولكن لاتوصفان بالعزة لانه لايصعب الوصول الى مشاتهما فلابد من اجماع المعاتى
الثلائة ثم فىكل واحد من المعانى الثلاثة كال ونقصان فالكمال فىقلة الوجود أن بجع
الى الواحدد اذلااقل منالواحد ويكون بحيث يستحيل وجود مثله وليس هذا الاالله تعالى
فان الشمس وان كانت واحدة فىالوجؤاد فليست واحدة فى الامكان فيمكن وجود مثاها
والكمال ف النفاسة وشدة الحاجة أن تاج اليه كل شى” فىكل ثى” حتى فىوجوده وقاله
أحسف
ظع ب جم مع مع لت مع جو 1

عمد

و(صفاته )
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والهداية الى استعمالها وعرد الموؤّمن هوالذى امه الله منالعقاب ا
ومه الناس على ذوامم |
وأموالهم و اعراضهم هال
نمصطلحات فحظ اليد من شنا" الوطاف :ذه ألم الحلقكلي
جانبه بل ,رجو كل خائف الاءتضاددهه فى دفع الهلاك عن نفسه فى ديه د
ونياهما قال

عليهالسلاممنكان يؤمن باللهواليوم اخلرافليؤمن جاره بواثقه وفىترحجة وصاياالفتوحات

وا كر خواهىكه از هيحكس نترسىهيجكس را مترسان نا ازهمه امن باثى جون مهكس
ازتو امن باشاد شيخ ١كبر قدس سسره الاطهر فرمؤدءكه در عنفوان شبابكه هنوز

يدبن طريق رجوع تكرده بودم در صحبت والده و جتى در سفر نودم كنااء ديدم كله”
كور خردر مرعى ومن برصيد انشان عظيم حريص بودم وكو ذكان من يار دوربودند
در نمس من ابن فكر افتادكه ايشائرا بر نجائم ودل بران نهادم وخاطررا برترك تعرض
وابذاى ايشان تكين كردم وحصاقكه بروى سوار بودم مجانب ايشان ميل سكرد
سر اومحكم كردم وننزه بدست هن بود حون بديشان رسيدم و درميانة ايشان در أهدم

وقت بودكه سنان نيزه ببعضى ميرسيد واودر جرا كردن خود بود والله هيج يى سر
بر نداشت تامن از ميان ايشان كذشْئم بعد ازان كود كان وغلامان رسيدئد نوجأاءات

حمر وحش از ابشان رميدند ومتفرق شدند ومن سبب أن تمى دانستم نا وقنىك .بطريق

الله رجوع كردم ومسا در معامله ناظفرتاد وانستم كهأن امانكه در نفس من نود
در نفوس ايشان لايك عند  0-0العياد أسمالمومن دن كان  7لا“من الخلق من

عذابالله بالهداية الى طريقاللهوالارشاد الى سبيل النحاة و هذه حرفة الاساء والعلماء
ولذلك قال عليهالسلام انكم تنها فتون فىالنار نبافت الفراش وانا آخذ محجزك لعلك
اقول الخوف منزالله عالحىقيقة فلا مخوف الا هو فهوالذى خوف عباده و هوالذى
خلق اسباب الخوف فكيف نسب اليه الا من فحواءك انالخوف منه والا” من منه
وهو خالق سبب الامن والخوف حميعا وكونه مخوفا لامنع كونه مؤمنام ان كونهمذلا
لميمنعكوله معزا هبولالمعز والمذل كوونه خافضالم منعكونهرافما بل هوالرافم
والخافض فكذلك هوالمؤمن اليف لكن المؤمن ورد التوقيف به خاصة دون الخوف
وخاصية هذا الاسم وجود التأمين وحصول الصدق والته_ديق وقوة الايمان فىالعموم

اذا كره ومن ذلك أنبكذرء الخنائف سسا وثلاثين صرة فانه يأمن على نغسه وماله
وبزاد فى ذلك محسب القوة والضءف  8#المهيمن * #قال بعض المشاع هذا الاسم من
اقيابة لق علت بعلو معناها عن خارى الاشتقاق فلا بعلم تأويلهالا الله تعالى وقال

بعضهم هوالمبالغ فىالحنظ والصيانة عنالمضار من قولهم هيمن الطائر اذا نششر جناحه

على فرخه حمابة لهوفىالارشاد إلرقب الحافظ لكل ثى” وقالالزروق هلوغة الشاهد
ومنه قوله تعالى ومهيمنا عليه يعنى شاهدا عالما وقال بعضهم مفيعل منالامن ضاد الخوف

واصله مؤأمن مز تين فقليت الهمزة الثانية باه لكراهة اجمّاعهما فصار مؤيمن ثم
اق الماء هراقه فكون فى معنى المؤمن (حَى ) ان ان
ألورفى
صبرت الاولى :غاء كماقا
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اتهلد والباطية قن وقونك الله بالسلام من حيث
لاطوا
اال
لالتتلومة التعرق نو
ال و

لاتلحقه العيّب والافات التى تلحق الخلق اثبى وعبدالسلام هوالذى تتجلوله اسمالسلام
| فسلمه منكل نقص وافة وعيب فكل عبد سلم مانلغش والحفد والحسد وارادة الشر
ولم م الأرقام والحظورات جوارحه وسلم املنانتكاس والانمكاس صفاته فهو
قلبه س

الذى يأنى اللّلب سايم وهو السلام منالعباد القربب فى وصفه اهلنسلام المطلق المق
الذى لامثتوية فى صفاته .وأعنى بالانتكاس :فى صفاتة أن بيكون عقله اسير شهويه :و عطسبه
اذ الحق عكسه وهو أن تمكونالشهوة والغضب اسيرى العقل و طوعه فاذا انلعكس فقد
انتكس ولاسلاءة حيث يصير الاميرهأمورا والملك عبدا ولن يودف بالسلام والاسلام
الامن سلم المسلمون من لسانه وبده وخاصية هذا الاسم صرف المصائب والا لام حتى

انه اذا قرى” على مريض مائة واحدى عثيرة ممرة برى” فل الله مالم حضر اجله او
حُفف عنه  3المؤمن  2اى الموحد نفسه شوله شهدالله انه لااله الا هو قاله الزجاج

اوواهب ا“لامن وهو طمأنينة النفس وزوال الخوف قال اءن عباس رضوالله عنهما هو
الذى آمن الناس من ظامه دان من آمن من عذاءه وهو من الابمان الذى هو ضد

التخويف كا فى قوله تعالى اهم من خوف وعنه ايضا انه قال اكذاان بومالقيامة اخرج

أالهتلوحيد منالنار واول من يخرج من وافق اسمه اسم نى حت اذا لمببق فيا
من بوافق اسمه اسم نى قالالله لياقه أنتمالمسلمون وااالسلام وأنتم المؤمنون وانا المؤمن
فبخرجهم منالثار ببركة هذين الاسمين ( قالالكاشئى ) اكعننندهٌ مؤمنان ازعقوبت
نيران يا داعى' خلق بماان وامان يامصدق رسل باظهار معحزه و برهان ٠ قالالامام
الغزالى رحمهالله المؤمن المطلق هوالذىلاستصور امن وامان الاويكون مستفادا من جهته

وهوالله تعالى وليس ين ان الاعمى مخاف أن اله هلاك من حيث لابرى فعينهالبصيرة
تفيد امنا منه والا” قطعمخاف افة لاتندفع الاباليد واليد السليمة أمان منها وعكذا جميع
الحو اس والاطراف ولمؤمن خالقها ومصورها وعقوهها ولوقدرنا انسانا وحده مطلوبا

منجهة اعدانه وهو ملتقّفى مضيق لخرك عليه اعضاؤه اضعفه وان تحر كت فلا سلاح
| معهوان كان معه سلاح اها ااعدادء وتجدم وان انلكا رلوم يأءن :إن 'ستكعر
| جنوده ولاجدحصنا يأوى اليه لغاء من عاط ضعفه فقواه وامده منود واسلحة وتى
نحوالة' حصا فق دأافاده .امنا و امانا :فنا لحرزئ :أن تسمئ :مؤمنا فى جقة والمد ضبعيف فى
اصل فطرنه وهو عمرضة الامراض وال+وع والعطش هن باطنه و عرضة الاات اللحرقة
والمغرقةواس1ارحة والكاسرة من ظاهيء ولم يؤمنه من هذه الحاوف الا االعذدىالادوية

دافعة لامراضه والاطممة صزيلة ل4وعه والا شربة مميطة لعطشه والاعضاء دافعة عن بدنه

والحواس جواسيس هنذرة ما شرب من مهلكاته ثمخوفه األعاظم من هلاك الاآخرة
ولاخصنه منها الاكلة التوحيد والله هاديه الها ومغيه فها حيث قال لاالهالاالله حصنى

فن'فخله أمن من عذانن فل (مؤامق العاط'الازوتمو عمالط كن نايع لوك وكفر :تيا

ص

ك0

( والهداية )
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القدس الجنة ق(ال الكاثنى ) قدوس يعنى باك از شوائب ٠ناقص ومعايب ومنزه از طرق
افات ونوايب ٠ وقالالامام الغزالى رحمهالله هوالمنزه عن كلوصف بدركه حساويتصوره

خبال اويسيق اليه وهم اويختلج به ضمير أوغضى به تفكر ولست أقول منزه عنالعيوب |

والنقائض فاذنلك يكاد هَربٍ من ترك األادب فلس منالا دب ان شول القائل ملك
اللد لبس محائك ولا جام ولا حذاء فان ننى الوجود يكاد بوعم امكان الوجود وفىذلك
الاجام قص بلأقول القدوس هو المنزه عنكلوصف هن اوصاف الكمال الذى يظنه
اكنز الخلق كا لاقال الزروق رحمهالله كل تنزيه 'توجه الذلق به الى الالق فهو عائد

الم لان الحق سبحانه فىجلاله لابقبل ماحتاج للتنزيه منه لاتصافه بعلى الصفاب وكرجم
الاسماء وحمل الافعال على الاطلاق فلدس لا هن هدسه الا معرفة ابه القدوس فافهم
ناحتد<اب فلا إسع قله غيراللهوهوالذى بسع قامه
وعبدالقدوس «والذى قدسيه الله عال

| الحق كاقال لايسعنى ارضى ومماثى ويسعنى قلب عبدى ومن وسع الحق قدس عن
لدى الحق ثى” غيره فلايسم القدوس الا القلب :المقدس هن |
الغيراذا لتاقحعن
اكلواان قال بعضهم حظ العارف منه أن تحةق انه لاق الوصول الا بعد العروج
من عالم الشهادة الى عالم الغيب وتنزيه النسر عن المتخيلات والمحسوسات والتطواف حول
العلوم الالهءة والمعارف الزكيةتععنلقات الحس والخبال وتطهير القصد عن أن محوم
حول اللأطوخر لاز جه وآيننا اثناناعلئانة .-.فقيل بعتا عنوام]اعل الله سستحا ْواقا إلى
لقانه مصور

الهم على معارقه ومطالدة اله دق يص_ل

ان جناب العز

ويزل

.و حة

تب سبوح قدوس رب الملائكة والروح على خبز
| القدس وخاصية هذا"لاسم انه اكذا
| ائر صلاة اسطرعة وا كله' شتح الله له العمادة ويسامه منالا فاتوذلك يعد اك عدد ماوقع

عليه وفىالا ربعين الادرسية ياقدوس الطاهى هن كل آفة فلا شثى يعادله من خلقه قال
| السهر وردى هن قرأه كل بوم الف مرة فىخلوة اربعين نوما شمله با بريد وظهرث له

قوة التأثير فىالعالم ا©لسلام  6ذواللامة .نكل افة ونقص وبالفارسية سالم از عيوب
وعلل وهيرا از ضعف

د

وخلل وهو مصدر

ععق ااسلامة وصف

نه للمسالغة لكونه

سلما املننقائص اوفى اعطاله السلامة فيكون ععنى التسلم كالكلام بممنى التكام شا ورد

نقوله أنت السلام معنا أنت الذى سلم منكل عيب وبرى” منكلنوققصوله ومنك
| السلام اى الذى يعطى السلامة قبسام العاحدز من المكاره ونخلصه هن الشدايد فىالداررن

فمنة
ويستر ذنوب المؤمنين وعبومم فسلمون منالخزى بومالقيامة اويسل على المؤمنين ال
لقوله تعالى سلام قولا هن رب رحم وقوله واليك برجع السلام اشارة الى ان كل من

عاما فان وسقى“وجه ريك و قوله وحينا رما بالسلام طلبْ السلامة منه فالىحياة الدنيا

لكلف ةاون الإللام' الثثرالىترحنةاةاتهواالدئة يسلم :ذانة "من الفيب_ومتلفاته ,مرخ النقف
وافعاله هنالشر يعنى ليس فى فعله شر محض بل فى ضمنه خير اعظم منه فالمقضى بالاصالة
هواخير وهو :والقدوس مالنامماء الذائية السلينة الا أن يكون بممنى المسام .قال الراغب

الجزء ااثامن والعشرون
اللمججُججج ج

١

<<

( 75ه؛ ©#ه
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ل
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وم يطعها فقد نهاللك درجة الملك فى عله ق(ال الشيخ سغدى )
وجود توشهريست برنيك وبد
ها.دك.دونانيى دن فران

.٠
,عر

بوسلطان ودستور دانا خرد
درن شين كيرينت وسوادا ويا

حو سلطان عباتت >كتيربابدان.ى ,عنى| عا مائه بإشايش وردان
فان انضم اليه استغناؤه عن كل الناسواحتاج الناسكلهم اليه فىحياتهم العاجلة والا جلة
فهو الملك فىالعالم العرضى وتلك رنية الانبياء علمهمالسلام فانهم استغنوا فالىهد اية الى ||
الحياة الا خرة عن كل احد الا عزالله تعالى واحتاج البهم كل اخد ويلهم فىهذا الملك
العلماء الذين هم ورئة الاندياء وابما ملكهم هدر مقدرتهم على ارشاد العباد واستغنائمم

عن الاسترشاد وهذا الملك عطة لاعبد منالملك اقلالذى لامثنوية فى ملك والافلا ملك
للعيد كماقبل لبعض العارفين الك ملك فقال انا عبد لمولاىفليس لمىملة فن انا حتى اقول
لى شنى” هكذلاام هاسنتغرق فىملاحظة ملكية الله ومالكيته فماحوىان بعض الام اءقال
عط .الصلحاء :سلى :جاجتك ,قال أولى .قول يغذا ولى يعيدان ها سيداله رقال/مق :ها قال
الشهوة والفضب وفى بعض الرواية الحرض والهوى غَليهما وغاياك وملكهما وملكاك

فهو اخبار عن لطف الله ومايكه هن ضبط نفسه واستخدمها فيايرضاه الله نصحا لذلك
ا“لماير ولغيره من الساهعين شاهدين اوؤاسين قال بعضهم أيعض الشيوخ اوصنى فال

كن ملكا فىالدنيا تكن ملكا فىالا خرة مناه اقطع طمعك وشهوتك فىالدنيا فان الملك
فىالحرية والاستغناء ومن مقالات أبىيزيد النسطاءى قدسسره فىمناجاته الهى ملكى اعظم
من ملكك:وذلك! لازاه تعالى. .ملك أبايزيد ,وهو متناه وأبا يزيد ملك الله .وهو بغاقير
متناه وخاصية اسم الملاك صفاء القاب وحصولاافناء والامرة ونحوها ثن واظب عليهوقت
الزوال كل بوم مائة مرة صفا قلبهوزال كدره وهنقرأء بعدالفحر مائة واحدىوعشرين

مرة اغناهاللهمن فضله اما باسياباوبغيرها  القدوس  4هو من صيلغ المبالغة نالقدس
وهو النزاهةوالطهارة اى الللبيغ افاىئزاهة عما توحب تقصاناما وعن كل عس وهو بالعبرى

قديسا ونظيره السبوح وتفسبيح الملائكة سبوح قدوس رب الملاكة والروح قال
علاب كلاسمعلى فعول فهوهفتو ح
الزمخثسرى اانلضفادع شولنفقيىقها -بحان الملاك|لقدوسثقا

| الاولالاالسبوح والقدوس الفاضنمفيا١ 5ب ورقد شتحانوقال بعضهمالمفتوحقرلى افلىصفات
كايلراسفماءمثل التتوروالسموروالسفود وغيرها قالبعض المثاع حقيقة القدس الاعتلاء

عن قبول التغير ومنه الارضالمقدسة لانها لاتتغير كعاللكافر م غير غيرها نمالارضين
واتبع هذا الاسم اسم الملك لما يعرض للماوكمن تغير أحوالهم بالجور والظام والاعتد آاء
افلىاحكام وفها يترتب علها فان ملك تعالى لايعرض له مايغيره لاس:حالة ذلك فى وصفه
وقال بعضهم التقديس التطهير ودوح القدس جيريل علية السلام لانه ينزل بالقدس منالله |

| لى مايطهر به نفوسنا هالنقرء'ن والطتكمة والفيض الالهى واليت المقدس هو المطهر

دن ا!جاسةإى” العتراك إؤالاه زنتطهر قبدر املنزانون ركذام الارض اللقدمة وحطيزى |
1

ا(لقدس )

ص

اشتغل

| هن
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به ملك هانعرض عنه هللك والله تعالى رحمته الدنيوية عامة لكل انسى

ادم زمين سفرهٌ عام اوست

برين خان يغما جه دشمن حه دوست

٠

على ماقال عليه السلام أها الناس االندنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر وان
الا خرة وعد صادق محكم فيا ملك عادل قادر يحق فها الحق ويبطل اللاطل كونوا
| هن ابناء اخلارة ولا مكونوا من ابناء الدنيا فانكل ام شبعها ولدها ولذلك شال يارحمن
ا«األاليا لان اناد ويرذه لعراف زرأدوه “تيده :الم" ركه( الاعطروآنة:نعافتة اكبتوين ولا

يقال يارحم الاآخرة فعلى هذا فى.منى الرحدن زيادة باعتبار المنم فيه وتفستاذا ببأشباز
| الانواع والافراد وفى مخصيص هذن الاسمين الأبئين عن وفور رعمته فىالدارين شيه
| على سيق رحمته وننشير لاءاصين أن لاشَنطوا مرنحمة اللهوششءط للمطعين بانهشل

| القيل ويعطى الزيل وحظ العبد مناءم الرحمنالرحم أن يكون كثير الرحمة بأن برحم
اولا ظاهن! وناطنا  2م

| شه

عيره #صيلى مراده وارشاده والنظر اليه بعين الرحمة

| م قال بعض المثاغز
 013الخلق كلهمو

يي

والظر الهم بعين اللطف والشفقة بي

2

 5وقر كابر مهمو وار حم صغيرهمو

د

خلق حق من خلقه ي

وراع 1

قال الزروق رحمهالله كل الاسماء يصح التخلق ععانما الا الاسم الله فانه للتعلق فقط وكل
الاسماء راجعة اله فالمعرفة به معرفة ها ولايد للعند منقلب مفرد فيه بوحيد مجرد وسر
ظمفرد وبه محصل جميع المقاصد سثل الند لل أيارة#كبفنا السبلى الى الاشطاء االلىله
تعالى قال ستوبة تزيل الاصرار وخوف يزيل التسويف ورجاء سعث على مسالك العمل

|واهانة

النفسل

ليشرا من الاجل وبعدها هن الامل قبللمهاذايصلالعيد الى هذا قال سَاب

| مقرد قيه توحيد محرد انتهى وهو يب وفى التأويلات النحمية نشير الاابة الى هويته |

| الجامعة عالم عب الوجود المسمى باسم الباطن وعلم شهادة الوجود المسمى باسم الظاهي .هو

الرحمن الر<م اى هو المتحلى بالتحلى الرحمانى العام وهو المتجلى بالتحلى الرحيمى الخاص
ِ هوالله الذى لاالدالا هو © كرر هو لاراز الاعتناء باالصتو حيد يعنى اوس

1

اكه

د أ بنذ قتورن الشؤاى دل معزو +ااملوبرك جهالإذعاع) كت مبلالء داكن
ازوجه احتباج مصونست وكال صفاتش باستغناء مطلق مقرون فعناء ذوالملك والسلطان
والملك بالشم هوالتصرف بالا والبى فىامهور وذلك مختص بسياسة الناطقين ولهذا
شَال ملك الناس ولا شَال مالكاشياء فقوله تعالى ملاك يوم الدينتقديرءالملك فىيومالدين
فى المفردات وع.دالملك «هوالذى علك لقشسسة وعيره بالتصرف فيه با شاء الله وامه به

فهو أشد الخلق عخلاىيةته قال الامام الغزالفى قدسسر تملكة العبد الخاصة به قليه وقاله
وحدده

شهونه وعضه

وهواه

ورعته

لكا بذ وعنناه وبداه

وكات

اعمشلااه فاذا ملكها وم

2 5504 5ه

الإزء الثامن والعفرون

رج

و شعها :شع الثواب والعقاب لادسد الذى هو القفخص اها فالتغاير على هذا اعتيارى فان

القمق هيو  00انها نفسالثى” و ذانه وعقل باعتبار ادرا كها وقاب باعتيار انقلابها
 0لامي ود باعتبار استراحها ما يلاها و تسةلن به وعلى لاوا الا حرا لين

حقبق ثم ان النفس اما أن مكون تابعة للهوى فاهلىامارة لمبالغة أغىها للاعضاء بالسيئات
فق "دار اللفايرا لااله الا الله واما أن مهب الله له الانصاف والندامة على '#صيراتها

لايل المع التنازك! لكلا داك اهلنمهماك اقل ا لودامة مين امالتقيادب انغلب اعزة سادوا:

عماها فذ كر هذه الدائرة الله الله و شال لها داثرة القلب لانقلا ما الى جانبٍ الحق
واأنا “أن تطمن ان اوها واللاتموك الطاغة توقانابالعاداةا فخ المطمقنة لاط ابارت
أعرالّه بحب الله وهال لهذه الدائرة دآثرة الروح لاسترا<تها بعبادةالله وذ كره وتلذذها
أ كز أفكاهحالذ انلز هشو وا اما (ماقال)ابضن التكارام ان النابكن اباجالة
ياشكا وذ

ننى والاثيات
لبي
امعة
مة الله الله وهو هو من حيث الها جا
بالكذلكر
الا الله أفضل من
صءاة النفس

و محتوية على زيادة العلموالمعرفةفبالنسية احلاىلالميتذى فكلمة الترحيد تظهر

ننَارَهَا فتوضل الشنالاك الى-داائرة :القلك :وكلةالله دور :القلت»بتورها :فصتولل آلى دامر
| الروم وكلة هو تحلى الروح فتوصل هنشاءالله الى دآئرة السر والسر لفظ استا ثره
لازمة .القبول

المشااعم لالحقيقة اق ص أمرة|أطرهّة ل هى خلاصة الشريعة ال ه
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“ومن كا خا تماارؤى عنالءنوكاغا انكام انه قال حكابة عن اللهسنى وابن
دعرو لا:إسسقة ملك
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| م عالم الغنب وااشهادة :6اللام للاستغراق فيعامكل غ.ب وكل شهادة اى مافابعنالحسن
من او اهس القدس.ة واحوالها وها حضيرلة هن الاجرام واعراضها ومن المعدوم والاوجود

' فااراد بالغنب حيلاد ماغاب عرنالوح<ود ومنااسر والعلاسة وبل لديا والاولى و>وذلك

قالالراغب ماغاب عن <واس الناس ويِص_ائرهم وما شهدوه مما والمعلومات اما معدومات
تنم وَتَدودك) :ؤأامطثواماتا 'عكن وجودها واماموحودات عتنع عدمها اوموجوداتلاعتنم
 0011ن هذه الا قسامالاربعة'حكام وخواص والكل معلوملل تهعالى وقدم الغيبعلى الثمهادة

اتقدمهفىالوجو دوتع العمالقديمبهمن حكيوثنه مو+ودا ٠ واعلم ان مارودمن اسئاد علم
الغنس الىالله قفهوالغيب بالنية اليا لابالندبة اليه تعالى لانه لامنى علىالله شى”فىالارض

ولافىالما “و!3ا» نو اليك بالفعة اليه انتنى العلم به ايضا وايضا لما سقطت جمايلعنسب
والااشكافاتث و" شؤواسة"الناان"العدت  00الصرفة اّفت |انسية العلمية مطلمًا فاتفى
العا م

بالغيب وفهم :
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سورة 0

الالشبح ١
عتى لااله عيره هذا ال الاشساء مهاهل
ا اللاممى
1 ١كدفى آفخر

أو القاسم هذا القول وانكان ابتد اؤه الى لكن المراد'به الانبات و نمااليةتحقيق فان
قاوللقائل لااخلى سواك ولامعينلى غبرك | كد من إقوله أنت أخى ومعرنى وكل فن لااله

الاالله ولاالهالا١ ح كوة توحد لوروده فىالقرءان مخلاف لااله الاالر»ن فانه لس توحيد
دا
مع ان اطلاق الرحمن على غيره تعالى غير جائر واطلاق هو جائزنم انتالاوولىح كيول
الا ايه لملشهر والتوحيد اصالة محلا فهما ٠ اعلم ان هو من أسماء الذات عند اهل المعرفة

لانه بانفراده عن انْضهام لفظ آخر اشارة االلىله مستجمع يسع الصفات المدلول علمه-ا
بالاسهماء المسنى فهو من +لة الاذ كار عندالابرار قال الامام القشيرى رحمهالله هو للاشارة

وهو عند هذه الطائفة اخبار عن نهاية التحقرى فاذا قلت هو لايسيق الى قلوبهم غيره تعالى

فيكتفون به عن كل بيان لوه لاستهلا كهم فى حقائق القرب واستيلاء ذ كرالحقعلى
سرارهم وقال الامام الفاضل محمد بن أبوبكر الرازى رحمهالله فى شرح الانماء الحسنى ٠
لريق
اعام ان هذا الاسم عند اه الظبام تدا محتاج الى خبرليتم اكلام وعند الهط

لامحتاج بل هو مفيد وكلام نام يدون وى آخر بتصل به اويضمله لاسهلا كهم فقحقائق

والالشيخ العارف احمد:الذزالى أخو الامام
القرزب واستئلاء ذااكر المق عل :اسرارهم ق
يمد الغزالى رجمهالله كاشف القلوب دَوله لااله الا الله وكاشف الارواح شول الله وكاشاف

الاسرار ول هو هو لااله الا الله قوت القلوب والله قوت الارواح وهو قوت الاسرار
فلا اله الا الله مغناطدس القلوب والله مغنا طمس الارواح وهو مغناطيس الاسرار والقلب

والروح والسر عنزلة درة فى صدفة فى حقةفانظر انه رحمهالله فى ام درجة وضع هو

وعن بعض المشاعخ ريت بعض الوالهين فقلت له مااسمك فقال هو قلت من"أنت قال
هو .قلت هن أبن نحى' قال هو قلت من تعنى شولك هو قال هو فا سألنه عن ثى' الا
قال هو فقلت لعلاك تريدالهه فصاح وخرجت روحه فكن هنالذا كرين مو ولا تلتفت
الىخالفين فانهم من اهل الا هواء ولكل مالنعقل والنفس والقلب والروح معزيان
اما العقل فيطلق على قوة درا كة توجد فىالانسان بها يدرك مدركاته وعلى لطيفة ربانية
هى حقيقة الانسان المستخدمة للبدن فىالامور الدنيوية والاخروية وه العالم والعارف
وذا النفس تطاق على صفة كاثنة
والعاقل وه ااهل والقاصر والغافل الى غير ذلك ك

فىالانسان جامعة للاخلاق المذمومة داعية الىالشهوات باعثة على الاهواء والا فاتوتطاق
0بريض الافيضل
 51تلك اللبطفة المذ كورة م ل
بخادم الجسم »الشبخ ,قدمته

#2

عليك بالنفس فاستكمل فضائلها

*

اب الري ممافيه سيران

 9بالنفس لا بالمسم انسان

وكذا القلب يطلق على قطعة م صنو برية تكون فى جوف اوسن وعلى تلك الاطيفة
| وكناا الروح يطلقى علىجسم لطيف وعلى اللطيفة الرباية لك 'ورةفكا ل منالالفاظ

إل“لارابعةيطاق على نفس الانسان الذى هو المتكلم والخاطب والمثاب والمعاتب بالاصالة

الحزء السابع والمشرون

>©# 101 3ه

المعلومات وقدرته مجميع الاشياء وارادته مجميع اللكائنات وسمعه مجمييع المسموعات وبصره
مجميع المبصرات ونحو ذلك واما فى افعاله فهو فها يحسب شمولهاوكثرتها ومتاتهاووقوعها
شن والثانى اما أن ييكون فباكان هن العلويات والسفايات
على الوجه الاتم كلبوم هو فى أ
اوفهاسيكون هن اهوال القيامة و احوال الآخرة الى ابدالا بادقال بعض العارفين الفكر

امافىآياتاللهوص_تائعه فبتولد مه المعرفة وعامظامفةىالله وقدرته فتولد مانلهحاة واما فى
ع اللوهمنته فيتولد منه الحية واما فىوعدالله بالثواب فيتولد مه الرغبة فىالطاعة واما فىوعيد

الله بالعقاي فبتولد منه الرهية منالمعصية واما فى تغريط العيد فى جنب الله فيتولد منهالحباء
والتذامة والتوية وق #مهنمات ١اتفلكز أن ايدنكريلتشتكر ”فى ام انفلبكية امن :فداه والمهاع ينها
ومن اطاعته لريه بسدنه ولسانه وفؤاده ولو صرف شمره فى فكر نفسه نظرا الى اول أمسء
واوسطه وآاخره لما اتم وفىالا.ية اشارة الى انالله لو نحلى بصورة القرهان الى المشتمل

على حروف الموجودات اءلوية وكلات الخلوقات السفلية على جبل الوجود الانسانى لتلاثى
من:نسطوة:التجلى اوالى.ان:العنارفك شف ,أنذو مخت؛ الخطاب الا .لهى هن شدة التأثيز
والوان هذه الامة حملوا همتهم مالمله المبال بشوتها كم قال تعالى فأيين أن حملا وأشفقن
| منها و حملها الانسان  8هوالله الذى لاله الاهو 6ههو فى اصل وضعه كناية عن المفرد

المتذلكر:القائت واكهنانة اقلنمقرذة:الويثة الغاسية اق كثيزا انالكق مبعين لارسستسدوة
ونه الككوؤة والانوئة كم هو ههنا فانه راجع الىالله تعالى للعام به ولك أن شول هو
هوطوع

لفرد

دا

قبه تأندث حققة وكحكما وص لمفرد يكون فه ذلك

وهو دمتدا سيره

| لفظةاللهيمعنىهوالع.ود بالحق المسمى بهذا الاسم الاعظم الدال على جلال الذات وكالالدفات
| فلا يلزم أن تحد المتداً والخير بآن يكون التقدير الله الله اذلا فائدة فيه اوالله .دل من

| هو والموصول مع صلته حبر المبتدأ اوهو اشارة الىالشان والله مبتدأ والذى لاله الا هو
اق
ز:و
ععول
تلفي
شعلا
اجز
لةا ل
ااءزا
|| راف وإعطنلة! يرا ليا لعا نولا اكلةالتو مرلتوب
واله عل

الفتح مها ص فوع امحل على الاتعد|ء والمراد به حنس المعنود باحق لا

مطلق جنس المعيود حقا او باطلا و الافلا يصح فى نفسه لتعدد الالهة الماطلة ولابفيد
التو حيداطق والاا هو مصرفوع على الإدلية من بحل المننى اومن ضمير الخبر المقدر للا واخبر
| قد شدرهموجود فيتوهم انالتوحيه يكون باعتبار الوجود لاالامكان فان ننى وجود اله

غبرالله لايستلزم ننى امكاءه وقد شَدر ممكن فيتوهم ان انبات الامكان لاشتضى الوقوع.
فكم ءن ثى' تمكن لبمشع وقد هّدرانا فيتوهم انه لابد .ن مقدر فيعود الكلام والجواب انه
ذر فهو لايكون الاربالعالمين مستحقا لعبادة
اذاكان المراد بالاله المسود بالق كاك
المنكلفين فاذا نفيت الالوهرة على هذا المعنى عن غيرهتعالىوابتث له سبحانه دبفشعالتوهم
عالتىقاد بر كلها ان قبل ان أراد القائل لاله الا الله شمول الأنى له تعالى ولغيره فهو مشكل
لعوذ بالله مع ان الاسةئناء يكون كاذيا وان أراد شموله لغره فقط فلا حاجة الى الاستثناء

أجب بأن مراده فى قايه هو الثانى الا انه برى التعميم ظاهي! فى اول الام ليكون الاثيات

( بالاساثناء )

2 01+ #5ه

وان لوقا

هذا القول الغريب فى عظمة القرءأن ودناءة حال الانسان وبيان صفتهما العحببة وساثر' :
الامثال الواقعة فىالقرءان فان لفظ المثل حقيقة عرفية فىالقول السائر ثميستعار لكىاص
غريب وصفة محبية الشان تشبها له بالقول السائرفىالغرابة لاله لامخلو عن غرابة #8نضر
مها للناس © بيان ميكنيم مسانسائرا قدجاء فسورة الزص ولقدضربنا لاناسفىهذا القرءان

من كل مثل بالاخبار علىالمضى مع انها مكبة وقال هنا نضريها بالاستقبال مع ناالسورة
مدينة فلغل الاول من قبل عدما سيحقق مماحقق لتحققه بلاخلف والثانى من قابليتلعبير

عن الماذى بالمضارع لاحضار الحال اولارادة الاستمرار علىالاحوال يمنى ان شأننا ان

نالضارم
بثاللاناس © لعلهم يشفكرون » اى لموصامحة
ن افلتعفكةرالتذ كر٠ يعنىشابركه
اليه كت" ذوان و ره وتدازند" الا ناباعانا* ولاعتضئ لكون :ا
-لفمل ,امعالااباليكمة

والمصلحة ان يكون معللا بااغرض حتى تكون افعاله تعالى معلة بالاياض اذ الغرض هن

الاحتياج والحكمة اللطف بالحتاج و عن بعض العلماء انه قال هن تحز عن ثمانية فعليه
عانية اخرى ليئال فضلها من أراد فضل صلاةالليل وهو تائمفلايعص بالنهار نوأمرادفضل

صيام التطوع و هو منطر فليحفظ لسانه عمالايعنيه ومن أراد فضل العلماء فعليه بالتفكر
وقة 1راد فضل اللجاهدين والغزاة وهو قاعد فى ببته فليحاهد الشيطان ومن أراد فضل
الصدقة وهو طجز قيعي الئاس ماسمع مالنعم ومن أراد فضل الحج وهو عاجز فليلم
الئعة وهن أراد فاضلعلابدين فليصالح بينالناس ولابوقع العداوة نوأمراد فضل الابدال
فلبضع بده على صدره ويرضى لاخبه مابرضى لنفسه قال عليهالسلام اعطوأ اعيتكم حظها
املنعرادة قالوا ماحظها املنعرادة يارسولاللهقالالنظر فىااصحف والتفكر فيه والاعتبار
عند تجائيه ( وفىاللتوى )
خوشبيان كرد ان حكمغننوى

٠

كاز قرآن كرنه بيد غيرقال
0 6٠
كك المسفاع :افتداب اووز تون ١1 .ه١12

بهر #حوبان مثال معزوى

ان تحجبنرودزاتابٍضلال
غيركرغىى نيابدعنشمكور

وعن ابن عباس رضوالله عنهما ركمان مقتصدتان فى تفكر خير من قيام ليلة بلا قاب وعن

طاإلومانؤلانمنا:لبصرئ" رحمةالله من لم.يكنكلامه:حكمة فهو لفو ومن ليمكن سكوه تفكرا فهو
إوككن تعلو عار فهولهوز!:وعنأنى :سنتآن,رسجب«الله ال
:تتلكردةنفيىا حاب عن

الآخ
رة وعقوبة لاهل الولابة والفكرة فىالا خرة تورث الحكمة ونح القلب وكثيرا
ماششد سفيان نن عييئة وشول

اذا المرءكانت له فكرة *.فق كل شى' له عبرة »
والتطاك وماد ان اجكون]ى اظالا اوناإطلق .والاوق /اماق رذاتةواوؤ محفاهه :او ,افتاله
اما ف ذائه فمنوع لانه لايعرفالله الا الله الا أن يكون التفكر فى ذاته باعتبار عظمته
وجلاله وكيريائه هن حرث وجوبالوجود ودوام اليقاء وامتناع الامكان والفناء والصمدية
التى هى الاستغناء ع
انلكل واما فى صفاته فهو فما باعتيار كالها محدث حيط علمه جمرسع

الجزء الثامن والعشرون
لجح

ع عت حص

تا
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على هومى وكذلك الاتجبل ععلىددى :والفزقان على د علبم السلام ثمانهلايازم
فىالاشارة وجود حملة المشاراليهذى الابعاضالمترسية وجودا بل يكنى وحود بعض الاشارة

حقيقة ووجود بعض آخر حكما ومحتمل أن يكون المشاراليه.هنا الا.ية الساسّة عن قوله
تفال )أعانا الذين امنوا ا فان لفظ القرءان كميطاتى على المجمنوع يطلق علىالبعض منه

حقيقة بالاشثراك اوباللغة اوحازا بالعلاقة فيكون التذ كير باءتبار نذكير المشاراليه  #على
جبل  #منالجبال وهى ستّة الاف وسمائة وثلاثة وسبعون جبلا سوى التلول كا فىزهرة
الرياض وهى محركة كل وندللارض عظم وطاق رؤان انق تقاب 55وقنةبم القاف و اعتبر
معانية فاستعير واشتق منه محسيه فقيل فلان جل لاسّد حرج تصورالمءنى الثبات وحباهالله
على كذا اشارة الى ماركب فيه منالطبع الذى يأنى على الناقل مله لرأبته » يامن
عنه علما فىالقسوة وعدم التأثر تما يصادمه ظ خاشعا »
من شأنه الرؤية اويا مد مكو

خاضعا ذليلا وهو حال املنضمير المنصوب فى قولهارابته لانه منالرؤية البصرية قباعلضهم
الخشوع انقياد الباطن للحق والخضوع انقياد الظاهرله وقال بعضهم الخضوع فىالبدن
د
جها
ول ف
بستعم
والخشوع فىالصوث والبصر قال الراغب الخشوع ضراعة وكاثر ماي
فيالجوارح والضمراعة ١كثر ماتستعمل فيا بوجد فىالقلب ولذلك قيلفيا روى اذا ضرع

وتارح
مشع
اقللب خ
ال

8تصدا من خشيةالله  #اى هتَشقمَا منها يأعنصيه فيعاققه
م

اج
جلية
زالص
لسام
الاج
كفىا
والصدع شق

والحديد و>وها ومنهاستعيرالصداع وهوالانشقاق

تسو الاععاشآن :القزترآن توق »تاق _ماقة
واه من الوجع وال" “العلكاك هذا اسان <و

منالمواعظ أريدبه توبيخ الانسان على قسوة قلبه وعدم مخشعه عند تلاوته وقلة تديره فيه
والمءنى اوركب فىالجبلعقل وشعور كاركب فيكم ألا الناس ثأمنزل عاليلهقرء أن ووعد
00

سوست حالكم لخشع وخضع و لصدع من خشة اللهحذرا دن ان لايؤدى حقالله

| تعالى تفعىظم القرءان والامتثال لمافنه مناصء ونمهنه والكافر المتكر اقبى منهولذالاثر .١

اصلا ( مصراع ) اى دل سنكين 'نويك ذره سوهان ريست ٠ وهوكا تقول لمن تعظه
ولانمعفيه وعظك لوكات هذا الححرلا” ثرفيه ونظيره قول الامام مالك للشافبى الورأبت
أبا<نيفة رأيت رجلا لوكلك فىهذء السارية ان بعلها ذهيالقامت حمته

دارا اثر روى توكل بوش كند

0٠ جائراسذن خوب نو مدهوش كند

اشكتدشرابوصل تونوشكند

ازلطف توسوختن فراموش كند

0.٠

شول الفقير فيه ذهول عن انالله تعالى خلق الاشياء كلها ذات حراة وادر اك فىالقيقة
والالما اندك المل عندالتحلى ولماآشهد للمؤذن كل رطب ويابس سمع ضوته وو ذلك
وقد كاشف ع نن هذهالحاة ا|هلالله وغفل عنها الح<وبون عملاىحقيق مرارا نمفرق بين

لجل  060وعندما أنزل غلَه القزئئان وبدنه دعانلاستتار وعدمالانزال فان اثرالحياة
| فىالصورة الاولى محسوس مشاهد للعامة والخاصة واما فىالصورة الثاءة فحسوس للخاصة

فط فاع ف © وتلك الامثال » اشارة الى هذا الئل والىامثاله فىمواضع مالنتنزيلاى
0

(اهذ )

سورة الحشر

©  2٠0١ته

ملكة والاعدام مسبوقة بملكانها وقال بعضهم قدم اصحاب النار لذكر الذين نسوا الله قبله

|ولكئرة اهلها ولان اول طاعة ١كثرالناس بالحوف ثمبالرجاء ثمبالحبةفىالبعض ولادلالة |
ْفإلارنية الكن مةعلىانالمسل لاقتص بالكافر وانالكفارلاملكو

نأهوال المسلمينبالقهر

ك|ا عو.مذهت الثافى لازالمراد عدم الاستواء فىالاخوال الاخروية م ل عنه التفسير

املنفرمّين بصاحبةالنار زصاحيية النة كوذا قولهتعاللى © اصماب اللنة هم الكفزاون 6

فانه استثئاف مبين لكيفية عدم الاستواء بينالفرشّين فالفوز ااظفر مع حصول السلامة
اىثم اليفزاون بكل مطلوب الناجون هنكل مكروه فهم ااهللكرامة افلىدارين واعاب
النار أهل الهوان فهما وفيه تأيه للناس بأنهملفرط غَافتهم ومحبتهم ااعاجلة واتباع الشهوات
كام لايعرفون الغرق بينالطْنة والثار وبين احامهما حتى احتاجوا الى الاخبار يعدم

| :الالستواااء كاتقول'لمن؛ يعق أباء! هو أبوك :مجعله منزلة .لمانيغرفه فتنيه .بذلك على حقالابوة
ظ الذى .شتضىالبر والتعطف فكذا نبهاللهتعالى الناس يمد كبرسوء حال أاهللنار وحسن حال

أاهللجنة على الاعتبار والاحترازعن الغفلة ورفعالرأس عن المعاصى والتحاشى منعدمالميالاة

قال عليهال_لام ان أدنى أهل النة منزلة من بنظر الى جنانه وازواجه و لعيمه و خدمه
وسزرةمسيرة .ألف :سنة وا ,كرههم علىالله من تظنررالىوجهه غَدوة وعشية ثمقرأوجوه
بومئذ ناضرة الى ربها ناظرة و قال عليهاك_لام ان أهون اهل الذار عذابا هن له نعلان

مرا كان»من :أنار.ينغى منهما .دماغه كا ياغللمىرجل_مابرئ :إن احدا أشد .منه عذابا ورؤى
الشيخ الحح<ازى إل بردد قوله تعالى وجنة ععمرضها السموات والارض وسكى فقيللهقد
ابكتك آية ماسكى عندمثاها فقال فها ينفعنى عرضها اذا ليمكن لى فها موضع قدم وخرج

على سبل الصعلوكى من هسخن مام بهودى فى طمر أسود من دخانه فقال ألستم ترون
الدنيا سحن المؤمن وحنة الكافر فقال سهل عاللىبداهة اذا صرت الى عذاباللهكانتهذه
جنتك واذا صرتالى نعمالكلاهنت هذه سحنى فتعحيوا مكنلامه ( قال الشيخ سعدى )
:

بعقى هال حشم دارمنبز

جومارا بدثيانو كردى عزيز

٠

عزيزى وخوارى توخثىوبس

٠ عنيزتوخوارى نهبيند زكس

خدا لهويك؟ رخوان سكا معرد ابذل:دكتء شرمتارء  مكن
قال بعض اهل الاشارة اصحاب النار فىالحقيقة اصماب الجاهدات الذين احترقوا سير انها

وأصحاب اللنة أسماب المواصلات الذين وقعوا ففروح المشاهدات وفىالظاهي أححاب النار |
أحاب النفوس والاهواء الذين أقبلوا علىالدنيا وأصحاب الهنة ماب القلوب والمراقنات |
قال الحسن

النورى

قدس

مره

ااي

النار احاب

الرسوم

الحقائق والمشاهدات والمعاينات  99اوأنزلنا هذالقرءان

والعاد ات

وأصحاب

المنة أصحاب

العظم الشأن الممؤل عليكم أبها |

الناس المنطوى على فنون القوارع اوالميزل عليك ياحمد او على مهد بحسب الالتفات
فالىخطاب قال ابن عداس رضوالله عنهما انالسماءاطت يءنى أوازداد من سمل الالواح لما
وضعها الله علمها فى َف

مودق

فبعث الله لكل حرف

|

هما ملكا فميطيقوا حملها فخففها

الجزء الثأمن والمشرون
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روز

بلىرا ياد فار

كفك حون ندارم كوبىدى بود شيخ الاسلام خواجه

انصارى فرهود كهدرين سذن شص است صوفى رادى وفردا جه نود ان روز را هنوز
ننه على كماانعليه  2ان
شب درساهده ودوفى درهان روزست ٠ ويدل عده قوله الا ا

قوله تعالى ولاتكونوا ا[ ننيه على ان الانسان ععرفته لنفسه يعرف الله فنسيانه حو من

نسيانه لنفسه ما قال فىفتح الرحمن لفظ هذء الاايةيدل على انه من عرف نفسه ول+ينسها
عرف ريه وقد قال على رضوالله عنه اعرف نفسك تعرف ربك وقال مهل رحمهالله نسوا

الله عندالذنوب فأنساهم الله أنفسهم عندالاعتذار وطلب التوبة ومن لطائف العرفى

مالب الوده هر نويه بكشاءم ليك ٠ بانك عصيان ميزند ناقوس استغفار ما
© اولئك  #الناسون الْخَذولون بالانساء 
طنريق
ع

ممالفاسقون * الكاملون فىالف_وقوا روج

الطاعة وهم للحصر فأفاد أن فسقهم كان م.اتن فسق الغير كا”نهلس سق

بالن.ة اليه فالمراد هنا الكافرون لعكلنىالمؤ من الغافل عن رعاية حتى ربوسةالله وصراعاة
حظ نفسه مانلسعادة الابدية والقربة هن الحضرة الاحدية خوف شديدوخطر عوظفميه

اشارة الى انالذين نسوا الله اهلمخارجون عن شهودالحق فتىم:يع المظاهى امالية والجلالية

وحضوره الداخلون فىمقام شهود نأفسهم فن اشتغل بعضاء حظوظ نفسه نسى طيب اليش
مع اللهوكان من الغافلين عن اللذات الحققة ومن

فنى عن

شهوات

نفسه بق  0نجاياترءه

لاستوى اصحاب النار  الذين نسوا الله فاستحةوا الخلود فىالنار والار باللام امعنلام

جه كالساعة للقيامة وكلثذايرا مانذكر فىمقابلة الجنة كافى هذا المقام وجاء فىالشعر
#

الطلنة الدار فاعلر ان عملت يما *#

برضن الاله وان فرطت فالنار

»*

» ها محلان مالاناس غير هما * فانظر انفسك ماذا أنت مختار »
| والصحبة فىالاصل اقتران الثى”بالشى' فىزمان ماقل اوكثر وبذلك يكونكل منهماصاحب
ا الاشتوريو ل

علىالمداوهة والملازمة كودال

الصحة ويكون الصاحب المصاحب عىفا

وقد يطلق على الطرفين حينئذ صاحب ومصاحيايضا ومن ذلكيكنى عن زوجة بالصاحبة |
| رقد َال للمالاك لكثرة صحبته ممملوكه كاقبلله الرب لوقوع ثريية المالك على مماوكه فيقال |

| صاحس المال كاشال رب المال فاطلاق اكاب النار و :احعاب اللنة على أهلهما اما باعتباز
| الصحة الابدية والاقتران الدالم حتى لاال للعصاة المعذبين بالنار مقدارماغاءالله اصحاب |

| النار او باعتباز الملك مالغة ورَعنا الى انهما جزاء لاهلهماباعتيار كسما بأعمالهم الحسنة |
اوالسيئة © واسماب الخنة يه الذبنانهوا الله فاستحقوا الخلود فى المنة قال فىالارشاد لعل |
| تقدماححاابا لنارفى الذكر للايذان مبنأاونلاللاقمصورالذء لىى'عنهعدمالاستو اءمن جهتهم |
حين

يلم
ه مقابليم فان
حه ة

ا
اع
هل

إسغوى

 4الزائدلكنالمشادر اعتباره يحسب نمقّصان الناقص وعليه قوله تعالى /
الامى

واليصير ام هل

وله حال عل شرق

0

عدم

لاا 5

بحن الشيئين المتفاو:هاف زيادة ونقصانا وان حاز ا

أستوى

الظامات

واو

الى عير ذلك

من المواضع واما ا١

الذبن يعامونوالذبن لايعلمون فلعل هدم الفاضل فيه لان صلته

(تملكة )
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لالكيفة الكارىكفنة نكا رفقال ريامالك كفيءئجال تمن أصبيح امسق يزائد
أكون اقتلة م
سفرا بعيدا بلا اهبة ولازاد وسّدم على رب عدل حا  5بايلنعباد ثمبى بكاء شديدافقلت
بإككيك نكرايلات بامكيخ جلدهلاجل (للنانها ولانخررظانسن المؤت والن إلكن بكيت نم ا
مضى من عمرى وبلحمسن فيه عملى ابكانى والله قلة الزاد وبعد المسافة اولعقبة كا ولا
ملى النارفقلت ان الناس برزحمون ايك #ثون فقال انك
حدق بعد ذلك اصير الى المنة |ا

لةكن حب ولاق قد خالط
اغتررت بمااغتربه بانلودانيا زعم الناس الى نون ومابى ج

فلى وجرى بين ص ودعى فأنا هن حيه هائم مشغوف فقات ياسعدون فل لاتجالسالناس
ولانخالطهم فأنشد

جاتيا© .

اض
من
لنن
اك
*

وارض يلل صاخبا »*

ْ

افلقنلاتبوار كيك نه عنين مه عقاربا*.

وفىالتأويلات النحمية ياما الذى امنوا بالاعانالمة.تى الشهودى الوجودى اجعلواالله وقابة |

فوذ صرنالو متفاته جاه أت لنهتوي |
نفوسكم فىاضافة الكمالات اله ولتنظر نفس 6دلة يعاوق
| الشهود واتقوا الله عن الالتفات الى غيره اخانلبليهر با تعملون مالناقبال علىالله والادبار |
عن الدنيا اولماندبار عن الله والاقبال على الدنيا انهى ويدخل فقوله نفس النفوسالطْنية |

فموؤاضع
لانهم منالمكلفين فلهم من التقوى والعمل ماللانسكاعرف فى
و كلثيارةتكو تواتك |
4ا
هىود
لي
اين
كالذ
أيهاالمؤمنون #ك

والمنافقين فالمراد بالموصول المعهودون بعموئة المقام |

او الجنس كاناكمانن هن الكفار اموانا او احباء  #نسوا الله  #فيه حذف المضاف |
اى نسوا حقوة» تعالى وماقدروه قحدقره ولم براعوا مواجب اموره ونواهيه حقرنايتها |
« فأنساحم » نكيت ذلك « قم  5اى جعلهم ناسين لهافلييتمعوا مانسقعها ولم بشعلوا |

ماتخلصها فالمضى على اصله اوأراهم نوم القيامة هالناهوال ماانساجم اشسهم فالمضى باعتبار
 ١التحقق قال الراعب النسسان و

للارالااشان ضط ما استودع اناا لفنويتف قله واما عن عفلة

اقعن وعودئ كدف بعزورالقلترذ كر وكل .نسان مالنانيان ذمه الله درفهورماكان
اصله من تعمد وماعذر فيه نحو ماروى عنالنى .عليهالسلام رفععنءاقتق الخطأر والنسيان
فهو مالم يكن سده مله فقوله فدوقوا عا نسدم  5لومكم هذا هو مكأان سبيه عن تعمد |

وستمهان
منهم وتركه على طريق الاهانة واذا نسب ذلك االلىله فهو تركه اياهم ا
جةابهزماة

|

لا تراكوء م قال فالىلناب .يقطدلق.النستيان على الترك ومنه نسوا افللنهسهم اى تركوا |
طاعة الله تارلكناسى فتركهم اوو قال بلقطزع المفسرتواران قبل النبيإن يكوق سد إلذبكن ,ا

وشت يشب زالككرملا

هدايق الحاصل بعدحصول الم فهلكان الكفار كبرذون حقالة

فيال قدا بود
ويعترفون برءوبيته حتى انسور يودما ينجزنا

التاق شي نبواذفك.ا

بعدما خلةوا والمؤمنون اعترفوا ما باعلدخلق "م اعترفوا قبله مداية الله وراعوا <قهاقل

اوك نجل(اوصغن (.سئل إذوالنون بالمصرئ :قدس سررء )يعنسر ميثاق مأقلاسمتبربكم

هل نذاكرءفقال كالا نفى اذق و٠درنفخات مذ كورست كهعلى سبل اصفهاق
روح ان 0

5

ج 73م© 44
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دصح

سسعحدد للا

كر الفحمة وول  6قل للقأدردرفك كب لعا رعطلءه ولك اوعدوكيخدتوزاإرلياءا
بلا عوض واستشهد عليه بشول لبد
»ه22

وهاالئاس الا كالديار واهلها  مابوم حلوها وغدوا بلاقع ١ *

اذجاء به على اصله واليت من ابات العبرة و اما تشكير نفس فلاستقلال الاضسن النواظر
فها قدمن لذلك اليوم الهائل كاثنه قبل ولتنظر فس واحدة فى ذلك قال بعضهم الاستقلال

يكون ععنى عد الشى” قليلا وبممنى الانفراد فىالامى فعلى الاول يكون المراد استقلال الله
النفوس الناطقة ا قال تعالى لكن اكز الناس لايعلمونولكن اكثرهم هاون فنكدأاقم
الا” كثر مقام الكل مبالغة فأمى عاللىوحدة فلاإضره وجودالنفس الكاملةالعاقلة الناظرة
(غل الباقيكو الما اننا انون وااللطا
الا السواقرة الت 'الطائف:والرأى النافن و
وكتافانها فيه بدون انضمام نظر الاخرى فى الاطلاع على ما قدمت خيرا او شرا قليلا
افككتنا وجودااو عدما وفيه حث عظم

جهل من وعل توفلك راجه تفاوت ٠ تجا للهبصر بيست جه خوبى وجه زشتى
واوا الله#تكرر لاتأكد والاهتام فىشأن التقوى واشارة الى اناللائق بالعبد أن
يكون كل اعسه مسوقا بالتقوى ومحْتوما مها او الاول فىاداء الواجمات م يشعريه مابعده

من الام بالعمل والثاتى فىترك المارم كم يِؤْدْنْبه الوءيد سَوله سبحانه هإان الله خبيربما

تعملون  #اى علمبتمعمالونه منالمعاصى فيجزيكم نوم الجزاء عليها » ودركشف الاسرار
فرمهدمكه اول اشارتست باصل تقوى ودوم بكمال انا اول نقواى عوامست وراهنيز

ون احتان ترد أز عله مادون حفست
ل|راك ياد از رمات وأسوم قواى واس أ
اصل تقوى 5زاد ابن راهست ٠ ترك موع ماسوى اللهست

والنقوىهوالتجنب عن كل مايؤ ثم من فءل او ترك وقال بعض البكار التقوى وقاية النفس

فىالدثيا عن رتب الضرر فلا خرة فتقوى العامة عن ضرر الافعال وتقوؤى الخاصة غن
ته اتسكد
ذزى
ضرر الصفات وتوى ااخلصخواص عن جميع ماسوى الله تعالى ٠ عكنت

دما سفالى است وان نيز ورخواب واخرت نيز جوهرى است يافته دريدارى مرده
دورهردرسدارى يافته
اقلت كهدرسفال وات ديد متق شود سند ردان .الست كهك
متقى شود فلاءد من التقوى مع وجود العمل ( قال الصائب )
فىحمل دامن تقوى زمناهى ردن ٠ ا<تراز سك مسلخ نود إن شاكة حورشن
| وفىالا بة توعبب فاىلاعمال الصااة و فىلاثثران ابن ادم اذا مات قالت الناس ماخلف

وقالت الملائكة ماقدم وعن مالك بن ديار رحمه الله مكدتوب علىبابٍ اطنة وجدنا ماعملنا
| رممنا ماقدمنا خسسرنا ماخلفنا
 #شّدر الكد كيف

المعاللى  #ومن الطاب العلى سهر الليالى *

|(دحى) عنمالكإن دينار رحمهاللهايضاانه قال دخلت جبانة البصرة فاذا الابسعدون.

( الجنون)

© 741 5
اكت وكات اعرا 0

سووةا المفير

مالاىالن عب اهلسلام|
يسا تالكا شم لافتتهلك ق

فتءرضت لهفم ياتفت الهافأنت راعيا كانيأوىالى صومعته فامكنته مننفسها فوقععلها
تفتلت فلقا ولذك التقعوام اتروع لذثر لمبالعولوبه قدا صومعته وجعلوا يضر نويه

فقالماشاًنكمفقالوازئيت هاذلءببى فولدت منك فقال أبن العىو فجاوًابه فقالدعو |
وقال ياغلام من أنوك فال فلان |

نىه
اف
يون
جى اط فصلى فلماانصرف ألى بالمى فط

الراعى قال اى الى عليه السلام فأقلوا على جر .مج لوه وعسحون هه وقلوا له سنى لك

صومعتك من ذهب قال لا اعيدوها م نن طين كاكانت ففعلوا وبيناصبى رشع من امه فر
ذا فترك الندى
رجل را كياعلىدابة فارهة وهرئتهحسنة فقالت امه اللهم اجعل انى مهثل

وأقبلٍملبعاتطررانة فقالللجلابنايزمنيعااكإلرعلان,مدبظاجمل تشع الىال ارق

بأصبعه السبابة فى شه فجعل يمصها قال اى النى عليه السلام ومس جارية وم يغ بونما

| فترك الرضاع ونظر الهافقال اللهم اجعلنى مثلها فهناك تراجما الحديث فقالت اقمهدص
رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل انى مثله فقلتاللهم لاتجعانى مثله وصروا مهذه الامة
وم يضربونها وهولون زنيت سرقت فقلت اللهم لاجمل انى مثلها فقلت اللهم اجعانى
مثلها قال اى الرضيع ان ذاك الرجلكان جبارا فقلت اللهم لانحعانى مله وانهذه شولون
لها زييت سرقت وم زن وتلسمرق فقلت اللهم اجعلنى مثلها انتهى الحديث وفيه اشارة
الى انه شغى للمؤءن إن لامدعينيه الى زخارف الأنيا ولا يدعوالله في لايدرى اهو خيرله
ام شر بل يديعئى لهأن يطلب منه البراءة قرخ السصواء
ا فىالدسا حسلهة وفىالا” <رة حسلةة

وفنا عذاب

وخيرالدارين 5 .وال تعاللى رسا اننا

النار 1

الله سحا به العفو والعافة دطلقا

« ي أاماالذين امنوا » إعانا خالصا ا©موا الله فىكل ماتأتون وما نذرون فتحرزوا
سنيان بالذ كر واحذروا
اوقلوان ع
اعلنعصان بالطاعة ونجنبوا اعلنكفران بالشكر وت

اعلناحتجاب عنه بأفمالكموصفاتكم يشهود افماله وصفاته  ولتنظر نفس ماقدمتلغده
ماشرطية اى اى سى قدمت مالناعمال ليومالقيامة ٠ نا اكر تدم خيرات وطامات كند |
ك
اار
زط و
سكرب كزاواى عا

أن وشد وا كرمعاصى فرستاده نوبه كندويشمان شوده

عبر بعونم القيامة بالفد لدنوه لان كل ات قريب يعتى سماء باليوم الذى يلى نومك قربا |
لوهعن الحسن رحمهالته لمبزل شربه حت جعلهكالغد ونتحوه قولهتعالى كن لتمغن با“لامس

كعاتن زان المساعية "افعو عنهبيه لان الد ندرا رمانا كوم والاً

أخرة كغده

لاختصاص كل هنهما بأحوال واحكام متشاهة وتعقيب الثانى الاول فقوله لغد اسستعارة
سول الفقير انماكانت الا خرة كالغد لان الناس فىالدنسا نام ولااشاء الا عندالموت الذى
هو مقدمة القيامة و6رد بهالخبر فكل من الموت والقيامة كالصباح بالنسية الى الغافلم ان
لى"اللئثل ودل هذا على ان الدما ظلماسة و الا خرة توراسة
لصي ف
الغد صياح بالنسيةمطل]

الجزء الثأمن والمشرون
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وقد لبس اسح فناداء فقال له.رصيصا هن أنت وتمرايد قال اناعايدا كون لك عونا |
على عدادةالله قالله برصيصام ن أراد عادةالله فلل يكفيه صاحيابا فقامب|امس يعردالله ثلاثة
يلصا
ررص
بميش
ايام وبأكلول
بقا

انا افطر وانام واكلوا شرب و نت لامأكل *
 56.قال الى

عبدتالله مائتين وعشرين سئة فلا أقدر على ترك الا'كل والششرب قال ابليس آنا اذنيت

ذنبا فتى كذرته تنخ على النوم والا*كل والشربال رصيصا ماحياتى حتى اصيرمئلك
قال اذهب واعص الله ثم تب اليه فانه رحم حتى جد حلاوة الطاعة قكاليف اعصيه

بعد ماعدثه كذا وكذا سنة قال ابليس الانسان اذا اذنب محتاج الى المعذرة قال اى

ذنب تشير بقهال الزتى قال لأفاعله قالأن تقتل مومنا قال لأذاعله قالاشرب ار المسكر
فانه اهون وخصمك الله قال ان أجده قال اذهب الى قرية كذا فذهب فرأى اصرأة

جميلة تببع حمرا فاشترى منها اخْر وشرما وسكر وزنى مها فدخل علبهما زوجها فضربه
وقتله ثمان ابلشن كثئل .فىصورة الانسان وستى :يه' الى 'السسنلطان فأخذء :وجلده للحن
مانين جلدة وللزتى مائة واص بالصلب لاجل :الدم فلما:ضلبٍ جاءاليه .ابليس :فىتلك الضورة
يف تحراىلك قال من أطاع قرين السوء فجزاؤء ههكذا قاالبليساكتكفى لاك
قكال
مانتن وعشربن ديه حقى صليتك

فاو اريك العزول انزلتك قال أديد واعطيك ماريد

قال اسحد لى مرة واحدة قال ف اسحد على الخشبقال اسحد بالاعاء فسحد وكفر

فذلك قوله تعالى كثل الشيطان ال قال ابن عطية هذا اى كون اراد بالانسان برصيصا
العابد ضعيف والتأويل الأول هو وجه الكلام وفى القصة تحذير عنفتنة النساء ( روى )
انهعليهالسلام كان يصلى فىببدت ام سلمة رضىالله عنها فقام عمر بن ام سلمة عر بين

يديه فأشار اليه ان قف فوقف ثم قامت زيئب نت ام سلمة لكر بييدنيه فأشار اليهاأن
قفى فأبت ومرتفلما فرغ منصلانه نظر البها وقال ناقصاتالعقل ناقصات الدينصواحب

بوسف صواحب كرسف يغلين الكرام ويغلمن اللثام قال المازى فى <واثى الهداية
قال مولانا حميد الدين رحمهالله كرس قاسم زاهد وقع فىالفتنة بسيت|سلا وقال المطرزى

افلمغرب كرس ف رجل هن زهاد بتى اسراثيلكان شوم الايل ويصوم الهار فكفر
بسنب ااه عتما  2يداركه الله يها سلف منه فتابعاءه هكذا فىالفردوس ومنه الحديث

صاحيات :نوسف صاحبات كرست انتهى ٠ قال انن عباس رضىالله عنهما'وكانت الرهيان
فىنى اسرا ثيل لابمشون الا بالتقبة والكتان وطمع أهل الفجور والفسق فالاخبار

فرموهم بالرتان والقبح حكىان امس جرب الراهب فلما برأه الله ما رموه به انبسطت
| بعدها الرهان وظهروا لئاس وفالحديث (كان جرح رجلا عاءدا فانحخذ صومعة وكان
| فما فأنته امه وهو يصلى فدالت ياجر.ح فقَال اى شابه اى رب اعى وصلانى فاقيل على
ا صلاته فانصرفت فلما كان الغدا له وهو يصلى فقال تت ياجر مح فقال اى رب اعى وصلااق

|ْ فأقل على صللابهفانصر فت فلمًا كاالنفدانته :فقالت ياجر مجحفمَالاىرب اعى وصلالى فأقبل

امت #فتذا كر نينا أمفر[رقالالشزيعها
ئال
بحجؤة
علىصلانهفقالت اللهملاعته تعئ نظن :الى الا

و(عباديه )6
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ترسم كههقان انراد كلقكاصونقعة بلكازد' ذوجتك«طؤامعة:وَئْوازّن إوا كران :شوامعة

مخابايد وباوى كوبيد اابمنانتاست بتزديك تونهادم ورمفاتم ازعهر خدا واميد نواب
نظر ازوى بازمكير ودعانى كن تاشفايايد ايشان همحنان كردند وراهب اصزومعةٌ خود
بزير امد واورا ديد زتى بغايت حمال واز حمال وى درفتنه افتاد شيطان او را ان ساعت
ت أراعت
ناوا
واللؤسيدلكر وككدرؤناقظهااء متف :واكك أ وذتوانه"كنسادهووازتفات ,خاذات» ف
هزامانا شتشلان كا دراط اوور داعت وؤن ,باركفك +زااعت يشواق | كممنا واز فضبحت

ترسيد هان شيطان دردل وى افكندكه ابن زن را بايد كشت ويهان بايد كرد جون
برادران اند كوم كه دبو اورا انبرد وايشان مسا راست دارئد واز فضبحت ايعنكردم
كان ازناء وازانك توه كم رشاهاء اؤوالككدت) ودفن اللكودا شو نسواذزانهاعدئد

فك انخاءبشيطانها فذهب :مها وم اقو أعليه:ايشان:اؤراراست دأشتتئد
كند
وخواض وا:دايد
كاشت ودر فلان
وكبشاتند .شيطان :آن برادر ائرا مخواب تمودكه راهب شواهي ثم

جارك اففرق كلد سليه تيك .نيا ايسان تاق :مووادي<نناءااإنقان.وفشد ووخاس ازا
كشته از خاك برداشاند برادران اورا ازصومعه بزير آوردند وصومعه خراب كردند

ل كوناه خود مقر امد و يادشاه نفرمود نا اورا
شئدعنا
واؤزا شن :نادشاه .وقت ترد
وادازم كتندياان اصاقتشسيطانة وا روائ /دامداوكشت ! ا7رزالاضةاسالختة ,ز9اسلبة نمك
سكن | نجه منفرمام محجاى ازع نوا مخطتات وخلاص بديد ذا كفك هرجه فرمانى ترا

أطاضِت )كام كفك جنوخد كوا نايت عكة! ورا تيحن اكرولوكاقن "كنك واولا

دكرفاار ةزاداواكزذند إوفتطان :نك تكيت :الى اري؟ تنك ذال أضاف )ارك «العالميئ

كان نهنا د السيطان وان وطفصاءةلعايذ كان اندو" أسؤضيا١انبننا /افلنيازا جخالرانن فنا
وذلك جز اء الظالمين

ممم بركند اقبت كفر ودين

خبالات نادان خلوت نشين

0٠

 0دست اند درو خورى-.

١٠ .سابد له فررمان دشمن -رى

بى نيك عردان ايد شتافت

٠2 كهكهينسعادتطل بكرديافت

ولكن .نو دبال دو ختى

.,ء. ,نداتم كه

دز.صالان  5رسى

والمراد من هذا الشطان هو الشيطان الا ساِلضذى يأتى الصلحاء فىصورة الحق ( قال
نت
كتا
رنف
| الكاشى ) ان بى سعادت بعد از عاد تهفتاد تاقلط راط بشقاوات؛ انقاى رك

*:

فافل مشوكه مركب صردان مردرا ٠ درستكلاخ وسوسه يها بريد اند وفىزهية الرياض
غيراللهالاعان على برصيصا بعدما عبدالله مواعتيشنسرين سنة ليعمصالله فها طرفة عين

ودالله الدى اتميحبت »:الملائكة
وكان»نتون| أيلفاا مق تلاماذته.مشساون أالهوآء بيركتة عب
من عبادته قالاللّه تعالى لهم لما ذاتتعجبون منه الى لاعلم مالا تعلمون ففى علمى انه يكفر
ويدخل النار ابدافسمم ابل

باللدل 3

ان هلاكهعلى بدهفحاء الىصومعته على شه مابد

اللذاء ةلثام والعمرون
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على انه خبركان واسمها قوله  8أنهما فىالثار * #و قرى بالعكس وهو اوضح 

خالدين

فيها ب هتدمين لاببرحان وهو حال مالنضمير المقدر فىالجار والجرور المستقر وروى

غالدان .على انه خبرآن وفىالنار لغو اتعاقه مخالدانَ © وذلك » اى الخلود فيالسار
« جزآاء الظالمين » على الاطلاق دون هؤلاء خاصة وقال بعض أهل التفسير المراد
بالانسان برصيصا الراهب من بى اسرائيل ٠ در روز كار فترت صومعة سباخته كود

عفتاد سال دران .صومعه جاور كشته وخدايرا برستيده وابليس دركار وى فرومانده
روزى ممردهٌ شياطين رامع كرد وكقتامن لكلف شهدا الرجل بايكع من
ابنكار ذكفايك اكلم ومراد بو ازوى حاصل كم بدر صومعة وى رفت برزى راهبان

ومتعبدان كفت مرد راهم مزلت وخلوت نى طابم تراحه زيان كر من بصحبتتوبام
وفت الىلشفىغل
ودر خلوت خدابرا عيادت كم برصصا بصحبت وى أن درنداد ك
عنك يعنى مرادر عمادت الله حندان 52

برواى حصت الو سسحت وعادت برصيضا

أن يؤدكه جون درمازشدى دهروز از تماز بيرون نيامدى وروزه دار بودوهرده روز

افطار كردى شيطان برابر صومعة وى درماز ايستاد وجهد و عنادت خود برجهد
وعبادت برصيصا سفزود جنانك مجهل روز ازاز بيرون نيامدى وهر جهل روز افطار
 0آخر برصيصا اورا خود راء داد جونان عبادتوجهد فراوان وىديد وخودرا
در جنب وى قاصر 5

شيطان بعدازيك

كك

ما رفيق 0

است

وظن من جنان بودكه تعبد واجّْهاد توازوى زيادتست ١كذون كهترا ديدم نجنهانست له
عى بنداشم وبا تزديك وى ميروم برصيصا «فارقت وى كراهيت داشت وبصحبت وى

رغبتى كام عى كود شيطان كفت مرانا جارست رفتن امائرا دابى اموزمكه جار و مبتلى
واذنوايهك براوى خوانى "دوقت الل تساك اور)-حتتفاداهد وثرا ابن بدا باشند 'ازهوار

عادتك كق 5خلق خدا با اذكو لهم الؤد و 'رأخت وصيضا كفت إن'كثاةر طلاتك
انك :از وقت” ورد خواد بازماعم وسيزث :ريات" من"ذر شفل هزد اتحودا طشان ا

شكو
كد كهأن 7ذعا” و رز“دمووك والراد سان ململ فنك شطان زوق
اتلك 'مع
بكازكشت وبا ابانن كفت والله :لقد:اهطلكت الج سي رفنت مد

!ليق 1د

جنانكه دنو بامردم كند انك بصورت طببى برامد بر درآن خانه كفت ان بصاحكم
جنونا "فأماطله' 'حوان» "اويا" حكنت"  1لا“ اقدئ »عل دالج يدى من" نادو أو
ريام لحكن ارا رشاد كم بكسى كه اورا دما كند در وقت شفايايد

| وآوحر صاطحاى راك اننت كا دوصومتة لقتد-اور ار وى “رد يل"ودط كد واند

| إناذى اعت براك افك ل اللو فيط نوق رول خا ا

ال

1

رنجه ودبوانه كرد وان زن .مال بكاال داشت واورا سه برادر بودند ثيطان بصورت

| طيب بيش ابشان رفت واندختررا بوى ممودند كفت ان الذىعرض لها مارد لايطاق
| ولك اسه

الى هن يدغوله يةى يزان .راهب شويدكه 3

و شفايايد كد

ت(رسيم 2
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فىيالسّة الرابعة لان غنوة بىالنضير كانت بعد احد وهى كانت بعد يدر بسنة © ذاقوا
وبال اعمهم

قال الراغب الويل والوابل المطر الثقللى القطار ومراعاة الثقل قلىللاص

الذى محاف ضرزه وبال وطعام وسِل والاص واحد الاهور لاالاو اص.اى ذاقوا سوء

عاقبة كفرهم فىالدنيا وهو عذاب القتل ببدر وكانت غنزوة بدر فى رمضان منالسنة

اثانية املهنجرة قبل غزوة بنى النضير فإ ولهم » فالاآخرة ف عذاب ألم 64موم
لاستادر قذر ميخت نكون ماالقدنا بالنسبية ,اليهكالوق بالنسبة ,إلى لا|كلرالومعويران

حال هؤلاء .كال اولك فالانيا والا خرة لكن لاعلى ان ل كلهم الهم بل حال
بعضهم الذين همالهود كذلك و اما حال المنافقين فهو مانطق به قوله تعالى ك«ثل
الشيطان  6فانه خبرنان لاءيتدأ المقدر مبين لهالهم متضمن لحال اخرى للهود وهى
اغترارهم عقالة المنافقين ارله وخيبهم آخرا وقد احجل فالنظم الكريم حيث اسند كل

| هنالخبرين الى المقدر المضاف الى ضمير الفرشّين هن غتيعريين مأاسند اليه مخصوصه
ثقة بأن السامع برد كلامنامثلين الى مايمائله كا“نهقبل مثل الهود فىحلول العذاب بهم

كثل الذين من قبلهم وءثل المنافقين فى اغسآم اياهم على القتال حسما حكى عبهمكثل
الشيطان هه اذ قال للانسان ١كفر  6قولالش.طان مجاز عنالاغواء والاغساء اىاغساء
عاللىكفر اغاء الامي المأمور عاللمىأموريه 

فلما كفر  #الانسان المذكور اطاعة

لاغواله وتبعا لاهواله ظ قال » الشيطان  8الى بربى' منك » اى بعيد عن لك
و أملك غير راض بكفرك وشركك وبالفارسية عن بيزارم ازتو .٠ َال برى يرأ فهو

بربى“واصلالبرءوالير اءةوالتبرى التفصىمما يكرءحاورته قال العلماء !نأريد بالانسان الجنس

ينا كرو

الفطن _كون ربوعإلقياءة كا ذى .عله وله كعالى ظ إلى إنافناشرب

العالمين يه وان أريد انو جهل على أن يكون اللام للعهد فقوله تعالى ١كفر اى .دم على
الكفر ٠. .بس حون بزان ثيات.ورزيد وهال شرك درزمين دل .او استحكام يافت« .

قال الى الم عبارة عن قول ابلس له نوم بدر لاغالب الكم اليوم منالناس والى جار
لي فلما تراءت الفثان تنكض على عقيبه وقال الى بربى' منكم امن رفجالا زوق

انى أخافاللهوالله شد,دالعقاب يعنى لما قاتلوا ورأى ابانس جبراثيل مع ممدعلي,ماالسلام
خافه فتبرأ منهم وانهزم قال بعضهم هذا هن كذبات الاعين وانه لوخاف -قيقة وقال صدقا

لا استمر على ما ادى الى الخوف بعد ذلك كيف وقد طلب الانظار الى البعث للاغواء
رةق,ة
حلحسر
لفىا
اقءه
و قال أنوالايث قال ذلك على وجه الاستهز 'ء ولابعد ان ول له ليو
انتهى ٠ شول الفقير الظاهى ان الشيطان يستشعر فى بعض المواد جلال الله تعالى

وعظمته فيخافه حذرا منَالموْ اخذة العاجلة وان كان منظرا و لاشك ان كل احد مخساف

السطلوة الالية عند يطهور امارانييا ل|اترئه إلى بقوله تتالى وظنوة إعيم أحيظ ينيم تعوا
الله مخلصين له الدين على ان نحو قاطع الطرييق وقاتل النفس رعا فعل ما فعل وهو
خائف منالا أخذ  0فكان هاقتهما * #اى عاقبة الشيطان وذلك الانسان وهو باللصب

الجزء الثامن والعفرون
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القوة عل و لهذا قال امير المؤمنين على رضىالله عنه ٠ وان العقل عقلان ٠ مسموع

مكوع ٠لامتنفع الشمس ٠ وضوءالعين
سي
مالم
ومطبوع ٠ وبلتافع مطبوع ٠ اذ

منوع ٠ والىالاول أشار عليهالسلام بقوله ماخلق اللهشا ١ كرم عليه منالعقل والى

الى أشان عوله مكات اد شنا" افصل من عقلء بهد إلى هذى ]وار دورعن ردي
وهذا العقل هو المءنى وله وما يعقلها الا العالمون وكل موضع ذمالكفار يعدم العقل
فاشارة الى الثاتى دون الاول وكل هوضع رفع التكليف عن العيد لعدم العقل فاشارة
الى الاول انهى وفىالحديث العقل نور فىالقاب شرق به بين الحق والباطل وعن انس
مدي
رضوالله نه قل يا رسولالله الرحل يكون حسن العقل كين الذنون قال .وما ا

الاوله ذنوب وخطايا شترفها قن كان سحيته العقل وغ يزته اليقين لمتضضره ذنوبه قلى
كيف ذلك يا رسولالله قال لانه كلااخطأ لميلبث أن ستدارك ذلك بتوبة وندامة على
ما كان منه فيءحو ذانوبه وت له فضل يدخل به الإنة وعنه ايضًا رضىالله عنه أنى قوم
ع سمل عند رتسول له حى العو واثثاء حصان لي فقا رسول المكف ,قل
الل قار ا رول الله شر لدعه تارانم افلشادة واستاف أعير تاليا عن عقله
فقال الله ان احلامق يصيب بحمقه اعظم من فحور الفاجر وابما يرشع العياد عدا
فىالدرحات وينالون الزائى من دهم على قدر عقوأهم قال على بن عبيدة العقل هلك

والخصال رءة فاذا ضعف عن القيام عامها وصل الخلل الءها فسمعه اعرابى فقال هذا

الكلام شَطر عسسله وقال بعضهم اذا ل العقول نقص الفض_ول اى لان العقل يعقله
وعلعه ما لا يعئيه كل ل اذ 0

رخص غير لعفل فانه اذ.ا كر علا وقال اع الى

وصور الول لاظلمت مه الشمس ولوضصوز الف لاضاء ممه اليل فالبقل راود دى”
والق اظلمه و قبل العاقل يعيش بعقله حيث كان كايبعش الساد موه اى فى العقل

قوة شحاعة ا“لساد ويعلم منه بالمقايسة ان فىالق ضعف حال ا“لرانب و نحوه
كفو ف لك امد دياك

لكر ملت ل

نه 1

ا

ع كثل الذين من قبلهم  31خير ميّدا دوف

دررايتد :شاد أو الخدر

الك دن بور
شديره مثلهم ك 2مث

 1عاكادن
المد "ور ومن الروة

والمنافقين وصفئهم العحيبة وحالهم الغربة كثل أهل ,در وهم مشر كوا اهلمكة او مثل |
بى قيتقاع على ماقيل انهم اخرجوا قبل تى النضير وبنوا قينقاع مثلثة اللون والخم اشير

كحاين
العهد كنى التضيير فأخرجهم رسو لاله منالمدسة المع التاق لات فر
ظاعمالها و دعا علمهم فام بدر الول عامم حتى هلكوا احمعون وقد عرفت قصمم فىاطلد |
الاول  #قرسا #ه انتصابه عثل اذ التةابر كوقوع مثل الذين الل يعنى بدلالة المقام |

لالاقتضاء الاقرب اى فى زمان قريب قال محاهد كانت وقعة يدر قل غئوة ءى النضير
ببستة اشمر فإذلك قال قرسا فتكون قل وعم احد وقل يتان فتكون تلك ,الغزوة |.
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عقلتىالكم ولامجترئون عليه ج©بعا  #اى مجتمعين متفقين فىموطن منالمواطن 8الهانى
22

قرى  40جمعقربة وى جتمع الناس للتوطان  0محصنة #

والجنادق وما أشيه

ذلك قالالراعب اى مجمولة بالاحكام كالحصون ٍِاومن ور  1حدر  4دون أن محضروا

لكم وسارز وك اى يشافهو؟ بالحاربة لفرط رهبتهم حمع جدار وهوكاطائط الا انالخائط
قال اعتبارا بالاحاطة بالمكان والجدار شَال اعتارا بالنتو والارنفاع ولذا قيل جدرالشحر
اذا خرج لأزرفة كاله ص

وجدر الصى اذا خرج جدريه لشيما جد رالشحر  9بأسيم

يشندهميد  استئناف سبق لبيان ان ماذكرمن رهبتهم ليس لضعفهم وجبهم فى افمم

فان بأسهم وحرءم باانسية الى اقرانهم شديد وانما ضعفهم وجبهم بالنسبة الكم عا قذفالله
فى قلومم منالرعب وايِضًا ان الشجاع ين والعزيز يذل اذا حاربالله ورسوله قال فى

كشف الاسرار .اذا أرادالله نصرة قوم استأسد أرنهم واذا أرادالله قهرقوم استرنب اسدهم
وى
كر صردى ازعردى خود مكوى ٠ نه هرشيسوارى بدر بكرد

ان قل انالأس شدةالحرب فا الحاجة الىالحكم عليه بشديد أجيبٍ بأنه أريد منالبأس

هنا مطلق الحرب فاخبر بشدته لتصررعح الشدة اوأريد المبالفة فىاثيات الشدة لبأسهم مبالغة

فى شدة بأسالمؤمنين لغايته على بأسهم بتأبيد الله ونصرته لهمعليم والظرف متعاق بشديد
والتقدم للحصر وجوز أن يكون متعلقا عقدر صفةاو-الا اى باسي املواقعي.نهماوواقعابينهم
رذى فانالاميين جائزان بقلدترحج
فقولهم الظر ف الواقع بعدالمعرفة يكون حالا البتة علس
ل من إسمع ويعقل  9ججيعا  #حتمعين متفقين ذوى ألفة
الصفة  8الجسم 6
واتحاد و وقلومم شتى  #اى والجالان قلومم متفرقةلاالفة ينهافهممخلاف ٠ونصفهم

بقوله ولكن اللهألف ينهم جع شتبت؟رضىوميض وبالفارسية بكرنادموبريشان ٠ يقال
شت يشت شتا وشتانا وشتءتا فرق وافترق كانشت .و ذأشتت وحاوًا تدان اى متفرقين

فيالنظام وفىالا ية تشتجيع لقلوب المؤهنين على قتالهم و مجسير لهم وان اللائق بالمؤمن
الانفاق والاتحاد صورة و معنىكاكان المؤمنون متفقين فى عهد الى عليهاكلام وشال

الانفاققوة والافتراقهلكة والعدوا بلي سيظفرفالافتراق عراده قالسبل أهلالحق

جتمعون

رقوا بالاءدان ومابئوا بالظواه واهل الباطل متفرقوناندا واناجتمءوا
ابدا موافقون وشان

بالا.دان ونوافقوا بالظواهى لانالله تعالى ول نحسهم ال

ذر
ذلك بأنهم #اى ما ك

من تشتت قلومهم بسبب انهم  9قوم لابعقلون » اى لايعقلون شيا حتى يعرفوا الحق
وشعوه وتطءئن به قلوهم وحيد  2وبرهو| عن قوس واحدة فيقعون فى نيه الضلال

وننشتت قلوهم حسب تشتت طرقهوفرق فنونهوتشتت القلوب بوهن قواهم لاندلاح القاب
يؤدىالى صلاح الجسد وفساده الى فاده كاقلوا كل انام يترشح با فيه اعلمانالله تعالى
ذمالكفارفىالقرء ان مهن عم الفقهوالمل وااللعقرلاقغالسالفقه هوالتوسل المعغائب
بعلم شاهد فهو اخص مانلعام والعام ادراك الثى' محقيقته وهو نظرى وتملى وايضاعتلى

وسمبى والعقل بهل للقوة المّبيئة لقبول العام وبال لاعلم الذى يسستفيده الانسان بتلك
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فىحطب وجودها ليهزم بسبب :سطوات اشعة انوار الروح والسر و القلب الهزام النور

املنظلمة و“-تقار اللئل املننبآر ألا ابنحازلل هر  ,الغاليون ف ل«اثم ©يامعشيرالمسلمين
وبالفارسية هنابه شماكر "مهنا سد ده اشد رهسة  4الرهة محافة هع حزن وإضطراب

وعىهنا مصدر منالمنى للمقعول وهو رهب اى أشد مرهوبية وذلك لان ألتمخطاب
للمسلمين والخجوف ليس واقعا مهم بل من .المذافقين (الخاطبون مسهوبون غخيارئفين
فىصدورهم © اى ضدور المافقين  8من الله  #اى من رهية الله عمنى مرهويته
قال:ىالكقاف :قوله ىق عدو  7دالعلى نفاقهم يعنى انهم'يظهرون لم فالعلانية خوف
الوأتماهب فى صدور هم انللهفان قلت“كا :
كها
رههم ن

الاتهرياوان

انهه رتح ايكون

فلا شتام انرهبم العم  73أشد دن رهم من اللهالتى يظهر ١

و نهالكم و كانوا يظهرون رهبةشديدةءن الله ٠ شولالفقير انما رهبوا منالمؤمنين لظهور
تورالل فهم فكما ان الظلمة تنغر منالنور ولانقاومه فكذا أهل الظلمة سنفر من
أهلالنور ولاهُوم معه و مادنا بالظلمة ظلمةالشيرك والكفر والرياء والنفاق وبالنور نور
التوحيد والأعان والاخلاص والتقوى واذلك قال تعالىاعلموا انالله مع المتقين حيت أنالله

تعالى ا'نبتمعيته لا هلالتقوى فنصر همعلىعخالفهم © ذلك د امىاذكر من كون

رهبتهم منكم أشد من رهبةالله©بانهم * اى بسبب الهم  9قوم لابشقهون » اى شأ

| حي يلوا غطنة اه تان في
اسعتواها حواض كلككهوال ربطلا لكارااللظتلكلطة سف الك
تُعالى عالىتحقيق وانما صهىفة لاقلوبالعارفة بهفهى عكلامالرد اءعللاىبسه ولوكانتالعظمة |
وفما منافقوها فقول أن ربكم فستعيدون به مه ولانحدون له تعظما وسشكروءه لجهلهم نه ا

فاذا تحلىلهم افلىعلامة التى يعرفونه ما وجدوا عظمته فىقلومم وخرواله ساجدين والحق

| اذا تحلى لقلب عبد ذهب منه اخطار اكلاوان ومابق الاعظمة الحق وجلاله وفه اسه
على ان من ععلامات الفقّه أن يكون خوف العيد من اللهأغد دن خوفه هن ااغير و قبح

لحال ١كثر الناس على ماترى وتشاهد قال عليهال.لام من بردالله نه خيرا يفقهه فىالدن
قال بعض العارفين الفقيه عند أهلالله هو الذى لامحاف الادن مولاه ولا براقب الا اياء
ا

ولاياتفت

ال ماسواه ولارر جو

اير من الغير ونطير فىطلية طيرانالطير

قال بعص الكبار

لاستقص الكمل هالنرجال <وفهم هن سبع اوظالم اوهو ذلك لان الجزع فىالنشأة
الانسيانية اسل النموين ابذا مجمولة علىالخوف ولذة الوجود بعدا لعدم لايعدلها اذهو وحم
العم الءإنىله م شديد فى النفوس لانعرف

قدره الاالعلماء بالله فكل نفس زع من العدم

ا  3باحق ما اومما شارها عزانت اهن وترباع واف على ذهاب عنها فالكاءلى اضءف اقلق
ا إشهده هن الضعف قتألله شر صة رعوث

44واد عملبان بذله وفقره معشنهودهادله

ا فى شه

علما وحالا وكشذا ولذلك لملصدر قط هن رسول

فىوقت حطضوره انه

ولآاى 00

ادعى دعوى تناقض العبودية ابدا هو لاقاتلوتكم » ااىلهود والمنافقون عمنى لادرون
0

5
لنعاونتكم على عدو ككولامخذلكم

 1١5هه

سورة المشر

والله شهد انهملكاذون  7فىمواعيد حم الم لدة

بالايمانالفاجرة « لّن اخرجوا » قهرا واذلالا ل8اخرجون .١هم  #ال تكذيبلهم
حىاالال © وان قوتلوا
الحد من اقوالهم عاللىتفصيل بعد تكذيهم فىالكل عل
فوىك

لاينصروهم » #وكان الامى كذلك فان ابن أبىواسحابه ارسلوا الى نىالنضير وذلك سرا

اثخملفو هم يعنى الايبن أنىارسل الهم لامخرجوا من ديار واقيموا حفصىونكمفان

«بى ألفين من قوى .وغيرهم نمالعرب يدخلون حصكم وبوانون عن آخر هم قبل أن

بوصلاليكم وتمدك قريظة وحلفاوًم منغطفان فطمع ينوا التضيرفما قالهالاعين وهوجالس
فى ببته حتى قال احد سادات بى النضير وهو سلام بن مشكم لبى بن أخطب الذى كان
هو المتولى لام بنى النضير والله ياحى ان قول ابن الى لياطل وليس بشى” وانما بريد

أن يورطك افلهلكة حتى تحارب ممدافيجاس فىبته و يتركك فقال حى تأنىالاعداوة
يد  ,اولاالففقال سلام بقووواهه بجلاة امن ارشنا وذعاٍ أمؤالنا وثيرفنا وبنى ذرارينا
يق قتا رامققلا كان جاركانكاسد دف اول بالحور ةو فيهحبة ,ةيلنصعيق إلنيوة بوااعجاز
القرءآن اما الاول فلانه أخبر ما سيقع فوقعكااخبر وذلك لانى “زول الاآاية مقدم على
الواقعة و عليه يدل النظم فانكلة انللاستقبال واما الثاتى فن حيث الاخبار عنالغيب
©لأن نصروهم  0عاللىفرض والتقدير 8ل#يوان الادبار يهفرارا و انمزاما جمع دبر
و

ودبرالشى” خلاف القبل اىالخاف وتنولية الادبار كناية عنالامزام المازوم لتولية الادبار
ردن و يشت بكردانيدن ٠ وهى مالناضداد 8#ثم
قال فىتاج المصادر التولية روى فكرا
لاسنصرون » اى المثافقون بعد ذلك اى يهلكهم الله ولابتفعهم تفاقهم لظهور كفرهم
بنصرهم المهود اولنهزمن الهود ملاتنفعهم نصرة المنافقين و فالا يةشيه على ان من
عصىاللهوردوله :وخااف الاص -فهومقهور فىالدنيا والا 'خرة وانكان سلطانا ذامئعةومابشّع
ا<يانا املنفرصة فاستدراج وغانته الى الخذلان

كنود باعتا يسارع حك م هد :ازرخون وى رش واؤنك
واشارة الى ان الهوى وصفاته كالمنافقين والنفس الكافرة واتياءها كاليهود وبهما اخوة
وهى الظلمة الذانية والصفاتيةوبين حقائقهما وحقائقالروح والسر والقلب ثنافر كتنافر

النور والظلمة فالهوى وصفاته بولون للتفس وصفاتها لان اخرجكم الروح والسروالقاب

من ديار وجوداتكم أونانياتكم بسيب غلية انوارهم على ظلمات وجوداتكم لنخرجن
معكم ولاخالفكم وان قوتالم بسيف الرياضة ورع الجاهدة هويكم بالقوى الشهوانية

أ الحيوانية الهيمية السبعية وهم لاشدرون على ثى” بغير اذن الله فكهامذبون فى قواهم
ولامخر جالهوى وصفاته معهم لان الهوى والنفس وكااننا متحدس بالذات لكتهما لفان

بالصفات كاختلاف زيدوحمرو فىالصدات واتحاد ها فىالذات وهوالافسانيةوارنفاع احدهما
لم سبتانم ارشاع الا خروالهوىبسببعاية روحائية القاال عليه على الىالروح نارةونسيب

عَاظِته ايضا عمل الى النفس اخرى فلامئصر النفس داكا وائّن نصرها ينفخ نا رالظلمة

المزء الثامن والقءرون
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ظاهة بالكرة .وفتكر يريا اظهار لكمالاأضراعة وقآلا رمن <ز  4فال 20
مرات ربنا امجاء الله مما يخاف قال الامام الرازى اعلم ان العقل يدل عتلقىديم كذرالله
فى الدعاء لان ذكر الله تعالى بالثناء والتعظيم بالنسية الى جوهي الروح كالاكسير الاعظم
النسبة الى اانحاس فكما ان ذرة من الا كسير اذا وقست,على :طلم النحاس علب الكل

|سير معرفة جلال الله تعالى على جوهى الروح:
ذهيا ابريزا .فكذا اذا وقعت ذرة من ك
فوع عتقاء وركل تتا وم سان كداك كات قوكرقارى .وتاشرء الكل" وكاتر ضور
الثى' المطلوب عنده اقوى واكل هوذا هو السبب فىتقدم الدعاء بالثناء اتهى والوارد فى
القرءان من الدعاء غمذاكلويرا .بلفظالرب فانعلى العد أن بكرذاولا امجاد الله واخراجه

ملنم)دم :الم والورعوى النمييعود اسل المواغت وفك قربية فى الله باعة فساعة اما
دعوات رسولاللهعليهالسلام كفثارها الابتداء شولهاللهم لانه مظهر الاسم الجامع وقدكان
مجمع هما وشّول اللهم رننا مامع عسى عليه السلام وقال اللهم ربنا انزل علينا مائدة

منالسماء:والله سميع الدطاء وقابل الرجاء  المتر  #استئناف لبيان التعجب مما جرى
بايلنكفرة والمنافقين مالناقوال الكاذية والاحوال الفاسدة والمعنى انيكااه تكردهياحمد

أويا من له حدظ من الخطاب  8الى الذين نافقوا و من اهل المدينة قال الراغب الفق
الطريق النافذ وااسرب فىالارض النافد وهنه نافقاء البربوع وقد نافق اليبوع وشق ومنه

فاق وهوالدخول فيالشرع هنباب والخروج عنه هنباب على هذاه شوله انالمثافقين
اينهلالكتاب »
نلذ
اواممما
وا خ
رنل
فولو
كبش
هم الفاسقون اى الخارجون عالنششرع ل

اللام للتبليغ والمراد بالاخوان بنوا الاضير وبأخوتهم اما توافقهم فىالكفر فاالنكفرءلة
واحدة اوصداقتهم وموالانهم © لبن 'خرجتم 6هاللامموطئةللقسم اولهلام الداخلةعلى حرف
ط
رير
شلى غ
لخلع
ايد
العيرظل بعدعامالقسمظاهى| اومقدرا ليؤذن انالجواب له لاللشرط وقد

والمعنى واللّهلناخر جم أما الاخوان منديارم وقراكم قسرا باخراج محمد واصابه اياك منها

« لنخرجن معكميهالبتة ونذهينفى حبتكم اينما ذهيملامالجببةيننوايينكم وهوجوابالقسم

وجواب ااشرط مضمر ولماكان جواب القسم وجواب الشيرط ٠اثلين اقتصر عجلوىاب
القسم واضمر جواب الششرط وجعل المذ كور جوابا للقسم بعة وكذا قوله لايخرجون
معهم وقوله لابنصروتمم كل واحد هنهما جواب القدم و لذلك رفعت الافعال ونلجمزم

| و جذف جواب:الشبرط إدلالةجواب القسم عليه «نولانظيع فيكم » أى فشىاتىم
| احدا يه نا من الروج .عكم  8ابدا © وان طال الزمان ونصيه على الظرفية
وهولاستغراق المستقلل م ان الازل لاسستغر اق الماضى ولاستعمالهما فى :طول الزمانين

' جدا قد يضافان الى حمعهما فيقال .أبدالابادوازل الا زال.واما السرمد فلاستغراقالماضى
| والمستقلى يعنى لاستمرار الوجود لا الى نبهاية فى جانمهما ( ومنه قول المولى الجامى )
قردت؛ زازل, :ابد “ناروز ابد بأست:....حوق شك ,تراز دكين ,ان ,دولت سترمدرا
 00وان قوتلم  4الى قاتلكم مد واكواءه حذفت منهاللام الموطئة و 1

اى

( لنعاونتكم )
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|قن المرء.أقرب اليه من نفس غهرء فكل حلبٍ او دفع فهو اينطملانه اؤلالنفسهلاعطاء
حق -الاقدم وآما غيرة فهو عدم ومتأخر عنه وايضا ان ذنب نفسه مقطوع بالنسبة اليه واما
ذتَ غبره فحتمل فلمل اللن قد عفرله وهولايدرى وايضًا فديهم فىمثل هذا المقام لامخاو
عن سوء

و 2الست جوولانعل فىقلوسا علايهاى حقدا وهوذه.مة فاحشة

فورد المؤمن لنس لحقود لعنىكه كثن ٠ قال الراغبالغل والغلولتدرع الخيانة والعداوة |
لالاغنلالة امساميلبس بايلنشعار والدثار وتستعارللدرع ما تستعارالدرع لها لل
9ذين امنواب
على اطلاق حابة او نابعين وفيه اشارة الى أن الحقد على غير هم لاثق لغيرة الدءن وان

ليمكن الحسد لانا ( قالالشبخ سعدى )
دم خانة مهريارست وبس

٠

ازانمى نكنحد درو كين كس

ربنا انلك رؤف رحم *#اى مالغ فىالرأفة والرحمة طقيق بأن حب دعاءناالوفاىاية

:

دلبل على ان الحم والاستغفار واجب علىامو منين اله خرين لاساشن متبلاسا ل بام

والمعلمهم امور الدين قالت عائشة رضى الله عنها اموا أن يستغفر والهمفس.وهم وفىالحديث
( لابذهب هذه الاهة حتى يلعن أرها اولها ) وعن عطاء قال قال عليه السلام من

حفظنى فىاحانى كنت له نوم القيامة حافظا و من شم اسصحابى فعليه امنة الله والملائكة

الئاس احمعين فالرافضة والخوارج ونحوهم شر الخلائق خارجون مناقسام المؤمنين لان
الله تعالى رتهم على ثلاثة «نازل المهاجرين و الانصار والتابعين الموصوفين ما ك
ذر الله
شن  1يكن من التابعين بهذه الصفة كان خارجا من اقسامهم قالخة الاسلام الغزالمرمه
واجرى بان
وكاانه م
اللهحرم على الواعظ و عيره رواية مقتل الحسين رذوىالله عنه ح

الصحابة هن التشاجر والتخاصم فانه يج بغض الصحابة والطعن فيهم وهم اعلام الدبن

وماوقع بهم اهلنمازءات فحمل على محامل أيحة فلعل ذالك ططأ فىالاجتهاد لالطاب
ولترهيب المسمى فتس القريب والحذر
الرياسة او الدنيا كمالامخنى وقال فىشرح الترغيب ا
ّ الحذر من التعرض لماشحر بين الصحابة فاهم كلهمعدول خير القروننحهدون مضيوم

له اجران ومخطهم له أجر واحد وقال الشيسخ عالندين بن عبد السلام فى فصل افات
اللسان الوض فالباطل هو الكلام فىالمعاصى ككاية أحوالالوقاعومجالس امور وتحير
الظلمة و حكاية مذاهب أهل الاهواء وكذا حكاية ماجرى بين الصصابة رضى الله عنهم
أ لا رمي الى مجونى بند

٠ رو باسمان مصطق دل بند

نه “الشكان "ان داز ا قداوشر اك داوق لقان
وال بعد اهل الانغارة؟ رتنا 'أغفؤلنا ىا السطلدة ولوك ياروتاويؤوادك والتوتكولذات
اخواننا الذن سيقونا بالاعان و هم الروح والسر و القاب الساشون فى السلوك من قرية

النفس الى مديئة الروح المؤمنين بأن الفناء الوجودى الامكانى إستلزم الوجود الواجبى
الحقانى ولامجمل فىقلوسنا شك الانزنية وااغيرية للذذن امنوا باخوانية ااؤمنين لقوله تعالى
قائمة بالوحدة رحيم عن شاهد الوحدة
اتما المؤمنون اخوة انك رؤف عن ل

الجزء السابع والعشرون
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ا ا كونقدهلكت قال وماذاك قال اسمعالله ول ومن بوق شح نفسه فاولئكهم الفلدون
| وأنا رجل شحيح لايكاد مرج من بدى ثى” فقال عبدالله ليس المراد بالشح الذى ذ كرالله
افلقرء ان أن تأكل مال أخيك ظلما ولكنّ ذاك البخل وبئس الثى البخل وفوسر الشح
بغير ذلك وعن الحكم الترمذى قدس سره الشح اضر من الفقر لان الفقير يقسع اذاوجد
مخلاف الشحيح و عن أنىهربرة رضن الله عه انه سمع رسول الله عليه السلام فول
لاجتمع غبار فىسبيل الله ودخان جهم فىجو فعيد ابدا ولامجتمع الشح و الايمان فىقلبعيد
فلنائية فقد رى”'
ابدا:وقال عليه السلام من ادى الزكاة المفروضة وقرىالضيف واعطى ا

ولشح اقبح البخل وقال عليه السسلام انقوا الظم فان الظم ظلمات بوم القيامة
منالشح ا
وانقوا الشح فانه اهلك مكنان قبلكم حلهم على أن يسفكوا دماءهم و يستحلوا محارمهم
( قال الحافظ )

احوال كنج قارون كايام داد برباد ٠ بغانجه بازكويد نا زر نهان ندارد
( وقال المولى الجامى فى ذم الخسيس الشحيح )
هند زيدلاف كرم رد درمدوست ٠ درهوزة احسان زدرا و نتوان كرد
ج

ان باخت وبل بس بتوزان ,لإإزد
تروعم
قا بنرعمتبلينتت  1از فضله' حيوان ٠ نا
 ٠والذين حاوًا من لعسدهم  8هم الذن هاجروا بعد ماقوى الاسلام فالمراد حاو أ الى

الامدليئتةاابوعون باحسان وهم الذين بعد الفرشّين الى بوم القيامة و اذلك قبل ان الااية
قدا ستو عبت جمييع المؤمنهن فالمر اد حينئذ جاؤًا الى فضاء الوجود وفى الحديث (مثل امى
مثل المغار لاندرئ

اوله خير ام اخرء ادق

دو سفت

وراحت جمح<-ون باران هار ابند |

بارائرا ندانندكه اول ان مهترست يناافخعرىاست عاص او غامة خلقرا حالادت من همحتين
اننت هماق:دؤويشان اخ
> ابه

مةه

برادراند

زهان أن شكسشكان شر افكدده :وجيين منيزان و بزركواران
و درمقام

م.شعت

و واتحت

كالقطر حيث ماوقعنفع ريمثاك بارائنة بنازان:هر

حه

كديكقت

كسان

ثم ١

عاكه رسد نرفسعاند همدر بوستان

هم در خارستان هم برنحان وهم بر ام عبلان صمحنين الهاسلام درراحت:يكد رونركافت
ار د

5ساند ويك لتشاند © شولون  #ع ارد

لو لد مسوق ةة لمدحهم

بمحتهم لمنتقدمهم املنمؤء.نين و مراعانهم لحقوق الآ خرة فىالدين و السبقبالايمان اى
بدعون لهمقائلين « رينااغفرلا  #مافرط منا 8و لاخواننا 6#أى فى الدين الذى هو

اعن واشرف عندهم من النسب  88الذين سبقونا بالاعان  #وصفوهم بذلك اعترافاشضلهم

جو خواهىكه نامت بود جاودان ٠ مكن نام نيك بزركان نهان

قدموا انفسهم فىطالب المغفرة لماافلىمشبور هن ان العبد لابد أن يكون مغفورا لهحتى

ذسلك
كلب
يستجاب دعاؤءلغيره وفيه حكم عدم قبول دهاء العاصين قبل أن يغفر لهم و
كما دلت عليه الاخار فلعل الوجه اند النفس كونما اقرب النفوس مع ان فالىاستغفار

| اقرارا بالذنب فالاحسن للعيد أن برى اولاذنب نفسه كذا فىبعض التفاسير يقول الفقير

ن(فس )

سورة الحشر

©؟ وم 2ه

كنا اانا  41وو الاشاد ,تكو افق وطبل
ذلك اليه برى شه

ويده فيه يد عصب

ا لمناقهوا الموزا ناذا ولكل'كوثامن

اويد امانة بوصلها الى صاحها ويؤدما اله ٠ه

معاذ ن جل را ديدندكه دوبارارفكي كار ديد وزيره ره مبحيد مكلك نا ا
عع رضاك وملك الدنما معسخطاك

خيز بارا ناعي<انه زمانى دم زم

هىجهأسبا ست جمعايمويس جع اورم

م
دل
اتة!
نخبا مللك
 1وواتف

.

زلم

لوعي حبايلزارى همه برعم زم

 #ومن بوق شح نفسه © وهركه نكاه داشته شود ازنخل نفس او يعنى مع "كندنفس را

واذانة! عذزمل الم ما يؤذيه ويضضره والشح بالشم وَإِلتشسِيه
اقل قال فاق اناو الو

مخل مع حرص فيكون جامعا بين ذميمتين هصنفات النفس وأضافته الى النفسلانه غسيزة
ون نوق شوفيق الله شحها حتى
فها مقتضية للحرص على المع الذى هو البخل اى م
الفها فها يغلب عاءها من حب المال وبغض الانغاق ف8اولئك هم المفلحدون © الفائزون
بكل مطلوب الناجون هن كل مكروه والفلاح اسم لسعادة الدارين والملة اعتراض وارد

لد الانصاز والثناءعلهم فان الفتوة هىالاوصاف المذكورةفى حقهم فاهم جلائل الصفات
ودقائق الاحوال ولذا قال عليه السلام آبة الامان حب الانصار و آية النفاق بغض الانصار
وقال عليهالسلام اللهم اغفر للاتصار ولا بناء الانصار وابناء إبناء الانصار قااللسهر وردى
فىالعوارف السخاء صفة غسبزية فىمقابلة الشح والشح من لوازم صقة النفس حكم الله

بالفلاح لمن بوقى الشح اى لمن أنفق وبذل والنى عليه السلام نيه بشوله ثلاث مهلكات
وثلاث منجات فجعل احدى المهلكات شحا مطاطا ولم شل جرد الشح يكون مهلك
بل انما يكون مهلكا اكذاان مطاعا فاما كونه موجودا فىالنفس غير مطاع لاسكر ذلك
لانذا لمونازم :التقلرمتعطك :مضل عساتها التواق” ولقمان اقفن .اهناك لين ذلك
اناس

الا ديق وشو سنل” فنهةوةالها ١الح وعياوط السذاء فىالغريزة وهو فىنفوس

الصوفية الداعى لهم الى البذل والابثار والسخاء الم وا كل من الحود وفى مقابلة امود
البخل وفى مقابلة السخاء الشح والجود والبخل بتطرق الهما اكلتاساب بطريق ااعادة
مخلاف الشح والسخاء اذكانا هن ضرورة الغريزة وكل سخى +واد ولس كل جواد
شلينا )ولاوو “ثالى :لوضف بالك خاة* لان "الستحاءنكن لشلحة» الغو لز _واللهتغالى |
منزه عالنغريزة والجود بتطرق الله الرياء ويأتى به الانسان متطلعا الى عوض |
من اقلق والثواب من الله تعالى والسذاء لابتطرق اليه الرياء لانه يبع مالننفس الزكية
الزاقعة عن الأه لكل ةناو اغرة الا نطلنا! التوضة هذ أبالقخرة لكوي عبماولعاوضن
فا ومحض تححاء فالسذاء

لاأهل الدفاء والاسشار لاهل

الانوار وقال الس

رحمهالله الشح

هو العمل بالمعاصى  5نهيشح بالطاعة فدخل فيه مقبل الشح أن تطمح عين الرجل الى
مالس له وقال عليه السلام من الشح نظرك الى امرأة غبرك وذلك فان الناظر يشح بالفض
والعفة فلا شلح ( وروى ) ان رحلا قال لععدالله بن مسعود زضوىالله عنه اانىخاف ان

المزقٌ الثامن والعشرون.
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سبعة بيوت الى أن رجع الى المهود الاول قالحذيفة العدوى انطلقت بوم اليرموك اطلب
ابنعملىومى ثى” من الماء وانا اقول انكان به رمق سقبته فاذا أنا بهفقلت اسقيك

فأشار برأسه أن نمفاذا برجل يقو

من
ىاطنلق اليه فاذاهو عشام
أهاء فأشارالىابن ا

بن العاص فقات أسقيك فأشار أن أيمفسمع آخر غول آه اه فأشار هشام أن انطلق
اليه فحنت اليه فاذا هو قدمات فجرعت

الى هشام فاذا هو قدمات فجرعت

الى ابن مى

فاذا هو قدمات وهذا من قبيل الابثار باللنفس و هوفوق الابثار بالمال
هذا ادواست كردم حمر وؤمال دريغ 6

كار عشقى زما ابن قدر  5ابد

وقال فى التكملة الصحيح ان الاي 'زلت فى أبى طاحة الانصارىرضىالله عنه حيننزل
برسولالله عليه السلام ضيف ولم يكن عنده مايضيفه به فقالأ لارجلا يضيف هذا رحمهالله
فقام أبوطلحة فانطلق به الى رحله وقال لاض أنهك١رعئ ضيف رسولاللهفنومت الصبية
انان السراج وجمل الضيف بأكل وها بريان اننا بأطون معه ولا شعلان فنزلت

الا ية وكانقناعتالسلف اوفر ونفوسهماقنعوبركبم اكثر وتحن نؤئر أنفسناعلى
الغير فاذا وضعت مائدة بايبندينا بريد كل منا أن و

حرا ءواخذاكشه رحد

الرفيق ولذلك لمبادك اللا وينقد سريعا ويروىاءه وقع بويونزملياركءاءهقالالملك

ان العلماء احسن حالاواصلح بالا املنفقر اءوقالالوزير مخلاف ذلك ثمقالالوزير تمتحنهما
فىأعراق فبعث الهذ افده اول درهم الى اهل المدرسة فقال اذهب وقل لهم ان الملك

امرنى أن أععطلى هذء الدارهم افضلكم وكالكم فن هو فقال واحد منهم انا وال الأ آخر
كذب بلهو اناوهكذا ادعى كل٠نم الا فضلية فقال الرسول لتميز ا“لفاضل عندى
ول أعرفه ويلمعط شيأ فعاد واخبر بما وقع ثمارسل الوزير تلك الدراهم الى اقهالنقاه
ففعلوا عكس مافعله العلماء واعطى بيده سيفا فقالاذهب فقللهم انالملك امرنى أن 110
عنق رئيسكم فهنو فقال واحد منهم انا وقال الا خر بل انا وهكذا قا
ملنكهلم
اشاء اخيه واختنار فداء رفقه نفسهاذلو

م عيز ماهو هات عنذى رك

بها وقع فالتككطل السيف الى العلماء ففعلوا عكس مافعله الققر اء فحح بذلك الوزير على

الامير وأنت تشاهد أن فقرآء زمائنا علىعكس هؤلاء الفقرآء فىالنلاد والممالك قال

أثو “يده النتطاعق قنش النتره اغللى ازرعجل! اعال راممنمن -إأدذة جد لذ قالم7ك اناسل ارفك
عفنقدلت اذا وجدنا اكانا واذا فقدنا صبرنا فقال هذا فمل كلاب بلخ عندنا بالذا
ققكاننا شك نا وااذا وككدنا شرا
وطاقا
ككرفا توعد لالنباىدكلب
كر كامل"الاين كفايلا دتاوف فلووان! لك
ري« لانمل
اازة
كفكآ
زاستفنائ علت““ياا و جود فق“ وق كما زبخواد كنزو

وافلتوازق اكخنلاقالسواقهالاغارا والمواساة وحملهم عذلى
لك فرط الشفقة والرحمة
طبعا وقوة البقيى م لام يؤثرون الموجود ويصبرون على المفقود قال بوساف بن
ا الحسين تدان من زا لنفسة هلكا لايصح له الاءداقالانهإرى سه احق افيه رؤيهة
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الهحجرة ومنهم من امن بعدها قباعلضهم ماد انصارندكه درديار خود اعان أوردند ويد
وسال بيش ازقدوم حضرت مساجد ساختند ٠ ورنوا الاسلام م يربى الطير الفرخ قال

فىالارشاد جوز أن مجعل اخاذ الاعان مياءة ولزومة واخلاصه عبارة عن أقامةكافة حقوقه
التى هحنملا اظهار عامة شعائره واحكامه ولا برفيىقدم الانصار فىذلك علىالمهاجرين
لظهور تجزهم عناظهار بعضها لاعن اخلاصه قلبا واعتقادا اذلايتصور تقدمهم علوم
ففذلك وفىالا بة اشارة ادلاىرالقلب التى هى دار الصدق والاخلاص والى الابمان
الاختصاصى الوهمى حقيقه وشيته هوحون من هاجر الهم #خبر للموصول اى بوهم

من حيث مهاجرمم الهم لحتهم الامان ولان الله وحبيية احباهم وحبيب الحييب حييب

ولاكفدقنع الانيزا لمكنااشلةتازمهشان«دوسق” انصار هه ولا مجدون فى صدورهم »

اى فىنفوسسهم ح©اجة 6#اشىأ محتاجا اليه هه مما اونوا  #اى مما اوتى المهاجرون من
ذه حاجتك اى مانحتا ج اليه والمراد من نفى الوجدان
الفى' وغيره ومن بيانية شال مخن

فى العم لان الوجدان فىالنف سادراك علمىوؤيه من المالغة ماليس فيعلمون وقالبعضهم
طلب تاج ايليعهنى ان نفوسهم لتمغ اموانوا ولم تطمح الى ثى” منه محتا ج اليه وقيل
وجدا على تقديمهم علهم وغيظا وحسدا ونحو ذلك قال الراغب الحاجة الى الشى” الفقر

اليه مع محبته  ويؤرون * اى شَدمون المهاجرين فالمفعول محذوف #8على الفسهم ©#
قخلك ننى باساب اللداشخ تجوز ا واكرنجنا حش انه بعنكا عدم راميلان كان مول كن
ناحأتاج اليهوفىا برليجمتمع فىالدنيا
تكم
ناؤ
احداها ويزوجها واحدا منهم والابثار عط
قوم قط الا وفهم اسخياء ومحلاء الا فىالانصار فان كلهم اسخباء مافهم من مخيل © ولو
كان مهم خصاصة  *#اى حاجة وخلة واصلها خصاص الددت وهى فرجة شبه حالة الفقّر
والطاحة بيت ذى فرج فالاثهال على مواضع الحاجة قال الراغب عبر عن الفقر الذى

لايسد بالخصادة م ععبرنه بالخلة والخص بدت مقنصب وشحر وذلك لمبارى هنه من

الخصاصة وكان عليه السلام قسم أموال تنى النضير عالىمهاجرين ويلمعط الانصار الا
ثلاثة نفر #تاجين ابا دحانة سماك بخنرشة وسبل بن حنيفوالارث نن الصمة رضوىالله

عنهم ورؤى ليمعط الا رجلين سهلا وابا دجانة فان الحارث بن الصمة قتل فى بر معونة
وقال لهم ان تتم قسمم للمهاجرين من اموالكم وديار» وشار كتموهم فى هذه الغنيمة
شمم يي عق] جارلمقنيؤة رفقالت هانلساضات بل
وان شم كانت لكم ديار؟ واموالكم ول
قم لهمأممنوالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولانشاركهم فها فنزلت وكان عليه السلام

أعطى بعض الاراضى وابق بعذها بزرع لهولما اعطىالمهاجرين اميهم برد ماكانللانصار
لاستفناتهم عنهم ولانهم ولميكونوا ملكوحم وابما كانوا دفعوا لهم تلك النخيل لينتفعوا

ثرها ويدخل فىابثارهم المهاجرين بالفى” سائر الابثاراتوعن انس رذضوالله عنه انه قال

اهدى لرجل مانلانصار رأس شاة وكان هودا فوجه به الىجارله زاعما انه احوج اليه
منه فوجه جاره انِضًا الى اخر فلم بزل سعث به واحدا الى اخر <تى تداول ذلك الراس
روح البيان  -م؟  -باسع
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تادر علاف انسادت است هنروى اشكارا تكردة وازوى كارى تكشايل حون از علاف

انسانيت برهة كودد صورتها وصفم! درو تمايد ٠ وقال الشيسخ نحجمالدين الكاشنى رحمهالله

الافتقار على ثلاثة اقسام افتقار الىاللهدون الغير واليه الاشارة شوله علءهالسلام الذقرسواد
الوجه فىالدارين انوا فى كل املناحاديت :الكموفرة معان اخرجلية على اولى الالبابٍ
و طعن الهالحديث فى قوله الفقر فخرى لكن معناه صمح اللهم اعننى بالافتقار اليك
و سكل الحسين رحمهالله منالفقراء قالالذين وققوا معالمق راضين على حريان اراديه نهم

وقال بعضهم مالمذين تر كوا كل سيب وعلاقة ولميلتفتوا منالكونين الى شى” سوى رهم
فجعلهم الل مهلوكا وخدمهم الاعنياء بتشفرالهم وف التاو.لات النجمية البادلله من ذاولىقربى

المهاجرين الىالله اى ذووا القربى هم المهاجرون من قرية النفس الى مديشة الروح والقاب
بالسير والساوك وقطع المفاوز النفس_انية واابواد الدوانية الخرجون من دنار وجودامم
واموال صفامهم و اخلاقهم إلى حضرة خالقهم ورازتهم طالبين دن فضله وحوده وجوده
نللهعظهر يمملله الاسم اججامع ورسوله يمظهر ينهملاحكامه ا
ونور رضوان صفانه ولعونه ناصر ب ا

وشر ائعه الظاهرة اولئك هاملصادقون فى مقام الفناء عنهم فى ذواهم وصفاءم وافعالهم
والبقاء به اى بذانه و صقائنه وافعاله جعلنا اللهويا ؟هكذا فضله  0والذين سواوا الدار
إلا عاق وهكلام مسا ف

موق

لدج الانصار ء#صال حميدة من جلها مهم للمهاجر.ن

ورضساهم باختصاص الفى' ىو احسن ردذدى و ا

و لاإنسكان نوا الاوس والخزرج اى

حارثة بثعناية بن حمرو بن عام بن حارثة ابن امرى القبس بن ثعلبة بن مازن بانلازد

بنالغوث بن نيت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب ايبءنرب بن قحطان قال
فىالقاموس فحطان ب عاعص كَ شاط ابوحى انمق وهو اصل العرب العرياء وهن الانصار

غسان كشداد ماء قرب البحفة نزل عليه قوم من ولد الازد فثمرنوا.منه ففسوا اليه وأصل
البواء مساؤاة الاجر اءبفالمكان خلاف البو الذئ .هو ,متافاة] الاج ام بال امكان تو إء
اذا ليمكن ناسا سنازله وموأت له مكانا سويت ( وروى) انه عليهاللام كان سبوا لبولهكم
سوا لميزله وسووا مزل

امحاذه ويثلا والمكن والاستقرار

قرهفالمتتوا  34لايد إذمكوة

سن

قبيل المأازل اولامكنة والدار هى المدينة و تسمى قدا يثرب وحديثا طبية وطابة كذلك
خلاف الاعان فانه ليس من هذا القبيل فعنى ونم الدار والايمان انهم امخذوا
المدينة .والاعانى منادة .ومكتونا.فيماء اشب فشكن على تنزيل .الحال رمتؤلة المكان واقين

ضمن النوؤٌ معنى اللزوم .وقيل تسوأوا الدار وأخاصوا الاكان اوقبلوه او اثروه كقول
من قال علفها ندا وماء باردا ه اى وسقينها ماء باردا فاختصر الكلام وقبل غير ذلك ٠

بولالفتير لعل اصل الكلام والذين سوأوا دار الاعان فان المديئة سَال لها دار الاعان
لكؤنها .مظهره ومأوى اصله 5 .مَال لها داز الهحرة واتها عدل الى ماذكر هصنورة
العطف تنصيصا على امانهم اذ مجرد التبوء لايكنى فالمدح  «8منقلهم  6#اى من قبل
مجرة المهاجرين فقدر المضاف لان الانصار ليمؤمنوا قلى المهاجرين بل هبهم مانءن قبل

تحت

( الهجرة )

عورا اطهكرا

> 0 55

كأ لنساتة ماق طقمتدوان أفضاذ اقالكو زاطواناجي ابخان كونب -طاليين مها تمالى |
رزقا فىالدنيا ومرضاة فىالآ خرة وصفوا اولا يما يدل على استحقاقهم للفي' ن٠الاخراج
هنالديار وقد أعاد ذلك 'انيا بما وجب تفخم شأنهم ويؤكده فهو حال من واو اخرجوا
وفى ذ كر الهم ترق منالعالى الى ا“لعالى فان رضوانالله اكبر من عطاء الدنيا
© وسنصرون الله ورسوله 6ه عطف على «تغون فهى حال مقدرة اى نوين نصيرة الله
بأعلاء د سله ولصرة رسوله ذل

وجودثم فى طاعته اومقارنة فانخ روجهم من بين الكفار

ماين لهم ههاجرين الىالمديئة نصرة واى نصرة © اولك

المهاجرون الموصوفون

عا ذكر منالصفات ايدة  همالصادقون  6الراسخون فىالصدق حيث ظهر ذلك
مما فعلوا ظهورا ناكا أن الصدق مقصور علوم لتكدال اناق الففدى :ادكه السو د
دق

هلك سراست وصداقاطنة لعنى صداق سراى سر ورست وصديق

الحق العنى صد بق

بادشاه حق است

راس تكارى بيشهكنكاندر عصاف رستذيز ٠ يستند از -خشم حق <زراستكاران رستكار

مصطق عليهالسلام كفت مامهتر كليت الم احم ومتر ذريت آدم و مارا بدن فخرنه
ل ا كل االلدت :تاناد :ناوالغورن ايخ شر زفت ادل مزاسفتاد لد”و لباشباى :نفس

درماوشيدند وطراز اعنزاز براستين ما كشيدند ومارا بدان هيج فخرله كفتند مهترا
بكر احقان كحك وافتغار وملست كف اختنار :مانت وافتتخار ثاننانتت كروزى |
ولمان و مار ساعبى حديث |
ساعى جويم وبا ابن فقراى مهاجرين حون بلال وصه.ب س

اوكويم

اقبون 'الخقدارالمت عرزا
لات اعت بنارا عل "نهوودلس ولر ف

دنار ودرم مجه كارست مسا

٠

بادتى هم
وارن
جهك

بكارست صنا

ذالتكافعه واوا اف يفاكو لصتل هذا زان امسستقاذ ادك 5612كن أغؤذنك هن
النعل> وذ بكر للست للحن اكيت لفقو ندع "انجوختزديك جكمل وداين بى
تزديك محق اما ان فقركه بكفر تزديك است فقردلستك عل وخكمت واخلاص وصبير |
' ورضا و آسليم ونوكل ازدل ببرد نادل ازين ولابنها درويش كردد وجون زمين خراب شود

ٍْ

ْ دل خرابٍ شود منزل شيطان كردد ن١كه.جون شيطان فرود امد ساه شيطان روى «وى

مند شهبوت وغضب وحسد وشرك وشك وششه ونفاق ونشان ابن فقران بودكه هرجه بيند

ههكن اهِدَدْ سم اواعمةا حاز شتّود بان عمه درو غ وَعَتَنت كوندقيام يكوئ 'عنه “تاشايينتت

لزتك رعحو ل نذا ككفت لدقاعو أن كران كقنا ادهع أ أعوة؟ بلك
ن
1
كال لشو ]:ذا نيرع مكتتكذا الثق رافاخذوئب الاشتةط د “انيلا رظي كرود
| ودرين برهن بدين نزديك كردد وفىالخبر الاعان عريان ولياسه التقوىهمانستكدمتصوفه |
2ون ظاباذاو رطع اللنايية غلداكام ل اخروتسدرواراتام |
ر
1
ل
خورشس ويغ تاك درنيام باشد هنرش اشكارا لكراده وقءعل او بيدا سابد صررثين دل
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قرأنه لقدوجدته اماقرأت وما5ا1ل1رسول فخذوه ومانما 5عنه فانتهوا قالت بلى قال
فانه عللهالسلام قد نبى عنه ) ولذلك قرأ ابن عباس رضىالله عنه هذه الاي للنهى عن الدباء
ولدباء بالضم والمدالقرعة والمتم فتح الخحاه والتاء وسكون النون
والحنتم واللقير والمزفت ا

ونحوها والمزفت بالغم والتشديد
وب ت
خرش
قبلها جرة خضراء والنقير مانقب من حم
خْرَةَ ؛اوأخاسلة طلت :ولطيخت الالزفت بالكثر اى القار و حل عندالامام الاعظم اتخاذ
سذ المّر والذرة ونحوه بان يلتى فى هذه الاوعية وان حصل الاشتداد بسيها وفىالحديث

( القرءان صعب عسر على هن كرهه هيسر على هن تبعه وحدتى صعب مستصعب

وهواط-كمة فن استمسك محدتى وحفظه كان معالقرء ان ومن نهاون بمحدتى خسرالدنيا

والاآخرة وامرثم أن تأخذوا بقولى واقبعوا سنتى فن رضى وى فقد رضى بالقرءان
وأهر#استيكا شولى فقن استرنا بالقوان* 6لا تالح ونا ا الرسول فخذوه ومانهاك5

عنه فانتهوا ) وسثل سبل رحهالله عن شايترُع الاسلام فقال ما آناكمالرسول من
خبرالغيت و مكاشفة الرب فخذوه بالبقين وما نها لثمعنه منالنظر الى غيراهه فانتهوا عنه

وفىالتأويلات النجمية مخاطب به ذوىالمةوق هنالمراتب الاربع وبعال لهم ما أعطا م

رسول القلب منالفيض الذى حصل له مددك الصورى ومعو نكم المعنوية من قبل قتل

النفس الكافرة والهوى الظالم فاقبلوه منه حسن التلق و لطف القيول وانه اعطا كمعلى
حسب استعدادم وما منع عنه فامتئعوا عنالاعتراض عليه واتقوا الله فىالاعتراض فانالله
تنوجه اليه ولطف الاستفاضة عنه
شديدالعقا بحر مانكم هانلحش
دل من لذى

للفقراءالمهاجربن 62

القرنى وما عطف عليه لامنالله والرس_ول والاه يلزم د<ول الرسول

ف#ازتراة «الفقوادوتو [الارستيع«/فقيرنا الا وخر الزن" والتقتظاف لاق اطلل*الفعو كر
فقار الظهر من قواهم فقرته و لهذا سميت الحاجة والداهية فاقرة لانمما تغليان الانسان
وتتكاراق فقار ظهره واذالم يصح تسمية الرسول فقيرا فلا'ن لايصح تسميته تعالمى فقيرا
اولى مع انالله تعالى أخرجه عليهالسلام املنفقراء هناشوله وسنصرون الله و رسوله بق

ان ابنالسبيل الذى له مال فى وظنه لايدمى فقيرا نص عليه فىالتلوح وغيرءومن اععلى
اغنياء ذوىالقربى كالشافى خص الابدال بما بعده يلاف أنىحنيفة رحمهالله فاناستحقاق

ذوئالقراق :الف مقر وفل»حتذه! بالفقزاواما ظيط اغنيارةالفقزا<ضي أنىالتضير فتعيقا
ظاهى ”ا والارعاذا ب الذن اخرجوا من ديارهم  4از سراهاى إيشانكه درمكه داشتئد

© واموالهم  6ودور افتاده انداز مالهاى خود ٠ حيث اضطرهم كفار مكة الىا روج
واخذوا اموالهم وكانوا مائة رجل فخرجوا منها والافهم هاجروا باختيارهم حبالله

بر
اصج
ورسوله واختاروا الاسلام على ماكانوا فيه منالشدة حكتاىنالرجل يع

على

إطنه ليثم صلبه منالجوع وكان الرجل خذالحفيرة فىالشتاء مالهدار غيرها وصح عن
رسولالله عليهالسلام اكناهن يستفتح بصعاليك المهاجرين وقال عليهاللام ابششروا يا معشر
صسعاليك المهاجربن بالنور التام بومالقيامة تدخلون النة قبل الاغنياء بنصسف نوم وذلك
عوت ات سد

سمفه

5

( مقدار )

حو راطفا

< 52:4 3ته
هَالهذهدولة فلان وقيل الضم للاغنياء والفتح للفقراء وق الديكا (ز#ااعتموا.دولةالفم] |).

كا فىالكوائى وفالا يةاشارة الى اعطاء كل ذى حق حقه كيلا محصل بايلانغنياء
والفقرآء نوع منالجور والدولة الماهلية هال كاالنفقراء فى مجلس سنيان الثورى امي اء |

الكيالا ىقناتلسضي االذالءكوا نوالومرة لاطووماد اللر؟تكس ول بماموسكولة :واليائة |
حذوف والاساء الاعطاء والمساولة اى ما اعطاكوه امهالمؤمنون منالفى” ف فخذوء »
فانهحقكم  8ومانها؟ عنهنه اى عن اخذء  8فانتهوا يهعنه ف واوا الل 6فى
مخالفته عليهالسلام  «2اذالله شديدالعاب  #فيعاقب من مالف امه ونهيه والاولى حمل

الاجة بالعمشُموغ :الم وما +ازنا >1الراسولن”“ مانلاعس مطلقا فنا اوغيرهاضولا :اغتقادية
او فروعا عملية فخذوه لى فتمسكوابه فانه واجب علكم ٠هرشربى از دست او درايد
قلتانني جنات يثيالاةف انلننت راون اوح راخوانيد كهنويسد زير اضروريات ثم داو
سنحة بإ فيان توما نبا عن .تمّاظة !آياكان فانتهوا .عنه رزيرا اض_وبهئ ايوق إاست

هركه تمتثل امس اكوردد جات يابد وهركه از نهى او اجتناب لمايدورورطة علاكافتد ٠
شك

شد متابع امس وقد نحا ٠ انكو خلاف رناوىورايد قهدلك

وفبه دلبل على ان كلما اصربه النى عليهالسلام اصمن الله تعالى قالالعلماء انباع الرسول

الية وواجب |
.ىفسبي
كعل
لروض
االف
اعرنية فرضعين وفرض كفاية فى
عليهالسلام نفُاىضلفٍرال
فىالواجبات وسنة فى|اسنن ها علمنا من افعاله واقعا على جهة نقتدى به فى اتساعه على

تلكالمهة ومالم نعم على اى جهة فعله فلنا فعله على أدنى منازل افعالهوهو الاباحة (روى)
ان ان مسعود رذق الله عنه اتىرجلا مجرما وعايه ثيانه فقال انزع عنك هذا فقال الرجل

عر ااابةلفن كتداك اه قال نويا اللي ايسول  :فخذوه ومانها؟ عنه
فانتهو!(١رؤاروق)1 عن داب متسمؤد ,راتلضله عنه. ( .قال العن :الله الواثيات ).اى[فاعلات
الوشم وهو ما بوشم به اليد من نؤورأو يلج قال فاولقاموس الوثم كالوعد غرز الابرة
!فنىيدن ورالنيلج عليه والنؤور كصيور الاج ودخغان الشحم وحصاة 5لانمد دق فيسفها
الثثة ( والمستوثمات ) شال استوشمت الارية طلبت ان بوثم ما ( والمتتمصات لاحسن ) |
هال فىالقاموس ا
وض .ائى .ااتتمصة :الى نتف شعرها يعى وكتنة موى از براى حسن ق

لقص نتف الشعر ولعنتالنامصة وهى مزبنة النساء بالقص والمتنمصه وهى منسنة به (المغيرات
جلك اللهله إن ظنا ىن ا تنيليماكتن الفندةدان لودل فيه تحديدالاستان و اصلاحها

سعط الإ)الات .وبا الاننف وام شب.الاذن باج القناء لابجل التزيين بالقرظة ودام ,على
الرجال حداف اللحية ( فبلغ فاكن عه دكتيع أسددال لها سسيةوين يعفابت )رجز رامدان ظ
زن نزد (.ابن مسعود رضوالله عنه فقالت قد بلغنى انلك قاتكنت و كنت ) يعتى مسا رسيده |
أشيت كموض كفت

جنين وجنين ( فقال

ومالى لاألعن من لعن رسولالله ومن

هوفى

كتابالله) ا

بفىابن مسعود كفت كوه اعنتتكامناركن لعزت وكردم است رسولالله واتراك
'نت
دركتاب اللهلست( ققالت الْقْدْ قرأتمابين اللوحتين فا وحدت قرة ماشول د لان ل
ماسم )ربجم ممه

ا

ا
|

1

مط
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ااء والآ ن على الخلاف المذ كور من سصهرمفهعليهالسلام
شة ك
ياقي
الاخماس الاربعة الي
الى الامام او العأكر والتغور او مصاط المسامين وافلىتأويلات النجمية ذووا القربى
الروح والقلب والسر والحق وهم مقربواالحق .تعالى شرب الحسب والنبسب .واليتائي

المتولدات هن النفس الحيوانية الباقبة بعد فناءاائفس محسب سطوات تجليات القهر
والمسا كين اهلماعضاء والجوارح وان السبيل القوى البشرية والحواس المس المسافرون
الى عوالم المعقولات والمتخبلات والموهومات والمحس_وسات هدم العقل واله_ال والوهم
ل ااهشلارة ذووا القرنى اهلمذين شاركوه فى يعض مقاماته عليهالسلام
والحس وقال باعض
واليتائى هم الذين انقطعوا _ادون الحق الى الحق فبقوا بين الفقدان والوجدان طلاب
الودول والمسا كين هالمذين ليس لهم باغة المقامات و لبوا متمكنين فىالحالات وابن
8لا يكون ه علة لقوله فلله و للرسول
السبيل همالذين سافروا منالحدثان الى القدم ك
اى نولى الله قسمةالفى' و بين قسمته لثيلكاون إى الفى' الذى <قه أن يكون للفقراء

يعبشون ه  8دولة د بغمالدال وقرىئ” بفتحها وهى مايدول للانسان اى يدور منالننى
والحد والغلية اى كيلا يكون جدا وق بينالاغنياء منكم * #سكائرونبه والخطاب للانصار

لانه ليمكن فالمهاجرين فى ذلك الوقت عَنىم فىفتحالرحمن اكويلا يكون دولة جاهلية

| يكم فانالرؤساء هنهم كانوا يتسترأون بالغثيمة شوولون هن عنزبز اى من غلب سلب
| فحعلون الاستتقلاك عال الغنيمة والاشفراد بهمنوطا بالغلية عليه فكل دن عات على و
مه

نسيّفقك

نه ولا على

الفقراء والضعفاء

شا منة ) قالالكاشى

( در هعالم اورردهكذا هلا

حاهديث دون

غنيم كرفتندئ مهتر :يشان نري بر :داشق بوازباق در بنرا اى خود محفة

اءذتيار 973و 1د

|ككناشق ونواتكران قوم ردرويشان
ورلا صق كيندىق وباق را باقواما

| لسكّه

كد

 5رس_ولالله شما راعى ونص_بى فخم را برداريد وبكذاريد ناباقى وا .قحمت

كنم خق سبحانه وتعالى انرا خاصة حضرت يغمير عليهالسلام كردانيد.و قسمت انرا

تت

زا فر دودكه حم قء عداي ودع باساشد ان ف
 0والجهزا اكه مد أكون شد مقور ساخت
ا كان

دست بست ميان عا يكرا از شما له زياده از حق <ود رداريد وفقرارا ابدك

ادحند ياروم ستاولد نكم در زمان جاهليت بوده ٠ وقيل الدولة بالضم ماتداول

|لغرفة اسم مايغترف اى ان الدولة اسم لي" الذى بتداوله القوم بهم ,فيكون مرة لهذا
كا
|لولالعاريشية كو كد يكو قرزل ,هفكقرها راك ود اول قوم عكظا زه داورلاد
وعرى لهذا لت
يهم كذا فالمعنى كلا يكون الفى' ع ت_داوله الاعنياء بيهم وشواوروه فلا يصيب

الفقراء والدولة بالفتيح معدر يعنى التداول وفيه اضمار محذوف فالمعنى كلايكون ذائداول
 3او كلا يكون امساكه واخذه تذاولا لاخر دونه الى الفقراء قوللى هى بالفتح .يمعنى
امال حالة سارة الى قوم عن 5وم تمك

اق سل الخالة الكاية الوح نحدث للانسساق

هال
(

فمسل لصتي

ات

©: 774

سَؤلاة العمل

از اموال واءلاك اهل دهها شوبرها كهمحرب كرفته نشود وفى عين المعانى اى قريظة
والنضير بالمدينة وفدك وخببر ٠ وفى انسان العيون وفسرت القرى بالصغرى ووادى
القرى اى سْلث ذلك م افلامتاع وشع وفسرت إى النضير وخبير اى ثلائة حصون

|ها توا اللكده والوطيح واللالم م افلىامتاع فودك اى نصفها قال العلماء كانت

|الغنائم فى شرع من قبلنااللة خاصة لاحل منها شى” لا*حد واذا غنمت الانبياء عاييمالسلام
جمعوها فتنزل نار هنالسماء فتأخذها فخض نينا عالليسهلام من بينهم بأن احلت لهالغتائم
|قال عليهالسلام أحلت لى الغنائم ولم تحل لاحد قبلى ي فلله وللرسول كه يأمران مااحنا
 ١وق 78ل لاطتززمة اطع :دواعي" اله“عليه الامالفط دون( زوك ])
| عن مرا نالخطاب رضوالله عنه ان ا«وال بىالنضير كانت مما افاءالله على رسوله مما لم
| بوجف المسلمون عليه فكانت لرسولالله خالصة وكان بنفق على اهله هلها نفقة سنة وما

| نهَى جعله فاىليل والسلاح عدة فيسيل الله © ولذى القربى * وهم بنوا هاشم وبنوا
| المطلب الفقرآء هنهم لما حرهو|ااصدقة اى الزكاة وروى ابو عصمة عن الى حتيفة
رحمه الله انه جوز دافلعزكاة ان الها شي وامناكان لاجوز فىذلك الوقت ومجوز النفل

بالاجماع ك
وذا جوز النفل للغنى كذا فى فتاوى العتابى و ذ كر فيالحيط بعد مذاكر
هذه الرواية و
(روى ) ابن ساعدة عن الى بوسف رحمةالله انه انمه لصدقة ى هاشم

عضوم عل بعتن ولا اذى الصدقة عابم وعلى موالهم من غبرهم كذا فالىهاية وقال فى

شحرالا نارعن الى حنيفة رحمهالله انالصدقات كلها جائزة على بنى هاشم والحرهة كانت
فى عهد الى عليهاللام لوصول حمس الس الهم فلما سقط ذلك ونه حلت لهم
الصدقة قالالطحاوى وباطواز تأخذ كذا فى شرح الوقاية لابن الملك وا
فليتائى  6جع
وتاملتماشطاع الصبى عن ابيه قبل بلوغه وفى سائر الحيوانات قهبنلامه ويافلمساكين #

جع هكين وفتح ميمه وهو من لاثى' له اوله مالا يكفيه او اسكنه الفقر اى قلل
خزكت الال لمشت 6قالقاموسن زهو املنسكان فنويه اصلية لانون جمع ل
وذلك

محرى عاءه الاعاريب الثلاثة  0وات الممفكلن  5ا #الملتافر البعيد عن ماله وسمى به

ملازمة له  !5تقول لاص القاطع ابن الطريق وللمعمر ابن الايالى ولطير الماء ان الماء

| وللغراب ان دأبة باضافة الانن الى دأية البعير لكئرة وقوعه عام! اذا درت والدأية
الحنب قال اهل التفسير اختلف فى قسمة الى قلى سدس لظاص اديه و يصرف سهم

14ل تازه القكدة وسائر الماجد و يصرف مابق وهى حمسة اسداس الدتة الى

لسارت اه التى يصرف |ابا خمس الغنيمة وقلى مخمس لان كذرالله للتعظيمويصرف
كم سال

مط ا 1ا
2لنقنة ةو شرن الا ن سهم الرسول عها
للسلام الى الامام على

ان

والتغور على آول وهو الاصح عندالشافعية والى مصاط الللمين

| على قول و قلى بمخمس حمسه كااغئيمة فانه عليهالسلام كانيقسم الس كذلك ويصرف
ْ الاحماس الا
يريع
شة ك
اما
ء

اى كان شَسمالفى' احماسا ويصرف الاحماس الاربعة لذى القزبى

الجزء الثامن والعشرون
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كارك 1ور مو]ارده و ميرحد مسد ساس وسور جو دم -
عو:سي
فىالسفينة والراكب ااختلصتفعىارف متطى اللعير حمعهركب و ركان وركوب واختص
الركاب بالمركوب والمعنى ماقطءتم ولهاشقة بعيدة ولا لقم مشقة شديدة ولا قتالا شديدا
وذلك و انهكانت قرت بى الاضير على ميلين منالمدينة وهى ساعة واحدة بحساب الساءات
النجومية فذهبوا المها مشيا وماكانفهمراكب الا النىعليهالسلام وكان يركب حمارامخطوما

بليف على ماسيق اوحملا على ماقاله البعض فافتتحها صلحا من غير أن محرى ينهم مساغة
كا“ن قهال وما أفاءالله على رسوله منهم فاحصاتموه بكد العين و عرق المبين © ولكن الله

يسلط رسوله على من يشاء 6هاى سنته تعالى جارية على أن يسلطهم على هن إشاء هنااعمدهم
تسليطا خاصا وقد سلط النى عليهالام على هؤلاء تسليطا غير معتاد من غير أن تقتحموا
ضه
وم فيه
مضايق الحطوب وتقاسوا شدائد المروب فلا<ق لكم فى اموالهم يعنى االا
اليه يضعه حيث يثاء فلا بقسم قسمةالفناتم التى قوتل عاءها واخذت عنوة وقهرا وذلك انهم
طليوا القسمة كخيير فنزلت  8والله على كل شى” قدير  #فيفعل مايشاء كا يشاء نارة على
الوجوه المعهودة واخرى على عيرها
نيهي كه آممانش از.فيض خود وهداب ٠2 .

تنها جهان بكيرد بى منت سناهى

اغلى ان الفيضى:الا لنى الفشائض يمن ادل :ساسة,قلك الببالك ةعرجقشمين إارباويهت
المحض .من خزالة اسمه:الوهات.من غير تعمل من العامل فيه هن ركض خبل الية الصالة
و هن سوق ركاب العمل الصا من الفرا نض والأوافل فهو مقطوع الروابط من جاب

السالك العامل فليس لاسالك أن يضيف ذلك الفيض والوارد القلى الىنفسه بوجه املنوجوه

ولا الى الاجمسال الصادرة منة يسبب الاعضاء والجوارح بل يتركه على صرافة لوحب :الرباق| .
و طراوة العطاء الاءتنانى والايةالسكرعة دالة هذا القسم واما مشوب بشعمله فهو من /

خزانة اسمه المواد فله أن يضيفه الى نفسه واعضائه وجوارحه ليظهر اثره علماكلهاوالاية
الثالثة األناية تشير الى القسم الثانى وقد حمع ببينهما قوله تعالى ألكالوا من فوقهم ومن نحت
| ارجلهم فان الاول:اشارة :الى الاول والثانى االاثىانى وأراد برسوله رسؤل القابٍ واتعاسمئ

| القلب بالرسول لان الرسالة هن حضرة الروح الى النفس الكافرة والهوى الظالم بدعوتهما
| الىالحق تعالى بالاعان والهدى هه ما افاء الله عبى رسوله من اهل القرى  4نيان لمصارف

الفى” بعد بان افاءنه عليه صلىاللعهليه وسلم هن غير ان يكون لامقائلة فيه حدق ولذالميعطاف
عليه كا نه لما قبل ما !فاءالله على رسوله من اموال نى النضير ثى” لممحصلوه بالقتال والغابة
 ١فلا بشم قسمة الننائم فكأنه قبل فكيف يقسم فقيل ما افاءالله ا قال فى بر هان القرءان
قوله وما أفاء الله بوعده مأفااء الله بغير واو لان الاول مءطوف على قوله ما قطعتم هن ايئة
والثانى استئناف وليس لهبه تعلق وقول من قال .دل منّالاول مف عند ١كي المفسرين
انتهى واعادة عن

العيارة 1

لزيادةالتقرر وواصيع اهلىااقرى هو ضع ضمير ثم الاشعار

( ازاموال )
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حول الثى” الخ مافارّق اغنه اؤان:لم "يكن ذلك التحؤؤل مسشنو 8بالمصوكل له والمبل هنا
علىهذا المعنى لأمحوجالتىكلفنةتوتبيهلاقالال وكلة على تؤيد الشانى وقال |
ركان الفى” الغنيمة فد أفاءالله على رسوله حعله فداله خاصة وقال |
م
أفاءالل

الراغبٍ الفى” والفيئة الرجوع الى حالة حمودة و قبل لاغثيمة الى لايلحق فا مشقة فى

قال بعضهمسمىذلك بالف' تشبيها بالنى' الذى هوالظل انها عبلىرجعان يعأضشهبرمف الاىعرباعضض

ظ الدنيا مخرى تحرى ظل زائل والفئة الماعة المتظاهرة التى

| افلىتعاضد وقال المتطرزى فالمغرب فىالفرق بين الغنيمة اولفى' والنفل انالغنيمة عنابى
 ١عبيد مايل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة وعكنيا أن اين وسائرها لعد ال

للغائمين خاصة والفى” مائيل منهم بعد ماتضع الحرب اوزارها و تصير الدار دار اسلام
وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولا مخمس وااتنفل مابنفله الغازى اى يعطاه زيادا
علىسهمه وهو أن ول الامام اوالامير من قتل قتيلا فله سايه اوقال للسرية ما ألم |
فلل ربعه

او لصفه ولا حمس وعلى الامام الوفاءنه وعن على بن عدى الغدمة اعم

اقل والفى' اعم من الغنيمة لابه اسملكل ماصار للمسلممين عن أمواك أحهل اشرك|

قال أنوبكر الرازى فالغدمة فى' وازية فى" ومال اهل الصاح فىأوالخراج ف

لان ذلك كله مما أفاءالله علىالىلمين من المشركين وعند الفقهاء كل ماحل أخذه من
يي ف
|  3فهو فيلويم افير انام 0

م0
0
س5دكد
25سك

دن 1

0
يعدالننى  68خلا وهو جماعة 1الاة

ا الحدلة اواا

خائل

لابه مختال

واجمع اخيدال وخيول كافالىقاموس وقال الراغب الخبلاء التكبر من مخيل فضالة تترا
وان
 0عدا فوْطماء ال
أى للانسان من نفسه ومنها نتأول لفظة  3لما قبل انه
ا الل قاتك عل

كلواحد نكمارما و 0011
فى

تى فهذا للفرسان

| وقوله؛غليه السلام عقوت لكم عن للليقة.إبلين! سود اتلرااس الى  4لفل رمات
عان سمى ذلك لعتّقه هن|اعيوب و سلامته مانلطعن فيه |
عتيق ومن فالعتق ماأنواه س

بلاطي انق ه ومءية كاجاللكية اللئت الىلسعلالها امن عيب« الريق الانه الم.عليكها ظ

ملك قط واذا ربط الفرس العتيق فى بدت 'بدخله شيطان والهحين الذى انوه عربى |
| وامهتحجميةوالفرق اعظنمالبر ذونة اعظم منعظمالفرس وعظمالفرس اصلب ونأفل والبر
فسرس
لفر
انال
ول م
ذونة ام

أسرع منه والعتيق عنزلة الغزال والبرذونة متزلةالشاة والفرس

برئ المنامات كنى آدم ولا طحال لهوهو مثل لسرعته وحركته كأ َال للبعير لامرارة |
ركاب 5ه هىمابركي من الابل خاصةكمان الرا كب عندهم زا كيبا|
لهاىلهجسسوارلةا#

كاب
ريراوام
لاغ

الفرس فانهميسمونه فارسا ولا واحدلهاه واللتطولملكا تمتها 0

اللو لكان ركورون
لق 2

<>72 575 55

7271771270 712131 71-719120: 7

5

كشت.-نطقت

ةق

1 35- <2:ت

لد ٠ 7

نت >><

وكانتٌ العحوة خير اهوال ى النضير لام كانوا تاوما و للد

وعرها يغذى َس

5

00 512201 0 6الا1

) العحوة مناطنة

الغذاء ) روى أك ادم عليه لسلام رْك بالعحوةمن الطنةوفىالخارى

من تصبح كل بوم على سبع رات محوة لميصبه فى ذلك اليوم سم ولا سحر قودجاء
افلىعحوة العالبة شفاء وانها ترياق اول البكرة وكفلىام بعضهم العحوة ضرب هن الثّر
١كير من الصتخانى تضرّبٍ الى "السواد' وما سه التى عاليلهسلام بثْده! الشتزرقة
وقد علمت انا" خل ى النضير وعن ان عباس رضى الله عَم هبط ادم مناطنة

ثلائة اشباء بالاسة وهى سيدة ريحان الدنيا والسنلة وه سيدة طعام الدنيا والمحوة
| وهى سيدة كار الدنيا وفى الحديث ( ان العحوة هن غرس اللْنة وفها شفاء وانها ترياق

بح فى شحره ويستغفر لكاله وانه هن
اول الكرة وعايكم بار البرنى فكلوه فاسنه
خير تمرك وانه دواء وليس بداء ) وجاء بيت لاتمر فيه جياع أهله قال ذلك ممرتين ولا

تلفت العدرة كدق" الشاء الاق شرتو اللذوط !والخرق الوبن تلن الطلياف الفتونا
قال بعض أهل الاشازة يشير الى د قطع اه محة الديا من ارض قلمه بأم الله

وحكمته المقتضية لذلك الامس بالقطع وهم الحرمون انقطعون عنالدنيا ومحبتها وشهواما
ولذانها التو خيتون الى ريو الشاوك الى ال بتركة لتقل نعطفة#التبنوغغللة انلز
و نحلية الروح والى من رك الدنيا فى ارض قليه قائمة على اصولها على حالها باذن الله

وحكمته البالغة المقتضية لاشَائها واهلمكاهلون المكملون الواصاون المواصاون الذين
ليس للدنيا ولا للا خرة عندهم قدر ومقدار مازاغ نظر ظاهيهم ولا بصر باطتهم البهما
لاشتفالهم  0الله اى بذا

و

تك ةا

نيهم قال فى حقهم رجال لاتلهيهم

مخارة ولابيع عن ذكر الله وليذزى الفاسقين الذين خرجوا هن مقام العرفة والعرفان

وما عرفوا ان للحق عادا ليس للدنيا والا خرة عندهم قدر ومقدار ومازاغ بصر
ظاهى ".م ولا نظر باطنهم الما وطعئوا فنهم بمحية الدنيا وذسبوا احلبهاملشبواتالموانية
0

لهكماذ بون (قال الحافظ )
اللسمانية فأخزاهم الله بشؤم هذا الطعن والله يشهد ان

سربه كردم درين دير مكافاثف ٠ بادرد كشان هركه در افتاد بر افتاد
نح
سه  31على رسوله #ه شروع يزان تالا الخد قن انالك الاق حكن |
ولقطع |
بأنفسهم من العذاب العاجل و الآ جل وما فعل بديارهم ويلهم املنتخربب ا
| وما موصولة مدا وقوله ما اوجفم خيره ووز حعلها شرطية وقوله ما او جم حدوايا

والفى' فاىلاصل يمنى الرجوع وافاء أعاد وارجع فهو على اصل معثاء هنا والممتى |
| ما أعاده اليه من مالهم اى جعله عائّدا ففيه اشعار بأنهكانحفيتا بأن يكون لعلهيهالسلام
ظ وانما وقع فى أبديهم بغير حق جفعرهالله الى م_تحقه لانه تعالى خلق الناس لعبادنه
 703 ,ان لبتوسلوا 1
رأاسهم ورسهم وأ
الى مافارق عه د و

لاعت فيل لخدن أن يكون للمطبعين 0

اعلااع من أطاع فكان أخوه الم  3اع هذا معنو آنة حر الل
الاشبر > 3وز  3يكون معنناء صصيره

له فالءود على هذا ععنى |أن أ

(.حول )

ج4 1"* 22ه
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الكوعة المكجرة بكونها قرببة من الارض والطيبة القرة قال الراغب فيالمفردات اللين
ضد الخشونة ويستعمل ذلك فىالاجسام ثميستعار لاخاق ولغيره املنعانى فيقالفلان لين

وفلان خشن وكل واحد هنهما يمدح بطهورا ويذم به طورا حسب اختلاف المواضع

وقوله ماقطعتم مناينة اى من نخلة ناجمة ومخرجه مخرج فعلة محو حنطة ولا مختص بنوع
منه دون نوع التهىوالمدنى اى ثى قطءتم من مخلة هن يلهم بأنواعها وقبلالاينةضروب

النخل كلها ماخلا العجوة والبرئية وها أجود التذل 8اوتركتموها » الضمير لما وتأنيثه
هحنمة فلاتملك لها ق8ائمة ه حال
لتفسيره بافلليىنةقمواله تعالى ماشتحالله للناس ر
منضمير المفعول #عل2ى .اصولها  6ا كانت هغنير أن نتعرضوا لها بثى” من القطع

جع اصل وهو ماتشعب نه الفرع يإ فباذن الله  #فذاك اى قطعها وتركها بأعرالله

فلا جناح عليكم فيه فان فىكل منالقطع والترك حكمةومصلحة  9ولنزى الفاسقين »
اى وليذل الهود الخارجين عن دائرة الاسلام اذن فىقطعها وتركها فهو علة لحذوف
هَال خزى ل

لحقه انكسار اما هن نفسه وهو الماء المفرط ومصدره الخزاية واما

من غيره وهو ضرب من الاستخفاف و«صدره الخزى أذزالله فقطىعها وتركها لانهم اذا

رأوا المؤمنين _تحكمون فى اموالهم 5ف احبوا ويتصرفون فيا حسما شاوًا من القطع

والترك بزدادون غيظا ويتضاعفون حدمرة وذلك ان رسول الله عليهالسلام حين أمى أن
تقطم تخبلهم وتحرقةالتالهود وهم بنوا الاضير يعماد قدكنت تنهى اعلنفسادفىالارض
فا بال قطع اانخيل واحراقها فش ذلك على النبى عليه السلام وكان فىأنفس المؤمنين
ايضا من ذلك ثى” فتزلت وجعل ام رسولالله امه تعالى لاله عليه السلام ماينطق
اعلنووئ:واستدل يه بعل جواز هدم ديار الكفرة وقطع اشجارهم مثمرة كانت أوغير
انت مانلالوان ليستيقوا
كن
مثمرة واحراقزروعهم زيادة اغيظهم ومخصيص اللينة بالقطع ا

ام ليكونغيظهم أشدوقال
رنت
كنكا
لوا
اخبل
لا'نفسهم العجوةوالبرنية اللتينها كرام الن
ان العتيقوالحوةكانتا مع نوح فىالسفينة والعتيق الفحلوكانت العحوة أصلالاناث كلها
فإذا اشلقعبلوىدقطعهاوظه رمن هذا أناللونهوماعدا العجوةواابرتىهن انواعالقربالمدينة
ا و البرتى بالفارس.ة <لى همارك اوجيدلان أدله برنيك فعرب ومن انواعالعمرديئة الصيحانى
| وفى شرح ميا لانووى ان انواع الغر مائة وعشرون وففاررع المدنة الكس للسب..د

النمتودى أن اتواع الث بالمدينة الى أفكن جمعها بلغت مائة و بضعا وثلاثين تووافقه
اد علىماذ كر أ
زعل
ملاول
االذنكروهوى قا
قول بعضهم اختيرناها فوجدنا | كثر م

مسجميسم

حدث بعد ذلك واما انواع المر بغير المدينة كالمغرب فلا نكاد خصر فقد نقل ان عالم

|سكل الى عالم سلحماسة آبراهم بن هلال أله عن حصر أنواع
فاط دين نان ر
القر بتلك البلدة فأرسل اليه حملا او حملين هن كل نوع أكمرة واحدة فأرسل اليه هذا
ما تعاقى به عام الفقير و أن تعدوا نعمةالله لاتخصوها وفى نسق ,الازهار :ان هذه اللمدة

نان سين التوزى_ولهوىا خض الاون رإولى من على التسخل. .واه فى نظابة الفسغ |

الجزءالثامن والعشرون
عله لازم 2

©  +خا

معدا الإتحره:كنا لان للاضتهى'انتناء الخراة لتصؤل الفتوظط واتق]أ

لا خرةلاقلوفقير
جه أمباناهمانوا منعذاب الدنيابكتابة الجلاء لامجاةلهممبنعاذا

لايلزم نمجناتهم هن عذابالدنيا أن لايكون جلاؤهم من قبلالعذاب وانما لميكنمنهبالنسبة
الى عذاب الاستئصال والوجه فىجلاتجم انهم قصدوا قتلالنى عهاللسلام وقتله شرمن ألف

قفتألخذوا بالجلاء لعوتوا كل بوم أاف مرة لان انقطاع النفس عن ملوأفاتها بمنزلة موتها
جننس العمل قال بعض أهل الاشارة واولا انكتبالله علىهودى النفس
فجاء الجزاهم
ونصرانى الهوى جلاءالانفلاخ هزديار وجوداتهم لعذمم فىطلب الدنيا وحيتها ولهم
ق#احر لااعن عدات :ار الفطلحة عر  6لوفاهم الطيعة ومستحدناتمم المسية « ذلك #
أى ماحاق مم وسبحيق

| 0م

(رسوله  4خالفوا
أى سيب ام ٍِشاقوا ٍ و

| امهها وفعلوا مافعلوا نما حكىعنهم املنقبائم والمشاقة كون الانان فىيشق ومخالفه شق
كنان فهاهناللهشد يدالعقاب  6له فهو نفس اطازاء حذف
©من يشاقالله »#كائنا ه
و

العائد اوتعليل للحز آء المحذوف اى يعاقبه الله فانالله شديد العقابفاذا لهم عبقشاديد
ايضا لكوم من المشاقين و 0مفاكلانشسرطية حقيق للسيدية بالطريق اليرهانى وفه اشعار

نلعصيان ةا 5
أن الخالفة متضى المؤاخذة هدر قوتها وضعفها فاخذر الموامنون م ا
لتك أنادتك ادكلمعمو جيه لخ واهرارع التي ترروا

اعلم انالله الذى هو الاسم الاعظم جامع يع الاسماء الالهة المنقسمة الى الاسماء الخلالية
القهربة واعممالة اللطفة كط فيه استدعاء احد الشقين من التحليين المالى والحلالى

كو
ميخي "لتر نوكلاه ل لوم الل
بن بطلك؟ لالت" نه 'اللطفت واعلران ولحو
الافاقك" اعمال "فهو نز ععل!ذتنرق نا لاقتشئ خكنث" البالئة اعطاءه!أياء.واعو فقتل
التحكم الذى لاوز باانسية الىالله تعالى ما قال تعالى واملنناس من يعبدالله على حرف
فآن اصاه خير اطمأن به وان أصابته فتنة انقاب على وجهه ( قال الحافظ )
درن م ككل

رادت مود روبى

.

جنانكة برورثم ميدهند ى روم

والمشاقة مع الرسول عليه السلام المنازعة فىحكمة امسله' ونهئه أمثق اسان المطاؤاتة الانن 
وَاختلاف اعدادها وقر ام ما خهرا وَسرًا ومنل اسار الناء"واختلات؟اجكانها ومل ١

احكام الحم ومناس_ك ونحن امنا بمحض الامتثال والانشاد وما كلفنا ععرفة اسرارها '

وحقا مها والنى عليه اللام مكعال  -وجلال برهانه شول ان أتبع الا مابوجى |
الى وقال ين حم بالظو اهس والله يعم السرا أقروله فانالله شديد العقاب وم غن شدة عقابه

| استلاء عبده بامتثالهذء الاشياء مع عدم تكايفه اياه مر فةحمَاسَها والمراد بالعماب الاتعاب

والا فالاحكام من قبل الرحمة لاالعذاب ولذا هن قال هذه الطامات جعلها الله عابنا عذابا ١

| من غير تأويل كفر  8ماقطءتم منلينة  #ماشرطية نصب َطيتم والليئة فعلة نحو حئطة |
ْ منالاون على اأصنلها لونة فياؤها مقاؤبة عن واو لكسرة ماقلها نحو دة وفيمة وتجمع
| على ألوان وهى ضروب الاخل كلها وقبل هن الاين ومجمع على لين وأليان وهى النخلة
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حتى لوكان المشاهد فىالعالم الا علىالولفوح الحفوظ بل ففعماتلعلاهللى ما تعلق مششة الله

باده لشاهده فىان واحد وقد يشاهد الممتنع والحال وعبر المناهى ١
من
عشاهدة احد اياه ع

نوع مشاهدة  5نجده فى وجداننا وكل ذلك من غى اب صنع اللهوجعل |أبعض التصر |
ههنا حازا اعلنمشاهدة اند خا

5نون الة لمشاهدها و كون

متنا باعتارها حت

لولاها يِكونهو فىحكم المفقود وهذا الاعتار اورد الابصار فىمقام البصائر فقالفىنفسيره
| فاتعظوا وانظروا فها نزل جم ياذوى العقول والبصائر وهذا اهلواليق بشأن الا تعاظ
البشرية والاصيرة التى هى عاينلاب حين ما كانت مجلوة خاصة بالعقلاء اللانعين للخطاب

ماناض.لتلان واإمام ممه جد فاليا زالوتمكة ,التو الخلوة قود قالعواء وحيله

| البعض الا آخرعلى حقيقته فقال فتفىسيره فاعتبريا هعانين تلك الوقائع لمكنال |
القولين واحد

١

اذعرد

البصر المعاين لاشيد الاعتبار بلا بصيرة ف

حة رثى الوسيط

معى

الاعتيار النظر فىالامور ليعرف بها ثبى” آخر من جنسها قال محى بن معاذ رحمدالل من لم
حي للداة اليتق عللنارعظة وقد اتدل اليه عل احة القباعن من يحك ناه أحى
| جاوز من بحَال] الى حال؛ وجبلها علا فىحكم ما هما مالنمشاركة المقتضية لهمافصل

| اكب بالاصوليةواشاز اهل الكتاب ,الى..هودى_ النفين ,ونصراى الهوى .وانما نسينًا
اوالتخير إاللىفوى زواليود إلى النفس «لغلية عطلة النفين ذفان الهوى بالنسية ,الى النضى |
| كالروح بالنسية الى المسم البدى ولهذا المعنى قبل الهوى روح النفس ينفخ فها هوى

| الشهواتالخيوانية وجهوى الىهاوية المحم والله تعالى يستأصلها من ديار صفاتها الظلمانية
| بالصدمة الاولى هنقتال|

شر الاول وظنوا ان حصون طباعهم الردرئة كلهم عن الانسلاخ

| هن صفامم الخسيسة فنااهم الله بالتحلى القبرى وقذف فىقلوب النفس والهوى رعب

| المفارقة بينهما فانكل واحد «نهما كان متمسكا بالا خر نمك الروح بالبدن وقيام البدن
| بالروح مخرنون بوت صفاتمهم بأبدى اهوانهم المضلة و شوة أبدى الروح والسر والقاب |
لغلبة نوربتهم علها فاعتبروا ياوالى الابصار الذين دصار اق تعالى بصرءعم كا قال فى
| صر وبى سمع ونى يبطش الحديث بطوزه و©لولا ان كتيالله » حكمعلهم #
ددعل

اظ

اده
عبائضي هق الخلاء يه

الشأن المقدر 0ولولا 1

2

ا

على دلك

الوجه الفظرع

وقد

الله خيرها واللجاة ف حل  00 3يعنى واولا

فدنيا  6بالقتل والسى كمفمل
كات لله عليهم الملاء واقع فىعامه اوفى لوحه « يم ال
| .بدنى قريظة منالهود قال بعضهم لما استحقوا مجرههم العظم قهرا عظها اخذوا بالجلاءالذى

| حبزمو اق اسرلى شر 0
كالوول اكنعلننا علهم ان اقتلوا انفسكم اواخرجوا

|

| من ديار م ماأفعلوه الى قايل مم مع أن قه احجمال اعان بعصم لعد همدة وايمان من تولد |

منهم  3ولهم فىالا خرة عذاب النار  استناف عير متعاق محوابولا اذلو كان معطوفا

الجزء الثامن والعشرون

©

٠٠ هه

افلىديار 0لمَل ربنون ديارهم على وفق ماسيق وايضا كيف ماكانالاخراج هنديارهم
وه حربة ابحيظك بان الدار ماله هوت فعحوز اخراب بعضها واشاء بعضها علىمقتكى

الرأى فيكون الخروج منالباقى على ان الاخراج لاقتضى العمارة اذيجوز أن يكون

باخراب المساكن والطرح منها قال سبل رحه الله يخربون بوهم بأيديهم اى قلوهم

البدعي! وى كنتيفب الاسيرانة محلبيت,داين :ودل يخؤاين إذروق ناطق وان |فد د.ا

خرانى باطن بظاهى سسرايت كرد وخانةُ خود نيز خراب كردند  #وأندى المؤمنين »#
حيث كانوا محر بونما ازالة لمتحصنهم ومتمئعهم وانوسيعا لمجال القتال واضرار اهم و اسناد

هذاالهم لما انهم السبب فبه فكأنهم كلفوهم اياه وامروهم به وهذا مافى قولهعليهالسلام
لاعلنله من لعن والديه وأعوبلاكقورله عليها لسلام هن ليكبرالكبائر أن بعت الرخل

والديه ,فقالوا'وكيبا تسب لوج والداية فقال ,يشان الريجل في _أناةفست  112ويف

ر
مصون
امه فسب امه ٠ شَول الفقير فيه اشارة الى ان استناد الكفار الى الح
اوالا
وان اعمّاد المؤمنين على الله الملك الغفار ولاشك ان من اعتمد على المأ من الحقيق ظفر
كازص فية اماق واخرالم.ومزة التق إلى كاسورئ اه :تفال رتصير خبيئز انارمنينا ف حازايه
وان الانسان شان الرب فرعا قل المرء نفسه وتسبب له قهدم يبانالله قصار ملءونا وقس

علىهذا حال القلمب فانهبدت اللهواجهد حتى لايغلب علايلهنفس والشيطان ( قال الحافظ )

, اكة كاه كاء برودسنت اه هن باشد
من أن نكين تشليان مسح نستام ٠
فاعتبروا يه بس عبكريتريد  8يا اولىالابصار و اى يااولىالالباب والعقول والبصائر
يعنى اتعظوا يما جرى علبهم هانلامور الهائلة على وجه لاتكاد تمتدى اليه الافكار
واسَوا مماشرة ما أداهم اليه منالكفر والمعاصى وانتقلوا من حال الفرشّين الى حال

أنفسكم فلا تعولوا على تعاضد الاسباب كنى النضير الذين اعتمدوا على حصونمم ونحوها
بل توكلوا علىالله تعاللى وفى ععن المعانى فاعتيروا بها خراب جميع الدنيا

جهان اى سم هلك جاويد نيست

١٠

زديا وفادارى أهيد سست

والاعت.ار كلخو املنعيور ,وهو الحاؤنة:مناثى "الى ثئ ا :لهذا :سميت العبرة غيرة

| لامها تنتقل من العين الى الخد وسمى اهل التعمير لان صاحيه بنتقل هن المتخيل الى

|المعقوك! وسميت .الالفاظ .عبستارات لإلما انيقل المعاتى من .ليان القائل الى عقل المستجع
| وشال السعيد من اعتبر بغيره لانه ينتقل عقله ٠ن حال ذلك الغير الى حاله نفسه

ازوعك تبان نكي سند
جو بركشته متى در افتد بند
|
| والبصر َال لاحارحة ااناظرة وللقوه التىفا وكالبالقات المدركة يريج غير اكد
| يشال لاجارحة بصيرة كمافىالمفردات قال بعض التفاسير الابصار حمعبصر وهو ما يكون
| فىاازأس و .ه يشاهد عالمالملاك وهو عالم الشبادة <تى يكن بينالزن والمرتى مقدار
عد |الاف.سءا نه يث_اهده فى طرفة عين بوصول نور من حدقةة العين الىالمرى حكابة

ل|لرراق .والعفيرة افلىقابكالبصر فىالرأسوا يشاهد علمالملنكوت وهو عالمالغيب
6
الس ع
(حق )

ج># 55
ك0

سورة الحغر

ثم جوزيه فقيل ددع حصينة لكوما حصنا لامدن وفرس حنصاانن" الشكزاه حصنا

لراكه والمعنى ظنوا ان حصونهم منعهم ممنن بأس الله وقهره وقدم الحبر وأستد اللة
الى ضميرهم لادلالة على فرط ولوقهم محصانتها و اعتقادهم فى انفسم انهمفى عزة ومنعة

لاسالى بسبها قتقدى المسند فيد قصر المسد اليه على المند فان معتى قانم زيد ان زيدا
لمتك الاخاووأ :إالعىقودا واكذا متى_ الا يهان حصونم ليس لها صفة
المشكور :عر
غير المانعية ومجوز أن يكون مالعتهم خبرا لان وحصونمهم مسثفعا على الفاعلية لاعهاده

على المبتدأ فان قبل ما المائع من جعل مالعنهم مبتدأ وحصونهم خبرا فكالنبهما معرفةقلت
كونمانعتهم تكرةلان اضافتها غميخرصصة وان القصدالى الاخبار اعلنحصون هفألناهم الله»
اى أمالله وقدره المقدور لهم © من حيث لممحتسبوا * ولم مخطر ب_الهم وهو قتل

و
لهمب
سشوكت
عف قوتهم وقل
صما
شنرف غسة على بداخيه فاأنهئ
اب ه
ل كع
اسهم
رئ
قلوهم الا“من والطمأ نينه بما قذف فبها املنرعب والفاء اما لاتعقيب اشارة الى أن البأس
ي+كن متراخبا ع:ظننهم الولسبب اشتارة الى انهم انما أخذوا بسبب اتجامم
لق5ذف الرى
ارعب
طهمعوهم النظر الىقدرةالله و قونه  8وقذف فى قلومم ال
قنفس
بأ
البعيد والمزاد هنا الالقاء قال فىالك.شاف قذف الرعت اثيانه وركزه ومنه قالوا فى
صفة الاسد مقذف لما ان قذف باللحم قذفا كلتانازه وتداخل اجز الهوالرعب الانقطاع
من امتلاء الوف ولتصور الاءتلاء منه قبلرعبت الحوض اى ملا” تهوباعتار القطع
وعحز
قبل رعبت السنام اى قطعته قالبعضهم الرعب خوف ملا" القلب فيغير العقل ي

ورق التدبير ويضر البدن والمعنى أثبت فيا الخوف الذى يرعبا
النفس ويشوش الرأى ف
وبملا* ها لان المعتبر اهلوثابت وماهو سريع الزوال فكهغوير الواقع وقال بعضهم
فلا يلزم التكرار لان الرعب الذى اشتمله قوله فأناهماللهعو أل الرعب و فرق بين
وين سانه'ودلت :الا بة على ان وقوع ذلك الرعس صار سيا فى أقدامهم
حصول اصله ب

واطملة فالفعل لامحصل الا عند حصول داعة مكتادة فاىلقلب
على بعض الاقعال ب

ووز 1ع الدااغلة” لأمكوان آلا أموخابه فكانك الافعان برها مسينتتدة الى الله هذا
النويفت ذا فاللياب  8مخرهون سِوتمم بألذيهم  3للد استئناف لبان حالهم عند
لزعب

“اى حر نوما بأبديهمل
دسوا

ما سَضوا مها من لشت والححارة افواه الا زقة

ولثلا نبتى بعد جلائهم مسا كين للمسلمين والينقلوا معهم بعض الانها المرغوب فيا
ما شل النقل والاخراب والتخريب واحد شال خريالمكان خرابا وهو ضدالعمارة

وقد اخرابه 'وخريه اى افسده بالنقض والهدم غير أن فىالتشديد مالغة من احليتكثير
لكزة البّوت وهو قراءة أنى مرو وفرق أبى عمرو بين الاخرابٍ والتخريب فقال
خرب بالتشديد يمعنى هدم ونقض وافسد واخرب بالهمزة ترك الموضع وقال اى انوعمرو
كرولها |
رنضي
تال
كيرن ويينوا
ابغ
سابا
وانمااخترتالتشديد لاالناخراب تارلكثثى' خر
خرابا واتما خرنوها بالهدم كايدل عليه قوله بأيديهم و أيدى المؤممننيينن ان قبل الببوت [
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الجزء الثامن والعشرون

| تعالى سبحللهالى قوله والله علىكل ثى' قدير قال مد جلاء نى النضير كان مرجع النى
ٌ عليه الس_للام من العن» كل

معه
اتات من الهحرة وكان فتح ى قريظة ج

هن الاحزاب

| فى سنة حمس من الهحرة وينهما سنتان وفى انسان العيون كانت غنوة تى النضير

فى دسم الاول من الس_نة الرابعة واخلاء بالفتح الخروج من اليلد والتفرق منه شَال |
اجليت القوم عن منازلهم وجلوهم فاجلوا عها و.جلوا اى اإرزمم عنها قان اصللى الجلو |

الكشف الظاهى ومنه الطربّة الملوتية بالجيم فانها الخلاء والظهور بالصفات الا لهيةم

عرف فى محله والجلاء اخص من الخروج لانه لاشال الجلاء الا لخروج الجماعة او|
| لاخراحجهم والخروج والاخراج يكون للحماعة' والواحد وقل فاىلفرق هما |
ان الجلاء كان مع الاهل والولد مخلاف الخروج فانه لايستلزم ذلك قال العلماء مصالحة |

اهل الحرب علىالجلاء من ديارهم من غير ثى“” لاوز الا ن و انماكان ذلك فى اول |
الاسلام لمنس_خ والاان لابد من قتالهم اوسبيهم اوضرب

هوالذى »#

الزية علهم 

اوسست خداوندىكه ازروى اذلال  #9اخر جالذين كفروا من الاهلكتاب * #سيان |

لبعض اثار عزته واحكام حكمته اى ام باخراج اهل التوراة يعنىنى النضير  #هن |
ديارهم  #جمع دار والفرق بينالدار والبدت انالدار دار وان زالت حوائطها والببت
لبس ست

بعدما أهدم ل

الندت اسم مينى سقف

مدخله من جانب واحد ى للستوتة ا(

سو اء كان حيطا نه اريعة اوثلائة وهذا المعنى موحدود فىالصفة الاا نمدخلها

واسع فتنا ولها ١

اسم البيت والبيوت بالمسكن اسم اخص والابرات بالشعركا افلىمفردات  8لاول الحشر | #
اللام تتعلق باخرج وهى للتوفيت اى عند اول حشمرهم الى الشام وفى كشف الاسرار

اللام' لام العلة" اى :اخراجوا' .للكون :سرهم العام اؤل' اطعما والحسر*اخزاج
| جمع من مكان الى اخر وكانوا من سيط لميصمم جلاء قط اكذان التقالهم من بلاد
.

الشنام

ا الحشة

ال جانت المديئة عن

وخر

فارس ودحلة

اختبار

مهم وحم قا

هن

والفرات قال الخليل ن اد

اخرج

< 4زاره

العرب ا

مدا الجزيرة هن حفر ابى

| موسى الى العن فىالطول ومن رءل يبرين وهو موضع محذاء الاحساء الى منقطع اأسماوة
| والعرض والسماوة بالفتح مَوْصمم بينالكوفة والشام اوهذا اول حشير ثم واخر حشير ثم

اجلاء حمررضوالله عنه اياهم هن حيبرالى الشام وذلك حين بلغه الخبر عن اعلنلىهالسلام

| لاسقعن دسان فى جزيرة العرب وقيل اخر <شرهم حششمر نوم القيامة لان الحشر يكون
بالشام  8ماظنلتم » ابا المسلمون  8ان ْرجوا 
لعو بأسوم 0

حصوهم 6

من ديارهم ذا الذل والهو ان

عددهم وعددهم جه وظنوا  7اى هؤلاءالكافرون

ظنا قويا هو عرسة اليقعن فابه لاشع الا بعد فعل اليقين او مائزل نزلته هه امهم مائعهم

| حصومم مزالله  4الحصون جمع حصن بالكسر وهو كل موضع حخصين لابوصل الى

| جوفه والقلمة الحصن الممتنع على اليل فالاول اعم املنثانى و محصن اذا امخذ الحصن

( مكنا )

5

٠

كلاسن الاش قتشااريى:وا
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كاالمزرمكة

ش

عورة المشر

جقالفوا .قزيميا عند الكسة علق  64عليه

الككى 'وماحد والع ل اقلاصتراريه ناقشيول اسه تعياكات اشتزقت إقوم هود يدينه بان امد

 .وجبريل امين رسول را خبرداد ازان عهد وان كه درميان ايشان وفك

اما عليه

السلام محد بن مسامة الانصارى فتح المبم وكان أخاكمبمالنرضاعة فقتل كميا غبلة
بلكاسر اى خديعة فان الغيلة أن مخدعه فيذهب بهالى موضع فاذا صار اليه قتله وذِلك

للاه
عناادل
اتنا

]امبنتم نطولهرإى"أفتكلا سنتوض] .فنك امن الع حرج

اليه فقتله ورجع الى النى عليهالسلام واخيره ففرح به لابه اضعف قاوهم وسلب قوتهم

وفى بعض الاخبار انه عليه السلام ذهب الى بى النضير لاستعانة فىدية فى شر من احا

اى دون العششرة فهم أنوبكر ومر وعلى رضوالله عنهم فقالوا له نعياأبالقاسم حتىتلم|
وترجع محاجتك وكان عليه السلام جالسا الى جنب جدار من سوم فخلا بعضهم سبعض
رنجل يعاو على هذا الببت
ندوا الرجل عملثىل .هذه المالة فهل م
وقالوا انكم لمج

فيلقعليه صخرة فيرمحنامنه فقال احد سادانهم وهو عمرو بن جحاش النذالك فال
لهم أحد ساداتهم وهو سلام بن مشكم لاتفعاوا واللهليخبرن يما هممثم به انه لنقضللعهد
الذى «اننا بوينه فلما صعد الرجل لياتى الصخرة انى رسول الله الخبر هن السماء بما اراد
القوم فقام عليه السلام مظهرا انه بِعَضى حاجته وترك ااه فىيجالسهم ورجع مسرعا الى

المديئة ولم لم هنكان معه من اصاءه فقاموا فيطلبه لما استبطأوه فلقوا رجلا مقبلا من
المدينة فسألوه فقال رأيته داخل المدينة فأقل أصحاءه حتى انهوا اليه فأخبر هم بما أرادت
سنوا النضير فندم المهود وقالوا أقخدبر بأحرنا فأرسل عاليلهسلام الهمحمد بمنلمة
راضلىله عنه ان اخرجوا من بلدى اى لان قريتهم زاهرة كانت من امال المدينة فلا

تكسناونى مها فلقد حممتم ا حممتم منالغدر فسكتوا ولم شولوا حرفا فأرسل اليم
المنافقونأناقمو | فحصو نكم فانا مدع فارسلوا ألورسولالله انا لانحخرج ٠نديار نا فافمل
مابدالك وكان امتولى|مى ذكلسيد بى النضير حبى بخنطب والد صفية اءالمؤمنينفاغتر سول
المنافقين فسار رسولالله علبهالسلام مم المؤمنقوهو عحلمىار مخطوم بلرف وحمل رايته على
رضى الله عله حت يزل مهم وصصلى العصر اغنهانهموقد نحص نوا وقاموا على حصمم برمون
خاصرهم النى عليهالسلام احدى وعشرين
النبلوا+حارة وزرنوا على الازقة ا

ليلة فلما قذفاله فى قلومم الرعب وأيسوا من نصر المافقين طلبوا الصاح فأنى علبهم
|الا الحلاء على أن بحمل كل ثلاثة اسيات على بعير ماشاوًا من متاعهم الا السلاح ٠بس
ششنصد شتربار خودرا بآراستند واظهار جلادت وده دفعها ميزدند و سرور كويان

از بازار هدينه كذشتند  .خاوًا الشأم الى اريحا من فلسطين والى اذرمات من دمشق
الا,أهل ,تق .منهة,ال"أى الحقيق وال حى بن أخطب فانهم لحقوا مخيير ولحقت طائفة
بالحيرة وهى بالكسرة بلد شرب الكوفة ومسل من بتى 'النضسير الا زجلان .احَيْدهها
فيان ين عنيرابن روعت والثاف سعد بن وهب اسلما على اموا لهمفأحرزاها فأنزلالله
دىح السان عه  7917مه ياسع
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فالتسايح مختلفة فلكل موجود تسبسمح مخصوص بهمن حيثمافتضيه نشأنهكاقباعلض
الكبار فاذا رأيت هؤلاء العوالم مشتغلين بالذكر .الذى أنت عليه فكشفك خيالى غير
الاذكار فهوالكشف الصحب.ح انتهى  9وهوالعزيز » ذوالعزة القاهرة ا©لحكم 
ذواطيكثة الياهرة وفىاءراد الوصفين بعد التسسح اشارة االلىباعث له والداعى كك لان

العزة أثر اللال والحكمة أثر امال فله الاتصاف بصفاتالكمال وفىالتأويلاتالنحمية
سبح لله مافىالسمواتالغقولعن معقولاتمم المقتنصة بشبكة الفكر بطريق ثرنيبالمقدمات
وتركيبالقياسات واقامة البراهين القطعية والا دلة القكرية اعدم جدواها فى تحصيل
5

فان ذابه ميزهة عن التعزمهات العقدة المؤدية الى التعدل وما فىااسموات التفوزين

:التشبيه النفمى كاقال:لبنكثله شى
انلتغسينه .ذبالته المطلقة متامعةللتنزيه::العقلى و
0

لزه
وهوالسميع البصير وهو التشبيه فحمعتذاهه المطلقة باحدية  1بت

والتشبيه دفعة واحدة يرث يكون التنزءه عين التشبيه والتشبيه عين التنزيه كاقالالعارف
ونت آمانا انادف سيدا )
افق تدس 'سر( فان قلت اضرق وكنت سد داه ك
فان التتزبه شحةأسمه الاطن والنشبه أشحةاسمه الظاهص فافهم جدا وهوالءزيز المنيع

عنام إنرينه مغينر .التتزينه الحكم الذى فى كانهأن ,لانشام يمراعين) الت به (دذي)
ان رسول الله صاللىله عليه وسام 1ا قدم المدينة صا نْ النضير كا”مير وهم رهط هن

الهود من ذرية هرون أخى موسى عليه الام قال السيلى رحمدالل ونسيتهم الى هرون

صدبيحة :لان النئعليم السسلاما ,لقماالفنة ررضت اللاعنباأيات يونين أبشطيا سيد ان النضير
وقد وجدها تكى لكلام قلي لها أبوك هنون لامك موديا وبعلك مد عابهم السسلام
واللديث مغرورف مشهور وفىعض الكتتنا اأمؤنلاد«الكافن .اين هرون .قزولواءاقزاسما
انلمديئة فىفكن ى اسواضق انتظارا لمثة النىعليهالكلام وكان هَال لهم ولنى فريظة
00

وس ط ارض
لام هن اول ايضًا وكان نوا انين وقرلظة وبنوا انماع فى

العرب من الجحاز وان كانوا جودا والسيب فذىلك ان بى اا ثيل 1

آغير علوم

العمالرق فىارض الحجاز وكانت منازلهم ينب والمحفة الى مكة فشكت بنوا اسرآثيل
| ذلك الى مومى عالليهسلام فوجه الهم جيشا وأمسهم أن شتلوهم وبلباقوا منهم أحدا

| ففعلوا ذلك وترك هنهم ابن ملك لهمكانغلاماحسنا فرقوا لرهثجموا الىالشام وموسى
| قدمات فقالت بنوا اسراثيل قدعصيتم وخالفتم فنلؤاويكم فقالوا ترجع الى البلاد التى
| عَايا علها ونكون مفهراجعوا الى يثرب فاستو.طئوها وتناساوا ها:الىأن 'ذل علوم
الاوسوالزرج بعد سيل العرم فكانوا مهمالالىاسلام فلما عاكارغليهالتنلالمعاهد
التضر يعن أن لايكونوا لهولا عليه فلما ظهر عاليلهسلام اى علب نوم بدر قالوا فها
||

بهم النى الذى نعته فاىلتوراة لاتردلله راية يعنى نتوان بودكه كبى بروى ظفر 5

ارايت اقبال و
كىسى سيفكند  .فلما كان .بوم أحد ماكان ارثابوا ونكثوا فخرج
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عَوْوةَ اللعير

س©“ظ 7771717172 7رك
ذ
تتجتبلللللاّاُوظُاُُُْْؤيؤُؤى]1ىلش لل١لا١ل١لسللس ىى ىذ]

والصفائيةوالاسمائية المشتملة على العلوم والمعارفوالقائق والحكم عاللىدوام والاستمرار

رضوالله عنهم غنائهم عن الناسونية ورضوا عنه ببقائهم بلا هونيته اواك حزب الله اى |
مظاهى ذاته وصقاته واءماله لااان حزب الله هم المفلحون اقياءهم شّومة اق تعالى ٠
واعزك

كان الدننا! وال خرة بومان متعاقبان متلاصةان فن ذلك يعبر عن الدنيا باليوم

وز الارعارقوشك ووكزابااوتكدة .نما يتن فكورتوا باذن اسان املخارءرذا ولادتكووا
من ابناء الدنيا فاتكم اليوم فيدار العمل والا<ساب وأ ثم غدا فىدارالا خرة ولا عمل
ونعم الدنيا منقطع دون نعم الا خرة ْمانهذا شأن الابرار واما المقربون فهم أهلالل

لاأعل الدارين وتعيمهم ماذ كر »نالتجليات فهم حز بالل قيقة لكمال نرم فىالدين
واطنا
ظاهم! ب
يمت سورة الجادلة بعونالله تعالى فى اواخر حمادى الاولى هن شهور سنة حمس
عشرة وماثة والف

تفسير سورة الحشر مدنيه وأا اربع وعشرون
م
مق بس اللهلوعن ازحم
ارض  #التدبيح تيعيد الله اعلنسوء وتطهيره عما
االفى
© سبح لله مافىالسموات وم

لايليق بشأن الوهيته ويكون بالجنان واللسان والالوالاول اءتقاد العيد تعاليه مما لايق
ولتجيد
بالالوهية و ذلك لان هن معانى التفعيل الاعتقاد بثى' و الحكم به ءثل التوحيد ا
والتعظم يمعنىالاعتقاد بالوحدة والمجد والعظمة واالحكم مها وعلىهذا المعنى ماثللتكفير

والتضليل ومثل الاجويز والترجيح والثانى القول بما يدل عتلعىاليه مثل التكبير والنهليل

والتأمين يعنى أن ول الله ك١بر ولالله الاالله وامين وهو المشهور وعندالئاس والثالث
دلالة المصنومات على ان صائعها متصف بنعوت الخلال متقدس عن الامكان وما شعه

والمفسرون فسروا ماق القرء ان من امثال الاأيةالكرعة على كل من الثانى والثالك ليم
تسبح الكل كذا فى بعض التفاسير وججهور الحتقين على انهذا التسبسسح تسبح باسان
العيارة والاشارة لابلسان الاشارة فقط مي الموجودات من العقلاء وغيرهم سبحه تعالى
لعتىالسبسح سكوايد كهونه ليق شتات شك م خدابرا  5مدتحق ,يناستت شق

تحقيقه فىاول سورة الحديد وفى مواضع أخر ٠ن القرءان

بكذرش هرجه بينى درخروش است

2٠

دلى داند درين معنى ككهوش است

ويلك :إالكلن ,اللنتلن ,خوائستءا ديم ااهل خارى أنتهويقيدش ازلائدات
وفىالحديث (اتى لا*'عرف حرا بمكةكان سام على قبل أن أبعث الى ل'عارفه الاآن )
وعن ابن مسعود رذوالله عنه ولقد كنانسمع تسبيح الطعام وهو بو كلعلى ان شهادة
الجوارح والجلود نما نطق به القرءان الكريم وقال مجاهد كل الاشياء تسبح لله حياكان |
واحمادا وتسبيحها سبحان الله موحمده وهذا على الاطلاق واما بالنسية الىكل موحدود
صلسلللللللللللللسسسسسسسسسسسسلللللللممملللممدددددسس
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ضوولافقر ك قال عليه السلام ستادى مئاد
٠اد لاهرت مهم زقال ارال يوت ولاخ ن
ا الداالا ب

| آلب أن تصحوا فلا تقموا أيداوآن لكم أن تحيوا فلاتمونوا أبدا وان لكم أن

ساوا أبدا  8رضوالله عنهم  #خشنود
تشيوا فتلهارهوا أبدا وان لكم أن تتنوياأفل
شد تخداى ازايشان بطاع كه دردنا كرديد ٠ وفىالارشاد استثناف خار محرى التعايل
لا أفاض علهم هن آثار رحمته العاجلة وال جلةوالرضى ترك السخط  8ورضوا عنه »#
خسنو عاربرهواففان اآرحداق كرات

نوعو كاده ايشائرا درعقى ٠ وفى الارشاد

ل<لزبه  #تشريفلهمبنرااختصاصهم
الك
| سيانلابمّاجهم يما اوآنوه عاجلا اوجلا © او
به عن وجل اى جنده وانصار دينه قال سبل رضوالله عنه الحزب الشيعة وهم الابدال

الا اازحلزلبه همالمفاحون © القاجوان املرلككرنوطؤالقاثرون |

وارفع منهم الصديقون 

بامحبوب دون غيرهم المقاباين لهم من حزب الشيطان المخصوصين بالخذلان والخسران
| وهو بيان لاختصاصهم بالفوز بسعادة النشأتين وخيرالدارين وقال بعض أهل الاشارة
حزبالله أهل معرفته وحبته وأهل توحيدءهم الفائزرن بنصرةالله من «هالك القهريات
و«عسارع الامتحانات و«دوا الله ,الله اذا ظهر واحد مم هزم المطلون وسفرق

المغالطون لازالله تعالى أسبل على وجوهم نور هربته وأعطى اهم اعلام عظمته شر مهم
الاسود وضع لوم الشاءات كلة” م الله يحسن رلانته ونورهم إس_:ا قدريه ورفهفعلهم

اذكارهم ف اىلعالمين وعظم اقدارثم ,وكم انمرادهم ٠ وامام ثعلى الج ركان  92اوازمشاعم

ود تيده كد أداؤد عليه السلام “ازدق تعالى ترسيذ كه رب توكنددت خطاب“ ام از

شرك رركا 4ا"ناق بسنائيةوالتزية كدي روزله هامح اولئلت خززق بإقول
عم دّى 5
او

الود وددت

اواز بحارم فرولسدته

حهم

حود

باشددك ودل

ازما سوق

ب كيزه 0

او ازارزال خالق واحخدذ

از 0

حضرت

ح<زب

حرام

الله أ

ودرن أنه كلفته اند
وزه حه نساند بود دست بازدار

ازهصرحه نار واست برو ديدها سد

٠

اوح دل ازغنار تعلق بقوى باك:

٠ نايا شدت محلقة اعل قلوب بار

وىالاابة اشارة الى انوة الروح بالنسبة الى السسر والأتى والقاب والنفس والهوى
اندة
|  53لولادة الكلمع
لى اخوة

الك

6

ازدوا ج الروح مع القااب والى نسوةالكل الى الروح

الافسن واخوة

القاب 0

الهوى

وعشيرهة

صفامها

بق لكون
 60ال

|ا موناد واحد واصل «تحد هوالروح فن قطع إرثماط التعلق لفن والهوى
صم فاهما الظلما4:أله معطانيه بالتوجه الىى

الروجى والسرى والقلى ايى

الالهية فهم الذين كت ال فألواح قلومم وصما

عرارهم
|كن

الاعان

الىالحضرة

الحقيق الحم وإدىق

| العياتى وأيدهم بروج الشهود الكلى لي بين شهود الوحدة الذائية الحقيقية وبين
|شرة واجمع باليشنهوديندفعة واحدة منغير مخلل ببْهماومن
خيرك الكية الأسادي ل

غير احتحاب أحدها عنالاددحيجنات جرى من تحتما الام.هار ماه التحليات الذانية

١والصفاية) 

كس

5

41١

6

فقالء مدالله رضى الله عنه يارسو لالله اق فصلة من شرايك قال فا

تصنع 5فقال اسقمها أبىلاعللله يظهر قأبه ففعل ذا ناذا اباءفقال ماهذا قال فضيةمن شراب

رسولالله جنك ها لتشمرعها لاعللله يطهر قلكفقال لهأوء هلا جتتنى سول امك فرجع

الى النى عليهالسلام فقال يارسولالله ١ذنلى فقىتل أبىفقال عالليسهلام بل ترفق به
وتحسن اليه وان أباقحافة قبل ان اسمسب النى عليه السلام فصكة اوبكر راضلىله عنه

صكدة اى ضربه ضربة سقط منها فقالعليه السلام اوفعلته قال نعقال فتلماد اليه قالوالله
لوكان السيف قرسا منى لقتاته قال فىالتكملة فىهذه الرواية نظر لان هذه السورة مدينة

أوبكر مع أنيه الا ن يمكة انتهى ٠ ول الفقيرلملهعلىقولمن قال ان العشير الاول
هنهذه السورة مدنى والباقى مكى وان أبابكر رضىالله عنه دما ابنه عبدالرحمن الى البراز

بوم بدر فأاعىلءسعلليهام أن تمعد قال يارسولالله دعنى ١كن افلرعلة الااوللىقوطصءة

املنفرسان فقال عليه السلام متمنا بنفسك ياأببكار أما تعلم انلك عنزلة سمبى وبصرىء
بقول الفقير يعام منه فضل أبىبكر على على رخىالله عنهما فان هذا فوق قوله عالليسهلام
ات

هنى عمزلة هرون هن موسى فتفطن لذلك وان مصعيا رضوىالله عد قل انان

هنشام نانلمغيرة نوم بدر
عبد بن تمير وأحدروان عمر رضوالله عنه قتل خاله العاص ب
وان عليا وحمزة وعبيد بن الحارث رضى اللهعنهمقتلوا «وم بدر عشة وشسة أبى رسعة

والوليد بن عتبةوكانوا من عشيرمم وقرابهم  0ذلك من باب الغيرة والصلابة م قال
عليهالسلام الغيرة منالايمان والمئية املننفاقوهن لاغيرة له لادين له( وروى )عانلثورى
انه قكاالنوا يرون اما 'زلت فيمن يصحب السلطان ففيه زجر عن مصاحبتهم وعن عبد

دىيث
لاحوف
الاه
العزيزين أنىدؤاد اله لقيه المنصور فاىلطواف فلما عرفه هرب منه وت
سليممع خطوات فقد أجرم ) وقد قالالله تعالى انام ن الجرمين
ممشنى خاف ظا
(
منتقمون  8اولئك  6اشارة الىالذين لانوادوهم وان كاننا !.قرف الناس المهم وام

رحما 

كتب  #الله سبحانه 8فى قلومهم الايمان  4اى اثيته فها وهوالايمان اىلواهلذى

وهيهالله لهم قلى خلق الاصلاب والارحام اذلا بزال ال ايدا كالاعان المستعار وفيه

دلالة على خروج العمل عمنفهوم الاءان فان الجزء النابف,ىتالقاب 'ابت فيه قطما ولا

شى”امعنمال الجوارح ثبت فيه وهو جخمة ظاهرة عاللىقدرية حيث زعموا أن الامان
والكفر يستقل بعملهما العبد و©أ«بدهم » اقوىاهم واصله قوىيدهم ب8روح منه#
اى هن عندالله فن لاتداء الغاية وهو ناولرقرءان اوالنصر علىالعدو اونور القلبوهو
بادراك حقيقة الحال والرغية فيالارتقاء الى المداررج الرفبعة الروحانية والخلاص مدنرك

عالم الطبيعة الدنية وكل ذلك سمى روحا لكونه سببا للحداة قال سبلرحمهالل حياة الروح

بالتأسيد وحياة النفس بالروح وحياة الروح بالذكروحياة الذ كر بالذا كر وحياة الذا كر
بالمذ كورو©يدخلهم  #فالا خرة  جنات تجرى ممتنها  #اى من نحت اشجارها
8لدين فيا ه
اوقصورها ا8لانهار  6الاربعة يعنى جوءا ازاب وشير وخمر وعسل #خا
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بوادون من ادالله ورسوله » مفعوله الثانى او الى واحد بأنكان مصناىدف فهو

حال من هفعوله لت<صيصه بالصفة وهو يؤمنون واموادة المحابة مفاعله املنمودة يمعنى
الحة وهى حالة تكون فاىلقلب اولا ويظهر اثارها فىالقالب ثانا والمراد يمن حاد الله

ورسوله 'المذافقون والمود والفساق والظلمة والمبتدعة والمراد بننى الوجدان نف الموادة
على معنى اله لايذنى أن حقق ذلك وحةه أن يمتنع ولا بوجد بحال وان جد فىطلبه كل
أخد وجغل ماشلائى وجوده غتراموجود ارشكته فىفقد الخير ومجوز أن :مال لامحد

قوماكاملق الايعان على مابدل عليه سباق النظم فعدم الوجدان على حقيقته قال فكىشف
الاشراو ار أن الاعان فسد عوادة الكفار وكذا بموادة من فحىكمهم وعن سبل

بن عبدالله التسترى قدس سره من حم اانه واخلص توحيده فانه لايأنس الى مبتدع
ولا مجالسه ولا يوا كله ولا يشاريه ولا يصاحيه ويظهر من نفسه -العداوة واليغضاء ومن

داهن مبتدعا سلبهالله حلاوة السنن ومن نحيب الى مبتدع لطلب عن فالىدنيا اوعرض مها

اذلهالله بلك العزة وأفقرءالله بذلك الغنى ومن كك الى مبتدع تازلعله نور الامان ءن
قلبه ومن لميصدق فايحرب واما المعاءلة للمبايعة العادية او لامحاورة اوللمرافقة بحيث
لاتضر بالدين فايست عح<رمة بل قتدكون مس_تحبة فى مواضعها قال ابن الشبخ المعنى
لامجتمع الايمان مع ودادة اعد اءالله فان قبلاجتمءت الامة على أن وز مخالطهم ومعاملتهم
ومعاشرتهم فا هذه الموادة الحرهة فالجواب إن الموادة الرمة هى ارادة متافعه دينا ودنيا

مع كونه كافرا وما سوى ذلك جائز ( روى ) عنرسولاللهصلى الل عهليه وس انهكان مول
اللهم لامجعل لفاجر عندى نعمة فانى وجدت فماأوحى الى لاد قوما الح فم منه ان
الفساق واهل الظلمداخلون فيمن حادالله ورسوله اى خالفهما وعاداها واستدل مالكهذه

الاية على معاداة القدرية وترك مجالستهم وهم القائلون بن كون الخبر والشر كلهبتقدير
الله ومشيئته يعنى اهلمذين زعمون ان كل عبد خالق لفعله ولا برون الكفر والمعاصى
بتقدير الله وسموا يذلك لماانتهم فنفىيه وكثرة مدافمتهم أياه وقبل لاثياتهم للعبد قدرة
الاحاد وليس بشى” لانالمناسب حينئذ القدرى يضم القاف 8هوكلاونوا  4اى حماندالله
ند
ورسوله وبالفارسية وباكارغحه

ازخالفان خدا ورسول ٠ واجمع ياعتبار ةاغط اهموق > ا

انالافراد فماقبله باعتار لفظها  #اباهم  4اى اباء الموادين هف اواسناءهم  #قدم الاقدم '

حرمة ثمالاحكم محبة ل اواخوانهم  6نسبا  9اوعشيرتمم * #العشيرة اهل الرجلالذين

كر مم اى يصيرون عنزلة العدد الكامل وذلك ااانعشرة هوالعدد الكامل فصار العشيرة
لكل جماعة مأنقارب الرجل بتكثر مم والعشير المعاشر قربا او معارفا وفى القاموس
عشيرة الرجلبنوا أبيه الا دنون اوقبيلته انتهى إعنى انالمؤمتين المتصلبين فىالدينلا بوالون
لبتكطعما7جسم6عدبلجسصمم١-دع1لس27اتميصنا1لجعموس2اصص0سمجدسو2طيت0دهويجملسكسصطع17نمبيمتدااس7مسمكسةتصهؤلاء الاقرباء بعد انكانوا محادين الله ورسوله فكيف بغيرهم فان قضية ايلماان بالله ان

مجر المع بالكلية بلأن شتلهم ومّصدهم بالسوء  5روى ان أناعبيدة قتل أباه الجبراح
بوم بدر وان عبدالله بن عبدالله بن ابى بن ساول جلس الى جنب رسولالله عليه السسلام
لو
اا
اا

( فششرب )

ا
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فنقصدهم بسوءكه اللهلوجهه و اذلهفىظاهى عزه ف ازاللهو تعليلللقهر والغلية١ كده
اعاولهم
لان اف
لم
يعانه افعال ٠نيظن ضعفه ظ قوى * علىنصر انبيانهقال بعطهم القوى
هوالذى لاباحقه ضعف فذانه ولا فى صفاته ولافى افعاله ولامسه نصب ولاتعب و لابدركه
قصور ولا تجزى نعَض ولاابرام والقوة فى الاصل عبارة عن شدة النبية و صلابها المضادة
للضعف وبراد مما القدرة بالنسية الىالله تعالى هوعنبز© لايغاب عليه فىصراده

حكمى كه أن زباركه كيريا بود

٠ كس رادران مجال تصرف طا بود

اضحيان
فان قات فكاذاانالله قويا عنيزا غير عاجز فاوجه انمزام المسلمين فاىلبع

وقد

وعدالنصرة قلت انالنصرة والغلية منصب شريف فلايلق بالكافر لكن اللهتعالى نارة يشدد
لرمىؤعلمىنين لانه لوشددالحنةعلى الكفار فيجميع الاوقات وأزالها |
كلفىار واأخ
احنلة ع
ال

عنالمؤمنين فىجميع الاوقات لحصل العم الضرورى بأن الايمان <تى وماسواء باطل ولوكان
ككذلك:لبطل التكرريك' :و-التؤاك:و,العقاك افلهذا ,امدق مزه يتشاظالل .الحنة .عن ,أحل
الاإفطان  73لحري اعزج احن: .الكدفريا ,للتكوان القتهاتتاقئةةوالتكلف” مافنهاامر اشلكلة

عىض
النظرفى الدلائل الدالة على صحة الاسلام فيعظم نواءه عندالله ولان المؤمن قديهدم عل
المعاصى فيكون تشدد الحنة عليه افلىدنيا ممحيصا الذنويه وتطهيرا لقده واماتشديد الحنة على
الكافر فهو هن قببلالغضب ألاترىانالطاعون مثلا رحمة للمؤمنين ورجزلتكافرين ومامن
سايقعدل الالدلا<ق فضل ولاسابق ففل الالهلا<ق عدلغير أن اثرى العدل و الفضل ١

قديتعلقان بالبواطن خاصة وقدتعلق أحدهمابالظاهى والا خر بالباطن وقديكون اختلاف
لتنا قكالت اززاحناه ومتيكون عاتدل وغل هدق تي الاو التابق:بكؤن ماق
الاخثر اللاخئوقة أجرى الله ستبحاارنهعد|لهعلى ظواهي أَصفيائه دونو اطنهم ثمعقب
ذلكبابراد اثار فضله علىبواطهم وظواهرهم حتى صار هقناعدة الحكمة الالهية تفويض

فبها كالاجائى حيث بع فصىغره وذلك كثير موجود |
مالك الارض لامد_تضعفين

باستهزاه.فن كال راية الحكم لمن بريد اعللاء كدان أن رق عل طاهن جم امن ا'ناز
العدَلمافيه تكميل لهم وتنوير لمداركوموتطهير لولم ومذيب وَتاديك الى ع ذلك

من فوائد الترسية ومن “شيع احوال اكلابر دن ادم عليه السلام وهل جرا رأى *ن

شوخ بلاء الله ماإشنبة بالاقؤانبالشيحة وآلبتل بهسباق ذلك ب,تللذذ 6ه شاآلنكارا |
٠2 كرهمه درياى ٠ ليق بود
هى جه سات نويل خوش بود
وفىالا” يةاشارة الى اعد!ء النؤوس الكافرةفانها تحمل القاوب والارواح على مخالفات ١

الفولطة ومو افقاتا الظطلطة واملخ االككرهلنواحها إغلمة,حمة الدنياءوشيوام :لنتاكلل |
تغالى ننصرها ويؤيدها حتتغىلب على النفوس الكافرة بسطوات الذكر تبحصلل لها فاية |
الذلة كا هل الذمة فى بلدة المسلمين وذلك لازالله تعالى كتب فى صخائف الاستعدادات |
8اجد قوما يؤمئون بالله واليوم
غلبتها عاللىنفوس وذلك مبناب الفغخل والكرم ل
» الخطباب لنيعليهالسلام اولكل الخد واتحدا رعامتفدد الىانين فقولهتعالى|
الاخر
ا

ا

ات
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بسماع الاهو و الهذيان قال بعص اهل الاشارة اذا اراد الش.طان ان شْت فىسبخة ارض

النفس الامارة حنظل الشثهوة ينب البها ويغريها على انفاذ مرادها فتكون النشيق ياجكننه
فبحم الى بلد القاب وريه بأن يدخل فبه ظلمة الطبيعة فلاترى عينالقلب مسلكالذ كر

وصفاءه فلما احتجحب عنالذ كر صار وطنابديس وجنوده وةابالملعون عليه وهذايكون
بازادة الله تعالى وسسيبه استحواذ غرور الملعون وتزيينه بأن يلبس ااملسدين بأمالدنيا
العإفاذا لميعرف دقائقهصار قرينه والشيطان دونالملك وال رحمن اذلاجتمع
ويغوبه *نطريق
الحق مالعباطل
نظر درش اعادو كن سوى نو

6

+ودر روبى دشمن «ود روى بم

باى

٠

حو بيند كهدشمن «ود در سراى

عام

رقم نهد دوست

©« انالذين بحادون الله وروله  #اى يعادونهما ويخاافون أعيهما وبتعدون <دود هما
ويفعلون معهمافعل مننازع اخر فىارض فيغلبطعالئىفة منها فيجعل أها حدا لاستعداه

خسيد وكيالتاوا رتلقالون ذلك الالكئرة اعوانجم واتباعهم فيظن مرنأهم ااملهماعناء
الذين لااحد اعن“.هم قال تعالى نفيا لهذا الغرور الظاهى  «8اواك #ه الاباعد والاساقل
عإفملواهن الحادة «ؤفىالاذلين» احىلفمىةمن هواذل خاق اللهمانلاولين وال خرن لاترى

أحذا أذل مهملانذلةأحدالمتخاصمين علىمقدارعنة الآخر وحيثكانت :عانلله غيزمة:اهية
كانت ذلةه ن محاده كذيك وذلك بالسدى والةل .افلدنسارؤزعذات االتاز” الاخرةسوااممكابوا

فارس ول قال مهمسوقة كانوا اولوكاكبفرةكانوااوفسقة  9كتبالله  #اسائناف
واردلتعليل كونهم ف الاذاين ا قهَى وأنيث الوحوحرث جرى

ذلك وى

القسم

أجيب عامحاب به «إلاغايناناروسو لى ١كده لمالهمنظن الغاية بالكثرة والقوة والمراد
الغلية بالجحة والس.ف اوبأحد هما والفلية  00ن
0ابة 0
لانهم الفائزون بالعاقية

الجبداة
ةلفدىنيا والا .خرة اموا الغلية بالسرف فهى لست بثابتة للجميع لان منهم منلم

مي بالحرب قال الزجاج غلبة الرسل على نوعين هن بعث نهمبالحرب فهو قالب بالمرب أ
وءنلم

ص بالحرب فهو غاا :ب بالحة واذا انضم الىالغلية الم الغلة اناد

عالت .حون دوستوداره بترا

يه

اه دووتت/دشمناكذارة ”|

وعن .مقائل: :تاقال ,الؤرمتون اخ فتحالةانافكة والطائف ,و يروما حولين .رجي انان
يظهرنا اللهتعالى عفلاىرس والرومفقال رئيس المنافقين عبدالله بنابى .نسلول أنظلونالروم

و فارس ككعض القرى التى غلم عليهاواللهانه امركش اوعاددغه بطشا هننأ
ظنوا فهم
ذلك فنزل قوله تعالى كتبالله الابةقال البقلىا
على نفسه افلازل انستعمر
اواياءه علىاعد انهشممن.اطين الظاهى والباطن و يعطيهم رايات نصرة الولاية غينثيدو
راياعم الى هى سعاوع تورهيةة الحق من وجوههم صار الاعداء مخاوبين سنال وتصربه

قال أدوبكر بطناهى رحمهالله اهل اق ااهلمغاية ابدا ورايات الحق تسسيق رايات غيره
حميعا لانالله تعالى جعلهم اعلاما فى خاقه واونادا فىارضه و مفزعا لعياده وعمارة لبلاده

(شن)
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كاذبين للوقاية اكلموذرة ولاتنفعهم اذا دخلوا النار أموالهم ولا اولادهم التى صانوها
وافتخروا ما فىالدئيا او شولون اكنان ماغول عمد حقا لندفمن العذاب عن أنفسنا
بأموالنا أو
ولادنا فكأذمم الله هذه الاآأية فان بوم القيامة .بوم لاينفع فيه مال ولابئون |
ولابكق أحد ادا فىشأن مانلشؤون  8اوائك * الموصوفون بما ذكرمن الصفات

القبيحة قال فى برهان القرءان بغير واو موافقة للجمل التى قبلها ولقوله اوائك بحازلله

«احاب الناريه اىملازموها ومقار نوها اومالتكوهالكونبهاحاصلهم كوسهمالذى |كتسيوه

فىالدنيا بالسيئّة المردية المؤدية الى التعذيب 8ه هم فها خالدون  لامخرجون .مهنا ابدا
و ضميرهم لتقوية الاسناد ورثاية الفاصاة لاللحصر لخاود غاليمرنافقين فيا منالكبفار
نوم ماله حجمبعا » يادكن روزى راكه برانكيزد خداى تعالى همه منافقان ازقبور

وزنده كند بس ازميك ه و جميعاحالمن ضمير المفعول يمنى مموعين  فبحلفون ©
ففذلك اليوم وهونوم القيامة لهي اىلله تعالى على انهم مسامون .مخلصون كمقالوا والله

رسا ما كنا مشر كين «كامحلفون لكم  فىالدنيا ف ويحسبون  4فىالا خرةمصدره
الحسبان و هوأن بحكملاحدالنقيضين منغيرأن مخطر الآ خرببفايلهحسبه و يعقد

عاليلهاصبع ويكون بعرض أنيمترية فيدشك وقاره الظن لكن الظن أنمخطر النقبضين
اله فغلب احد هما الا خر  8انهم* نلك ا.ليامان الكاذبة ع©ل«ىثى”  #هن جلب
«نفعة اودفع مضرة كاكانوا عايه فىالدنيا حكياثنوا يدفعون ها عن علي وأموالهم

و يستحرون ا فوائد دنيوية هل الا انهم هم الكاذبون  #المالغون فىالكذب الىغاه
لامظامم وؤاءها حيكتجاسروا .على الكذب ينيدى .علام الغيوب بوزعوا أن أَعَانمم
الفاجرة تجراولكذب لديه ما تروجه عندالغافلين وألاحر ف“ابيهوالمراد الثننيه عتلوىغلهم
فى النفاق و تعودهم به نحيث لاسنفكون عنهمونا ولاحياة ولوردوا لعادوا لمانهواعنهو انهم
لتكاذو#نهاستحوذ عابهم الشيطانه من حذت الابلاذا استوليتعلها و جمعها وسقهاسوقا

عنيفا اى استولى عليهم الشيطان و ملكهم لطاعتهم له فىكل مابريد هنهم حتى جعلهم رعيته
خىلاف قياس فان القياس اشنْال
وحزيه وهوتماحاء علىالاد لكاستصوب واستنوق اىعل

استحاذ فهو فصيح اشفثالا  وعكاذ قاس (*وعي):ان»عنن«رتتىالاعلة :قرا ”اسنتحاذ
« فأنساهم ذكر الله  #المصدر مضاف الى المنعول اكىان سبا بالاستبلاء لنسياته تعالى

فر يذكره بقلومم و لابألتتهم 

اولئك  #المنافقون الموسوفون يما ذكر املنقبائح

 ٠حزب الشيطان و اى جنودء واساعه الساعون فا أعىهم بهوالحزب الفريق الذى

مجمعه مذهب واحد  8الاان حزب الشيطان هم الخاسرون 6#اى الموصوفون بالخسران
الذى لاغاية وداء حيث فوانوا على أنفسهم النعيم المقيم وأخذوا بدله العذاب اليمقال
بعض المشاعمنواه الله الدرجات الشواعخ علامة استحواذ الشيطان عاللىعبد ان يشغله

بعمارة ظاهىء منالماً كل والملابس ويشغل فلبه اعلنتفكر فالىاءالهه ونعمه عليه والقيام
بشكرها ويشغل لسانه عن ذكر ره بالكذب واللةو والغسة والهتان وسمعه عنالحق
٠

تسج

لس حب مح

سوسس لميج دجم و سرس ونيسس

ةالوادت ووب
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عن بذلنا فح واناكننوا؟ كارا
فىالواقع مكاي لبوا هالنلهود حالا لعدم

اعتقادهم بما اعتقدوا وعدم وفائم لهم وما لالان المذافقين فالارك الاسفل من النار والجلة
مستا نفة  8ويخلفون عالى
لكذب  *#الحلف العهد بينارقوم والمحالفة المعاهدة والحلف
اله العين التىباخذ بعضهم من بعض ما العهد ثمعبربه عنكل عين اشىولون والله انا

اتك
لمسلمون فا
لد
حبلوف عليه هوادءاءالاسلام وهوعطفعب نولواوادخل فىحكيالتعجيب
وصغة المضارع للدلالة علىتتكرر الحلف ولحدده خلجبها كور ماشتضيه © وهم يعلمون ©

اغمو
ان الوق 'عليةكذبٍ كن محاف بال
حهو
لس و
اف على فعل او ترك ماض كاذبا عمدا
نشي" النكونق لانه يغخمس صاحه فالىاثم ثمافلىنار ولم حمل حلفهم موسا لاان
لقمون

حلف على الماضى وحلفهم هذا على الحال واعملة حال هن فاعل محلفون مقيدة كمال
شناعة مافعلوا فان الحاف على مايعلم انه كذب فىاماية القبيح وفى هذه التقبيد دلالة على ان

التكد ع مايعم لبر عدم مطابقته لاواقع ما
ولا يعلمه فيكون حمة على النغلاموالجاحظ
( ودوئ )انه عليهالكلام كان فى حجرة من مخراته فقال بدخل عليكم الآآن رجل

قلبه قلب جبار وينظر بعين شيطان فدخل عبدالله بن تل المنافق بتقديم الأون على
الباء الموحدة عفر وكان ازرق فال له عالليهسلام على م تشتمنى أنت واحايك فحاف

الله مافعل فقال عاليلهسلام فعلت فانطلق بأكاءه فحلفوا بالله.ماسوه فنزلت فالكذب
الحلوف عليه على هذه الرواية هو عدم فتتهم و اعدالله لهم  4سب

ذلك  0عذابا

شديدا» درديا مخوارى ورسوابى ودر انخرت با تش دوزخ والمراد نوع من العذاب

عظم فالنوعية مستفادة من كير عذابا والمظم من ”توصيفه بالشدة  #انهم ساء ما كانوا
لعماون * اى عر نوا عليه واصروا وكرمم اى اعتادهم و اموا

فاىلحال

هن العمل السوء مستفاد

مم على مَثلٌ ماصملوه

هن .كان الذالة على الزمان الماخى اى العمل

السى' دأء,م و اتخذوا أمانهم  4الفاجرة التى بمحلفون بها عند الحاجة والعين فالىحاف
مستعار من اليد اعتبارا عاشعله الخالف والمعاهد عنده © جئة  #وهى الترس الذى نحن
صاحبه اى يستره والمعنى وقاية وسترة يسترون مما من المؤمئين ومن قتلهم ونهب أموالهم 0

يعنى سنا كه خون و مال ايشان درامان مائد ٠ فالاتخاذ عبارة عن اعدادهم لاعانهم
الكاذبة وميُهم لها الى وقت اللاجة ليحلفوا مما ورتخلصوا مالنمؤاخذة لاعن استعمالها

آالخمد
بالفعل فان ذلك متأخر عن
وة المسيوقة بوقوع اللناية والخيانة و الخاذ اللنة لابد
أن يكون قبل المؤاخذة وعن سبمها ايضاكاتعرب عنهالفاء فىقوله ل فصدوا  #اى منعوا
اعلندخول فىالاسلام وتضعيف أمالمسلمين عندهم  8فاهم  #يسبب كفرهم و صدهم

هو عذاب مهين * #مخزى بين اهل الحشر و عبدنان بوصف آخر لعذاهم وقيل الاول

عذاب القبروهذا عذاب الآخرة  8لتغننى عنهم اهوالهم ولاأولادهم مالل © اى من
عذابهتعالىهوشيأ #قلايللاامغنناء شال أغنىعنه كذااكذفااء يعنى انهم محلفون

(كاذيين )

؟
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سول الحادلة

املناتقعال ماقام مقام توبتهم واذ على بابها يعنى الظرفية والمغى ععنى انكم تركتم ذلك فيا
مضى ومجاوزالله عنكم بفضله فتدار كوه تمؤامرون ههبعدهذا وقيل يمعنى اذا
للمستقيل م فقىوله اذا لاغلال فى اعناقهم عادونى انالشرطية وهو قريب مقباله الا ان ان
قي©موا الصلاة آونوا اازكاة » مسبب عن
يستعمل فممحاتمل وقوعه واللا وفقواعه

قوله فاذ لمفعلوا اى فاذ فرطتم فها أمتم به من تقديم الصدقات فتدار حكده بالمواظية
طةيهعقوا
اروض
ومف
على اقامة الصلاة وابّاء الزكاة ال

الله ورسوله © فسىائر الاواص

فان القيام بها كالجابر ما وقع فى ذلك من التفريط وهو تعمم بعد التخصيص لتتمم النفع

و©الله خبير تمعاملون  5عالمبالذى تعملون من الاعمال الظاهية والباطنة لاخ عليه
خافية فبجازيكم عايه فاعملوا ها أمس  8به ابتغاء لمرضاته لالرياء وسمعة وتضرعوا اليه خوفا
من عقوباته خصوصا بالطراعة نومالجعة ومن الادعية النبوية اللهم طهر قلبىمالننفاق وعملى

من الرياء ولسانى مانلكذب وعينى من الخبانة الك تعلمخائنة الاعين ومانخنىالصدور
و فى مخصيص الصلاة والز كاة بالذ كر من بايلنعبادات المرادة بالامى بالاطاعة العامة اثارة

المعلو شأنهما وانافةقدرفهاانالصلاة رئيس الاحمال البدنية جاءحة ليع انوع العبادات
منالقرام والركوع والسدود والقعود ومنالتعوذ والبسملة والقرآءة والتسبيح والتحميد
والمايل والتكير والصلاة علىالنىعليه السلام واملندعاء الذى هو ا
غلعيادة ومن ذلك

سميت صلاة واهلىدهاء لغة فهى عدادة من عبدالله تمالى مها فهو محفوظ بعبادة العايدين من

ااهللسموات والارضين ومن تركها فهو تحروم مها فطوبى لاالهصللاة وويل لناركها
وانالزكاة.هى امالاعمال المالية مها يطهر القلب من دنس البذل والمال من خمث الخرمةفعلى
هذا هى ععنىالطهارة ومها بو المال فىالديا بنفسه لانه بق اللهالربا ويربىالصدقات

6لا كر م عا وول سرتسالل بطلطاعت وان يسا وا اديت (,زمض لفق :در قر ةنر
لله الا الطبب فانابلقلبهلها عيمبرنبهثبمها لصاحبهاكا يربىاحدك
كسب حلال والالقب
فلوه <تى تكون مثل الجبل ) فعلى هذا هى من الزكاء بممنىالغاء اى الزيادة و فىالس_تان
بدنيا توانى كه عقبى خرى

06٠20

يحخُرجان من ورله حسرتخورى

كد نواد عقى كند زر نكار
كن
فور نت اهاكتى إذاء نكا
 #الجر  6تعحيب هن حااللم_افقين الذن حخذون البيود اولياء ونا صحوهم ويتقلون الهم

اسرار المؤمنين والخطاب للرسول غليهالسلام او لكل من يسمع ويعقل وتعدية الرؤية

بالى كوا املمنظر اى ألمننظر يعنى ايامى تكرى  9الىالذين 'نولوا  6#املنتولى بمعنى
الموالاة لامعنى الاعراض اى والوا يعنى دوست كرفتند © قوما غضب الله عليهم 6#وهم
الهود كاانيأغنه قولهتعالىمن لمنه الله وغضب عليه والغضب حركة لانفس مدا ها ارادة
الانتقاموهو بالنسية اليه تعالى نقيض الرضى او ارادة الانتقام او تحققى الوعيد اوالا'خذا

اولااللمبطس الشديد اوهتك الاسرار والتغذيب بالنار اوتضيرالن.مة م«اهم »االىذين
نولوا © ملحكم  #فالمتيقة ف ولاهنهم  #اى ٠انلقوم المغضوب علهم لانهم منافقون

الجزء الثامن والءشرون
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من الشفقة على المؤمنين وقوله حبة او شعيرة اى مقدار ها من ذهب وعن ابن مر

رضى اللهعنهكان لعلى رضىالله عنه ثلاث لوكانت لى واحدة هنهن كانت أحب الىهن حمر
العتزوعه فاطمة رضىالله عنها واغطاؤه الراية يوم خببر واية النتحوى قوله حمر الم

ااسيم

| بسكون مياملمر وهى من انفس اموال العرب لفضربون بهاالمثلفىلغاسةالثشى” وانه

ليس هناك اعظم منه قال بعضهم ان رمم النثارات للملوك والرؤساء «أخوذ من أدب الله

تعالى فى شأن رسوله حيث قال يا أبهالذين أءنوا اذا ناجم الرسول فقدموا بييندى

نموا ؟ صدقة هق ذلك  6التصدق  8خير لكم © أمهاالمؤمنون من امسا كه وبالفارسية
مهترسات مسشوارا زرا كهطاعت سفزايد يه وأظين «4لاش سكم من دنس الريبة ودرن

البخل الساثى' من حب امال الذى هو من اعظم حبالدنيا وهو رأس كل خطيئة
وبالفاشة وياكيزه بر بزائ انك بخكتاغان مكواد وتهذا يشعق اند للكن .قولة
تعالى «ه فان لممحدوا فانالله غفور رجحم * فى عنالوجوب لانه ترخيص لمن لمجد

فالمناجاة بلا تصدق والمعنى بالفارسية بس اكر نياسِد <يزىكه صدقه دهيد بس خداى
تكلف

تعالى راع أزنةهراشعات مل كبوا يالك أبنابكاناووكننا مهن للست بده 5

مالا :بطاق تابد ٠ قال .بعض-احل +الاشارة اناللها تغالى أدب :اعل .الازراداة انابلذاةدية:أنّ
لاناجوا ثيوخهم فى نفسير الالهام واستفهام علالكاشفة والاسرار الابعد يذل
وحودهم لهم والاعان م بشرط المحمة والارادة فان الصحة ببذهالصفة خير لقاوهم
واطهر لنفوسهم فان ضعقوا عن بعض القيام حقوقهم ومعهم الامان والارادة وعلموا

قصوره فىالحقيقة فانالله تعالى حاوز عن ذلك التقصير وهو رحيم بهم يساغهم المدرجة

الا كار (.قالالمولى.االائ )
حه سود اى شخ هَرّكاءت فزون خرمن طاعتر

ا

جونتوانى كهبك جواز وجود خويث تن كاهى
هي أأشفقم أن تقدموا بينبدى وام صدقات  الاشفاق الخوف منالمكروه ومعنى
الاتفهام التقري ركانإعضهم تمرك المناجاة للاشفاق ولا مخالفة للامى وججع صدقات لمع

الخاطبينقال فى يعض التفاسير أافلرصددقةاولا احكفاية ثى' منها وحمع انيا نظرا الىكثرة
سندم الصدقات فيحكون المفعول
| التتساج والمناحى والمعنى احْفم الفقريا اهل الغنى م

محذوفا للاختصار وأن تقدموا فى تقدبرلان تقدموا اوأخفتم التقدم لما يعدك الشيطان عليه
| منالفقر قالالشاع,

ظ

5-7

هون عليك ولاتولع باشفاق

فاما مالناللوارث الباق

8#

| © فاذ لتفمعلوا © ماأمتم بهو شق علبحكم ذلك وبالفاسية بس جون نكر ديداين
| كاررا « وناباللهعايكم  6بأن اخمل الك فنالا علوم وأسقطة عنتكم تاقلدصدقة

| وذلك لاله لاوجه حملهاعلىقبول التوبة حقيقة اذ لمسّعمنهم التقصير فىحقهذا الحكم
نان ولعت المناجاة بلا تصدق وده الفحقاز نل أشفاقهم ذنب جاوز الله عنه لما رأى هيم
/

(ن!)
ه
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سورة الحادأة

وال اتراابالناوضيه .عدون توخاكك ازازووضطاءزول :وف ربعن لاحر اكاذلامتموة
|ك
سرا استفسار الخال مابرى لكم املنرؤيا ففيه ارشاد للمقتدين الى عمرضها عالىمقتدى مهم
ليعبروها لهم ومن ذلك عظم اءتبار الواقعات و تعبيرها بين ارباب .ااسلوك حتى قل ان
عالىمريد ان يعرض واقعته على شي<.ه سواء عبرالشيخ اولميعبر فانالله تعالى قال انالله

بأعس أن تودوا الامانات الى اهلها وهى من جملة الامانة 'عندالمريد لابد ان يؤديها الى |

الشبخ :لما فها .من فائدة .جليلة'له .وقوةلسلوكه وافلتىسير أثر قؤى على ماقال عليهالكلام |
الرؤيا على مااوات  8فقدموا بين يدى نوا  5صدقة » اى قتصدقوا قبلها علىالمستحق
"كول وار :احليست رض :افش كلطضت البرك لقعو خدمه! الرجل ,اجماامحته :يطو

بالكريم ويستنزل به اللأيم بريد قبل حاجته فهو مستعار تمن له يدان على سبل التخيل |
| فقوله وا  5استعارة بالكناية وبين يدى محخبيدة وفى بعض التفاسير اذا أردتم عرض |

رؤيا ك عله ليعبرها لكم فتصدقوا قبل ذلك بثى” ليكون ذلك قوة لكم ونفعا فى امورم |

والاية تزلتحين ١كورالناس عليهاكؤال حتى اسأءوه واملوه فأمرهمالله بتقدمالصدقة |
ككثفيرهن الناس اما الفقير فلعسرته واما الغنىفلشحه وفىهذا الامرقعظم
عندالمناجاة ف
الرسول وفع الفقراء والزجر عنالافراط فىالؤال والعيز بين الخاص وانافق ويحب
الآآخرة و حب الدنيا واختاف فانه للندب اوللوجوب لكنه نسخ وله تعالى «اشفقتم

الآّية وهو وان كان متصلابه تلاوة لكنه متراخ عنهنزولا على ماهوشأن الناسخ واختاف
فعلفار <جخاا الناسخ عنالمف_وخ فقيل كان ساعة هنالهار اولظاهرانه عشيرة ايام

زوع عانغل و داجلتىرعنها انفيقاك اناق فكىتائة لس لاجة باعل تنا احد ءذلى
ولا يعمل ها احد بعدى كان لى دشار فصرفته وفى رواية فاشتريت به عشرة دراهم
فكنت اذا ناجيته عليهااب_لام تصدقت بدرهم يعتى كنت اقدم بين يدى و اى كل

بوم درها الى عشيرة ايام و اسأله خصلة مانلخصال الحسنة كمالالكاى تصدق به فى
ع

كلات عَألهن رسو لالله عليه السلام وهو علىالقول بالوحوب مول على انه لم فق

للاغنياء مناجاة فى هدنه وهى عشيرة ايام فى بعض الروايات امالعدم الحوج الها اوالاشفاق
| و على التقديريئ لايازم مخالفة الامى وكانان للاثٌفاق وفى بعض التفاسير ولا يظن

ظان ان عدم عمل عيره مانلصحابة راخلوله عنهم هذا لعدم الاقدام عاللىتصدق كلا

كف ومنالمشهور صدقة أنىبكر و عان رضىالله عنهما بألوف منالدراهم والدتائير
مرة واحدة فهلا هدم من هذا شأنه على تصدق دينار اودمنارين وكذا غير ها فلعله
بلهمم حال اقتضت النجوى حينئذ وهذا لاننانى الجاوس فمىجلسه المبارك والتكم معه
لصلحة ددشية اودنيوية بدون النحوى اذ الماجاة تكلم خاص وعدم الخاص لاسَتَضى عدم
العام م لياخى و عن على رضىافة عنه قال لما نزلت الا يةدعاتى رسولالله فقال

ماتقول ففدينار قلت لايطيقونه قالفنصف دينار قيلطتيلقاونه قالفكم قلت حبة
او شعيرة قال انك ازهيد اى :ر<لى قال المال لزهدك فيه فقدرت على حالك ومانى بالك
صعم
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انه لاشركة للمعطوف عليهفىالدرجات كا قال ابن عباس رشى الله عنهما الكلام عند
قوله متكم وينتصبالذين اونوا العلل بشعل مضمراى ويرفعهم درجات وانتصاب درجات اما
عالسىقاط الخافض اى الى درجات اوعلىالمصدرية اى رفع درجات خذف المضاف اوعلى
الالية منالمودول اى ذوى درجات  والله بما تعلمون  اىبعملكم اوبالذى تعملونه
خبير  68الم لاخنى عليه ثى” منه لاذاته جنسا اونوعا ولآكيفيته اخلاصا اوتفاقا اورياء

اوستلعة ولامكيعه" قل اوكا هي و نزي سكعل ونشق ونيككا لد افلاتضا الفنداهه
وجعله بعضهم تهديدا ان لممتيل بالامى او استكرهه فلايد منالتفسح والطاعة وطلب

العلياللشمرريف ويعلم املنااية سرتقدم العالم على غيره فىالمجالس والحاضر لاناللهتعالىقدمه
واعلاه حيث جعلدرجاته عالية وفىالحديث ( فضل العالم علىالعابدكفضل القمر للةالبدر

على سائر الكواكب ) اى فضل العالم الباق بالله علىالعايد الفانى فالله كافى التأويلات
النحمية وقال فىعين المعانى المراد عل المكاشفة فىماورد فاضلءلالم عالىعايد كفضلى على
امتى اذغيره وهو عل المعاهلة تللبعمل لثبوته شرطالهاذالعمل اعا بعد به اذاكان مقرونا
بعلالمعاملة قال بعضهم المتعبد بغير عل.مكمار الطاحونة يدور ولاشطع المسافة
عم حندانكه تشترق خواق”» *..حوقا همل دوتواسلت اناذاى
وحيث بمداح الغ فالمراد الم المقرون بالعحل

رفمت آديمى بعل بود  .هسكرا عل بيش رفعت بشن
قبمت هىكسى بدانشاوست ٠ سازدافرو نيعمقبمت خويش
( وقال بعضهم )
مسا كرنهمعلوم كشت الحزبالاً ك 4عنع بدع است وعزعم عال

وعن بض الللكناء لبت شعرى اى شى' ادرك من فاهالمم ذاك ثيل فات من ادرلكالعم
وكل عم لمبوطد بعمل فالى ذل يصير وعن الزهرى رضوالله عنه العم ذكر فلانحه إلا
كذورة الرجال .قال مقاتل اذا انتهى المؤمن الى باب الكْنة َال له لست يعالم ادخل اللنة
بعملك وبال للءالم قف على باب المنة واشفم للذاس وعن ألى الدرداء رضى الله عنهقال
لاك أعرملألةا الهس :الىامنأن أطي مائة اركلة .والا“ن أعرمفلألت أكك رلللامنأذ سل
أاف ركعة قال ابوهربرة وانو ذر رضوالله عنهما سمعنا رسولالله صلىالله عليه وس ول
نيع الدرجات اماباتيار
اذا حاءالموت طالب المعلى هذهالحال مات وهو شهبيد واعر اجم

تعدد أابها فان لكل عالم ربانى درجة عالية اوباعتبار تعددها لقوله عليهالسلام بايلنعالم
والعابد مائة درجة بين كل درجة <ضراطواد المضمر سيعين سئةالحضر بغم الحاء المهملة

| ارتفاع الفرس فى عدوه واجواد الفرسالسريعالسير وتضمير الفرس أن تعافه حىيسءن
| ثترمده الى القوت وذلك فاربعين وما والمأمار الموضع يضمر فه الخيل وغاية الفرس
| فىالسباق «ه با أاالذين امنوا » بالاعان الخالص  9اذا ناجمالرسول  الماجاة بكاسى
راز كفن ٠ اى اكذاااتهوه سرا فى بعض شؤونكم المهمة الداعية الىمناجاته عليهالسلام
(سرا)
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فىكل مالريدون التفسح فيهمن المكان والرزق والصدر والقير وغيرها فانالحزاءهن جنس

العمل والااية عامة فكلبجاس اجتمعفي اهلمسلمون للخير والا جر سوآء كراسنموجللسالله
صلى اللهعلبِهوسم وكانو! ستضامون تنافسا فىالقرب منهعليهاللام وحرصا على اسماعكلامه

اويجاس حرب وكانوا يتضامون فىعسا كز الغزاة ويأنى الرجل الصف وقول تفسحوا

و!يأبون لحرصهم عاللىشهادة اومجاس ذ كراوجلس بوماجمعة وازكل واحد وآن كأانحق
لهاخيه مالم بتأذلذلك فيخرجهااضيق هن موضعه وفىالحديث
ولسيهلعكن
عكانالذىسبيقا

( لاشيمن احدك الرجل من مجلسه ثم مخلفه فيهولكن نمسحوا بووسعوا وفى رواية
لاقيمن احد؟ أخاء بوماجمعة ولكن ابقل افسحوا ) وقبل ان رجلا منالفقرآء ذخل
المسحد و أزاد أن مجاس محنب واحد منالاغنياء فلما قربمنه قبض الغنى اليه نوبهفرأى
رتولالله عَلئةالستلام ذلك .فقال لاغنى أخشنت  أن يعديه غناك ويعديك فقره وفيه حث
عالىتواضم والجلوس معالفقراء والتوسعة لهم ففالمجالس واذكانوا شءثا غبرا  و اذاقيل
انشزو اي ينقشاشلزالر جلىاذا مو,اضرفع الفمىكان نثم ازوالنشز كالفاس وكذا النشير فتحتين
المكان المرتفع منالارض ونش فلاناذاقصدنشزا ومنهفلان عنمقره وقاب ناشزار فعع

مركعابناهوالمانى واذا قبل لكم.قوهوا لاتوسعة علىالمقبلين اىعلى دن جاءبعدك ##فانشزوا»#
لداثحصل التوسعة يتتحىاحدالشخصين
فارتفعوا وقوهوا يعنىاذا كثرت اازاحمة وكانت مح

د! اسلاعلام فالنتردوا ولاتكافلوا
عور انا وهر اعطاعة رونإنز:ز مضنا شتيقدوا
اعلنقيام اواذاقيل لكمقوموا عن مواضعكم فانتقلوا منها الوموضع رالخضرورة داعيةاليه
اطيعوا هن أحسك به وقوموا من >السكم ولوسعوا لاخوانكم ويؤيده أنه عليهالسلام كان

يكرم أهل بدر فأقبلت جاعة هنهم فل بوسعوا لهم فقال علهالسلام م يافلان ويافلانفأقام

منالمجلس بعددالمقيلين عن اهل بدر فتغاض المنافقون أنه ليس ءنالعدل أن غيم أحدا
من مخلشه شق ذلك :على امن أقم .من اسه وعرف رسولالله هعالسلام الكراهية فى
وجوههم فائزل!لله الا ية فالقائل هوالرسول عليهاللام وهال واذا قلانشزوا اىانهضوا

عن مجلس رسول الله اذا امرتم بالنهوض عنه فانهضوا ولامملوا رسولالله بالارتكان فيه
او انهضوا الى الصلاة اوالى الحهاد او الثبادة اغوير ذلك من اعمال الخير فانهضوا

ولامنبطوا ولاتفرطوا فالقائل يم الرسول وغيره بر
©فعالله الذين امنوا منكم يه جواب

للامى اى من فعل ذلك طاعة للامى وانوسعة للاخوان يرفعهم الله بالنصر وحسنالذ كر
فالدنيا والابواء الى غرف المنان فىالا خرة لان من تواضع رفعه الله ومن تكبروضعه

فالمراد الرفعة المطلقة الشاملة للرفعة الصورية والمعنوية  والذين اونوا العلٍ  #اويىرفع
العلماء .هنهم خاصة فهو.ن عطفالخاص عاللىعام لادلالة علىعاو شأنهم وسمو مكانهم حتى
كاعهم حنس احن #2درجات

اى طيقات عالية وصاتب صرفعة بسب ماجمعوا من١

والعمل فانالعل لعلو درجته سَتضى للعمل المآرون بهصنيد رفعةلا يدرك شاؤءالعمل الغارى
عنه وان كان فىفاية الصلاح ولذا سَتدى بالعالم فىافءاله ولاشتدى بغيره فعم من هذالتةرير

الجزء الثامن والمغعرون
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الزن الهم ويحرك الهم واجلمع دان وحزن كفرح كزان الامحزنا بالضموأحزنه

جعله حزينا وحزنهجعل فيه حزنا وقال الراغب الحزنوالحزن خثونةفىالارضوخشونة
فالىنفس لا محصل فا عن الم ويضاده الفرح ولاعتمار الخشونة  3قل بخمنت الصّدرة

اذاناجرة:واميق كال الحطلة الشيطانالمؤمنين حزونين بتوهمهم |:مافتكبة أصانبوم
فىسير همييعنى أن عن انهم عليوا وان أقارهم قتلوا متألمين ذلك فائرين فى ند بير الغزو الى

غير ذلك ما يشوش قلوب المؤمنين وفالحديث ٠ اذا كم ثلاثة فيلتاناج اثنان دون
صاحهما فان ذلك مزه ههولبس  *#اى الشيطان اوالتناجى ب
+ضارهم 6ه بالذى يضر

المؤمنين مشأ عن الاشداءاواغبيا من الضنرن إعايمق اجتر ف اكه

“مؤفنان حيزت

«لا باذنالله يه ا عشيتته_ؤاوادته:اتى .ما أراذه مواق واعوسيةةك! وااي] ان فاظمة
ا
راضلىله عنها كان

اعلكين والحسين فى

اللهناغتهما أ كلد دن أطلت حزور لعثه

رسولالله الهما انا فلما غدت --ألته عليه السلام وسأل هو جبريل ملك الرؤيا فقال

لاع لى به فعلم انه املنشيطان وافلىكشاف الا بإذالله اى يمشيئته وهو أن بعَضى الموت
فانسئلة :المقحمة ابن ضزر الكرن.قلة اءان:الخرن
على ",فارج ١و:الفلئةغلى«العزاة قال :ال
اذاسلمت عاقبته لايكون حزنا فىالحقيقة وهذه نكدتة اصولية اذ الضرر اذا كانت عاقيته
الثواب لايكون ضيررا فىالحقيقة وهذء نكنتة اصولة اذالضرر اذاكانت عاقبته الثواب
لايكون ضررا فالحقيقة والنفع اذا كانت عقبته العذاب لايكون نفعا فىالحقيقة

و وعلى الله ه خاصة © فليتوكل المؤمنون * ليفوضوا امورهم اليه وليثقوا به ولا يبالوا
خواهم ذانه تعالى بعصمهم منشرها وضررها ٠ دكر با سخن خصم تندخوى مكوىكه
اهل اس مارا ازان حسابى نسست وفىالا ية اشارة الى ناالشبطان ناالحنىفسالامارة

ووزين لها المعارضات ونحوها ليقع القلب والروح فيالحزن والاضطرابٍ وضيق الصدر

ويتقاعد انمنشؤم المعارضة عالنسير والطير فىعالم الملكوت وربمحانمن عناجاة اللهتعالى
فلنفس
فىءالم السر لكنهما حروسان براية اولتحأقبيده و منه يعلم ان كلمخالفة فهى ا
ات يجان 0لاالية  0بناج  ---ري

هكد يفلفمكن العند عالمىعالحة دا كما لكن و

0

 2المؤثر 0

هوالله تعالى  8يا أمها الذين امنوا ه يانلىخلصين  9اذا قبللكم » مناى قائل كان

منالاخوان  تفسحوا » #التفسيح جاى فراخ كردن و فراخ نشتندر خلس ٠ وكذا
الفسيح لكن التفسح يعدى بووالب باللاماى توسءوا لبفسح بعضكم عونلباعنضتضاموا
مقنولهم افسح اعنى اى تنح وذأنت فىفسحة من دبنك اى فىوسعة و رخصة وفلان

فسيحالخاق اى واسعالخلق  «8فىالخالس * قال فىالارشاد متعلق شيل ٠لاشلوفقير
| الظاهراءه متعلق شوله سحو

|

الان ليق رم

فىباج المصادر بانالتفسح يعدى إفى على

ذل ن االيهاننهاغاطوفافحوات» ب!,س جاىكشاده كنيد ب_درصردم هِفس اللهلى »ىاى

(فكل )

سوززة الجاداة
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قول الهود فقالت على السام والذام والاعن فقال عليه السلام ياعائشة ارفق فاالنله يحب
الرفق فىكل ثى' ولا حب الفحش والتفحش الا سمعت مارددت عابهم فقلت عليكم

فيستجاب لىفهم وقس عليه حال الورثة الكاملين فأاننفاسهم مؤثرة فن تعرض لواحر !أ
نم بالسوء فقد تعرض لسوء نفسه وفى البستان
كرزى مجاهى در افتاده بود

 1ازهول أو شير “رماده بود

همه.شتٍ زفرياة وزراى مخفت
توه كز زستدى ,فولاداكين

. .٠ ..و
بسرشكوفت س
وتكفت
.ه  1كه بشخواهى )اموز فرياد رس

كهبر جان ريشت نهد مرهمى

0٠ كه جانها بشالد زدستت حمى

تومارا همى حاه الدع براه

٠

بسر لاجرم بر فتادى مجاه

أياالذاين امنوا » بألستتهم وقلومم  8اذا تناجيتم © جون ركاوزبيد بيكاديكر.
يعنى فىانديتكم وخلواتكم ن«تفنلااجوا بالانم والعدوان  4م بشعله المنافقون والهود
وتناجوا بالبر والتقوى  #اى با بتضمن خبر المؤمنين والاتقاء عن معصية الرسول قال
سيل رحمهافله كبرذالله وقراءة القرءان والا'س بالمعروف والنهى عنالمتكر وا
8تمّوا الله
الذى اليه تشرون  #وحده لاالى غيره استقلالا اواشتراكا فبحازيكم بكل مانأتونوما

تذدون ٠ يعنى بسوى اوجع كرده خواهيد شد بس ازهوت ٠ دلت الاآية على ان
التناجى ليس ينهى عنه مطلقا بل مأمور به فى بعض الوجوه امحايا واستحبابا واباحة على
مقتغى المقام ان قكيليف ,أميالله بالاتقاء عنه وهو المولىالرحم والقرب منه الذالمطاا
والانس به اقصى الما رب فالتقوى توجب الاجتناب والمشير اليه يستدعى الاقبال اليه
اي ابأنافلىكلام مضافا اذا التقدير واتهوا عذاب اللهاوقهرالله اوغيرها فان قل انالعيد
لوقدر على الخلاص مانلعذاب والقهر ل“اسرع اليه لكنه ليس ادر عليه كمقال تعالى
ان عسسكالله بضر فلا كاششفله الا هو وان بردك مير فلا راد افضله والامى اما يكون

بالمقدور لايكافالله نفسا الا وسعها أجيب بن المراد الاتقاء عن السببمن الذنوب والمعاصى
الصادرة عن العدالعاصيفالمر اد واتقوا ماشغى الىعذاب اللهوشتضى قهره فالىدارين من الاثم

والعدوان واملعصريسةولالتىهى السببالموجب لذلكفالمرادا لنبىعن مماشرة الاسساب والامص
بالاجتناب عَنَا ان قلى ان ذلك الاتقاء اما يكون سسوفيق الله لهفان وفق العبد له فلا |
حاجة الى الام به وان ل.نموفقه فلا قدرة له عليه والامى اما محسن فيالمقدور اجبب بانه

تعالى علمه اقلاحولا ووهيله ارادة جزئية هدر ها علىاختيار ثى' فله الاختيار السابق |
اعرلاىدةالله تعالوووجود الاختبار فىالفاعل الختار ايمطسلع عليه كلاحد حتى الصبيان

«واما النجوى» المعهودة التىهى التناجى بالاثم والعدوان شرينة ليحزن 

املنشيطان»6

ِ لامن غيره فاته المزينلهاوالحامل علبهافكا'نهامنه69ليحزن الذين آمنو © خبر آخر
مانلزن بالضم ادها سكو عتعد املنباب الاول لامنالحزن فتحتين لازما املنرابع

كقولهتعالى ياعباد لاخوفعليكماليوم ولا تأتمتحزنون فيكونالموصولمفعولهوفىالقاموس
روح البيان  57
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سر واستتيحالة الزؤية وب الشيخين واءثال ذلك
مشكل انتهى ل المثر ال اىلذينموارعن التحجوى ثميعودون لمانهوا عنه  6نزاتفىالمهود

والمنافقين كانوا يتناجون فما ينهم ورحاقون ثلاثة وخمسة وبتغامزون بأعينهم اذا رأوا
المؤمنان بربدوك أن يغيظوهم فسهاهم رسولالله عليه السلام م عادوا اثل فعلهوم والخطاب
الوسوال والهءزة للتعحب ٠ن حالهم وصبغة المضارع لادلالة على تارر عودهم دده

واستحضار صورته الفحيبة قال الخدرى رذوىالله عنه خرج عليه السلام ذات لللة وتحن

تحدث فقال هذه التجوى ألمتنهوا عن النحوى .فقلنانينا"الىاللهانا كنا فىخديث الدجال
قالألااخبرك ما هو أخوف عليكم منه هوالشرك! فىيعنى المرا اة  #ويتناجون  6وراز أ
ميكويند فل بالايم والعدوان ومعصية الرسول  6عطف على قوله يعودون داخلفى حكمه
وان لما نهوا عن لضرره فىالدين اى مما هو انمفىنفسه وعدوان لامؤمنين وتواص ععصية
| الرسول والعدوان الظام والجور والمعصية خلاف الطاعة هه واذا جاؤك 5ه وجون برنو

انيد ٠ يمنى اهل النجوى  9حيوك نه ترا نحت وسلام كنند والتحية فى الاصل مصدر

حياك على الاخبار فنالحياة فمنى <ياك الله جعل لك حياة ثماستعمل للدهاء بها ثمقيل
لكل ذعاء فغلب فىالسلام فكلدعاء نحية لكون جيعه غير خارج عن حصولحياة اوسبب
حياة اما قالدنيا واما فىالا خرة هف عالم بحيك بدالله * اى بثى' لمشم منالله أبنيك
نه فقولون السام عليك والسام بلنة الهود ء مرك است ياقتل بشمشير ٠ وهم بوهمون
انهم شولون السلام عليك وكان عايه السلام برد عامهم فيقول عليكم .يدون الواو ورواية

وعليكم بالواوخطأ كذا فيعين المعانى اوشولون العصباحا وهو نحية الجاهاية هن النعومة
اى ايصر صباحك ناعما لينا لابؤض فيه والله سبحانه شول وسلام على المرساين واختافوا
فىرد السلام على اهل الذهة فقال ابن عباس والشعى وقتادة هو واجب لظاهى الاص
ذلك وقال ماللك أبس بواجب فان رددت فقّل عليك وقال إعضوم شول 0

علاك

اللام اى ارفع غنك زوقالبمض 7الماليكنة ول" الرة :السثلام,علك] يكير لسين

8لا ينعاذلل
ف:يا بيهم اذا خرجوا من عندك و
ياءنلىححارة ف وقزاون فىانفسهماى6

ما نقول ين لولا حضيضية عمنى هلا اى هلا يعذبنا اللوهيغضبعلينا وبشهرنا بر اءننا على

الدعاء بالشر على محمد لوكان نيا حقا © حسم * بس است ايشاترا © جهنم » عذابا |
فا اه ل يوصاوتما  4بدجلونها
هيتدأ وخبراى محسمم وكافهمجهنم افلتعيع امن أحبية اكذ[
وقاسون حر هالا تخالة وان لميمجل تعذيهملكمة والمراد الاستهزاء بهم والاستخفاف
شأ :م لكفرهم وعدم اعامم  2فيس المصير  4اى جهم قال فبىرهان القزيران الفاء
| لماقيه هن معنى الاعقسب اى فيدّس المصير ماصاروا اليه وهو 4+نم انتهى قال بءضالمفسربن

ظ وقولهم ذلك محمنلة ماغفلوا عما عندهم املنعام فكانامنوا اهل كاب يعلمون ابنعض
الانباء قدعصاه امته واذوه وليءحل تعذيهم  0ومصلحة علمها عندالله تعالىانتهى»

امنالله يستحيب دماء رسولالله يب الاسام> روى ان١دائشة رضو اللهعا قنك

2

3

5و١ >©#

خوقة اذل

النفس والهوى ل عمم الحكم فقال  8ولا أدنى من ذلك  #اى اقل ما ذ كر كالاثنين
والواحد فانالواحد ايضا موتابحانلففسهارسية ونهكثرباشدازسه عدد  «8ولا | كث | #
كالستة وما فوقه-ا  #الهو معهم  #اى الله معالمتناجين بالعام والسماع بعام مانجرى ينهم

ولا مخنى عليه ماهم فيه فكأنه مشاهدهم واضرهم وقد تعالى عنالمشاهدة والحضور معهم
حضورا جسمانيا ١ انماكانو|  5اى فى اى مكان كانوا منالاما كن وكلاونوا تمالارض

فان علمه تعالى بالاشياء لبس لقرب مكانى حتى دفاوت باختلاف الا مكزة قربا وبعدا

ان قت لذ عفن وى

رم"

دؤين مش ذم اعون انان نوش

قرب<ق بابنده دورست از قياس

602

برقباس خود مه اترااساس

قال بض العارفين ١٠كر مؤمنان امت احمدرا خود ابن تشريف بودىكه ربالعالمين درين

سوره ميكويدكه مايكون من تحوى ثلاثة الا هو رابعهم الى قوله هو معهم نمام بودىاصداب
كهف را بإجلال رنيت ابشان وكال منزلت ممكويد ٠ ثلاثةرابعهمكاممموقولون حمسة
سادسهم كلمم -فانظر © من فرق بين كهاننالله رابعهم وسادء.هم وبين من كاناخس
البوانات رابعهم وسادسهم وحظةالمؤمن من المعية أن يعام ان اخير فى أن يكون جايسه |

صالخا وكلامه نافعا ولا بتكام عالا طائل نحته فشكون عيبا فى فته وعبشا فى ته وهمرةالله |
تعالى عالىعموم كماصرح به قوله تعالى وهو «عكم انها كلتم ثمانه قد يكون له تعالى ممية |
مخصوصة سعض عباده محسب فيضه وايصال لطفه اليه وتحو ذلك هلثميشْمم عا عملوا وه اى |
مخبرهم بالذى عملومفى الدنسا 22نوم القيامة  4اتفضيدا لهم واظهارا لما وجب عذامم

ازاللهبكلثى” علم يكلان نسبة ذاهالمقتضية للعلم الىالكل سواء ٠ يعنىنسيت علاوبامه |
معلومات كفا نح الات اهل اسمائرا حنانداندكه حالات ازهل
مين را وعلم اوعذفات ١

كهه
دحاط
ته ا
كنوج
امور بدا

مجدات

نان» واشكار اع د و جوكذاتلت الت 3أضانة اتن راود ستلبى اناهنااد بدالترروا
منعسرف اله العالم بكل ثى راقبه فىكل ثى” وا كتق تعلمه فىكل دى” فكان واغقابه
عندكل ثى" ومتوجها له بكل ثى' قال ابن عطاء الله متى علمت عدم اقال الناس عليك |
كنان لاشَنءعك علمه فنك قصيتك بعدم |
اوتوجههم بالذماليك فارجع الى عمالله فنك فا
قناعتك بعلمه اشد من مصيتك بوجود الاذى مهم انتهى والتخاق مذا الاسم حصيل |

العم وافادثة للمحتاج)ن” اللهومن أدمن 'ذكر»ياعلام .الغيوب:ضيقة النداء الى أن,يغلب
عليه منه حال فانه بتكام بااغسات ويكشف مافى الغمائر وترق روحه إلى أن رقف المالم ١
العلوىو تحدث بامور الكائنات والحوادث قال الفقهاء من قااللل,أهنتءالى عالبذاتهاى لاعالم
دتضفة العر القائمة بذاته ولاصفة القدرة كاءنزلة
ادنهاى لاقادر شَدرته يعنى للاش
رليمهذقا
إع

والجهمية محكم بكفرءلانأنى الصفات الالهية كفر قالالرهاوى منناقر

بوحدانية اللتوانكر

| الصفات كالفلاسفة والمعتزلة لايكون اانه معّيرا كذا قالوا وفيه ثى” بالنسية الى المعتزلة
|ائهم مناهل القبلة ومن ثمة قال فىشرح العقائد واجمع بين قولهم لامكفرداخة وأزعن ؤ
ف
ل
فس
الدج
7
اننا تتاتي _سضد

الجزء الثامن والعشسرن

١١ 8م 5ه

ظلمال انهمقدنسوء لسكئرته اولهاونهم حايرنتكبوء لعدم اعتقادهم ط والله علىكل
وا
اقش

« لايغنب عنه اص مانلاهور فالشييد ععنى الشاهد هانلشبود عق الحضور 3

هئ
كود
انى
وكفته اندكواهست ومناسب .أن مكافات خواهد فرم
و.وك

اورد نتواند كرد

حا؟ زحكم دم نزندكر كواه يست ٠ خاي كه ود كواءبودقصهمشكلست
كل شى” ولاءنساه
فلايد من استحضار الذنوب والكاء عليها وطاب التوبة منالله الذى مىحص
ؤوس الاشهادة ويلقابل الدماء والمعذرة املنعياد ٠
| قبلأن بحى” بوم شتضح فيهالمصر عرلى

واعل ان القول بأنهتعالىشهيدقول بأنهحاضر لكن بالحضور العلمى لا بالحضور الجسمانى
فانه مره عن ذلك فقول قمانلالله حاضر مول عاللىحضور العلمى فلا وجه لكافار قائله
مع وجوده فىالقرءان « أل تمرء أن الله بعلم ما فىالسموات وما فىالارض » استشهاد على
موك موده تعالى والهمزة للانكار المقرر بالرؤية لما ان الانكار فى معنى وى الننى شرر

الاثيات فتكون الرؤية ثابشة مقررة والخطاب للرسول عليهالسلام او لكل من يستحق

الخطاب والمعنى ألمتعلم علما نيا بمرنية المشاهدة انه تعالى يعلم ماالفسىمواتوما فىالارض
منالموجودات سو اءكان ذلك بالاستقرار فبهما اوبالجزئية هنهما © روى  #عن ابن عباس
رضوا للهعنهما انها تزلت فى رسِعة وحيب اتنى حمرو وصفوان بن امية كانوا نوما
تحدثون فقال أحدهم اترى اللهيعلم مانقول فقال الا خر يعلم بعضا وقال الأالث ان كان
عم بعضه فهو يعمكلهوصدق لان من علم ليملا جاه بغير سبب فقط علمها كلها لانكاله

ط

له همكلمعلوم فنزلت الاإبة ي
©م
كاون من تجوى ثملااثةنوا#فية

فلكون نامة ععنى وجع وشع ومن مقحم وتحوى فاعله وهو مصدر ععنى التناجى كالشكوى

كم اسم
يذى
ععنى الشكاية يقال نحاه تحموى ونحجوى ساره كناجاه مناجاة والنجوى السر ال
ومصدراما فىالقاموس وداه أن تاوق حوة من الارض اى مكان م نفع متفصل باترفاعه

عما حوله كأن المتناجى خحوة مالنارض ثلا يطلع عليه احد والمعنى مابقع من تناحى ثلاثة
نفر ومسارمم فالنجوى مصدر مضاف الى فاءله © الاهو  #اىالله تعالى  رابعهم  #اى
جاعلهم اربعة من حيث انه تعالى يشاركهم افلىاطلاع علبهاكمقال الحسين النورى قدس سره
الا هو رابعهم علما وحكما لاشسا وذانا وهو استثناء مفرغ من اعم الا<وال اى ما بوجد

فى حال ماالا فى هذه الال وفىالكلام اعتبار التصير قال النصر ابادى من شهد معية الحق
عكل مخالقة وءن ارتكاب كل محذور ومن لارشاهد معيته فانهمتتخطالى الشسهات
معه زجرء ن
|واخارم عوولاخمسة  #اى ولا مجوى جسة نذر جوالا هو سادسهم  6اى الا وهو تعالى

نقوعم وتخصيص العددين بالذ كرلخصوص الواقعة لان
ظ جاعلهم سستة افلىاطلاع على مياو
| المنافقين الجتمعين فىالنجوى كانوا مرة ثلائةواخرى خمسة وشّال ان التشاور غاليا انما

ظيكون من ثلاثة الى سستة ليكونوا اقللفظا واجدر رأيا و١كتم سورإاذائرك مر رضىالله
عنه حين عام بالموت اهس اطلافة شورى بين ستة اى على أن يكون امس اعلافة بين ستة

0

غات دأعهموافلثىلاثة اشارة الى الروح والسر والقلب و فى الليسة الها باضافة

©
مهتت
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-

2

واذلهقال ابنالشيخ وهو يصاح لان يكون دعاء عليهم واخبارا عما سمكون بالماضى لتحمّته
اى كتين وبدخل فيهم المذافقون والكافرون ح.عا اما الكافرون شحادهم فىالظاهص

والباطن واما المنافقون فى الاطن فقط هل كا كبت الذبن ءن قبلهم © من كفارالام
الماضية المعادين للرسل عاهمالسلام «ثل اقوام توح وهود وصاح وعيرهم ٠ وكان السرى
رحمه الله شول عحدت هن ضعيف عدى قويا فال لهكف ذلك وشهول وخاق الانسان

ضيفاا وقد أنزلنا ايات نات  5ان ان انكر الاك كاسم والجال اناقد

55ذل  1305شلال وحة ماجاء به والننقاك ايان قل إل منالا"ظٍ َْ
الك الامتدنلزؤرودووانا نتّه_ور فىالاجسام ولاايات الى هى منالكلام منالاعراض
الغغر القارة فكت
ورسل

دور

الائؤزال قمرا يجان عنه

الى عياده تعالى فيسلد

المها تحازا

بأن المراد هنة انلزال دن تلقف

اعكونا

المقصودة منه أوالراد م4

هن الله

الايصال

والاعلام على الاستعارة  8وللكافر بن  5لكالا يات اوبكل ماجبالاعان به © عذاب
مهين  7يذهب لعزحم وكيرحم منالاهانة ععنى التحقير والمراد عذان اللكيت الذ

هوا فالناتنا :فيكون انتداء كلام اوعذاب ال
خارة فيكون للعطف عمنى ان لهم الكبت |
فيالدنيا ولهم عذاب مهين فالا خرة فهم معذبون فالدارين قال بعضهم وص الله
العذاب الملدق بالكافرين اولا بالايلام ونايا بالاهانة لان الايلام باحق مم اولا ثم |

مهانون به واذا كانت الاهانة مافىالا خرة فالتقدم ظاه وقد سبق غير هذا وفىالااية
إشجاوة لاالى» اأذاهن استادون يناهت الل:هاولعامولناء المتجحققون باللهبالجتمتعوان :باسمادالله
أ

ونشافقون

مطاص

رسوله

وم

العلماءالقاءُون

باحكامالشمرانعجوا

وافحموا

أبلغالحجج

واظهر البراهين مالنكرامات الظاهرة ونشرالعلوم الياهرة وكيف لاوقد أنزلنا بصحة
ولابتهم مان ورانتهم آيات بئات فون سترها نفتاس ظلمات اناوه قله عذاب القطعة

الفظعة والاهانة من غير ابانة  6بوم سمشم الله  #منصوب باذ كر المقدر تعظها بوم
ومويلاله والمراد يومالقامة اى جيم الله بعدالموت للدزاء  9حميعا  #اى كلهم بحيث

لاتق اعنهم) اشهد.غير ,متعوث فكؤن” تكيأدا للضمير أو جتمعين.فىحالة واجدة
حالا منه  2فنم عا عملوا  7من القيائح دان كوه

فيكون

متهم ارستصويرها قَّتلك النشأة

يعلايق ها املنصور الهائلة على رؤوس الاشهاد ومخحيلالهم وتشهيرا لخالهم وتث_ديدا

لعذابهم والافلا فائدة فى نفس الانباء ليننهوا على ماصدر مهم ف احصاءالل  6كأنه
قكبليف شْمهم بأعمالهم وهى اعراض منقضية متلاشية فقيل احصاءالله اى أحاط به عددا
وحفظه كا عمله لبمشت منه ثى' ويلمغب قال الراغب الاحصاء التحصيل بالعدد
وستعمال ذلك فيه لانهم كانوا يمتمدون
| قال أحصيت كذا وذلك من لفظ الخصى ا
اعماد ناقنه ع
الحصى للتموى

الاصايدم وقال لعصوم الاختصحانرعد
 3القبط

باحاطة وضيط

اذ اصلها لعدد سحاد

فهو اخصضن من العد نتن لزوم الاحاطة قبه #2ولسوه

 7اى

< 8حذم جه
لأزء الثأمن والعشرؤن
نهم عن هذهالستين نوعا وايضا سرالعدد كون عمر هذه الامة بايلندتين والسبعين فن |
راع العدد فكاعا عدالله ستين ساةالتى ه
يىلغ مره وماتهى امده محسب الغالب فتخاص

اماننار ولكن فيهاشارة الىفضيلة الوقت فانه اذافات العمل منمحله لخابز بالقضاء بكماله ١
الاولى بل لصير ساقطا عن

درحة

اللكفان الاولى اس_ تكن درحة

ولذا و حب

صيام سشعن

واطعامها ( قال المولى الامى )
عردم ا زمر كاي هدنت كاج فىيبدل م هيرود كع

حكن هى أظه برباد احاح

( وقال الشيخ سعدى )

مكن عمر ضايع بافسوس وحيف

0 ٠ كه فرصت عينزست والوقت سيف

وى الآابة اشارة إن ان التفوة مطبة الروح وزوته

فاذا ظطاص روج الروح دن زوحة

النفس شطع الاستمتاع عنما لغلية الروحية عليها ثم بحسب الحكءة الالهية المقتضية لتعاق
زوج الروح مع زوجة النفس أراد أن يستمتع هنها فعلى زوج الروح بحب هطنريق

الكفارة محرير رقبة عن ذلك الاستمتاع و التصرف فيا ,أن لايستمتع ولابتصرف فبها
الابام اق و مقتضى حكمته لاعقتضى طبعه و «شتهيات هواء فانه لال#وزله وعلى تقدير
شدة اشتباك زوج الروح بزوحة النفس و.قوة ارتياطهما الذائية ارماط الرااءكف

بالمركوب وارثاط ربان السفينة بالسفينة ان لهمدر على تخرير رقبة عن هذا

الارنياط فبجب على زوج الروح أن يصوم شورين متتابعين هن قبل أن بهاسا يعنى
أن حك

عوط
هلق تغرع الالتياة :الل »التكرقن عل لازام والانتتشت ارك

النفات وان لمحمكن من قطع هذا التفات لبقاء هَبة من شَايا انانيته فيه فيحب عليه اطعام
ستين كينا من مسا كين القوئ الزوحانية المستهلكة نحت سلطة النفسن و صفاتها
أرقيمهم عاللىتخلق بالاخلاق الالهية والتحتّتى بالصفات الروحانية  2انالذين محادونالله

ورسوله » اى يعادوهما ويثاقو نهما وكذا اولياء الله فان من عادى اولياء اللهفقد
ادي الله“ذلك :لان كال املنمتعساد يفن1ك انه لكون فى اعدوة ون اعبرةعذوء الااجزا

وشمه كذلكا وكون أ درا عر كنا الاخرغيرا ان وازود الادةا فى اناءاذة؟ يدوه
الله دون المعاداة والمشاقة .ن حسن الموقع مالا غاية وراءه وبالفارسية مخالفت ميكنند
باخدا ورسول او از حدود ام ونمهى جاوز ماشه ٠ وقال بعضهم الحادة مفاعلة

من لفظ الحديد والمراد المقابلة بالحديد سواء كان فى ذلك حديد حقيقة او كان ذلك
منازعة شديدة شيهة بالخصومة بالحديد وقال بعضهم فى معنى الااية محادون اى يضعون
او محتارون حدودا عير حدود ما قفيه وعيد عظم للماوك والاماء السوء الذن وضعوا
ا امو
را حلاف ماحداء الشرع وسموها القانون ووه

شاط كدطراك ظلا افكلتتد ةلك
اللاارراق اكنوا راطف 2215511
ك
«توا © اى ازوا يعنى خوار وتكو نسار كرده شوند ٠ وفىالمفردات التكنت الرد

| بعنف وتذال وفى القاموس كته يكنتة صرعه ااا وأشارقة وادكنسية ورد العدو يغيظه
(اذله )
و

 "٠هه
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تعديها واشئرعه الموضوعة لعبادء التى لايصيح تجاوزها الى مامخالفها جمع حد وهو فىاللغة
المع والحاجز بينالشيئين الذى ملعاختالاط كمدههابالاحن وحدالزبى وخد ارس ذلك

لكونه مانعا لمتعاطيه عن المعاودة لله وحميع <دود الله علىاربعة اضرب اماثى” لاوز
أن التعدى بالزيادة إعلية والاالقضوو.عنة كا" عداد! ردكات.صلاة المَززض واما.شى” موز
الزيادة عليه ولا مجوز النقصان منه وامائى' موز النقصان منه .ولا وز الزيادة عليه

واماثى' مجوز الزيادة عليه والنقصان منه كافى المفردات  8وللكافرين  #اى الذين

لايعملون بها ولا اوها © عذاب الم  #عبر عنه بذلك للتغليظ على طريقة قوله
تعالى وهن كفر ذفانالالهلعَعنىاعلنمين يعنى ان اطلاق المكفر لتأكيدالوجوب
والتغليظ على تارك العمل لالانه كفر حقيقة مابزحمه الخوارج قال بعضهم فىقوله عليه

السلام منترك الصلاة فكقدفر اى قارب الكفر َال دخل اللدة لمن قارما قال فى
برهان القرءان قوله و للكافرين عذاب اليم و بءده و للكافرين عذاب مهين لان الاول
متصل بضده وهو الاعان فتوعدهم على الكفر العذابٍ الاايم هو جزاء الكافرين والثانى

متصل قوله كبتوا وهو الاذلال و الاهانة فوصف العذاب مثل ذلك فقال وللكافرين
عذاب مهين انتهى والاألم ععنى المؤلم ىق الموجع كالبدييع عدنى المبدع او ععنى لمتأم

لكن اسند محازا الى العذابٍ هيالغة كا'نه فى الشدة بدرجة تتألم ها نفسه وفى الات
العذاب لاكافررن حث للمؤمنين على قبول الطاعة ولما تزلت هذه الا يات الاربع تلاعا

عهالسلام فقال لاوس بن الصامت رضىالله عنه تهسلتطيع عتق رقبة قال اذن يذهب

جل مالى قال فصيام شررين متتابعين قال يارسولالله اذا لم!كل فىاليوم ثلاث مرات كل
بصرى و خشيت أن تعشو عبنى قال فاطعام ستين مسكينا قال لاالا أن تعيننى عليه قال
اعينك مخمسة عشر صاعا واناداع لك بالبركة وتلك البركة هيت فكىاالهفى عينالمعانى ٠
ول الفقير فىوجوه الاحكام المذكورة اما وجه العتق فلان العاصى استحق النار بعصيانه

العظيم خعمل عتق المملوك فداء لنفسه مالننار كاقال عليهالسلام هن أعتق رقبة مؤمنة
أعتقاللهبمكلنارهبا اربامنه املننارودل تقبدالرقبة بالمؤمنة عألفىضلية اعتاقالمؤّمن .وايضا
ان  0العيد الاك غالبا هن قدية الاطعام والمال بعد من التفترج الشدة علاقة النفس به ففى

بذله مخليص لها من رذيلة البخل و نحية لها عنالنار واما الوجه فى الصيام فلائن الاصل

فيهديام شبر رمضان وهوثلانون «وما فى صيام ستين يوما تضعيف المشقة وآشديد الحنة

على النفس واما الوجه فىاطعام المسا كين امافىنفس الاطعام فلن الصوم التخلق بوصف
الصمدية فاذا فات عنه ذلك لزومالمءالجة بضده وهوالاطعام لان فىءذل المال اذابة النفس

كافى الصوم ومن هذا يعرف سسرالتتزيل من الرقبة الى الصوم ثم منه الىاطعام واما فى
واف له فروعى فيه منالعدد ماروئى فى
عدد المسا كين فلاآن الاطعام بدل منالصيام خ

الصيام ويجوز أن غَال انالله تعالى خلق آدم عليهااسلام منستين :نوما منطيقات الارض
قأص باطعام ستين مسكينا مناولاد ادم حتى تقع المكافأة جميع اولاده لاله لامخرج احد
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المزشبالتامن والبشرون

© ووم :هه

اتناف 2وإفن ١إيستطع 11

الصيام بسبب من الاسباب كالهرم ا

الممتد الغير المرجو بروه فاه منزلة العاجز 0

المزمن اى

و اكنان برجى برؤه واشتدت

حاجته الى وطى' امسأنه فالختار أن ينتظر البرء حتى هدر على الصيام ولو كفر بالاطعام

ولم يننظر القدرة عالىصيام أجزأه ومن الاعذار الشيق المفرط وهو أنلايصير عالىماع

فانه عليهالسلام رخص للاعسابى أنيعطى الفدية لاجله  فاطءامستين مسكينا وهالاطعام
جعله الغير .طاتما ففيه راصنلى جواز التمليك والاباحة فىالكفارة والمسكين وشتح يمه

ولاشئعله اوله مالايكفيه ,واسكته الفقزااى ق
قك
ااق
.لل رحنكه والن[بلوا
الضي
لتك
مون
قال القهستالى فىشرح #تصير الوقاية قد المسكين انشاق للواز صرفه الى غيره منصارف

الزكاة ٠ شَول الفقير انما خص المسكين بالذكر لكونه أحق بالصدقة من سائر مصارف
الزكاة بنى' عنه ماسيق اننا من تفسير القاموس و اطءام ستين مسكينا يشملل ماكان
| حعها كسا يان يطماوحدا ستين نوما فانه فمحكسمكستييننا
واحد وبدفعات

كافى الفطر ةه

لاحوز علىال يسح

والصاع أريعة امداد

ؤ.عاع لكلمسكين لصفنت

ولضفه  00ونحب شدعه

وان أعطاء فى نوم

صاماعن 11اوصاعا ٠ نْ عيره

على المسيس 0

لاستانف

ان ير فى خلال العام لان الله تعالى ل بذ ين العاس مع الاطعام هذا عند ىا حشفة

| رحمدالله واماعند الآ خرين فالاطعام مول عالمىقيد فىالعتق والضيام وتحوز دافلعكفارة
لكافر و اخراج القيمة عند أنىحيفة رحمهالله خلافا لاثلاثة وفىالفقه هذا اذا كاالنمظاهص
<را فلوكان عندا كذر بالصوم وان اعطاه المولى المال ولبشن له ماعه عن الصوم فاناءتق

وأبسر قل التكفى كفر بالمال © ذلك  6اى ذلك البيان والتعايم للاحكام والتنييه علمها

ما كنم عليه فى جاهليتكم ان قبل اذا كان ترك الظهار مفروضا شايال الفقهاء مجعلونه بايا
| فىالفقه أجب بأنالله وان أنكر الظهار وشنع على من تعود به هالنجاهلين الا انه تعالى
أ

وضعله إتحكاما تعمل

ما من الى يهمنالغافاين فهدا الاعتبار حمالوه باباللسنو ١ تلك

الاحكام

وزادوا قدر مامحتاججا ليهمعه ان الحققين قآلوا ان لكثرالاحكام لدع عي ةة للجهال  8الئاس
و ادثر أوا عن سوء

المقال والثعال لمااحت.عج الى  633القل والَال 5

الابيه على

| انالظهار أ كثر خطأ مالنحنث فى المين  0كفارته اغلظ مكنفارة الحنث و اللام
فى راتؤمنوا للحكمة .و,المصلحة لاعاءاذاءقارنك فلع الله تكون للبصلحة لإهيالتى المطلة
واذا قارنت فعل العبدتكون للغرض لانه الحتاج المطاق فأهل السنة لابشولون لتلك
| المصللحة .غرضا اذ الغزضن بق العرف :مكايمل ,به طالهم اسنتدقاعا لتقصان ,قنم تنفن عنه
| طبعه والله منزه عن هذا بلاخلاف والمءنزلة شولون ناءعلى انه هوا لمى* الذى لاجله “راد '

| المراد ويشعل عندهم ولوقلنا هذا المعنىلكنا قائلين بالغرض ولهوقمالوا بالمعنى لكمناا قائلين
4 ٠

وتلاك

4

اشارة

الاحكام

المذكواررة

هن نرم

الظهار

واء#اب

العتق لاواجد وامجاب

الصوم لغير الواجد ان ا-تطاع واجاب الاطعام لمنلم يسطع © حدود الله  #الى لانحوز
)2تعدها )

سورة الحادلة

جة وم جهه

منامس .أنه مين اوثلانا فى مجلس واحد اوحالس متفرقة لزمه بل ظهاركفارة #هن قبل

| أن عَاسا » اى من قبل أن يستمتع كل مالنمظاهى والمظاهى مها بالآآخر اا وتقبيلا ولسا
تاول الم م

ونظرا الى الفرج بشهوة وذلك لان ١0

كو بعتن ذلك قبع

0عض الرقة علطن  5أن  7نك إغدة أى؛ |
الكفارة الاولى بالاتفاق وان
حذيفة رحمه اللهولا سقط الكتفارة بليأنىمها على وجه القضاء  5لوأاخلرصصلاة
مويو ع ارايان كتير عن عبن لوت يقاو عكوفع النة الب اغل*ان لزاه |
انان ندع الزوج أن شر!ققل التكفارة لانه نها ها جميعا عنالمسيس قبل الكفارة |

قال القهستانى لها مطالية التكذير والحا؟ مجر عليه بالجبس ثم بالضرب 1
باق اولحرمة لاتزول الا بالتكفير وكذا طلاوقها ثم تزوجها بعدالعدة اوزوج آخر حر
وطبها قبل التكفير ثاملعود الموجب لكفارة الظهار عند أنىحيفة رحدالل هو العزء
على جماعها فتى عنم عذللىكلم ار نوكحيكلدو اواو عدف ولط تافل انركف 55

كفارة لفوت العزم على ج_اعها  #ذلكم كهاى الحكم بالكفارة أهالمؤمنون |
عنه ال

نوعظون به  6الوعظ زحر قَتْرن تخويف اى تزجرون,ه منارتكاب المذكرالمكذورفان |
الغرامات احا

من

طعاطى الزايات والمراد

3

سان أن المقصود مو

شرع

هذاالحكم

لدستعريضكم للذواب عباشرتنكملتحري ارلرقيةالذىهوعلمفىاستتباع الثواب العظم بل هوردعكم
وزجر

عن ماشرة مابوح.ه والحاصل انفىالؤاخذة الديوية شع لكل من المظاهص وعي الاظاص

|

بأن يحضل للمظاهن الكفارة؛ والتدارك و لغير المظاس .الاحتاط والاجتتاب م قبل
ترود مغ سوى داه فراز

.

دون 5

رع  7-0بد

|  #والله ما تعملون * #منجناية الظهار والتكفير ونحو ذلك منقلل وكثير مؤخير ف
اى عالم بظواهيها و نواطنا و ازيكم عا لخافظوا احدود ما شرعلكم ؤلاخلوا بذى” |
مها غ 9فن لمحد  #اى فالمظاهى الذى لاملجردقبة كز عن بأد كان .فقيو االفتعكفير»ا

ومن حاَليتنرّم .الأن تبَنالشمس مانلغرو مَنالومالاخير ماصام فيه مالنشمرين ١٠
فلاتدى اللدرا المنيوة لاهو الاعتار بالمسكقوالشاف آل لاءدانتها فان” المتتبر :فى" ذلك؟ |
هو الفضل والذى غاب ماله فهو و اجد ف فصيام شبمرين 6ه اى فعليه صيام شورين |
متتابعين  6ليس فهما رمضان ولاالايام الخنسة الحرم وصومها اى نوما العيد و ايام |
التشريق قفصلهما محيث لافصل وما عن ووم ولاشهرا

عن شهر بالافطار فان افطرفمما |

نوما اوشاتكل يده ورك عنر امتانق وا ست ناضاء الابالمرض كيجي © منقل
أنةاسا  4ليلا اومارا عدا أوكغراً ولو جامع زوحة اخرى ناس.ا لابيثانفت وو أفطرت
المرأة لالحيض كانه

القتل او الفطر ف 0

لاتشتالفت لكا تصل صو همأ كاه

حيضها ثمانهان كاء)بالاهلة 'أجزا وان ضام *هانئة أونتان بأن كآنكل مالنشهزينناقشا
وان صامها بذيرها فلاد من سين بو.احتىلوأفطر صبيحة الما معواوت
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ابأ" وعقوق واككنأوكاثر متكطه قحلي ولاك الادوفوك»اازووةوغلادة الزوار الاوقؤلة
الدؤر يفشتتادة -الزور /الإوقول الذوويشجادة :الزوو بارال رَشَوَاياهيةد :فلك لايشكينا

رواء الخارى قال بعضهم لما كان «بنى طلاق الاهلية الام المذكر الزور لمبحجخله الله
طلاقا ولم نت الحرمة الا الى وقت التكفير وقال الظهار الذى هو هن طلاق الجاهلية
ان كان فاىلشرع عقدار من الزمان اولا طلاقا كانت الا ية ناسخة والا فلا لناالنسخ

اما يدخل فىالشسرائع وما قال علهاللام انها <رهت فلا يعين شيا هنالطرفين الا ان

بعض المفسرين حعله مؤيدا لاوجه الاول ِوالنالله لعفو عفور © اى هبالغ فىالءفو
والمغفرة لما ساف منه علىالاطلاق على المذهب الحق او بالمناب عنه على مذهب الاعنز ان

وذلك :ان .مادون الغفولة بسكن موك ل الى مشيئةالله ان شاء يغفره وان لمسَسالعيد عنه
وان شساء يغفره بعدالتوية واما اذا ل شب عله فعد نهعليه فأما بعذها على حدسب ذسه

لكن الظاهى هنا الحث على التوبة لكون اللكلام فى :دم الظهار واتكاره  8#والذين
يظاهرون من نسائم ثم يعودون لا قالوا  #اللام والى يتعاقبان كثيرا نحو مهدى لاحق
والى الحق فالمءنى والذين شَولون ذلك القول المتكر ثم يعودون الى ماقالوا والى مافات
عنهم بسببه من الاستمتاع بالتدارك والتلافى بالتقرر والتكرر وهنه قولهم عاد الغيث على
يمب على المسدب
ساس
للاق
ماأفسد اى ندا رك باصلاح فافساده امسا كه واصلاحهاحياؤ ففيهاط

فان العود الى الشى” ءن اسباب التدارك والوصول اليه فنكون محازا مرسلاقال ابنالشيخ

الغود .يستعمل -غل مياق ,أخحد ها :أن يصية إلى شى”-قد اكان عليه قبْلٌ' ذلك افتراكفيكوان
عمنى الرجوع الى مافارق عنه والا خر أن يضير وول الى ثى' وان لميكن على ذلك
قل والعود هذا المعنى لابلزم أن يكون رجوءا الى ماقارق عنه والعود الذى هو سسبب

لاتدارك والوصول هوالعود ذا الممنى وهوالءود الى ثبى مطلقًا فحاصل المعنى ثمزعودون
مالفشاد هن حرقة الحلال ووز أن يكؤن الع
الى ندارك ماقالوا ودفع مالزم عليهم به نّ

| تم بريدون الغود الى ماحرهوا على أنفسهم بلفظ الظهار املناستمتاع ففيه تعزيل للقول
مئزلةالقول فيه هه فتحرير رقيه  4التحرير جعل الانسان حرا وهو خلاف العيد والرقة

بقتزا اوكير كديا ثاوووميا
ذات*طرقوق 'علوك تاذوكان” ممنقا“أق كاقرا ا“ذكا "وى ص
فالمعنىفتدار كهاوفالواجب اعتاق رقبة اى رقبة كانت وان كان تحربر المؤهن اولى والصام

أخسن فنمتقها -فقرونا باللية وان كان محتساحا الى “خلانتها'فلوتوئ يقد العثق اول يتطوام
يجزى” وان وان وجد تمن الرقة وهو محتاج اليه فله الصيام ا فى الكوائى ولامجزى”

امالولد والمدبر و!-كاتب الذى ادى شيأ فانلم يؤدجاز ويمب أن تكون سليمةمنالعيوب
الفاحشة بالانفاق وعنهالشافمى يشترط

الاءان قناسا على كفارة القتل كم قالتعالىفتتحربر

رقة مؤمنة قلنا حمل المطلق علىالمقيد انما هو عند امحاد الخادثتين وانحاد الحكم ايأ

| وهنا ل سد كدذلك والفاء للسيبية ومن فوثآدها الدلالة على تكرو وجوب

التحرير بتكرر

| الظهان لآن #كريز اللنب "ردن تكرر المسبب كقراءة اية السحدة فى موضعين فظااوهس
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سورة الجادلة

الناس استنزالا للامس الالييكمندبيانية العرانن وتقول اللهم أنزل بعل لسان  55ققَامت
قأئيقة زفنل الك لاا حي خكزاشة عليه لسلام وهى مازالت فى مراجعة الكلام مع

رسولالله وبث الشكوى الىالله <تى نزل جبريل عليه السلام هذه الاياتالاريع د
لدعاتها وقولالشكواها فكانت سبا لظهور االصظهار وفى قد اشعار بأن الرسولوالحادلة
كاياابتواقمان :أن ينزلاللَ حكم الحادثة وبرج عكنهراما لانهاانما يعدخللى ماض متوقع
ف والله يسمع نحاوركم © اى يعم تراجعكما الكلام وتخاطكنها واو كناأغرة الطاد
فان التحاور يععنى التحاوب وهو رجع الكلام وجواه يعنى يكدكر را جواب دادن ه
منالور ععنى الرجوع وذلك كان ر جوع الرسول الى الحكم باكر هة مرة لعد شاع

ورجوع الجادلة الى طلي التحليل كذلك ومثله الحاورة ا وحنه قولهم فالدعاء
ءوذ بالله املنحور بعد الكور اى الرجوع الى النقصان إعد الوصول الى الزيادة او الى

الوخشة يد الانس وقال الراغب الحور التردد اما بالذات واما بالتفكر وققل تغوذ بالله
بعد الكور اى مانلتردد فىالامى بعد المضى فنه اومن نقصان وتردد فاىلال
منالحور
بعد الزيادة فيهاوصخة المضارع للدلالة على ا-تمرار السمع حسب استمرار التحاور

ومحدده وفى نظمها فىيسلك الخطاب معفقتل الراك تفلي اذالقاس تخاؤرها ونحاورك

تشرفا لها من جهتن واد التعتنا ف خار عرق التعايلا قله فان الحافها فى المسألة
رقب
علنتوقفك ,و
ومبالةها فىالتضر ع اللىله ومدافعته عله اللام اياها واب ع ا

الولل| وعلمة تغالى :حخالهما'من ندواغئ الاجاية كوشقيف الاسرار .لنس هذا تكرارالان
زنوجها والثابى للا كان محرى ها وبين رسولالله لان الاول .ماض
الاول لما حكته ع

والثالى مستقبل ههانالله سميع بصير  6مبالغ فىالعل بالمسموءات والمبصرات ومن قضيته
أنيمع تحاورها ويرى مابغّارنه من الهيئات التى من جلها رفع رابا ل لما 2
انار التضرع

بي

يامن برى مافى الضمير ويسمع

لي

يك الغد لمكالبتووااقكم

ع

جا ليابق اوقل ليذ سبتظها اج "اكزالله المعتى والمفزع ب

ي“ .مالى سوى قرعى لالك حيلة

 2بي حاثى لاطفك أن تقنط عاصيا

يم وليّن رددت فاى بابأقر ع ِ

بي الفضلأجزلوالمواهباوسع بي

وفىالا ية دليل على ان مانقطع رجاؤه عن الخاق ول بت له فمهىمه احد سوى ربه

|رككواج كقاء الله" ذلك وكاهان شك :لويد" 1لعافت
يضق :ونان و
دعي لفان #امتنارؤار))"

1]:

الأيازوئ ددا بابد بكار

(وى ) ان عمر
وفها ان من استمع الله ورسوله والورثة الى كلامه فساثر الناس اولى ر

ن الخطاب رضىالله عنه مس هذهء المرأة فى خلافته وهو على حمار والناس معه فاستوقفته
ولا لوَوَطْعَلت وقالت ياحمرقد لنت تدع عميرا ثم قبل لك عمس ثمقلىلك:اميزالمؤمنين

| فاتق الله حيمار فانه هن أشن الموت خاف الفوت وهن أَسَن الحساب خاف ااعذاب وهو

دتاد والشبرونٍ

د ملم 5
جحو بحم بو جر حم

حت بيجم سر

| 212كر  ,اأثامن والعشر ون © ) لاا 09 72
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ا ١ماامان
له 8
١7

ِ فَكسعام ال :قول التىتحادلك0

 4سمع 0بلقلل بعريلعاف رخافتوالبينة

والمجادلة المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالة  85تراندنها) كدو ,تعمل عاذ1ء
دلت الحل اى احكمت فدله فكأن المتحادلين ذال كلواحد ال خر عن
واصله ٠جن
رأبهوالمراد هنا المكالمة ومساحعة الكلام اى معاودنه وال قدأجابالله دماء المرأة التى

تكاللك فىحق زوجها استفتاء وتراجعك الكلام فىشأ نه وفها صدر عنه فىحقها ظمهناره
اياها لغير وجه مشمروع وسبب مقدول ف وتشتكى االىلله  2عطف علىنجادلكاى تضرع

الىالله تعالى وتظهر ماءها هنالمكروه قال فالمفرداتااشكاية و الشكاة والشكوىاظهار
الك شال اشكويق أواشفكيتف! وال «المككواى ؛فا:تلحشكوة'واظهار مافها وهى سقاء
صغير مجعل فيه الماء وكان فىالاصل استعارة

كقولك نت له مافى .وغائى ونفضت مافى

| خرابى اذا اظهرت مافى قابك وفى كشف الاسراز الاشتكاء اظهار ماشع بالانسان من
ودنه
وتكاء
المكروه والشكوى اظهار مايصنعه غيره به وفى تاج المصادر الاش
ش كل
كهكر
كرفان ٠ وهى قربة صغيرة والغحادلة هى <ولة بنت علب بن مالك ابن خزاعة الخزرجية
وزوجها اوس بن الصاءت اخو عدادة روى انكماانت <سنة البدن ارها اوس وىتصبى
فاشبئ .مواقت افلم منلمت واؤدها قات وكان به خفة فغضب علها مقتضى البشرية وقال

انت على كظهراتى وكان اول ظهار وقع افلاسلام ثمندم على ماقال بناء على ان الظهار
والايلاء كا! من طلاق الاهلية فقال لها ما اظنك الى وقد حرمت على فشق ذلك علما
فاتت رس_ولالله صلى الله عليه وس-لم وعائشة رذ ىالله عنها السك كاشق راك

فقالت

ياواسولاللهنانرزوعق :الس .بن المنامكابى ولدى .واب عق 'ؤاجك ,النابن[الى ا
اهعرز رم

وماذ كر طلاقا وقد ندم على فعله فهل هن ثى” مجمعنى واياه فقال عليه السلام ما أراك
| الا وقد حرهت عله فتّالت لاتقل ذلك يارسولالله وذ كرت فاقنها ووحدتما شفانى اهلها
0

ضم
صبيةصغارا فقالت ان ضممة نم الىجاعوا وان ضمممم الى 1ه
اعوا

فاعاد

عىلءه السلام قوله الاول وهو حرمت عليه فجلت تراجع وسسولان يتات الاولى
 3قال لها رسولالله حرمت عليه هتفت وقالتأشكو االللىه نما لقنت مزنوحى حال
فاقّى ووحدنى وقد ظالت معه حبق

وشضت له إعلنى بريد يدذلك انى قد بلغت عنده

سن

الكبر وصرت عقا لألاد بعد وكانت فىكل ذلك ترفع رأمما الى السماء على ماهو عادة
(للاس )
ا

سورةامد
 5م١ ©
)ن مؤمنى أهل الكتاب افتخروا على سائر |
(روى ا
لاافرقون بينأحد من رسله و

المؤمنين بأنهميؤانون أجرهم ممرتين وادعوا الفضل علهم فنزلت وفى الحديث ( اما «ثلنا |

ومثل الذين اوانوا الكتاب من فيلنا مئل رجل استأجِر اجراء فقال ميعنمل الى آخر |
النهار عقلبىراط قبراط فعمل قوم ثم تركوا العمل ناصلهار ثمقال»ن يعمل نطف التهار |
اط فعملل قوم الى العصرعلى قبراطقيراط ثمتركوا العمل ثمقال |
رقير
قاريعلى
طالنه
اىاخر
ال
| يهعنمل الاىلل علىقبراطين قيراطين فعمل قوم الى الليل على قبراطين قيراطين فقال |
الطائفتان الاوليانمالناا كثرعملاواقلاجرا فقالهل نقصتكم محنقكم شيأقالوا لاقالذلك |
تكردا وقةائن أعاء )فيه اشازةزالخ إانهل الكتات أطول)زامانه وعي اواك احتبادا |

واقلى أجرا وهذه الامة اقصر مدة واقل سعيا واعظم أجرا والى النثواب على الاعمال |
لس هجنهة الاستحقاق لان العبد لاستحق علىمولاه مخدمته اجرة بل مجنهة الفضل |
وعلل

اب
سلا
كلهتمنا
ولله باتنفضل على هينشاء بما يشاء قا اللبقلىرحمهالله اخر ج فض

الجهد والطلب.يؤتى كراماته من يشاء معبناده المصطفين وهو ذوالعطاء فىالازل الى |
الابد والفضل العظم مالا يتقطع,عن

الترجعانة (كارروى ).ان ررعزات سل

وسلكانبرأ المسبحات قبل أن يرقد وشول ان فوننال زافضلم نالف

اشغلية| :

اآبةوغ

ْ

بالمشبحات الخديد والحشر والصف واعة والتغابن ٠ شَول الفقير انما أخى عليه السلام |

تلك الاآية ولم يصرح مها لتجتهد الامة بتلاوة جمييع السور كا أخؤالله ساعة الاجابة |
ولبلة القدر ونحوها بِعثا لاعباد على الاجتهاد واحياء الابالى ق(ال الشيخ سعدى )
وه

رع تير ناز لفكي

مترتكيا أن اذاو راى ,تيز

اي

امد اك

صيدى زىق

 0700لعل از ماش ماد ندر

ثم جلها خور:دراهواى يى . +ه .مراءات .صدكن براى بى
نمت سورة الحديد بعون الملك اليد فىاواخر شهر ربع الاول
من سنة حمس عشرة ومائة والف منالهحرة

الجزء السابع والعشزون

١ 8م

هه

لح

| يؤدها فبحسن تيأهدالم يعتقها وينزوجها فله اجران وموٌمن االعكتابالذى كان مؤمةا
م امن بالنى فله اجران والعندالذى يؤّدى حقّالله وستصح لسسيده ولذا بى يعض العريد

حين أعتق لانه ذهباجرالتصح لسيده وقى أنجراداء احلقله
تاردلت هت اسير عشق سلم

( وقالالشيخ سعدى )

اين وتآخحفا رهاق الآيتب
(الالمولى الجائى )
وق
ذد
ااه
رف
كئلا
ل ضراختقو اتواتسوق اما

#ملننةة وت سلطات مالك

5ل

كارش اجويلا .خلا :از كن

74

اريك |انشرا انوك لال مالك مواد

هم وباعاهم
دين
بب
ارهم
موةم<.مانطق دقوله تعالىيموى نو
لنقيهيكا ب
نورا عاشو
وكبمعل
ل
وىن بهعلىالصراط األنىيصاو | الىالخنة وذلكلان جهنم خلقت من الظلمة
مءاشلذ
يضيا
فهو ال
اذهىصورة النفسالامارة .هىظلمانية فنورالا مان والتقوى يدفعها ويزيلها #ويغفر لك »#

مالسكفر والمعاصى فاما حس:اتالكفار فقبولة بعد اسلامهم على ماورد
ماأسلفام ن
فالحديث المحبح © والله عفور رحم »©اى مالغ افلمغفرة والرحمة وفيه اشارة الى

مغفرة الذنب الذى هو ملاحظةالافس ذانه من أكبرالذنوب والمعاصى كأ قالوا وجودكذنب
| لاشاس عليه ذنب آخر ( مصراع ) جوصد راه شدى بكذراز سر ودستار  8ثلا
سم اهلالكتاب ) متعاق عضموم الخَلة الطلبية المتضمنةمعنىالشرط اذالتقدير انتتقواالل
وتؤمنوا برسوله يؤتكم كذا وكذالثلا يرالذين لميسلموا من الهالكتاب اى ليعلموا

ولا مزندة كهى فى مادنعك" أن لاتسجدكا ينى” عنه قرآءة ليعلم ولك يعم ولان يعر
بادغام النون فىالياء قال فاىلكاشسرار واتما حدن ادخالها فكلىام.دخل فى اواخره
اوأواثله جحد  8ان لاشدرون على ثى” من فضلالله  #أن مخففة املنثقبلة واسمها
الذى هو ضميرالهان تحذوف واطملة فى حنزالتصب على انها مفعول لم اى ليعلمون

انهم لامنالون شيأ مماكذر من فضلة منالكفلين والنور والمغفرة ولا تمكنون منثيله
|حيث لم١ 2 بشيرطهالذى هوالايمان برب_وله © وأنالفضان بيدالله © عطف على أن

ٍلاشدرون يعنى آفزوى” 'بواب وجزاء وامثال آن بدست قدرت خداست  9يؤليه #

لم
عضظ
لذوالف
االله
عطا كند  8من يشاء  6هركرا خواهد ٠ وهو خبرنان لان و
' والعظم لابد أن يكون احسانه عظها ( قالالكاكنى ) وخداى تعالى خداوند فضلل
 1ناركست :بع ن“قدامك ددوااض وغوام “ 1فرنا"رسلدة
فض كرم رسانده از شرق ا يغرب ٠ لخوان لم نمادهُ ازقاف نشاف
هستند بيش و 5زنوال نو عهره مند

٠

اوف
رءن
تعطا
عي
اويد
دارند نيك

| وقد جوز أن يكونالاص بالتقوى والايمان لغبر اهلاللكتاب /المعنى انقو الله واليتواعق
اعانكم رسول الله يؤتكم ماوعد من افر من أهل الككنات منالكفلين فى قولهتعالى

| اولك يؤنون أجرهم مرتين ولا منقصكم مق مثل أجرهم لانكم مثلهم افلىايمانين
ل(اتشفرقون )

ىل
©

طوراةالدايد

ج©»ه

0

ا فاده عا ولككنمنغير المااربق ار و  40انهونام ماح
شتف جاه

فله اليكا أ

م

حمل مها وقال حمق

لوس الشرعن الا 7

هو تكميلالنفوس علما اوعملا وهم انوا بامور زئادة عالطىرشّةالنيوية موافقة لها
فىالغاية والغرض كالاءور التى التزمها الصوفة فى هذمالامة بغير اتجاب مالنله كتقللل
الطعام

00ن

وكثرةالصيام والاجتئان

خالطةالانام

وقلةالمنام والذ كر علىالدوام وقال بعضمم

مالصددر عن الواصل من الافعال شمر لعه واكلذا الكاق

فلا بد ٠ نالاعتدال ولذلك

قال

عليهاللام الشريعة اقوالى والطرشّة اطوارى والمعرفة دأ مالى والحقيقة سد -الىوقال
عضوم لاتدع فيوجب الله ذلك الاسداع عليك وفى شرزْعنا هن سن سئة حقنة فا سماها

بدعةفان شرعنا قد قررهافادشكر الله صاحي هذهاليدعة والمزمهاحيث أطلقه تعالى بأساله

ورسله واباحله أن يدن ماسنتهالرسل مما شَربٍ الىالله تحالى ولا من انالسكامل هن عياد
اللهءن سد باالبابتداع ولم زد فالىلتكالئف حكما وا<دا موافقه لمرادالله وصرادرسولالله

من طاالبرفق والرحمة وقال بعضهم لاجمل وردك غير ماورد فىالكتاب والسنة تكن
دن العلما«الاديا انك

حنئذ جمع بينالذ كر والتلاوة

)حصل لك

فا تارلككتاب والسنة مرتية يطابهءاالانسانمن خيرالدنيا وال

|< ر

التالين والذا كربن

الازقين؟رهافن وضع |

قنٌ]لفقناء وردا ٠ن غيرالوارد فىالساة فتنأداء اله" دك مع اللهورسوله الا أ يكون ذلك ١
شعر اف عن اللهفعرفه خصائص كلات جمعها فيكون حائدذ0
البحر للشاذلى رحمهالله ونحوه فأنه رحمدالله حر

لاترعا وذلك «ثل حدزب

أنهما وضع حرفا ى 4الا باذن الله ورسوله

اضطرار وفى فعل الوافل عبد اختيار وعنوديةالاضطرار اشر ف و 6

فىحقه هن عمودية

الاختيار لماقد مخطر ساله فى عيودية الاختيار من شائيةالاءتنان ومن ههنا تكراكبارالر حال

اعين ااءدالفر |نْض خوفا من خطور ذلك على قلومم فيجرح
رواوفل
تعصلالن
قيةف
الام
هوانلم
عبوديتهم وفىالحكمالعطائية من علامة امباعالهوى المسارعةالى توافلالخيرانة والتكاسلل
عن الةيسام محقوق الواجيات و هذا حال غالى ااايان :ضمهالله برىالواحد مهم شوم
واحد على وجهه  2ا أهالذين أ و

بالنوافل الكشرةولا ادوم 'هرض

 0اى بالرسل المتقدمة

 ١اموا الله6هف خا عنه  #و امنوا إردوله وهأى »مد عليه السلام وفى اطلاقه ايذان
5

حم فردالرم_-الة لاذه

الوهم الى عبره 5 0

م كفاين يه أصيبين وأجرن هَل

اعلنراغت] التكفل اليالذىفيهالكفالة كأنه تكفل بأصه والكفلان هاالتصيان
المرءوب ف.هما شَُولِه تعالى رسنا 1افنىنالدنيا <سنة و ىالا <رة حسنة ة يق من رحته 6ه از

مخشاشسن خوك ا وذلك لاعاتكبمالرسول وءن قبلهمنالرسل لكن لاعلى أن شر ينهم
باقية بعدالبعثة بل على إشاكانت حا

قبل المعج,ذفعنق أن م
ىو -ىردكى الله عنه قال قال رسو لالله

صلىاللعهليهوسلم ثالاثةيؤنون أجرهم مساتينالرجل بكر له الامة فيظلمها فجن لعل.مها
0

ا ناسع

المزء السابع والعشرون

 3ىم 2هه

د
لزا
لفقال
التضاوننا كتكسيو وطولالثا

لاهية واسواقكم لاغرةوالفا-شهفىفجاجكم

عاليةومما هنالكمحما أثتمفيهمافية (وحى) انججاعة مالنساف مثل مالك وغيره تركوااجابة
الدعوات وعيادةالمرضو و الْنائئز كبالنوا احلاسبروتمم لاخرجوزالا االلىمدة وزيارةااقبور
وبعضهم فارق الاخصانا واد الىّ قال الال مرا لأعادة,وفراواا “نالك واغن والختار
جماعة منالساف العزلة لمشاهدة.م اانكرات فالاسواق والاعاد والجانع وعجز م
عالنتغير و هذا سَتغى لزومالودرة وفىالا ية دل على ازالشروع فاىنلفعلسادة هزم

وان من شرع فما ليس عليه م تركه استعدق ام الفسق والوعيد فيجب علىالناذر واية
ضصحابة رضوالله عهم عليكم
نذره لانه عهد معالله لاحل نكثه ( وروى ) عن عال

بام هذمالتراوع لانها لمنكن واجية عليكم وقد اوجبتموها على أنفكم فانكم ان
تركتم صرتم فاسقين ثمقرأ هذهالا بةوكثير هنهم فاسةون ٠ بلشالوفقير وهكذا شأن
الضلاةالمعروفة بالرغائت والبراءة والقدر فانها ملحقةبالتراويح لكونها هن عسلاةالالى

تدهسماقاللفرىحمن
وقدكانت سنة «سلوكة اعاماء بالله ذلا تترك ابدا عند من اعتقد اعفتقا

واختافالائمة فما اذا انشأ صوما اوصلاة تطوعا فقال ابو حنيفة لميزلهالخروج منه
فان أفسده فعليهالقضاء لقوله تعالى ولا تبدالوا امال لكم وقال مالك رحهالله كذلك |
الا انه اعتبرالعذر فقال ان خرج هنه لعذر فلا قضضاء والا وجب وقل الشافنى واحمد
| رحمهم الله متى انشا واحدا منهما اس_تحب أعامه فان خرج هنه لميحب عليه قضاء
على الاطلاق واما اذا كانالتطو ع مما اوحمرة فيازم امامه أف_ده وجب قضاؤه لوجوب

الى فىفاسده انتهى قال بعض الكبار جيع ما ابشتدع هن السنة الحدنة على طريقالقربة
الىالله تعالى داخل

لله قال تعالى ورهاية ا
الشري” الي جاءت ما الرسل عن ام

فأقرهم ,تعالى عليها ولم يعب عابهم فعلها انما عاب عامهم عدم رعايتهم لها فى دوامالعلل
فقط و خلع عاما اسمالبدعة فى حقهم مخلاف هذهالامة خلع على ما استحدئوه امالسئة

تشسرفالهم كا قال عليهالسلام عن سن سنة حس-نة وماقال هن ابتدع بدعة حسنة فافهم
فاحازلنا ابتداع ماهو حسن ومماه سنة وجعل فيه اجرا ان ابّدعه ولمن عملبه واخبر

أنالعابدينه لعالى بما يعطيه نظره اذا ليمكن على شرع منالله معين انه حشر امة وحده
بغير امام بابعهكمقال تعالى فى ابراهيم ان ابر اهيمكان امة قانتالله و ذلك لنظرهفىالا دلة

قل أن بوحى الله وقال عليهات_لام بعت لام مكارءالاخلاق فن كان عاما فهو على
شرع دن ربه وان ١عم وقال عضوم يعم ما اشدءه ا لعلماء والعارفون ا

تصرح

الشرايقة بالأاعي -بددلايكون بدعة الا ان خالف ريع السنةفان لممخالفها فهو مود
رالوذاهربه
وذلك علقالرأس ولبس المرقعات والرياضة بَلةالطعام والمنام والمواظية عكلى
على الهيئةالثمورة ونحو ذلك من حميع اوصافهم فانهاكلها تواميس حكمية 0
| رسولالله عليهاللام فى عمومالناس من عندالله لكونها طريقة أهلالخصوص السالكن
الم

وهذهالطريق لاتحتملالعاهةالامس ما ولا تحب هى عاهم فقد للنكاة طلق

ا(لقوم)

ملوكهم ولم سق على دين عسى عليه السلام الا قليل ذمهم الله بذك محنيث ان النذر

عهد معالل لاحل نكثه سيااذا فصد رضاءتعالى « فايناالذين آمنوا «نهم  #اى /
من العيسيين اانا حا وهو الاعان برسول اللهعليه السلام بعد رعاءة رهمابهم لاجرد

رهايتها فانها بعد البعثة لغو يحض وكفر بحت والى لها استتباع ا“لاجر قال فكىشف
باعث النى عليه السللام و سق مهم الا قليلل حط رحجل من صوهعتة وحاء
الاسرار لم

سائع هن سياحته وصاحب الدير ودبره فمناوا به والصومعة كل بناء متصومع الرأس
اى متلاصقه والدير خان النصارى وصاحبه ديار © أجرهم » #اى مانحسن ويليق مم

املناجر وهوالرضوان #وك8ثير منهم © اى من العيسيين وهم الذين ابتدعوا فضيعوا

وكفروا بمحمد عليه السلام و فاسقون © خارجون عن حد الانياع وهم الذين مهودوا
وتنصروا قال فىتفسير المناسيات وكذلك كان فىهذء الامة فانه لما توقى .رسولالله تعه

غناك خسان افلبانتضت :الخلافة بالراشدة .وترا كت الفكن كا اخبر عليه السلام.:واشتم
البلاء على المتمسكين بصر ع الايمان ورحم البيت محجارة المنجنق وهدم وقتل عبدالله
بن الزبير رضىالله عنه وادتبيحت مدينة رسول الله عليه السلام ثلاثة ايام وقلى فها خيار

المسلين رأى المؤمئون العزلة واجبة فازموا الزوايا والمساجد وبوا الربط على سواحل
الحر واخذوا فىالهاد للعدو والنفوس ووالموا تصفية اخلاقهم وازموا الفقر اخذا هن
ا<وال اهل الصفة وتسهوا بالصوفة وتكلموا على الورع والصدق والمنازل والا حوال '

والمقامات وافهؤ لاءروزان :اوائك انتهى ,واىديت يانابن :ام معد أتدرى مارجبانية .مق
قلت الله ورسوله اعم قال الهجرة والجهاد والصلاة والصوم والحج والعمرة والتكيو

على التلاع ر(وى ) ان نشرا املنصحابة رضوالله عنهم أخذهم الخوف والخشية <تى
آراذ بعضهم أن يعتزل اعلننساء وبعضهم الاقامة فرىؤوس الجبال وبعضهم ترك الا كل
وااه ب ولعضهم عير ذلك فهاهم عليه السلام عن ذلك كله وقال لا رهمانية فى الاسلام

وقال زعبانية امى فالمسحد يعنى المتعمدون من:الماتيأخذون .مأخذالنصارى بليكفون
افلمساجد دون رؤوس الجبال وقال فى فىصوم الوصال الى لست كهرئتكم الى أبيت لى

(فى الثتوى )
مطم .يطعمنى وساق يسقرنى و
هينمكن وردرهابخاصىنمشو ٠ 2
بهىوا
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زانك عفت هستشهوتراكرو
صدكان ؛نتوان .مود
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بس كلوا ان مهن؛ دام سنن

1.ب كسادنان لاتسرفو| إن عفتنيت

جونكه ريح صبر سود ملترا
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قال الشافى رحهالل اربعة لايعبأالل هم بوم القيامة زهد خصى وتقوى جندى وأمانة

امنزاة روعبادة رصب وبهق حول عل ,الغالت,كافى المقاصد الحسينة مرذابر لاشتى الخاوة

والعزلةقالفى الاحياء لا بىعروة قصيرهبالعقيق وهوكا'ميرموضع بالمديئة ازومه فقيلهلزمت

الجزء السابم والعشرون
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وم يكن لهم قصاص على جناية فى نفس اوطرف فائبعوا هذء الا وام واطاعوا الله

وكانوا متوادين ومترا مين ووصنوا بالرمة خلاف المودالذينوصفوا بالقسوة ِ ورهياسة و

منصوب اما بعلمضمر يفسرء الظاهراى وابتدعوا اىاساع عسى رهبانية «هابتدعوها ©
ورهاسة ممتدعة دن عندهم اى وقفيناهم لاعراحم لمهم ولاشداع

وحمة
فىقلومم رافة ر

الره.انية واستحداعها قال فى فتح الرمن المعتزلة عرب رهياسة على انها نصب باضمار فعل

شسيره اسّدعوها والشبت ععطوفة على رآفة ورحمة وبذهدون فى ذلك الىان الانسان محاق

افعاله فيعر بون الااية على مذهمم انتهى والرهيانية المالغة افلعىيادة بمواصلة الصوم ولبس
المسوح وترك

| كل اللحم والامتناع عن لمعم وامشتوزب والملس واللكاح والتعسدفىالغيران

وممناها العفلة المل_وبة الى الرهبان بالفتح وهو الخائف فان الرهبة مخحافة  0تحزن
واضطراب كم فىالمفردات فعلان من رهب كيخشيان دن حدى وقرى” بضم الراءكاعها |
لسيةالى الره.ان جع ه 12كنا ووكانويل :التردد لاخهالكون النسيةالىالمفتو ح
والخم دن التغير النيب لعنى ان الرهيان لماكان أسنا لطائفة مخصوصة صار عنزلة الع0

كان حمعا فىنفسه فالتحق باتصار واعمراب وفرائض فقيل رهياتى ما قل اتصارى واعرانى
وفراأغى بدون رد المع الى واحده فىالنسية وقال الراغب فىالمفردات الرهيان يكون
واحدا وحمءا أن حعله واحدا حرءده على رهابين ورصاسة بجع ا لد اتهى وص

اتقصاق

المتشدعوانةي إلى الره.ان وسيب استداعهم اياها ان الحمارة ظهروا على اأؤمنين لعد رفع

عسىفقاتلوا ثلاث صرات فقتلو ١ حتى ل سبقمتهمالا قليل فخافوا ان شتكنوا فىديمم فاختاروا
الرهانيةفىقال

الال

فاربن ديهم

مخاصين انفسهمللعرادة منتظربنالبعثة اللنويةالتيوعدها

لهم

عليه السلام م قال تعالىوميشرا برسول يا فى هينعدى اسمه احمد الاآية (وروى)
عسى

انالله لما أغيق فرعون وجنوده استأذن الذين كانوا امنوا منالسحرة هومى عليهالسلام
فىالرجوع الى الا'هل والمال عصر فا ذن لهم ودءا لهم فترهيوا فيرؤوس الال فكانوا
لائفة همهم هعم موسق

عليه السلام<تى تو فاهالله ْماشطعءت الرهانية

اول .ن ترهب وشت

بعدماح مها بعد ذلك اصحابع

عليه 8 03مااانا ع  4حلة

على لسان زسولهم  2الا  #استتثناء منقطع اى  7افونا

انتناءركراوات 4

اى لطاب رضاه تعالى هشاهرعوها حق رعايتها  »#اى فارعوا حميما حق رايتها بم
التثليث والقول بالاتحاد وقصد السمعة والكفر محمد عليه السلام ونحوها اليه قال عليه
السلام امن فى وصدقنى فةدرعاها <ق رعانها ومن ليمؤمن في فاولثك مم الهالكون

قال مقاتل لما استضعفوا بعد عسى التَزموا الغيران فا صبروا واكلوا الخنازير وشيربوا
الور ودخلوا مع الفساق وف المناسبات فارعوها احىفلظمها المقتدون مهم بعدهم م

| اوجبوا على 5حق رعايتها اىبكمالها بقصلروا فوهراجعوا عنوهداخلوا فى ددن

م(لوكهم )

2

١
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الحخديد

اربعين نوما فىكل نوم اربعين مرة اانه الله واعنه فل محوجه ل“احد من خلقه وفى

الاربعين الادريسية ييزاعالنمتيع الغالب «لى امه فلا ثى” يعادله قال السرروردى رحهالله
ذره فىوجه :العسكر سبغين
فن:قرأه:سبعة ايام متواليات كل .بوم ألا اغلك خْصمه وان ك
لالىه
باا#
وسلن
مرة ويشير الهم بيده فاهم يمهزمون  ولقد ار

قدبعثنا 8هنوا » الى |

قومه وهم نوا قايل وهو الاأن الثانى © وابراهم » الىقومه أيضًا وم

كرود ود

ول الرسل وابوان للاثبياءعلهم
من
عه كذرالله رسالتهما تششرغا لهما بالذ كرؤلانهما ا
السلام فالبشر كلهم مونلد توواحلعرب والعبراتيون كلهممونلد ابراهم و8جعلا
فىذريتهما  #اى فى أسلهما 9الابوة والكتاب» أن اعسانا بعض ذريتهما واوحينا المهم
الكش مثل هود وصا ومودى وهرون وداود وغبرهم فلا بوجد نى ولا كتاب 1

وهو مدل اللهما اماق الاسباب واعظم الانسان 

فنهم » اى فنذرية هذين الصنفين

اومن المرسل الهم المدلول علهم بذكر الارسال والمرسلين يعنى بس لعضى ازانها كه انبياء
برايشان امدند « مهتد يي اى الحق يعنى ايعان اورده بكتاب والى.وثابث مشند رزدين

خود و8كثير منهم فاسقون  *#خارجون عن الطريق المستقيم فيكونون ضالين لاحالة
نمقفينا على انارهم برسلنا © اى ثمأرسانا يعدهم رسلا والضمير لنوح وابراهم
ومن شد

الهم من الاثم يعنى لعد ازنوح وهود وصاح را وبعداز ابراهم واسماعيل

واسحق ويعقوب وبوسف راء اوهن عاصرها منالرسل ولا يعود الى الذرية فان الرسل

المتنى مهم ن٠الذرية هَال قفا أثره اتبعه وق على اثره شلان اى اتبعه اياه وجاء به بعده
والا ثارجمع ائر بالكسر دولخرجت على اثره اى عقبه فالمعنى اتبعنا من بعدهم واحدا
بغوعااصل شفعت الرسول بآاخر جاعىلتهما
بعد واحد هنالرسل قال الحريرى فىدرة ال

اثنين ذاذا بعنت بالثالث فوجه الكلام أن شالعززت يثالث اى قويت كاقال تعالى فعززنا
بثالتافان وائرت الرسل فالاحسِن أن َال قفيت بالرسل كمقال تعالى ثم قفينانعالىراهم
برساناف وقفينا بعيمىبن ميم

اى أرسانا رسولابعدرسول حتىاسلهى الى عسى

بن م فأنينا ب بعدهم يدنىوازبىدر اودديمابنرسل راوهام كرديم اشاءرىاشن] لدأ

بعيسى ابن ميم ٠فأول اننياء بى اسرا ثيلمآوسخىروهم عيسى © وآثيناء الاتجبل 4
وهاريين
دفعة واحدة© وجعلا فىقاوب  :6المؤمنين  8الذين اسعوه  #اى عكساىلىدخين

©أفة  #وم الاين و9رحمة  4وص ااشفتة اى وقفينا رأفة اى اشد رقة
وانباعهم ر
علىهنكان ,تسبب الى الاتصال مهم ورحمة ارىقة وعطفا على هن لميكن لسهبب

افلىصلة مهم كاكان الصحابة رضوالله عنم رحاء بهم حتى كانوا اذلة على المؤمنين عم
انقلومم فى غاية الصلابة فهم اعنة علىالكافرين قلىامسوا فىالاىلى بالصفحوالاعراض
عن مكافأة الناس على الاذى

بدى را بدى سبل باشد جزا

٠ اكر مردى احدن الى مناسا

وولى لهم «ن لطم خدك الل كن قوله خدك الا سر وهم دلت ردانك واععلة شيك

أ

ا السابع والعفرون
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 92لاطو إل بالتعالتلحاء.ومى ماسحىبه اى قشر وجرف وفىالحديث اناللهأتزلاربع
بركات نمالسماء الىالارض أنزلالحديد وانار والماء والملح وعن ابن عياس رضىاللهعنهما

ثلاثة اشياء نزلت مع ادم عاليسهلامالحجرالاسود وكان اشد بياضا منالثلج وعصاموسى
وكانت هن ااسلنة طولهاعشيرةاذرع والحديد وع ينان رحهالله وائزلنا الحديد

خلتناه كقوله تعالى و أنزل لم املناتنام وذلك ان :اواضءروقضحاناة_ولحكامد تزك
نالجام قال بعضهم و اخرجنا الحديد منالمعادن لان العدل انما يكون بالسياسة والسياسة
مفتقرة االلىعدة والعدة مفتقرة االلىحديد واصلالحديد ماء وهو متزل املنسماء  9فيهه
أاى فى الحديد  2ل تحدين  4وهوالقتال به اوقوة شديدة لءيعنىالسلاح للحرب لان

الات طرف اما حَْذ منه وبالفارسسية .كارزار سخت است يعنى آلا كه دركار زار بكار

اداز وسازئند خواء از براى دقعدشمن جون س-نان ونيزه و شمشير وسكان وخنجر
وامثال أن وخواه براى حفظ شن خود <ون زره وخود وحجوشن و غير ان ٠ وفيه

اشارة الى امشنية قوانين الكتاب واستعمال الة التسوية بتوقفان على دال صاحب سيف

ليحصل القيام بالقسط وان الظر من شيم النفوس والسيف خةالله على من عنده ضٍِ

ومنافع لا
كنا
اسل6سهكين والفأس والمر والائرة وتحوها وما من صنعة الا والحديد
اومايعمل بالحديد ١اتا وفيه اشارة الى انالقيام بالقسط كا يحتاج الىالقائم بالسسيف

محتاج ايضا الى مابه قوام التعايس منالصنائع ولا تالحترقة والى سايلفذبة المتخذ من
حديد القهر اذلابد لكل تلى جلالى من كون التحلى اّالى فيه وبالمكس وهم الاولياء

01

| وهميميلون الىااق يكت ةالالطاف والاعطاف الربانية م قال تعالى ياني اسر اثيلاذ كروا
أعمى الهاامت عليكم والى فضلتكم على العالمين  2وليعم الله من سنصره ورسله 6

عطف على محذوف بدل عليه ماقبله فانه حال متضمئة للتعليل كانه ةل ليستعملوهعادلطانة
علما عاق به الحزاء هن سنصره ورسله باستعمال السبوف والرماح وسائر الاسلحة فى
جاهدة اعد انه بالغيب © حال من فاعل ننصمر اى ذائين عنه تعالى كاقال اعببناس

رضوالله عنهما ينصروته ولا بصرونهوانما محمد ويثاب هن أطاع بالغيب من غير معاينة
للمطاع او هن مفعوله اى حكاولنه تعالى غائيا عنهم غير مرثّى لهم 8هاالنله قوى 6#
على اهلاك من اراد اهلا كه عزيز  6لاشتقر الى نصرة الغير وانما أمرهم بالجهاد
للائعوا به ويستوجيوا واب الامتثال فيه والقوة عمارة عن شدة البنية وصلابتها المضادة

للغسعف وهى فى حقالله .مامعلنقىدرة وهىالصفة الى بها بمكن .الى مالنفعل و تركه
بالارادة والعزةالغلية على كل شى' قالالزروق رحمهالله القوى هوالذى لايلحقه صءف فى

| إذانةبولاءق! ضلفاته ولاء ق:أف[ لفاماه ,تصيل /ولارقض ,ويلادك قصورولا) عجورى
نَض ولا ابرام وخاصية هذا الاسم ظهور القوة افلىوجود :ها تلاه ذوهمة ضعيفة الاوجد
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| القوة ولا ذوجسم ضعيفالا كازله ذلك ولو ك
ذره مظلوم بصد اهلا الظالمألف مرة

ك|ان له ذلك وكفى أمسء وخاصيةالاسمالءزيز وجودااةنى والعز صورة اومعنى فن ذكره
ا(ربعين )

ج 53 ٠7١هه

قد أرسانا رسلنا
«.
ل

سورة الحديد

اى الملائحكة الىالانبياء اوالاننياء الىالاتم وهوالاظهر م |

افلىارشاد  8بالببنات © بحجتهاى روشنكه معجزاتست باشريعتهاى واحه ٠ فن

قلتالممحزات” تخلقهناالله على بدى :مدعىالثوة كاحاءالموتى وقلبالعصا والبداليضاء
وشقالقمر من غير نزولالملك عا نممكحدة |لعزهمإن اول باهلااك ولتكن وله ماافل

كل رسول غير نابت قلت معنى نزولاللك با انالله مخبره على لسانه بوقوع تلك الممحزة
وبيز
على بده وانزلنا معهم الكتاب  اى جنس الكتب الشامل للكل لتدين الحق ع
وعملية ٠ قوله معهم مجمل على تفسير الرسل
صواب العمل اى لتكميلالقوة النظرية ال
بالانيباء حالا مقدرة من الكدتاب اى مقدرا كونه معهم والا فالانياء يلنمزلوا حتى ينزل
معهم الكتاب فالنزول معالكتاب شأنالملائكة والائزال اليهم شأنالانساء ولذاقدمالوجه
الاول اذلوكانالمعنى لقد أرسلنا الانبياء الىلاتم لكان الظاهى أن شال وانزلنا االبلهمكتاب
ِِوالميزان  7بالفارسية “رازو هو ليقوم الناس بااقسط  #ليتعاملوا ينهم بالعدل افاء

واستيفاء ولا يظٍاحد أحدا فى ذلك واتزاله اتزال اسيابه والامس باعداده والا فالمزان
هن مصنوعاتالبشر وليس يمزل منالسماء ( وروى ) ان جبريل عليهالسلام تزل بالميزان

نفسه فدفعه الى نوح عليهالسلام وقال مرقومك بزنوابه يعنى نانسوية حقوق كتندبدان |
درميان يكديكر دوقت معاملات ٠ وقالالامامالغزالى رحمهالله أتظن انالمزانالمقرون |
وققة الجتتونهزاه ااجلوظباره والقنان:امارأييد |
بالتكنفازا /خَوظكوا نال رولزعاكقة والنتهلكا ال
هذالحسبان واعظم هذا البتان فائقالله ولا تتعسف فىالتأويل واعلم غَينا ان هذاميزان |
مهيوزان معرفة اللهوعرفة ملائكته وكتيه ورسله وملكه وملكوته لتر كفية الوزن /
ولثالتالرسول |
به من اانه كاتعلموا من ملاتئكته فالله هوالمعالاول والثاق جايرثل ا

والخلق كلهم يتملمون مانلرسول مالهمطريق فالمعرفة سواء والكل عباره بلا لغييى |
ولبتشعرى مادليله عل ماذهب اللهمنالعدول عالنظاهى كذا فىبحرالعلوم ٠ لشاولفقير
لعل دلله قوله تعالى شهدالت انه لااله الا وهاولملائكة واولوالك /قاثما بالقسط اى حام |
بالعدل او مقما لاعدل فجىميع لوطه ةمات اج م بالمكل فاجييع الاموركان الؤابيدك |

اعلعىياد أن قوموا به ايضا ولن قوموا به حقيقةالابءدالعل الشامل والمعرفةالكاءلة وهى |

معرفة اللهفهى الميزان الكلى وماعداه هنحميع الامور م.نى عليه و«وزون به و8اتزلنا |
الحديد  قبل نزل آدم عليهالسلام هنالخنة ومعه خمسة اشياء هن حديد الاول السندان |
وهو سندانالحداد بالفتح كمافىالقامرس واياه عنىالشيخ سعدى فى قوله

تجودنع كنا !مقف ذاو ترود

ركبة

اركلة خايشك تأدنى عبر :لل موود

والثانى الكلبتان وهو مياأخذ  3اراب الحديد الحمى م فاىلقاموس والثالث المبقعةبكسر

المم بعدها ياء مثناة محتائية اصله موقعة قال فى القاموس الميقعة خشية القصار يدق علما
والمطرقة والمسن الطويل وقد وقعته بلميقعة فهو وقيع حددته ما والرابع المطرفة وى

الة الطرق اى الضمرب والخامس الابرة وهى مساة الحديد وروى ومعهالمر والمسحاة قال

الحزء |أسابع وترون

5 “0+ 5ه

هذوالعلة وبين  5نك وال عمادة!١#قلينلقم"
دام شينى ووقعت

ذعح
اص
لكإختنارا ق
مدتما الى يما ع ل

لصيرلى على ان مختار الله تعالى اك

شرفا واعظم خطرا

ع

وأنفععاقبة

لتتحويه فلما رأيت هذا دق فى عينى عبادةالثقليى مقدار تلكالمدة فىجنب .ما انانىالله
فصار تالعلة عندى نعمة وصارت النعمة منة وصارتالنة املا وصارالامل عطفا فقلت فى

| نفسى بهذاكانوا يستمرون فىالبلاء على طيبالنفوس معالحق وهذاالذى اتكث_ف كانوا

بشرحون بالبلاء انتهى ( قالالصائب )
اليلق كنا اكت كود سيت نازة نازاي سيل
هركه بيش از سيل رخت خود برون از خانه ريخت

الذين يخلون ويأمرونالناس بالبخل ه بدل هن كل مختال فانالتال بالمال يضن به
| غالبا ويأمص غيره به وهذا غايةالذم انه لياخلانسان و يأص غيره بالببخل والمءنى :يمسكون

أموالهم ولا مخرجون مها حقالله فانالبخل امسالالمقتنيات مما بح اخراجها فيه
وشابلهالود شَاليحل فهو باخل واماالبخيل فالذى يكترمنهالبخلكالرحيم املنراحم والبخل

|ثرها وعلى ذلك قوله تعالىالذين
ضربان مخل غنات نفسه ومخل شذدات غيره وهو ك
يلون ويأمرونالناس بالبخل كافالمفردات وبالفارسية مختال وفخور ١نانندكه باوجود
كلنع ومال تود وااو ؤخناار اضرفارقابق وويجاورد
دنيا دارى وجمع افشاك ,إن ع
محل خود امن مابئد مد مائرابه مخيلى كردن ٠ واعلننى عليهالسلام انه قال آينى سلمة

معنبد لقلرن!ا له ف«قشرناؤانا :جه غتال روا دام ادوزتكن الحق بل  1امعد
الابيض مرو ناجموح وفىالحديث اربعة لاجدون رع المنةوان رنحها ليوجد همسنيرة
حسوائة عامالبخيل والمنان ومدمنا لمر والعاق للوالدين  8#ومن  6وهركه « بتول »
يعرض عنالانفاق  8فازالله هوالننى » عنه وعن انفاقه «« اليد الحمود فى ذاله
لارقخراء لاعت سن ةن «نحك رز ارؤلا ,يتقفالتقرزيةدا لله يقفى يمن لامها لوقن تاوس و ابتار
باألنام بالانفاق لمصلحةالمنفق واشنارة :الى ان هن أعرض عانلاقنال عاللىله والاديار |
اق فانالله عنى محسب ذانه عن اقباله و حساب صفاته عن ادياره بلهو حميد فى ظ
فلا
عننا

ذايه وصفائه لافعه اقبالهولا يضره ادباره اذالضارالنافع هو لا غيره وايضا الىالنفوس

البشريةالامارة بالسوء بالتقاعد اعلناقدام عاللىطاعة والعادة ودعوةالقلوب والارواح |
الىالارتكاب للمعاصي والاجتناب عانلطاءات اسلبغلية فىبعضالاوقات لاسهلاكالقوى

الروحانية حسب ظلمات القوى المسمانية قال باعلضحكبارالانسان محنيث ننهشاألطبيعية
شد مطاذلاك اتن حررغ نفتسكة الناطقة ا(تاواميت بتنصل] للع ب تاتمرادة عن سشعاحتبا )|
اك
سلا
مىا
' فا ظهرتاالفة الا بالمجموع ولما اجللانسان عل

وبضرلمض

لان اص_لهالتراب وفيه ببس |

بذهاب مال فسه و غيره فإذا خل واصىباليخل

زر انال رعورون  2أى بدار

ا

ذضيل جادان سى تبك روجا در

ل(قد)
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تت

 22ام

عورا أن ال اكامبازكهاة :واد روما جرع قمضنياء إله ليمكن ) >71
قال البقلى قدس سره طالب الله هذه الآ ية اهلمعرفته بالاستقامة والاتصاف بصفاته اى
كوانوا فالمعرفة بأنلايؤئر فيكم الفقدان والوجدانوالتهر واللطف والاتصالوالانفصال
صرطاف ألناحرى عليه احكامالتلوبن والاضطراب فىاليقين
تنش
اانم
لل
اوصال
والفراق وال

والاعوجاج افلمكين قااللقاسم رحمهالله ولا تأسوا على مافاتكم من اوقانكم ولاتفرحوا
بها انا من نوبتكم وطاعتكم فانك لاتدرى ماقدرالل فيك وقغى وقالالواسطى ارلله
الفرح بالكرامات املناغترارات والتلذذ بالافضال نوع املناعنال :الوذ ات بحرن

الامو ةله دواموىا وانا ناتتهن ود ار اه عفكثان #لكات _والبرقَات
لاحزنوا عافاتكم ما سوى الله ولا تفرحوا بمانا م ثما عدا الله حتى لاتظلموا الحزن
والفرح بوضعهما فى غير موضعهما واحزنوا بمافاتكم من الله وافرحوا با 1م مكنالله
حتى تعدلوا فهما بوضعهما فى موضعهما لانالله تعالى حق وما خلاه باطل فكما انالزن
والفرح بالحق حق وعدل لهما والفاعل للحق مق وعادل فكدلك ان الحخزن والفرح

بالباطل باطل وظلٍ لهما والقاعل بالإاطسل مبطل وظالم وبلشافرح ولا محزن بالله الا
المهاجرون الىالله ولا محزن ولا شرح يما سوىالله الا المعرضون عنَالله فعليك يسبيل
العادلين فحىميم احوالك واياك وطريق الظالمين وما سوى الله امال والملك قال الحسن
رضىالله عنه لصاحب المال فىماله مصيبتان ليمسمع لاونو

عن كه ويسأل عن كله
همه مت وملكى بيذيرد زوال
هن بايد وفضل ودين وكال

٠

وون وعلهيا ستل
احلا

محز ملك فرمان ده لابزال
 6أبدوكه رود حاه ومال

عىهد سلمان عليه السلام كان له صورة حسئة وصوت حسن اشتراه
حى ) ان طيرا ف
(

أجل بألفحلرهذم اولصاء إطاة درا فصاح صيحة فوق قفصه وطار فسكت الطبر وشكا
فققد اشتراك
الرجل الىسلمان فقال احضروه فاما احضروه وقال سلمان لصاحص.ك عليك ح

من فال فمملكت قال يانبى الله قل له حتى يرفع قله  01لاأصييح ايذا مادِمك
فاىلقفص قال لقمال لان صباحى كان من الجزع الى الوطن والاولاد وقد قال لى ذلك

| الطير اتا حبسك لاجل صوتك فاسكت حتى “و تال سامان لارجل ماقال الطير فقال
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الرجل ارسله يانى الله فانىكنت احيه لصوته فأعطاه سلمان ألف درهم ثمأرسل الطير
فطار وصاح سبحانهن صورنى وفالهو اء طيرتى ثمفىالقفص صيرتى ثم قالسلمانانالطير
االصرحل مانلتعاق ه ففيهاشارة
مادام فىالجزع ل شرج عه فلما صير فرج عنه وبسسه خ

لفس فاذا فانلىع.د عنها تلص من الاضطار اب وجازالىل ءسالكماون
الفىناءعن اوصااف

ومعرفة

لى الترمذى
عمد
نله
بدال
سر القدروفىالديث(الاعانبالقدريذهب الهم والحزن) قااللشيخ| بوعب
ت فسا ف اياعى ص ضة فلماشاني اللمهمه مثاث نفسىبينمادبر اللهلى
ضص
الحكم قسسدمره ولقد
من هذهالعلة فىمقدار هذهالمدة وبين عبادةالاقلين فىمقدار ايام علتى فقلت لوخيرت بين
-

عمسم

مسج ص

1

© 1م جه

الجزء السابع والعشرون

تفرحوا ما ا » اى أعطا ك الله 'منها فان“من عل اكنلا من المدية والنعمة مقدر
ا

شوت ماقدر فوانه ا

ماقدر اماه لاعالة لايعظم جزعه على مافات ولا فرحه با هو

انفعلاىت
أت اذيوز أن هدر ذهابه عن قريبوقيل لبرز جمهر أما الحكيم مالك لامتحز
ولا نفرح بما هو ات قال لان الفائت لابتلافى بالعيرة والاتى لايستدام بالحبرة اىبالحيور

والسرور لاالتأسف برد فائتا والافرح برب معدوما قال امبسنعود رضوالله عنهلا'ن
اسن “تجرة احراقت مأارقت 'واعت اماااقث"احب الى“امأقنول لعى”يلكن البنةكان
( قال الكاعى ) اخمارست ععنى  3يعنى ازادبار دما ماول واز اقيال اوهمسرور هشويد

كنا "ترقز اوتنك ونا انا اقفبارئ! كزوضنا
| 0000

امد بلاغ مكادق كدر

0

ريرزد
ندب ن
ورفوت شو

إغخمى

واز صتفى رشىالله عنه متقولست كه هنك بدن آيت كاركند هاينه فكرباردزهد
اورا عردو طرف أو لعنى زاهدى عام باشد وحه كته
مال ارسّور مد

مشوشاد ازان

.

ورفوت

52
شود مشو

شرياد ازان

لترافلت التو بك اران اناي عاد رتوو اعرد اباد زان
والمراد بالايةننى الاسى الماع عن التسلم لامرالله والفرح الموجب لابطر والاختيال
ولذا عقب مَولِهِ تعالى جه والله لاحب كل مختال فذور  #فانمن فرح بالحظوظ الدنيوية
سىه اختال وافتذر مها لا#الة والتال المشكير المحجب وهو مالنخبلاء وهو
فف
نظمت
وع

| التكبر"' عن يل فضلة تترااءق اللانتتان تمفننها ومتها نتأوال لظا ليل ألا قلا ارك
حة فرسا الا وجد فى شه
5

رلعمت دك

غوة وبالفارسية و<داى تعالى دوست تدارد هن متكبرى

برديكرىتطاول كند فخور

نازبده بد ساوفخر 1

دان برا كفاء

واقران ٠ قال فى بحر العلوم التال ذوايلاء والكبر وهو من العام المخصوص بدليل
قول النى عليه السلام مار:ر.الخيلاء ماها الله ومنها ماسغضها اللّداما الخيلاء التى نما الله
فالاختيالعندالصدقة واختبالالرجل بنفسه عنداللقاء واما الخيلاء التى سغضما الله فالاختبال

فىالتى والفجور اى لاحب كل مكبر بما أوتى من الدنيا فخور مبالغ فى الفخر به على
الناس التهى وصف بعض اللغاء متكيرا فال كا“ن كسرى حامل قاشيته وقارون وكيل
نفقته وبلقيس احدى دايانه وكا“ن بوسف لينظر الا يمتاته ولقمان لمينطق الا حكمته
وكاءن الخضر اء له عرشت والغبراء باسمه فرشت وتفىخصيص التذبيل بالنبى عن الفرح
سات اومان رقت انال
الف كو رذن  0لدف وها باارقكداكاة
| ان الت  1والضم آذ فان كان لابد له من فرح فليفرح 2ك  2عظان؟ لانطرا وان
كان لاد هن حزن فلبحزن صيرا عل قطَاله لاتدرا قال قتدبة ءن سعيد دخلت على بعض

| 'الحياة الطب؟ناذ "٠ن تلناأ ار ا0لاتل ألثه شاه يوالع خط عل دل ينول
ظ صوفا فسألته فقالكانت باسمى فارعها من أعطاها ثمأنشأ شول
© لاو الذى انا عبد من خلائّه * #والمرء فىالدهس ناصلبرزء والحمن ©
م(اسرنى )

©
يي

مين اعوادم سارى” حدق

وم

دوراة!ادها

عه
222222

2

ا

2

222222222

مه

أهيدم ا صن زكارى” حق
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© ماأصاب هن مصبدة فالارض  #مانا فية والمصببة اصلها فىالرمية هال أصاب الهم اذا ١
وصل الى المرى بالصواب  8اختص بالناسة اى ماحدث ٠ن حادثة كبانة فىالارض كدي

وعاهة فىالزروع والثار © ولا فىأنفسكم كرض وافة وموت ولد وخوف عدو وجوع
8نقبل أن
© الا فكىتاب » ااىلا مكتوبة مثبتة فىعلاللهااولفىاوح المحفوظ م
نبرأها 6ه تخلق الانفس اوالمصائب او الارض فان اليرء فىاللغة هوالخاق والبارى” الخالق

وذ كر ربع بن سالط الاسلمى قال دخلت على سعيد بن جبير حين جب” به الى الحجاج

حين أراد قتله فى رجل هن قومه فقال سءبد مامكك قال ماأصايك قال فلاتيكقدكان |
فعلٍ اللهيأكنون هذا ألمتسمع قول الله تعالى ماأصاب من مصببة فىالارض ولا
فىا تفسكم اذ اك

من قبل أن نبرأها ٠ قال فىالروضة رؤى اجاج فىالمنام بعد وفاءه

فقلى مافعلالله بك فقال قتلنى يكل قتبل قتلة وبسعيد بن جبير سبعين قتلة وفىالا يةدليل |
على ان يع الحوادث الارضية قدبلخىولها فىالوجود وكذا جمييع اج
سمتالفالاخلصقيلها

مكتوبة فىاللوح الحفوظ ايس_تدل الملائكة بذلك المكتوب على كوه تعالى عالما مجمييع
الاشياء قبل وجودها ولبعرفوا حدلمه فايه تعالى مج علمه اهم شومدون عن المعاصى خاقهم

ورزقهم وأملهم ولبدذروا مامنثال تلك المعاصى وليشكروا الله 'عنلوىفيقه اياهم للعطاءات |
| وعصمته اياهم منالمعاصى وفيا دليلايضاانه تعالى يلم الاشياء قبل وقوعها لان انبانها
أفاس اهل اللنة يقَالله انالله
| فىالكتاب محال ولو سأل سائك اذالله تعالى يهعللم عدد ن
عهل#ق
تالل
8ن ذلك ااثىيانها فىكةابمع كثرنها هماعلى
يعم انه لاعدد *لنافاسهم ا
»ستغناته فيه اعلنعدة والمذة وان كان عسيرا علىالعياد قال انيد قدس
شوله © يسير لا
شرع.من عن ف#إاهّ .بالربوسة .وافتقن :النه,افقىامة الصودية وشيد,يسيره .مكاشف_ الله له
مآثنار القدرة بقوله مأاصاب ال فسمع هذا منربهوشهد لبه وقع فىالروح والراحة
وانشرح صدره وهان عليه مايصيبه فان قلت كان الله قادرا على ان توصل العباد اليه

بلاتعب ولامصيبة فكيف اوقعهمفىالحن واليلايا قلتأراد أن يعرفهم بامتحانالقهر حقائق

الربوبية وغى' ثب الطرق اليه حيتصىلوا اليه من طريق الجلال والمال ففى الاية |

نوطين للنفو
س علىالرضى بالقضاء والصبر على الءلاء وحمل لهاعلى شهود الميتلى فعىين

الللاء فان به يسهل التحملوالا قن كان غافلا عن مبدأ اللطف والقهر فهو فاافلل فلىماف

والقهر ولذا تعظم عليه المصيبة مخلاف حال أهل الحضور فامم يلتذون بالبلاء التذاذهم

بالعافة بل ولذة البلاء فوق لذة العافية
ا
كت بردهاتم خوردن
اه

ك5

بدسدت خويش نام خوردن

ومن امثال العرب ضرب المبيب زبيب اى لذيذ ه لكيلا تأسوا  #هَال أسى على مصيبته
يأسى أسى من باب عل اى حزن اى اخبرنام بائباتها وكتابتها كفتىاب كلا محصللكم

الحزن والاللم ه عنى مافاتكم  4من أ الدنيا كالمال والخصب والصحة والعافية « ولا

طقس

سس

ساس

سس سم سو ج١ 772ترج ص جم صم شم صق ب م

يس لسعم بل

 7لسو د تا ا

7س 777ج اج لاسي
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رفوه فاذا وصلوا الىالله عرفوا انهم لميعرفوه فبأخذ الله بأبدهم بعد ذلك ويكرمهم
بأنواع ألطافة تمانالمساقة اما تكون بعدالقصد والطاب ( وفالثتوى )
.٠

اكزيكان كر شتانده بود

انك كؤشده انسّت يانده لود

وجنة عمرضها كعرضالسماء والعرض * اى كرض سبع سموات وسبع ارضين لو

وصل بعضها ببعض على أن يكون اللام فىالسماء والازض للاستغراق واذا كانعمرضها

كذلك فا ظنك بطولها فان طول كل ثى" ١كثر من عمرضه قال امماعيل السدى رحمهالله
كنز تالنموا :والاوط واصترن لخر هالاار فكاو عرد ةله تجة ارطقن "كوش |الشبلوات

والارض وهال هذالتشيه عثلل للعباد با يعقلون وبع فىنفوسهم مقدارالسمواتوالارض

وتقدمالمففرة على اللنة لتقدمالتخاية على التحلية  8اعدت  #هيئت هل للذين امنوا بالل
ورسله كه فيه دلبل على اناطنة مخلوقة بالفعل كاهو مذهب اهلالسنة وانالاعان وحده

كاف فى استحقاقها اذلم بذكر ممالاعان ثى” آخر ولكن الدرجات باءمسال وفيه ثى' فان

الانمان بالرسل انما يكمل بالاعان بما فى ايديهم مالنكتب الالهية والعمل ما فيها ذولك»
الذى وعد منااغفرة وانة © #فضلالله6هوعطاؤه وهو استداء لطف بلا علة ي8ؤنيه #
تفضلا واحسانا هلهن يشاء  #انّاءه اياه من غير ابجاب لاما زعمه ااهللاعنزال  8والله

ذوالفضل العظيم 4ولذلك يؤنى من يشاء مثل ذلكالفضل الذى لاغاية ورآءه والمرادمنهالتنبيه
على عطاء انالعظيم عظم والاشارة الى ان أحدا لايدخل الطنةالا فضل اللهنبا اوواءا قال

عليهالسلام خرج منه عندى خليلى حبرا ثيل عليهالسلام انا فقال ياعمد والذى بمثكبالحق
ان عبدامنعباداانعديداللهحسمائةسنة علىرأس جبل حيط بهبفحأرخرالله لهعيناعذبة فىاسفل
وصاب مانلوضوء وأخذ تلك
كل نوم رج رمانةفاذاأممى نزل أ
المدل ودحر” رنما
الرمانة فأكلها ثفامم لاصلاة فسأل ريه أن قيض روحه ساجدا وأن لاجمل للارض ولالئى”
على جسده سدلا على سعثهالله وهو ساجد ففعل ون ومر عليه اذا هعلنا واذاعى جناوهو

على حاله فىالسحود قال جبريل فندن جد ف العمانه سبعث نوم القيامة قفيوقف بين بدىالله

فقول له الرب ادخلوا عندى الطلنة بحرمق فيقولالد بل يعملى فيقولالله قابسوا عبدى

نعمت عليه و بعمله فتوجد نعمةالبصر قد أحاطت بعبادة حمسمائة سنئة ويقيت عليهالنمالباقية
بلا عبادة فمقىابلها فيقولالله ادخلوا عبدىالنار فبحر الىالنار فينادى وشّول بحرمتك
ادخانىالنة فيقولالل ردوه الى فيوقف بين يديه فيقول عبدى من خلقك ولمنك شيأفيقول
مرتك فيقول من .قواك عَلى.عبادة
أنت يارب فيقول أكان ذلك بعملك ازورحت فيقول بحلب
حسماثة سنة فيقول أنت يارب فيقول من أنزلك فى جبل وسطالبحر وأخر جالماءالعذب هن
بايلنما وأخر ج لك رمانة كل ليلة وانما نخرج فىالسنة مرة اوحدة و سأللتى أن أقضضك
ساجدا من فغل بك ذلككلهفيقول أيناترب قال فذلك كلهبرحمق وترحمق ادخلك الخنة
جوروبى مخدمت نمى بر زمين

الشد ىك يدارم فطل ايلذست

واه

وب 1لامتاكول وخودرا مبين

رجخلة مدي زاسيق !توا تيكلاسكزون عداظايت
( حمين )

جا «بم جه

سورة الحديد

ل ابتدرت نحوه فزجرها الشاب عنه فاما دما اليه سم عليه وقال له ياشاء ماهذه الففلة
اعلنله اتعلت يداك عن )اخرائك :بولنتكنوسئ الدع اخدة امؤلاك “اهنا أعظالداني

الدنيا لتستعين بمهاعخلدمىتهفجلها ذريمة:الى الاشتغال عنه قنيها الشاب محديه اذ خرجت
عحوز وسدها شربة ماء فناولماالشابي فشسرب ودفع باقبه الى الشاه فشربهفقال ماشر بت

ا الذمنه ولا أبرد ولا اعذب ثمغتاابلعجوز فقالالشاب هذهالدنيا وكلهاالله الى خدهتى
فا احتجت الى شى' الا احضرته الى حدن مخطر سالى اما بلغك انالله تعالى لماخلق الدنيا

قاك لهااي ذنياامن يخدمة فاخدله ومن (التدكك .فاستحدميه فلا زأى ذلك ناب واجبد
الى ان كان من اهلالله تعالى فان قلت انالله تعالى خلق للانسان ربع مافىالارض ولا

شنى للعروس أن لمجمع مانثر علها بطريق الاعزاز وكالراام فن عرف شأنه الجليلمانظر
الىالام اتير القليل بكلان من الاهلمروءة والهمةالعالية فىالاعراض عما سوىاللهتعالى
والاقيال والتوجه االللىهتعالى هقسابموا يه اىسارعوا مسارعة الساشنلا “قرام افلىمغمار

وهو المبدان ف الى مغفرة  6عظيمة كائنة  8من ربكم  6اى الى اسبامها و موجاتها
الاستغفار وسائر الاهمالالصاطاة اى بحسب وعدالله والا فالعمل نفسه غير موجب وفى

دعاثه عليهالسلام أسألك عانثم مغفرتك اى أن نوفقنى للاعمال التى تغفر لصاحما لامحالة
ويدحل فهالمسابقة الىالتكبيرة الاولى معالامام ونحوها ٠ سلمى قدس ستركهدكوفسيله”
معذرت حضرت رسالت است عليه السلام بس <ق سبحابه وتعالى ميفرمايد كهشتاب
تماد بمتابمت اوكه سبب امس زش است
تموكق زا شفاعت «كريثت

0

كة بر جاده شرع يغمبرست

قالالشيسخ 'الشهيربافتاده قدس سمره انالله تعالى أرسلنا من عالمالام الى عالمالارواح ثم
رتقتمتم
منه الى عالمالاجسام وخلقنا فى أحسن تقوم واعطانا اختيارا جزئيا وقال اصنك

ذالاكختبار الى جانبالعبادات والطاءات والى طريق الوصول االلىحسنات أدخلكمالنة

وأيسراكمالوصال ورؤيةاجمال وأعمنا بالاسراع الى تاللكطريق على وجهالمبالغة فان
صسيغةالمفاعلة لامبالغة وانما امس مبالفة الاسراع لقلة اعلمدرنيا وقد ذهبالانبياء والاولياء
ونحن نذهب ايضا فينينى أن نسرع فى طريق الحق لثلا تفاولوصول الىالدرجات العالية
بالاهال والتكاسل وطريق الاسراع فىميتيةالطببعةالامتثال بالاواصض والاجتناب عن النواهى
وفى متيةالنفس نكيزتها اعلناخلاق الرديئة كالكبر والرياء والعحب والغضب والحسد
وحبالمال وحبالحاه ونحلتها بالاخلاقالمحمودة كالتو اضع والاخلاص ورؤيةالتوفيق

املنله والحموالصبروالرضى والتسليم والعشق والارادة نوحوها وفى مليةالروح حصيل

هعرفةاللهتعالى وفى متسةالسر بن ماسو ىالله تعالى وقالالبقلى قدسسيره دعا المريدين
الى مغفرته بتناعلاسراع و دءاالمشتاقين الى حماله بنءت الاشتياق وقد دخل الكل فى مظنة
الخطاب لانالكل قد وقعوا فى حار الذنوب حين لميعرفوه حق معرفته ولم يعبدوه حق
عباديه قدماهم حميعا االلىتطهير فى حر رحمته <تى صاروا متطهرين هن غرورهم بانهم

الجزء السابع والعشرون

جه ١3 جهه

مناسترقهالكونلغرض نفسىليسلاحق فيه ئرحاة امى فانذلك شدح فعبوديته لله وجب
عليهالرجوع الى اق تعالى قال باعلضكيبار من ذمالدنيا فقد عتى امه لا
ننجم
كيعا
الا
د

والشرور التى ينسم الناس الىالدثيا لسهو فعلها و انما هو فلل اولادها لانالشر فعل

المسكاف لافمل الدنيافهى مطيةالعيعدلمها باغالخير وعهااجو من الشرلافئ ل:نحب
اأن
ق
أحد من اولادها لانهاكثيرةالمنوعليم 0أن اهدهم الصررة الجر حل لقنا
أعبةمع كونها ماولدمم ولا تعبت فى يتمهم فن عقوق اولادها كونهم شسبون حميع
افعالالخيرالى الا"خرةودواون اعمالالا خرةوالجال انم ماعملوا تلاكالاعمال الافىالدنيا

فللدنيا أجرالمديبة الت فى اولادها .ومن .اولادها فنأنصضف من ذمها بل أهوّ جاهللق
امةٌ ومن كانكيذلك فهو قال حرة اجهل/ز نت ( اذا قااللعيد لاعللنّهالدنيا
قالت الدنيا لعناللَه اعصانا لربه ) وقال بعضهم طلبالثواب عاللىاعمال سحن النياتوالرغية
فبه لالختص بالعامة بل لا.تحاشى عنهالكمل لعلمهم انالله تعالى أنشأهم على امور طبيعية

وروحانية فهم يطلبون نواب ماوعدالله به وبرغبون فيه اثيانا للحكم الا لهى ذانالمكابرة
بالريوبية غير جائزة فهم مشاركون للعامة فى طلبالرغبة ويميزون فىالباعث على ذلكفكان
طابالعارفين ذلك لاعطاء كلذى حدق حقه ليخرجوا عن ظلٍأنفسهم اذا و فوها حقها
فن لمبوف نفسه حقها فقد نزل عن درجةالكمال وكان غاشا لنف-ه فق وماالحاةالدنيا
الامتاعالغرور »© اى كلمتاع الذى مذ من نحوالزجاج والخزف ما يسرع فناؤه مايلليه

الطبع اول اماراه فاذا ادم وات أن تفع ن يهككيرء فى (يك
)ياش اعلا بين ا
الملوك فدح فيروزج عمس ص هأ باللوواص لشبرله نظبر و فرح بهالملاك و حا شديدا فقَال لمن ْ

عندء منالحكماء كيف ترى هذا قال أراهفقرا حاضرا ٠وصيبة عاجلة قال وكيفت ذلك |

قال ان اتكسر فهو مصيبة لاجبرلها وان سرق صرت فقيرا اليه وقد كنت فلى أحنمل

اليك فى امن مالنمصيبة والفقر فاتفق انه انكسسرالقدح نوما فعظمتالمصيبة عالىملكوقال
صادلقحكم ليته لممحمل الينا كثومنها متاعالفرور والخدعة انماهوان اطمأن مها ولم
مجملها ذريعة الىالا خرة واما من اشتغل فما بطلبالا خرة نهىله متاع بلاغ الى ماهو
خير منهاوهىالطلنة فالدنيا غيرمقصودة إذانها بل لا” جر الا خرة والفحديث ذهالمال
الصالللارجل الصاح ( وفىالثنوى )
مال را كذ هر حق باثى حمول  2ء

فم مال صا كفتشس رسول

فا شغلل العبد عنالا خرة فهو هنالدنيا ومالا فهو هنالا خرة قال بعضالحككبار ورد
خطاب الهى دول فيه خلقتالخلق لينظروا الى مفاتيحالدنيا ومحاسن اناس فيؤديهمالنظر

فى مفاتيح الدنياالىالزهد ها ويؤديهمالنظر فى تحاسن الناس الى حسنالظن بهم فعكب

شيخ
راواالىاوى الناس فاغتابوهم (نحكاىل)ا
القضيةفنظرو | الىتحاسن للدنيا فورغنبوظافم
[الفوارئن شامين بن شجاع الكرمانى رحمدالله خرج للصيد وهو ملك كرمان فأمعن

فىالطلبحتى وبقرعيفةىعقفرة وحده فاذا هو بشاب را كبعسلىبع وحوله سباعفلما
ااال

مل

الاك

( رأنه )

ج 8ابم ته

ديد

ابذانا بأن اصفراره مقارن لحفافه وانها المرتب عليه رؤبته كذلك  88ثميكون  #يس
5

بعد از زردى #حطاما  6درهم شكفتة واكوفتة وربزه رازه شدموه قالفىالقاموس

الحعلمالكسر اوخاص باليايس ذال ية محقير لامور الدنيا اعنى مالا توصل باهلى الفوز
ال جل ومنه المثل وسان اها امور خالية اى باطلة لاحقيقة لها وعن على رذى الله عنه

النان نيام فاذا مانوا انتمهوا قايلة النفع سريعةالزوال لابر كن الها العقلاء فضلا عن

الاطمئنان مها وكثيل لحالها فىسرعة تقضها وقلة نفعها محال اانات المذ كور زبنة الحياة
الدنيا هى زينة الله الا انها مختلف بالقصد وهى محبوية بالطبع فاذا تحرك العبد الها بطبعه
كانت زينة الحياة الدنيا فذم بذلك وكااننت غير محرمة شرعا واذا ترك الها يمأنصريه

كانت زينةاللوهسمد بها وذلك لان أمرالل وكل مابرجع اليه جد كلهوالحياة الدنيا لعب
ولهو وزبنة وتفاخر وفخر الانسان على مثله اما هو من جهله محقيقته فهذا سيب الذم

قال بعض الكبار الشهوات سي.ع وهى ماذ كر فىقوله تعالى زين لاناس حب الشبوات هن
النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والْيل المسومة والانعام والحرث

زل هذه
وذذلا الله الىحمس فىهذء الأ ية وه اعلموا انما المياة الدنيا األنثم
امس الى أعرين.فىاية اخرى كا.قال فى سورة محد انما اللداة الدنيا لعب ولهو ثمجعل
هذين الاصين امسا واحدا فقىوله تعالى فأمامن خاف مقام ربه ونهى النفس عانلهوى
لغغمالك الوصؤل
فالهوى جامع لانواع الشبواات لويكوزامننالهوى دن رك قد ورزخ بل

الى المطلي الا على والمقصد الاقهمى  00وفىالا” خرة عذاب شديد  4ل أقل عليها ولم

يطلب مها الآ خرة وقدم ذكر العذاب لانه مننتا ”م الانهماك فيا فصل من-١والالحياة
6ثير لاشادر قدره لمن أعرض
الدنيا  ومغفرة  4عظمة كائنة «منالله ورضوان ك
عنها وقصد ما الآ خرة بلاللَه تعالى فان الدنيا والاآخرة حرامان على اهللله
اى طالب ديا توببى «خرورى

٠

وى مائل عقى توب مزدورى

وى انك زميل هردو والم دورى ٠ أنوطالب نور بلكه عين نورى
وفيه اشارة الى فضل النية الحسنةوانها نحل المباح ونحوه طاعة قال بعض الكاويين

قات ناش هووصاحة) ابت أدرلة جيع ماعناه منالاحمال الصالحة وافىير من نامعلى
طهارة وعفنىزمه انه هوم مالنليل فأخذ الله بنفسه الى الصباح كتب الله له قيام لله
وورد مثل ذلك فيمن خرج لههاد اوحج وتأمل العلباخ والخبازشوم من الل بى”
العلءام والخيز لكللاين و م نائمون وهو طالب لارم ناسيا حاجة الناس واوكان ذابصيرة

لفعلذلك مَصد مصاطل العباد وجعل رنحه وثقعه محكم البييع والخحاصل ان اهل الكسب
سواء كانوا من لااهلسوقاومن غيرهم بشئىأن تكون نهم السعىفىمصاط العياد والتقوى

بكسهم عطلاىعة الله <تى يكونوا «أجورين فىذلكومناسترقهالكون محم مشروع كالسى
فىمصا العياد والشكر لاحد من الخلوقين من جهة نعمة اسداها البهفهو لبرح عن عبودنه

يشوددفية مخلاف
لله تعالىلانهفىاداء واجباوجبه اعلقيه وتاعبلدعرد لوقعنأامالللعهلا

الجزء السابع والمعرن

١ 2#م 5ه

الازوم وى كشف الاسرار الحاة القرنى فىالدار الاولى وبالفارسية زندكانى' ابن بترا

وماصلة فان المقصود الماة فىهذء الدار فكل ماقبل الموت دنا وكل ماتأخر عنه اخرى
أفسكم اتعاب اللاعب بلا فائدة
ف لعب» اى عمل باطل نتعيون فيه ن
بازيحه ايست طفل فريب ابن متاع دهن

عقل مد مالك بد وهبلا شويد
٠ نى

و
«لهو * تلهون به أنفسكومتشغلوها سما همكم من اعمال الاآخرة و8زيئة #
والمر لكين والمنازل الحسانة تزيئون ما  #وشاخر  ,نم »: #لكات

مانلملابس

والاحساب تتفاخرون نهاوالفر المباهاة افلىاشياء الخهارجةعن الانسان كلمال والحاهويعير

كتا©ئر فىالاموال والاولاد  #بالعدد والعدد
تردا
ولمف
فليس بالفاخر ا فىا
عننك
يعنى ومباهاتست بكثرت اموال واولاد لاما التطاول مها على اولاءالله ٠ وبدائيد كهدر
اندك زمانى ان بازى برطرف شود ولهو 3 0واترح هبدل تردد وريشها از سمه
لى لعب كلعب الصبيان
و٠
وود
اخر وتكائر جونشرارء انس تانود ش
فزد
تري
فورو

وزبنةكزينة النسوان وتفاخر كتفاخر الاقران وتكائركتكائر الدهقان قال على لعمار
رضوالله عنهما لامحزن على الدنيا فان الدنيا ستة اشياء مطعوم وممروب وهلبوس ومشموم
الكو ومتكوح اك طعامها العلل وهو رقّة ذبابة وا كبرشراما الماء ويسنتوى
يع اللتواان!ؤ]ء كيد الملبوس الدساج وهو سج فأواوه لكوكة]لمشلوةالمطلت باواهوا
فجيه

011

المركوب الفرس وعلبا يتل الرجال واالكيمرنكوح النساء وهو ميال

 0فى ظل شجرة
فى مبال اولفحديث م(الى وللدنيا اما مثلى ومثل الدنيا ككثل را كب
فى بوم صائف ثمراح وتركها )

جهان اى بسر ملك جاويد نيدت

٠

زدثيا وفادار اميد يست

«كل غرث » محل الكان|انصب على الحالية منالضمير فى لعبلان فيه معنىالوصفاى
نثلتة لها احتّاء»الاؤضاقنا' متفسضة ادا كدابع بوذفنا

الى وككدةنواتغبة نا تحال

للحياة الدنيا والغيث مطر محتاج اليه بغيث الناس من الجدب عند قلة المياه فهو مخصوص
بالمطر النافع مخلاف المطر فانه عام ف اتجب الكفار  #اى الحراث قال الازهرى العرب

تقول للزراع كافر لانه يكفر اى يستر بذره بتراب الارض والكفر فيالاغة التغطية ولهذا
يسمى الكافر كافرا لانه يغطى اق بالباطل والكفر القير ل_ترها الناس وفى الحديث
( اهل الكفور اهلالقبور ) والليل كافر لستره الاششخاص  89ناته » اى النباتالخاصل
منه والمراد الكافرون بلله لانهم اشد اتحابا بزينة الدنيا ولان المؤمن اذا راى معحيا انتقل

فكره الى قدرة صانمه فأجب ما والكافر لتاخطى فكرء عما احسن به فيستغرق فبه
نظهار الزيئة صونا لقلوب الضعفاء كم فاىلاعىاس
اتحابا وقد منع الكل المواضع ااء
ونحوها  2#0ميج » اى حت بعد خضيريه وتضاريه ا"فة سماوية ااورضية شال هاج

| النمت مههبسيجا وهيحانا وهياجا بالكسر ببس والهاحةارض بقبَسلها اواصفر واهاجه

 ٠أببسه وأهيجهاو جدها هائيجة لاثباتإفتراءصف رات بعدمارأيتهناضرامونها واعالم فهيلصفر
(ذانا )
اب

هسمه

تصرف الملاك والاجير ماله سوى ماعين له منالاجرة هنا نفقته وكسوته وماله دخول

علىحرمسيدهوموجره ولا له اطلاع عالسىراره ولا تصريففىملكه الا بقدر مااستؤجر
عامهفاذا اشَضْت مدة اجارنه واخذ اجر نه فارق مو جره واتعمل

ا

ياهله لتيل [ه من هذا

اولك حافك اككةارظنكن! عن الاجر الانآن لأن اقزر الملل بأنايتفقة جاغه
ويحالسه ومخلع عليه فذلك من باب المنة وقد ارنفعت عنه فىالا خرة عيودية الاختيار فان

فطنت لهذا نبهك على مقام جليل تعرف منه من اى مقام قالت الانبياء علمهم السلام مع

كونهم عبيدا خلصا لميلكهم هنوفىوسهم ولا أحد من خلقالله ومع هذا قلوا اذاجرى
الاعلىالله وذلك لان قولهم هذا راجع الى نحققهم بدخولهم نحنتحت حكم الاسهاء اللهابة
يخلاف عبرهم وهنهناك وقعت الاجارة موفحىال الاضطرار والاختارأعبيد للذات وهم
الالهية تطامم لنظهر تاها فم وهم مخرون فىالدخول جتواى

سامناء
اك ف
االمل
له

 3م البىشاوًا وقد د

رد 0

الالهية ذلك قءكك

لهم الاجور وكل  5م

تادهم ادخلوا

|

نحت "أضرى انا أعطيكم كذا وكذا فلا بزال أحدهم فخىدمة ذلك الاسم حتى يناديه |
مث

السيد  0ن

حنئد جم

عوديها

فيترك كل ١سم الهى وشوم

ه رفإليكنا شفل
با 5
الى لك اسم 2

المفروضة 2

إدعوة سمداه فاذا فعل ما أعصسبه

الانسان ويتعيد يماشاء

حَىَ إسمم أقامة الصلاة

ويترك النافلة فهو داثا سميعده محكم دعيوةالاضا ركفا كات |

الجواهس للامام الشعرانىقدسسسره  8والذين كفروا كبا اننا اواكالم©وصوفون
ييثلابغارقونها ابدا وفيه دايل على ان الود

بالصفات القبيحة هٍِحاب الحم

فىالنار مخصوص بالكفار من حيث ان الزكيب شمر الإ تماص اوالشحبة يدل بيعل
الملازمة عرفا وأراد بالكذرالكفر باللهفهوفىمتايلة الاعان باللهوسكذي بالا يات تكذيب
جني فهو 1
ات يه اكدنيا
مانادق هك ين اليا

أنالذ1.

6

صرحا

بصنانناا

الذدي 3:ولاق بك ام

وسر ا وروحا
1لأتقاء و

اولئك اصصاب جحم البعد والطرد واللعن الخصوص بالخلود وعبر عنالصفات بالايات |

لان الكتت الالفية صفات الله قعالى وايضا الانبياء علبيم .السلام صفات الله من حيت الهم
مظاهى اسماثه الأسنى وصفاته العليافين عليم سائر المحالى والمرا فى لكنهم متفاونون
فىالظهور
تكد

بالكمال

واذا كان

تتككدديب

الاواياء وايام فان ||لما

الاياء2

الغا هلين

ه
ورث 5

مه لوحب

الأاءوالرسعانق

الوعيد فكذا
واار اد

"7يات

الاولياء الكرامات العلمية والكوئية فالذين من معاصرمم وغير معاصر-هم صدقوهم

اوائك اهاب النعم والذين كذبوهم اولئك اصاب المحموهذه الا ياتواصهاما لاننقطع
الى قيام الساعة فان باب الولاية مفتوح نسأل الله سحا نه أن سو لانا لعهيم افد اله محرمة

 ١النبىواله « اعلموا  #بدائيد طااىلبان دنيا ههاما الحاة الدسا  3 0الماة ن يك

|وانضافنة بسنا امو ادلدنيا ومحوز أمنجعل الحاة الدنيا يحازا  3ن امورها بعلائة
أ
مانن
|

بشتا

اننا دود
امون

يلك ان 45س

بأسع

أ
أ

1

الجزء |أسابم والعشر ون

+

4م

2

والضديق :األنشادق :اتام (بالمكهرا مرج اها وةاداولبقفللساى 3اديت ياتا
| والصديقكالخاص بالفتح هن تخلص ايضا عن شواتبالفيربه والثانى اوسع فلك وا كتر
احاطة فكل صديق و مخاص بالفتح صادق و مخلص بالكسر ٠ن غير عكس قال أبو على
الحرجانى قدس سرة قلوبالابرار «تعلقة بالكون «قبلين ومدبرين وقلوبالصديقين معلقة
بالعرش مقلوني الله لله هه لهم ارجهم و تور  #تيدأ ويخبؤا ل !خَبرنانالأخوصنواك
والغميرالاول عاللىوجهالاول للموصول والاخيران لاصديقين والثهداء ولاباس بالفك
عند الامن اى لهم «ثل اجر هم و نورهمالمعروفينبغايةا لكمال و عنةالمثال و قد حذف

اداةالتثببه بها على قوةاهماثلة و بلوغها حدالاتحاد ما فعل ذلك حيث لىهم الصددون
والشهداء و ليت الممائلة بعنما للفريقالاول منالا جر والنور و بعن هام ماللا خيرين
املناسلى بدونالاذعاف لبتحصل التفاوت واما عاللىوجه الثانى شرجم الكل واحدوااءنى
لهمالا“جر والورالموعود ان لهم قال بعضالكبار لايكونالا جر الا مكتسيا فاناعطاك |
لله أجر ولهدا قال تعالى لهم
| الحق تعالى ماهو خارج عنالكسب فهو نور وهبات والا

اجرخم ونورهم فان أجرهم ماا كتسيوء ونورهم ماوهبه الحق لهم ٠ن ذلك جتىلاينفرد
الا*اخز جوج غتر"أن لطي الوهرة الاولالا” جر افباتريشائعة الاطعة اق اجوذد اوضةعن

حملمتقدم يضاف االلىعيد فاتم أاجلراو غالطه نور وذلك لتكونالمنة الالهية مصاحية للعبد
يان
لخسفاكاق :فان اقنتددة البيذاأعنزاء ملع عيآن لدف نطيةاافلعطااغات م 5الاعطالم) لماوز دكعن
| الاحارة هن تلك النسية ولذلك طلب العبدالعون على خدءة سيده فان قلت من اى جهة
|

قلى العرد الاحرة

ا أجبا 0

ا

واليعد واحجب عأيه د

إسده

هن

حهة تعن الفر ض عله اتذاء قبلالاجرة

عبر أن نالخ احدرة وان

والاأجير لاشرض

حعلئاه

عليهالاحين

|انوكم الفملةة قاللتااتحان مع لمق تعاللى على حالنين حالة عبوديةو حالة احارة فنالكوانه

ومن كونه أجيرا لهالاجرة حكمالوعد الالهى ولكن ذلك مخصوص بالا“مالالمندوبة
| لاالمفرضة فعلى تلك الاعمال التى ددب الحق الها فرض تالا +ور فان تبقارلعيدما الىسيده

|أعظاء العارتة أوان لمقبل

يطلتة نها .ولا عواتب"علنها ومن ,ناا اكلاغنيذا حكفة ارلكك

0

الاأجنى فىالاجارة لافرض الذى شَابلِهِ از اء اذهو العهدالذى بعنالله وبين عاده و اما
| الثوافل فلها الاجور المنتحة للمحرة الالهية كاقال لابزال عبدى قرب الى باللوافل

حا ايحنه والكمة:فى ذلك ,االتاق .عب الختيارع) كالاثير .فاذا الختا(الانطان :أنيكوان
ا عبدالله لاعيد هواه فقد ارا للعلى هواه وهو فىالفر ا نض عند اضطرار لاعند اختار

و بين عمو ديةالاضطرار و عبوديةالاختار مابينالا جير والعيد المملوك اذالع.دالاصبى
يىه اسستتحقاقا الا مالايد منة من ها كلو ملبس ثشموم بو اجبات مقام سديده
نهعل
مال
فذلاز ل فى دار سيده لاببر ح لناذاق لانباوا الاآاذًا وتحوج فتىان انحن فية ا3لدبعلنا

م لله و فالةسامة معالله و فىالئلة معاللهلاجد جك اناك لماه »فنتطتزافك رقنا

(صرف )
ت

املمعنى اى ا5ن5النا7ساملذين©تصدقوا وتصدقن واقرضوساوراةللهالاحدهيدا |
| عطف عاللىدلة من ثح

| سنا
ح واقرضن والاقراضالحسن عيارة اعلنتصدق ٠انلطيب طعينةالنفس وخلوصالنية |
عاللىمستحق للصدقة ففيه دلالة على انالمعتبر هوالتص_دقالمقرون بالاخلاص فبندفع بوهم

التكزارة لان عذاتصدق :مقيد وما قله قصدق :مطلق والفحديث (:يامعشيرالنشاء تصدقن |
آعكلشالنار ) ,وف باشازة :ابلزىيادةاحتاجهنالىالتضدق لاوروئ )
فالىأرّكن أ

عن جابر رضوالله عنه انه فال شبدت مع رسولالله عليهالسلام صلاةالعيد فيداً

بالصلاة قبلالخطة بغير أذان ولا اقامة ثم قام متوكثًا على بلال رضىالله عنه فأ نتقوى
| الله وحث على طاعته ووعظالناس وذ كر همثممغى الىالنساء فوعظهن وذ كر هن
فقال تسدقن فان| كت كن حطب جَهم تالكر :اجنَأ -:وهونلااالل- .فقسال لابنكن
تكن التشكانة وتكفرن

العشير أءواللطاشبر وهواالزوج فحعلن ستصدقن من حلهن ويلقين

المىين 
سهع
مسم
لرق
اثي
ء”ك
اشى
ربه
فتمقع ف
لوابل حتّىاج
فبىث

إضاعف لهم * |

عالبىناء للمفعول مسند الى مابعده هنالجار والنجرور و قبل الى مصدر مانى حيزالصلة
على حذف مضاف اى نبواالتصدق #ولهم اجر كرم »#وهوالذى شترن بهرضى واقبال
بدنيا نوابىكه عقى خرى

٠

محُرجان هن ورنه حسرت خورى

دفة وهو مدأ اولك » مبتدأ ثان « هم  #مبتدأ
« والذين إمنوا بلله ورسله كا
ثالث خبره قوله اهلصدشون والشهداء #ه وهو مع خبره خبر للاول اوهم ضميرالفصل

وما بعده خبر لاوائك واجخلة خبر للموصول اى اولك  8عند رهم  #عنزلةالصدمين
ق
ونال
زيد ا
لالعت

اعلى دسيقواا إاللىمشعذيى واستتقيياذا
باالللست .وورامةامل أو

فىس_بيلالله قال فى فتالرنالصديق نعت لمن كثر هنهالصدق وهم كانية نفر من هذه |
الامة سبقوا الهالارض فى زمانهم الىالاسلام ابوبكر وعلى وزيد وعمان وطلحة والزيير
و:سعد و حمزة و بأسعهم مر نالخطاب رضوالله عنم الحقهالله عم وان تم «الاربعون
وقابلشهد اء على ثلاث درحاتالدرجةالاولىا شهيد بينالصفين
لما عىف هن صدق ندته ل

وهو |كبرهم درجة ثمكل هن قضى قارعة اوبلية وهىالدرجة الثانية مثلالغرق والحرق
و الهالك فىالهدم والمطعون والمبطون والغريب والميتة بالوضع والميت نوما معةولملةاجمعة

والمبت عاللىطهارة والدرجةالثااثة مانطقت به هذءالا يةالعامةللمؤمنين و قال بعضهم فى
معنىالااية همالمبالغون فىالصدق حنث آمنوا وصدقوا جمبع اخاره تعالى ورسلهوالقائمون

بالشهادةلله بالوحدانية و لهم بالاعان او عاللىاثم نومالقيامة و قال بءضالكبار يعنىالذين
:اموا بالله امانا حقيقنا شهوديا عانيا لاعلمنا بيائيا و ذلك يطريقالفناء فىالله نفسا قولما
وسيرا و روحا والقاءبه وا

برسله شناء صفات القلب واليماء بصفاتالروح اولتك .هم

اليتون يصفةا لصدشّة!لمالغون اقصى ضآ ىالصدق والشهتا ٠ء على نفوسهمبالصدق والوفاء

اله رشح رشحات الصدق عهوم لاجرم لهم ا رالصد شن نووزاليف اه ختص عم لاعن
هن بالتقلءد وصدق وثهد باللسان ٠ن عيرالعيان والع.ان إيسرانب علىالفناءوفر قوا بينالصادق

المطا شان بوالتديؤون

١ 8م ©#ه
ات

مو

3ل صلاةالعافليذ أت
للقالمفص عاد وكانث! لتلة:لجعة ابت ملا من 5 0ك
فاذا انا بتنين عظم اعظم  00اود ازرق قد فتح فاهمسرعا جر أررت بينيدبه
هاربا فزها مرعوبا قفررت فى طرايق بش_يخ فاىلثاب طايلر
بامحة فسلمت عليه فرد

عالىسلام فقلتله أخرنى وأَغَثى فقال انا ضعرف وهذا اقوى منى وما أقدر عليه وللكن
مس وأسرع فلعلاللّه يسبب لك ماىونك منه فوليت هاربا على وجهئ فصعدت على شرف
هن شرافلقيامة فاشرفت على طبقات النيران فنظرت الىاهلها افكدتاهو ى فيهامن فازلعتنين
وهوفى يت

فى صائح ارجع قلست امن أهلها فاظماً ننت القىوله ورجعءت ورجع

التنى فى طلى فأنيتالشتخ فقل تت يشخ تنتفنا ليك ان حرق سن هذالتنين فلمشعل فى

الشبخ وقال انا ضعرف و لكن سسرالى هذا الل فان فيه وداأع للمسلمين ذان كان لك

كهوى مخرقة وستور معلقة على كل
فنه وديعة تفلسصرك فنظرت الى جيل مستدير في
ةا وكزة مصسراعان منالذهب الاحمر مفصلان باليواقيت مكللان بالدر وعلىكل مصراع
عاض ادر فلما نظرت الاىلل هبتهاليه والتنين ورائى حتى اذا قربت منه صاح

وشرفوا فلءل لهذا البائس فيكم وديعة
بمضّالملا ننكة ارفعوا الستور وافتحوا المصاريع أ
جره من عدوه واذاالستور قد رفعت والمصاريع قد فتحت فأشرف على اطفال بوجوه

كالاقار وقربالتنين منى فتحيرت فى امرى فصاح بعض الاطفال و محكماشرفوا كلكم
فقد قرب ناوه 0

فو حا لعد فوج فاذا باشى الوزدمائ ةقد أشنرفت على معهم فقلما

اك “كنت وكقالت أبىالله ثم وانيتفى كفة من توركرميةالسهم حىمثلث بين :دذئ

شدت بدهاالشمال الى بدى العنى فتعلقت مها و مدت بدها  3قولىها ربا ثم اجاستنى
41ل لق وداقااقت*يااتت  1أن لاذين امنوا3
وقعدت ف خزى' ود ضراوع "لها الدى

دم قاوجم .لكنزااه فكت وقلت يا شة و أنتمتعرفون  0أن ذفقتااحتاناابةا هوا
اعرف .به منكم قلت فأخترئى عن التنين الدى" أراد أن جلتكى قالت.ذلك عملك التحلوء
قونته فأراد7الذيقك بى أثار جهم قلت فاخبربى عنالشبسخ الذى مسرت 'نة فى طر نفَّى

قالت بابت ذلك عملك الال اضعفته حتى لميك نن لهطاقة بعملكال-وء قلت يابذية وما
تصنءون فىهذا امل قالت تحن اطفالالمسلمين قد ا فيه الى أن تقوم الساعة قط رك
تقدمون علدنا فنشفع لكم فانشّهت فزعا فلما اصبحت فارقت ما كنت عليه و نت الىالله
آعالى و هذا سيب نوى

زا از+تطيا غلك اروركتوق
“كنزون بابد اى خفتة مدارنود

از " 5قزاد تماد المحريغ «اللكون
0.6٠

حوصضك اندراردزخوابت جهسود

غير ]و فرك كدرتروط ودع ستمدا ليه الية6كالدسةلاعقد واياله كرزؤئت
تويالك ٠أ“مدتى خوخدق يتنبال غ 1يد ووتاكلعز كدت مازاكاوفئن مخهتالة
 3االمصدقين والمصدقات 

اى المتصدقين والمتصدفات 
صم سس ص

و اقرضوالته قرضا حسنا #
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ملع كعم بتسعنات لالت دإود

رورمل

سورة الحديد

أزازاتدل ترك :واحن :نلك دارد

' روى ان عسى عليه السلام قال لاتكثروا الكلام إغير كذرالل فتقسو قلوبكم فان القلب
|قاسى بمعنيادلله وتلناظروا فىذتوب العبادكا"ثكمأرياب وانظروا فىذنوبكم كأتكم !
ال
عبيد فائما الناسرجلان هبتلى ومءافى فارحموا م

وأحمدوا الله على العافية لي

ىلارض بعد موتها » شل لاحباء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة ياحباء |
انالله“ .وا

الارض الميتةبالذيث لاترغيب فالىخشو ع والتحذير عن القساوة و(قال الكاشفى ) بدائيد
اى مشكران بعثاناللّه حى الارض بعد موتها ومهمان منوالزيده خواهد ساخت اموائرا
قدبينا لكم الآيات  6التىمن حمانها هذه الايات 2لعلكم تعقلون  #كك تعقلوا مافها

وتعملوا بموجها فتفوزوا بسعادة الدارين ٠ سيب نوبت فضيل بنعياض را اللهميكو بندكه
سماع ابن ايت يمنى الميأن الل نود دريدء كارمردانه راه زدند وبر ناشايسته قدم ناديد
وقتى سوداى عشق صاحب حمال درسروى افتّاد باوى ميعادى نهاد درميانة شب بسر ان
شزد
وعده با

بديوار رمى شتنيك كترحدة كفت الييأن للذين ا ابن  5تبروار

| دزتشانة دليزوئ 1نغستكيد رذى ,وسوزم) ازذزون وى) /طيز .ترازد دين عنايت برو كشاديد

اسيز كند نوفيقكشت ازانحا بازكشت وهمى كفت بلىواللةقد ان بلىواللهقد آنازانا ركشت
ودر خرابة شد حماءتى كارو انيانانا بوديد وبا اكد كد تكد فضيل در راهست ١كر

كرفدتْاى بمرددا كه هنم
دوي راه برمازئد:ورخت يبرد فضبل خودرا ملامت .ك
ان وه شُمَاوكست ) 25زفق يون مهاده درمانة  2-2فقصد معصدت ازخابه يدر ل

وقوى

مسلمانان ازيم مندرين كاج كريخته روى سوى اممان كرد واز دلى صافى تويتنصوح
كرد كفت اللهم انى نيت اليك وجعلت تنوتى اللكجوار بتك الهرام الهى ازبد سزابى*
خود ندرودم وازنا كسى” <ود فغان دردص! درمان سازاى درمان ساز همه درد مندان
اى:ياك,ضفت از عبب اى ظلى ,صفت :زاشوب :اى :بى نياز ازخدمت من اى بى نقصان از

خيانت من مننجاى رجتم ,خشاى برمن اسير بند هواى خويئم بكشاى مسا ازين بند
الله تعالى دهاء وبرا متجاب كرد وبوى كرامتها كرد از آنا بركشتوروى مخانة كنب |

نهاد سالها انحا جاور شد واز له" اوليا كشت
اغاغ نوق وان أععت خ متسست و اع عدق نزازهرن دون ؛!زادست

وقالابنالمبارك رحمهالله كنتبومافىبستان وانا شاب وكان معىاحابى فكلأنا وشرينا وكنت
 4يضر العود فأخذتالءود فىالابل ل“اضرب به فنطق العود .وقال ألمين للذين ١-1
ركب لاوس موكهسررد روتلكت :الامورى المساغةة اعلله تعالى_وعن /مالك بن دينار

رصطلاف ابت
الى اشتزنت

لقن نيدت تنؤبيه فقال كنت شرطياو كنت ميعكار زفق شلات ارم
حارية تقفسسة ووقعت

كك

احيين موئع تك

بدا معت

ما

فلما درت

ع|لى الارض ازدادت فى قلى حبا ولالتي يوالقتلفك اذتا وحصي السسكن نامكالى
وحاذةنى اياه وأراقته علىأوبى فلماتم لها ستتان ماتت فأككدتى ارزن عليهالما كانت
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الجزء السابع والعشرون

0

يي
سك
مسح حم ا م

1

سور
ممست

رضوالله عنه ماكان بايسنلامنا و بينأن عوثنينا هذه الاية اربع سئين وعن ابن عباس

رخوالله عنهما انالله استبطأ قلوب المؤمنين فعانهم على رأس ثلاث عشرة سدنة هن زول
القرء ان ولفن القن رحمهاللهوالله لقد استبطاهم وهم شراون منالقرءان اقل ثشمّاراون

فانظروا فىطولماقراً تممنه وما ظهرفيكم من الفستى ٠قولى انست كه مزاح ومضاحك
درهيان

اصوانب لسبار كيد

ست ازل م كلت  5قال الامام الغزالى رحمه الله ف مهاج

العابدين ثمالصحابة الذين ,خير قرنكان بويمدنهم ثشى من المزاح فنزل قوله تعالى الم
يأن الم وعن أنىبكر الصديق :رضىالله عنه ان هذء :الااية قرئت بين ابديه و
'عنده قوام

من أهل العامة فبكوا بكاء شديدا فنظر الهم فتالعكذا كناقستالقاوب قالةإلن ةولق
فىالعوارف حى عت

القالوب أ تصليت وادمنت سماع الفرعراة وا لفت.نواره مم استغر بنّه

حت تتغير والواجد كالمتغرب ولهذا وَل لعضهم الى قبل الصلاء كانت القتلاة,العطارة

منه الى استمرار حل الشمود انتهى فقوله <تى قتسالقلوب ظاهيه شبح للقلوب بالقسوة
والتلوين وحقيقته نحسين لها بالشهوود والعكين قال المقلى ر«مهالله فالا بة هذا فىحق قوم

من ضعفاء المربدين لذن فىنفوسهم شَايا الميل الى الحظوظ حتى محتاجوا الى الخشوع عند
ذاله ااهل الصفوة احترقوا فىالله نيران ية لله ولوكان هذا الطاب للا كار لقال |
ك

أن كخم فلوس اين لاؤذا تسوع / 3:للوظم! رقنا العاراكق لممؤوفية والؤردة البأوقايضة
| الشوق اليه فناؤهم فىشَاله بنعت الوله والهمان والحث_وع للذكر موضع الرقة من القلب
| فاذا رق القاب خشع نور كذرالله لله كأه تعالى دعاهم بلطفه الى سماع ذكره ينعت |
ْ الخشوع والخضوع والمتابعة لقوله والاسةإذاذ بكذره حتى لاست فقىلوءعم لذة فوق لذة

| ذكره قالأبو الدرداء رخىالله عنه استعيذ بالله من خشوع النفاق قلى وما خشوع النفاق
ا قال أن تزأى الفسد خاشعا والقلب لبس مخاشع
وز“اوازء خواهى درافلم فاش

٠

برون حله كن كو درون حشو باش

ا سخ اخلاص در نوم بدت

0ه

ازين دو كدق حون نو محروم ببست

زرة! ]اندو كالثراب+باء نشل ونكت

تمد ابد 1

2

مس يا زريد

©لا يكونوا كالذن اونواالك.تاب هن قلى * عطف على شع والمراد النهى عن ممائلة
و

|اهللكتاب فياحىعنهم شَوله  8فطال عام الامد  اىالاجل والزمان الذى ينهم وبين
انبيانهم! والاعمار الآ مالوغْلممالجفاءوالقسوة وزالتءممالروعة التىكانت تأتوممن التوراة

والاميل اذا تلوها وسمعوها هفوقت قلومم © فهىكاجارة اواشد قسوة والقسوة غاظ
القات واعا طل

م ناتاعالشيوة

فانالشهوة

والصفوة

لامجتمعان

 0و كت مهم فادةون

"0 0

اى خارجون عن حدود دينهم رافضون لمافكىتامم بالكلية لغرط اْفاء والقسوة ففيه
وفته اند
اشارة الى ان عدم الخشو ع فىاول الام نغى الى الفسق فاىخر الام ٠ ك
تنح نقذ :أدلحفاته امبث وانلمااة شيطق والوتو خم إخاالاك
دل ركزنوز سق نشت وولعلن  +.ا لحتاول|ع رذظة كبنآن متتكلتو فبافن

|

د(لى )

هق دم

صورة الحديد

يهه

وفبردلالةكعزن اإلتناينثلاتة اقتان م:وظمانهل| زوناطنا وح الخلس.ومعم لاسا للاباطنا
معكم « النار  #لاترجءون الىغيرها
وهو المنافق وكافر ظاهيا وباطنا © مأوا >  #ب

ابدا ع  #اى النار ط ٠ولا؟  نتصرف فيكم تصرف المولا فى عبيده لما أسلفتم
م :ن المعاصى اميك بكم فا مولى «شكق در الاوك نحدف الزوايد وحدقيقته مكادكم الذى ْ

شَال فيه هو اولى بكمم شَال هو مثنة الكرم اى مكان لقول القائل انه كريم فهو مفعل
اهوقإرلى؟كا! إن مثنة:مفعلة .من:انلى لكاكتدأ.والتحقيق:غين مشتقة .من لفظلها .لانالمروف
لايشتق مها بلرعا نتضءن الكلمة حروفها دلالة علىان معناها فيها اوناصرم على طرغّة
قوله  0ة بيهمانرجافطع ) فانمقصوده فى التحية فيابيهم قطعا لان الغمرب الوجبع

لبس إبحية فاز م أن لاححية  55اليتةفكذا اذا قلى لاهل النار هى ناصر؟ يراد به أنلا

س
يه
وانها
ن|اصرلكم الجاةومتوليكم اع لعفي نمتولا >كمتوليتم فىالدنيا موج
المصير » اىالمرجع النار وفىالتأويلاتالنجمية نااىر القطيعة والهحجران مولا؟ ومتساطة
عايكم وبئس الرجوع المقلكالناريوغن العم[ قلاع

سرةانا فواراي غُصنا طريا قدقطع

عن اصله فبكى فقال اابه مابسكيك فقال هذا الفرع قدقطع عن اله وهو طرى بعد
ولا بدرى ان مأ لهالى الذبول واليس ٠ شلى ديده زقزرا ركه  :رسيكد,وميكوند ياوبلاء

مرو رفواقاإللا شيلكررشت افوعاو يلاممن فراقخ,الاتعدان وزاكفقك 'جزوا _جنيق مسكواق
مركت خب كي يهمايهكدنى بر لوقك هيابنه قاذيذل هب اسمن جنا كرببتكن إزفواقة

الوك باق باشد

قروز دانونار_بجوانك عير مداعاقيت « :عل

+ااى:دوشت رذل! شنه ضر بئ .لاغوت

«أم تأن للدي امنولنآن تخشع قاومم لكذراف * #منأنىالاميأ تاكاه ؤناء والقاء
اذا ا

حينه وادركوا شوع ضراعة وذل اى ألممجبى'وق تت ان مخشم

قلوهم لذكزه تعالى وتطمئّن به ويسارعوا الى طاءته بالامتثال لاوامء والاتهاء عما نهوا

تلك
ل
ال

عنه من غير أنوان ولا فتور قال بعضهم الذكر ان كان غير القرءان يكون المعنى ان ترق
ذالله ذان كذرالله سبب لخدوع القلوب اى سبب فالذكر مضاف الى
وتلين قلوهم اذا كر
| مفعوله واللام يمعنى الوقت وان كان القرءان فهو مضاف االلىذاغلى واللام للعلة لمواءظ
الله تعالى النى ذاكرها فىالقرءان :ولايانهاتلتىلى فيه وبالفارسية آياوقت تيايد [عنيائرا

8ما
هويده ابد ]نك بترسد وترم شود دلهاى ايشنان برائى ياداكردن جداى و
كر
نزل هانق » اى القرء ان وهو عطف على كذرالله فان كان هو المراد به ايضأ فالععطاف

لتغابر العنوانين فانه ذ كورموعظة  ”5نه<ق نازلةن السماء والا فالعطف كا فىقوله تعالى
ذرالله وجلت قلومم واذا تليت عليهم وأيارة زادتهم اعاناومعنى
 ١اانلمامؤمنون الذين اذا ك

المعوهيهة الانقياد التاملاواميءه ونواهيه والعكوف على  0بما فيهمانلاحكام الى
 0فلما
||أمنحللتها:ماسئق :وما للق من الاانفاق :بفتىبيل اللهروئ:الّالمؤمنين اكانوا حدبان بع
| /هاجروا اصابوا الرزق واللعمة ففترو اعما كانوا عليه منالاشوع فبرالت وعن

ان مسعود

|
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المحدالاتمى و ظاهر .من قله العذاب وهو وادشالله وادى جهم وكان كعبت سول
| فىالبابالذى يمى بابالرححة فى ستالمقدس انه البياالذى 3لالله فضرب باهم بسور له

بابالاية يعنى ازهذالموضع المعروف بوادى حهنم موضعالسور قال ابن عطية وهذاالقول
| فىالسور بعيد يعنى ببلالمر'د بالورالاعئ'ف ٠ لشاولفقير لالعد فيه بالنسبة الى من يعرف
| الاشارة وقد روى ان عبادة قام على سور ست المقدس الششرق فكى فقال بعضهم ماسكيك

(ِتّالمقدس
إأاالولتن افقال :اهنا اننا أونقولاليَ علي اهللنلام'انة رأئ جهم والفحديث س
اومنالخديؤاواالنفرخ افجموو ان يكونالموضعالمعروف نوادى جهنم موضعالسور على انه

يضامة
قلار
لرا
اغي
مرض
والا
بدل
| سورالاعراف بعيئه لكن عكليىفية لايعرفها الاالله لانه تر
و قد صح ان مواضع الملاداك فى يارس اعلنة افلا بسك فل :ان ييكؤن للج الاففاق

6أنه قبل فاذا يفعلون بعد ضرب
امطنئة وخارجة ١نالثار وينهماااسور  ننادوهم ك
السور و٠شاهدةالعذاب فقيل ينادى المنافقون المؤمنين من وراءالسور ( وقال الكادنى )
منافقون جون باز بس تكرند ونورى ه ند باز «توجه مؤمنان شوند دبوارى بزند ميان
حو ؤابعان :جاعز اعد :اذان در اتسكربواام و مناتزا مشادد .اث راتخن امانةتواجريائن

شدند خوانند ايشائرا زارى كويند اى ٠ؤمئان  8المتكن  6فالدنياه ٠عكم » يريدون
به «وافقتهم لهمفىالامورالظاهرة كالصلاة والصوماوالمنا كة والموارثة ونحوها  قلوابلى 6ه
| كنم معنا تحسبالظاهى هلولكتكم فتنم انفسكم

>اتموها بالنفاق و اهلكتموها اضافة

الفتنة الىاانفس اضافةالميل والثموة والىالشيطان فىقوله لاشتننكم اللشيطان اضافة الوسوسة
والىالله تعالى فى توله قال فانا قد فتنا قومك اضافة الاق لانه خاالقط_لال فيه فىليفتنن
« وريم يهبالمؤمنين الدوآثر والتربص الانتظار وقال مقاتل وتريصم بمحمد عايهالسلام
|الموت وقاتم رشك أن يموت فاسترع ملهوهووصف قبح لان انتظار موت وسائل الخير

رم والقباحة اذ شأ نهمأن برجى طول حياتهم لستفاد ملهم ويغتم
|و وسائطالحق هن عاظم

بمحالستهم 

وارنيتم  #وشككام فى امس الذين او فىاليوة او فى هذا الوم  #و غرتكم

ريسية
اضر
بامانيلةكفا*
| الامانى ين'أفارغة التى ءن حماتهاالطمع فىانتكاس ااملاسلام حةمع
ارزو» وفى عايلمنعاتى وغملتكم خدع اشيطاز وقالاو الث أباطيل الدنياجو<تىجاءام الله»6

عرذبكم
انى الموت  8وغى 8بالليكاالكرم ا8لغرور 64اى اغلسشيطان بألنداعفيوك
فلىنار قالالزجاج الغرورءلىهيزان
نبطان حتى قذ فهمالله ا
هش
| قال قتادة مازالوا على خدعة ل

رز“
ككب
لاج
اة شال“ فاون كر
لف
فقول وهو آلمنانعتيااءء

ولكىةا"المتعطانا الأراؤر نلا ندر

| ابن اكدثميرا قال فىالمفردات الغرور كل مايغر الانسان من مال و جاه وثهوة وشيظان
وقد فير بالشيطان اذهو احيث الغارين بالدنيا ا قبل الدنيا تغر و تضر ور  8فاليوم

داى
فبعنى
دنفسكم
كعن ا
ىلعذاب
ز بها
يدفءون
جداءت
لخابذومتكمي أماالمثافقون ##فدية 6اىف
| "دود م كد انا"ازاعدانة رهيدء وأالع ا حةظظالانسان من النامة بماسذلهعنهمنمالاو نفساى
8لا املنذين كفر وا » اى ظاهى! وباطنا
أفسكم و
| لايؤخذ منكمديةولانفس اخرىمكان ن
و(فيه )

ا
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تسح ع

اهلنشعلة والاقتياس طلب ذلك ثمإستعار لطاببالعلم والهداية قال بعضهمالنار والتور عن |

اصل واحدوهوالةوءالتثير يعين ءلىالابصار وكثيرا مابلا زماناك ن الناهرما عللمقوين ؤ
ا

والور متاع ليمفىالدنما ولا  :خرةولاحل زلك امتعمل فىالذور الاقتباسوقل

ا

قاا دن تورك اى اتأخف هن تورك قنساسراجا وش
قعللةموان الله يعطىالمؤمنين نورا [
على قدر اعمالهم عشون ه علىالصراط و يءطى المافقين ايضا ار خديعة 3لهم وهو.قوله

أعالى وهو خادعهم باجم عشون اذ بعثالله رمحا وإططلغة .فأظنا نورالمنافقين فذلك قوله
الوم لاججرر اسان ؤالذن امنوا معه نورهم يسجى بين ندجي وبأعانهم شولون رمنا اعم ْ

لنا تؤرنا مخافة أنيلوا تورهم ماسلبالافقون و قالالكلى ب:بل
ضئ” المنافقون بنور أ

المؤمنين ولايعطو نالور فاذا سيقهم او مون ودوا فىالظامة قلوا للمؤٌمنين انظرو بانقتس ا
من نورام © قبل * طردا لهم وتهكما مم من جهةااؤّ منين اومنجهةالملائكة «.و١رجءوا

واراءكم  #اى االلىموقف هفاولعسوا نورا  4اى فاطليوا نورافانهعن لمة بقتيس او
الهالدنيا فالغسوا النور تحصيل مباديه من الايمان والاعمال!لصالحة
كار اعجا كن
3

لشو يشست دحرشر

إسى أ» من ازخاركه درعةقى إدى شور وشرست

وروى ع,ءن أنىامامةاأبا«هلى رذىالله عنه انه قال يانلاعناد نوما لقياهة عند الصر اط اذعشهم

ظلمة بشسماههالنور بين عباده فبعطىاللهالمؤءن نورا و سقالمنافق والكافر لايعطان نورا

فكما لايستضى الاعمى بنوراليصين لايستضى"الكافر والمنافق بنورالمؤءن فبقولون انظروانا أ
قتبس من نودم فيقولون لهم ارجعوا حرث تسمالنور فيرجءون فلامجدونشا فيرجءون

وقدضرب بينهمبسور اوارجموا خائبين خاسئين ونحوا عنا فالقسوا نورا آخر وقدعلموا |
أن لانؤو :و راءهم وائما قالوه .نا لهماو أرادوا بالنور لاوا ع مق الظامة الكيتئقة
يكنا مم وقال بعض االعاخشازة دكات تعدادانم الفطر ,بةالفائتة عنهمتقول باسان الخال

النحواة لل استعداداتكم الفطريةالتى أفسدتم عثالدنيا يلذاعها؛ وتشبواتها وااقتنيثوا بعنها

نورا إذا ماتصلون الى مطلوباتكم الا محسب استعداداتكم وى فائتة عنكم باشتفالكم |
4
بالامورالدنيوية اوعراضكم عنالاحاءالاخروية والتوجهات المءذوية ف فضرب ,نهم |
اى بيناافرهّين وهمالمؤمنون والمنافقون يعنى ملانك محكمالهى بزنند ٠ والملاكيانناء ثما

تاج الى ضرب باليد و نحوها «نالا لات عبر عنه بالضرب و مثله ضرب'أيمة اضرب
اونادها بالمطرقة © #بور  6اى حائط بين اشلقْنة و دق النار فان سورالمد.نة حائطها
المشتهلى علها والياء اأطة وبالفارسية دبوارى “زديك حون بارهٌ شبرى ٠ قال لعضوم هو

سور بين أهل!اللنة وااثار بف عليه اادالابعساف يشسرفون على ااهلللنة ا
وهوالسورالذى بذا عهادلموت براءالفر شان معا قله يهاى لذلكالسور ##باب #يدخل

في
فهايللكمو
وننالور بهم باعتبار ثانى الخال اعنى بعدالدخول لاحين| اضرب #إباطنهه
اى باطنالسور اوالباب  «8فيهالرحمة  64لانه يلىالنة ف وظاهه من قبله  #اى هحنهته
و عنده  #العذاب » لاله يلىالنار و قال بعضهم هو سور بدت القدس الشمرق باطنه فيه |

االجازسءايع والمعيرون

<١٠" # 4ن©»ه

دوتىفأ نادى الاه عا فبقال :اكه لاندرى .امحادثوا ,بعدك رفاقول :سحقا ).طول الفقر
ذكر بين الاسدى اشارة الى المقربينالذين ثم وجه بلاقفا ظاهى! وباطنا فالهم نور «طاقى ا

ْ إلذى” هن ميم الجهات و ذ كر الاغان اشارة الى اهاب العين الذيق ثم وجه هن وجه

| لأقفا .هن يوتجه .الخو فتورهم نور مقيد باعاتهم واما اصحابالثمال فلا نور لهم اصلا لانهم

| الكذرةالفجرة:فاذا ظوئ ذ
اكمنال .املنبين از ابن «سعود منقوليتكه نهوسركبى
عدر حمل وى بود نور يى از صنعا باشد تاإعدن و ادنى نورى ان بودكه صاحيش قدم
| خود راد بارى هيج ٠ؤهن بىنور نباشد ٠ و قل ٠م مإنلى توره كالاخلة و ١نم
من وى نكوارلهرجلالقائم وأدنا هم نورا يؤتى نورء على اهام قدميه فيطفا مرة وبتقد
 ١اخرى فاذا ذهب مم االلىمنة ومروا علىالصراط يندىوىرهم جندا اهم وعتقد ما ومرورهم
علىالصراط عقلىدر نور هفمنهم من عكرطرف العين .ونمم من كعارلبرق هونهم
هن طشان

و١نهم من عر كافضاض الكوا  15واءم6هم هن عن كشدالفرس والذى

أءعلى نوزه على اهام قدميه نحبو على وجهه ويديه و رجلبه وشف مرة و نثى أخرى

وتهيب جوارحهالار فلا بزال كذلك حتى بخاص وم ان أهم بوءالقيامة نورا يسعى بين
أندهم وبعام فالبوم لهم فىقاومم نور بهتدون به فاىلجاعحوال وسدو أيضافى شر مم

وان منالمقربين و من لميظهرله ذلك تكبر عليه
فن ظهرله ذلكالنور انقادله و خضع ك

وم يست وكان من المذكرين وحين تعلق نظر عبدالله ن سلام الى وجهالنى عليهالسلام

امن به وقال مافو بوه كذا وكذاب اضرابه حلاف أنى جهل و ا<زابه قال عض
الكبار بورالاعان لكتابلة قن ايارم اجهادهم و سعيهم الىالله بالسير و الساوك وذلك لان

قوةالانسان فى عينه:وما يعرف العين ا
ملنشمال #8بشراك اليومجنات ه اى تقول لهم

الملائكة الذرن يتلقونهم بشرا كماى هاتبشرون به اليوم جنات او بششراكم دخول جنات
فحذفالمضاف و اقيم مقامهالمضاف اليه فىالاع,اب © نحرى من نحتهاالانمار خالدين فيها
ذلك »* اى ما ذ كر منالور والبشرى بالمنات الخلدة « هوالفوزالعظم © الذى لاغاية

وراءه لكونهم ظفر وا بكلماأقراادولاا(لكاشفى ) رستكارى” بزركست جه از ههه
اهوال قيامت اءن شده بدارالجلال ميرسند وديدار ملك متعال مى /يتند م(صراع ) هزار
جان مقدس فداى ديدارت هبووم شولالمافقون والثافقات 6هبدل هن بوم 'لرلىذ
8ين

 * 0اى اخاصواالايمان بكل مانجبالايمان به غ 9انظرونا * اى انتظرونا بدولون ذلك
لما اهنانلميؤن يسرع مم الىالحنة كالبروق القاطفة على ركاب “زف مم و هؤلاء مشاةاو
انظروا اليا فانم اذا نظروا الهم استقلو هم بو<وههم فستضيئون بالاورالذى بين ايدهم

فانظرونا على «هذاالوجه »٠ن بابالحذف والايصاللانالنظر تىمانلابصار لاستعدى ننفسه

واعما بتعدى بالى وقرأ حمزة انظرونا املننظرة اولهاىمهال على أنتألثيهيمفااىلم
حغىةوا
0

انظار لهم و اههال

 8تيس

ا

تورك  4اى لنتطوياء مه فأعسرن ب معكم واصله

امخاذالقيس وهو محركة شدلة نار تقبس من معظمالنار كالمقباس قا
الال
لراغ
مبتالنقباسول
(ن)(

ها
»> كلاصرى سفوك#زى قرضهحسنا

*«

اوسيئةومدن مثل مادانا

0
*#

قل المزاد:يااقرّض"الصدقة التمى وههذا:وجه آخن وهو :لياش فى الاسل القطع |

هن قرض الثوب بالمقراض اذا قطءه به ثمسمى به مابشطءه الرجل من أمواله فبعطيه عينا |
بشرط رد بدله فعلى هيذكاون قرضا حسنا هفعولا وباهلمعنى هنذا الذى شَرض الله مالا
حسنا حالىالا طبا فانه تعالى لاشَّل الا الحلالالطيب  88فيضاعفه له  #باللصب عجلىواب

الاستفهام باعتبار المعنى كأنه قبل أَشَرضاللَه احد فيضاعفه له اى قبعطيه أجرء اضعافا من
فضله واما قلنا باعتار المعنى لان الفاء اما ننصب فعلا مردودا على فعل مستفهم عنه م قاله

أبو على الفارسى وههنا الدؤال لمشععانلقرض بل عن فاعله و©له أكجرريم * اى
وذلك الا*جر المضموم اليه الاضعاف كريم حدن صردى فىنفسه حقيق بأن #نافس فيه
المتنافسون وان ليمضاعف فكنف وقد ضوعف اضعافا كثيرة ( وروى )انهلتمزالتهذه
الآابة جعل ابوالد حداح تصدق صف كل و على فيسايل الله حتى أنه خلع احدى

نعليهتمجاء الى ام الدحداح فقال الى بيعت ربى فقالت رم بيعك فقال الأبى عليه السلام
من نحلة مدلاة عذوقها فىاللْنة لابى الدحداح قال بعضهم سألالله مهم القرض ولوكانوا
على ذعت المرؤة لخرجوا من وجودهم قبل -سؤاله فضلا عنامال فاالنعيد وما بلك لمولاء

فاذا بذلوا الوجود المحازى وجدوا اهلنلهيدله الوجود الحقتىوله أجر كر بحاسلاجتهاد
افلسير الىالله والتوجه الى عتبة بابه الكرم
اعكلتو]؟ ازنقت :والاى اوش

ارق
ارلخو
امه ب العواد يؤ

جوش

اكلفآعنة العارةا الى القراضن الشارعن-ان «سشقراض كاعلليى قله تعالى عباى استطممتك

فلم تطعونى فاعطاء القرض للعيد اعطاءالله تعالى والقرض أفضل من الصدقة لانه ريما سأل
سائل وعنده مايكفيه واما المى:ةرض فلا يستقرض الا محناجة وقال بعضهم هذا القرض
هو ان شَول سبحازالله والمدلله ولا اله الاالله والله | كبروهو أفضل الاذكار وءنالحسن

هوْ التطوطاك وقالمرفوع النافلة هدية المؤمن الربه فلبحسناحدم هديته وليطيهاوالحاصل
ان الكرم برد القرض باحسن مايكون مانلرد ويحسن ايضا فىءقابلة الهدية #ن8وم ترى
المؤمنين والمؤمنات 6ه منصوب باضمارا ذ كر تنما لذلك اليوم اى اذ كر وقت رؤيهم نوم
القيامة على الصراط

يسعى تورهم  0حال من متعول ترى أى نور اعاعم وطاعبهم

ر
يا:
كا و
.شر
والستى المثى السريع واقواددوق لدو وزلتكيل الخد فالا نخراءكان إو

مايدتعمل فيالافعال المحمودة  8بين ايديهم وبأعانهم  #حمع مين يعنى الذارحة والمراد
جهة العين وبين ظرف للسمى قال اوالليث يكون النور بين أيدمهم وبأعانهم وعن ثمائلهم
ذر الشهالمضمر وقال فىفتس الرحمن وخص بينالايدى بالذكر لانه موضعحاجة
الا أن ك
الانسان الى النور وخص ذكر جهة العين تششربشا وناب ذلك هناب ان سول وفى جميع
جهاتهم وفى كفنت الاسرار لان طريق الطزة منة و تجاههم واطر .اهل النار:فسترزة,ذات

ثمال وفىاحديث ( بنا انا على حوضى انادى هلم اذا اناس اخذتهم ذاتالثمال فاختلحوا

الجزءالسابع والنعرون
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آضيا اشرف به ل الهلاك على ماقاأه ان #سعود رذ الله عنه نإل  7ن اطون الاسلام

إسيقه الى عليه السلام وأنوبكر رذوالله عنه وانه اول قر شق على رسول الله وفى

سبلاللهقال :ابن عمن رداههاعنهما .كنت»عند الى اعليه ع وعنده انوامكل وعد
عداءة فدكة ذقلداها فيصدره لال لوووط

الك وده اشتوان) كوده ورا درسيئة

خود لال ٠ قال فىالقاموس خل الكساء شده خلال وذواخلال ابوبكر الصديقرضوالله

عنه لانه تصدق مجميع ماله وخل كساءه مخلال انتهى فنزل عليه جبريل عليه السلامفةال |
مالى أرى أبابكرعليه عباءة قدخلها ففصدره خلال فقال أنفق ماله على قبل الفتح قال
فانالله تعالى سول اقرأ عليه السلام وقل له أراض أنت عنى فىفقرك هذا ام ساخط فقال
لووكرع أطيخط علىربى انىعنربى راض الى عنربى راض ولهذا قدمه الصحابة رضىالله
|فسهم واقروا له بالتقدم والس.ق وذلك فما روى عددالله بن سامة عن على
عهم على ن

رضوالله عنه قال رسسبوقلالله عليهالسلام وثنى اوبكر وثاث مر يعنىسابشسترسولالله
ودرلى وى ابوبكر است وسوم عمر است ٠ فلا اؤنى برجل فضلنى على أنى بكر وعمر
كفةيتوغىرانا
الا<لديه حلد المفترى واطرح شهادنه يعنىطرح شهادت وف كم وأدون مض

سير دفتر حمله اهل بوححد

صاحب قدم مقام محريد

0٠

در جمع مقربان سابق

د موحت  4دواو نود صادق

وف الآاية:اشارة :الى ,أن من تقدمت اهدة .على مشاهدته وهو امريد المزاد والتجالك

الجذوب والحب الحدوب اعلى واجل وأسبق درجة ومرئية من درجات المشاهدةومياتهها
عر القنامك أامعناعناية على داه دنه وحين شعد ارياب المشذاهدة فميقعد صدق عند مليك

مقتدر لمشاهدةوجهه ورؤية حاله فىحئة وصاله شوة» ويسيقه وستقدمه وهو المراد المريد

والمجذوب السالك وال.وب الب فان الماهدة قدمت على المشاهدة فىقوله تعالى والذين
جاهدوا فينا امودينهم سبلا فبصير سلوك الاول واقعا عاللىوعفاقدة الآ لهية والسنة الربانية
واتلوك (النافن عق شغارقها ولسرارلفتساك الاناليزم تقب نازوراخر ا بزناعتناق .لماعو
وفق العادة والسنة الالهنة وها وان كانا متحدين باعتيار اصن حسئ المشاهدة لكنهما

متفاوتان باعتبار قدرها ودرجئم! فانهم الصافون وما منا الا له مقام معلوم كذا فكىتاب
| اللائمحات البرفيات لحضرة شيخى وسندى روح الله روحه 8ه مزذا الذى َرضالله قرضا

حسنا © من ميتدأ خبره ذا والذى صفة ذا اوبدله والاقراض حقيقة اعطاء العين علىوجه
| يطلب بدله وقرضا حسنا مفعول مطلق له عمنى اقراضا حسنا وهو الاخلاص فىالانفاق |
| اى الاعطاءلله وتخرى ١كرم المال وأفضل الها توالمءنى منذا الذى سفق ماله فىسبيلالله
زعاكنان يعوضه فانه كنشّرضه وقال فكىشف الاسرار كل مقندم عملا صاحا يستحق
نه مثوبة فقد | قرض ومنه قولهم الايادى قروض وكذلك كل منقدم عملا سيئًا يستوجب
| به عقوبة فقد أقرض فإذللك قال تعالى قرضا <سنا لان المعصية قرض مى” قال امية
ظ

» لامخلمان خيثاث

بطييبة

»*

واخلم تباي ممتنههااوانم عريانا »

ك2

سورة الحديد

< 3لاوخ عهه

درج ظ منالذين اشقوا عن بقعتدلووا  4لانم  1:1فعلواعن الانفاق و القتالقبلعنة |
الاسلام وقوة أهلهءند كالالحاجة الىالنصرة بالنفس والمال وهؤلاء فعلوا مافعلوا بعد ظهور |

0الدبن ودخولالناس فيه أفواحا وفلةال+اجة الى الاشاق والقتال وقد صرح عليهاللام ايضا |

| بفضل الاولين شَولهلوأشق احدك مثل أ حد ذهرا مابلغ مدأحد هم و لانصيفه قال |
فاىلقاموس المد بالفم تكيفال وأدق#رطخلانااوروطحلنا ونال او مل كو
الانسان المعتدل اذا هلاأها ومديده مهما وبه سمى مدا وقد جربت ذلك فوجديه محا
والنصيف والمدف واحد وهو

|

لفان شى ديد والضمير ف نصيفه راجع ان ادم

لاالى المد والمعنى ان احدغ أها الصحابة الحاضرون لايدرك بانفاق مثل جبل أحد ذهيا |
| اهلنفضاة مأادرك أحدهم بانفاق مد من الطعام اونصيف له وفيه اشارة الى ان سحبة |
الساشين الاولين كاءاة بالنسه الى صحبة اللاحقين اخلارين لدبقهم وتقدمهم وفىالحديث
اق قوم يعدمحقرون اعمالكم مع أعمالهم قالوا يارسولالله تحنأفضل اهمم ل

اوأن أحدهم أنفق هك ألمطاذلها اناأنارك؟ فضجل >١5م ولا نصفه فرقت هذه لا نه |
نكم وبين الناس لاسَتتوٌئ ف

الآابة

 2ابواللاث فى سيره

وفه اشارة الى ان

الططيحابة #:عناوتؤخ ولد للد «الهسية الى :التقد.؛ والتأخق:كوازان القضائل .كذ الصحانة :أ
ومن بعدهم فالصحابة مطلقا رفسل تمن جاء بعدهمم مطلتا قاعم الساشون

هن كل وجه ظ

© وكلا  #اى كل واحد منالفرشّين وهو مثعول اول لقوله و#عدالل الحنى  #اى |
المثوبةالحسنى وهى الجنة لاالاولين فقط ولكنالدرجات متفاوتة « والله ما تعملون خبير| 6
بظواهيه ونواطنه فيحازيكم بحسبه قال فالىمناسات 1ا كان زكاء الاعمال اما هو بالنيات
وكان التفض لل مناط العام قصارلعدا ف<ىسن اأئيات مها هانلتقصير فها والله عا تعملون |
اىيي  0ع هم

0

 0جيرا د بباطنه0

نيا نت ف

وقال الكلى ل

.

علما لامزيد عله بوجه

 0بدحة أي زنى مخز لوست

نع اليدبه فى أنىكيل الصديق رخو الله عنه وقمها دلالة ظاهرة وححة

باغلزة عل فقيل أنىبكر وتقديمه فانه اول ف أشاموذلك فما روى انأبا امامة قلاعلمر
بن عبية باى و بذعى الكشربع الاضااكا قال :واجكنت 0الاسى على الضلالة ولاارى ٍْ
للاونان 0025

عن رجل مخبر عن أخار ىك اكت

راحلق <تى قدمت عليه |

فقات من أنت قال :انا نى قلت وما نى قالرسولالله قلت بأى ثى” أرسلك قال اوحدالله
لاأشرك به 1

وا كه الاونان واصل

الارحام قلت من معاك على هذا قال در

واذا معه ابوبكر وبلال فاسلمت عند ذلك فرأبتنى ربع الاسلام يعنى بس دانستم خودرا |
ربع اسلام .٠ وأنه اى أبابكر اول هن اظهر الاسلام على ماروى عن عبدالله ان«سعود

رخ الله عنه قال كان اول من اظهر الاسلام رسو لالله عليه السلام واو فك وعحمار وامه ا

سمية وصهيب وبلال والمقداد وانه اول منقاتل على الاسلام وخاصم الكفار <تى ضرب
اد ال لاا "يواه

مده
اصع

1

ف
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,لا
.كسا جر يمالا لاسن ولابيؤيردبيت فليهال وي حقه إن تعزل)|  +كماما حبالال إ
حيس الله وه*ن هنا قال سلمان عليه لسلام هس لى ملكا للانتيل لاحددا دن لعدى ايك أت

الوهاب فا طلبالامن نسية فاقة ؤثير الى عنى ٠ ثم اعلمآنالمال اتما سمى مالا اللنفوس
اليه فانالله تعالى.قد أشبدالفوس مافىالمال من قضاءال+اجات اىلول علماالانسان اذ هو
فقبر بالذات ولذلك مال الىالمال بالطبيع الذى لاينفك عنه و  7الزهد فىالمال حقيقة لم
يكن الا ولكان الزهد فالا <رة
ءا لى قد وعد

سصضعيف

اتم"5

از لك

من الزهل

فىالدنما ولد]لامر

عند مر امثالها الى سبعماثة ضصضوةف

كذيكةانالله

فلوكان القليل مله

هابا لكان الكثير منه اعظم هابا فالدنيا لاعارف صفة سلمانية كالبة وما أليق قوله انك
أنت .الوهات تأراه عليه الستلاء استأل مامحب غنالله تعالى !وسأل مابغدء .من الله تفالى
منعمة عليه بدارالتكليف شوله تعالى له هذا عطاؤٌ :فامنن اوامسنك
كلا بم انظر الى ال
بغير حساب فرفع عنهالحر ج فاىلتصرف بالاسمالمانع والمعطى واختصه نة معجلة افلىدنيا
وما مخية ذلكالمال عن ره فانظر الى درجةالعار فكيف جمع بايلنلنتين وتح قباقيقتين
وأخرج زكاةالمال الذى بيده عملا شوله قءالى وانفقوا مماجءلكم مستخلفين فيه فحعله

مالكا للانفاق من حقيقة الهية فيه فمىال هو ملك اتيقة أخرىئ فيه هو و لها هن
حايلثحقيقة الالهية © لاإستوى منكم  6ميعاشيرالمؤمنين ( روى ) انجماعة هالنصحابة

رضىاللهعنهمانفةوا انفقات كثيرة حتىقال ناس مؤلاءاعظم اجرا هنكل منانفق قدعافئزات
الا ية مييئة انالنفقة قبل فتح مكة أعظم أجر |

 .ن اشق من قبل الفتح © اى فتحمكة

الذى ازال الهحرة وقال عليهالسلام فيه لاغحرة بعد الفتح والكن حهاد وثيةوهذا قول
اوور

وقالالشعى هو صاح الحدية فانه فح كمسبق فى سورةالفتح ِ وقاتل  4العدو

د ةلو إأء رسو لالله دلى اللهتءالى عل  4وسلم والاستو  11بعتذى ششن

فقسيم من أنفق محذوف

واتل و هن
لوضوحه ودلالة مابعده عليه اىلايستوى فىالفضل ٠ن انشق هن قابلفتح ق
اشق هن بعده و قاتل والظاهى ان من انفق فاعل لايستوى و قل من مد ولالللتؤى

اوااصفة عاللىموصوف ولضءف تاقدلمخبر على منكم لان حقه أن شع بعده ثمفىانفق اشارة
الى انفاق المال وما ّدر عليه منالقوى وفى قاتل اغارة الى انفاق النفس فاناطههاد ستى
ركو د و.إلذارقانت دالولا هوزلوا ان تقتل شفديلة لألبهوات
شكا
افناء
فىيذل الوجود ئشل بال
بل احباء عندر بهم برزقون فهذه الحياة حياة آخروية باقبة عندية فكيف تساوبها الحياة
ظلدنيوة الفانية الخحلقية معان رزق الْياة الفانية نفد وما عندالله باقو لذاقال اكلها دائم
ا
ظ وظلها اى اجا فالانسان العاقل بترك الراحة الدسويةالنسيرة للدتالى يصل الىالراحة الكثيرة
الا <روية وك
شاه شتضئ اطههاد والقتال

| الاولوهننامهاجربن والانصار

اولئك  6التفعوق الما تلون قبل اذفتح وهم الساشون

اعظم درجة  6وأرفع منزلة عتدالله وبعظم انمه كدض

لآ م صاحم ا فالدرحة معنى لمرس ةة والطيقة وجمعها رجات وا لكات 0

إلمرقَأة فحبتهلا

5200
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هوالذى ل  0واسائة ا

ستوزة الحديذ
يل عليةالسلام ((غَلى عنده ) المطلق ا

محمد علرهاللام فلآيات ,ينات يه واتدات منالامى والنبىوالخلالوا حرام#إلبخر جكم»
الله ياقوم تمد أوالعيد بيب تلثالا” يات  #منالظلءات الىالنور 6ه ٠ظنلماتالكفر
| والشمرك والشك والجهل والخالفه واليساما الى نورالايمان والتوحيد والبقين والعلم

والموافقة والتحلى ب وانالله بكم لرؤف رحيم  حيث بهديكم الى سعادةالدارين بارسال
ْالراقو لوزي الإاانات بعد نصب الححج العقلية ( و قالالكاكى ) مهر بانس تكه قر ان

| ميفرستد مخشابنده است كهرسول را بدعوت مغر مابد ٠ وقال بعضهم لرؤف بافاضة |

ْ تورالوجى رحم بازالة ظلمةالنفس البشرية فومالكم ان لاننفقوا فسيلاة » عاك
| مو لي من أن تفقوا فم هو قربة2

ماهوله فىالحق.قة واعا أتم خلفاؤه فصىرفه

ا الى ماعيئه م
انلمصارف ققوله فى س
ادللله مستعار لما لكوق قربةاله و قال لبنضهم معناه

لاجلالله © والله مثيار'لسموات والارض © حال مفناعل لاثنفقوا اؤمشبولةاغذوفك

اى و مالكم فى تركانفاقها فيسبلال والال اله لانيق :لكمهنها,شى” ابل اكنلقهاهة
| بعد فناءالخلق واذاكان كذلك فانفاقها يحيث تستخلف عوضا سق وهوالثواب كان اولى
منالامساك .لانها اذا تخرج من أبديكم مجانا بلا عوض واأفائدة قااللواغنا ولاك الله

نفسه بانهالوارث هن حيث ازالاشياء كلها صائرةاليه و قال انوالااث انا ذ كر لفظالميراث
لازالءرب تعرف ان مار الانسان يكون ميرانا فخاطههم ا يعرفون فا بينهم قال بعض
الكبار اولا انالقلوب مجبولة على لحمبال مافرضتالزكاة ومن هنا قال بعضهم النعارف
كاالة م ان عليهالصلاة والطهارة مناطنابة و نحو ما لانه
لازكاة عله والحق ان عزلء
عم إن الاشيلئة موع العالم ففها من سالال فوفه حقه ٠ن ذلكالوجه باخراجها فهو
زاهد منوجه وراعب هن وجوه خره وقد اخرج رسوالله عليها لسلام صدقة ماله فالكامل

من حمع بينالوجهين اذالوجوب حقيقة فىالمال لاعلىالمكاف لانه اماكلف باخلرزاجكاة

منالمال لكون المال لامخرج بنفسه فلاءارفينالمحية فى حامليععالم كلهوانتفاضلت وجوهها |
فبحبون حميع ما فىالعءالم يحبالله تعالى فىايحاد ذلك لاهنجهة عهن ذلك الموجود فلايد

للعارف أن كن فيه جزه يقلات مناسيةالعالم و لولا ذلكالجزء ما كانتمحبة ولا محيوب
ولا تصور

وجودها

وفى كلام عسى عليهالسلام قاب كلانسان

حدث ماله فاجعلوااموالكم

افلسىماه تكن قاوبكم فىالسماء فحث اابه عاللىصدقة لها علم انالص_دقة تع بيدالر من

وهو يول متم من فىالسماء فانظر ها أتجب كلاءالنبوة وما أد قه و أحلاء كوذلك لما
علمالساصى ان حبالمال ملصق بالقلوب صاغ لهمالعجل هن حليهم مراى منهم لعامه ان
فلوهم بابعة لاموالهم ولذلك للماسارعوا الى عادة الحل دمام الها فءلم ان العارف من

حيث سايلررهبانى مسستخلف فيا بيده منالمال كالوصى على مال الور عليه رج عنه
الزكاة وليس له فيه ثى' ولكن لكانالمؤمن لحجابه مخرجها محكمالملكفرضتعايهالزكاة
ا اناك بركات واب من رزى” قَ محيوابه والعارف

ارج

شا يحكم الملك والحة كالمو من

الراك الكلك! والعكرون

40 #5م 2ه©ه

كر تكله برملك وجاء وحشم ٠ كيش ازنو بودست ويعد ازنوهم

خورونوش وخشاىوراحترسان ٠ نكدج جهددارى زهر كسان

ل تاكن يكار وضع ٠ طلسم است بالاى كتحي ميم
از الث« سالهائ؟! عاند>#زارائر عط"  1لرزد طلسم جنين بر سرش

|

بنقلا لجل" ارمكتهاة بسناكت

وغل بتالز وو تكن سك »كد

| « فالذين آمنوا منكم وانفقوا  #حسما امروابه و(قال الوكناثففىقه)كردندمال خودرا
زكاة وحهاد ساسك خيرات  0لهم  4يسبب ذلك ٠ اجن اكز  5طن ذأى “رارله وثوابى

عظيمكه جنت ونمبم است ٠ قال فى فتتحالرحمن الاشارة فيه الىعمانرضىالل عهنه وحكمها
 ١باقندبالىهذما لافعال شمةالده وفىالتأويلات النحمية مخاطبكل واحد من المشاع ونالعلماء
ْ و يأمهمبال باعانباللوبرسولهاعمانا كلياجامعاشر اثُطالاءانالمة.تى الشبودى العيانى ونوصيهم

ليمم!ااءذفى العلواملكسبية والمشاعر
»أفاضةعلوم الوهعلبى تمحسقيها وتعايم علومالدراسةا اللم.عتعد
 0فىالمءر فةوالحكمة الوهميه خافاء فهما فعاموم أ فقوا على الطالنين ال تحةين الذين ستفق الله

| ورسولهعلمهمكاقالعليهاللام حكاية عن اللهتعالى انققانذقعليك وقال علهاكلاملانوكفيوى
عليك وفىالحديث (نمكم علمايعلءه أَجمنوم القيامة بلحام ٠ننار) ويشمل هذ الوعيد حبس
الكتبعمن يطلا للانتفاع مبالاسما مععدمالتعدد لنسهها الذى هوأعظم ابابا انعوكون
السخاوى رحمهالله فالذين
المالكلامجدى لراجيهءنم! والاسشلاءمب ذا كثيركماافلىمةاصدا لسنةللامام
امنوا من راولحقلب والايمانالشهودى وانفقوا املنءتللوكمالوهبية والكسبية عللىنافس
وصفاتما بالارشاد الى موافقاتالشر ع ومخاافاتالطبع وفىالتايك فى طريق السيروالسلوك
| بالاتصاف بصفاتالروحانية والانسلاخ عن صفات البششرية النفسانية لهم اجر كير ما قال

تعالى من جاء بالحسنة فله عشسر أمثالها 

ومالكم لاتؤمنون بالله © لاتؤمنون حالمنالضمير

فى لكم لمافيه من معنىالفعل اى اى شى” نيت لسكم و حصل حال كونكم غير مؤمنين
و حقةته مااسبب عدم امانكم بالله على نوجيهالانكار والانى الىالسيب فقط مع حقق

المسبب © والرسول يدعو لنؤمنوا ربكم

حال من ضمير لاتؤمئون مفيدة لتو ينهم

علىالكفر  5حقق ما وجب عدمه بعد تو حهم عليه مع عدم ما بوجيه اى واى عذر

تفرىدالايمان والرسول بدعوك اليه و لبك عليه بالححج والا ياتفانالدعوةالجردةلانفيد

فلولم يجبالداعى دعوة تحردة و ترك مادعاءاليه لميستحق الملاءة والتوسِخ فلام لتؤمنوا
ععنى الى ولا ببعد لها على التعلرلية اى بدعو؟ الىالامان لاجل أن تؤمنوا  8وقداخذ
ميثاقكم ه حال من مفعول بدعوك والمثاق عقد يؤكد ممين وعهد والموثق الاسم منه
اى و قد أخذالله ميثاقكم بالاعان من قبل دعوةالرسول ايا؟ اليه وذلك سنصبالا“دلة

والفكين من النظر وحمله باعلضعلماء عالىمأخوذ بومالذر اى حين اخرجهم هن صاب
ادم فى صورةالذر وعى اللاغلصغير  8اكنام مؤهنين » لموجب ما فان هذا موجب
لاموجب ورآءء وفىعينالمعانى اى ان كم مسدقين بالممثاق وفىفتسالرحمن اى ان دهتم
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(على)

عور الجديد

<ة روم ©

والارض » 0 #للنأ كدوعهد لقوله تعالى هووالى الله ترجع الامور » #على الناء ١
للمفعول من لج علأرحجها اى لز .وما قرز الليتاء لافاعل من رجع رجوءا والمعنى اليه
تعاللى وحده لاالى غيره استقلالا واشترا كاترد جنيع الامور فاءتعدوا لاقا نه باختار أرشد

اوال.تملق بابدزاء .كاوه وثاى
الامور وأحما عند ا شيط يرس يكرابز :كلام "بهت 0
باعاده ٠ ولذاقرن بالاول حي وييتوبالثانىمايكون فىالا خرة من رد كيال رجز !له
اياهمبالأواب والعقاب وفيه اشارة الى اله ملك علوم السوووات” اثروحانية وسن ..العلوم

الكشفية اللدنية الموهوبة بالاسم

الوهاب هن غير تحصيلى الاسياب لعباده الخلصين بافاضته

| علمهموله ايضا ملك العلوم  0الكتبية الارضية :الى)نوالا حتاد للءلماء ياذاضة توفيق

الكسب والاجتهاد فامور العلوم الكشفية والكسبية ترجع الى عناية الله الازلية :والابدية
صىر
ِِ بو الايل فىالعهار  6الا يلاج الإديواك يفى.آز زهان شبدرروز افزاد ٠ حت

الباوال اط لماكون خمس عشيرة ساعة والليل اقصر مايكون 5م ساءات  8وبوطلالهار

افلىليل  #يمنى از زمان روز بشب زياده كند باختلاف الفصول وبحسب مطالع الشمس
ومغاريه! حتى يصيرالالى اطول مايكون حخمس عثمرة ساعة والهار اقصر مايكون تسعساءات
والابلى والهار إبدا اربعوعشر ون ساعة قال فى فتسالرمن فيه شه علىالعبرة فما محاذيه

الابل والهار منالطول والقصر وذلك متشءي مختاف حسب اختلاف الاقطار والازمان

اىم اهيبلذصاتدور ب
عف
للغ
#وعلم ؟ ااىما
رة لمنتأمله وه
كنفار
لرم
الك
 .الاربعة وذ
أى امكنونانها اللازمة لها منالاسرار وامعتقدات وذلك اتمض مايكونوهو ان لاحاطة

عامه تعالى مايضمر ونه فىنياتهم بعد بيان احاطته بأعمالهم التى يظهرونم! وفىالاية اشارة

الى انه يسعهلك ظلمة إلى البشيرية والطبيعة فىنورمار الروح يطريق تغليب نور ممارالروح
وهوتءالى عالم سكل مانصد زمن ماب ليل النفوس منالسيئات ومن ادياب نهار الارواح
منالحسنات لاشوته منهما ثى' قال ابن عياس رضوالله عنهما اسمالله الاعظم فىاول سوزة
الحديد قطتانات من اولها فاذا علقت على المقاتل فىالصف لمينفذ اليه حديد كافى فتح
2منوا بالله ورسوله وانفقوا ثما جعلكم م<:لفين فيه © روى ان الااية تزلت
الرحمن ا
فى غنوة ذىالعشيرة وهى غنوة وك وفى عين المعالى »تمل الزكاة والافقة فى سبيلالله

والمعنى جءلكم الله خلفاء فىالتصرف فيهمنغيرأن تملكوه حقيقة عبرعما بأيدهم اهلناءوال
والارزاق بذلك يحةيقا للحق وترغببالهم افلىانغاق فان من عام امهالله وانه عمزلة الوكل

| والنائب بحيث يصصرفها الى ماءينه الله منالمصارف هان عليه الانفاق اوجعالكم خلفاء من
قبلكم فياكان بابدهم وريه  1فاعتبروا محالهم حيث انشقل ٠نمْهم الكم وسينتقل .نكم
التؤغو بعد فلا حلواه قال الشاعصى
5-0

ويكفيك قولالااس فقهبماادملكيته

ده

لقدكان هذا مرة لفلان 

»

يذكالق مهرسا الاش ىال والقع اللعى وتستود الى «الغين فسكيهاء أن الاغاى ,من مالع »لنيز
تلن مزل لقان اذل إذن :فقن وساحه كيدا فيلنا"ك الذى دعل غيرفيهالراك
روح البيان  #5

ماسم

<ج ؟5م خهه

الجزء السابع والععرون

| الا“ولياء المشتاقين اذا تصاعدت حسسرانهم وعلت زفراتهم 
ا وهو عل لاحاطة علمه عا لى 6م وتصويرلعدم خروجهم

وهومعكم الماكام  فى الارض
عنه اغا داروا وفىالحديتأفضل

اعان المرء ان عام انالله معه ح.يث كان

يار ببانبدت شنا خستى :اه جائ ,ذيكر :جه 'خؤاعق اى :اباش
بابودر زر كلم حواوست

عبس

الل و اى حريئف خود راباش

قال مومى عليه السلام :ابن جد كيارقبال" يافوسئ اذا :قصدت افلقدىوؤصات

الىفى|لتأيولات

التحمية وهو معكم لابالمعية المفهومة للعوام والاواص ايضا
ابزستمعيك ع ديتكو لز دازارةة :زهان ذروادا طر.زلى :مكان

اكتم
| بل بالمعية المذوقة بالذوق الكشنى ااشهودى اى انا معكم بحسب مراتب شبوداتكم ن
فىمشبدالفعبى فانا معكم بالتحلى الذاتى ما أتقدم ولا أتأخرءد كم وقال بعض الكبار تلك المعية
مست
إس
اهىس متثل
صور بالعقل حسا اوذهنا اوخبالا اتعوواهلاىشأنه ذعنلك عكلوبايرا وانما
| مع
لية تفرد اقلسم.حانه بعينها ونحققها وعلمها لايعلم سرها الاالله ومن اطامهعليهمن الكمل

| وبحرمكشفها نرحما علىالعقول القاصرة عن درك الاسرار الخفية ماقال اعببناس رض الله
عنهما أمهموا ماأجمالله وبينوا مابينالله يعنى اذا اقتضىالمقام الأمبامكما اذا طلب بان الممهمعلى

لافايهكنه واما اذا طلب
هاء
ماهوعليه فىنفسه وعقلالطالب قاصرعن دركه فلاجرمانه حر
سايلامنمهم لاعلى ماهوعايه فىنفسهبلعلى وجه بدركه عقله يضرب تأويل يستحسة»الشرع ففيه
زخضةشرعة اعتبرها المتاخنوزدفعا لاهَلاب قاب الطالب وترسيخا على عقيدته ىحتتندفع
عن صدره

الوساوس

والهواجس

والمراد على هذا أمامعية حفظه

اومعية |عه

أوعير ذلك

مالا اضطراب فيه لاشرعا ولاعقلا ولاخارجاوالاين المذكور فالايةمتناول ليع الا'بنات
الازلية والاندية من المعنوية والروحانية والمثالية والحسية والدنيوية والبرزخية والنشرية

والحشرية والليرانية والْنانية والغبينة والشادية مطلقا كليةكانت اوحزثية وهذه الاطة
كالمعة دن المهمات والمتشاءهات وما يعلم تأويلها الااللهوماسذكر سرها الاولوا الالياب قال

بعضهم لقالا

كه بشارة للعاشقين حيث هومعهم انماكانوا وتوفيق للمتوكلين وسكدينة

لاعارفينومبحة للمحيين

وشين للمراة.ين وزعاية للمقيلين واشارةالىسر

الوحدة للمو حدين

قال الحسين رحمهالله ماقارب اق الا” كوان ولافارتها شكايرفقهاوهو مو جدهاوحافظها

وكيف غاربالقدم الحدونبه قوامالكل وهو بائن عن الكل انتهى 

والله بما تعملون

إصير « فبحازيكم عا.ه نوايا وعقاءا وهوعيارة عن عن أحاطته بأعمالهم يه

عن الخلق

لا ان المراد مايدور عليه الجزاء من العلم التابع للمعلوم لالما قبلمن أن الخاق دليل على
ظ العلم فبالخاق يستدل على العلم والدليل بتقدم علىالمدلؤل وفىالآ يةاسّاظللغافلين وتنثيط
ظمتيقظين ودلالة لهم على الخشية والحياء من رب العالمين واثارة لهم الى ان اعمالهم
لل
| تحفوظة وانهم مجزبون ما اخنيرا فخبروان شرا فشر قال بعض الكبار والله بما تعماون
لابهتعملقلبكهالسموات
 ١بصير لانه العاملبكم وفكم ولابد لكل عامل أن صر مله وم
( والارض )
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امع م

صورة الحديد

©ستة اياميه|
ف حوالذى خلق السموات والارض  4قَدرته الكاملة وحكمته اليالغة فى
هنايام الا خرة اومن ايام الدنيا قال اعبطنية هو الاصوباولها الاحد وآاخرها المة | .
تاملاتك مشاهده كنند حدوث اهارا جيزى بس ازجيزىوسنت تدر وتأنى درهركار |

حاصل آبد و٠كذا وقع الاختلاف فالىاربعين التى خرالل فيا طينةادمهل هى بأيام أ

الدنيا اوبأيام الآ آخروفيه اشارة الى مراتب الصفات الست وهى الحياة والعلي والقدرة |
والارادة والسمع والنصر اى هوالذى تلى للاشياء كلها بذاته الموصوفة بالصفات الست ْ

اذنجلى الوجود لايكون الا لموعازمه ولواحقه كاقال تعالى وان مثنى” ايلاسبح |

محمده والتسببح يستلزم الحياة وما يترتب عليها من العل بالتسبيح وبالمسسح ومن القدرة أ
عاللىتسببح والارادة تخصيص المسسسح واملنسمع اذكل مسبح لابد لهمناماع تسبيحه أ

ومن البصر اذلابد لكل مسبح أن يشاهد المسبح فبىعض عاتب الشهود كافى التأويلات أ

النجمية ه«اثسمتوى » اى استولى ف على العرش  6الحيط مجميع الاجسام رحبمانيته
لان استوى متّى عدى بعلى اقتضى معنى الاستيلاء واذا عدى بالى اقتضى معنن الانتهاء الله

اما بالذات اوبالتد ببرقال بءضالكبار هومولعلى العثيل وقد سبق انه مرارا (قالالكاشى)

وى التأويلات
بس قصدكرد تدبير عرش واجراءامور متعلقه بد وبر وفق ارادت ٠ ف
رش استعدادات المظاهى السماوية الروحانيةوالمظاص
النحمية يعنى استم وممكن >#ليه ععلى

الازشة :المسمانية مانحق :لعرش استعداد :شّى” الاحسب .قابليته وقبوله. .لازامد ولاناقص
 9قال العارف )

يمىوى اذبينا>يد همى ٠ وكر بيشباشدنشايد شمى

يل مايلج فىالارض * كالكنوز والدفائن والموتى والبذور وكا لفيث ينقد فى موضع

وبنبع فىالا خر ولو لوج الدخول فىهضيق والفمناسبات الدخول فالسائر جملة الداخل

ف ومامحرجمنها#كاجواه منالذهب والفضة والنحاس وغيرها والزروع والحبوانات والماء

وكالكنوز والموتى بومالقياءة وفىالتاويلات النجمية يعنى بعلم بعلمهالحيط مايدخل فىارض
البشرية من بذور النبانات النفسائية مثلمخالفات الشرع وموافقات الطبع وزروع الاحوال
القلسة هن مخالفات الطسع وموافقات الشرع والواردات القلة والالهامات الغبسة وزدوع

الاذواق والوجدا نيات ٠نالتحليات الرحمانية التنزلات الربانية لترتب الاعمال علىالنيات
كاقال عله السلام اما الاجمال بالنيات وقال ايضا لكل امرى” مانوى اذالئية يمرتمة البذر
والعمل ,عرسمة الزرع والقلب والنفس والروح زلة الارض المستعدة لكل نوع مناللبذر
وقالبعضهم بعلم مابلج فىارض قلب المؤّمن منالاخلاص والتوحيد وفىارضقلب الكافر
هانلشك و الشرك وماتخرج منها محسب حالهما  اوم
لاين
سزلممانء» كالكتبوالملائكة

والاقضية والصواعق والامطار والثلوج و«مايعرج فها #كالملائكة الذينيكتبونالامال
والدعوات ا
ولاعمال والارواح!اسعيدة والامخرة والادخنةوقال بعضهم ومايئزل مالنسماء

على قلوب اوليائه نا
ملالطاف والكشوف وفنون الا*حوال العزيزة وها يعرج مأنفاس
بج
سا
ر
7
0

الجزء لس وااشتراؤن

جقل

6٠ هه

ف

البو كل مدان السواتكو .خزا الإكر لكاالوة كا فاقياادها مووا وجرت "طول
الزمان ومدلت بامثالها بطريق الاغتذاء وهويته لشمدل فتلك الهوبة باطنة اعلنحواس
ظاهة لاعقل بطريق الاستدلال علها 'يثاارها وافقالها وقال الزروق الاول الااخن هو

اذىالامففع”عدولا لاعيتوالمنيكوك قودسة:واسطعالق عدلهوك دو لهانيازايابلززة
واما عطف بالواو لشاعد مابين موق معناها ومن عرف انه الاول غاب عنكل شى به

ومن عرف اله الا خررجع بكل ثى' اليه ٠ وخاصية الاول حمع الشمل فاذا واظب عليه
المسافر فىكل نوم جمعة امجمع شمله ٠ وخاصية الا خر صفاء الباطن عما سواه تعالى فاذا

واظب عليه انسان فى كل بوم مائة مرة خرج من قلءه سوى المق والظاهى الباطن هو
الواضح الربوبية بالدلائل الهتحب عالنكيفية والاوهام فهو الظاهس من جهة التعريف |
الباطن من جهة التكبيف ويجراها فيالعطف مجرى الاسمين الساقّين ومن عرف اله
الظاص ل يستدل

 9عليه ورجع كل  2اليه ومن عرق انه الناطن اكد كل 0

عليه ورجع به اليهدوخاصية الظاهى اظهار نور الولاية علىقلب قارثه اذا قرأه عندالاشراق

وخاصة"الناطن :جود النفس المن قرأءفىالنوم ثلاث مات فىكل ساعة زمانيّة ومن قال
صلاة ركتن سا واربعين مية هوالاول والاآخر والظاه والمباطن وهو بكل 2

بحمصل له ماطليه اكياان وقال بعض الكبار حقيقة الاول هاولذى افتتح وجوده

شاك
عدم وهذا منتف فىحقالحق بل

فهو الاول لابأولية تحكم عليه ولاجل ذلك

دق امستاله خر ولوكانت اوليته ماثوللية الموجودات لم يصح دكؤن آخرا

اذ الا خرعبارة عن التهاء الموجودات المقيدة فهو الآ خرلخاربية تحكم عليه اذاخريته
عمارة عن فناء الموحودات كلها ذانا وصفة وفعلا فى ذانه وصفاته وافعاله تعالى بظهور
القيامة واما غير الحق فله اولية نحكم عليه مثل قوله عليه السلام اول ماخلق الله العقل
اى اول ماافتتح به منالعدم الى الوجود العقلالذى هو نور مد صب اللهعليه وس وله
خآرون الاولون وفى رواية الساهون
آخريةنح عليه مثل قوله عليه السلام نحن ال
يعنى الا خرون فاىلظهور هخنيث النشاة العنصرية' اللسمانية الاولون فاىلعم الالهى

,حك "الظهور افلنشأة الزآواخانية ومن صل فىاول”الوقت محنتت ,اولة اللق المازهة
 0تقدمها اولية لشى” فهو المصلى الصلاة لا "ول وقتبا فتنسحب عبادة هذا المصلى
منهناك الى وقت وجود هذا المصلى فن بادر ل”اول هذا الوقت فقد حازا ير بكاتى يديه
وهو مشبد نفيس أشاروا فيه ّلك الاولية الى معنى اصطلحوا عليه لماالشىبادر لذهن

غيرهم كافكىتاب الجواه لاشعراتى رحمهالل ٠ سول الفقير عمل الشافبى رحمهاللهوله
عليه السلام اول الوقت رضوانالله فصلى الفحر فىاول وقته وعمل ابوحنيفة رضىاللهعنه

وله تعالى ومن الليل فسبحه وادباز النجوم وفى الاولية اخلراية وبالمكس ولكل وجهة

مخلت” الفناء "والقاء وفلذا اكير ال" يمل “الاتخار أن [الكسة 'وصكت عند افد الى
عند انفحدار الصبح الصادق على مابينت وجهه فىكتاب الواردات الحقية نسألالله النور

( هوالذى )

©
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سورة الحديد

بتوفيقه اذ وفقك لاسحود له والاطن بستره اذا عصيته يستر عايكوقال ابن عمر رضىالله

عنه هو الاول بالخلق والاخر بالرزق والظاهى بالاحباء والباطن بالاماتة وايضا الاول

بتلأاويل أحد والا خر بتلأاخير أحد والظاه بالظاهار أحد والناطن بالباطالأحد
والاول القديم والاآخر الرحم والظاهي الام والباطن العلم والاول يكشف أحوال

الدنيا حتىلابرغيوا فها والاآخر يكشف أحوال العقى حتى لايشكوا فها والظاه على

قلوب اوليائه حتى يعرفوه والباطن عقللىوب اعدا نه حتى ينكروء والاولبالازلية والا خر
ببالداية والظاهى با“لحادية اولباطن بالصمدية والاول بالهيبة والا خر بالرحمة والظاهص
بالححة والماطن بالاعمة والاول بالعطاءوالا خر باز اء والظاهبالتناء والماطنبالوفاءوالاول:

بالهداية والا خر بالكفاية والظاهى بالولاية والباطن بالرعاية  .صاحب كشف الاسرار
فرهوذءكه زيان وحمت اززوى اغارت مكويد اى فرزيد .ادم خلق درحق وجهاركروه
ابد اويل كرو

 5در اول حال ترابكار اسيل حون بدر و مادر دوم حبى كه درياخق

زدكانى دسث كبرند جون اولاد واحفاد سوم زم كهاشكارا بأنو باشند جون دوستان
ييفد
اه
ملمين
رلعا
ان باو معاش كتند جون زان وكنيزان ٠ ربا
نهكه
يفة
وياران ٠ جهارم فر
ظ 1اعماد بريها كن وكار عكار دو ينانا ممنداركه اول عنمكهانا عدم «وجود

أوردم آخر منمكهبكازشت نويمن خواهد بود ظاهي مم كهصورت توتخوبتر وجهى
سيار اسكم باطن هم كهاسرار وحقايق درسينة نؤوديعت نادم

دت حدوث وقدم ٠ ظاهى وباطن أنوبى حيست وجود وعدم
كبى
اول واخر تو
٠ ظاه بىجند وجون باطن بىكيف و6
اول بى انتقال آخر بى ارتحال
خرخالقالا خرين والظاهخالقالا دميين وهمظاهرون
وشَالهوالاولخالقالاولين والا

والباطن خالق الجن والشياطين وهم لايظهرون وقالالترمذى هوالاول بالتأليف والا خر
بالتكليف والظاهه بالتصريف والاطن بالتعريف والاول بالانءام والا خر بالاتمام والظاهص

بالآكرام والماطنبالالهاموقالبءضالحققين م نأهل الاصول هذا مبالغة فىنالفتىشبيه لاذكل
كأانق[ .والأنلا كزناخراا كلتمن

كان اطاهن| “لايكون:باطنا فاخي ايهالاول “الاآخر

الظاهى الباطن ليعلمانه لايشبه شيا املخلنوقات والمطنوءاتوقال بعض المكاشفين هوالاول
اذكان هو ولم تكن صور العالم م قال عليه السلام كان الله ولا شى معه فهو متقدم علبها
وهذا التقدم هو المراد بالاولية وهوالا خر اذكان عين صور الءالم عند ظهورها ولها

التأخر فهو باعشار ظهوزء مها له اخلراية فالا خر عين الظاهى والباطن عالياولهذا
باعتمار التتزل مانلحق الى الخلقواما باعشار الرقى كذاعطلوق الىالمق فالا خر عينالياطن
والظاهم عيبن الاول وقال الامام الغزالى رحمهالله لاتعحين من هذا فىصفات الله فانالمعنى

الذى به الانسان انسان ظاهى باطن فانه ظاهى ان استدل عليه بافعاله المرئية الحسكمة باطن
انطلب من ادراكالحس فانالحس اها بتعلق يظاهى بششريته ولي الانسان انسانا بيشعريته
ال تكةعه قل الوتتنالت انفلك اليشزية ريل اتن اندر| عافهو هو والاخناء بمتندله بؤلعل
ص

ي
يسص
« سسصسم

7

منصور والثانى المتقدم بالرياسة فىالشى” وكون غيره محتذيا به نحو الامير اولا ثالموزير
والثالث المتقدم بالوضع والنسبة كقولك للخارج مالنعراق القادسية اولا ثمفيد ومى
قرية فى البادية على طريق الحاج وللخارج من مكة فبد اولا.م القادسية والرابع المتقدم

بالنظام الصناعى محو أن بشَال الاأساس اولا ثمالبناء واذا قبل فىصتةالبَهِ هو الاول فعناء
الذى ليمسبقه فاىلوجود ثى” والى هذا برجع قول من قال هوالذى لايحتاج الى غيره

ومن قال هو المستغنى بنفسه والظاهى والباطن فى صفة الله لاشّال مرووجين كالاول
والا خر فالظاهرقيل اشارة الىمعرفتنا البدهية فانالفطرة #ضى فىكل مانظر اليه الانسان
انه تعالىه و جود  5قثاءلالى وهوالاذىلسفمىاء اله وفىالارض آله ولذلك قالبءض الحكماء
مطثاللب معر فتهمدل من طوف الآ فاقفىطل ماهو مءه والياطن اشارة الىمعرفته الحقيقية
وق الى أغار .الها أيوكل ال
اصدليقاوض
عىنة طولة' يامن بخانة معرفته”القضوز لععنرفتة

وقبل ظاهى يأآيانه باطن بذاته وقبل ظاه بأنه محبط بالاشياء مدرك لها باطن فىأن محاط
 71قال لادركه الابسار وهو يدرك الايصار وقدروى عن أميراللؤ نين مادل على نفسير

اللفظين حيث قال تحلى لعباده هن غير أن رأوه وأراهم نفسه من غير أن تحلى لهم ومعرفة

ذلك محتاج الى فهم ثاقب وعقل واقد كا فالمفردات وايضا هو الاول فعىين اخريته
والا خر فىعين اوليته والظاهى فىعين باطنيته والباطن فىعين ظاهربته من حيثية واحدة
وباعتدار واحد فى ان واحد لاقتضاء ذائه المطلقة عن هذه الاعتبارات التلفة والثيات
التنافرة المتباينة لاحاطته بالكل واستغناته عن الكل قبل للعارف الرباتى أبى سعيد اراز
 ١قدس سمره .م عنقت الله قال جمعه بايلناضداد فتلا هوالاول والاآخر والظاهوالباطن
| ولا سصور انع بين الاضداد الا من حءدية واحدة واعشار واحد فيان واحد وهو بكل

ديم.فزن الأاواللة و“باسلجرية والظاهرية والباطنية علم اذعلمه عين ذاته وذانه محيطبالاشياء

كا قال والله بل شى” محيط كا افلتأويلات التجميه وقال الواسطى رمهالله لميدع لاخلق
ا

شأ

رعد اتير عن

انفسة هوالاول

والاسذل والظاهص والناطن وقال ايضا من كان حظه

من اسمه الاول كان شغله ما سبق ومن كان حظه من اسمه الآخر كان ممسبوطا بما
ا إستقيل وهن كان حظه دن أسمة الظاضص لاحظ تحجائب قدرنه ومن كان حظه دن اشلئة

|الباطن لاحظ ماجرى فاىلسر من انواره وقال ايضًا حظوظ الاساء علهم السلام مع

| ايها من اربعة اسماء وقيام كل فريق منهم باسم منها قن حمعها كلها فهو أوسطهم ومنفنى
عما بعد مالارسمها فهو الكامل

التام وهو

قوله هوالاول

ا وقال ايضا دهن ألبسه الاولية

فالتحلى له فالا خرية حال لانه لحالى الا لمن فقده اوكان بعيدا عنه فقر به وقال انيد
قد س سمر ه” لفى القدم عن كل فاك بأوليته واى اليقاء عن كلاخر باخرنته واضطر الخلق

الىالاقرار بوربدته بظاهي سّه وحبالافهام عنادراك كنة وكفيته بناطئنته وقال السدى

ب(توفيقه')
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سوارةً ادبن

اليه سلسلة المسببات ولذا قالوا لاتعتمد على الرع فاسىتواء .السقينة وسيرها وهذا شرك
تفوىحيد الافعال وجهل بحتائق الامور ومن اتكشف له امس العالمم عهلويه علم أن
الررع لاحرك بنفسه بل له محرك الى أن ينتهى الى الحرك الاول الذى لامخرك له ولا

بخؤلة هومقانيدية ]نضا بل"هوانزم ف»خدخلت ,وعناءازشناعية أالوظاهل" ان الغاليك غنَكلل
شى” والباطن اىالعالم سياطن كل شى” على أن يكونالظاهس منظهر عليه اذا علاه وغلب
والباطن مبنطنه اذا راتوا برتضه الز مخشرى لفوات المطاهة بين الظاهى والباطن

حينئد 0

عنأبىهريرة رضىالله عنه قال دخلت فاطمة نت رسولالله ملك الله

عليهوسلمفسا لتهخادما فقال لهاعليهالسلام ألاأدلك على ماهو خير لك من ذلك أن

تقولى الهم وَثَ! اللنتموّات السبيع ورب العرش العظم ريناورب كل شى .منزل التوراة

والاتجبل والفرقان فالق الب والنوى اعوذ بك من شر كل ذى شر أنت آذ يناصيته

| نك« الال فليعتا/قبلك ١ش" وأمتا:الارتهرة لشن بغدكرشى وانثبالظاهى افلنس!فوقك
ثى” وأنت الباطن فلس دونك شى” اقض عن الدين واغننى مالنفقر عنى بالظاهى الغالب
والباطن العالم بواطن الاشياء يعنى اله الغالب الذى يغلب كل شى' ولا يغلبعليه فيتصرف
فالمكونات على سبيلالغلية والاستيلاء اذ لبس فوقه أيحمدنعه والعالم سواطن الاشياء
فهو الملجأ والماحى بلتج' اليه كل ملتجى” لاملجأً ولا منج دونه اى غيره وقال الامام

احتبحكثيراهلنعلماء فىانيات أنالاله واحد شّوله هو الاول قالوا الاول هوالفرد السابق

ولهذا لوقال احد اول تماوك اشتريته فهو حر ثم اشترى عبدين لميعتقالان شرط كونه
اولا حصول الفردية وهنا لتمحصل فلو اشترى بعد ذلك عبدا واحدا ليمعتق لان شرط
الاولية كونهساهًا وههنا ليمحصل فثبت ان الشرط فكىونه اولا أينكون فردا فكانت

الآنية دالة على أن صافم العالم واحد فرد وانِضا هو الاول خارجا لانه موجد الكل
والاآخر ذهناكا يدل عليه براهين اثيات الصائع اوحسب ترتيب سلوك العارفين فاذا
نظرت الى تنيب السلوك ولاحظتمنازل السالكين السائرين اليه تعالىفهو آخر ماوق
الله درجاتالعارفين وكل معرفعة محصل قبل معر فتهفهى ممرقاة الىمعرفتهوالمنزلالا قصى

هو معرفة الله فهو آخر بالاضافة الى الساوك فى درجات الارماء فى باب المعارف و اول
بالاضافة الى الوجود الخارحى فنه المبتدأ اولا واليه المرجم آخرا وقال عض الكمل هو
الاول باعتبار بدء السير نزولا والآ خر باعتبار تم السير روجا والظاهي بحسب النظر
اولجىود الحق والباطن محسب النظر الىوجود الخلق وهذا ماقالوا ان ظاهى الحق

باطن الفلق وباطن الاق ظاهى اق لان الهوية برزخ بنهما لاسغيان وبالنظر الى الحق

هوية الهية وباانظر الى الخلق هوية كونية وهذه مرنبة قاب قوسين وفوقها مرنية اوادى

وتكلم نوما عند الشلى رحمهالله فىالصفات فقال اسكتوا فان بمة متاهات لايخرقها الاوهام
ولا تحوما الافهام وكيف يمكن الكلام فصىفات ممنجتمع فايلهاضداد مقنوله هو
الاول والا خر.والظاهي والاطن خاطبنا على قدر افهامنا وقال الراءغب الاول هوالذى
0

0

--

اسم مكحو

مجتعودما

أزء السابع والعشرون
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اذلاكاانمن كفرا لا”ن فنيسهبة المحزالىالله
عن كلنكقاصلعجز والجهل ونحوها وا
تعالى وكذا اليأس لان فيه نسبة الببخل الىالله الجواد ل له هلك السموات والارض 
وسائر التصرفات مما نعم وما لاذلم ٠ ول الفقير فان قلت كيف اضاف الملك الى ماهو
متناه وكال ملك تعالى غير متناه قلت ان للسموات والارض ظاهى! وهو ماكان حاضرا

وميا من الم الملك وهو متناه لانه منقبيل الاجسام والصور وباطنا وهو ماكان غَائيا
غيرحسوس هناسرارها وحةاشَهما وهو غير متناه لانه من والم الملكوت وماعلانى فاضافة
الملك الىالله تعاللى اضافة مطلقة بندرج نحمها الك والملتكوت وها غيرمتناهيين فى الحقيقة
اران القراءاث لاتنقطى تعدا لتقيو لد لاحل اسمن .كديددة اكيزاارة :ولي احيثك
ان المتكلم به هوالذى لانهاية له وان كان اى القرءان متناهيا فىالظاهى والحس فامراد
#حى
بالملك هو املك الحتيتى لان ملك البشر محاز كمسيتضح انا فى هذه السورة ب
ويميت  6استثاف مبين لءعض احكام الملك اى بىاحلمونى و النطف والبيضتّاوليامحياء
ومعنى الاحماء والاماتة جعل الى حما وجعله ميا وقد يستعارانلاهداية والأضلال فنىحو

قوله اومنكان ميتا فأحيبناء وهو ياحليقلوب تحلى اسم الحى وءيت النفوس حلى اسمالمميت
او يحى النفوس يموت القلوب وييت القلوب محياة النفوس على طريق ااغالبة وقال ابن |
عطاء 01

هو مالكالكل وله الك اجمععبت دن إشاء بالاشتغال بالملك وحىءن يشاء |

بالاقبال على الملك هو وهو على كل ثى”  مالناشباء التى ٠ن جملتها ماذكر املناحياء
والامانة على مقتضى المكة والارادة هل قدير * 'نام القدرة فان الصيغة للمبالغة «ق هو

|
ل

الاول » السابق على سائر الموجودات بالذات والصفات لما انه مبدثها ومبدعها فالراد
بالس.ق والاولية هو الذانى لاالزمانى فان الزمان من حملة الحوادث ايضا  8والا خر »
الباقى عد فنانها حقيقة اونظرا الى ذاتها مع قطع النظر عن هيقها فان ممع الموجودات |
الممكة اذا قطع النظر عن علّها فهى فانية

الأب باوواولة و أخططاهاا

ا
ف والظاه » وجود
١

بود وسود ابنحه بلندست وبستا ٠

ا
١

/

وله نامور

لخر »ها! أجيت

باشد وابن نز ساشد كه هست

الكئزة دلائله الواضحة ووالباطن  #حقيقة فملحاوم العقل حول

ادزااك "كه لشن شوك ه 1 7101وتلق الناطثية! كو اداو الذننا الآمره داكن

ذكاتاف امن" ان

عه لوعن الخو راد زاك رف الاكتدراب الات وردان

كونه باطنابكنه حقيقته لابنافىكونه مثا فىالا آخرة من حيث صفاته  8وهو يكل
 0علم  8لايعزب عن علمه  0من الظاهص والح فان علم صرغة م.الغة بدلعلى أنه

تعالى نالاعملي بل شى” جليه وخنيه وفى هذا المقام معان اخر هو الاول الذى تبتدأ منه
الاساب والا خر.الذئ تتبئ الله المسيات اق"اذا نظت الى سلسلة الوْجَودات المتكونة
بعضها من بعض وجدت الله مبدأ تلك السلسلة ومنتهاها تبتدى” منه سالة الاسبات ونتهى |

ا(له)

2
تعالى ولسحوه

هئ

واللام امام بدة للا كيد وى

جه

سورة الحديد
س00
1
 0س
مج
سو
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نص<ت له وشكرات له فى نصحته واشكرايه

اوللتعلل والفعل منزل هنزلة اللازم اى فعل التسبيح واوقعه واحديه لاجل الله تعالى

وخالصا لوجهه والمراد بما افلىسموات والارض حميع الخاوقات من حى وحماد وجاء با
تغليياللاكن معان | كف العلم ءاء علىان مايعالعقلاء وغيرهم والمراد تسبح الكل

تسبح عيادة ومقال كازقال بض الكار قدأجداه ببأصن الانس واطن اعدنرالدجياة
ا ا الا من شاالءله والاشياء كلهاانمخالقت لسهبحانه لتسبح محمده واما انتفاعنا ما

اما هو بحكم التبعية لابالقصد الاول قال الحسن البصرى رحمهالله لولا مانخفق عليكم من
تسيِ.ح من معكم فىالبيوت ماتقاروم ثم وقال بعضهم لايصدر عن الحى الاحى ولو وجد
من المالم موجود غير حى لكان غير مستند احلقىيقة الهية وذلك حفاجلماد متف نظر
بىر والمدبر والمدبر
دبرل
مىمد
الحجوب حى فاىنلفسامى لاميت لان حدقةالموت مفارقة ج
حى والمفارقة ذسة عدمة لاوجودية فان الشان اما هو عزل عن ولاية وانشقال من دار

إلى دار ولس مشنرط الى أن محجس ,لآن الاحاين واوا اص مبقول زا د على
كوه حيا وانما ها من شرط العم وقد لانحس وقدالاحس وتأمل صاحب الكالة اذا

اكلمايغيببهادساسه كيف يقطع عضوه ولابحسبهمع انهجىليس يميتوقال
بعضوم كل شى” فىالعالم يسبح اللهمحمده الذى اطلعه اللهعلى انهعمد به نقسه ونحُتاف ا

ذلك باختلافهم الا الانسان خاصة فان بعضه يسبح بغير حمده ولا شل مالنحق' بعض

مااثنى به على نفسه فهو يؤمن ببعض وهوقولهليسكثله شى” ويكفر ببعض وهو تنزهاللة |
جامضاافه الى نفسه ووصف نفسسه به هانلتشيه بالحدنات فقوله تعالى وان من ثى” الا

يسبح محمده أى بالثناء الذى أثنى به الحق على نفسه واتزله على السنة رسله لاعا ولده
العقل فانالله تعاللى قال فىحق من سبح الحق بعقله سبحان ريك العزة عما يصفون اعلا |

مالنا انه وراء كل ثناء لوالهله تعالى لابد لهم فىسلوكهم هسنماع تسبييح كلثى” بلسان |
طلق لالسان حال كايمتقده بعضهم ثمازالله تعالى من رححته يأخذ اسماعهم بعد تحققهم
ذلك ويبتى معهم العم لانه أاسومعهم ذلك على الدوام لطاشت عقولهم .اولفحديث ( ان |
)ت انْ السموات والارض
ثينئي
كل شى” منالّاد والحبوان إسمع عذاب القِبِر الا الفثقل
والنبات والماد لها حياة وفهم وادراكوتسبيح وحمد كا قال تعالىوان «نثى'” الا يسسح
محممددهه ولك نن لاشفقهون لسبيحهم واعلم انالله تعالى هو المسببح أسم مفعو ل فىمقام التفصل |

فاعل فمىقام ا«ماعلتسبيح تنزيه الحق  0نقام العوالتفصيل من
ا
النقائصالامكانية نواملكمالات الانسانية الختصة منحيث التقيد والتعين0
شدرته وسلطاله لاعائعه ولآ بنازعه ثى” هق الحكم بلطفه وتدبيره لايفعل الامانقتضيه
الحكمة والمصلحة وفية اشعار بعلية الحكم ان 0ة وه الغلة .على كل شى” ندل على
|كالالقدرة والمكلة ندل عالىكااللبدرالكم لعل بحكم بأنلوصف . 0يكون ع

 0ء السابع والمقيرون

59-5

2# +14 #7

ده "اوتووالتت> « 71دوان القت كنت رحمة ربى يعنى ارزوئمن انست كه الله تعالى رمن
اذ جلا لت لوي

عاد رب

ايا  1يعنى طنيبصس! بروز ممارىافكند
خوام تادرد ترا اك
كفت خوا نائرا عطابى فرهام كهحعضى اعاحباق يحو بحبؤفا لاكى "كنت" لال

لى به يعنى وقق مرا بابن حاجت نبست وهيج دربايست نيست كفت .دستورى هست
تايدخترانت دهم ناجار ايشائراحاجت بود كفت نه كه ايشائرا حاجت توا كرحاجت
«ود به ازين :من ايشائرا عطاى:دادء اكمفته ام كهتوحقاجتوضرورت سورة الواقعة

مبعوابهكا نمن )اذ مول نع شليدةا عليه اللاو و مول قرا اسوارة الراع كل له
لنمصيه فاقة أبدا ) قال سعدى المفى هو حديث ويم

وفى حديث

اخر هن دوام على

قراءة سورة الواقعة لشمتقر ابدا قالاءنعطية فها ذ كر القيامة وحظوظالناسفىالا خرة
وفهم ذلك عَنى لافقر معه ومن فهمه يشستغل بالاستعداد قال الغزالى رحمه الله فى منهاج
العاددين قراءة هذه السورة عند الشدة فىامى الرزق والخصاصة شى” وردت هه الاخبار

المأثورة عنالنى عليه السلام وعن الصحابة رضوالله عنهم حتى ابن مسعود رضوالله عنه
تمرك لهم الدنيا قاللقد خلفت لهم سورة الواقعة فان قات
حين عوتب فىام ولده ايذل

ارادة ماتلادعنيا بعمل الا خرة لاتصيحم قلت مراده أن يرزقهم الله تعالى قناعة اوقونا
إيكونَ لهم عدة على عبادة الله تعالى وقوة على درس العموهذه من حملة ارادة الخير دون
الدنما فلاؤياء|نتهىكلامة وعنهلال بن بسساف عن«سسروق قال من أرادأن يعلمّ

نه بواعلالثارة وبلا الوا ونا الالره فهرم لور «الواققة
نروا ااعل
الاولينوالا” ش
عت ور لام ونا تعالى ا ثل صفر افير 0
سح

مجح

لفسير سوره0
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لله مافاىلسموات رن  7التسبيح  :تتزيه الله  0اعتادا وقولا وعملا عما

لايلذى مجناءة ستحانه .بدأ الله بالمصد/فالاسر آء لانه الاصل.ثم بالماضى فى الحديد والحثمر
عىة والتغاين ثمبالامس ف الاعلىاسان لي
مل ف
لتقي
المس
 0لانه اسيق الزمانين ثمبا
الكلمة هن جميع جهاما ففيه تعام عباده استمرار و<ود التسيح مهم ف بيع الازمنة

والاوقات والحاصل ان كلا من صينتّ الماضى والمضارع جر دت عن الدلالة على مدلولها

املنزمان الخصوص فأشعر باستمراره فىالازمئة لعدم ترجبح البعض عاللىبعض فالمكونات
هن لدن اخراجها منالعدم الى الوجود ه«سبحة فىكل الاوقات لامختص تسدحها بوقت

دون وقت بل هى مسبحة ابدا فالىماضى وتنكون مسيحة ابدا فاىلمستقيل وفىالحديث
(أفضلالكاد م اربع سبحان اللهوالد نولا اله الاالله والله كبر لايضرك بأمبن بدأت )

|سثل عرلضىالله عع:نهعن سبحان فقال كلة رضوالله لنفسهوسبيح متعد بنفسه كم فىقوله
و

دعق

( تعالى )

ْ

سورة الواقعة

جه مم يهه

وقال ابن عطاء رحهالله ان هذا القرءان لحق نابت فصدور الموقنين وأهل اللقين وهو
الحق منعند الحق فإذلك نحقق فىقلوب الحققين والقين ما استقر فىقلوب اولبانه وقد
قال سيدنا على رضوىالله عنه وكرم الله وجهه لكوشف الغطاء ما ازددت شنا

حال خلد وجحم دانستم ٠ سقين الجنانكه ب بابد
كارزممايبانه بركيريد ٠ ان نين ذرهٌنيفزا بد

يعنى اكر ا<وال آخرت متكشف شود وله را معاينهكام يك ذره در بقين من زياده
نشود كه عل اليقين من اموز جوعين اليقين «نست در فردا ٠ وقال عالليسهلام اللهم |
اى اشتألك اانا بياش قلى قوينا لسن بعدء كفر وهو اليقين الحاصل بالعيان وظهور
الحقيقة واذا هول أعل ع ايقن ذو خطر لامحصل منه الارشاد مخلاف أهل ععن اليقين

فانه قطب ارشاد وخخلاف أهل حقاليتين فانه قطب الاقطاب فالتجليات ثلائة نجل عامى
ونجل عينى وثحل حتى فالاول كمل الكعبة علما ضروريا هن غير رؤية والثلىءثل رؤتها
من بعيد والثالث كدخولها قال قتادة ان الله ليس تاركا ١ عدا هن الناس حتى نوقفه على

القنى من هذا القرءان اما المؤدن فَأَسَن فى الدنيا فنفعه ذلك بوم القيامة واما الكافر

أن بوم القيامة حين لاينفعه ( قال المولى الجامى )
سيراب كن زبحر نين جان تشنهرا ٠ زين بيش خشك لب منشين ,رسراب ربب

ف فسبح 6ياعمد بلاسم ريكالعظم  #الفاء لترتيبالتسبيح اوالامى هه على ماقلها فانحقية |
مافصل فىتضاعيف السورة الكرعة ما وجب تنزمبهتعالىجمالايليق بشانه اليل منالامور |
الى )امن جلها الاشراك به والتكذيب لياه الناطقة بالحقى وقال انو عمان قدس سره

فسبح شكرا لا وقفنا امتتك اليه .ن السك بسنتك وفى فتس الرحمن هذه عبارة متضى
الاض بالاعاض عن اقوال الكفار وسائر امور الدنا الختصة مآ وبالاققال على امور |

الآآخرة وعبادةاللهوالدعاء اليه ( روى ) اله لما تزلفسبح باسم رابلكعظم قال عليهالسلام

اجعلوها فى ركوعكم فلما تزل سبسح اسم ريك الاعلى قالاجعلوها فى سجودكم وكان عليه
السلام شول ق ركوعه سبمحان ربى العظم وق سحدوده سعحان رن الاعلى و سر اختصاص

سبحان ربى العظم بالركوع والاعلى بالسعود ان الاول اشارة الى مرتية الميوان وااثالى |

اشارة ,الى عرسةالتنات واجلاد .فلا بد مالنترق فىالتنزيه والق سبحانه افوق التحت م
انه فوق الفوق ونسسية الجهات اليه على السواء لنزاهته عالنتقيد بالجهات فلهذا شرع |
فلهبوط واختلف الاثم فىالتسبيم المذ كور فىالصلاة فقال احمد هو واجب
التسبيح ا
كلق الماح كك عد اوياخد لاطو والإاجلعندة مر ة/واحدة:وأذن الكمال

ثلاث وقال ا:وحئفة والشافى هو سنة وقال مالك يكرء لزوم ذلك ثلا يعد واجبا فرضا |
والاسم هنا ععنى انس اى باعماء ريك والعظم صفة ريك ٠ عست

عَمان ن عفان |

رض اللهعنه عيادت كرد عبدالله بن مسعود را رخضى اللهعنه در جارى” ع د 8

ا عمدالله ا

ابن ساعت ازجه ب نالى' كفت اشتكى ذنوبى يعنى بكرناهان خود مى الم عئان كفت

الجزءالسابع والشرون
التبود االاول 00
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اللهإلىولكم السلامة والنجاة والانس والحضور والشهود فاعىلى المقامات والدرجات
© واما انكان مانلمكذ بين الضالين ه وعم اصحابالثمال عبر عنهم بذلك حسما وصفوا

به عند بايحاونالهم شوله تعالى ثم انكم أيها الضالون المكذبون ذ مالهم بذلك واشعارا
بسبب مااسلوا به هن العذاب وهو تكد العث ونحوه والضلال عن "ل واليدى

« فل » اى فلهنزلكان ظ هن حمبم 4يشرب بعد اكللزقوم كافصلفقيبال

وبالفارسية يس ماوراست شكس درقبر ازاب كرم كرده دردوزخ بادود ت
1ش دوزخ

د وتصلية جم  #اى ادخال فالىنار وقيلاقامة فنها ومقاساة لا“لوان عذاها وقيل ذلك
ماجده فىالقير من سموم انار ودخاها شال أصلاه النار وصلاه ا
جىعله يصلاها والمصدر

هنا مضاف الى المفعول  8ان هذا » #اى الذى ذ كر فهىذه السورة الكرعة  #لهو
حق اليقين يه اى حق الخبر اليقين فهو من قبيل اضافة الموصوفالى الصفة علىالاتساع

والجاز وقبل :الى الثابت مناليقين اى االقثابت الذى لابطرأ عليه الشدل والتغير وقال
اوالليث اى شين دق اليقين انتهى واليقين عر محصل به ثلج الصدور ويسمى رد القن
فهو العم الذى يتل به اطمئئان النفس و زول ارنيامها واضطراما والمراد هنا المعلوم

المتيقن به لان المتداً عيارة عن المعلوم فبحب أن يكونالخبر ايضا كذلك التقدر انهذا
لهو نابت الخير المتيقن به اى الثابت هنه على ان الاضافة بمعنى من وفىفتح الرحمن هذه

عبارة فها مبالغة لانها بمعنىواحد كاتقولفىامى توكده هذا بين اليقين وصوابالصواب

مطتعاة مون مل ختاكع بال اكد سند راواه طح م ليث
وحقيقته انتهى قال ابن الملك اضافة العمالىبقين اضافة الشى' الى مرادفه م فعلوا مثاع

ذلك فالعطف وفى شرح النصوص بالنون العلاليقينى هو العلم الحاصل بالادراك الباطنى
بالفكر الصائب والاستدلالوهذا للعلماء الذين «وقنون بالغ ولاتزيد هذه المرتيةالعلمية
الا مناسبة الارواح القدسية فاذا يكون العلمعينا ولا مرنية للعين الا اليقين الحاصل من
مشاهدة المعلوم ولا تزيد هذه المرلّة الا بزوال حاب الا نذنية فاذا يكون العين حقا

ولا مرتية لاح الا الادراك بأحدية حمعك اى يحقيقتك المشتملة على المدركات الظاهرة
والباطنة والجامعة بين روحانتك وجممابتك اى يدركها ها ادرا كايستوعب معرفة كل
مااشتملت عاءهحقيقة المدرك ءنالافور الظاهرة والباطنة وهو حالالكامل وصفة م
صنار

قلله مستوى الحق الذى قدوسعه كااخبره لانه حالجمع المع وزيادة هذه المرئية ى حق
البقين عدم ورود الححاب بعدموعينه للاولياء وحقه للاساء واما حقيقة اليقئ وهو باطن

حق اليقين فهو لنبنا عليه السلام وهذه الدرجات والمراتب لا تحصل الا بالمجاهدة مثل

| دوام الوضوء وقلة الا كل والذكر والسكوت بالفكر فى ملكوت السموات والارض
وباداء الخن والفر ائض ورك ماسوى الوق والغرض وتقايل المنام والعرض واكل

الحلال وصدق المقال والمراقبة شّليه الىالله تعالى فهذه مفابيح المعايئة والمشاهدة انتهى |
و(قال )

مهر دوست روبد يمور خويش

كد نا از وبار دكر إصعل عثايت بزد اند ادر ا

هرجه نكرد اورا ند بنده حون ببدين صفت بسراى سعادت رود آنا رنحان كرامت |
سند نسم انس ازباغ قدس دهيده زر درخت وجود محترضا هاده بساط انس كسترده |

س سالائميده
شمع عطف افزوخته و برفلك نشسته ودوست ازلىرده بكرفتهسمع برده
وديدار ذواللال موده

وجنة نعم  #اى ذات نم فالاضافة لاذنى الملابسة ( وقال

الكاشى ) بوستّان برنعمت ٠ قال بعض أهل اللحقيقة فله زوح الوصال وربحان امالوجنة |
الال لروحه روح الانس ولقلبه ربحان القدس ولنفسه جنة الفردوس او الروح الاظر

| الى وجه الجبار والريحان الاستاع الكلامه وجنة النعم هو أن لاحجب العبد فها معونلاء
اذا قصد زيارته وللمقربين ذلك فى دار.الدمًا وروحهم المشاهدة ورحاهم سرور الخدمة

وجنة النعم الترزوان بذكرء وقال بعضهم الروح للعابدين والرنحان للعارفين وجنة النعم
لعوام المؤمنين اوفله روح الشهود الذانى ورمحان السرور وجنة نعم اللذات بالوصولالمها

والدخول فها ٠ شول الفقيرالروح لانفوسوالاجساد لانها تستر.يمبعدالموت برفع :التكاليف
| عنها وان كان أهلالله على نشاط دا ثمفبىاب اقدمة لان التعب يرتفع بالوضول الىالله
نرفس والطيعة ولا نفس ولاطبيعة بعدالوصول والريحان للقلوب ولارواح
لنا
لكونه مان ا
ولذا حبب الى النى عليه السبلام الطبب لابه بوجد فيه ذوق الانس والحاضرة وجعل

عليهالسلام الولد املنربحان لانه يشمكايشم المشموم وانه نتمننزلات ابيهكماان القلوب
من تنزلات الارواح والارواح من تنزلات الاسرار ووجد عليه السلام' نفس الرحمن من
قبل العن واعا وجده قلبه وروحه وكان ذلك النفس عصام الدين عم اويس القرنىىكان

حنئذ قطب الابدال وكان عليه السلام يستنشق بحس شمه ايضًا رذامم الحنة ونحوها
وجنة نعم للاسرار وهى الْنة المضاقة الىالله تعالى فى قوله وادخلى جنتى وعند دخولهم
هذه المنة لابراهم احد أبدا لعلو طبقتهم ورفعة درجهم فلا يعرفهم احد لاالفدىنيا
وفىلالعتقى فهم مقنبل المعلوم الجهول

واما ان كان مناصمانٍ العين »© عبر عن

الساشين بالمقربين لكونه اجل اوصافهم وعبر عن ابتاالمين بالعنوان السابق اذلم يذكر
خارين واستعير
ذر للفرقين ال
لهم .فياسبق وصف واحد ينى' عن شانهم سواء كاك
العين للتيمن والسعادة قاله الراغب ف©س«لام لك  6ياصاحبالعين 8من اهاب العين #
هن اخوايك سامون علينك عندالموت وبعده 0

السلام اشارة :له ايه من أهل النة

قال فالىارشاد .هذا اخبار من جهته تعالى بتسلم بعضهم على بعض م خصح عنه اللام
د مهم
حكل
ااب
وىخط
لاحكاية لانشاء سلام بعضهم على بعض والالقيل عاك والالتفات ال
للتشمرريف قال سهل رحمداله اسحاب العين هم الموحدون اى العاقية لهم بالسلامة لانهم

امناء الله قدادوا الامانة:يعى اميه ونهيه لمحمدانوا شيابمنالمعاصى والزلاتقد أمنوا الأوف
والهول الذى ينال غيرهم ,وحقيقته ان المقربين اسصعاب الشهود الذانىواسحاب العينا حاب
مسقسسس
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والا'قرب فسيره شَوله لاسرون ونا علبه نكمم ف حواتى يتفدئ التق قال

البقلى رحمهالله قرب الله بالتفاوت بقارلبعلمي وقرب بالاحاطة وقرب بالفعل وقرب بالصفة |
بقاوب ٠نعين
وقرب بالقهروقربباللطف والمسافة والمكان مذناعلنىه وصفاته ولكن ىل
النظمة لاذابتها برؤية القهر ولقلوب من عين امال ليعرفها الاصطفائية وذلك القرب

الاتصرة الاأأعن الترب وكرّاجدء ظامء لااغل"اللمثرافة بوق كفبلانادرا وترعية
هف فلولا يه عءنى هلا ص ان كنم غير هد نين  6#اى غير م بو بين ملوكين اذلاء مندان

 ١السلطان رعيته اذا ساسهم واستعيدهم والفمفردات اوغير بحزيين فان الدين الحزاء ايضا

وهو ناظر الى قوله تعالى نحن خلةنا ؟ فاولا تصدقون ذفان التحضيض يستدعى عدم
| الحضض عليه <ما تفرجعوتما » اى النفس الى مقرها وتردون روح هبتكم البىد'نه

مالنرجع وهو الرد العامل فى اذا والمحضض عليه باولا الاولى والثانية مكررة للتأكيد

| وهى مع مافى حيزهًا دليل جواب الشرط والمعنى اكنلم غير نموسين  8.لى” عندعدم
تصدشكم مخلقنا ايا6فهلا ترجعون النفس الى مقرها عند بلوغها الحلقوم «ان كم
صادقين  5ف اعتقاد؟ فان عدم تصدشهم محالقيته تعالى لهم عبارة عن تصد لهم لعدم

خالقيته تعالى بموجب مذههم اى فاذا لميمكتكم ذلكفاعاموا انالامس الى غير وهوالله
تعالى مفناوا به وهو تكرير للتأكيد لاهن اعتراض الشمرط اذلا ٠منى له هنا  8فاما ان

كان هنالمقريين  :#هو قرب درجامم منالعرش لاهنالله من حيث الجهة حسما قال به
المورة وهو شروع فبىان حال المتوفى باعلدممات اثر بيان حاله عند الوفاة اى فاما
اكنان المتوفى منالمقربين وهم اجلالازواج الثلاثة يه فروح  اى فله استراحة وقرى”

بِضم الرآء وفسير بالرحمة لامها سبب للياة المرحوم فاطلاقه على الرحمة استعارة تضرحية
وبالحاة الدا ثمة التىلاموت فا قالبعضهمالروح يعبر بعنههعان فالروح روح الاجسام
الذى شيض عندالممات وفيه حياة النفس والروح جر

"لابه كان باق الاسياء با فيه

حياة القاوب وعيسى روح الله لانهكانمن نفخ جيرا نيلوأصيف االلىله تعظها وكلام الله
روح لاندحياة من الجهل وتهاولكفر ورحمة اللهكرقووحلهتعالى وأبدهم بروح مله اى
بحرمة والرح الرزق لانه حباة الاجساد وفىالقادوس الروح بالضم مافة الروح مانه حياة

الانفس وبالفتح الراحة والرحمة ولسم الررمح ومكان روحابى طيب والروحابى بالضممافيه

الروح وفىكتابالملل والنحلالروحانى بالضم منالروح والروحانى بالفتح مانلروح والروح
©رحان 6هورزقاوهو
والزوح نتعاربان فشكأنالروح جوص والروح حالتهالخاصة بهانتهى و
مايشم وعن انى العالية لابشارق اد املنمقر بين الدنيا <ىيؤنى عض من رمحان النة
فشمه م هَبض روحه وقال الزجاج الريحان هنا التحية لا مهل النة ٠يكى از بزركان

ددققته است كه روح ورنحان هم ددنرياست هم در عقى روح در دئياست وريحان
ك

دد عقى روح آنست كه دل بدهمؤمنراسنظر خويش بيار ابد نا <ق ازباطل واشناسبد
جالااىند" |انكه سكناندا تابور منت ,يريد شنوا
ان ؛ك إعلفمزاخخ كند ل

1

كم

سَوَراة ا|لوَاققة

© ١م جه

قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلقالاصبح هن ععبادى مؤّمن فىوكافر فاما من قال مطرنا

غضلاللهوبرحته فذلك مؤّمن بكىافر بالكوا كب واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا
فذلك كافر نى »من بالكوا كب وفىالحديث ( ثلات مناصى الجاهانة الطعن فى الانساب
والنباحة والانواء ) فالطءن معروف والئياحة البكاء على المبت مع تعديد محاسنه والانواء
جع نوه المنازل القابى والعشرون للقمر والعربٍ كانت تعتقد ان الامطار والخير كلهبج

ها وفى حوائى ابن الشسخ فى سورة الفرقان الانواء التجوم التى يسقط واحد منها
فىجانب المغرب وقت طلوع الفجر ويطلع رقيبه فى جانب المشرق «ن ساعته والعربكانت
تضيف الامطار والرياح والحر والبرد الى الاقط منها وقيل الى الطالع منها انتهى وفى
القاموس النوء النجم مال للغروب اوسقوط النحم فالىمغرب مع الفحر وطلوع آخر

انرق

ي
تهارق
تياعت ولال

نكيرلاناانا نوم اها تقال" الاشاء_فتحيف علَالمَوّسْن

أن إستقده منه تعالى لامن الافلاك والنجم والدهى ونحوها وفى هدية المهديين لوصاحت

الهامة اوطير آخر فقال رجل موت المريض يكفر ولو خرج الىالسفر ورجع فقالارجع
لصباح العقعق كفر عند بعضهم وقبل لا ولو قال عند صياح الطير عكلرهان مى خواهد
شداء فقد اختلف المشااع فىكفره وجه الكفر ظاهى لانه ادعى الغنب انتهى والناس

بتشاءمون بأصوات بعض الطور كالهامة والبوم ( قال الشيخ سعدى )

بلبلا مده هار بيار ٠ خبرى بدببوم بازكذار

فان يكن 'غنالة اعتقاد النا ثي.منهاقذّلككفن والافتخرد-التشاؤم لاوجبالكفر خصوصا
إذا كان القول بطريق الاستدلال مُنالامارات والا'ليق مال المؤمن حمل مثل ذلك على
| التنبهات الالهية فان لله فىكل شى” حكمة لاالقطع عاللىمقدورات والجزم فها لاسلغ علمه

ك|نهه فانالله بحى ويميت ونوقظ وينم بأسباب ويغيرها 

فلولا وه بس حرا  8اذا بلغت

الحلقوم  5لولا للتحضيض لاظهار تجزهم واذا ظرفية والحلقوم مجرى الطعام وكفىشف

الاسرار تجرىالنفس والبلعوم محرى الطعام اى فهلا اذا بلغت النفس اى الروح اونفس
احد؟ وروحه الخحلقوم وتداعت الى الخروج وهو كناية عنبغي ,مذ كور وافللديك

( ان ملك الموت له اعوان بشطعون العروق ويجمعون الروح شيأ فشيا <تى يننهى مما الى

الحلقوم فيتوفاها ملك الموت #وا8نتم  6#الواولاحال منفاعل بلغت اى والخال الثم أمها
الحاضرون حول صاحها  8حينئذ * ان هنكام  8تنظرون 

الىماهوفيه منالغمرات

ولكم تعطف عليه ووفور رغبة فى اانه من المهالك يإ ونحن اقرب اليه  #اى الى
الختضر علما وقدرة وتصرفا قالبعضهم عبر عن العمبالقرب الذىهو اقوى سسابلاطلاع

منكم » حيث لاتعرفون اله الا ماتشاهدونه من آثار الشدة من غير أن توا على
كنهها وكفيتها واسباها ولاأن تقدروا على دفع أدتى ثى” منها وتحن المتولون لتفاصيل
احواله بعلمدا و قدرثنا اوملائكة الموت الذين هشيضون روحه ِِولكن لايصرون ل

لاندركون كنه مابجرى عليه ل+هلكم بشؤوننا فقوله لاليصرون من البصيرة لامناليصر
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حون نجلى كردد اوصاف قدم
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نبسسوزد

وصف حادث ر اكلم

وتحقيقه ان الهاء اشارة الى الهوية الالهية فانه لامس سرها الا المطهرون عجنابة كل
مقام منالمقامات الوجودية وهى التعلق به والنعد «واسطته عن اقلاحلمطاق والمطهر بالفتتح

لابدلهمنالمطهر بالكسر وهواللةتعالى فالع.د لايظهر سه ولا يزكيا واتما يطهره الله ويزكبه |
لبعكضبر اءلاقنرء ان بكراىبالنسيةالىعلماء
فاذا طهراللة وزكاه فهمص ادالقرءانو اذا قاال
الظاهى والرسم فان الذى فهموه منالقرءان انما هو ظاهيه ومزاياء المتعلقة به وائما حل
عقدته علماء الباطن والحقيقة لان الله تعالى قال وأهّوا الله ويعلمكم الله فهم ااهللتقوى

الحقيق ولذا علمهم الله مالم يهلم احدا نمالعالمين وان كانالقرء آن لاتنقغى تحانيه وقس
عليه 0

فان مياد رسولالله عليه السلام على الحقيقة لافهمه الا أهل الحقيقة ومن

ئمة اقتصر علماء الحديث وشراحة على بان الاعراب والمفهوم الظاهرى من غيرأن

يتعرضوا لحتائقه فأبن شرح النووى والكرمانى وابن جر وتحوهم من شرح الصدر
القنوى ونتحوه رضىالهعنهم © تنزيل هنرب المالمين  6صفة اخرى للقرء اوهو مصدر
نعت به حتى جرى مجرى اسمه يعنى ال التتزيل معنى المتزل سمى المئنزل تنتزيلا على اتساع

لثذ»ى
احدي
اللغة كاهَل للمقدور قدر وللمخلوق خلق على قول ممنجزه أ©فهذا ال
ذكرت نعوته الجليلة الموجبة لاعظامه واجلاله وهو القرءان الكري ومماه حديثا لان
فبه حوادث الامور كافكىشف الاسرار وهو متعلق شَوله مدهنون وجاز تقديمه على
المبتدأ لان عامله جوز فيه ذلك والاصل أفأثممدهنون لهذا الحديث  8الثم #ياهالى
مكة  8مدهنون © الادهانفى الاصل ملاثلتدهين لكن لجعميارة اعلنمداراة والملابئة

وترك الجد والمعنمىتهاونونبه ومستحقرون كن بدهن فىالامى اى يجلايننيه ولا بتصلب
فيه تهاونا به وفى ناج المصادر الادهان مداهنت كردن وغسل كردن » قال فىالاحياء

الفرق بين المداهنة و المداراة بالغرض الباعث على الاغضاء فان أغضيت السلامة دينك
أضيت لحظ نفسك واجتلاب
ولما ترى فيه مناصلااح اخيك بالاغضاء فانت مدار وان غ

شهوانك وسلامة حاهك فأنت مداهن قال انو الدرداء رضوالله عنه انا لبش فى وجوه
اقوام وان قلوسنا لتعلهم وهذا ممنى المدارة وهو منع شر من ممماف شرءه © ومجعلون

رزقكم »* اى شكر رزقكم بتقدير المضاف ليصح المعنى والرزق فىالاصل مصدر سمى به
مامؤزق .وللواة امه المووان « انم تكذبون » اى تضعون التكذيب لرازقه موضع
اكد ا وتجعلون شكر رزفكم الصورى انكم تكذبون بكونه مناللهحت طسبو نه الى

الاتواء وكان عليهالسلام سول لوحيس اللهالقطر عن اهتى عشير سنين ثمانزل لاصبحت

طائفة منهم شولون سقينا بنوء كذا وقال عليه السلام اخوف مأاخاف على امتى حيف
(رى ) انه عليه السلام صلى صلاة الصبح
الائمة والتكذيب بالقدر والايمان بالنحوم و
بالحديبية افثىر سماءكانت ا«لنابلى فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا

( قال )

جبهحم

جه
ددح

صورق الواقعة
قنتعت
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يظلمه اويسلمه:الى من يظلمه فالمراد منالقرءان المصحف هاه قرءانا على قرب الحوار

والاتساع ماروى ارسنولالله صلىالله عليه وسم نك إن سافن القرة اننالىرارض الخدو

وأراد به المصحف .وفى الفقه لاوز لمحدث بالحدث الاصغر وهو مابوجب الوضوه مس
المصحف الابغلافه المنفصل الغير المشرز كالخريطة ونحوها لان هسه لنس مس القرءان
حقيقة'لاالمتصل فاىلصحيح وهو الْلد المششرز لانه ءن المصحف يعنى نع له <تى يدخل
فسعه بلاذ كر وهذا اقرب الى التعظم وكره المس باللكم لانه نابع لاحاءل فلا يكون
حائلا ولهذا لوجاف لانجلس على الارض خلس وذيله ببنه وبين الارض حنث واعا منع
الاصغر عن مس المصحدف

دون تلاويه لاله خل اليد دون الفم ولهذا م يحب عله

فىالوضوء ٠ والمنابة كانت حالة كلهما ولا بردالعين لان المنب حل نظره الى محف
بلا قراءة وكذا لانحوز لحدث مس درهم فسنهورة الابصرته ولاالنب دخول المسجد
الا لضرورة فان احتاج الى الدخول مم ودخل لانه طهارة عند عدم الماء ولا قزاءة
ألثناء كالسملة
القرئإن ولو دون انة لانمادوعا.تى هالنقزء ان ايضا الآ على وجه الذعاء وا
ان
والجدلة وفىالاششاه اوقراً الفائحة فيصلاته على اللنازة ان قصد الدماء والثناء لم
قصدالتلاوة كره وفيه احشاكرةمالاىىلانقراءة بغير بالقصد ووز لاحنبالذكر والتسيسح

والدعاء ٠ والحائض والنفساء كالجنب فى الاحكام المذ كورة ويدقع المصحف الى الدى اذ
فىالامى بالوضوء حرج مم وفىا نعتضيع حفظ القرءان اذالحفظافىاصغركالنةش فىالحجر
وفىالاشياه ونع الصبى من مس المصحف انتهى والتوفيق ظاهى وفى كشف الاسرار
واما الصبيان فلا خابنا فهم وجهاناحدها اعنهنمعون منه كالبالغين والثانى انهم لامنعون
لعنيين احدها ان الصى لومنع ذلكِ ادئ الى أن ليتع الفرءان ولا محفظه لان وقت

تعلمه وحفظه حال الصغر والانى ان الصى وان كانت له طهارة فلسست بكاملة لان النية
لانصح منه فاذا جاز أن مله على عبر ل

حاز أن محمله محدنا ودرانوار مذ كور

استاكه جنب وحائض را قول الى بوسف جائزست كتابتقران وقتى كه لوح برزمين
بودنه بركار وازد محمد ميج وجه روائيست ومعمد بن فضل رحمهالله فرهموده كه مراد
| اذزين طهازت توحيدست يعنى باندلله ازغير موحدان كى قرإن محوائد وابن عباس
| رخىالله عنة نهئ ميكرد ازانك يهود ونصارى را يمكين دهند ازقراءت قر أن ٠ وقال
بعضهم وز للمؤمن تعلم القرءان للكافر رجاء هدابته الى الاسلام ٠ ومحقةان كفته اند
|ر )كاانه بدلآن ك-مو ما تسد .ويا فسن
خ اداازعستنمادسين .لد 'معتقد ماشدفر  1ك

م

اس

اله احا شر الفا الاكاطة ار وى ال

جاآل عضرت قران عاب انك ,راتدازد٠: ,كه دار الملك-معنى را حرد منداز غونا
ودر بحر الحقائق فرهودءكه مكاشف نشود باسرار قران مككمرىكه بكاكرزهدد ازلوث
وحم .غير وبرسد كقام شهود'جق دري أى خلق وابن معتى مدير نك

روح البيان   - 7+ناسع

:
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الجزء السابع والعشرون
د مسرو 1
تسر

أن .نار .اخئة ,أشد النيران :وال المشد قد زمرو إقالتدا نار أو ارط زاطتك "بكهلنت

تقد لعي بدو اعد كن مال نمكنتنااستضلا غلك زنارئ اليكبرئ قالت هل نار اعظم
منى قال عمنار ىم0
مهر جانان ل

قلوب اولاني المؤمنين كانى فتح القريب

اتا يعشاق .راد عل السوززدا عبيو سشسا اناا

فسبح باسم ريك العظيم  6لبمقل فسبح ربك لان سبح منزل منزلة اللازم ولم يعتبر
تعلقه بالمفجول" وأامعاة'فا يدت التسنييح يزكر اسمه تعالى اضمار المضاف شكرا على تلك الم
وان جحدها الماحدون أوبذكره على الاز فان اطلاق الاسلماثى'ذكألذه" والءاةاللاستطانة
اوالملابسة والمراد يذكر ريه هنا تلاوة القرء ان والعظم صفةة الاساموالرب قالابن عطاء
رحمهالله ساحده اناللهاعظم من أنبلحقهآسبيحك اويحتاج  1رت

ا

أبن

م أن مسكوة الطيدوا ا با زهو بهبه  9فلا
فم  4اى فاقسم والأجندة زل,اتكاًيد

وَعَوية :الكلامكانىقوله تعالى لثلا يعلم اهل الكتاب وماقيل ان المع فىلا أق م اذالاص
أوضح م ن أن ا اج الى3سم خصوصا الى «ثل هذا القسم العظم فيأباه تعيينا

به

وتفخم كان ل ب مواقع النحوم  7اى عساقطها وهى مغار ما وخصيصها بالقسم

ما فىغسوها هزنوال اثرها والدلالة عللىوجود هؤثر آ
دثم لابتغير اولان ذلك وقت
قيام المهجدين واتهلين اليه تعالى وأوان تزولالرحمة والرضوانعالمم اوعنازلها ومجارما
فان له تعالى فذىلك من الدليل على عظم قدرته وكال حكمته مالا حيط به البان وقيل
النحوم تحوم القرءان ومواقعها اوقات  9واليه ذهب ابنعباس رذوالله عنهما وقتل
النحوم الصحابة والعلماء الهادون بعدهم ومواقعهم القبور وقيل غير ذلك وانه 6هاى
القسم بالمذ كور  #لقم لوتعلمون عظم  #ها فىالمقسمبه مالندلالة على عظم القدرة
وكالل اللكمة وفرط الرحمة ومن مقتضمات رحته أن لارترك عباده سدى د كان قوله
لوتعلمون 5

بن الصفة والموصوف

كع تعظم الحاوف به وجواءه متروك أريدنه

فى علمهم اومحذوف شه بظهوره اى لعظمتموه اولعملم عوجبه ففيه بيه على تقصير
الخاطين فىالامى وعظم صفة قسم وهذه الة ايضا اعتراض بينالقسم وجوابه الذىهو

قوله تعالى  #انه لقرءآن كريم * #هو المقسم عليه اى لكتاب كثير النفع لاشمّاله على
 0العلوم المهمة فى صلاح المعاش والمعاد على أن يستعار الكرم يمن هوم به الكرم
ن
ذوى العقول الى عيرهم اوحسن صدى فى
جنسه

مناكع

اوكرم عندالله وقال

بعضهم .كر لانه بدل على مكارم الاخلاق وممالى الامور

و

6

لنزوله منعند كرم بواسطة الكرام الىا كرم الخلق ك
8فتىاب مكنون * #اىمصون

عنعير المقربين من الملائكة اى لايعللع عليه من سو اهم وهو اللوح الحفوظ  8لاه
الا المطهرون  #اما صفة اخرىلكتابفالمراد بالمطهرين الملائكة المزهونعن الكدورات
الجسماتية واوضار الاوزار اولاقرءان فلمراد المطهرون من الاحداث مطلقا فكون نيا
عدى العلل اللا يد ا سه الامن كان على طهارة من الادياس كالحدث والنابة ومحوها
 ١ةصتسلا

رهعسو انها

و نو  ١رمال

سيب

د

_-

-

0
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تىخل اكالؤاوذة :من قن اقل نكييئة انم ان النئ علالشلاكران ||
لافلتتتا
الوؤاعاً اواول!اتاطزد.واذرك لاالنما باورلهاملولق قتلى عل أغن 'عَى" اولاندان وهو
و الراض © أفرم النانا )ترون جو لالزاء ]:/أقين ارك" لاسن زه ببيزون"كردن ذا
تقدحوما وتستخرجوما مانلزناد والعرب شّدح بعودبن نحك احدها علىالا خر ويسمون

الااعل !لزان والاحدنن الزيدة شهوها بالفحل والطروقة شال ناقة طروقة اى بلغت

التشكل الاو الطوف! الصو و «أتم أنشاتم شحرتها  5التى مما الزناد وهى
 3رايا ا

ععنلحناها تذكرة 60
المرخ والعفارم) صرفى صورة يس واالممتنحنشئون  6لشهَدارتنا ج
استئناف مين نافعها اى جعلنا نارالزناد نذكير النار جهانم من حيث عقلنا بهااسباب
المعاش لينظروا الها ويذكروا ما اوعدوابه هننار جهنم او تذكرة وموعظة واتموذجا من
جهتم ماروى عنالتنى عليه السلام ( تارك هذمالتى بوقدها بنوا ادم جزؤٌ عن السفاق
0

لارام الت
حر جهم ) وقبل سصرة فىاص اليعث فانه ليس ابدع من اخراج

| اارطب وفى عينالمعانى وهو ححة على متكرى عذاب القبر حيث تضمن النار مالا حرق
ظاهسء  ومتاءا  6#وهنفعة وبلغة لانحمل النار يشق هف للمقوون * للذين ينزلون القواء
بالفتح وهو القَفرأ الىعنالماء اولكلاء والعمارة وهم المسافرون وتخصيصهم بذلك لانهم
احوج الها ليرب مها السباع ويسطلوا مالنبرد ومحففواثيامم ويصاحواطعامهمفان المقيمين

اوالنازلين هَرب منهم ليسوا بمضطرين االلىاقتداح بالزناد وتأخير هذءالمافعة للتنبيه علىان
الاهم هوالنقع الاخروى شال اقوى الرجل اذا نزل فىالارض الاقءوك' حر اذا دخل
فىالصحراء اولفحديث ( الالنى عليه السلام لجبريل مالى أر ميكائيل ضاحكا قط
6
ماضحك مبكائيل مخنلذقتالذار ) وعن انس رضوالله عنه برفعه ان ادنى اهل النار
عذبا الذى مجعزله نعلان يغلى مهما دماغه فىرأسه وفيه بيان شدة نار جهنم وانها ليست
كتارالدنيا وقانااللّ واياككمنها وفىالآ ب اةشارة الى نارالحبة المشتعلة الموقدة بمقدح الطاب
فىحراقة قا المحي الصادق فيساوك طريق الحق وشحرتما هىااعناية الالهية السرهدية
يدل ذال قبل قولالعارف أنىالمحسين المنصور قدس سره حين ستل عن حقيقةالحبة
األللنائة 'الالهثة السرمدية” لولاها! ماكنت تذزى*ماالتكتاب ولاالايمان من لهاك
00

ا
ا
ا

لاأرباب النفوس النشرية لمبتدوا نورها الى سلوك طريق الحق و متاعا للمقوءن اى عذاء
لا'رواح الحبين الطاوين اياما وليالى اعلنطعام والشراب كاحكى عن سهل التسترى رحمه
الله اكناهن يطوى ثلاثين نوما وعن أنى عقيلالمغرنى قدس سيره انه مأ اكل سنتين وهو

يحاور بككة وعن كثير منالمرناضين السالكين وانما رفع ادريس عليهالسلام الى السماء
الرابعة لمبالغته فىالتجريد والترويم <تىانالروحانية غلبت عليه فخلع يدنه وخالظ الملائكة
واتصل بروحاسة الا فلاك وترقى الى عالمالقدس و قد اقامه ستة عمر افاي »عدولا يلم

م وم يتزوج قط لزوال ااشووة بالكللة حتى صار عقلا >ردا  1كنا الرياضة و رفع َ

الى اعلا الامكنة وهوالمكان الذى بدور عله رحى عالم الافلاك وهوفلك ال/مس ثم |
-

5

ص

5
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قرك قاس النشاء الأخرى بياعللاولى .ورك الفئاس إذا كان جهاتيان القناسجلماوكل
ماكان من .قبيل العم فهو تبح ( وفى الثثوى )

مسد هركب كهاعد إمن شنار من

الدرترانة.صووت ند شد فنان
از قاس آنا تمايد عيرنى

جون نياءد نض اندر صورتى

0٠

ابن قياسات وتحرى روزابر

0٠ بشت صقيله رأكردست حير

ليك با خورشيد وكمه بيس رو ٠

اين قياس وان نحرى بجو

كفت نار ازخاك بىشك بهترست ٠2
يقسياس فرع زاضلين كيم هء

من زثار واوز خاك أكدرست
اوزظلمت مازنور روشنم

بإكفت يدق و لكالا اسان شيرء

زهد وشوى فضل را >رابشد

ومنه يعم بطلان ق.اس ابليس فانه قياس على خلاف الام عندهوروده ك(أقالفىالانوى)
اول انكس كين قباسكها مود ٠ ,شن انوار خدا ابلس نود

وفيه اشارة الىانا اذا قدرنا على انشاء النشأة الاولى البشرية الطبيعية الدنيويةممعدمهادة
من المواذ:الصفائية قن استمخز قردة الله فقد كفر ألاترى.الى :محرؤىى .البداية :مرزوق
اللهاية مثل ابراهم ن أدهم وفضيل بن عياض ومالكبن دينار وغبرهم قدسالله اسرارهم
فان الله تعالى انشأهم نشأة اخرى واوبعد حين أ©فرأيتم  #اخبروتى و بالفارسية اخبار
كد9١ ماحرثون » اى تبذروته منالحب وتعماون فى ارضه بالستى ونحوهواخر هالقاء
ووو ونال
البذر فىالارض وتيئها لازرع  «2أنتمتزرعونه » #لت نوه والرطةي ناتارير

أن سلغ الغاية ههام تحن الزارعون  #اى النبتون لااتم والزرع الانبات و حقيقة ذلك
يكون بالاءور الالهية دون الإشيرية ولذا نسب الحرث الهم و نتى عنهم الزرع و نسيه الى

نفسه وفىالديث ( لاشولن احدك زرعت وليقل حرئت فان الزارع هو الله ) والحاصل

ان الحرث فعاهم هن حدث ان اختيارهم له مدخل فىالحرث والزرع خالص فعل الله فان
انيات المنيل والحب لامدخل فيه لاختيار العمد اصلا واذا نسب الزرع الىالعيد فلكونه
فاعلا للاسباب ااتى هى سبب الزرع والانيات فىالاسئلة المقحمة الاصح انالحرث والزرع

واحد كقوله الى ولانتى الحرث فهلا أضاف الحرثالى نفسه ايضا و الهواب اناضافة
الحرث الينا اضافة الا كتساب و اضافته الى نفسه اضافة الخاق والاختراع كقوله تعالى

وماريطكااذرليت قإل على لاتحت لكان القن افلىاوضن ,يزوانانضرا ابلأدستحافة
أفراًتم الى قوله بل ين محروهون ثميقول الله الزارع والمنيت والمباغ اللهم صبىعلىمد
وعلى ال محمد وارزقنا 'عره وحننا ضرره واجعلنا لا'نممك ٠ن الشا رن و شال ان

ات الدود و اراد وغير ذالك و فى الاية
هذا القول امان لذلك الزرع من حميع افلا
امتنان ايشكروا على تَعمةٍ الزرع واستدلال بان من قدر على الانيات قدر علىالاءادةفكها

انه بذنت الحب فى الارض ونبت بذر النطفة فى الرحم فكذا شت هن حب تحب الذنب
افلىقبر فكالنها حب وذلك لان بذر النطفة وكذا عظم تحب الذنب ثى” كخردلة م

02225
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الثى” امنيه اذا قضبته وسمىالمنى منيا الالنخاق منه بمضى ثفالم تخلقونه #اى تقدروته
وولصو روات انشيا شونا فى يطوق النمناء 3ك1دا او الى  8ام تمن الخالقون  6له من /

غير دخل شى' فبه وام قبل منقطعة لان مابعدها ملة فالمعنى بل أن الخالقون على ان
الاستفهام لاتقربر وقبلى متصلة ويحبى”الذالقون بتعدحن بطريق الأ كيد لابطريق البرية
اصالة وفيه اشارة الى معنى ان و قوع نطف الاعمال و الافعال و موادها فىارحام قاووبكم

وتفوسكم مخاتى وارادىلفك وارادتكم ففيه تخصيص مواد طخواطر المقتضية للافمال
رحن
الا والاقوال الى نفسه وقدريه وسلها عن .الخلققد8ن
نا بنكاملموت » اى
قسمنا.ه عليكم ووقنا فوت ككل احد دوقت معين حسما #تض_يه مشيمنا اليهعلى الحم

البالغة فنهم هن يموت صغيرا وهم ميمنوت  15شَول الفقير قل لى فى ا
اصين :و لا يكون» الاارها قداؤ الله #لغالى شفرضت بعد ايام اشْى امة الله حي ماتت جعلها الله

معلق باسمعلى فباتذلنىحه
فرطا وذخرا وشافمة ومشفعة وقد بدت ان ابراهيم عليه السلامت
فكذا يعوب عليه السلام تعاق بوسف فاسلى بالفراق فهذه كلها مقادير بحب الرضى ما

« على أن نيدل  #منكم « امثالكم »

#ى اقنادرون
© ومانحمنمسبوةين ا

لايغلينا احد على أن نذه.كم وتأنى مكانكم بأشباهكم هن الخلق هال سبقته علىكذا :
غلبته عليه وغلبٍ فلان فلانا على الثى” اذا اخذه منه بالغلبة وهنلتشتكم فيا لاتعلمون»
من الخلق والاطوار لاتعهدون عثلها وقال ا

ع

النصرى رحمه الله اى مجعلكم قردة

مسخ قبلكم ان لمتؤمنوا برسانا يمنى لسنا عاجزين عن خلق امثالكم بدلا

متكم ومسخكم 0

]خلا لنياوا

الى غيرها ويحتمل ازالا ابه نحو الىالوعيد فالمراد أمانشاذم ْ

راوصهات ولاللشوع) ايعو كنات "مر إلا لوآن “ودلا كال أو غبرها

وعأولبي (اان»امعن اللثة جؤدة شد وآنا اطهنقى ضر شه امثل أحذ ) وفى:الاريةاشارة
لان اه تبالى :لشن العاجلن عن ايل“ الطقاث :النشرية بالصتحفات الملكنة وأجعل |

السالكين مظهر الصفات غير صفاتهم التى هم علبها اذ توارد الصفات الختلفة المتباسسة على
نفس واحدة على مقتضى الحكمة البالغة ليس من الحال ألائرى الى البوهى الواحد فانه
يصيرنارة فضة واخرىذهيا بطرح اكلاسير 9ه ولقدعلمتم النشاة » اىالخلقة جؤالاولى»

خهلىقنهم هن نطفة ثممن علقة ثممن مضفة و قبل هى فطرة آدم من التراب ف9اولا
تذكرون » فهلا تتذكرون ان من قدر علما قدر على النشأة لاخرى حمّا ذانها اقل صنعا
شبك المؤاء اخوطبطن الانؤواء:وسيق الثال
انك مارا زخلوت نابوى .٠ عىكشد الجلوه كاهو<ود

بار ديكركه از سموم هلاك ٠

روى بوشم زير بردة خاك

.

كارد از كوشة لد بيرون

هم تواند بامسكن فكون

ووز أسفي ساكل رالسنب للمكتذب #التقاة لامر ةوهويرى «النشأة'الاوالى ويحبا المنسدق
بالنشأة الآ خرة وهو يست لدار الغرور وفى الايةدليل على ة القياس حيث جهلهم ١

جه
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بطونك ٠ن: شدة الموع.اوبالقشرن :وفه :يان 'إزيادة .العذاب وكاداى لإكيق .ميكينس"

الاكل كا لايكتى من يأكل الثنى” تحلة القسم بل تمازمون بان تملا*وا منها البطون اى
بعلا"كلواحد منكم بطنهاوبطونالاءعاء والاولاظهر والثانىادخل فالتعذرب #فش8ار بون

عليه  6انى على شحرالزقوم اى عقب ذلك بلاريث لعطشكم الغالب وتذكير ضميرالشجر
باعشار الافظ © من بكم اى الماء الحار فىالغاية  8فشاربون شرب الهم ك#ا6لنفسير

لا قبله اى لايكون شربكم شرا معتادا بليكونمثلشربالهمؤعى الابل التىمهاالهيام
و هوداء إصدها إيشه الاسَتسَقاء فتشترب .ولاثروتئ :الى ان!موت اوتقم سقما شديدا جع

اهم وهياء فاصلههيم كأمر وحمر وفقابت الضمة كسرة لتصح الياء والمعنى انه يسلط علهم
مانجوع والنهاب النار فى ا<شاتهم مايضطر هم الى اكل الزقوم الذى هوكااهل فاذاملاوا
لارمةروارة سلط علمهم هن العطش مايِضطر هم الى شرب
احر
منه بطومم وهو فى غاية ال

الممالذى _ -امعاءهم قشربرنشبارلابل العطاش وفيه سان لزيادة العذاب ايضا اى
لامكوان اهبكم ابهاالضالون ,كشرب :من يشتري :ماءأخارا هنا فاه مك عنه:اذا وجده
مؤّلما معذبا  2تربك فانكم تلزمون بان تشرنوا منه مثل مشارب امل الاهم فايه
ي الجهل
زلاوئ وفى الا بةا الى افراط ,النفسوتبالهورئ فشىرب ماء محيم
شرا اؤا

والضلال وفى١ كل زقوم المشتهيات المورثة للوبال واغاية حرصها لاتزيد الاجوعا وعطشا
ولاعلا” جوف ابن ادمالاالتراب

ككاتنجيكزدايو] اقان لزب !يتات تل سيك 03و13

«ذا
ه

الذى ذكر منالزقوم واّيم اول مايلقونه منالعذاب  8نزلهم © اى زرقهم

المعدلهم كااىلنزل الذى يعد للنازل ما حضر مكرمة له بوم الدين » اى نوم الجزاء
فاذاكان ذلك نزلهم فا ظنك محالهم بعدما استقنلهم القرار و اطمأنت مم الدار فى النار
يس
وفبه من التبكم مالا مخ ك فى قوله تعالى فيششرهم ,بعذاب ألملان مايعدلهم فلىجه

مكرمةلهم والخملة مسوقة من جهته تعالى إطريق الفذلكة مقررة لمضمون الكلام الملقن
غير داخلة حت القول  نحن خلقنا؟ فاولا تصدقون *#اى فهلا تصدقون أامهلاكفرة
بالخاق فان مالانحققه العمل ولاساعدة بل ينى” عن خلافه لبس من التصديق فىثى او
لإلنيك فاق :امن.تقدّبخلل الايد اء:قدو بعلل الاضادة ٠ اعم ان الله تعالى اذا اخبر عننفسه
بلفظ الجبع يشريه اذلىاه وصفاته وامماله كماقال انا تحن لننزاالذكرواناله لحافظون وم
اذا اخبر عن نفسه بلفظ المفرديشير الى ذانه المطلقة كاقالالى اناالله
قال 1
رب العالمين هذا اكذاان القائل الخبر هو الله تعالى و اما اكذاان السد فبذنى أن سول
 3يارب لاانم لامهامه الشيرك اانانى ل-تويد القائل ولذا سَال ييه أنلااله الاالله ليدل
على شهادنه ات

وظهر تصدشه
فتعين توحيده إ

00افرالم اعون

اى هَذْكونه ١

وتصبونه فىارحام النساءمن النطف التى يكون مانلهاولد فقوله أفرأيتم منى اخبروقىوما
نون كرد الاوك واجملة الاستفهام.ة مذءو لهالثالى يقال ايم فى الر<ل ,عفىلاعير ومئدت
2

العا

تسح تح ححا لل

ا(لثى' )

سورة الواقعة

ج 65© ٠+٠

ا

مترفين يعنى مكاان استظلالهم بشحرة المهلالمركب التىليس فا برداليقن ولأكرماالليهامقةة |
الابسدباستعداداتهم الذائية الجولة عجلبى!اشهوات والاذات قدبخلولهم فىالوجود العة
وايضا كان استظلالهم بشحرة المهل لانهمكانوا فى محبةالنفس والدنيا متمكنين فى الازل
نفس وحبالدنيا كمقالصلاللعهليهوسلم(حب الدنياالكلنجي
اولحب
اذالخذث العظم ه
حاصطاعت فس شهوت رست

م

هى ساعةشقيله 1

رص د هشيار ديا خست

5

هي مدتى جاى 0

ر«كانوا © مرعكشهم شولون يهاغاية عتوهم وعنادهم  8أثذامتنا  #ايا وقىكهعيرم
ههوكنا ترابا وعظاما يهاىكان باعجضزائنا من الاحم وال راياوبعضها عظاما مخرة وتقدم
الترابا للعرااقستهتفبىعاد وانقلاءه من الاجزاءالبادية واذا ممحضةالظرفية والعامل فمامادلعليه

قوله تعالى أهئنلاللمءوثون و لانفسه لان مابعدان واللام والهمزة لايعملفما قبلها وهوالبعث
وهوالمرجع للاتكار وتقيدها بالوقت المذكور ليس لتخصيص انكاره بدفانهم متكرون للاحياء
بعدالموت وان كان اللدنعلى حاله لبتلقويةالا نكارلابعث سّوجمه اليهفمىحنالاةفي ةلهبالكاية ولس
مدار انكار همكونهم'نايتين فىالبعوثية بالفعل فحىال كونهمترابا وعظاما بلكوم يعرضية
ذلك و استعداد هم له ومرجهه الى انكار البعث بعد تلك الحالة © او ابائنا الاواون 6
الأ لاطت عاللاستكن لعو ونه بعق :أي مادران وبدران شين مانيز مبعوث شوند
1قل  #ردالانكار هم و نحقيقا للحق « انالاولين وال خرن  5مالناثم الذينءن

 00الم واباؤ؟.وبالفارسية بدرستى كه ,سشيئان از اباى ثما و غير ان وبشينيان از ثما
وغير ثما ٠ وفى تقد الاولين مبالغة فى الرد حيكثان اتكارهم لبعث ابام اشد من
انكار هم لبعمهم مع صراعاة الترنيب الوجودى «الجموعون» بعدااوت كا ضمن ه

معنى السوق فعدى تعدبته بالى ولذا قال « الىميقات نوم معلوم * #الى ماوقتت به الدئرا

وحدت هن بوممعلوملله «عين عنده وهو نوم القيامة والاضافة بممنى مكذناتم فضةوالمقات
انبى!:الدنيا
!لوقك الشتروة للتى” تيل عنه" 1اق ذأ 'فنه وانوم القاقة :ميقات ت
عنده واول جَزء هنه فالميقات الوقت الحدود وقديستعار للمكان ومنه مواقيت الاحرام

لاحدود الت لانجاوزها هن بريد دخول مكة الاحرما ف ثم الكم * #الخطاب لاهل مكة
واضراءهم عطف عالنىالاولين داخل “لت القول ونمللتراخى زمانا اورنية ههاءهاالضالون6ه

عنالحق والهدى  8المكذبون 6ه اىاللعث  8كلوق بعد البعثوالمعودخول جهنم
© هن شحر هن زقوم  64من الاولى لابتداء الغاية والثانية لبيان الشحر و تفسيره اى
مبتدئون الاكل هن شجر هو الزقوم وهو شحر كريه المأظر والعام حارفى اللمس منئن

فىالرائحة وهى الشحرةالملعونة فىالقرء ان قالاهل الحقيقة سدرة المهى اغصانها نعملاه

الجنة واصولها زقوملاهلالنار فهىءبدأ اللطف والقهر واجممالوالجلال 

فالثون  6بس

بركتتد كان باشيد ٠ شال ملا" الاناء فهوتملوء هن باب قطع واللى'بالكسرمقدارما يأخذه
الاناء اذا امتلا"  9+منها د لى من ذلك الشحر وااتأنيث بعتابار المعنى فل اليعاون  #اى
صمسمصب

سم

مسج بست

مطجتس د ماد 711017لج7021ل
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كرز شير ديوان را _برورى

ه در فطام او بمى نعمت خورى

أ«فر أتم» خير تماد ا الماء الذىتششر بون  #عذبا فرانا وتخصيص هذا الوصفبالذكر
نزن  6اى منالسحاب |
مكتعرة منافعهلانالشرب ااهلمقاصدالمنوطةبه «89أتم أنزلغوه املم
واحده مزنة وقلى هوالسحاب الاسِض وماؤه اعدب

امنحن المتزلون  4له سَدرتناوالرؤية

اكنانت عدنالعمعملقةبالاستفهام وانكانت ماعلنابصار اوالمعرفة فالخملةالاستفهامية استئئناف
وهذا هاخوتبار الرخى  8لونشاء جعاناه اجاجا  6ماحا زعاقا لايمكشنريه وحذف اللآم
فىالشرطية الاولى للفرق ببنالمطعوم والمشروب فىالاهمية وصعوبةالفمد يعنىاناالمطعوم

ههنا مع انياتها مقدم على امالمشروب واذالوعيد فقده أشد وأصعب من قبلانالمشروب

انما يحتاج اليه تعاللمطعوم غ 9فلولا تشكرون * #فهلا تشكرون ماذكر جميعا هن .المطعوم
والمشروب بتوحيد منعمه واطاعةامءه اوفلولاتشكرون على ان جعلناه عذبا وعن ا.نعباس
رضىالله عنهما ان نت العرش بحرا تنزل منه ارزاق الحبوانات بوحىالله اليه فيمطر ماشاء

من سماء الى سماء حتى بشهى الى مماءالدنيا وبوحى الىالسماء ان غ له فتغربله فلس من
قطراة "تقطن ألا" مسها":ملاك“تضه #خوضعها” والانزل! قوق اللتأةقطزة:الاككيل شاو ووؤن
معلوم الا ماكان من بوم الطوفان فانه تزل بغيركيل ولا وزن وقال يعض الحكماءانالمطر

ار قوسالله من البحر الى ااسحابم ينزلهن السحاب الىالارض قال بعضهم هوأدخل
فىالقدرة لان مااءلبحر مرقيص عد مالحا وينزل عذيا وفىالا ية اشارة الى ان بعض بلاد

لعزي لسرا لها "أبار ولاانهار جارية فلايشرب اهلها الامنالمطر فىامصائع فنا القدس
الشرريف وشع وجدةالحروسةو>وها ولاماء العذب مزيد فضلل فىهذه البلاد ولذا امكن

وها اشارة الى ماء معرفة والعلم الالوق فانه “لدج بالكليها والاتكباة
الله به على العباد في
ليذ عاط عطاذا د “ثهال ولواحاراس لول الماك لفاك «اطارع خط 1تعر قعادا الكتسدملا
والشهود ماء ملحا جاريا من مبشارلحجاب والاحتجاب والجهالة وااضلالةفلابد منالشكر
على فم المعارف والمقائق والحكم ٠ واعلٍ ان من حفر برا فاما أن يصل الى الماء اولافان

وصل فاما أن يكون ذلك لماء مالحا اوعذبا.فعلى تدر كوته عذيا ليس كلمطر الحاصل
بلا اسبابقانه طيب طاهى خالص فهذا مثل عل عاماء الرسوم ومثل علم علماء الحقيقة فان
الاداء والاولاء ملهمون من عندالله تعالى والااكيناً فىاوحى والالهام اصلا ولذا مول

ان علم الصوفية هوالعلمالصوا بكله فءلمهم تذكرىليس لهم احتياجالى تنيب المقدمات
مخلاف علماء ١ارسوم فان علمهم تكرى هتاج الىذلك ولابد لات القتع اام" عبثة
اذ فيك «ؤوؤد  1الاتزتئا الج اتسنا دااك

اتقاني ترات

رعبينة,.الاوق +الغا «القدر

ولا.درى هن ينزل المطر فاذا تزل أصاب حزء  .ثم اعلم ان الروح ينزل بالمطروله تعين
ينن
عع
تارة
فكل نشأة  0فعند تمامالخلقة فىالرحم بنفخ الله تعالى الروح وهو عب
الروح وظهوره لكن عبر عنه بالنفخ لان العقل قاصر عدنركه وكان عليهالسلام يكشف
ان سنب للحياة مطلقا
رأسه عند زوك المار وول حديث عهد بريه فالروح اى ركوح
أو مد سس لس

ات ب

(فنني )

صورة :الواقعة

ممم 2هه
حم 5-د

اسلفناه لهوهنشاء ب»لوللمغى وان دخل على المضارع ولذا لامجزمه فهو شرط غيرجازم |
اى وأردنا هولمعلناء * لىّ الزرع عمنى المزروع ِ حطاما  0الحطم كسر الى مش

كذ "متام والممنى عشب إارااىه بابريا جتكيلير نشيفنا يغدما
فممل) -لكل با
الهشم ولحححوءت ش
وعها © فظلم  #اى فصرتم بسيب ذلك
انبتناهوصار محيث طمعم فى حيازة غلاله جم

ت«فكهون » تتعجون من سوءاله اثر ماشاهدىوه على أحسن مايكون من الال او
تندمون على فعلتم فيه من الاجتهاد وانفقتم عليه تاتوندمون عملاىأصيتم لاجله املنمخاصى
فتتحدانون فيه والتفك التنقل يصنوف

الفا كهة وقداستعيرلتتقل بالحديثوقرى” فكنون

بالنون ورالمكن التعحب والتفكر والتندم وفئه الحدوث بمثل العم كثل اخرة يأتمهاالبعد|

امون والّةالعينالحارة
تنند
ويتركها القرباء فييناهم اذغارماؤها فانتفع ما قوم سىتف,كدو
من اهم وهوالماء الحار يستشق به الاعلاء والمرضى 

انالمغرمون  #حال من فاعل |

تفكهون اى قائلين اا لملزمون غامة مانافقنا و الغرامة ان يازم الانسان مالس فىذمته |

وعليه ماافلىمغرب اومهلكون جلاك رزقنا او بشؤم معاصينا من الغرام وهوالهلاك  #بل !
نحن حرومون #ه حرمنا رزقنا او#دودون لاتجدودون اى تمنوعون من الخد و هوالمنع |

راو(ى )عن انس ان
لاحظ لونلااجد لوامخت و اوكنا محدو دين للمافسد علينا هذ

لك وااك رش

هرضم يقالي رمسنول إل صل إل عليه وسل/مارش_الاتصاد :فقال فاءنمكم |

منالحرث قالوا الجدوبة فال أقلا تفعلون فازالله تعالى ول أنا الزارع ان شئّت زرعت |
الماء إن رشئت ,ؤوعت بارج وانشئت زرعت بالدر م تلا رسولالله عليه السلام أفرأ |

ماشجر بورن الارية افلىحديث اشارة الى انالله تعالى هوالذى يعطى ونع باسباب وبغيرها

وبه فانديتهما نفس
حوك
نالك
وره ك
فالتوحيد هو أن يعتقد أن التأثير منالله تعالى لامن غي
بالمعصية .القاطعة للرزق وفىالحديث ماسئة بأمطر من اخرى ولكن اذا عمل .قوميالمعاصى
حولالله ذلك الى غيرهم فاذا عصوا حميعا صرفالله ذلك الى الفيافى والبحاز وفىالحديث

( دم عالىطهارة «وسع عليك الرزق ) فاذا كانتودسيع الرزق فىالطهارة فتضبيقه فىخلافها

والرزق ظاهى وباطن وكذا الطهارة والنحاسة فلابد لطالب الرزق مطلتًا أن يكون على
طياوة مظطلقة دزا عارفان :قلت فا عاك ١كر السلف فاكناهمنوا فقر اء مع دوامالطهارة قات
كان السلف.فىالرزق المعنوى ١كر من الخلف بوهوالمتصود االالصلرىزمقنبواتما كانوا

فقراء فى الظاهى لكمال افتقارهم اكقابقتالعلهالسلام اللهم أغننى بالافتقار اليك فنعوا
عانلىغنى الصورى تطببقا لكل هن الظاهى والباطن بالا خر فهم اغَنى الاغنياء صفوىرة
الفقر اء وماعداهم تمن لبس على صفهم افقر الفقراء فىصورة الاغنياء فالمرزوق هن رزق

|

ا

عذاء الروح هن الواردات والعلوم والفبوض والروم منحرمه فاعرفه و(فىالانوى )
ردن #حكمت اى رهى ٠ زانكه حق كفت كلوا من رزقه
فهم نكان

رزق ححكقمت” .ود در صسثدت +:كان كليورت نياشنذ اقبت
د ممم مسمس

حم 2
سس
بالسمسمس

زربع والعشروز
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كوم وس ؟من الس والمسلم عله الآساام الا حن بدا إوردا و الاي ]شار ال
نها فارغة عن العاهملات
ان حنات الساقين المقربين صافية عن الكدورات المنغصة لكسا

المعبسة لقا طنيها لاشّول أهلها الا مع الحق ولا.معون الاهن الحق تجلى الحق لهم عن
اسمه السلام المشتمل على السلامة من النقائص و الا فات المتضمن للقربات والكرمات ٠
العالية ماحكى عن بعض الصالحين انه قكاالن لى ابن استشهد فل أره فى المنامالاليلة توفى
بمرإين عبدالعزيز رضوىالله عنه وهو ساالبخعلفا .الاثتى عشير تر اءى لىتلك اللبلة فقلت
يإنى ألمتكن هيا فقال لاولكنى استشهدت واناحى عندالله ارزق فقلت له ماجاء يك
ذقَال نودى فىاهل السماء ألا لا سق ىى و لاصديق ولاشهءد الأو ضر الصلاة عل حمك ١

بن عبدالمزبز نت لا شمدالصلاة نمجثتكم لاسل عليكم ٠ بقول الفقير شاهدت فالىرمين
اللشمرشين حصور

وسلام إعضهم على بعص

الارواح لاصاوات والطواف

دى

ستلعميت أنا ف

مد علىذلك
السحر الاعلى عند مقام جثبريال عاللىخلفاء الاربعة والملائكة اربعة ولاله
د

سالام من الرمن حو جنابه

لان سالا لابايق يدانه

د

0

واككاب العين #شروع فى تفصيل ما أجمل عندالتقسم من شؤونهم الفاضلة اثرتقصيل
درى مالهم
شُْؤُون السافين وهو تدا خيره حملة قوله ل ما أسكحاب العين يِِأى ل
مو اذير و البركة إسيتثت فواضل صفا مم و كو امل محاسهم يه فىسدر  اى ف

8خضود 4#ى غبرذى شوك لكاسدر الدنيا فان سدر الدنيا مخاؤق
فى سدر م
بتوزك! :و سدور اطلنة بلا شوك كا نه إسدهزيك

ور

اى قطع و تزع عنه فقوله س_در

مخضود اما املنبماببالغة فىالتشبيه اومحاز بعلاقة السيبية فان الخضد سيب لانقطاع الشوك
على هذا الوجه من حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه والسدر شحر اليقى وهو مر
معروف محبوب عددالعرب يَذون دن ورقة الحرض وَفْعالمفردات! الشدر شجر. .قليل

الغذاء عند الاكل وقد مضد ويستظل يه شعل ذلك مثل لظل النة ونعيمها قال بعضهم

لبس ثى” من تمر الإنة فى غلف كايكون فى الدنيا منالباقلاء وغيره بل كلها مأاكول

ومشروب ومشموم ومنظور اليه و#طلح منضود » قد أضد حمله وتراكب بعضه على
كرااقر
بعض .من اسقله الىاعلاه لنست لسوق يارزة وزهو شجز|المون وهو ,شحرزله او
وظل بارد م اناوراقالسدر صغار أوهو ام غيلانوله انوار كثيرة منتظمة طبة الرانحة
سعد العرب مزه النزهة والزيئة وان كان لايؤكل منه شى' وعن السدى شحر يشيه طلح

الدنيا ولكن له ثمر احلى مالنعسل وعن مجاهد كانلاهل الطائف واد ممحب فيه الطلح

|

والسدر فقالوا يالبت لنا فىالنة مثل هذا الوادى فنزات هذه الا ية.وقد قال تعالى وفها

مانشتهى الانفس وتإذ الاعين فذكر لكل قوم مايعجهم وبحبون مثله وفضل طاح النة
وسدرها على مفىاالدنيا كفضل سائر مافى المنةعلى فمىاالدنيا و#ظل ممدود  #تمتد

ل(إشقص )

<٠٠ 8م هه
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قسمت شوديى يختهويى قديدويع بريان يس شت جندانكة خواهد مخورد ديكر باره
نح
بق
زدرت
دقه

خم
شود وبربرد ٠ اولفاسئلة المقحمة انما قال وف
_اك
يمراون ولحم
تهة

طييرشتمهاون فغابر باليلنفظين والحوابٍ لان الفوا كه كاتكون للاكل تكون ايضاللنظر
والشم وااملاح
طمبر فختلف الشبوات فى اكل بعض اجزانهدون البعض ولا لميكن

بعدالا كل والشدرك أرق منالماع قال © و<ورعين * عطف عل
وىلدان او يعدا

مخذوف ابر أوىفها اولهم حور عين اى نساء وحور حمع حور آء وس البيضاء
او الشديدة بياض العين وا لشديدة سوادها وعين جع عيناء وهى الواسعة الحسنة العين

وهن خلقن هنتسببح الملائكة كافىعينالمعانى  8كا'مثالاللؤلو المكنون *#صفة
زوزق المندن ملمسه الابدى ولم ترهالاعين االومصون عما
بلؤر ناو
45
يضربه يودنسه افلىصقاء و النقاءولمابالغفووصف جزا مم بالحسن والصفاء دل على ان

اعنا لهم كانت كذلك لان الجزاء منجنس العمل فقال ج8زهاء كماانوا يعملون 6#
مفعول له اى بفعل مهم ذلك كلهجزاء بأعما لهم الصالحة فىالدنيا فا جزآء الاحسان الا
الاحسان فالمنازل منقمة علىقدر الاعمال و اماضس دخول الإنة ففضل الله و رحته |

لابعمل عامل فن طمع فىأن يدخل اللنة ويأكل من اللحم اللذيذ ويششرب املنششراب |

الهنى” وايشتمتع بالحور العين ثر وجه زو
واجه
وى
بار(

) ان الور آء اذا مشت سمع

| هديس الملاجل من ساقها يوجيد الا سورة من ساعدا و ان عقد الياقوت يضحك
فى تحرها وفى رجلها نعلان من ذهب شر أكهمامن لؤْلوْ تصر ان اى تصونان بااتسبيح

وبعون لونا من الطبب
علىكل امس أة سبعون حلة ليست منها حلة على لون الاخرى -

لبس منما لون على لون الاخرلكل امرأة سبعون سسريرا من ياقوت احمر منسوجة

بالدر على كل سرير سبعون فراشا إطائتها من استيرق و فوقالسبهين فراشا سبعون أريكة |

لكل امرأة هنهن سبعون وصيفة بيد كل وصيفة حفتان من ذهب فبهما لون هنطعام مجد

لاخر لقمة مه لذة لامجدها لاولها ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير منياقوت احمر

عليه سوار ان من ذهب موشح بياقوت احمر وكان بحى بن «عاذ رحمه الله يول اخطب
زوجة لانسلها منك المنايا و أعرس مما فى دار لامخربها دوران البلايا و اسيك لها خحاة
لاحرقها نيران الرزايا و(روى) ابن خلقن من الزعفران كا فى كشف الاسرار
ل©ايسمعون فها لغوا » اى باطلا قال فاىلقاموس اللغو واللغا السقط ومالا يعتده من
كلاموغيره وفىالمفردات اللغومنالكلام مالايعتدبه هوالذى بوردلاعنروية وفكر فبحرى

محرى اللغا وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور وهلاوتأنها  #ولانسبة الى الاثم اى

لايهَال لهم امم اى لالغو فيا ولا تأنم ولاسماع والاثم اسم للافعال المبطئة اعلنثواب
ظاقبلا  #اى قولا  سلاما سلاما » بدل من قبلا والاستثناء منقطع اى
واللجع انام ال
لكنهم يسمعون فبها قولا سلاما سلاما اوهو منباب لايذوقون فبا الموت الاالموتة الاولى
فىانه من التعليق بامحال و معنى سما عهم السلام انهم يغشون السلام فيسلمون سلاما بعد

المزء السابع والشسرون
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لذن
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باعلضاخبار © واكاباثمال  6شروع ففىصيل احوالهم وهمالكفار لقوله تعالىوالذ.ن

كفروا نبإانناهم اصحابالمشأمة عليهم نار مؤصدة 

مااصحاب الثمال » اى لاتدرى مالهم

قب
املنثشر وشدة الخال نومالقيامة © فهسموم ه اى هم فى حرتار تقذ فالمسام وتهى

ؤ

البدن و تحرق الاجساد والاكاد قال فىالقاموسالمومالر م المارة تكون غالبا افللىهار
رىارة
حرم©يم  4وهوالماء الامتنلاهىح ف
ولها
والحرور الرخ الارة بالليل وقد تكون با

ف وظل'فن محموم © من-دنغان اسود اميم فانالبحموم:الدخان والاسود منكلشى/

فىالقاموس شعول منامة بالشم وهوالفحم تقولالءرباسود محموماذا كانشديد السواد
قال الضحاك الذار سوداء و اهلها سود وكل شى” فبها اسود ولذالايكون فىالنة الاسود
الاالخال واشفارالعين والحاجب ٠ شول الفقير فتيحهذير عن شرب الدخان الشائع فىهذه
الاعصار فانه برتفع حين شربه ويكونكالظل فوق شاريه معمالششربه منالغواثل الكثيرة

لبس هذا موضع ذكرها فنأل الله العافية لمن ابتلى.ه اذهو مما يستخبئه الطباع السليمة
وهوحرامككعرف فالتفاسير يف لابارد 6ه كسائر الظلال  #ولاكرم  6ولانافع مناذى

الحر لمن بأو اليه نق بذلا مااواع"مالطال من الاسترواح يعنى انه سماه ظلاثم فىعنه
وصيفةالبرد والكرمالذى عبرءه عن دفع اذىالر لتحقيق انهليس بظل والكرم صفةلكل
لحاصسلتراحة
مايرذى ونحرى فىباءه والظل شصدلغائدتين لبرودنهودفع اذى الحر وان لامم

بالبرد لعدمه كن فالىبيوتالمسدودة الاطراف ميث لاتحرك فا الهواء فان من يأوىالها
تخلص بها من اذى حارلشمس وان ليمستروح ببردها وفيه نكم با حاب المشأمة وانهم
لابتأهلون للظل البارد والكرم الذى هولا” ضدادهم فىالإنة 88اكنهامنوا قبل ذلك
مترفين  6تعليل لابتلاهم بما ذكر مالنعذاب هَال ترف كفر ح نع واترفته الاعمة اطفته
الى وألاراق لكر لمتروك يصنع مايشاء فلا يكمانفعىالقاموس
و“ اللنته لذن اصن ع
رن سوءالعذاب فىالدنيا منعمينباتواعالم مالم كلوالمشارت
اى اكنهامنوا قبل ماذ "مر
ا الطبية والمقامات الكرعةمنهمكين فىالشهوات فلاجرم بعوذاءنقائضها «وكانوا
نضرون ل ائلذكالعظم * #اى الذنب العظمالذى هوالشرك ومنه قولهم بلغالغلام الحنث
اى الحمووةتالمؤاخدة بالذنب و<نث فىعله خللاف رفها وقال لعضهم اطنفا هنا الكذب

لانهم كانوا محلفون بالله هع شرم م لايبعثالله من موت »٠ لساولفقير يدل علىهذا ماق
من قو لهتمانكم اها الضالون الكذون واللككة 1

سلب عذاعم مع انه ' كا

فىاسحاب العين سبب 'نواهم فلميهل اكلاهمنوا قبل ذلك شاكرين مذعنين التنبيهعالنىذلك
الثواب هنه تعالى فضل لاتستوجبه طاعة مطببع و شكر شا كروان العقاب منه تعاللى عدل
فاذا لميعلى سبب العقاب يظن ان هناك ظلما وفىالا بة اشارة الوس.وم ارالبعد والحجاب
وحممالقبر والغضب وظل بشحرةالمهل مافيه برداليقين كسائر الظلال ولايسكن حرارة

0

عطثهم هطلنبالدنيا ولذاتم! ومافيه كرمالهمة ايضًا حتىيعيمهمعلى ترك الدنيا وزيتها وزخار
قهايل لا7

زالون نطلءول

نت
اموء,الدساامالد

“فنا

ش مر"ك الاستراحة.والااسترواع 020ا2كوا ق:بلّذلك

م(ترفين )

ا
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ران
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لاسحماب العين  4متعلقة بانشأنا© ثلة منالاولين وثلة من

صورة الواقعة

 4اى همامة

يتى
اهلناولين وامة هنالا خرين والفحديث (هم جيعا من امتى ) اى الثلثان هفنام
هذا التابعون باحسان ومن جرى مجراهم ثلة اولى وسائر الاءة ثلة اخرىفى آخر الزمان

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضوالله عنهما انه قال خرج رسولالله صلىالله عليه
وس بوما فقال عضت

على الاثم فحعل عر النى معه الرجل والنى معه الرحلان معه

الرهط والنى ليس معه رهط والنى ليس معه احد ورأت سو اد ايؤكفينا سد الافق فقيل

حتفاو جكدازوسكت ارعررايثسؤادا ركتبا اسلمافاقرفقيلالى! هؤلاء ابتك ومع تحؤلاء
سبعون الفا يدخاون الحنة بغير حساب وفى رواية عبدالله ابن مسعود رضوالله عنه عن

رسولالله صلىالله عليه وسلم قال عيضت على الانبياء اللإلة بأنباعها حتى أفى على موسى
فبكبة منبتى اثسريل اى فىجاعة منهم فلما رأيتهم اتجبونى فقلت اى رب منهؤلاء
ىك
قبل هذا اخوك موسى ومن معه من بنى اسرآائيل فقات فأين امتى قبل انظر عيننك

فاذا ظراب مكة قدسدت بوجوه الرجال وهو جمع ظرب ككتف وهومانتاً منالأجارة

وحد :طرفه؛والجبل المنسط اوالصغيز كافىالقاموس.قيل هؤلاء امتك أزضيت قلت رب
وش رث وشنت قزل نظراعن يساك فاذا:الافق سد ؤْجؤمااريئال .قيل هؤلاء.اكمأترضيت
قات رب رضيت رب رضيت فقيل أن مهؤعلاء سبعين الفا يدخلون الجئة بلا حساب عليهم
فقال أب الله صالىله عليه وسلم ان استطعتم أن تكونوا من السبعين فكونوا وان مجرتم

وقصرتم فكونوا هن اهل الظراب وان تجزتم فكونوا نالافق فانى قدر أيت ثامنةاسا
يتهاوشون كثيرا ٠ يعنى ١كر عاجزبيدبس باشيد از اهل افقكه من ديدم نحا مردم

بسار مختلط «ودند ٠ قال فاىلقاموس الهوش العدد الكثير والهوشة الاختلاط والهويشة
الماعة الختلطة والهواشاتبااضم المامات من الناس والتباوش فىالحديث جمعتهواشمقصور

من التهاويش تفعال من الهوش و نهوشوا اختلطوا كتهاوشوا وعليه اجتمعوا وهاوشهم
وخالطهم ( وروى ) اندقال صلىاللعهليهوسلمالى لارجوأن تكونوا شطراهل اللْنةثمتلائلة

من الاولين وئلة مالآ خرين ٠ شول الفقير الذى تحصل هن هذا ان الابرار كثيرهن
هذه الامة فى اواثلها واواخرها وكذا منالائمالسامة واماالساشون فكثير همذنءالامة

فىاوائلها دون او اخرهاك دلت عليه الآية المتقدمة وكذا قولالحسن البصرى رحهالله
حت ارايت سبعين بدرياكانوافيا احلل لهم ازهد منكم فيا حرمالله عليكم وكانوا
بالبلاء اشد نكم فرحا بالرخاء أور أيتموهم قلئميجانين ولو رأوا اخبارك قالوا مالهؤلاء ١

خملناق ولو رأوا اششرارم حكموا بأنهملايؤمنون باولمحساب انعرض عليهم الحلال
منالمال تر كوه <وفا من فساد قلومم انمهى و اما الساسون منالاثم السالفة فااننضمالهم
الانساء فهم اك منسابق هذمالامة والافلا كاحققناه ساسًا وذلك ان زهاد الاتم وان
اا كه من زهاد هذءالاءة لكنهم لعدم استقرار اكثر هم >لىاليقين قلوا واماهذه
الامة فنقاتهم بالنسة الهمكثروا اشانهم علاىلبقين والاعتقاد والاعتصام باكلقارءوارندفى

الجزء السابع والعفعرون
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فتقعااللى واضلحناله زوجه سثل المسن عن ذلك الصلاح فقال جعلها شابة بعدانكانت

مجوزا و ولودا بعدان كانت عتما وذلك قوله تعالى ف ذماناهن »© بعدأن كن مجائز
ا«بكارا  #اى عذارى جع بكر والمصدر الكارة بالفتح قال الراغب البكرة اول الهار

وتضور منبا ممنى التعجيل لتقدمها على سائر اوقات الهار فقيل «لكتلمجل بكر وسميت

التى لتمفتض بكرا اعتبارا بالثيب لتقدمها عامها فما يراد له النساء قال سعدى المفتى اأنريد

بالانشاء معنى الابداء فالجعل يمعنى الخلق وقوله ابكارا حال وان اريد به الاعادة فهو بمعنى |
التصبير وابكارا مفءوله الثانى قال بعضهم دل قوله فجعلنا هن ابكارا على ان المراد هن

نساء الدنيا“ .لان الخاوقة انتداء:معلوم انها بكروهن أفضل واحسن :من خور,اطنة لانمن

سمان الصالحات افلىدنيا مخلاف الحور وعن الحسن راضلوله عنه .اقالت تجوز عند غائسة
رضىالله عنها من بنى داعي يارسول الله ادع الله أن يدخلنى اللنة فقال ياام فلان اناطلنة
لابدخاها جوز فولت وهى كى فقالعليه السلام اخبروها انها لبت يومئذ بعجوز وقرأ
الآية و عربا  #جع عرو كرسّل جمع رسول وه اللمتحبية الى زوجها الحسنة التنقل

واشتقاقه هن اعرب اذا بين والءرب سيننحتها ازوجها بشكل وعَنج و<سن وفالمفردات

امرأة عروبة معربة محالها عنعفنها ومحبة زوجها وفى بعض التفاسير عررباكلامون عبربى
« اترابا  #حمع ترب بالكسر وهى اللدة والسن ومن ولد معك وهى تربى اى مستويات
يعة اذرع على
فىدن بنت ثلاث وثلاثين سنة وكذا ازواجهن والقامة ستون ذراعا سفى

قامة ابهم آدم شباب جردمكحولون احستهم كالقمر ليلة البدر واخرهم كالكوكب الدرى
افلىسماء صر وحجه فى وجهها ويصر وجهها فى وجهه لاييزقون ولا تمخطون وماكان
(ن الرجل ليفتض فالغداة سبعين عدرياء
فوق ذلك هنالاذى فهو ابعد وفى الحديث ا

اعد عن الله ابكارا ) وقال عليه السلام ( ان الرجل مناهلالطإنة ليزوج حمسمائة حوراء

وازبقة 'الافى<يك وتمانية الى ابيكذعائق كل .واتصدة! مين «مقطار عبزء بق الدماء)
ودرسان اوردمكه حمله رابهشت اش بدين سنازيد ويشو هرد هند وتجوزه را يزرد

هص
كتند .بدين سن ١كر شوهى نداشته باشد دردنيا سعضى ازاهل متهدشهند .وشاوكر
داشته باشد اما شوهى اواز اهل مبشت كردم عون اموا فرعون اوراّى از مشتان
دهند واكر زوج اومشتى بود بازيدو ارزانى دارند واكر زياده ازيك شوهى داشته ِ!

(دنى اهل المنة الذى له
باشد وهمه مشت باشند بزوج اخرين نامرد كنند وفىالحديث أ
تمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجة وباصب له قبة من لؤْلوْ 'وزرجد وياقوت ١ 6

بايلجنابية الى صنعاء ) الاسة بالحم بلد بالشام وصاعاء بلد بالعن كثيرة الاشجار والماء

| نشبه ودمفشىقالحديث( انول الحوراء لولىالله  5هجنلس هن مجالسذ كراللهقكدارك
| بهالءزيز اشرفت عليك بدلالى وعنحى واترابى وانت قاعد بن امالك مخطنى الىالله

فترى شوقك كان يعدل شوق اوجدك كان يعدل جدى والذى ١كرمنى بك وا كرمك

ىما خطيتنىالىالله مية الاخطبتكالىالله سبعينمية فامدللهالذى! كزمنى يك وأكرمكنى

( لاسححاب )
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صورة_اأواقعة

لاانتقص ولا ستفاوت كظل مابين طاوع الفحر وطلوع الشمس والعرب تقول لاشى' الذى
لاينقطع ممدود وفى الحديث (فى النة شحرة يسير الرا كب فى ظلها مائة عام لاشطاءها )
وعن ان عباس رضوالله عنهما شحرة فىالحنة على ساق رج الما ادل اللنة فيتحد ون

فىاصلها وبتذ كر بعضهم ويشبهى لهوالدنيا فيرسلالله ريحا امنه فتحرك تلك الشجرة
بكل لكهوان فىالدنيا وقال فكىشف الاسرار ومحتمل ان الظل عبارة عن الحفظ تقول

نىف
كن ا
فىه
فلان فىظل فلا

لانه لاشمس هناك انتهى ٠شَول الفقير باللمراد منه

الراحة م فىقوله تعالى وندخلهم ظلا ظليلا لانه انما مجلس المرء فللاىلاظسلتراحةوكانت
العرب برعيون فيه لقلته بفلىادهم وغلية حرارة الشمس ومنه قوله عليه ااأسلام السلطان

للوم اى يدْترع عند عدله ومنه قولهم مد الله ظلاله اى
لاق فىاوشداوها امليظهك
ظلال عدله ورأفته <تى يصل اثر الاستراحة الى الناسكلهم وماء مسكوب  #يسكب

لهم ويصب ابا شاوًا وكفما أرادوا بلا تعب اومصبوب سائل مجرى على الارض فغىير

كنوه ظاهى! مكشوفا غير
اخدود لاسنقطع يعنىكون الماء مسكوبا كثيرا اما عبارة ع
خض :نإعظن الاماءكن والكيفيات.اوعن كونه جازيا وا كثرماالءعربمنالا باروالبرك

ذلا نسكب فيلصالون الى الماء الابالدلو والرشاء فوعدوا بالماء الكثير الجارى حتى محخرى

فلو غلا فت _الاعتيك  61رمثل عال!! لا عين يأقصى_مانتضور يلاحل بإلدزنوبتك |
اصحاب العين يكال مابتصور ل“اهل اليواد ايذانا بالتفاوت :ابلنحاليى فكما ان بانهما |
تفاونا فكذا بين حالهما  وذاكهة كثيرة و بحاسلانواع والاجناس 89لامقطوعة 
|فاؤقت .من-الاوقات كفواكه الدنيا و8لا ممنوعة  #عن متنا ولما بوجه هن الوجوه

كبعد المتناول والعدام من يشترى به وشوك فىالشحر يؤذىمن مَصد تناولها وحائط يمنع
الدخول وحوها هنالحظورات وفىالحديث ماقطعت مرة من ثمار الحنة الاابدلالله مكامها

ضعفين 

وفرش 

جمع فراش وهو ماببسطوفرش اى هم فىبسط  #8مرفوعة #اى

رفبعة القدر أومى نفعة وارتفاعها كابعنالسماء والارض وهومسيرة حسمائة عام اومصفوعة

على الاسرة وقيل الفرش هى النساء حيث يكنى بالفراش وباللياس والازار عن المرأة

والفحديت إاللود للفراش ):فستى المرأة.فراشا وارتفاعها كونهن على الارا نك دلعليه

ذر الفرش التى هى
قوله تعالى ا©نا أنشأناهن انشاء » وعلى الاول اضمر هن لدلالة ك

المضاجع علمون دلالة بينة والمعنى ابتداًناخلقهن انتداء جديدا منغير ولاد ابد آء واعادة
 :اما الايداء فكما فىالحور لاهن الشأهن الله فىاطنة منغير ولادة واما الاعادة فكما
فى نساءالدنيا المقبوضة تجائز وفى الحديث ( هن اللوانى قبضن فىدارالدنيا يجائرز شمطا )

|:.جمع شمطاء والشمطا بناض .شمر الرأن مخالطه ساورادمصا ) جع رمصاء .والرمص

| بالتحريك وسخ مجتمع فى الموق جعلهن الله تعالى بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد
فىالاستواء كلاأناهن ازواجهن وجدوهن ابكارا فلما سمعت عاأئشة رضوالله عنها ذلك

قالت واوجعاه فقالعليه السلام ليس هناكوجع وقد فعلالله فىالدنيا بزكريا عليه السلام
سس

سه سه ست سوه :مهت

سج يتب ا  2777الج جب 7ج هد سمت مسجم جمس -جنع ا ب راج 7 0ه عه052

فحشحتبا
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وانجخاوزون حدالوصافة كف :القاموسن وذةالموق #كعسما الإميواز
اولا هرهون ابدا ل

الخلادة لغة قحطانية 8#بكأواب » من الذهب و المواهص اى باانية لاعرى لها |

ولاخراطم اولاىباديق الواسمة الرأسلاخرزطؤم الها ولايموق/القاراءههافالق مشر
من اى هوضع أرادمنهافلا يحتاج أن مخول :األانالاعرق :الالة !وتناو لس:ةلزن
© واباريق © جع اريق وهوالذى لهعروة وخرطوم يبرق لونه منصفانه وقبلانمها اجمية

معربة آبريز ٠ اى با نيه ذات عمرى وخراطم ويقّال الكوب للماء وغيره والابريق لغسل
الابدى والكا“س لششرب المْر كاقال ف وكاس هنمعين » اى وبكاس هن حجماررية
مَعّالسَوّن "اين ,أن خفن لاخر لتك كشو الدنيا تعر اشكانلقخ ولا دكي
حنمر والكا“س القدحاذاكان فهاشر
فى اوعبة بل هىكثيرة جاريةكاقال وانهار م
والافهو قدح هال معن الماء اذا جرى فهو فعيل ععنى الفاعل
00

0ظاهرة تراها 0

المعمين وهوالظاضص الحارى فيكون ععنى مقعول مانلمعاينة هن عانه اذاشخصه

وَسَرْكاة يدنه ااا القامؤتنالمدق” اللاء :طشنا ومغالماء اثالهنواهن_ اللاى جز والمتاق
ولاباديق اوفرد الكا'س
الهم تجارى الماء فى الوادى فان قكلتيف جع اكلاواب ا
فالجواب ان ذلك على عادة اهل الشمرب فانهم يغدوق ,اراق الاق" المتسعادة :وايش بون
بكا"س واحدة  #لايصدعون عبها  6#الصدع شق فى الاجسام الصلة كالزجاج والحديد

وتو هما ومنه استعير الصداع وهو الانثقاق فىالرأس من الوجع و منه الصديع للفحجر
اى لابنالهم بسبب ششرءها صداع م ينالهم ذلك من حمر الدنيا وحققته لايصدر صداعهم

عنها قال ابن عباس رضىالله عنهما فىالخخر أربع خصال السكر والصداع و القى“ والبول
انلكو حم

اعلنة بل هى لذة يلا اذى  2ولاييزفور  7لف لايسكززو نتن لايذهب

عقولهم اونفد شراهم هاننزف الشارب اذاشد عقله اوشراءه فالنفاد اما للعقل وهو من

عيوب رحاملدنيا اوللشراب فان :فادها تحتل الصحبة  9وفاكهةمتمخايرون © شناخليرت
الثى' الخذت خيره اى مختارونه ويأخذون خيره وافضله نأ
ملوانها وكلها خبار وهوغطف

على بكأواب اى يطوف علهم ولدان بكاهة وهو مايؤكل منالغار تإزذالا لاحلفظصحة
ككقوت الدنيا الذى بتناوله من
لاستغنائهم عن حفظالصحة بالغذاء فى المنة ولبس ذل
قبطلل خرن سيق عاليه لقا كله اوهو اعاوة! البزاانطة تاولا فعنامأمكولالت التى يتنم بم
ثمذكر اللحم الذى هوسيد الادام وكانت العرب بتوسءون بلحمان الابل ويءز عند هم
١اللحطمير الذى هأوطيب اللحوم ويسمعون بها عند الملوك فوعدوها فقيل © ولحم طير
اما إيشهون © اى تنون مشويا او مطبوخا ,تناو للوههاامشلهيانمضطربن وكلاارهين
ْعازن أن بودكه مؤمئان نوران نشسته باشند جرع سابد ودربيش ابشان برشاخ طونى

ظ مح

ع م .ن !كه هيح حشمه نيست شفع
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ورا الوزاقية

اداب العين وهم هنا غيرالمةربين شربنة عل الازواج وبين كل فريق مهم عحلىدة
وكلا منا
صا
خفىال
وين
صمقرب

اعنىالاشّين منهذه الامة هل هم اقل من سابقالاتم كابدل

عليه ظاهى قوله تعالى وقليل منالا خرين اوهم اكثر كا بدل عليه باعلضشواهدوالظاهص
ليه ساهًا
أتأشخريءهرااكا
ايعاكثر مثل اصعابالعين وياةلاممولة عملةىدعىهذه الامة وم
وذلك لانالنبى عليهالسلام شبه علماءهذهالامة بانسياء بتى اسراثيل ولاشك انالانبباء كلهم
من المقر بهن وعلماء هذه الامة لانماية لهم دل عليه ان اولياء فىكلعص من اعصار هذهالامة
عدد اسلااء وحم مائة الف واربعة وعشرون الفا وقد بزيد عددهم على عدد الاساء نحسب

نورانية الزمان وقد نبت ان كل اربعين «ؤمنا فىقوة ولى عرفى فاذا كان صفوف هذه
الامة بومالقيامة تمانين فظاهران عددهم يزيد علىعدد الاولينوبزيادةالعدد يزيد الاولياء

احعاب العمين وبزيادتهم يزيد الاولياء المقربين الساعّون فان فىالعدد المذكور منهم الغوث

والانظاك#الكمزة اعرف "رازبلا التجدة وقيزاشؤله امن الاولق المكئاة ازيات
القلوب صواحبالتحلياتاطز تةايلصفاتية والاسمائية وكدرة اكاب اللذاتالنفسانمة الظلمانية

وغوله وقليل منالآخرين الحمديين يشير الى ارباب الارواح الظامرة صواحبالتحليات
الذانية الاقدسة كعثنرات الامماء والصفاتالاعتبارية #على سرر موضونة 6ه حال اخرى
اهلنمقربين والسر وجع سربر بالفارسية نحت ٠ والموضونة المنسوجة بالذهب مشيكة بالدر
والياقوت اوالمتواصلة منالوضن وهونسج الدرع ثماستعير لكل نسج كم « متكئين
علبها متابلين6#حااللاضنمهينرالمستكن فماتعلقبدعلىسر رو التقابلأن قبلبعضهمعلىإعض
اما بالذات و اما بالعناية و المودة اى مستقرين على سرر متكئين علها اى قاعدين قعود

الماك للستت اعلةالتقابلندلانشفان يقسله موا اققاءإنطن وهنو وضفتا لهم بحسن المشترة
ونهذيب الاخلاق و الاآداب وقال انو الليث متقابلين فىالزيارة ( و قال الكاشنئى ) برابر
يكديكر يعنىروى باروى نابديدان #كتككر تان وسكراور بايد © يطوف عليهم  #ابىدور

حولهمللخدمة حال الشرب وغيره ف ولدان  6مع ويد وخدمة الوليد أمتع من خدمة
الكلارلة وى )انافك “كولوالد زيبا ترست از خدمت كيار ه مخلدون  #عون الدا عل

ورا وتهم ل>اولون عنما لانهم خلقوا للبقاء ومق خلق للبقاء لابتغير فال
شكل الولدان ط
فىالاسئلة المقتحمة هؤلاء هل «دخلون نحت قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت و الهواب
انهم لاعوتون فما بل يعللتىمهم بايلنفختين نوم اننهى٠وازين معلوم شدكه اكبوندكان
را حق تعالى بمحض كرم خود افريده باشد براى خدمت مشتيان ٠ فهم لاخدمة لاغير
والحور العين لاخدمة والمتعة وقيل هم اولاد اهللدنيا لميكن لهم حسنات فيثا.ون علما
ولاسيثات فيعاقبون علها وفىالحديث ( اولاد الكفار خدام اهل الْنة ) ولفظ الولدان

يشهد لانى حنيفة رحمه الله فى أن اطفال المشركين خدم اهل النة لان المنة لا ولادة

فها و يجوز أن يكون ممنى مخلدون مقرطون ٠ يعنى آراستكان يكو شواز هاى زرين ٠
والخلد السوار والقرط كالخلدة محركة واجلمع كةردة وولدان مخلدون «قرطون اومسورون
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"القامات الثلاثة جنة #تصة به حزاءوفاقا هده الحنات كلها شاملة لانعيم الذنيوى واخرروى

ان فهمت الرموز الالهية فزت بالكنوز:الرحمانية ههثملنةالاولين » اى هم اتمكثيرة
من الاولينغير محصورة العدد واهلمام السالفة منلدن ادم :الى نينا عليهما السلاموعل:فن
سما من الابدماءء العظام وهذالتفسير مينىعلى أن براد بالساشين غيرالا ساء واشتقاق الثلة

هن الل وهو اللكسر وجماعة الساشن 0

الراغب الثلة قطعة مجتمعة منالصوف

مقطوعة مكسورة محنملة نى آدم وقال

الثللةامونلين
ولذلك قلبللغمثلة ولاعتبار الاجماع قب

اىجماعةظ وقللمنالا خرين © اى من هذه الامة ولامخالفه قوله عليهااسلام ( انامتى
بةتىهذه الامة لامنع
الف
يكئروزسائرالام) اىيغلبوهم بالكثرةفان ١كثريةسابق املانماسلسا

اكثريةناببىهؤلاء منتاببى أولئك مثل ان يكون ساشّو هم ألفين ونابعوهم ألفا فالمجموع
ثلاثةالاف ويكون ساقوا هذه الامة الفا وتابموهمثلاثة! لاف فالمجموع اربعةآلاف فرضا
وهذا الجموع اكث منالجموع الاول وفىالحديث ( انا ١كثرالناس تبعا هوم القيامة )

ولابرده قوله تعالى فىاصحابالعين ثلة املناولين وثلة مزالا خرن لكاثنرة كل :هن

الفرقين نقيابا لإناق ١ 5ش ب إحدها منالاخروسباى رانهالثلتين ,من بعدهورالاية
وقد روى مرفوعا انالاولين والآخرين ههنا ايضا متقدموا هذء الامة ومتأخروهم وهو
الحتاركافى رماحلعءلوم فالمتقدمون ماثللصحابة والتابعين رضوىالله عنهم ولا تزلت بى حمر
| رخوالله عنه فزل قوله ثلة من الاولين وثلة من الآخرين ايان د وكفت يا الله

مابانو كرويديم وتصديق كردم وازما“اعل .مخات,نامد مكن ابدك :اينابت امدركى :وثلة

منالا .خرين .حضرت صالله عليه وس ات إدوى خواندومر فرمودر كدروشينام :ريا
ووادت  1ركو إن كووا ربع اهل اطنة قانا 0قال .راترضون :إن تكو ازرقات

نة قانا نمقال والذىنفس د بيده انى لارجوأن تكونوا أصف اهلالنة وذلك
ااهل
انالانة يعنى كونكم نصف اهلها إسببانما لايدخلهاالانفس مسلمة ومااتم فىاهلالشيرك
الا كالشعرة البيضاء فىجلد الور الاسود وكالشعرة السوداء فىجلد الثور الاحمراى فلا
السليمك دخول كلهم اللنة وقد رقى عليهالسلام قن حد بثك  0زهن النصم الى الثلثين وقال

ان اهل النة مائة وعشمرون صفا وهذه الامة منها ثمانون قال السهيلى :رحمهالله فكىتاب
التعريفوالاعلام قال عليهالسلام كنل خرون الساشون نومالقيامة فهماذا مد

عليه وم وامتهواول سايق ابلاىباطنة محمد عليه السلام وفىالديث ( انا اول من هَرع
ا ياباطنة اذل ومعى فر  1المهاجرين ) واما 2

من يدخل الحنة واخر اهلالنار

الحروحا ها حل اسه حقنةفقول ألغانيق لاوا رنيال مديقة اعد تر والقن
فسألونه هل بق أحد افلىنار من ول لااله الاالله
راك باشد جنين 7-5
ماندزندان دوزخ اسير ٠ .ىكم

| شَول الفقير هذه خلاصة مااورده لااهلتفسير فوناقموالذىلوج لىان المقربينوان
اتةلةيلقن |
ننااللا.اخرريوننهيالىثل
سةم
ر ويثل
| كانوا داخلين فىاصواب العين الا انالمراد وله تعالى
لك
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 ١وادابالممنة مااكاب ال منة وهم اراب الزحمة والاطف واتال ولهمفى نور النعيم نوابعظم

وسرور هتيم والصنف الثالث اهل الضور مطلقا ولس فهم بوجه منالفتور شى” اصلا
ملنبعد ثى” اصلاوهم الساشون والسادونالسافون
وهم الهالةرب مطلتا ولس لهما

اولئك المقرنون وهم ادا كالالرضى والاجتباء والاصطفاءء لهم فيسر أعيم جنة الوصال

دوامالصحية والمشاهدة والمعابئة وقاء تحلى الوجه الحق وامال المطلق وهم اربابالكمال

المتوجه بوجه امال والجلال والصنف الاول قفا بلاوجه فىالظاهى والباطن والثانى
وجه بلا قذا فىالظاهى وقفابلا وجه فىالباطن والثالث وجه بلاقفا فىالظاهي والباطن

لكوم على آعين الوجه المطلق وفى رسالتهالعرفانية ابحاالعين من سوىالمقربين وجه
بلا قفا فىالظاهى للصول الرؤية لهموقفابلاوجه فىالياطن اى لعدم انكشاف البصيرة

لهم واسمابالكمال قفا بلا وجه فىالظاهى اى باعتبار البداية ووجه بلاقذا فىالاطن

اى باعتبار النهاية وقالفىاللامحات البرقيات له ذكر بعضهم جرد اللسان فقط وهم فريق
الغافلين منالفجار ولهم رد «طلقا فانهم دولونه بأفواههم مالس فقلومم وذكر بعضهم

بمجرد اللسان والعقل فقط وهم فريق التيقظين منالاءرار ولهم قبول بالنسبة الى من
نتهم  5بعضهم بمحرد اللسان والعقل والقلب فقط
تحتهم لابالنسية الى مفو
وهم فريق الاهليداية منالمقربين وقبولهم نسى ايضا وذكر بعضهم بمحرداللان والعقل
والقاب والروح فقط وهم اهلالوسط هنالمقربين وقبولهم اضافى ايضا وذكر بعضهم
كان مطلقا حيث محقق لهم  55الاسسان فك اننا دزو ©ومطالعة “1ل نان بالعقل وصور

المذكور ومكاشفة الاطواربالقاب وانس المذكور ومشاهدةالانوار بالروح والفناء افلىمذكور
ومعايئة الاسرار بالسر فلهم قبول مطلا وليس لهم رد اصلالاء“ن كالهم وعامهمكان حقيقيا

جدا وهم ارباب الهاية منالمقربين املناناء والمرسلين واولياء الكاءلين الا كلين وفى
التأويلات النجمية يشير الى مراتب اعاظم المملكة الانسانية ومقامات اكارهاو صناديدها
وعم الروح السابق المقرب و+ود اورئية والقلب المتوسط صاحبالميمئة والنفس الاخيرة

صاحبة المثتأمة اما قسمية الروح بالابق فلس_بقه بالتحليات الذائية الرحمانية والتنزلات
الربانية وهّاء طهارته ونزاهته ابتداء وانتهاء ووصف القاب بصاحبالممئة لعنه والتيمن به
وغْلة التحلءاتالصفائية اولاسمائية عليه ووصفالافس إصاحة المشأمةلشؤمها وميشوميما

وتاعثمها عند احابة دواعى اق بالانقياد من غير عناد واعتناد واماتقدم القلب والنفس
علىالروح فلسءة الرحمانية الواسعة كل شكىا'قال ورحمتى وسهعت كل دُى” وقال رحمق
دت مرة من هذا وبارة
سقت عضى اذجعل النفس رزخابى القاب والروح تفرك اعبر

من هذا وتصير منصغة سور انيْهما وتؤهن مهما ان شاءالله تعالى كا قال تعالى الامن ناب

وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وصّوله فىجنات النعيم يشير الى
جنة الذات وجنةالصفات وجنة الافعال لازال_اشين المقربين هم الفانون فىالله بالذات
والصفات والافعال والاقون بالله بالذات والصفات والافءال لكات
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غل بالنار ولا .الى وؤنالقاموانئ) :إلعنالاكفك لبها ععفزنهقاوة ميمونواعن
فهم هؤلاء مان:
ويامين والبركة
واجلمع ميامين و ايامن و العين ضداليسار واجمع ايمن و ايان و ايامن ا
والقوة والشوم ضدالعن والمشأمة ضدالميمنة  #والساون الساشون » #هم القسم الثالث
ذر هليمقترن ببيانحاسن ا<والهم واصل السبق التقدم فىالسيرثم
املنازواج الثلائة اخر ك
مجوزيه فغيره من التقدم والملة مبتدأ وخبن والمعنىوالساقون همالذئن اشتهرت احوالهم
وعرفت محاسهم كقوله انا ابو الاجم وشعرى شعزى أو السابون الاول مبتدأ والثانى
!فلىالبرهان التقدبر عندبعضهمالساهون
كتيأدلهكرر تعظهالهم والخبر ججلة قولهاوائك و
ماالساهون خذف مالدلالة ماقبله عليهوهمالذين سبقوا الىالايمان والظطاعة عندظهورالحق

من غير تلعثم وانوان فامراد بالسبق هوالسيق بالزمان اوالذين سبقوا فىحيازة الكمالات
الدشة والفضائل القنة فالمر اد بالسيق وال يق بالشرف م قال الراعب يستعار السيق

لاحراز الفضل وعلى ذلك والساشون الساشوناى المتقدمون ابلىانلواله وجنته بالاعمال
الصالحة « اولئك  المو صوفون بذلك النعت الجليل وهو هيدا خبرءقوله #المقربون»
اى الذين قربت الاىلعرش العظم درجاتمهم و اعليت مراتهم ورقيت الى حظائر القدس

وسيم الزكية ٠ بقول الفقبر عرف هذا المعنى من قوله عليهالسلام اذا سألمالله فاسالوه
الفردوس فانه اوسط اطنة وأعلى النة وفوقه عرش الرحمنفانه يظهر منه انلفردوس

مقام المقربين لقربه املنعرش الذى هوسةف |إنة ولمهّل اولئكالمتقربون لام قريب

رهم سبقوا لابتقرب انفسهم ففيهاشارة الى الفضل العظمفى<ق هؤلاء مختصبرحمته منيشاء
والله ذوالفضل العظم «« فى جناتالنعم © متعلق بالمقردون او عضمر هوحال هن ضميره

اى كائنين فى جنات النعم يءنىدر بوستانهاى مشتمل بارنواع نعمت ٠ قايللسابقون

اربعة سايق امة مومى عليهالسلام وهو خربل هؤمن آل فرعون وسابق امة عبسىوهو
حيب النجار صاحب انطاكية وساهًا امة محمد عليهالسلام وهماانوبكر وعمر رضوالله عنهما
وقال كمبٍ هم اهل القرآن المتوجون بومالقيامةفانهم كادوا أن يكونوا ااثلااءا»لابوحى
الهم والمراد باهلالقرء ان الملازدون لاقءرنه والعاملون به وكان خلق الى عليهالسلام
ا

القرءان وقبل الناس ثلائة فرجل ابتكر اير فى حداثة نه ثم داوم عليه حتى خرج

املندنيا فهو السابق المقرب ورجل ابتكريمره بالذنب وداولالغفلة ثمتر اجع بتوبةفهذا
صاحب العين ورحل انكر الشرفى حدائة سنه ثملمبزل عليه حتى خرج املندنيافهذا
صاحب الأمال وقال حضرة شبخى وسندى قدس سره فى بعضنحربرانهالعيادثلاثةاصناف
اقل لل اهلالنسيان وصاف هم اهل الذكر وصئف هم ااهللاحسان والصنفالاول |
اهل الفتور مطلا وليس فيه بوحه م نالحضور شق:اضلا وحم ااهللبعد قطعا وليس لهم ْ

جالاقوى الى ادها ونع اصحاب المشأمة واصحابالمشأمة ماا>ابالمشأمة وهم اربابالغضب
ْ والقهر والجلال ولهم فىنار الجمحيم عذاب الم وماء حميم والصنف الثانى ااهللفتور هن

| وجه واهلا ضور من وجه وهم اهل البعد بوجه ولااهلقرب بوه وهم اصحابالم.نة
( واصحاب )

ه 88بام

سورةالواقعة

ثل السويق الملتوت من بس السويق اذالته والبسية سويق يلت فبتخذ زاداً اوسيقت ||
وسيرت هن اما كنها من بسالفنم اذا ساقها © فكانت  #اىفصارت بببذلك دياء»
اى غبارا وهو مايسطع هن سنابك الملل اوالذى برى ففشعاع الكوة او الهباء ماتطاير ١
مشنرر النار او ماذريه الريح من الاوراق ف نينا » اى منتشرا متفرقا وفىااتفسيران ْ

الله تعالى سبعث رحا من تناحلطلنته فتحملالارض والمال وتضرب بعضها سعض ولاتزال /

كذلك حتى تصبر غبارا ويسقط ذلك :الغمار على :وجوه الكفار كقوله تعالى وَجِوميومئذ |

عاها غبرة وقال بعضهم انهذهالغبرة اهلتىزاب الذى اغَار اليه تعالى بقوله بالينتىكات ترابا |

وس.حجى” محقبقه فىحله وفىالا ية اشارة المقبامة العارفين وصىقيامة العدق وسطونه وجذية |

التوجيد وصدمته وتخهفض القوىالمسمانية البششرية المقتضية لاحكام الكزة وترفع القوى /
الروحائية الالهية المستدعية لانوار الوحدة 'وصرصرهذءالقسامة اذاضر بت عضلىاالرششرية |

| وصرت عجلباىلالانانية الانسانية جعلت تعينهما مثلاشيا فانيا فذاتهما ودفاتهما لااسم لهدا
ولارسم ولا ائر ولاعين بلهباء منبثالا حقيقة لهافمىود كسراب قبعة محسبهالظهئانماء <تى ١

اذا جاءه لمده شيأ ووجدالله عنده واليه الاشارة شولهم اذاتم الفقر فهواله ولابد فى |١
امل مكمل حتى تظهر حقيقة
سلوك طريقالحق هن ارشاد استاذ حاذق و تسليك شكيخ

التوحيد بتغليب القوى الروحانيه علىالقوى المسمانية ا قال العارف الرباتى ابوسعيد الخر |
تقد اطرئ جهن #السثل! عن اليتدوتدان دماارك اذار وتعطلو .قراة “(فسدوتهازوتجماو! .ع١1 2

اهلها اذلة  وكنتم: /اما خطاب .للامة الحاضرة والامم .الساافة تغلبيا .وللحاضرة فقط

ازواجا » اى اصنافا ف ثلاثة  #انان فىاإنة وواحد فىالنار وكل صاف يكون مع
صتف آخر فالوجود اوفىالذ كر فهو زوج فرداكان اوشفعا ف8اهتكاب الميمنة امساصماب |

المدمنة واسعاب!اشأمة ما أححاب المشاءة  64تقسم للازواج الثلاثة فأصحابالميمئة ميتدأ خيره
ما .أكتفاب الميمنة على 'آن :ماالاستفهامية امبتداً'ثان :ماتعدء .خب والاسلى ماهم اائ :اى .شى”

هم فى حالهم وصفتهم والمراد تعجيب المساءع من أن الفريقين افلفخامة والفظاعة كأنه
قبل ماعرفت حالهم اى ثى' فاعرفها و تعجب منها فأصحاب الميمنة فىفاية حسن الال

و اسصماب المشأمة فى نهاية سوء الخال نحو زيد وما زيد حيث لابقال الافى موضع التعظم
والتعجب واصحاب ال.منة أصحاب المازلة السنية واصحاب المشامة اكاب المزلة الدنية اخذامن
عمنهم بالمباءناى بطرف العين وتشؤءهم بالثمائل اى بمجانب الثمال كاتقول فلان مؤبالعين
اوالشمال اذا وصفته عندك بالرفعة والضعة ريد مايلزم من جهق العين والثمال دن رفعة

القدر و اتخطاطه او الذين تون صحائفم باعانمهم والذين يؤنونها بشمائاهم اوالذى يكونون
ومالقيامة علىبمين العرش فأ خذون طريق المنة والذين يكونون على شهال العرش
فبفضى مهم الىالتار او اداب العمن واسحاب الشئُوم فانالسعد اء مياهين علىانفسهم يطاعتهم
والاشقياء مشائيم عاها بمعا صهم او اصحاب الميمنة الذين كانوا على بمين ادم نو الميثاق قالالله
تعالى فىحقهم هؤلاء من ااهللنة ولاأبالى واصحاب المشأمة الذينكانوا على ثماله و اقلالهآءالى
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ظال بعضهم اسماءالله تعالىكلهااعظم إدلالنها عاللىعظم فانه اذا عظم الذات والمسمى عظم
وق
الامهاء والصفات واتما الكلام فى كذرها بالحضور والشهود والاستغراق فى نحراطود

وزهوكاذ اكزللكفل قل انزاطا الأنسان! سأك الك رتالىأن كبثلنا رمن(لذكارون لهالها ونان
اولانى]خا
عت سورةال رمن بعونالملك المنان فىاواخرذى المعد ة الشراف
هن *4ور

سه

اربع عشره ومائة والف

تفسير سورة الواقعة مكية وآمها تسع وتسعون
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الواقعة  6انتصاب اذا بمضمر اى اذا قامت القيامة وحدثت وذلك عندالنفخة

الثانية يكون نالاهوال مالايق بهالمقال سماها واقعة مع ان دلالة اسم الفاعل عاللىمال
والقيامة ماسيقع فالىاستقبال لتحقق وقوعها واذا اختير اذا وصيغة الماضى فالواقعة منامماء

فوليقسعتهاكاذبة64قال الراغب يكنى عن الحرب
القيامةكالصاخة والطامةوالا زفةأ
بالوقعة وكلسقوط شديد يعبر عنه بذاك قال ١نوالليث سميت القامة الواقعة لصوتما والمعنى

لايكون عند وقوعها نتفسكذب علىالله وتفترى بالثمريك والولد والصاحبة وبالهلايبعث
الموتى لان كل نفس حئئذ هؤمنة صادقة مصدقة و اكثر النفوس اليوم كاذية مكذية
فاللام للتوقيت والكاذبة اسم فاعل اوليس لاجل وقعتها اوفى حقها كذب بل كل ماورد
فى شأنها هن الاخبار حق صادق لاريب فيه فاللام لاتعليل والكاذية مصدر كالعاقية

خافضة يهاى هى خافضة لاقوام ر©افعة  6لخارين وهو تقرير لعظمتها على سبيل
الكناية فان الوقائع العظام برتفع فيها اناس الى مساتب وبتضع اناس و تهقديم الخفض
على الرفع لاتشديد فىالنهويل قال بعضهم خافضة لاعداء الله الى النار رافعة لاؤلياء الله
الى الإنته او نحْدض اقواماً بالعدل وترفع اقواما بالفضل اوتخفض اقواما بالدعاوى و ترفع
اقواما بالحقائق وعن ابنعياس رضوالله عنهما خفنض اقواما كانوا مستفعينفىالدنيا وارفع

اقواماً كانوا متضعين فها ٠ آن روز بلال درويش را رضى الله عنه عى ارند بانج وحله
و مكب برداءرد ميزئند آنا بفردوس اعلى برند و خواجة اورا امية بن خلف با اغلال

و انكال وسلاسل بروى عكىدند تابدرك اسفل برند أن طيلسان بوش منافق رابا ثش

بىرند وان قبابستة مخاص رابه ببهشب بى فرستندان بير مباحاتى متدع را بانش قهر
عا سلوزنه رون اجولان :خزااياق مشقق را و حت تك

نع,انيها

بسايير مباحانىكه بى طلكية اقوؤعاندلاا ,خمارل خرابانىكه زين بر شتيررسندد
اذا رجت الارض رجا  #الرج نحريك الثى” و ازغاجه والرجرجة الاضطرابٍ اى |

لراكرض رنيحكاشديداً بحيث ينهدم مافوقهامن ناءوجبل ولاتسكن
ااح
خافضة رافعة اذ
0ع مانى بطنها على ظهرها  وبست جبال بسا © ائ ف<تتتىصارت
 حمي2اتى
|لها حتى ت
زاز
( مثل)
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سورة الرجمن

فذكر عليهالسلام انه طاربى يخفضنى ويرفعنى حتى وقف بى على ربى ولما حانالانضراف
تناوله فطاربه خفضًا ورفعا هوى به حتى اداه الى جبريل فالرفرف خادم بين يدى الله
من جملة الخدم مختص وا ضالامور فىييحل الدنو والقربة كا أن البراقدابة يركهاالاساء
مخصوصة بذلك فهذا الرفرف الذى سخره لاهل الجنتين همتوكأهم وفرشهم يرفرف
بالولى ويطير به على حافات تلك الانهار وحيث يشاء دن خنامه وازواجه وقصوره انتهى
وهذا التقرير على دير ان كوك دون من الدنو ومعنى مندومما ارفع منهما م لاخ

ويدل عليه النرفرف اعظم خضرة مانلفرش الكمذورة فقىوله متكئين على فرش

فبأى الاء ربكما تكذيان » وقدهيا لكم مانتكتئون عليه فتسترحون ت8بارك اسم
رك » تنزيه وتقديس له تعالى فيه تقربر لما ذ كر فى السورة الكرعة ٠لناله الفائضة
على الانام.اى تعالى اسمه الجليل الذىهن حملتهماصدرت به السورة من اسم اارللحممنى'”

عن افاضة الالاءالمفدلة وارتفع مما يلق بشأنه من الامور ااتى عن الها جحود تعماله
وتكذيها واذا كانحال اسمه علابسة دلالته عليه كذيك فا ظنك بذاته الاقدس الا على

وقبل الاسم بمعنى الصفة وقبل مقحم مثل ثماسم السلام عليكما اى ثمالسلام عليكماقال
ففىتح الرحمن وهذا الموضع مما ارد فيه بالاسم مسماه وفىااتاويلات النحمية هذا بدلعلى

ان الام هو المسمىلان المتعالىهو المسمىفىذاته لاالاسم وان كان فتبعيته وكذا الموصوف
بالقهر واللطف والجلال والا كرام اهلومسمى لخسبه انتهى وافلىامالى وليس الاسمغيرا
للمسمى وشفىرح الاسماء الحسى للزروق الصحيسح اانلاسم غير المسمىوأباه قوم وفصل
آخرون ونوقف اخرون امتناءا لكن الساف لسمَكلموا فىالاسم والمسمى ولا فىالصفة
والموصوف ولا فالىتلاوة .والمتاو طلدا للسلامة وحذرا على الغير وهو  8ذى الجلال

وكالراام ه اوصلفربهتكميلا لماذكر هنالتنزيه والتقرير ه كفتهانداجوزلىكه
ازقرءان درمكه برقريش اشكارا خواندتد يعضى آيات ازأول ان سوره بود رواي تكرديد

ازعبدالله ابنمسعود رضىالله عنه كفت حابة رسول عليهالسلام محتمع شدند كفتندنااين

غابت ردم قريس از قران هبيع تشتيدند درميان ما كبستكه ايشائرا قرأن بشنوايد
آأتكازا يلد

الاق زسمؤد *كفبته ناك هنباشمكهقرأن أشكارا برايشان خواتما كرجه

ازان رح كزين االدشرل سامد ودر اتجمن قراس سستاد واتّداء سورر من در كرفت

وت ازان ايات برخواند .قريش جون آن بشنيدند ازسر غظويعداوت اورا زخمها كردند

كزذشت ٠
وزتتجانيديد بس جون بعضى .خواذه اوؤرافرا كذاشتند وابنزديك اكاب با
فقالوا هذا الذى خثيناعليك يا انمسعود وعن عائشة رضوالله عنها قالتكان رسول الله

صلالله عليه وسلٍ اذا سلاملنصلاة لمعد الامقدارماقول اللهم تأانلسلام ومنك السلام

شياركت اذا الجلال والاكرام كافى كشف الاسرار قال الزروق ذوالجلال وكالراام

هو الذى لهالعظمة والكبرياء والافضال التام المطلق من عرف انه ذاولال وكالراام
هابه لكان الجلال وانس به لمكان الكاراام فكان بخينوف ورجاء وهو اممالله الاعظام |

الجزء السابع والمعرون
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جان ك»الذى م فى نظيره فى حميع الوجوه وقال بعضهم اى قبل ابادلامنتين دلعلهم
ذكر المنتين قال فكىشف الاسراد كرر ذلك زيادة فىالتشويق وكتيأدا للرغبة وفيه
انه لبس بشكرير لان الاول فىازواج المقربين وهذا فىاذواج الازان والّ عدن اكب
ان المؤّمن دوج التلكيةسس و الف كن ألا حورا ا« فبأىل 2رككنا 0

معاهاليست كنم الدنيا اذقدتطمث المرأةفىالدنيا ثمتروتيها تعداور نعباكو
 5منطيب وصالها ويالها منحدما وبراعة حمالها لاشدر احد على حكابتها ولاسلع

وصف الى نمايتها والعقول فبها حبارىوالقاوب سكارى متكئين © حالصاحبهمحذوف
يدل عليه الضمير فقىبلهم © علىرفرف  #اما اسم جنساواسم حم واحده رفرفة قبل

هو ماندلى نمالاسرة من على الثياباوضرب مانلبسط اوالوسائد قالفىالمفردا تالرفرف
ضرب هانلاب هشه بالرياض انتهى ومن معانى الرفرف الرياض وكان بساط انوشروان
ستين ذراءا فستىين ذراعا ببسط له فىانوانه هنظوما باللؤللؤ والجواهى الملونة على اأوان
زاهلىريم وينشر اذا عدمت الزهور وفالقاموس الرفرف ياب خضر هذ منها الحايس

ونبسط وفضول اابس والفرشوكل مافضل فى والفراشوالرقيق منالديباج «#خضر»

نعت لرفرف مع أخضر والخضرة احد الالوان بايلنبياض والسواد وهو الى السواد

أقرب فلهذا اسمى الاسود أخضر والاخضر أسود و8عبقرى  #عطف على رفرف

والمراد الجنس ولذا وصف بالمع وهو قوله  حسان 6ه حملا على المنى وهو جمع حسن
والسقرى هنوب الى عبقر “زم العرب اله اسم بكلثدير الجن فينسبون اليه كلشى'

حب وقال قطرب ليس هو مناانسوب بل هو ,مزل كرمى وت قال فىالقاموسعبقر

موضع كثير الجن وقرية 'نياءها فىغاية الحسن والعبقرى ضرب مكنالبعسبطاقرىانتهى
وفىالمفردات قلى هو موضع للحن ,نسب اليه كل نادر .ن انسان وجيوان وأنوب قالالله
تعالى وعبقرى حسان وهو ضرب مانلفرش جعلهالله مثلا لفرش اللنة وفىالتكماة عبقر |

اسم موضع يصنع فيه الوشىكانت العرب اذا رأت شيأ نسبته اليه فخاطهمالله على عادتهم
وفىفتح الرحمن العبقرى بسط حسإن فبا صور وغير ذلك والعرب اذا استحسذت شيا
واستحادته قالت عبقرى قال ابن عطة ومنه قول النى عليه السلام رأبت حمر بن الخطاب

فالنام يستق من بثر فم أر عبقر يشارى فريه اى سيدا يعململهوقيل عبقر ارسمجل
كان بمكة تخذ الزرابى ومجيدها فنسب اليه كل ثى” جد وحبسانلفارسيه وبساطى قيحتى

درغايت نيكوبى قوله تعالى فىالاولين متكثين على فرش بطائنها من استبرق وثرك ذكر

الظهارة ارفعة شأنها وخروجها كعوننها مدركة بالعقولوالافهام وفىالاخريين متكثين

خرضفر وعبقرى ويه يع تاوت مابينهما لواقلاستيرق ديبا ج والعقرى موثى
على رف

| والدساج اعلى منالموثى قال ابن الشييخ الرفرف فراش اذا استقر عليه الولى طاريه من
جرسولالله
فرحه وشوقه اليه ميا وثمالا وحيمًا بريده الولى( وروى ) فىحديثالمعرا ان
عليه السلام ليلخاشكرة المانبى جاءء الرفرف فتناوله من جبريل وطاريه الى سيد العرش |

ف(ذكر )

'
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يش
روكه
دعمت
|(ودوى الجن هلن تحن الناعءات فلانبأس ي)عنى مايم بان

عى شويم

(حن الخالدات فلانديد )
)عنى مايبم راضى كه عضب عكىام ن
 (:الراضيات فلا تسخط ي

يعنى مابيم جاويدكه هلاك عمى شويم ( طون لكمثناله وكان لنا ) وقىالاثثر اذا قهلذنه
المقالة اجابهن المؤمنات هن نساء الدنيا نحن المصليات وماصليان ونحن الصاماتوما صمان

ونحن المتصدقاتوما تصدقتن فغلبهن والله علدنهن وفيه سان ان هاتين المنتيندونالاولين
لانه تعالى قال فىالاولبين فيصفة المور.العين كانهانلياقوتوالمرجان وفىالاخريين فين
خيرات :خسان ولس؛ كل خسن كسنالياقوت والمرحان .قال فالىتأؤيلات النجمية فين
خيرات حسان ال

الفاضلات والمكاشفات العاليات ويجذ الوصف ايضا بدلء على

اجننة المقربين افضل ٠نجنة الابرار واستاب العين لان غرزة تلك الكنة الفناء واليقاء
ومرة هذه اطنة اناد ونحسين الاخلاق 00فأى الا ربكما #تكذبان » وقد انم

عليكم ما به تستمعون منالنساء © حور  #بدل من خيرات جمع حوراء وى البيضام,
ووصفت فىغير هذه الاابة بالعين وهى جمع عبناء يمعنى عظمة العين وقال بعضهم شنديدة

سواد العين يعنى سباه جشمان اند ف مقصورات فىاحْيام  #قصرن فىخدورهن وحبسن
ق
(ال الكاشنى ) ازحشمهاى سكا نكان نكاه داشته ودرخيمها بداشته ٠ وفه اشارة 3:

انون لاظهرن لغير الحارم وان لمتكن انة دار التكليف وذلك لانمن ملناقبليإسر

وهى تصان عن الاغيار غيرة عللها شَالامرأة قصيروةقصورة اى مخدرة مستورة000

ومقصورات الطرف على ازواجهن لاسغين بهم بدلا والاخيام جمع خيمة وعى القبة

المضروبة عالىاعواد هكذا حمع خيام الدنيا وهى لاتشيهخيام النة الا بالاسم فانه قدقيل
ان الخيمة من خيامهن درة يحوفة عرضها ستون ملا فىكل زاوية هنها اهلون مابرون
الا حين يطوف علاملممؤمنون وقال ابن مسعود لكل زوجة خيمة طولها سستون ميلا ٠
وكفته اند ماد خانهاست يمتى مستوراتفالحجال ٠ ولوخانة بود براىداماد وعروس.

قال فىالقاموس الحجلة محركة كالقبة موضع يزين بالثباب والستور للعروس والمع جل
ومخال قال اليقلى رحمهالله اولصله جوارى جنانه التى خلقهن كدمة اوليائه لوبأسهن

لباس نوره وأجاسهن على سربر انسه فىجخال قدسه وضرب علهن خيام الدر والياقوت
عنامرنفين
لجه
اوا
ينتظرن از

ك
لعن
سهن
مَظار
والمؤمنين المتقين لايهسرفن انصارهن فىان

الاولياء منازواجهن الىغيره وفىالا يةاشارة الىان الاسماء تنقسم بالقسمة الاولىقسمين
بعضها كونية اى لها مظاهى فاىلكون وبعضها غير كوئية اى ليس لها مظاه فىالكون
بل هىهالنمستأ “رات الشبية كماجاء فىدعاء النى علةالنسلم الهم انى اسأ لك بكل اسم
بيشت ابصجك أوأتزلنه فى كتايك اوعلمته احدا اواستا 'رت ه فىعلنيلك 0
صهم
هه
وقوله حور مقصورات يعنى ان خمصنائصهاتين اللْنتين ان فهما مءانىوحقائقماظهرت

مظاهرها فهىذا العالم بل بعد فىخيام الغيبالمكنون فىجنةالسر ف8بأى الاء ربكما

تكذبان » وقد خلق .منالم ماهى مقصورة ومحبوسة لكم فيلطممنهن انس قبلهم ولا
بيك الببان 0س

7
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وقتؤاء:زم معنن" اتتالرانيا والآا الكل اقابقلة.نفك وعز! لهذاقل الو حينه ,رلجهه
من حلف لابأ كلفاكهة فأكل رمانا اورطبالم يحنت لخلافا لصاحبية يعنى ان أباحنيفة
لنف أنلايأ كل فاكهةفأ كلمرا
حث م
لانجماهمامن الفا حكهلةاف صاحيه وغيرها فلا بحن
اوؤّماناغتددوكذا الى عتدهو الساوامق جعلهمامن الفا كهةاهماع متمق ينها

بيانا لفضلهما كا م" |نذاوقد سبق نيان النخل مفصلا قال ابن عباسرضىالله عنهما تخل

الإنة جذوعها زعد أخضر وكرما ذهب احمر وسعفها كسوة لاهل النة منها مقطعاتهم
وحللهم وثمرها امثال القلالاوالدلاء اشد بياضا من اللبن واحلى من العسلوالين من الزيد
ليس ل حم كلازعت مرة عدت هكانها اخرى والمارها تحرى فى غير اخدود والرمان
ملناشحار التىلانقوى الا بالنلاد الحارة ( روى ) عن ابن عباس رضوالله عنهما مالقحت
ا

رمانة قبط الانحية من الْنة وقال الامام على رضىالله عنه اذا ١كلتم الرمان فكلوه ببعض
شُحمه فانه دباع للمعددة وما من حمبة منه هم فى حوف مؤهدن الا انارت قليه واخرجت

شيطان الوسوسة هده اربعين نوما وفىالخحديث ( من اكل رمانا انارالهه قلبه اربعين نوما )
ولا ين مافى حرم الرمان مع انار املنلطافة واجوده الكبار الحاو الملسر وهو حار

رطب يلين الصدر والحاق ومحلوا لمعدة وفع من الخفقان ويزيد فىالاءة وقشيره هرب

منه الهوام وفىالتأويلاتالتحمية يشير الى ضعف استعداد اتاب العين بالنسبة االلىمقريين
لان الرمان للدواء لاللتفكة وتميئة الدؤاء فىالبيت ندل على ضعف مما ج .سا كن البيت
©ين خيرات
©بأى آالاء ربكما تكذبان  #حيث هيألكم مابه تتلذذون هن الفواكه ف
ف
| حسان  6صفة الخرى لطنتان كاملة التى قبلها والكلام فىع الضمير كالذى مي فها مص
لذى ععنى اخير لماجمع فشلاال فيه
وخيرات مخففة هن خيرات حمع خيرة لان خاير

خيرون ولاخيرات ومعناها بالفارسية زنان بر كزيده » وقبليفى تفسير اخيرات اى لسن
بدمىرات ولا برطت الدص النقن والبدر بالتحريك الذئن فاىلفم والابط وعيرها ولا
متطلءات التطلع جشم داشتن ٠ وقولهم عافى الله من لمبتطلع فىفك اى لبمبكتعلقامك
( ولا «تشوفات ) التشوف خويشان اراسكن وحثم داشئن ٠ ويعدى بالى وفى القاموس
شفته اشوفا اجلوته 'وشيقت الكازية 'نشاف إزينت وتوف لزن :والى:اعخير تطلع ومنالسطح

)ال ذرب كفرح ذربا وذرابة فهو ذرب حد
تطاول ونظر وأشرف (ولاذربات ش
والذربة بالتكسر السليطة اللسان ( ولا ساءطات ) السلط والسليط الشديد والطويلاللسان
وكتاب
و(لا طباحات ) َال طمح بصره اليهكنع ارتقع والمرأة طمحت فهى طاع ك
(ن
سا
حارث
وافات فىالطرق ) اى دو
اط(
لوز
ونش
|ال

) جمع حسنة وحسناء اى حسان

| الاق والطخلق يعنى نكو رويان ونيكو خويان ٠ وهن منالمور وقيلهنالمؤمناتالخيرات

وبدل على الاول مابعد الااية وفىالحديث ( لوأن امرأة من نساء اهل الهنة اطلعت على
السموات والارض لاضاءت ماسْهما ولملا'ت ماننهما رحا ولعصابئها على رأعها خيراءن

الدنيا وما فها ) وروى لوأن حوراء .زقت فى محر لعذب ذلك البحر هن عذوية ريقها
-

( ودروى)

0
شعفت
فت لأأ

١

ل
محمالدينفى تأوبلانه شعن الى حبق _الازرزار

ش
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مين بالاجمال الصححة والاقوال المدتشية

الناظرين االلىمراتب السنيةالطالبين للمراتب والمقامات العلية يعنىان لهم جنتين مندون
جقى المذكورين اعق الفانين عن نا سوتسهم والباقين بلاهوبته  2فبأى الاء ريكما

تكذبان » مما ذكر منالمنتين ف مدهامتان  #صفة تان شَال ادهام الشى” يدهام
ادهمامافهو مدهام اسود وى ناج المصادر فىباب الافع.لال الادهيام سياه شدن لان الدهمة

بالم السواد والادهم الاسود ومنه قوله تعالى مدهامتان اىسوداوان يعنى علالوتما دهمة
دة
وسواد من شدة الخضرة والرى وان شئت قات خضرا وانتضربان الى السواد شمن

الخضرة وبالفارسية دوهشت سبز از بسيارنى سبزى يسياهى رسيده والنظر الى الفضرة

يجاو البضر م قال عله السلام ثلاث محلون البصر النظر الى الخضرة' والى الماء الجارى
والى الوجه الحسن قال ابن عباس رضوىالله.ءنهما والاهد عند النوم وهوالكحل الاسود

واجوده الاصفهاى وهو بارد يابس ينفع العين ١ كتحالا وشوىاعصاما وعنع غ)ا كيرا

منالا فاتوالاوجاع مها الشيوخ والعجائز وان جعل معه شى” منالاسك كانذايةفىالنفع
وبنفم من حرق النار طلاء مع الشحم ويقطع النزف وهام الرءاف اذا كان من اغشسية
الدماغ اولفحديث( خيرا كالكم الامد بنبتالشعر ومحاو البصر )م فىخريدة العجائب
وفى قوله مدهاءتان اشعار بأن الغالل على هاتين النتين اللنات والرياحين المنسطة على

وجه الارضوعلى الاوليين الاشحار والفوا وكدهلهذا علىفضل الاوليين علىالاخريين

قال فالتأويلات النجمية يشير به الى غلبة القوة النبائية على اصحانٍ هاتين المنتين وحم
اصحاب العين والى غلية القوة الروحانية على اماب اللطنتين الاوليين لان فكهمثارة
الاشحار والفواكه وهم المقردون ف9يأى آلاء ربكما تكذبان  6حرث تع ابصارم
مخضرة نيانات هاتين التتين واتفع انوفكمبشم ريا حبنهما قالالفقهاء اذا قرأ فىالصلاة
ابة واحدة 1

كاك حر

واحدة نحو قوله تعالى مدهامتان او<درف واحد حمق وص ون فان

وىةءنها اد عندا لبعض فالاصح اله لاجزى عفنرض

لق اد لانه لايسمى قارنا

لان يالةززااءة ضم الحروف والكلمات بءضها الى بعض فااىترتيل ف9ب8ماعينان نضا<تان ©

شال نضحه كنعه رشه ونضخ الماء اشتد فورانه يمننبوعه كافىالقاموساى فوارتان بالماء
شدء
لاتنقطعان وبالفارسية جوشنده ببأيعنى هجنردازو بر داريد دجيوكر

وهذا يدلايضا

على فضل الاوليين على الاخريين لانه تعالى قال فىالاوليين عينان مجريان وفى الاخريين
نضاختان والنضخ دون الجرى لان النضخ هو الفوران وهو تحقق بان يكون الماء محيث
كلا اخذ منه شى فار آخر مكانه ولايكن هذا القدر فىجريانه فلاشك ان الجرى ابلغ
منه وقال ابن عباس رضىالله عنهما نضاختان بالمسك والعنبر وقال الكلى بالخير الم كه

«#فبأى الاء ربكما تكذبان » حرث محصل لكم الرى منشراب ينك العينين ف©هما
فكاهة وتل ورمان © عطف

الاخيرين على الفاكهة كعطف جبريل ومكائيل على

الملامكة انا لفضاهما فان تمرة النخل فا كهة وعَدَاء والزمان» بالفارسة أثار »دق كهة |

المزء السابعوالعشرون
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كل أونحين فانالللايضيع اجر|السنين ( حكى ) ان ذا النون المصرى قدس سسره رأى

يجوزا كافرة تنفق الوب للطيور وقت الشتاء فقال :١هلال هنالنى فقالت افعل قيلن
اولم يقبلثمان وهأعادد جوم الكتليةةغتاات .باذ :اللون :لعتين إلى تسترا لاضن الشقلة

منالطلبة ( وروى ) ان مخاوقا مهيبا اعترض فى طريق الحج فنع القافلة عنالمرور فقال

بعضهم لعله عطشان فأخذ بيد سيفا وبد قربة ماء <تى دنا اليه فصب فىفه قربةالماء
حتى ارتوى وفغاب ثماله نام فىالرجوع منالحج فلما استيقظ رأى القافلة قد ذهبت فى

لك الميرة جاءه رجل معه راحلة وأمء بالقيام فركها حتى لق
وحنذًا فاىلبريةوتفى
ماء  0وروى )  4عا
ةىالشر
الحجاج فأقسم عله من هو فتاك انا الذى رفعت عبطث
أعطت لقمة لاسائل فاخد ذئب ولدها فىالصيحراء فظهر شخص قا لالجة من ثمالذهب

واعطاها اياه وقال هذه اللقمة سَلِك اللقمة قال الحسنالاحدان أن بم ولاخص 65
كالمظرو الرعع والشمس القن قال بعض اهالتحقيق الطنة جزاء الاسمال واماجزاء
التوحيد فرؤيةالملك المتعال فذكرالله تعالى احسن صنوف الاحسان ( بروى ) انالعذ اذا

قال لااله الاالله أت اى هذهالكلمة الى فته فلاتمر على خطيئة الانحتها حتى مجدحدنة
مها تتحليق :الى متها واغن الى در راشي انلطبه :قال! ياوسوالا اللدلق بعلب نلا نخيدلق
الحنة وساعدنى عنالار فال عليهالسلام اذا حملت سيئة فاعمل ينها تحسقة أفاعال يدعو
امثالها فقال يارسولالله لااله الاالله مناإسنات فةالعليهالسلام هى احسن المسنات ويكق

ففشرف التوححدان الابمانالذى هو اصل اأطامات ومنو برالقال الذى هو حل نظرالحق
وتصفية الباطن مكندار السوى اما محصل به فبأى الاء ريكما تكذبان  64ملعنمه

الواءلة فىالدنيا وال

خرة ومن دونهما جتتان » مبتداأ وخبراى ومن دون ينك

المنتين الموعودتين للخائفين المقربين جنتان أخريان لمدونهم من ااه العين فاائفون

قسمان المقردون واصدابالعين وهم دون المقربين محسب الفضائل العلمية والعملية فدون

يمنى الادنى متية ومئزلة لامعنى غير فالمنتان الاوليان اافضللامخنريين كفضل اقربين
عالىاءرار وقبل لس دون منالدناءة بل منالدنو وهوالقرباىومن دون هاتينا تين
الىوالعرشاى اقرب اليه وارفع منهما وحمله ب.ضالمفسرين علىومعنىالغير(ماقال الكاثفى)

اكلهتم بارلةوبؤشتان/اول ).اززونك
ويجزابن لوستا ن كنهذكو رشت دأوانوالتان:انايكولتك و
سفرار
لباكش
ااح
براى سابقّانوايندو بوستان ازنقره برأى اصعابين ٠ واطلقهما ص

حيث قال مندون اللنتين الاولبين جنتان أخريان جتان هن فضة ١نيتهماومافهما وجنتان
مذنهب

سهما ومافمهماو لكل وجل واضأا :من اهل اللنةحنتان احداها<زاء»لهوالاخرى

ورنوهاعن الكفارو قل لكل واحد منهماربع جنان فالىلهات الاريع ليتضاعف|ه السرور
|بالتنقل من حنة "إلى جاة 'ويكون امتع لآنة ابعد مانلملل فياطبع عليه النشة وحملة معانى

من دونهما فوقهما اومن دون صفتبهما اوهن دونهما فىالدرج اوامامهما اوقباهما ( وفلاة
ل وميل شغى الى اميال ) ويؤيد مع الادى مرئية قلوالشيخ |

(جمالدبن)

سورة الرمن
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النار اصلا وفىالطب اجود اليواقبت واغلاها قيمة الياقوت الرمانى وهوالذى يشاب اهلنار
فيلونه ومن نتمهذهالاصناف أامنلمطناعون وانعمالوناأسمن ايضامن اصابة الضّاعقة
والغرق ومن حمل شيأ منها اوتحتم بكاهن «عظما عندالناس وجبا عندالملوكواكل معجون
اللاقوت يدفم ضرر السم وبزيد فىالقوة ومعنى الا يةمشهات بالياقوت فحمىرة الوجنة

والمرجان اى صغار الدر فبىياض البشرة وصفائها فان صغار الدر انصع بياضا مكناره

وقال قتادة فى صفاء الياقوت وساض المرجان ر(وى ) عن أبىسعيد فى صفة أهل اللنة
عن رلساولله صلىالله عليه وس لكل رجل منهم زوجتازعلى كل زوجة سبعون حل
رةى
 3ني نيلي ودمها وجلدها وعنه عله السلام اولزمة تدخل اللنة علىصورة

كهم ك
وا”ش
القمر للة البدر والذين على اثر
كدب

اضاءة قلوهم على قلب رجل واحد

لااختلاف ينهم ولا باعض لكل امرئ” منهم زوجتانكل واحدة منهما برى ع :ساقها
ينكز اوعشما :لاإسقمون :وعلتاخطون :ولااسضقوان
موقرا لهااامة اللشن :عدون اس

|نهم الذهب والفضة وامشاطهم الذهب و.وجور امهم الالوة وريحهم المسسك وعنه
ونراء سبعين حلة من حرير أ
عليه السلام ان المرأة من اهل الطلنة ليرى :سياض ساقها م

ونخها انالله سول كا“من الياقوت والمرجان فاما الياقوت فاه حر لوادخلت فيهسلكا ثم
وه مون بان المرأة مانحور الغين لتلبس سبعين
انتضفعة الؤأنتة مورناثه:وقاكعتر ين

حلة فيرى ع ساقها منقدامها كا يرى الشراب الاحمن فى الزجاجة البيضاء « فبأى الاء |
ريكما تكذبان ه منالمالمتعلقة بالنظر والغتع وفيه اشارة الىان هذه الحوراء العرفانية |
والحسناء الاح_انية ياقوت نحليات البسط والانششراح ومرجان تجليات اعمال والكمال

جان
رطرة
لةمالف
كنطاراو
لمطنافة الوجنة كالياقوت الاحمر وه

الابيض فأى الاء ربكما أ

جلزاء الاحسان الا الاحسان  #هل يجى' على اربعة |
تكذبان ابالمشيه ام بالمشيهبه و ه

اوجه الاول ممحنى قكدقوله تعالى هل أنى والثانى عمنى الاص كقوله تعالى فهل ام '
منتهون اى فاتهوا والثالث يمنى الاستفهام كقوله تعالى فهل وجدثم ماوعد ربكم ا
والرابع يعنى ما الجحد كأفى هذه الا يةاى ماجزاء الاحسان فالىعمل الا الاحسان

فىالثواب وعن انس رضىالله عنه انه قال قرأ رسولاللهعليهالسلام جهزلاء ال م قال

هل ندرون ماقال ربكم قلوا الله ورسوله اعلم قال.شوله هل جزاء ءن انعمت عليه:عرفت
العاف لاز لكف وجوبعر كت عع و(ل الكاعق) جاشطل “إنت! نيك
جزاى نيَى نيكست بجسا دهند طاءاترا درجات ومكافات كنتد شكرهانزياد.ونفوس |
را شرح ونودرا شَبول ودعارا باجابت وسؤال بعطا واستغفاررا يمغفرت وخوف دثيارا |

بأمن آخرت وجزاء فنا فىالله بها باالله
هك

درراه

حبست

شكزىا

1

يافت

انار

لمكا

در

ها

هكرىا شمشير شوقش دمر بريد ٠ هيووصل ازدرختشوق جيد
فغاية ال
ااحس
لانم
عي
ند

الفناء فىالله وهوالمولى اعطاء الوجود الْقانى اياه فعليك بالاحسان

انه“ اولتاالبعمدبرون
سي

سس
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الذى جعلك زو حى وجعلنى زوجك وقصر الطرف ايضا م عن الجناء والغنيح ه وجون قضر ..
الطرف

كفبطان مبشى نازئنان
البزوف للككا

بر معذاى حبا وعبح لوت معنى  قاصرات

اننا :ازوراو الشكستة حثمان اند ٠ وقدغال المعنىقاصرات طرف غيرهن علهن اى اذا

راهن أتحدجلاموز طرفه الى غيرهن لكمال حسون ف م يطمنينانس قبلهم ولاجان 6
أخملة صف لقاصرات“ العاف لان اضافتها لفظية هَالَطعت المرأةة منبابُضرب اذا افتها 
بالتدمية اق الخ كارما فالطحث اماع اللؤذىّ "الى خروج دم الكر م اطلق على كل

ماع طمث وان كن معه دم وفىالقاموس الطمث المس والمدنى لبمعس الانسيات احد
مالنانس ولا الجءات أحد مانن قبل ازواجهن المدلول علهم بّاصرات الطرف يعنى

وان يا أرائ انل امقلالاد ادطتك ادي نامز ايفان وإيسلاء أباشتنا بانوانتكاؤاق
حجن «قرراند جن

باشد ٠ فهن كالرياض الانف وه الى

نز دراشان تصرف 0

تلرمعها الدواب قط وفيه ترغيب لتحصياهن اذالرغية للابكار فوق الرغبة للثيبات ودليل
على ان .الجن من أهل الإنة وانهم يطمثون كا يطمث الانسفان مقام الامتنان شتضىذلك
ااذلولم يطمدوا كن قبلهم لحمصل لهم الامتنان به ولكن لبس لهم ماءكاء الانسان بل لهم
هواء بدل الماء ونه محه.ل العلوق فىارحام اناثهم مافىالفتوحات المكية وهذا يستدعى أن
لاتصح المنا كة بينالانس والحن وكذا العكس وقد ذهب الى ها حم غفير من العلماء
منهم صاحب كام المرجان واما قول اءنعياس رضى اللهها القروالا امناللالنه
نهنا سرقة الها الدك مطان فحملت

ورسوله مهماأ  1الرجل الها وص حائض ذا

غخاءت باللنث وكذا قول مجاهد اذا جامع الرجل ولم يسم انطوى الان على احليله طامع

مءه فلا يدل دلالة قطية على أن حماعهم كماع الانس وان هن جاعهم الانى #صل
الفأآق ريكفنه 31/9:عل #تنككة الوم ممه لتك اللاطع,واغداءالتدبيةه كفك الشيطاق
افلىطعام الذى العميلسميه وتو فهوه افساد بالخاصية واضرار با يدق مقامه والعم
عندالله تعالى ثم ان هؤلاء اى قاصرات هن حور اطنة الاوقات فها ماستذلن ولم عس-ن
وهذا

قول 6

عير 2

وقال الشعبى والكانى و ا

الدما الى م جامعهون إعد النعأة اأثانية

م ن هذه ام لتقيس

09فىالدسا سات اوابكارا  9فنأى الا كينا كنا

لقتع نفوسكم وفيه اشارةالى أن فىالخناتلافانين فالله الباقين به حورا املتنحاءاتالذانية
والمغارف

الالهية

على غير ارباءن
و>كثافة طيخم

والمحكم

00

| يطلععامن

مددتورات

20ن

الاع.ار لاسر جن ولا لظي رن

ع.ون

١نس الروح ولا حان النفس

كاعبن ال.اقوت وار حان  4صمة

ليقام

مم وظلمة تفسهم

لقاصرات الطرف

المرحان واما الناقوت فهو حدر صلب شديد اليس س0

صاف

قدسيق

منه احمر وايض

سان

و

واخضر وازرق وهو حر لاتعمل فيه اذأر لقلة دهثنته ولابْقب لغلظة رطونته ولاتعمل
فيه الممارد لصلانتّه بل زاذاد مس عل )| ع
الاحمر ولعده

0

الامالى والايام

الادفرا صير على النار هن 000

اصنافه

وهو ع

واما الاتصدر

قليل الوجود 5
مله فلاصير له على

ا(لنار)
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حلوة ولاصرة الاوهى فىالنة ّحاتلمنظلالا انه حلو وذلك لان مافىاطنة خلقمن حلاوة

جلاد
وف
بامات
الط

رة السيئات كزقوم جهنم ونحوه ولكون
رقامن
مخلو
فبا المر ال

المنة داراخجال لا«وجد فها اللون الاسود ايضا لانه من انار الجلال واطملة دفة اخرى

لمتتان «لفبأى آلاء ربكم تكذبان  6اى من هذه النعاللذيذة فل متكئين  #حال من
الخائفين لان مخناف فىمعنى امع والمعنى محصل لهم جنتان متكئين اى جالسين جاسة
الملوك جلوس راحة ودعة معت.دين  8على فرش * ججع فراش بالكسر وهو مافرش

ويسسط ويسة.هد لاجلوس والنوم « بطائنها  6حمع بطانة وهى بالكسر مانلثوبخلاف
توب
سعق
ا ي
نسعن
موي
ظهارته بالفارسية استر مهناستبرق 64قرأ ورش عننافع ور
يرق
يحذف الالف و كسر الزون لالقاء حركة الهمزة علها والباقون باسكان النون وكسر
الالف وقطعها والاستبرق ماغلظمن الدباج قيلهو استفعل منالبريق وهوالاضاءة وقيل

املنبرقة وهو اجماع الوان وجعل اسما فاعرب اعرابه وقد سبق شرحه فالدخازوالءنى
مدينباج مخين وحيث كانت بطائنها كذلك فظانك بظهائرها يعنى ان الظهارة كانت

أشرف وأعلى  5قال عليه السلام لمناديل سعد بن معاذ فىاطنة احسنهن هذه الحلة فذكر
المنديل دون غيره شبها بالا'دنى على اعلالى وقبل ظهائرها من سندس اومن نور
اوهو نما قالالله تعالى فلا تعلم نفس ماأخق لهم مزقرة أعين #و8جنى النتين دان
اج اسم ععنى انى كالقيض ععنى المقبوض لقول على رضىالله عنه

هذا جناى وخياره فيه

٠

وكل جان يه الى فيه

ودان منالدنو وهو القرب اصله دانو هثل نازو اى ماتحتنى من اشحارها من القار قريب

بناله القائم والقاعد والمضطجع وبالفارسية وميوهُ درختان ان دوهشت نزديكست كادست
قائم وقاعد ومضطحع بدان رسد وقال ابنعباس رضوالله عنهما تدنو الشجرة حتى يجتبها
ولىالله ان شاء قاتما وانشاء قاعدا وانشاء مضطحعا وقال قتادة لابرد بده بعدولاشؤوك ٠

ه
كىيكه
تكسان
وكفته اند

دارند وميوهأروز كنند شاخ درختسرفرو دارد وان٠يومكه

خواهد بدهان وى درايد ٠ يول الفقير النبعد انمانشأمن كثافة المسم وكلثاافة
فىالنة واهلها اجسام اطفة نورانية فى صور الارواح وقد قال من قال ( مصرع ) بعد
متزل سود درسفر روحالى ٠ وايضا ان الطامات فيالدنيا كانت فى مشيئة المطبع فتمراخا

ايضا فىالانة تكون كذلك فيتناولها بلا مشقة بل لاتناول اصلا فانسهولة التناول نصوير

لسهولة الا كلفتلك الغارتقع فيالفم بلا اخذ علىماقالالبعض  8فبأىالاءربكما تكذبان»
من هذه الآلاءاللذيذة الياقة  فون  6اىفىاللنان المدلولعلها وله جتتان لما عرفت
اهما لكل خاشين مانلثقلين اولكل خائف حسب تعدد عمله وقد اعتير المعية فقوىله

متكئين ق8اصرات الطرف » من اضافة اسم الفاعل الى منصوبه نحخذة! ومتعاق القصر
وهو علىازواجهن محذوف للعل به والمءنى نساء شَّصرن ابصارهن علىازواجهن لاسنظرن
الى غيرهم وتقو لكل منبن لزوجها وعزة ربى ما أرى فىالنة شأ أحسن منك فالجدلله

الجزءالساب وعا لعشرون

5١ 5ه

ولامخزنوا وأبشروا بالنة

اندو غلتبان :سير /آبد روذى ٠ دركار غريبان نظر ابد روزى
ترسند كاترا واندوه كتائرا جهار مشت است دومهشت سيمين ودو هشت زرين ٠ م قال

|نّهما ومافهما رامت
|نهما ومافهماوجنتان من ذهب ن
عليهالسلام جنتان مفنضة ن

التجمية يشير الى من مخاف هقام الشهود اشَاء على نفسه لانالشهود المقيق فنى الشاهد
فلمشهود وسقيه بالمشهود هوخن صىأتب المشاهدة اذلالذة فىاو ع
ناهديته ا
ش

 87أشار عليهالسلام بشوله اللهم ارزقنا لذة النظر الىلقائك وهذا المعنى كان شَول

لعائشة رضىالله عنها حين يغيب عن حككسلهينى امير اءلتبليغ والارشاد وقوله جتان
اى جنته الفناء فىنعمة المشهود وحنة البقاء بالمشهود قوله مقام ربه اى مقام شهود ريه

محذف المضاف فابلااىءربكماتكذبان مننعمة الفناء فىالله ونعمة البقاءبالله هؤذواتاأفنان»
صفة جإنتان ومابيهما اعتراض وسط هما نذها على ان تكذيب كل مانلموصوف والصفة
موجب للانكار والتوبيخ وذوانا تثنية ذاث يمعنى صاحية وفى لأنيتها لغتانالرد علىالاصل
فان اصلها ذوية لانها مؤنثة ذوى والتثنيةعبىاللفظ أن هال ذانا والافنان جع فىنذاوانا
انواع منالاشجار والقار اوجمع فنن وهوالغصن المستقهم طولا اوالذى بنشعب هن فروع
الشخرة اى ذوانا اغصان متشعية من فروع الشحرة وتخصيصها بالذكر لانما التى نورق
وتثمر وتمد الظل وتمتنى منها الغار يغنى ان فىالوصف يذكيرالها على سديل الكناية كانه
»س فيا ثى” قبل
لني
وذبا
| قبل ذوانا اوراق واثمار واظلال ف9بأى الاء ربكما تك

التكذيب 8ه فهما عينان تحربان» صفة اخرى نتان فصل بينهما بقوله فبأى ال مع انه
لميفصل به بين الصفات الكائئة من قبيل العذاب حيث قال رسل عليكما شواظ هننار
5

مع ان ارسال اانحاس غيرارسال الشواظ اىفىكل واحدة منهما عين من ماء عر

سن جرخ اكيف] يدنام صابتيا افلىإغالى والاتبتافل .للااعاخ :من يوصد ب انثار«الية 3:

حذف المفعول وق لل نجريان ٠جنبل ممنسك عنابن عباس والحسن رضىاللهعنهم تجريان
بالماء الزلال احد اها التسنم والاخرنى السلسبلل وقال ارناوبلكوراق رحمهالله فيهما عينان
نحريان لكمنانت عيناه فىالدنيا تجريان من مخافة ىااللله تعالى
يران ازذوسبرتحشمة ديده جوى ٠ وو لاشئ ذاوى نز حورت يشورى

ولاه خداب اجرؤوى «كسن ١كار نه كناء:ام شف تن ال
© فبأى الاء ربكما تكذبان  #وفيه اشارة الى أن فىجنة الفناء عينا مجرى فيها ماءالحياة
وه البقاء بعد الفناء وفى جنة البقاء عينا حرى فبها ماء العلموالمعرفة والحكمةواليقاء بعد
الفناء يسستلزم أنواع المعارف والحكم واصناف المواند وام قتاى :اللاء يكنا يكيان
ابسإححاب السكر والغيبة ويا ارباب الصحور والحضوك فالتأويلات النجمية  8فهما من
كل فاكهة زوجان  #صنفان معهود وغريب لمبره احد ولم يسمع اورطب ويابساوحلو

وحامض ويقال لونان وقبل فىالمنظر.دون المطع وعن#ابن عباس رضى اللهعمهما مافىالدييا

ح(لوة )

5
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سورةالر حمن

ال الاستاذ القشيرى رحدالله جنة |
ق٠
وكش
وددميان هرباغ سراهاى خوش وحوران دل
معجلة هىلذة المناجاة والتلذذ بحقائق المشاهدات ومايرد على قلومهم من صدقه الواردات |

وجنة «ؤجلة وهىالموعودة فىالآ خرة وفى بحرالعلوم قبل جنة لاخائف الالبى وجنة ؤ
للخائف اللنى لان الخطاب لاثقلين وفبه نظر لقوله عليهالسلام ان مؤمن المن لهم نواب
وعلهم عقاب ولسوا من أهل المنة مع امة عمد هم علىالاعراف حائط الْنة تجرى فيه

الانهار ونشيت فيه الاشحاروالغار ٠ ول الفقير قدسبق فى أو آخر الا<قاف انالمذهب

النجن فيحكم بنى آدم ثنوابا وعقابا لمانكهلمفون مثلهم وان لمتعلم كيفية ثواهم فارجع
الى التفصيل فىتلك السورة  8فبأىالاءريكما تكذبان  6قال محد .نالحسن رحمهالله
روع فقلت انظروا همونفقالوا رسولالخليفة
بيناكنت ثائما ذات ليلة اذا أنا بالياب يشدق

طاءللااقإختكه عزولازواح -فقت وامطنك اله :فلحاراخلت غلية .قال ادعوتك ط
الألة: :ان
دت
شصهقد
امعمد يعنى زبيدة قلهلاتانىامام العدل وامامالعدلفىاطنة فقالت انكظالم عا

لنفسك بالمنة فكذبت ,ذلك علىالله تعالىو حرمت عليك فقات له ياأهيرالمؤمنين اذاوقت
قَّمعصية فهل تخافاللَ فىتلك الحال او بعدها فقال اى واللَه أخافه خوفا ةبش زفتالت]1

:قا .وابه اتخنتان .فلاطفئئ مضق
ألاأأيان املنتإعدم ذلالجلة الوأححبةة قال اتغالى:ؤللح حاف م
بالانصراف فلما رجعت الى دارى رأيت البدر متيادرة الى قال بعضهم هوالمقامالذى هوم

بين يدى ريه يومالقيامة عند كشف الستور وظهور حقائق الامور وسسكوت الكل من

الانياء والاولاءلظهور القدرة والخبروت فلابد هنالخوف منالقيام فىذلك المقام
وهاق رنخَانهك ةا وو ندا وانداانهنهانة اكه
تخيوؤحاكن
الإقائن عأ الات تن"يكنا ومكلفتهادى :دتزو
داك داواي نةوعاقر نعل«انبرقانةخوات عوادؤاذليه ردو و "وف ,بوادعلامئئن ١٠سنت
ول
خاطر را از حرمت بركندواخلاق را مهذب كرداند واطراف بادب دارد ابوالقاسم
حكيم كفتك ترس ازخالق ديكر است ولرس از مخلوق ديكر هركه از مخلوق ترسد
ازوي بكريزد وهركه ازخالق ترسد باوى كريزد لشاوله تعالى ( ففروالىالله ) ترس
ازالله باثهوت ودثنار نسازد هنك انير شهوث كشت ترس ,ازدل :وى رخت برداشت

اار بيارندكه بحى عليه
وذردست دبو اتاد ناهردرىكه ميخواهد اوراعى كشت در ث

السلام برابلدين'رسئده ودردست ابلس شد هاديد ازهن جنس وهررنك كفت اىشق
ابن جه بند هاستكه دردست نوى نمكفت ااينواع شهوات فرزلد ادم استكه
أيشسائرا بين دوَسْند ادم وبرمراد خويش هدارم كفت يحى راهيج جيز شناسىكه
بان دروى طمع كت كفت نهمكريك <يز كهلكك طعام سير خورد اكراف طعام

اورا ساعتى ازتماز كورذالله مشغول دارد يحى كفت ازخداى عنوجل بذيرقم وباوى

عهد إسمكه ه كز طعام سير مخورم زرك دار سيدندكه خداى تعالى بااندوه كنان

وترسند كان جه خواهد كذت أكر اندوه براى اوداريد وعمل ترس از مرا افاكشتئد

|هنوز نفس ايشان ٠نقطم نشده ياشدكه جام رحيق بردستشان نمندبران نبشتهك انلامخافوا

0

اطزء السابعوالمشرون

+٠

>74

0ق,0تماقلاخلال ف2تممكون فن8ه /خأى نتخلع ْوال
-0تلم 0فنةسلاي0قا أهل 'ا1لناز'فينطل
| جهم

و

لم مخرجون منهوقداحدثاللهلهم خلقا جديدا فينقون فىالنار #إفبأى الاءربكماتكذبان»
وقد أخشير الى سركون سان افثال هذهالامور من قبيل :الا لاء'مسارا فالا لاءفامثالها
حكاياتها فقط للاتزجار مما يؤدى .الانتلاء مها مانلكذر والمعاضى مخلاف مافضل فناول

السورة الى قوله كلبوم اسلفانها أنمواصلة افلىهاملدنيا وكذلك حكيانها من حبثاتجاما
للشكر والثارة علىمارؤدى الىاستدامها وفىالا به اشارة الى الكاسين هدم مخالفةالشرع

وهوافقة العايع الصفات الذميمة واخلاق الرذيلة وعم يطوفون بين نار الخاافات الشرعية
والموافقات الطبيعية وبين حميم الجهل فانه لاشطع العطش ولابروى الظمئان وانما شفع
للانسان فىالدنيا والاآخر ة العمالقطتى والكشف الصحيح ألاترى الى علوم أهل ادل
فشهوات واللذاتمستغرقون الفاوهاموا الات
قامها فىحكم الهلل لان أهلهامتغمسون ال
ولما سه الله الامام الغزالى رحمهالله واشظه

ونظر فاذا علوهه ال صرف

شطرا

من مره

فىتعلمها وتعليمها لاتنقذه فىالآ خرة رجع الى كتب الصوفية فتيقن انه ليس أنفع ٠ن
علوءهم لكون معاملاتمها ذاتالله وصفاتة وافعاله وحقائقالقرءآن واسراره فتركالتدريس
بغداد وخرج الى طلب أهل تلك العلوم حتى يكون منها على ذوق يسبب صحبتهم فوفقه
الله فكان من امه ماكان وقد قال ابوبزيد البسطائى قدس سره أخذتم عامكم ميا عَنْ

دس سره
قدب
با أغاننا علمنا عن االلىذى لاعوت وقال الامام فخرالدين للشيخ ننمال
م عرفت ربك قال بواردات ترد على القلوب فتعحز الافوس فى تكذيما فالنفس عهنم
فنا نارالشهو ات وميم المهالات ثفن زكاها افلىدنيا عن اوصافها محانومالقيامةءن الاحتراق

والافتراق تعوذ بالله هن سوءالحال وسيئات الاعمال وقبائح الاحوال

عراز »انق طاطر اسل كتقرات تناقة كقهافر اللا عكرنمتاتق
كنا 0

وش.طان  7ابد رور

|  00وان حافت مقامريه 5 #

ه مصا/ادف بيلككان تياد زمور

ديرساك ادا نستاكن 5

خداى تعالى وهوشروع

! فىتعداد الام الفائضة عايهم فىالآ خرة بعذ تعداد ماوصل الهم فىالدنيا منالآ لاء الديذة
والدئيوية والمقام اسم مكان ومقامه تعالى موقفهالذين شف فيه العباد للحساب كأقال بوم
شومالناس لرب العالمين فالاضافة للاختصاص الملكى اذلاملك بومئذالالله تعالى قال فىعين
المقال تلكا ىا  ”0رخىالله عنه حين شرب أبئا على ظما فاحنه ْماخير ايدمن عير

دل فاستقاء فقال صلى الله عليه وسام الظعة كمرك ابر«وراك اك فنك اب ودخل

فيه

| هن هم بالمعصية فيذ كرالله فيدعها من مخافةالله  8جتان يه جنة للخائف الالسى وجنة

| للخائف اللنى على طريق التوذيع فانالخطاب للفرشين والمعنى لكل خائفين متكما اولكل
بها وأخرى يتفضل مها عليه اوروحانية وجممانية وكذا ماجاء مثنى بعد وقال فالىموضح
ا

درمشتكه بى "٠ 'ايشان :صنادستاله' واه طول وَعنَن ره باشد

( ودرميان )

| لافساً لذاغن نيه 'انيل أولا..سنان”  4الانمللعزمفوانعم فلاحتاي مز ااذنك يق
امان يطلع على أحوال أهل الحشير :وذيك اؤل
عو الوقن يا اديه إن أزاد ت

ماخرجون مالنقبور ويشرون الى الموقف فوجا فوجا على اختلاف ماهم واما قوله
فوريك لنسأ لهم أحبمين ووه فى موقف الناقشة والحساب وعن ابن عراس راضلىله
عنهما لايسأ لهم حلعملم كذا وكذا فانه أعلمذلك عنزم ولك بطاهم [علتم :كنذا
وكذا وعنه ايضا ويسألون امه وراحة واما يسألون سؤال شراع ن
ووسخ وضمير

ذه لزانتن لتقام زنسةبوافلزا مالا :اذا بالمقاك :اقرز اعلانقن ,كا هقلق لابلاع أده
انسى ولا جنى وأراد بالجان الجن كأهَال تمم ويراد ولده  فبأى الاء ريكما تكذبان #
كمثعرة منافعها فان الاخبار با ذكر ثما بزجرك عن الشير المؤدى اليه وفيه اشارة الى
شعاشع انوار الطاعة والعبادة على صفحات وجنات انس الروح والىترا ككظلمات المعصة
وته
جفا
وى د
والمتمرد وسلاسل الطفغيان واعلال العصيان عل

لنمفظامة واعناقهم
حسجناال

الؤردة :ألا سّةعن الطاعة والانقياد فاىلاء ربكما تكذبان ما أنمالله علىعبادهالنقادن
فىهذا اليوم ومما انتقم من عباده المتمردين فىذلك اليوم فان الانتقام هن الاعداءنعمة على

الاحباب وإذا ورد الخد عقيبه كا قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والبدلل رب
العالمين وكال الانتقام بافناء اوصاف النفس الامارة بالكلية ي8عرف الرهون بمام »

السها والسهاء بالكسر والقصر والمد العلامة واجملة اتناف محرى يرى التعللى لعدم

السؤال قبل يعرفون بسواد الوجوه وزرقة العيون وقول يععالوهم من الكا بة والحزن

كا يعرف الصالحون باضداد ذلك هلفؤخذ بالنواصى والاقدام  64الاواصى مع ناصية
وهى مقدم الرأس وامراد هنا شعرها والار والحرور هو القَائم مقام الفاعل شال أَخْذْه

اذاكان اللأخوذ مقدودا بالا“خذ ومنه قوله تعالى خذوا حذرك ونحوهوأخذ به اذا كان
الأحوة كديا "من ملاسات المقصواد .بالانخذ ومنه .قولة .تمالىالاتاخد_بلحيى” ”ولا راس
وقول المستغيث خذ بيدى أخذاله بدك والمعنى تأخذ الملائكةبنو اصهم اىبشعور مقدم
رؤسهم واقدامهم قيقذفونهم فالىناراوتسحهم الملائكة االلىنار ثارة تأخذ بالنواصىو جرهم
مرناء ظهورهم 88فباىالاءربكما
عولجىوههم اونجمع بين نواصوم واقدامهم فيساسلة و
تكذبان »#منالمواءظ والزواجر  8هذهجهم التىيكذيما الجرمون »#علىارادة القولاى

بعاللهمذلك بطريق التو سخ ف يطوفون ينها#االىنبدارورنبحيرنقونم! لإإوبينحم ان
اى ماء بالغ املنحرارة اقصاها يصب عليهم اودسقون منه اى يطوفون املننار الىاميم |
وانام الىالنار دهشا وعطثا ابدا هن ألى يأنى فهوان مثل قذى َعْى فهو قاضاذا
انتهى فىالخرو الفيح قال ابوالاث يسلط عليهم الجوع فيؤنى مم الىالزقومالذى طلعها
كرؤس الشياطين فأكاوا منهافأخذت فحلىوقهم فاستغائنوا بالماء فأوتوابهمن!حميم فاذاقر نوه
ٍلل وجوههم نارلحموجوههم ويششرون فتغلى اجوافهم ورج
ا

جميع مافما ْم يلق عايهم

الجوع شرة يذهب مم القاطم وصرّة االزىقوم..وقال كنب الاخار .ان:واديا من" اؤندية |

١٠٠ 3 جه

الجزءالسابع والعشرون

وتخالطة السيم جوف الرمية وخرو ب طرفه املنشقالا خرنوسائره فكايلهنفذ وفذهم
جازهم وخلفهم كا“شذهم والنافذ الماخى فىحميع اموره انتهى والاقطار حمع قطر بالضم

وهو:الحائب :والمعق أن :مرجوا من جوانب :السدواتوالارض ::هاربين |منالله:فارين
مقنضاه هل فانفذوا  6فاخرجوا.مها وخلصوا انفسكم هن عمّانى وهو ام تعحيز والمراد

الهم لاشوتونه ولا يعحزونه حتى لاقدر علهم  8لاننفذون * #لاتقدرون على النفوذ

طؤالا بسلطان  6اى شوة وقهر وانتم من ذلك ععزل بيد ر(وى ) ان الملائكة تنزل

فتحبط مميع الخلائق قورب الانسواطن فلا يأتون وها الا وجدوا الملائكة احاطت
به فتقول لهم الملاتكة ذلك فكما لاهدر احد على الفرار باولقميامة كذلك لاهَدر
منبيه والتحذير
فىالدنيا فدركه اموت والتضاءلاعالة  8فأى الاء ربكمتكذيان 6#االىت
والمساهلة والعذو معكال القدرة على العقوبة  #8يرسل عايكما شواظ » هو لهب<خالص
لادخان فيه اودخان انار وحرها! كم فىالقاموس قال سعدى المفتى والله اعلم انها استئتاف
جوابا عن سؤال الداعى الى الهرب والفرار وان ذلك <ين يساق الى الحشر م روى

عن:ابن عباس رضى الله عنهما اى برسل عليكما لهب بدلخاان ليسوقكم الى المثر
© من نار 6ه متعلق ببرسل والتنوين فبهما للتفخم 9و8نحاس ه اى دخان اوصفر مذابٍ
يصب على رؤسهم وفىالمفردات الاعحاس اللهب بلا دخان وذلك تشممه فاىلاون بالأيحاس

وفىالقاموس النحاس مثلثة عن الى العياس الكواثى القطر والثار وماسقط هن شرار

الصفر اوالحديد اذا طرق  8فلا تنتصران  64اى لمناعان هن ذلك العذاب فقفى الاء

ربكما تكذبان 6ه من نيان عاقبة التكفر والمعاصى والتحذبر عنها فانها لطف ونعمة واى
«اذا انشةت السماء  6اى انصدعت نومالقيامة وانفك بعضها هن بعض
لاف ولعمة ف

لقيام الساعة اوانفرجت فصارت ابوابا لنزول الملائكة كةوله تعالى ونوم تق

السماء

بالغمام ونزل الملائكة تتزيلا وفىاقبر منانر جهنم اقل »ميقا عنها © فكانت وردة 6

كوردة حمراء فىاللون وى الزهرة المعروفة التى نشم والغالب على الورد اممرة قال

بي

وكلونت وردا للوعنهشقتتى ١ .يجي .ولكن.ربى شاتى بسواديا » ١م

وقبل لا“ن اصل لون السماء الجر واما رى زرقاء لاعبد والحوائل ولان لون النار اذا
خااط الا زرق كساه حمرة ه#كالدهان * #خبرثان لكانت اى كدهنالزيت فكانتفىحمرة

الوردة وفى جريان الدهن اى تذوب ونجرى كذوبان الدهن وجريه فتصير حمراء هن
حرارة جهم ولصير مثل الدهن فى رقته وذواه وهو اما جمع دهن اواسم  1دهن
كالادام لما و ندم  4وحواب

دا ل المقال قال سعدى

اذا

#ذوف

اى كن

من الا<وال

المفى ناصب اذا محذوف انق كان كت

والاهوال

ماللا حيط

به
4

دن الاعصس الهائل الذى

لاحيط به نطاق العبارة اورأيت اما عظما هائلا وهذا الاعتبار تسيب هذه اللة عما

لاروك كان 4ن عش ذباوط ادعوس ا(التشتال باذ

فلها لان ارساكن الشواظ يكون سا لحدوث الا

الهائل اورؤنته فىذلك الوقت ١فبأى

ل(ايسأل )

انط

سس فس

عد

مسح كحو ف
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التقل وافةمتقا بلانوكلمابثرجح عملىاوزن بدشادورءهشال عوثقيلواصلهفىالاجساءتم |

هال فالمعانى الله الغرم والوزر انتهى والمراد هنا الانس والمن سميا ذلك لامهما ثقلا

الارض يعتى انما شها بثقلى الدابة وفىحوائى ا:زالشيخ شيه الارض بالمولة اتلحتدل
الاثقال والانس

والحن جعلا اثقالا ممولة علمواجعلماسواها كالعلاوة اولرزانة ارانهما

اولانهما مثقلان بالتكليف اولعظم قدرها فىالارض كا فاليحديث ( الى خافت فيكم الثقلين
كلك الله وعترنى ) وقال الصادق رضىالله عنه دما ثقلين لانهما بثقلان بالذنوي اوها فهما |
من الثقل وهو عين أدرها بالوجود لان معنادة الثقيل الابطاء م أن من قَادةٌ 55-2

الاسراع 'والانس اثقل هانن للركن الاغاب عامهم  8فبأى الاء ربكما 6ه الى
حملا التننيه على ماسيلقونه هاولمقيامة للتحذير عما  71سوء الحساب  8كدان 4
بأقوا كذ ورعن هيقال ولكدركن الاشرار اع ان بعض هذه السورة 0

القلتذ ا ثرادو
قادا وزالنازةاوالنقعة فها هن وجهين احدها فصىرفها

فه

عن المؤمين الى |

الكفار وتلك اللعمة عظيمة شتضى شكرا عظها والثانى ::ان فىالتخويف مما والتذيه علما
نعمةعظ.مة لان احمادالانسان رهمةمما يؤله الك:زه ناجهاده رعبة فهااطعمة 00 3

الجن والانس  #ها الثقلان خوطبا باسم جنسهما لزيادة التقرير ولان المن «شهورون

بالقدرة على الا فاعيل الشاقة فذوطيوا ا بنى” ع
ذنلك لبان أنقدرتمم لاتق عا كلفوه
والمحشثن اجماعة«:العظرمة ملطيت .به لللوغه قاية-الكتتزة :نفاالعقيز هن العدد لكام الكثيز
الذكاً] الاليق  6بعدة الا بتاكنئ ها فاه :مر الا حاف رتقوكاخذ عثيرة.ؤاشنة عقيل وعشرؤن
وتافر ؤباغاء انام اطيعوَاات ,ثلا طفوات اذا .قبل مقعلل فلكا ).قل عخل «العغثر الذئ؛ |
لع
هو الكثرة الكاءلة وقدم الإن على الانس فىهذء الا يه لتقدم خلقه وال
اانس
جلىن
قفوىله تعالى ةللأن اجتمعت الانس وان افضله فان التقديم شتضى الافضاية قال ان
الشمخ لما بينالله تءالى انه سيحى” وقت ورد فيه للحاسبتهم ومجازاتهم وهددهم ا يدل
على شدة اههامه مهاكان مظنة ان بعال فلذلك مع ماله “من كان الاعتام .نه فأشتار:الى
جوابه بما محصولهانهم جميعا فىقيضة قدرت» وتصرفه لاشويه منهم احد فلحقق باعث يبءثه
على الاستعحال لان ماسعث المستعحل اءا هو وف الفوت وحيث لمخف ذلك قسم

الدهس كله الى قسمين احدها مدة ايام الدنيا والا خر بوم القيامة وجعل المدة الاولىايام

انعلط جهلوذعاف لوده اإفافية الاتتيدايا #واطركى وجدلةااكق /وإحدة مره الدارين يفيل
الرزايا والمصائب ومنبيع البلايا واانوا مب ولم بعل لواحد منالثقلين سبيلا للفرار منهما

وَالهزَي ماإقضاءا فهما فقوله:يامشير الإن متعلق .وله نف رغ,لكم :فكانا عنزلة كلام
واكك  0ان انلقع  4لمهَل اناسستعطما لان ك
ولاحد هبهما فزالق ياكقو لهم فاذاهم

تلقال لعسفون ان بق هلهم مختصم مع الضمير هنا نظراالى معنى الثقلين وثناء
فىقوله برسل علتكنااكا سماو نظرا الى الافظ اى ان قدرتم علىف أن تنفذوا امقنطار |
القْموّاق :والاضل ١قالفى القاموسا اكلنفااذذ جوازالثى عنالثى وانحاوشآمنهكالنغوّذ
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ران لوا فانه آءالى ال" إشى اما
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وشنى رن 0

يران وبذهبعب

منالغنى والفقر والعزة والذلة والنصب والعزل والصحة وا مرض ونحو ذلك حسما شتضيه

افدبت ( مرتشا مهأن:ومن كزنا ري كربا
مشئته المنية عاللىحكم والمصاط النااغة ,و

ويرفع قوما ويضع آخربن ) قال الحسين بن الفضل هو سوق المقادير الىالمواقت وعن
ابن عياس رذى الله عنهما انه قل خلق الله آالى لوحا من درة سضا دفتاه ياقوتة حمراء
قلمه نور وكتاءه نور بنظر فيهكل بوم ثلامائة وستين نظرة ملق وبرزق وحى وعيت

وإعزا وطل وشمل مابشاءرفذلك قوله تمالى/كل ,دوم هو فىشان

وعواعايتتونيزونوله عليه

البلام.:ان .الرب الينظر الى عبادم كل ,بوم ثلاعائة ولتي نظرة تداق ويحند ,وذلك/اضن
حيه خلقه و.دل على هذا الحب ماقّال من انال تعالىحنىكلبهم الفانو وانحدايعيت

ل رين

طان
القد تايطاء القاحم كااكنت لتحيل لات افيف طل

عبينة الدهى كله عندالله بومان احدها الوم الذى هو مدة الدنيا فشأنه فيه الامس والنهى
والاماتةوالاحياء والاعطاء والمنم والا خر بوم القياءة فشأ نهفيهالجز اء والحسابوالثواب

والعقاب قال مقاتل نزلت الاي فىالهود حين قالوا انالله لاسَغى بوم السيت شأ ففها
رد لهم وقوله كل ظرف ادل عليه هو فى شأن اى هَابٍ الامور كل نوم اومحدثما كل
ذر
اكيت فى بحر العلوم  8فبأى الاء ربكما تكذبان  6#مع .شاهدتكم لا ك
وم
انحسانه وفى محر الحقائق يشير الى نحل ا فركل .رمن قرزد ونقنييقروة علل ,عحسيك
التحل لوا تعداده ولاماية لتجليات وفاى ,الام رسكا تكدان رين موحرلاعي برضواز
 4وإتحاده من كنم العدم و وجود حو بكم
كل عرق شان جددشاسيت يدون

جلو حسن “را غايتوبايالىنيدت

 .مرزهمإن_حلوع ديكو شودران

٠

ردوعان

يعتى اوصاف كال تواندرد ايان

قال الءقلى يسأله املنفسىموات منالملائكة كلهم علىقدر :مقاماهم يتأله الخائف الحاة

اليد والحجاب ويسألهالراجىالوصول الىحل الفرح ويسأله الطبع قوة عبادته
وانواب طاعته ويساله المحب أن يصلىالله وساله المشتاق ان براه وساله الءاشقان هرب

)لمعر وذ ويسا لهامم حوي ان .فى رفنة ,وانستخرو ]فيىتل
مه ويساله العاد فرأن تعرقة,ف ين ا
وده وسأله ااهل ع ماححيه عنه واه العالم ولعرفه به  00كل قوم علىى قدر

امنىيهم ودرحاهم وهو تعالى فى كل بوم هو فسان والشان ١1أل

والامس العظم

سنفرغ لكم  6اى سنتدرد لمسابكم وح زامكم وذلك بوم القيامةعد اك مِوَونَ
1ح
ش

1اوله تعالى كل نوم هو فىثأن فلا سق حينئ ذد الاغان راكد هواطاز زه
| الخحاقالمشار مش
فعبر ع

بالفراغ لهم علىلجاز المزربل فان الفراغ لز مه التدرد والا فليس للراذ الفراغ

| من الشغل لانه تعالمى لايث_غله أن عن عن وقيل هو مستعار من قول المهدد لصاحبه
افرع لكاراى ف عر د للاشاع بك عر كل مالشغانى عنه والمراد التوفر على النكابة فيه

والانتقام .منه فالخطاب للمحرمين ممما مخلافة على الاول ©نابه اتقلان 5قال لداعت

ا(لثقل)

© 4ووم عهه
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القوة الوهمية والخيالية فانهم بذكاء فطرهموسقاء طينتهم ينون اعلناحكام الطيعيةويبقون ,

بالتجليات الالهية وشوله وستى وجه ال اشارة افلتىاء الكترة النسبية الاسمائية وشّاء |

الوحدة اليقيقية الذانية الموصوفة بالصفة الحلالية القهريةواجخالة اللطفية فبأى الامربكما |
تكذيان مكمارذنا عن افناء الحاة الجازية وادّاء الحاة الحقيقة واظهار الصفة اللطفية
سقتحق الاطف واظهار الصفة القهرزة فىحق :مستحق القهر لعلمه ا .جل
فمى ح
| باستحقاقها وقال لعضهم اونظرت دنظر التحقيق فىالكون واهله رت حقيقةفناله وفاء

| اهله وان كان فىالظاهى على رسم الوجود لان مينكون قامه بغيره فهو فان فىالحقيقية
| اذلا هوم سنفسه ولا نفس له فالحقيقية فان الوجود الحقيق وود القدم لذلك اثنى على
|نفسهبقوله وسق وجه ربك ذوالجلال والا كرام ( قال:الشيخ المغرنى )

سابه هستىمينايد ليك اندر اصل نيست ٠ يست را اهزست بشناختى يابى نجات

و(قال المولى اللائى )
|

نودرميانه هيج نهُهرجه هست اوست  :حماخود الث كوائذ وم ود ايل"كتذ

| وفىذ كر وجهه الباق تسلية لقلوب العشاق اى أناأبتىلكم ابدالاتغتموا فانلكم

ماوجدتم فالدنيا من كشف جالى ويتسرمد ذلك لكم بلا مجاب ابدا وفىذ كر الجلال
تمبيج لاهل الحبة والهية وكفاىف الوحدة اشارة الى حبيبه عله السلام يعنى كشف
| الوجه باق لابكدا اربتك وجهى خاصة ثم العشاق اتباع :لك فىالنظر الى وجهى فأول
الكشف لك ثمللحموم ٠ واعلم ان وجود الباق جمعه وجه وابلينتحليات تفاوت وفى
لى للمؤمنين عامة ف يسأله يه و هنك ورا
ٍ الحديثازالله _تحلى لانى بكر خاصة و
ي|عنى ميطايئد ازوى من فىالسموات والارض © قاطءة مانحتاجون اليه فى ذواتهم

ا و وجوداتهم حدوانا وها وسائر احوالهم سؤالا مستمرا باسان المقال وبلسان الحالفانهم |
كافة حمينث .حمَائقهم الممكنة بمعزل نعاستحقاق الوجود وما يتفرع عليه نمالكمالات
بالمرة محيث لنوقاطع مابنهم وبين العناية الالهية املنعلائق ليمشموا را نحة الوجود
اصلافهم فىكل ان «ستمرون على الاستدعاء والدؤال وعن ابن عبان رضىالله عنهما
لواش عفة داهن الأرعل يشالو نه الرزق والمغفرة وفى كشف الاسرار| .
فأقل لغيه
مؤمنان دوكروه اند مابدان وعارفان هسىوال يبركى بر قدر همت او وانواخت يق

سزاى حوصله او
دلكلوساز غك والاو وروت

ااهخو
د
عابدهمه ازواهد عارف خود اور

اودع

واو رذ ووخوزدكالاق خويش

احمد بن ابىال+وارى <ىرا “واب ديدكفت ٠

جل جلاله ايحامد كل الناس يطابون منى الا أبايزيد فانه يطلبنى

|

؛ا“ شا شوائ قطلب امعان اج | "+
ج “#ششرت "الل ؤظلت المثالن ا ج
© كل نوم »#اى كل وقت مانلاوقاتوهو الوم الا  7الذى هو الا ن الغيارلمنقسم |
نها اعطاء
نؤونالتى مجل
وهو بطن الزمان فىالمتيقة  #هو» تعالى  فى*أن » لش

الجزء ااسابع والمشرون
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نزلت كل نفس تذقآةالموت ابقنوا هلاك أنفسهم فانلهىاجساما لطيفة وارواجا متعلقةبتك
الاجسام كا رواحالانسان واماالارواح اجر ده المهيمة العالية فلاتفنى ووس وجهريك #اى
ذاتهومنه كرماللهوجهه ائذاتهفالوجه العضو المعروف استعير للذاتلانهاشرف الاعضاءوجمع

المشاعى وموضع السدود ومظهر انار الخشوع قالالقاذى واواستقريت جهاتّالموجودات
وشحصت وجوهها وجدعا بانمرها فانية فىحد ذاتها الا وجه الله الذى لى جهته التهى

قألاطوئ .اذ ىزلحاعطاة دز أكون ذل أغاوة( الل أوشد ]دك اوهركباق زوكوتنة الراك
عمنى القصد اى ماقّصد ويوى به اللهوال+هات يمعنى المقاصد وفالعبارة نوع تسا وقوله
بلى حهته اى مةّصده والاضافة ليان اى بتوحه اليه انتهى وقال ابن الشخ اشارة الى

ان الوجه مجوز أن يكون كناية عناللهة بناء على ان كل جهة لاتخلو عنوجهه بتوجه
الهاماذ كر فىقوله فىجتب الله اى كل من علها من الثقلين واما ١كتسيوه من الاعمال
002
ا

هالك الا ماتوجهوا به جهة الله وعملوه ابتغاء لمرضاته انتهى وقال الشيخ ابن نورالدين

رحهالله الماهيات تنقسم الى ثلاثة اقسام واجب الوجود ومتنع الوجود وتمكن الوجود اما
الواجب فهو وجود محتواما الممتئع فهو عدم محض واما الممكن فهو مكبمنهماوذلك
لان له وجودا وماهية عارضة على وجوده فاهيته ام اعتيارى معدوم فى الخارج لاشبل

الوجود فيه هن حيث هوهو ووجوده موجود لاشيل العدم من حيث هو هو فكان

الممكن موجودا وخلوقا من جود وعدم وهذه اللعية تقل الوجود والعدم :ومن هذا
ظهر <تيقة ماقال البيضاوى ولواستقريت ال وما قاله الشينخ الاكيرقدسسسرء الاطهر '
تففىسير قوله آءالى كل شى' هالك الا وجهه حيث قال الضمير راجع الى الثى' انتهى
ذوا لال والا كرام * صفة وجه اى ذوالاستئناء المطلق اوالعظمة فى ذاته وصفابه
وذوالفضل التام وهذه من عظائم ضفانه 0

ولقد قال عليه السلام ألظوا اذا الال

تبانان الكلتتت مودو الأحاية ون توأساطة تا ل)»رؤللكة مذ قعكزا فناء الخلق وهاه تعالى

ايذان بأ تعالى فعيلضهم بعد فتآثم ايضا نار لطفه وكرمه حسما بأى” عنه قوله تعالى
«أى الاء ربكما تكذبان  6فان احاءهم بالحباة الابدية واثابتهم بالنعم المقم اجل
ف
النعماء واعظم الالاءقال الطبى كيف افرد الضمير فقوىله وجه ريك وثناه فرىبكما
والمخاطب واحد قلت اقتضى الاول تعمم الخطاب لكل من يصلح للخطاب لعظم الام
وفخاءتةه فيندرج قه الثقلان ابدراحا اوايا ولا ا“كدلاة الثانى

كل من علها:فان اشازةٌ الى فناء

 5على ظاهره وفى قوله

كن"من “عن ارضن الشتزاية! آم بالموات"الطلاى «متعلمشًا

فى بحر الشبوات الْ.وانية واللذات المسمانية واما بالموت الارادى منسلخذا عن الصفات
البشرية ملتنسا بالصفات الروحاية وتغلس امن 'اخاوةالى! ذوى'العقول (السلامة اعن.٠فات
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ومن نحر الحدوث العموالمعرفة والفطنة وايضا يشير الىبحر القلب الذىهو بحرا لاخلاق

امود وير النفس الذى هبوحر الاخلاق المذمومة ولا مختلطان محيث يصير القلب |

نفسا والنفس قليالانبنهما العقل والعلم والشريعة والطريقة فاذا صارت النفس مطمئنة |
خر ج مها اولمقنلسالاعان والاسَان والصفاء والنور والطمأئينة وقال ابن عطاءرحمهالله
بين العبد وبين الرن يران .#قان احدها باحلرنحاة

وهو الر ان و

به جما

لاناللهتعاللى سول واعتصموا نحبلالله حميعا ومحر الهلاك وهوالدنيا من ركانلها حلك |
«له الموار يه هذه اللام لها معنيان احدها انها لام الملك والثانى انها لام
انتهى و

سرار والحوار بكسر الراء
لهم للهأنت لله درك كمفاىلكاشف
ةعحوب
كلت
الاستحسان وا
اصله الوارى بالياء معنى السفن حمع جارية اقيمت الصفة مقام المودوفقال ابن الشيخ
اعلم ان الاركان اربعة التراب والماء والهواء والنار فالله تعالى بين شّوله خلق الانسان
مصنلصال اانلترابٍ اصل لخلوق شريف مكرم تيب الشان وبين شّوله وخلق الجان |
من مارج منناو ان الناز:ايضا :اصل لخاوق آخر يحب الشان وبين شوله مرج منهما

اللؤلو والمرجان ان الماء ايضًا اصل لخلوق آخر له قدر وقبمة ثمذ كر ان الهواء له تأثير

عظم فىجرى السفينه كالاعلام فقال وله الجوار وخصها بالذكر لان جريانم! فىالبحر
لاصنع للبشر فيه وعم «عترفون بذلك فيقولون لك الفلك ولك الملك واذا خافوا الغرق |

لفجىر وان كانت واقفةفىالساحل| .
دعا الله خاضة/وسمن تالشفينةخارية 'لان شنا الاجرى
والمراسى كا تسمى المماوكة ايضا جارية لان شأنها الجرى والستى فى حوا “عمسيدها
المنشأت © المرفوعات الشرع على أن يكونهن أنشأه اذا رفعه والشرع بضمتين جع
شراع وهوالذى يسمى بالفارسية باديان ٠ ولا ببعد أن يكون المنشأأت يمعنى المرفوعات

على الماء فتتنككون يغاربة(غلاما ل اجفاغنة سعد لفق زوالمءى التلنايشلاصتوعاتاى
الخلوقات على أن كونا

من انشاه الله ا

حاقه

0
فىا لببحر كالاعلام يه همع

وهو

|

نبر المنشأ أت والبفن
اطبل الطويل اى-كا بال الشاهقة عظما'وارضاعا :وهو خال مضم
فىالحر كا .ال فىالبر كم ان الآيل فىالبر كالسةن فى البحر © فبأى الاء ريكما كدان | 0

هن خاق هواد السذن والارشاد الىماخذها وكيفية تركيها واجر انها فىالبحريابسات لقطع |
المسافات الكثيرة فىالاوقات القليلة وحصول المعاملات والتحارات لاشدر على خلقها

وجعها وترئدها غيره سبحانه وفيه اشارة الى جريان سفن الشريعة والطريعة المرفوعات |
الشرع باحكام الشريعة واداب الطرشة فىحر الوحدة الحقيقية كاكبال العظام «شحونات |
عنافع م

من الطامات والعيادات علىمقتضى ع الشريعة والوارداتالقلمية والالهامات

ون
نلى
اة ع
قيبي
الغ

كلتأويلات النجمية 
ارياب الطريقةفىا

كل معنلها فان  #الهاء

اكتلقعن عكواب د كازكقولهم اذا نهى السفيه جرى اليه والمعنى كلمن برعل الارض

من اليوانات والمركنات وهن للتغليب على الوجهين اومن الثقلين فان اى هالك لاعحالة

يدن اشاتان كارافاق عؤند اه ولاء لالتهدء إلاأية:قالت الملائكة هلكت ينو١ آدملما

الجزءالسابع والععرون

ج 55د ؟ جه

دننة

ْ ععنى األداََاء وار ج ععنى الحدوث والحدوث ععنى الوجود فانه يحدث وانتكون من

التقاتطان وآاجعا هنمام قال الرازى يكون العذب كللقاح للماح ونقّل عن ابن عباس
وعكرمة مولاه ان تتكون هذه الاشياء فالىبحر بنزول المطر لان الصدف تفتح افواهها
للمطر فيكون الاصداف كالارحام للنطفف وماء البحر كالمسد الغاذى ويدل على انه هن

المظرا طااشتبتنامق أن البسة :اذا !اجديت مولت اللتبان وزقلكالاضداكاءوالطواهلء وك

هذا فضمير هنما لابحرين باعتبار الجنس فتأمل ف فبأى آلاء ربكما تكذبان » زيرا آن
جوهرها كه بدان ارايس كنيد واز خريد وفروختتان فوائد يابييد ننمظاهره است بس ْ
بكدام ازن تعمهاى بروردكار حود الكلدين هيمابرد وكفته ارا صاد امن اكات ومحر !

زمين است كه هرسال متلاق شوند وار حاجز ست كه منعمك د وزيا 'أطاغزانان زول ١

ودرياى زمينرا از صعود ودرياى فلك قطرات بردرياى زمين رحته بدهان صدف درمى

اين واذان درهنعقد كردد وقباابحران على وفاطمة رضىالله عنهماوالبرزخ الى صلىالله
عليه وسلم ورج اناهن والحسين رخوالله عنهما وقيل ها العقل والهوى والبرزخ
بنهما لطفالله وخر ج منهما التوففق والعصمة وقيل ها المعرفة والمعصية والاجز العصمة
وخر ج منهما الشوق والتوبة لاببغيان لاتؤثر العصية فىالمءرفة وقلى هما الدنيا وال خرة

والبرزخ القبر وقبل الحاة والوفاة والبرز خ الاجل وقيل الححة والشهة واابرزخ النظر

وخرج «نهما الحتى والصواب ٠ امام قشيرى رحمدالهه فرهوده كه رين خوف ورجاست
يافبض وبسط وبرزخ قدرت بىعلت وَلؤْلوُ احوال صافيه ومرجان لطايف وافيه صاحب
كندريقك الاسزار شرح ميكند كه يمحن خوق؛ وازخا'عآاءة لمان :واست ودازان كوطلن |
زهد و ورع وطاعت وشوى بيرون ابدونحر أ.ض وسنطظا خواص

هومنائراست وازان

جواهي فقر و وجد زايد وبحر انس وهيبت انبا وصدّائرا كهازان .كوهى فنا ر
تواىبد

نا صاحبش مزل نا بياسايد

زقعر بحر فكناوه فنا يابى

٠

وكره غوطه خورى ابن كهر كايإبى

وقال بعض الكيار يشير الى روج بحر روح وحر كته بالتجليات الذاية والى روج

محر القلب ورحكته بالتجليات العفائية والتقائهما فىمقام الوحدة مع شَاء برزخ معنوى
بين هذين البحرين المشار مهما الى ماذكر يحيث لاببنى بحر الروح على بحرالقلب لعدم

تزوله بالكلية اثلابففىخاصية بحرالقاب ولا يغلب بحرالقلب على بحرالرو ح لعدم عروجه

بالكلة أثلا يفنى خاصية باحلرروحك قال وما مانلاله مقام معلوم حر ج لوْلوْ التجليات
الذائية بهانحنة بحر الروح وصرجان التجليات الصفائية هن لحة باحلرقلب ومحجوز أن
| رجا محتمعين منامحاد عر الروح وبحر القاب مع شاء امتياز مابهما وقال بعضهم يشير
حنيث
| الى محر القدم والحخدوث وحر القدم عذب هنحيث القدم ونحر الحدوث ملح ه

عال الحدوئية وينهما حاجز عزة وحدانيته يدث لامختاط احدها بالاآخر لانه منزه
عن الحلولفىالاما كن والاستقرار فيالمواطن يخر جمن بح رالقدمالقرءآن والاءماء والنعوت
(ومن)
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غات الفذقك بعرم عقلكية ومشوق!العتاءرعز باوكا رزلاة فتكواق» سقطلل القئلة
فبأىالاء ريكما تكذبان  #مما فىذلك من فواند لانحصى من اعتدالالهواء واختلاف
الفصول وحدوث مابناسب كل فصللفىوقته الى غير ذلك © بج البحربن .#ااىرسلهما

هن رجت الدابة اذا ارساتها وخليتها لارعى والمعنى ار_ل البحر الماح والبحر العذن

وبالفارسة راه داد دو دريا را كه بى خوش وشيرين وى تلخ وشور هيلهتقيان  #حال

مالنبحرين قرسة هنالخال المقدرة اى تجاوران ونماس سطوحهما لافصل فمىرأى |

العين وذلك كدجلة تدخل الحر فتشقة فتجرى فيخلاله فراسخ لاغير طعمها وقبل
ارسل حر فارس والروم يلتقيان فاىلحيط لاما خليحان ,تشعبان منه قال سعدى المفق
وعلى هذا فقوله يلقيان اما حال ٠قدرة ان كان المراد ارسالهما الى الحيط اوالمءني انحاذ
١

اصلمهما ان كان المراد ارسالهما مئه فلكل وحه

و سهما 0

 4اى حاجز من قدرةالله

اومن الارض والبرزخ الحائل بين الشيثينومنه سمىالقير برزخا لانه بين الدنيا وآاخلرة
وقل لاوسوسة بدزخ الاعان لامها طائفة بين الشنكك والةين  2لاسغيان  4اعلا شيخ

احدها على الا خر بالممازجة وابطال الخاصية مع أن شيا بهاالاتترونة خزب لبك
بقيان على حالهما زمانا يسيرا مع ان شأنهما الاختلاط وانفعال كلواحد منهما عن الاخر
على الفور او لا#اوزان حدما باغى اق مابنهما هن الارض لتكونالارض بارزة تخذها |
اهلها مسكنا وههادا فوله لاسغان اما ءن الابتذاء وهو الطاب اى لايطلبان غير ماقدر
لهما اومن النى وهو محاوزة كل واحد مهما ماحدله © فبأىالاء زكعا تكذبان «

وليس منالحرين ثى' قبل التكذيب لا فه من الفوائد والمير ي8خرج عنهما اللؤلؤ
والمرجان ه الاواوٌ الدر والمرجان الخرز الاحمر المشهور َال ياقه الحن فىالحر وقال
فىخريدة العجائب اللؤاؤ سّكون فى بحر الهند وفارس والمرجان شت فىالبحر كالشجر
واذا كاس المرجان عقّد الزميق هزه ابيِضض ومئه اجمر ومنه اسود وهو شّوى الصر كلا

وينشف رطوبة العين انتهى وقبل اللؤلؤ كبار الدر والمرجان سغاره ٠ واعل انه ان أريد
بالبحرين هنا بحر فارس وبحر الروم فلا حاجة فىقوله «نهما االلىتأويل اذا للواوْ والمرجان
ععنديه بحرجان ٠نمهما لان كلا هنهما ماح ولا عذب فىاابحار ااسيعة الاءعلى قول من قال

فالايةيخرج ٠ن مالم محرى فارس والروم وءن عذب بحر الصين وفى بحر العلوم ان
الاؤلؤ مر ج من بحر فارس والمرجان من بحر الروم يعنى لامن كلهما وان أريد مهما
البحر الماح والبحر العذن فنسبة خروجهما حيائذ الى البحرين مم انهما اما مخرجان |

اهلنبحر الماح اومع انهما لابخرجان من حميع البحر ولكن من بعضه كم قال مخرج
الوك تاملننككززوالاق واكعايقلدة :الاه :ؤغوالاطيق اولا ه.ا لاخر جان الا هنماتتى الماح

والعذب وهذا محتمل مءنيين احدها ان الملاتى اسم مكان واعذرو ج دن رالانتقا لمن

الباطن الى الظاهى فانه قال اجمهور مخر ج منالاجاج هن المواضع التى هّع فها الاهار
والمياه العذية وناسب إسئاذ ذللك البما وهذا مشهور عند الغواصين وااانى انه مصدر
سد لج
س س

محى
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الصلصال ااطين اليابس الغير المط.وخ الذى له صلدلة اى دوت
|بدوى رف 1
يسمع من سه وصح عن رسول الله عالليشهلام انه قال اذا تكام الله بالوجى سمع اهل

السموات لدوته صلصاة كصاصلة الجرس على الصفوان والفخار الخزفاى الطينالمطبوخ
بالنار وتشببه باافخار لصوته بالبيس اذا نر “كناه صور بصورة مينكثر التفاخر اولانه

اجوف وقد خاقالله ادم عليه السلام من “راب جعله طرنالم عيأ مسئونا ثمصلصالاتم
صب عله ماء الاخزان فتلارى ابن آدم الا يكابد حزنا فتلنانى بين الااية الناطقة
باحدها وبينمانطق بأحد الا خرين  وخاق الجان » اى اهن او ابا الجن او ابايس
وبه قال الضحاكوفىالكشف الان ابوالحن كا ان الانسان ابوالانس وابلاس ابوالشياطين
د هن مارج ©  6من لهب صاف هانلدخان وقال محاهد الماري هو الختاط لعضه ا

مناللهب الاحمر والادفر والاخضر الذى يغلو الذار اذا وقدت من ماج امس الوم اذا

اختاط واضطرب فعءنى من مارج هن لهب مختاط ههمننار  #يان لمارج فانه فىالاصل

المضطرب «ن :مرج أذ اسن نوقتعفف الامرار اق "عزن من مارج من نار
والملائكة من نورها والشياطين هن دخانها وقال بعضهم من النار التى بين الكلة الرقيقة
وبعنالسماء وها "ون البرق ولا ترى المماء الا عنوراء تلك الكنة ٠ درياب نهم ازسفر

انى” فتواخات مذ كور است له مارج الدّست تمري مهواكه ارا هوائشتمل .كويد
بس حجان مخلوقست اذ دوعاصر اتش وهو وادم افريده شده ازدو عنصر اب وخاك

جون اب وخاك مهم شوند انرا طين كويند وجونهوا واتش مختاط كردد ثرا مارج
خوانْد وحنادك ساضل

دربشمر بالقاء لت

در

ثح

ا

 1درن

بالقاء هواست

در

رحم انثى وميان آفريئسجان وآدم شصت هزار سال دود 89فبأىالاءربكما تكذبان 6
ما افاض عليكما فىتضاعيف خلقكما من سوابغ الم حتى صيركا افضل المركات وخلاصة

الكائنات وفيه اشارة الى ان الحق سبحانه نحلى لحقرقة انسان الروح بصورة صفة صلصال
الاطاف واطال ولحقيقة ابليس النفس بصورة صفة مارج القهر والجلال فصار احدها
مظهرا لصورة لطفه والا خر لهورة قهره فابألىاء ريكما تكذيان اها الروح الاطيف
والنفس الييثة لان كل واحد منكما قذداق ماجيل عليه ٠ن اللطف والةهر والطيب

لالمشرقين ورب المغربين  #خبر مبتدأ محذوف اى الذى فعل ماذ كرهن
والحيث رب
من الموجودات قاطية يعنى انذ كر غاية ارتفاعهما وغاية اتخطاطهما اشارة الى انالطرفين
 0لان مابنمّءاك اذا قلت فىيوصف ملك عظم الك له المأمرق والمغرب فانه شهم منه
اه احد الأشرقين هوالذى تطع نالقسع
ن له مَآمَمًا ارضا “ءقال فى كشف
0

إنوم م ن السدنة والثانى الذى تطلع منه فىاقصمر نوم ويسهما مائة7ع نون مشسرقا

ْ كنا الكلام  0بين ودلى احد المشرقين لاشمس وأأثاقى للقمن.ووكذا المكزبان واأما
ا قول عبدالله  3بك رضى اللهعمهما ماين اموق وامغرب  -يعفى لاهل مكدر وهو

١أن)

؟ 5+
ووبال7لللللب77ت7تببولطتتتطتت77ب77

هه

سورةالر من

يي

يبس

--

واللموث والفلك والس_فن وافلتاويلات الاحمية الا لاء هى العمة االظاهرة والعماء

دا 3
الباطنة

0 001

الوا تدك ص هذا

0

هه
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5

ْف
3

الظافيا

مها لامحالة اى فاذا

كن الاعى > فصل فنا قرة رمرتاقراد الاء مالككما وص سكم تلاك الا لاه كدان
مع انكلدفيا ناطى.اعد شاهد بالصدق فالاستفهام لاتقرير اى للحمل على الاقرار

لكام ووجوب الشكرعاما ر(وى ) جعانبر رضىاللهعنه انه قال قرأ علينار -ولاه

صلىالله عليهوسم سورة الرهن حتى ختمها قال مالى أرا 5سك
كونا
ا لنلحونا |حسن
كم رداماقرات عليم عدو الارية تمرة فى الاى ربكيا تكذيان الأ.قالوا ولا بدي"
هن نعمك ربنا تكذب فلك امد قال فىنحر العلوم وففه دلالة بنة على ان الا لاء أراد
ماالم المطلقة الشاءلة لاظاهرة والباطنة لاالمقيدة بالظاهرة م سيق اليه بعض الاوهام

اح فال فى 1م اللرنيان دلت الارية كل إن اللهك
نلهم مكلفون ولا خلاف فه بين
الل النظر وزعمت الْحشوية ١:ه
مم
ضطرون الى افعالهم وانهم ليسوا مكلنين والدالل على

اهم مكلفون مفىاالقرءان هن ذم الشياطين 0

نوا لهم وشرهم وذكر

مااعدء'لله لهم من المذاتوهذم الخصاللابفعلها الله الا مافلحا
الع
فس .وا
الن
رهىتو
يكت
الكبائر وهدتك الحارمم مع  95نه منْن ان لاشللى ذلك وقدريه على فعل خلافه ويدل على

ذلك ايضا ابه كان «ندين الأنبىعليه السلام لعن الشياطين والبيان عن حالهم وانهم يدعون

الى الشمر والمحاصى ويوسوسون بذلك ونكرار هذه الآاية فىهذء الصورة لطرد الغفلة
و

كن الله وبذ كبر النعمة وشرير الك امة م ت
نولهم] لعمة,كانت لكم 5

71

وكقرلكلرجلاحدنتاليه بأنواع الايادىوهو بشكرها المتكن فتيرا فأغنستكافتذكر هذا

المنكن عريانا فكونك فر هذا الم تكنخاملا فعززيك أفت.كر هذا وقال الشاعس
#2

لاشطعن الصديقماطرفت

#2

وذ عار

وقال فىرهان
فا العداات

,كن

القرء ان تكرت

“روه
الا 3

تحائب خلق الله وبدائع

صمعه

5

عيناك من قول كاشح 0

0

8.

زره وزره زرحم زر وزر 

*

احدى

وثلاثين 70

|

ءان وها ذكرهًا عقيب أيات

وعدا الخلق ومعادهم

 7سدم

هنما عقت

آياي ا

فبا.د كر الاز.وشداندها ععلدىد اثوان جهم وحن ذ كز الآ لآء شقيها لانفىخوفها
ودفعها

لعما و از

الم ادكه

اولاا

ات

بالاعداء

وذلك

لعد

من

كر

|

الددفاء

ولعد هذه السبع ان ففودف الجنات واهلها على عدد انواناط:ة وعان اخرى بعدها

للجتتين الاتين دوءا شن اعتقد العانى الاولى وعمل يموجها استحق كلتاالعانيتين مالنله |
و وقاءالله السبع الساقة ٠ يقول اافقير من لطائف اممرار هذا المقام ان لفظ ال فى اول
اسم الرحهن المعنون به هذه السورة الحللة دل على تلك الاحدى والثلاثيى ل خاق

اسان هصنلضال كالفخار  6نا قرايد السا زا از كل شلك مالكل سفال محته كدهست

|

المزء السابع والعشرون
ا

ج١1 53 >>

ات لل :ست  277779101 552122752-5223:كدج 172132127221721 52:71

وقال قتادة 2كل

ذى

روح لاه نام وقيل

سم

فن ون الذيانبعلداح وفقناكارت

إلى بسي

ارض البشرية لتنتعش كل قبيلة با يلاثم طرعهنااماء/انقخائق اهويلعرال
يدذن الكبرايةة عفتافاء
الشبوات الْ.وانية والاذات المسمانية واما انتعاش اصخاب القاوب امعنويةفالو اردات ا
رةوا
القليية والالهاماتالة.نيةواما انتعاش ارببا الارواح العلوية فبال
اروضحاني
لت<لي
حاتال
ات
الربائية واما انّخاش صناديد الاسرار اللاهونية القدسية فالتحليات الذائية الاحدية المفلية

لكل هاسواء ف فهاذاكهة #ضروب كثيرة ثما نشفكة بونهتإذذ فف
با ك
اهة
ختش
تغر
لاف
الأنواع وهاهلنخل ذات الاكام  #وى اوعية الثْر وغلفها قبل التفتق ٠ يعنىخوشباى
اونخاراقتة جمع؟ بالكسر وعو :الغلا الذي يكون نه “العنَ اول اظهوزة » انمااتاكك
شق لشده درغلاف باشد ومعنى النخل بالفارسية بدنىدرخت خرما ٠ اوهو اى الكم

ل مايكع بغم الكاف منباب أصر اى يغطى «لينف وسقف وكقرى فاته مما تفع به
 5تفع نااك لور 0

وحماره و<دذوءه فالللف يغطى الجذع اشع

لكوم

"رمان شحم اانخل بالفارسية دل درختخرها ٠ والكفرىالعْر يإوالحب  4ودر زمين
داءهاست ٠ وهو كل مانتنذى به وشّتات كالحزطة والشعير وغيرها ذووالعصف  #دو ا

وذق الزوع اؤ ورق النبات البابس كالتغن (قال الكاثنى ) وعصف كاهيست كه ازو
دانه جذا ميشود ٠ وفيالمفردات العصف والعصيفة الذى يعصف مانلزرغ قال فىتاج
المصادر العصف برككشت ببريدن  8والرنحان  6قال فالمفردات الرتحان ماله رائحة
وقلى الرزق ثميغَال لاحبالمأ كول ريحان كمفىةوله والحب ذوالعصف وقبل الاعرابى |
الى ابن قال اطلب ريحان الله اى رزقه والاصل هاذ كرنا انتهى قال ان عباس ومجاهد
والفخاك هو الرزق بلغة مير فالمراد بالرمحان هنا اما الرزق اوالمشموم كأ قال المحسن |

الريحان هو ربحانكم .هذا الذى يشم وهو كل ماطابت رآتمته املننيات اوالشاهسفرم

وعند الفقهاء الرحان مالساقه رامحة طيبة كالورقه كالا س والورد مالورقه رانحة طبة
فكاقلطباسمين كذا فالمغرب قال ابن الشرخ كل شل طببة الرآنمحة سميت ريحانا لان
الانان براح لها راتمحة طببة اى يشم شال راح الثى' براحه ويريحه واراح الثى' برنحه

اذا وجد ربحه وافلىحديث (قمتنل نفسا معاهدة لبمرح راايحة الئة ) وروى لميرح

هن راحه ريه والريحان فيالاصل ربوحان كفعيلان منروح فقابت الواوياء وادثم ثم
خفف بحذف عين الكلمة مافى ميت اوكفو علان قلستواوه ياء للتخفيف اوللفرق ينه |
وبين الروحان وهو ماله روح ف
فنأى آلاى ربكما تكذبان 6ه امطاب لاثقلين المدلول ظ
علهما دوله تعالى للانام اعمومه اهما واثهاله ع هما وسينطق هه قوله تعالى اماالثقلان

واكذاة  1انوى الفرّين دَوله خاق الانسان دخلق اللان اشغار بأن الخطار
مك
| جمعا والا لاء النمواحدها الى والىوالو والى وكاالفىىالقاء.وسةالفى حر الفاومالهلاء
الم الظاهرة والباطنة الواصلة الى الفرشين ومهذا يظهر فساد ماقيل منان الا لاء هى

انع الظاهرة سبو النعماء هى الم الياطنة والصوابانهما نمالالفاظ المترادفة كالا "سود
(والايوث)

ورة الرحن

«ه 85>©## ٠١١ه

النقص
جون ترازوى نو كج بود ودما 6٠ راست جون جوبى ترازوى جزا
* واقيموا الوزن بالقسط يه قوموا وزنكم بالعدل اجىعلوهمسدةيما به وفىالمفرد تاالوزن
معرفة قدر الثى والأعارف فىالوزن عند العامة ماشّدر بالقسطاس واانيان وقوله واقيموا

الوزن بالقسط اشارة الى ممراعاة المءدلة فجىم ماحراء الانسان من الافعال والاقوال
خلساروا الميزان © َال خسرت الثى' بالفتح واحسرنه نقصته ويابه ضرب واما
©و
م

خسير فىالبيسع فبالكسر كافىال+تار وقال فالىقاموس خسر كفرح وضرب ضل واخسر

والاخسار النقص اىلاننقصوه :لان هحنقه أن يسوى لانه المقصود من .وضعه .قال سعدى

المفتالمراد لاسنقصوا الموزونفىالمزان لالممزان نفسه امي اولا بالتسوية ثم ىعن الطغيان
الذى هو اعتداء وزيادة ثمعن الخسران الذى هو تطفرف ونّصان وكرر لفظ الميزان

تشديدا للتوصية بهوتأكيذا للاعى باستعمالهوالحت عله ( قال الكقق ) :ابن حمه ناكم
اهل “رازو راجهت [آنستكه بوقت وضع هيزان قيامت شرمهنده نشوند
هجو وه حمهكهبازوى نو

.٠

هست يكا يكهمهرجاى خويش ٠
باو واسد حاتت را
روى عن مالك بن دينار رحهالله اله دخل

ا

كد ترازوى نو

روز جزا جمله باريد ,دش

٠ © دص وبيش ستانيت را
مالايلاك
على جارله احتضر فق

جيلان من

نارين بدى ا كلف الصعود علهما قال فسألت اهله فتالوا كان له مكيا لان يكيل باحدها

كاك

رلك (انشرت انها اودر جو كسرييما

الت الريجل

فقال.ماإزداذ الامس على الاعظما وافلمىفردات قوله و#لساروا المزان يجوز أينكون
اشارة الى تحرى اعدالة افلىوزن وترك اليف فيا بتعاطاه فىالوزنويجوز أن يكون ذلك
شاي ]لك تشاطى هتالكاون .ميا ره ريوعالقناعةيعاس" فكون من فلك قرفن رخنت
موازينه وكلا المعنبين يتلازمان وكل خدسران كذرءالله فىالقرءان فهو على هذا المعنى
الا خيردون الخسران المتعلق بالقنيات الدنيوية والتحاراتالبشرية» شول الفقيروجه نوسيط
الميزان بين رفع اأسماء ووضع الارض هو الاشارة الىانه بالعدل قامت السموات والارض

كا ورد فىالحديث والى انه لابد منميزان العقل بينالروح والجسد حتى يعتدلا ولا تجاوز
احدها الا خر والاعتدال القيتى هو الوقوف بين طرفى الافراط والتفريط المذمومين
عقلا وشرعا وعمفاوالموزونات ه الاهور العلميةوالعملية المعدلة بالعقل|ل.نى علىالاستعداد

 ١الذانى و©الارض وضعها » اى خفضها مدحوة على الماء اى «بسوطة  8للانام  #اى
نظه معنى الخلق وان والانين .مما بعلن" الارض با
منافع الانام وحو حمع لاواحدله ملف

ظاموس فهى كلمهاد واافراش لهم يتقلبون علمها وستصرفون فوقها وقال ابن عباس
فىالق
©

هيارك الوجه يستستى الغمام به © .#مف الانام لهعدل ولا مثل  ©#

|

الجزء السابم والعشرون
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©

وكلاها منق.ل النبات الذى هو اصل الرزق ٠ن الوب والعار والحشيش للدوابواخلاء

اجثمل الاولى عالنعطف لورودها علىهمهاج التعديد تنبها عتقلاىعدء افلشكر كا فىقولك
زيد اعناك بعد فقّر اعنك بعد ذلا كه بعد قله قعل بكمالم شعل احد كيذ واما عطب
حلة والاجم على مافلها فاتناسما

والشحر سفايان كن

من حيث

التقايل لما ان المي

والقمر علويان والنحم

حيثان كلا من حال علويين وحال السفليين دن باب الاشاد لام الله

تعالى ولماكانت هذه الاربءة مغابرة لحنس الانسان فذانه وصفابه غير النظم باءرادها
فىدورة الاسمة تحقيمًا للتغاير رح

وضعا وطيعا دورة ومعنى

وفه اشكاقة اك ساعحود

جم العقل الذى به مهتدى الى معرفة الاشياء واستهلالكه وتلاشة عند النظر الى الحقائق
الالهية والمعارف الريانية لعدم قوة ادراكه اياها مستعدا بنفسه غير مستفيض مانلفيض
الالين فطذلوة الككيدت وابلوك وال تعد 'دعدر |الريكفا الرستهد” “بالقوا الليقة
ا

ا

والقوى

الوصمية

والخبالية واحصازة فىالقوة

المزاحية

العنصرية

وعدم

1-0

من

ادراك

الحقائق على ماهى عليه كاقدلى العقل والفكر جالا حول سرادق الكون فاذا نظرا الى
المكون ذابانوكلق لازاه خووانة طعاو رانك لسر "أعدلقة واطناويةة وأو ريا
المحدث معرفة الخال القدم وما قدروا الله حققدره  #والسماء رفعها  #التصابه بمحذوف

فسره المد كور ائ :خلقها مفورعة حلا كاهو ستونن فشاهد وكذا ومة حك جعلها
هنش احكامه وقضاياه وتنزل اوامسه وحل ملائكته وقال بعضهم رفعها من الفل الى
العلو قفا لصاح العباد وجعل مابدنهما مسيرة حمسمائة عام وذلك لان السماء دخان فاربه

8وضع المزان  4اى شرع العدل وام به بأن وفر كل
موج الماء الذىكان فىالارض و
مستحق  1استحقه ووفى كل ذى <ق حقه حتى انتظم به امس العالم واستقام م قال عله
السلام بالعدل قامت السموات والارض قبل فعءلىهذا المتزان هاولقرء ان“ؤقلهو مايعرف
به مقادبر الأشياء منميزان ومكال وو ها فالمعنى خلق كلمانوزن نه الاشاءة وزعرف

قاد ينناطوه ءا تختوكآ عق لزعل طلس حل ىه اتام ادل وقكا]ها تون فكب

منالقسوية و التعديلفىاخذهم واعطائهم قال سعدىالمفتىوانت خبير بأن قوله أن لاتطفوا
فىالمزانو اقموا الوزناشد ملاءمة لهذا المعو ولهذا اقتصرعليه الزمخشرى( قااللكاشنى)

يرد ترَاواوْا):ا الهاءواد' خلق رابكيلت ايدان
نك
ازل
ووس المرّآن؟ وبطادف نم
ليتوصل به الا الانصافى والانتصاف وكان ذلك فىزمان نوح عايه السلام اذ ليمكن قبله
اك ووزن وذراع قال" قتادة “هفذه الااية اعدل ياان آدم كم يحب أن يعدل علتك

واوف كمحب أن نوفى لك فأن العدلصلاح الناس  8أن لاتطفوا فىالممزان  6#ان ناصيبة
ولا نافية ولام العلة مقدرة متعلقة وضع الميزان اى وضعه لثلا تطغوا فنه وتلعاتدوا ولا

أحاوزوا الانصاف وبالفارسية ازحد كاد رقا در ترازو «وقت داد وستد يعنى از عدل

5

دكأ

جاوز نكنيد وبراستى معامله ابد ٠ قال ابن الش.خ الطغيان مجاوزة الحد .فن قال الميزان

العدل قال طغيانه الهور ومن قال انه الممزان الذى هو الة التسوية قالطغيانه البخس اى

ا(لتقص )

4 23م

ضور ةالرحن

1 >24

وعل نينا عليه السلام القرءانواسرار الألوهية  5قال وعلمك مام تك نتم وعم الانسان

الببان قالفىفتح الرحمن ومن الدليلعلى .ان القرءان غير مخلوق اناههتعالى ذكره فىكتابه |
العزيز فىاربمة وحمسين موضعا مافيها موضع صرح فيه بلفظ الخلق وألشاار اليه وذكر
الانسان فىمانية عشر موضعا كلها بدل على خلقه وقد اقترنا هفىذه السورة على هذا
التحو قله المولى ابوالسعود رحمهالله ثمقبل ههخاق الانسان علمه البان  4سينا

وكفية التعامم والمراد مخلق الانسان انشاؤه على ماهو عليه مالنقوى الظاهية والناطنة
والبيان هو التعبير عما فىالضمير قال الراغب الببان الكشمعن الشى” وهو اعم منالنطق
لان النطق مختص بالانسان وسمى الكلام مانا لكشفه عن المعنى المقصود واظهاره انتمى

وليس المراد بتعليمه يرد يمكين الانسان منبان نفسه بلمنه ومن فهم بان غيره ايضا
.

-

85
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اذهوالذى بدور عليه تعامم القرءانوالمراد به حنس الانسان الشاكل مع اصئافه واؤراده

الف لغة افضاها العرية انتهى ٠ شَول الفقير فيه أشارة الى انالله تعالى قدتكلم جميع

يف يتكلم الله باللغات الختلفة والكلام
اللغاتع سؤزراءكان التعام بواسطة ام لافان قكلت

النفسى عار نعجميع اكلاسية قلت لم ولكنه فىمراتب التنزلات والاسترسالات لابد له
منالكسوة فالعربة مثلا كسوة عارضة بالنسة الى الكلام فىنفسه وقد ذقنا فىانفسنا انه
يجى' الالهام والخطاب ثارة باللفظ العربى واخرى بالفارسى وبالترى مكعونه بولااسطة
وااسطة وان كان الغاللوساطة
ملك لان الاخذ ع عن اللهلاستقطلععالانوم القرامة وذلك بل
حن.ث
الملاكث ه
بالهم مصدر

لاررى قارف  © 55الشمس والقمر يحسمان

مرتداً وير والحسبان

فعق الميتاك كالغفران والرححان هال جسية عده وبابه نص رحسابا الك

وحسيانا بالغهم واما الحسيان بالكسير فبمعنى الظن ه<نسب بالكسر ينى ظن والمعنى
حريان بحساب مقدر فىبروجهما ومنازلهما بحيث إنتظم ذلك امور الكائنات ال_فلية
وختلف

الفصول والاوقات

واعلم إلتسون ل

دقل القمرية ثلامائة واربعة وحمسون

وما والشمسية ثلابمائة وحمسة وستون بوما وريع

بوم

اواقل

وفيه الثارة الى شمس فلك

البروج وقر كرة القلب سيرانهما فبىروج التجليات الذاتية ومنازل ال الانياضة
والصفائية وكل ذلك السيران محسباستعداد كل واحد هنهها محساب معلوم وام مقدوم
لارض ولا ساق لهمثل الكرم والقرع
و«النحم  #اى النيات الذى حَّ اى يطلع مان
ونحو ذلك 8وهالشحر  #الذى له ساق وفىالاتق كل نابت اذا ترك<قى يبرز انقطع فلس

بشجر وكل شى' يبرز ولا بنقطع هنسئته فهو شحر هيفسجدان * اى بنقاد ان له تعالى
فما بريد مهما طبعا انقياد الساجد مالنمكلفين طوعا اويحد ظلهما على مابين فىقوله

نيست جناحه برتبيح ايشان كاقال تعالى و(لكن لاتفقهون تسبيحهم ) ذكر فىمقابلة
اللعمتين السماويتين اللتين ها الشمس والقمر نعمتين ارضيتين وها النجم والشحر
روح البيان

 91اسع
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الجزء السابم والمكرون
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نفسير سورة الر حمن والشمى عىوس القرء أنمكيةا ومدينة واا.هاست أوسيع اومان وسعون

0

م اللاهلرحمن الرحم'7م

« الرمن 54مدا خيره مالعده  -الذى له الرحمة الكاملة كيحاء فى بعض لت رحمان

الدنيا ورحم الا خرة لاله عم الرزق فىالدنيا ماقبل
شمن
ده
ادم زمين سفرهٌ عام اوست ٠ برين خحُوان يغما ج

وخص المؤمنين بالعفو فىالا خزة وبالفارسية خداوند مشا

<ه دوست

م

او همه جيز

لحمحةقفيىقة الهف و الْنوا عنىالمل الروحانى و منه الرحم لانعطافها
الر
را رسيده ٠ وا
الحسى على مافها يك مها بالنسبة الى الله تعالى ارادة الخير اوالانعاملان عطضمعلى احد

أصذانه بأحدها قال .الامام التزالى رمة اله الرتمن عو السطلو ف حل السأذ بالاتاد اكلا
وبالهداية الى الايمان واسياب السعادة 'نانياً و الاسعاد بالا خرة ثالثا و الانعام بالنظر الى
وجه الكرسرابعا انتبى وكلماانت هذهالسورة الكامإةشاماةلتعداد المالدنيوية والاخروية
| والمسمانية والروحانية طرززها بطراز ااملرحمنن الذىهو اسمالذاتالمشتمل علىجميع |
الاسهاء والصفات لسئد الله الم  0بعدهولما كان القرءان اعظم التهشأنا لاه مدار جميع

السعادات و اذا قال عليه السلام اشراف أمتى حمالة القرذان اى ملازموا قراده واواب

الائل وقال خير ؟من قي القرء انوعلمه وقه يسع حقائق للكيي السماوية وكان تعايمه

من نار الرحمة الواسعة واحكامها بدأءه فقال لإعري مدا صلىالله عليهوسي #القرءانب
بواسطة جبريل عليه السلام وبواسطة محمد عليه السلام غيره منالامة ( قال الكاشئى )يعنى
| :اسان اكرردانيده مس ااواررا :اموختن /وذايكرا انرا ازماونيدن » قال اقعبطاة ,رجيه| الس لماقاك
الله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها أرادان مخص امة دمممخاصة مثله فقال الرحن عم القرءان
اى الذى عل ادم الاسماء و فضله بها على الملائكة هو الذى علمكم المي إنادى فضلكم له
عدرينا

الام فقيل له متى علمهم قال علمهم حقيقة فى الازل و اظهرلهم تعليمه وقت

| الامحاد وفيه اغارة الى أن تعليم القرءان وان كان فىالصورة بواسطة جبريل املنوجهالعام
.ائدن إنضوساء فى كلم وشاانعنا يله
ظهكاق املا رواسظة :افلىمعق رمز الؤاجهاحخاص بغل) ق
لككن
تتالممؤقال بعضهم عل القرءان.اى .أعطى_الاستعداد الكامل فىالازل جع المستعدينو لذلك
قال عل القرءان ولم بهل عل الفرقان م فى قوله تعالى شارك الذى نزل الفرقان فانالكلام

الالهى قرءان باعتدار امع والبداية وفرقان باعتبار الفرق والهاية فهوهذا المعنىلاستوقف

|
| القرء ان على خلق الانسان وخاقه عتلعىلم
'

| على خلق الانسان وظهوره فىهذا العالم واا الموقوف عليه ملي :ال|يان و لذا قدي تعلم

الليانانى  14فنء الا ليةاشادة للىأنالتعلم

والتسه
[يل اما هو هن الله تعالى لامن المعلمين والحافظين ور الدامسماء ووفقهلتعلمها
 ٠وسهله باذله وعل داود صنعة الدرع م قال وعلمناه صنعة لبوس لكم وعلم عسى عل الطب
 3قال و يعلمه الكبتان والحكمة وعل 1ااغمر العام الادنى  0 3وعلمناه منلدء علما
م« يي ىس

سي

ع م

م

2-2-2
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افلىقول فبصون اللسان عن الكذب الذى هو اقح الذنوب قال عليه السلام التجار هم

الكفار فقيل اليس اللهقداحل البيع قال نعولكتهم محلفون فيأتمونوبمحدنون فيكذبون
وقال عليه السلام- 1نقص الرزق وىد ( اربع منكنفنه فهومنافقوان
خذااصم
صام وصلى وزعم انه مسلم اذا حدث كذب واذا وعداخلف واذا امن خان وا
لخر ) واما الصدق فىالحال فبصون الحال هما بنقصه مثلا اذا معءنلىاص وحال املنتسليم
والتوكل وغير هها فصدقه بالاستمرار علىعن ته والاحتراز اعلننقضواهل السلوك تهتمون
فيصدق الحال اشد الاهتام ( روى ) أن واحدا مهم كانكثير الوجد والز عات غخاءبوما

واوداع خرقته عند الشيخ فىالحرم الشريفوقالانصيحت الانلامرأة عشقتها فأنالاأريد
أن ١كون كذبافى الى بأن ألبس لياس المشاق و انا على تلك الخال ثامنه يعد ايام جاء
والخد شرقة رول الت لذ الى هها وعدت الى الى ومن لفالمدو قالطال مدق

مريد فىارادته فانه اذا وقع منه حركة مخالفة لارادة الشيخ فكهاوذب فىارادته فانالمريد
منافنى اراديه فىارادة الشيخ فى اى

الصدق كان سابلنحاة
دج
ةم نالقال والحال و

وباعثالرفم الدرجات قال الشاعس

#سيعطى الصادقين فضل صدق « نمحاة فى الاة وفىالممات»

و سنب اهذا.الشعران ثلاثة اخوة من:الشأم كانوايغزون فأسر عم الزوم مرة فقال لهم
للك انى اجمللكم ملوكا و ازوجكم بنانى ان قبلم النصرائية فأبوا وقالوا يا خداء فادبخل

افنىيانلزيت المغلى واخذ الثالث علج وسلط عليهابنتهوكانت مانلأنجلساء فأخذ الشاب
فىصام الهار وقياماليلفانالتبنت وخرجا الى الشام فجاء اخواءالشبيدان مع الملائكة ا

ال
ل
و
5
س
و
ل
ل:
ل
ا
2
س
و

لبلة وزوحاه المراة و سألهمااخوها عن غالهماءفقالا'مااكانت الالو رايت حتى دخلا فى |

يجك ببهذه الفتاة وكانا مشهورين بالشام حتق
وهد
زنش
تيك
الفردوس واناللهتعالىأرسلنا ال
قال الشعر اء فهما اسانا منهاماذ كرناء(وروى) جنيد اليغدادى قدس سسرءعن امير المؤمنين
عرلضىىاللهعنه اندقال الصوف ثلاثة احرف فالصاد صدق وصيرو صفاء والوةاو ود ووردو

وا فاء زبالنااخرة اوفوتورتتاريناذا يت اليه الشنات:وبالارتكونه شونا قالكل
رحمه الله اول خيانة الصدشين حديمهم مع انفسهم وسثل وفتح الموصلى رحمه اللهعن الصادق

فأدخل يده فىكيرالحديدو اخر ج حديدة حماة و وضعها  1و قال هذا هوالصدق
قال جنيد التغدادى رحمه الله الصادق سقلب فىاليوم اربعين ممرة والمراثى شت عحلىالة

ولخد هارابنان؟ ةا ذفط لان مظابق,العازفين لمن اللة“الضدق والسودية .و القنام .حي

ليزأ لية أمل) غولةطرةاناذا حفط النفين" اوكلم امن اعداهممرخ االسابد :وال الغداواالمالم الاضارقون
الحظوظ والاغىاض تسأل الله العافية
مستورة القمر بعون خالق القوىوالقدر فىالعشر الثالك من العشر الثالثمن
شوال المنتظم فىسلك مشهورسنة اربع عشرة ومائة والف
م

ته

الجزءالسابع والمععرون
ْغمسون
ن

<١ 8م؟ هه

فها تعلخؤن متها ورواالمفارفة لآل  0العوارف تماد صدق هوهةام الوحدة

نم
كو
راتييق
|ذاتية فمىام العندية كاقال عليهالسلام انيتعند ربى يك #وول
ال

الاتجرا؟

اوردمكه كلةعند رق تقريب وتخصبص دارد يعنىاهل قرب فردادران سرابداناختصاص
(ست عند ربى ) و جون رثية كه فردا خواص بان نازند اموز باى ادناى وى وده |
ا
|بس از عرثمة اعلاى فرداى اوكه نشان نواند داد

افىارام ,سبزالاريوا لى#بنف 1اطاط امال !اذى اطلالى
فهمان ابيت عند ربى

0ه صاحب دل لابنام قلى

از قربت حضرت الهى

٠ هستى يمثابهُ كهخوامى

د
يزاج
كواطة
قرولبعاركق نستعدطا يا.وو جع

٠ككشته بود عبارت انها  .بلك ترسد عبارت انا
وفى الا ية اشارة الى ان وى نوصل العبد الى جنات الدرحات وانهار العلوم و المعارف

الحقيقية الالهية ثم الى مقام الصديقّين ثمالى مقام الوحدة الذانية المشار ايها بالعندية قال
الامام جعفر الصادق رخى الله عله مدح الله المكان بالصدق فلا سعد فيه الا اهل الصدق

وهوالمقام الذى يصدق الله فيه وعده لاولياثه بأن سح لهم النظر الى وجههالكريم قيمت
وعن ان شعهنه مرغ بريان وجوى روان وحيرات حسان است بلكةبديدار ح-ئانكه قسمت

صدف بدر شاهوارم قبل
وما عهدى بحب ترابارض *» ولكن من نجل مها حبيب»

اى خوشا عيشا كهمؤمنائراست دران حلس انس وحظيرة قدسبادية التظار بريدميكعية
وصال رسيده خلعت رضا يوشيده شربتسرور ازجشمة وفا نوشيده عش بعتا بوفعمت
بى <ساب و ديدار بى حاب يافته ( روى ) صالح بن حمبان عن عمد اللهبنغوادةانه قال

فىهذه الايةان اهل المنته يدخلون كل يوم مرتين عالجىبارتعالى فيقرأون عليه القرءان
و كد تجلا كل أن" مهم مجلسه الذى له وتجلسى على مثابر الدر و الياقوت و الزصد

و الذهب و الفضة باحمالهم فمتقر اعينهم بشى' قط كم ناعرينهم بذلك ولم بلتضهوا
شيأ اعظمو لاأحسن منهثممنصرفون الىرحالهم نامين قريرة اعبنهم الى مثلها من

الغد قال بعضهم المراد يمن فىالا ي.ة هم الذين لامحدمم الطلنة ولاالنعم و لاشى' عنه ل

قال البقلى يا أخى هؤلاء غرباء الله فى الدنيا والاخرة ادخلهم فىاغرب المنازل وهو مقام
المجالسة معه ميثث الايطلع عليه الا اهل الضدق فى طلبه وهم فقراءالمعرفة الذينقال عليه
السلام فايلهمفقراء جاساء الله ٠سل اينزويد البسطاعى قدس سسره عنااغررب قالالغريب
من اذا  00الخلق فى الدنا م مجدو .و اوطاليءه مالك فى النار لممده و لوطاليه رضوان

| فالىنة لم مجدهفقيل ابن يكون يا أبايزبدفقال ان المتقين فى جنات الل فلابد من الصدق
وحدمةالصادقين حايليص
النسان الىهذا المطا لخديل وهوعلى وجوه وصناتتاماالصدق
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(فىالقول)
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الواحدة” فىالمر انى المتكثرة يظهر فى الكبيركيرا و فىالصغير صغيراوفىالمستطيل مستطيلا |
لا
اك
وفى مستدير مسديرا و الصورة على حالها الخلوقة علها باقبة لاتغير و لانيدل ي
مح ا

الناظر ويرى فاللمحة الواحدة ماتحاذى بصره  ولقد اهلكنا اشياعكم » اىاشباهكم |
تنم شجيععة وهو من بتقوىءه الانسان بونششر عانلهكمافىردات وقال
لفرا م
االك
فى
فىالقاموس شيعة الرجل بالكسر اتباعه وانصاره والفرقة عاللىحدوةاوسحّمدعولىالاثنين |
#هل من مدكر  متعظ بتعظ بذلك فيخاف وفيه اشارة الى |
واجمع والمذ كر والمؤنث ف
ومتنا البالغة اهلكنا و افنينا اشباهكم و امثالكم يا ارباب النفوس |
انا سَدرنا الازلية حك
الامارة و يااسحاب القلوب الجوالة ابماالموت الطبكى و اما نالموت الارادى فهل من معتير |

يمتبر هذا وهذا ويمختار لنفسهالا*ليق والا'حرى  8وكلثى” فعلوه #مانلكفر والمعاصى |

مكتوب على التفصيل  8فالزر » اى فىدبوان الحفظةجع زنور بمنى الكتاب فهو>منى

اولركتاب عنى مكتوب وقال الغزاللى رحمه الله كلشى” فعله الاثم فىكتبانبيانهم ٍ
مكنب
نلكنفااىركتابنا  وكل صغير وكبير 6#املناعمال «إمستطر» |
| المنزلةعلهم كزأمفاعا

مسطور فى اللوح المحفوظ بتفاصيله قال استطره كتبهكم فى القاموس قال محبى بن معاذ |
رحمه اللهمنعلأنافعالهتعرض عليهفىمشيد الصدق وانهتحازىعليهااجتهدفىاصلاح |
افعاله واخلاص اعماله ولزم الاستغفار لما سلف من افراطه وقد روى ان الى عليهالسلام |

حك لهات انو همد هال انا فاك" الدتؤق ككل فوخ إنزاوا .غلاة مزهالآرجن:
و حضر حميع القومفانطلق كل واحد مهممحطب طمل الرجل يبجايلعود و الا خر
اادجاحووا
| بالعود حتى حمعوا سو

لبصغير مجتمع على
نارا فشووا خبر هم و ان الاذن

صاحيه فبهلكة الاأن يغفرالله انوا محقرات الذنوب فانلها مناللهطالما ولقد! حسنمن قال

خل الذنوب صغيرها ٠ وكيرها ذاك :التق

واصنع كاش فوق راء ض الشوك حدر مايرى

#لاتحقرن صغيرة © ان الاجبلالخمحنصى «#ع
© ان المت
اقين
ل 6ا
كىم
فنر والمعاصى  فىجنات 6هاى بسعاظتيينمةالشان محيث
اءو
لابوصف تعيمها و مااعد قبالاهلها ف وهر * اى اهار كذلك يعنى انارالما
ر
| و العسل و اللبين و الافراد للافراد للاكتفاء باسم الجنس مراعاة للفواصل © فىمقعد
لس
جضى
تن مر
وكا
صدق #ه خبر بعد خبر وهو من اضافة والصدق معنى الودةوالمعنى فىم

حق سالم من الاذو والتأيم مخلاف مجالسالدنيافقل سالنمت من ذلك مفلعنيدك 

المراد هن العندية قرب المازلة والمكانة دون قرب المكان والمسافة و المليك ابلغ من المالك

| و هو بالفارسية بادشاه ٠ اولتنكير للاتعلظممدونى حكاولنهم هقربين عند عزيز الملك
واسعه لاشادر قدر ملك فلا ثى' الاوهو نحت ملكونه فأى منزلة ١كرم من تلك واحمم

| للغبطةكلها والسعادة بأسرها ف مقتدر » قادر لابعجزه ثى* عال اميه فى الاقتدار وقى

| [اتأوييحت لمجي يعىزالمتقان باه عنا ءسلواام :ىنات +الؤصلة واتهار اضياء (اللعرفة:وا المتكمة
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فالمراد بالقدر شديره فىعلمه الروك وكدده فىالاوح المحفوظ وهو

القدر التيعملة فىجِنب

||

القضاء فالقضاء وجود جميع الخلوقات فىالاوح الحفوظ مجتمعة والقدر وجودها فىالاعيان
بعد <صول ثايثرُطها واذا عبر بالخلق فااتنهما يتعلق بالوجود الظاهرى فىالوقت المعيندفى

الحديث (كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن مخاق السموات والارض #مسين الف
عاءن)ه
والم
سنةوععرشه على

عسن)ه
ولكي
عليهالسلام ( كل شى” شدر الله حاتلىعحز وا

عليه السلام ( لايؤمن عبد حتى يهن بأريع يشهد لاله الاالله وانى رسول الله يعثنىبالحق
واؤم بالنعث يغدالموت ومن" بالقدر..خيره :وشره ):اىجلو وصِه أقال فيكشنت الاسرار
مذف* عر ترك /انيدي كو واد سود اف دياو اع حولتطيوان يالا يساك |
عدر او جناتك'رن الغزة كفت( قكلل:هن
اسّت اما مخواسنت:الله است :و فضا و

عند الله ) وقال تعالى ( اناكل عُى” خلقناه هدر ) وقالى عايه السلام القدر خيره شوره
من الله فى الا ية رد على القدرية والمعتزلة و الخوارج و فى التأويلات التحمية خلةناكل

" خاقه
ثطىىكل
شى” اى موجود علمى وعبنى فىالازل .عقدار معين مثل ماقال الذى اءع
ثمهدى اى كل دُى” مخلوق على مقتضى استعدادء الذانى و قابلبته الاصلية الازلية لازا بد
فبه ولاناقص كا قال الغزالى رحمه الله ليس فى الامكان ابدع من هذا الوجود للانوهكان
ول يظهر لكأن خيلاوهوجواد ولكانعاجزا وهو قادر  #وما امنا ل6شى” ريد تكواينه

ايللاواحدة يه اى كلة واحدة لاتنى سريعة التكوين و هو قوله تعالىكن او الافعلة

واحدة وهو الامحاد بلا معالهة ومعاناة  باكلحلصر  6فى البسر والسرعة فان اللمحالنظر
بالعجلة فمنى كيحكنظر سريع قااللفقىاموس لماليهكنعاختاس النظركا”اح وفىالمفردات
| الات معان البق و رزأنته .لحة نز قال"ابن :الشبتع لما اشكتملت آإلياات الشائقة عو اوعند
ك|فار اهل مكة بالاهلاك ماجلا اوجلا اولوعد للمؤمنين بالانتصار منهم حي وله اناكل

| كي" خلقناء نقد عاذ كذا للؤعد" و الوعدإءيّ:ان اذا" الوغلدوالؤْغد وحضوداق"والموعواذ
| مثيت فاىللو ح «قدر عندالله لابزيد و لاسشقص و ذ لك على الله إسير لان قضاءه فى خلقه

| اسرع من ل'ياعلتصر و قبل هدنى الاتيةا مع قؤؤله 'تغالى و اذام اللناغة آلا.كلتم البضر
| عن اللكتاز ليشة“المرزاة بكلاية كن تتؤاق“التكافك وا النتدوان انا المؤادحا لدي الدئتخالة

ك|ان هوا الأعزاة سككنان الدتئ ان ”فيج وك[ انشان الم دى باطنة فون كوهوادالةةفى
| ظاهيه الا المعتاد وفى الا خرة يكون حكم كن مانهلفظىاهى و قيدعطى اللهذلك لبعض

الرجال فىهذه الدار يحكم الارث لرسول الله صلى
مواطن مها" قو له"فى غووة سوك كز بار فتكاق
الملائكة وغيرهم حرف كن انما هى خاصة بالانسان
التأويلات التدمة مانا مدنا 'للاكتاء كلها علو
الوصف لا كثرة فيه لكن د

الله عليه ول فانه تصرف ما فى عدة
اباذع زد عضو «امثاترفلة ارسق
لما انطوى عليه من الخلاقةواليابة وفى
نزاو متلا الأنسة وكا لو" انتداق

محسب المتحلى له و يظهر فيه محس_يه ظهور الصورة أ

والواعدم)
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ولداهة الامى الفظيع لامتدى الى الخلاص منه يإ وام » ْ
وفىاقصى غابة من الفظاعة ا
إل

صرارة و فىاقدى عهاية من المرارة و حاصله إن ٠وقف القيامة اهول من موقف

بدر

وعذاءا اشد واءظم منعذابه لازعذاب الدنيا مثل الاسروالقتل والهزعة ونحوهاانموذج
من عذاب الا خرة كا ان نارها جزؤٌ من سبعين جزاً .ن نارها © ان امجرمين 6هاى

الشركانمن الاولينوالا خرين ف فضلالوسعر 

اىفىهلاك ونيران مسعرة والتسعير |

اتش نيك افروختن ول فىضلال عنالحق فاىلدنيا ويران فالا خرةنوم يسحون»
منصوب أما عايشهم من قوله فىضلال اى كاحون ف ضلال وسعر بوم ترون

فالنار ا

على وحوههم  »#واما شَوله مدر بعده اى بوم يسحدون شَال لهم © ذو قوامس سقر»ه |
سقر بعل هنم ولذلك لميصرف وقيل اسم لطبقتها الخاسة .من سقرنه النار اذا بوخته اى |

عوه لااوملقكالفبق تونعزادنال #ابظاهضهالنشوة المعو اقاسوا حرجاواأللها.فان«مسباسيك

| للتألمعهافس سقر محاز ع أنلمها بعلاقة الست لقف لعا ب 3و51ا يللفق اقاول
لل!نواخ.لصللقه عاليلهشزن.ل اول :الناس
تالنالتكع ”ها +كقَوَاك وجنااهنَ»اقى |انتيق:واعن ا
فق مارو الذاعة زتجلل :القندبيةىده ف لمققدنقيخئرةزفها فقال_ماجملت فيا قال قائلت

فى سيلك حتى استشبدت قال :كذبت اا أردت أن شال فلان جربى” فقد قبل فأصربه
ه
وحبجعل
فس

حتىألتىفالناروجل تلمالعلموقر أ القرءان فأنى.ه فعرفه نعمهفعرفها

|'فاقاعلملت فبهافقا قتععللمتالعوم قرأت الق«رآءن و عملتقالكذبت انماأردت فلان
م
ااء الله تعالى
مالم وفلان قارى” فقّد قبل فأص.ه فسحب وجهه حتى ألفتىىالنار و رجل ن
من انواع المال فأىه فعرفه لعمةفعرفها فال ماجحملت فا قال مار كت هن شى “ نحسان
| فق فهلك قال كتايك اعا أر,دت أنشَال فلانل <واد فقد قيل قأص به فتحطاده”

|

خق ,لوخ فىالنار انظ  .العلئ قالخر جت بوما معاحابى نستئى فلك.ةفى سعدون فقال

بقللوب سماويةفقالياعطاءلانتعوج |
ْ ياعطاء هل خرجم بقلوب سماوية اوبقلوب ارضية قلت ي
فان الناقد بصير فذحلت مهنه فلحادغواانف| ملل قلتتله ادع الله حي سينا فرفع راسه

الى السماء فقال يسم اللهالرتجن ارم م قال محرمة مكاان سنى وبنك البارحة أن سقنا

فلم بشرغكلمانمه حتى مطرنا ثبمبى ورجع والكلام فىيتصحيح النة وتطهير القاب عن

لالعين الايخلاصن' للهاتعالى ومن بق فىضفات شه وباعنضن :عن بالق و أقل على الدنيا
| وشهواتها فهو بحر فنىار جهتم البعد والطرد ويذوق حر نار الهحران و الخذلان انا

كل ثى”  #من الاشياء و هو منصوب شعل فسسره مابءده  #خلقناء  #حكالون ذلك
الثى' ملتسا  8#شَدر  6متعين اقتضته الحكمة اتى عايها يدور ام التكوين فقدر يممعنى |
ظالتقدر وهو تسوية صورته و شكله و صفاته الظاهرة والباطنة على مقدار مخصوص اقتضته
| الحكمة وترنيت عليه المنفعة المنوطة مخلفه او خلقناء مقدرا مكتوبا فى اللوح قبل و قوعه
لايغير و لابسدل ( مصرع )
قضى,لهه.امساوجفءالعا سر :برخط لوح ازلى .دار وحموش
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النله تعالى هو العزير المقتدر ولذا اخذهم شكذيهم وم كنع منذلك مالعوالمراد بالعذاب |

هو الاغراق فىبحر القلمزم اوالئيل ٠ بشول الفقير لعل سر الغرق ان فرعون وصل الى
موسى يسبب الماء الذى ساقه اليهفناىنونه فميشكر لالعمة الماء ولا لعمة موسى فانقلت

الحال عليه بِضد ذلك حيث اهلك الله وقومه بلماء الذى هو سبب الحياة لغير*م ووجه
ادخال الطمس فالعذاب بالنسبة الى قوم لوط ودرج الطوفان وتحوه فىالا يات بالاضافة
الى آل لوط ظاهس لان المقصود هو العذاب المتعلق بالوجود؛والطمس كذلك "ديونعض
له
ل#
اير
د 8خ
ن9
ععرب
يات افيكون « أ كفارم »#بامعشر ال

فاولتكم 
من

شةدوة
قو

وعدة وعدة

الكفار المعدودين قوم نوح وهود و صا واوط وال فرعون والمعنى

انه اصاءهممااصاهم ظمهعور خيريتهم منكم فيا ذناكرراملناجور 'فهلتظمعون أنلايصسكم
مثلذلك وام شر منهم مكانا واسوءحالا  9ام لكم براءة افلىزبر ا#ضراب وانتقالءن

كىيت بوجه آخر اى بل الكم براءة وامن منعذاب العلقهابلة |
تال
لكر
التكيت بااذ
 3ومعاصيكم نازلة فى الكتب السماوية فلذلك ترون على مالم عولتيأهمنون بتلك
لنزل::لكم فاىلكتب السماوية انا
منكم افق
البراءة واالملعىا:ننهكار يغنى ي

فىامن منعذابالله فل ام بشولون  6جهلا منهم ف تجحمنيع منتصر #تسكيت والالتفات
للايذان باقتضاء حالهم للاعراض عنهم واسقاطهم عنرثئية الخطاب وحكاية قبائحهم لغيرهم
بعال نصره من عدوه فانتصر امنىعه فامتنع اى بألهولون واثقين بشوكتم من اواوا
هلناعداء منتقم لانغلب اومتناصر
حزم ورأى امنا مجتمع لانرام ولانضام اومنتصر ا
باعن بان يكونافتعل معن غعلكاختصم والافراد فى منتصر باعتيار لفظ
عبرر سا سل
اجيم قالابو جهل وقد ركب وم بدرافرسا كيتاكانيعلفهكل«.ومفرقا من ذرة وقد
 -انه شتل حمدا صلىالله عليه وس نحن اشتصر اليوم من محمد واحكاءه فقتلوه بومئد

اانه الى رسولالله امءسنعود رضوالله عنه وفيه اشارة الى كفار صفات النفس
واختلاف انواعها مثل المديمية والسيعية والشيطانية والهوائية والدوانية وتناصر بعضها

ننصر بعض وتعاون بعض ععاونة بعض  9سوزم المع رد وابطال لذلك والين
 8كيد اى سموزم جمع قريشالبتة© وبولون الدبر #اى الادبار والتوحيد لارادة الجنس

يعنى ستصرفون عن الحرب ممْمزمين وينصسرالله رسوله والمؤمنين وقدكان كذلك نوم بدر
وال سعند وأن:املسديك شمعت بمران الخطاب رضىالله عنه سول لما زات سهزم المع

ويؤلون:الدزىمكنت)لاأدزى اى جمع فلما كان اتفوم .يلوووايت ر لول اوتعلةالطلاة يلول
الدرع ويشول سوزم المع وبولون الدير فعرفت تأويلها وهذا من ٠عحزات رسول الله
عليه اللام لاله اخبر عن غيب فكان م اخير قال ابن عباس رضى الله عنهما

كان بين زول هذه الااية وبين بوم بد سيع سنين فالا ية على هذا مكية |
يي
0
ا
ا
ا
ا8-

(وفىافصى)
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والمراد انوا ال 2-نحلة وو

خااذاه وفيهلفطاوة ال

 9طمس الابصار كان من تتام مسح الابصار ولذا ورد فى القرءأن حشرا وم القيامة
احمى لاه

اعرض

عن ذ كرالله وم اتلتفرت اليه اصلا  8ولقد صبحهم بكر كي

التصيح

بامداد بنزديك كمى امدن .اى جاءهم وقت الصبح 8عهذاب 6ه اى اللإفيلنوا لحار ٍْ
يٍِمستقر  #8إستقر هم ويت لاشارقهم حتى شغى مم الىالنار يعنى عذاب دام متصل

بعذابالا خرةوفى وصفه بالاستقرار ايماء الى ماانقبله منعذابٍالطمس يْهى به والحاصل
ان العذاب الذى هو قلب قريهم علبهم وجعل اعلاها اسفلها ورمهم بالححارة غيرالعذاب
الدف؟ رن عم من اطاصال الاعين فاته عذان ديوى عير موصول يعذاب الا خرة واما

عذاب الخسف والححارة فوصول 

لانهم بهذا العذاب ستقلون الى البرزخ الموصول

بالا خرة »م أشار اليه قوله عله السلام همنماتفقد قامت قيامته اى محنيث اتصالزمان
الموت بزمان القيامة م ان ازمنة الدنيا تصل بعضها سعض 8ف8ذوقوا عذابى ويذر #ه

8لقد يسرنا القرءان للذكر
حكاية لما قبل لهم حبنئذ ٠ن جهته تعالى تشديدا للعذاب و
فهل هن مدكر  6مس مافيه ءن الكلام وفيه استئناف للتنبيه والاشاظ لبلا يغلهم السو
والغفلة وكذا تكرير قوله تعالى فبأى الاء ربكما تكذبانوويل نوءئذ المكذبق ونحو
ها املنانياء والقصص والمواعيد والزواجر والقواطع فان فالىتكرير تقريرا للمعانى
افلىامماع والقلوب واشيتالها ىالصدور وكا زاد تكرير الى“ وترديددكان اقرلهفىالقاب
وامكن فىالصدر وارسخ فالفهم واندت للذكروا بعد منالنسيان وفىالقصة اشارة الى
معاملة لوط الروح مع قوم النفس الامارة ومعامالةالله بم منانجاء لوط الروح بسب صفانه

الروحانية واهلاك قومه بسبب صفاتمهم البشرية الطبيعية وكل منعلب عليه الشهوة الميمية

التى هى شهوة الماع بحب عليه أن شّهر تلك الصفة ويكسرها بامجار ذ كر لااله الاالله
ويعا تلك الصفة بضدها وهو العفة التى عى هئة للقوة الشبوية متوسطة بين الفجور

التعناعوه رامل جخزية القوقها لوبطوى الع تلن ريطا العتيفة. .مقع ناشت الامؤوة عل
وفق الشرع والمروءة مخلاف اهل الشهوة فانالشهوة حركة لانفس طلا للملائم وحال

النفس اما افراط اوشريطفلايد مناصلاحها مجمنيع القوى والصفات فاءها هىالىحمات
 0واشاع الفتنة سوم ونحريك الشرور

ا

ىزداين نفس سركش جنان ٠عكقهاش نواءد كرفتن عنان
نا
تالالد 7

والتوفق

وااثنات فىطر بق التحققى

© ولقد حاء ال فرعون النذر ْ 7

| التق سنسكريع زعت ذاكر العمبأنه اولى بالتذر اى وبالله لقد جاءه ,الانذارات هجنهة

موسى وهرون علهما السلام كا"نه قلى اذا فعلوا حبنئذ فل هكوذبوا بياننا كلها »
1

الانايات التسع وفى الد والعصا والطوفان واهراد وَالفحَل والطفادع والدم وحل

| عقدة لمسنانه وانفلاق البحر  9فأخذناهم » بالعذاب عند التكذيب  8اخذ عزيز »| #
ا لايغاك يعنى كرفتنغالى كهمغلوب تكزادط د ركرفآن ف مقتدر  7لابمحزه  0والمقصود

ه١٠2 85 هه
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اندرين رمى خراش وى تراش٠ . نادم !خر ددى فارغ مياش
ومنه عم رو قولهم ان ورد الاستئفاز لاإسقط

حال ولذا قال تعالى فسبسح حمد ربك

واستغفره مع ظهور الفتح المطلق نألالله نعالى أن مجعلنا من العلماء العاملين والادياء
سيق #2ناراوسلنا علمهم حاصيا « أى رحا مخصهم اى رهم بالخصياء وى حارة دون

ملى' الكف فالحصب الرىى بالحصى الصغار ومنه المحصبموضع امار وقول عامرلرلضه
عه حيانا اسسجدواخاصب اسم فاعل يمنىراعى الحصباء وذ كيرء مع اسناده الى ضير
ارح دم مق بماعى امنا بالعذابة  1الفقيراملا ونوا اناد  .لانم
ومن ئمة ذهب  9ن حذيل كه
واضا

اعميحلسون

ل

الى أنحكم اللوطى أن بر حم

سس عام هار سيبل

ة فها حصوفاذا
فى جالسهوم وعنْبكل رجحل مهم قصع ة

حدفوه فامهم اصاءه كان اولى به واما الوويج قلاعم كانوا نر طون فىجالسهم علاسة ولا

تحاشون واما الاب قرام فلانمهم كانوا شَلبون المرد عند الاواطة لخازاهم الله محسب

اجمالهموايضا قلبوا الحقيقة وعكسوها بأنتر كوامحل الحرثواتنوا الادبار 8االلاأوط 6
وهم اهل بيته الذبن نوا منالعذابوكانوا ثلائة عشر وقلى يعنى لوطا وابشيه وفىكشف

الاسرار يعنى ينانه ومن امن به من ازواجهن 8همجيناهم بسحر  #اىفىسحر مالناسحار
وهو آخر الالى اوالسدس الاخير منه وفىالمفردات السحر اختلاط ظلام آخر اللدليصفاء

اهار وجعل اسماء لذلك الوقت وحوز أن يكون الا اى ملتسين بسحر ( روى ) انالله
ا

| مس ه

دى

خرج

م

به من سعه على د سه

شطع من الليل فحاء العذابقومه

نعمة من عند نا

وق تالسحر

والاكثناء

منقطع لابه

اىانعاما كاثنا منا وهو علة لاحينا وحوز أنيكو

العحرب ف زى من شكر  6نعمتنا بالاعان والطاعة يعهى كذلك خى المؤمنين  #ولقد

انذرعم يلوط هقبطشتنا #ه اىاخذننا الشديدة بالعذاب ©8فماروا  فكذوايق بانذر وه

ا متشا كبن فاروا

ضمن

معءنى اكيب

عماربوا على وزن

فعدى لعدانّه من المربة واصله

| شاعلوا ِِولقد راودومعنضيفه  7المراودة ان نازع عبركفى الارادة فترود عير مااروده
وسيق محققها فىوسورة الوسف والض.رف باالفارسية مُهعهان والمعنى ولقد

انوا هن لوط

ممكينهم من أناه مناضيافه وهم الملاتكة فىصورة الشبانومعهم جبريل وقصدوا الفجور
عم ظنا منهم انهم بشرهق فطمسنا اعينهم  #الطوس الحو واستتصالائر الثى' اى حفنساها
|وسويناها كسار الوحه بحت لم ير لها شق

( روى

) امم لمادخلوا

داره

عنوة

صفقهم

جيريل 2نا<ه صفقة فر كتنهم بترددون لامتدون الى |اب آَىَ اخرجهم لوط والصفق

العضررتك الذى 0

له صوت

ب فذوقو ا وى ففلتاه لهم على أدنة

الملائكة ذوقوا

(عدابى)

جه /4ا؟ >

:
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النفس الامازة بالسوء و معاملها مع نذير القلب فانه يدعوها الى الانسلاخ اعلنصفات |
البشرية والتلبس بالصفات الروحاسية ومىندبى امجانسة معهاذ النفس والروح بل النفس
اخت القلب منجانب ايسراليطن وكذا بدعى هدم رتنها على القلب و تصرفها فاىلقالل |

وما محتوى عليه املنقوى البشرية والطبيعية وتأخر رئية القلب لاله حصل بعد ازدواج
الروح معالنفس فسبب تقدم رليةالنفس عاللىقلب استلكفت النقشراءاعر/اتباعة و:امتثال
لاواميه وما يفت ان تقدم الششرف والحسب اعلى ا
وفضل من تقدم الشرف والنسب
ولذ قالت الحكماء توانكرى بمنرست نه يمال و بزركى بعقلست نه بسال وقال يعضهم
»
لنه 
اذا كانت ابلنافسه م
ويمانفع الاصل من هاشم
وهى قبيلة عرفت بالدناءة والخساسة جدا فخطأت النفسنذيز القلب مع اناخاطئة نفسها

ام
وتحنته باخراج الناقة و ذلك ان حقيقة النفس واحدة غير متعددة لكن محسب توارد
الصفات الختلفة علها تسمى بالاسماء الختلفة فاذا توجهت الى اللق نوجها كلياتسمى

بالمطمئنة و اذا توجهت الى الطبيعة البشرية نوجها كلياتسمى بالامارة و اذا توجهت الى
الحق 'نارة اولى الطبيعة اخرى تسمى الاوامة فثمود اسلنافلامارة طلمت على جاهلةممكر

والاستكبار منصا رسول القلب المرسل من حضضرة الروح أينظهر ناقة النفس
المطمئنة من شاهق جيل النفس الامارة بان دل صفتها من الامارية الى الاطمئنان فسال

صالم رسول القاب هحنضرة الروح مسؤلها فأجابته اظهارا للقدرة والحكمة غحلتبت
انوار الروح ا
ونطمست ظلمة النفسم بنطمس عندطاوع الشمس ظلام الايل وكانالنفس

ولحقائق م كانللنفس الامارة شرب خاص مانلمشارب
المطمئنة شرب خاص هانلمعارف ا
نافصس
لستخل
اابا
الحسمانيةفنادى الهوى و اعوانه بعضهم بعض

الامارة مناستبلاء نورالروح

غلها .خافة إأناتطيية الينوى ايا تيت جنا يلون “فتقاطلبباعطضابية الهوئ 'ذلكوكانت
النقبرل الاماؤة الماتمتكخد بمقا «الاظثثان اميتكننا _#:تحكما سيت للإتتاثر ب:لكان. -لها ضَنة |

تلوين فقتلوها بابطال طمأنينتها فرجعت القهةرى فانقهرت النفس و الهوى نحت صيحة |
القهر و صارت متلاشية فى حضرة القهر والخذلان محترقة بنار القطبعه والهحران كقال
فتكي ركان عذاق :ووقذارى فن .كان االعل« :النكن لدان دائأ الشتهواد؛ الى نبز" هذا

الفراق .و مهد الى أن :يصل الى .نهاية الاطمئنان على الاطلاق فان النفس و ان تيدلت
ودلها من المطمئّنة الىالامارية ولو وكلتالى
| صفما الامارية الى المطعئنة لايؤمن مكرها ش

| نفسها طرفة عدن لعادت المشؤمة الى طبعها و جبله! كمكان حال بلعام و بر صيصا ولذا

قال عليهالسلاملاتكلنىانلىفسى طرفةعين ولااقل مذنلك وقال انيد قدس سرلاتألف
النفس اللحق ابدا الانراق انالذى و ان.قلل قراس فابه لناألف المم الغة ملم وفرخ

الغراب وان دى من الصغر وعم فانه لاخلو من التوحش فالنفس لبت باهل الاصطناع
واللعروف والملاطفة ابدا واتما كأ نا تضببقها وجاهدتها ورياضتما الى مفارقة الروح من |

الجسد ( ولذا قال فىالمثنوى )

الازء السابع والعشرون
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|قدار:نسالفيضمالقاف والدالاله-لة وهومشثوم آل تمودواذا كانت العرب تسمىالجزار |
قداراتشبهاله بهّدارن سالف لانهكان عاقر الناقة كاسيحى” وكان قصيرا شربرا ازراق |
أمر تمحقيرا وفى كشت الأسرار بعال لهاحمر |
وان يلقب بأحدمر تود آصغير ح
اشقر احمر ك

عق داق قزل” شتام عاد ترعنى «هاذا؟ اله عه وى »ازامعععادم ذهالوك 'المزانوم:القنامة والزمل
هذا يظهر الجواب سما قال السحاوندى فىعين المعانى وقد ذكرء زهير فىشعره
© قفتنتج لكم غلمان اغأم كلهم © كاحر عادثم ترضع قتقطم ©
قل هو علط و هو احمر تمودا نمبى  ##فتعاطى فعقر  »#التعاطى مجاز عن الاجتراء لان

التعاممى هو تناول الثى' سكلف وما بتكلف فيه لابد أن يكون امسا هائلا لا يباشره

احدالا بالحراءة عليه وبهذا الجاز يظهر وجه التءقيب بالفاء فى فءقر والا فالعقر لايتفرع
علىنفس مباشرة القتل والؤوض فيه والعقربالفارسية بكىردن ٠ شَال عقر البغيروالفرس

بالسرف فانعقر اى ضرب به قواثمهو بابه ضرب والمعنى فاحتراً صاحهم قدار عتلعىاطى
الام العظيم غير مكترث له فاحدث العقر بالناقة ( قال الكاشى ) نحرك عقر ناقه دوزن
بودندا٠ عليزة ام عم و صدوق نت اللتار و فى التفاسير صدقة بدل صدوق و ذلك لا
كانت الاقة قد اضرب عواشها ٠ بس صدوق ابن ع
خمود «صدع بدنهررا بوصالخود

وعده داد و عنيزه يكىازدختران خودرا نامزد قدار كرده و هردو راهكذر ناقهكين
كردند جون ناقه از آب باز كثشت اول بمصدع رسيده اوتيرى بيفكندكه يابهاى ناقهبهم
د

زولإن بزاز كين كاءولوق#النده بشمشير ناقهرابى كرد فمنى فنادوا صاحهم فنهوه

على تحيئها و قرعا من مكمنه اوانه لماهم بها هاما فناداه اصحابه فش<ءوه اونادى مصدع
بعدما رماها بسهم دونك الناقة فاضرمها فضرءا وحون ازياىدر امداورا قطعهقطعه كردند
وهيان قوم منقسم ساختند و يم او حنور امدءسه بالك كرد واز اتجاباًسهانرفت
والكفقاد اؤثز ك
|بمته اتدد وإيعداؤسهراوز_راعذابا وى تازلة شعد هِ فكيف كن عذابى

و انذر يه الكلام فبه كالذى مرفى صدر قصة عاد ا©ناارسلنا علهم صحة واحدة » هى
صبحة جبريل عليه السلام و ذلك لاماهى المزاء الوفاق لقعلهم فانهم صاروا سبيا لصيحة

الولد شَتل امه و فى ال.يث ل(اتوله والدة بولدها ) اى لاجمل والهة و ذلك فى السبايا
ولدها فارلقله به و
بأن شرق لها وبين ولدها وفى اطقتة اران فرق بين والده و

بين احبته

ةالقيامة )لك فوا المقااسك طب:ة نايف

هوفكانوا#اى

ان

تلك

| الصيحة بعدان كانوا فىنضارة وطيب عيش ك
8هشم الحتظر  #الهشم كسر الثى” الرخو
ا كالايات والهشممععنى المهشوم اىالمكسور وهو اليانس المتكسر مانلشحر وغيره .والحظر

حم
الثقة ف حظرة والحظور الممنو عوالحتظر
يكسرالظاء الذى العمل الحظيرة و خذها

قال الهوهىىالحظرة التى تعمل للايل منالشحر لتقبها البردوالرمحوالمعنى كالشحر اليابس

الذى يذه من يعمل الحظيرة و
اكالحشش اليابس الذى مجمعه صاحب الحظيرة لماشيته
فى الشتاء © ولقد يسرنا القرءآن للذكر فهل منمدكر  #و فىالا ياتاشارة الى ممود
ا(اللفس )

سورةالقمر
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داخلة عاللىفعل وانكان ديرا ماهو الاصل هِِواحدا  4اى|منقلادا لانيعله اوواحد ٍ
م.ن احادهم لامناشرافهم و تأخيرهاده الصفترعن ] 1إدنيمغل ان كلد هن الجنسية ,
و الوجدةمماعنع الانباع واوقدمت عليهلفاتتهذه النكتة «»9شعه يهفى اميه © انا

اذا

اى علىتقدير اماعناله و هو متفرد

|

لانم ةد نايالم فلك لكان ف ا

ال  #عنالصواب 8و#سعر | 68
#للنى
اعتقاد الكفرة املنتنانى بايلنرسالة والبشرية ض
| اى جنون فان ذلك معزل عن مقت ىالعقل و قكبلان سول لهم ان لمشعوى كم فى ا

عقرواى
سالح
ضلال عن

نيران جسمععير فمكنموا علي "لغاية عتوهم فقالوا ان اتبءناك كنا |

اذن م تقول يهألتالذكر  #اى الكتاب و الوحى ههعليهمن يننا© و فينامن هو
احق بذلك والاستفهام للانكار وهن يننا حال من ضمير عليه ااىخص بالرسالة منفردا

ٌ وميه فونه لك اليه يدناك مالاو ا<سن حالا  #بل هو كذاب |
أشى » اى!لنايزلاضل كاذلك ينهو كذ و كيدا حمله إطره على الترفعلينا بم اادماه
اقم عل ل قم يقوست

لالاسيظ
وستيزظاه يكنا.وبي ع و

4ست.٠.فهو |
ورالنشاط ,قالع فوس أشز :اذاكان نحا إنشيطا  8#ستيعلمون غدا من كب
استفهام  الكذاب الاءشر يه حكاية للاقالهتعالى لصاطعليهالسلام وعدا له ووعيدالقومه
والقاق (لترريت” متمون:اعملة وكياد» اتلوعداليوم .الذى'.نن :نومك 7الدى أنتفيها والمزاد
به وقت أزول العذاب فى الزمان المستقبل لا نوم بعينه ولا نوم القيامة لناانقمولمهاساوا
| الإاقة لشاساف» ابر لتحايئة اللاغوة عاو المفىسخلكون الشدومن:قراس امن لكات
الاشيقةاانى حمله اشره و بطره على الترقع و التجبرأصال ام ممن .كلدي وفه تشريف

لصاح حت انهه اتغالى ساب عله بلفسه 5

الناى واستو " فو الكدات ورالارشمزر

فان معناه لست أنت يكذاب أشر بل هم ف انامسلوا الناقة 6#مخرجوها منالهضبة التى
االلطلويل
عاللىارض او حمل خاق هن صذرة واحدة او

| سألوا والهضية 05

(وى ) انهم سألوه متعنتين
| الممتنع المنفرد ولا يكون الا فى حمر الطبال كمفى القادوس ر
ان مخرج عن صخرة منفردة فى باحة الل شَال لها الكاثية ناقة حمر اء جوفاء و براء |

عغشراء وى الا تتعليه! عشرة اشهر مرنبوم الرعسلها الفحل فاوح اللهاليه اناجرجوا |
| الناقة على ماوصةوا  0قّنة لهم  3-0اع اختكانا فان الممحزة محنة وادتار

اذها يز اكاب

ا

مةالمعنات يلك فانتظرهم وتنصرمايصنعون  #9واصطير 5ه على اذاتهم صبرا بليغا |
 #3و م

 | 4تسم

ا قيلن 0

لدت
ا

3

الشلان

من الماعءو

الماء ممسوما

يديم
مة
ذ الماء كشسي
ان
ا

راق

 6م

لالب ذايوم ل

لها ع

لا لقا

وأهموام فالماء قسمةمن 

لدتشمركت © اكز
#ك و

لوبة
ف
نجلا
نا ١من  0حتضر 7-54
مانن ؤءنوسه قلسن عق كوخ ا

يعنالقوم و الناقة أنه

جعل

سمحن

سم

لها و قسم لهم بل معناه جعل الدثعرب

علىطرق المناوبة محضرهالةوم «وماو ئحضره الناقة «وما وقسمة الماءامالان الناقةعظيمة

الخلق فر

هما حيواناعم

اولقلة

الماء ووةنادواكه دس

كواندند قوم

ود

و#صاح مو هو

|
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اعتشىرذراعا و قال فى رواية الكلىكان طول كل واحد هنهم سبعين ذراءا فاسهزأواحين
ذ كرلهم الررعج فخرجوا االلىفضاء و ضربوا بأرجلهم و غَيبوا فى الارض الى قريب هن

| الركبة فقالوا قالا لاريم حتى ترفعنا لخاءت الع فدخلت نحت الارض و جعات ترفعكل
انين وتضرب احدهما بباعلادمخارترفعهما فىالهواء ثمتلقهما افلىارض والباقون:.نظرون
الهبماحتى رفستهمكلهم ثمرمت بالرمل والتراب علهم وكان يسمع اينهممننحت التزاقٍ ككبذا

ية
وخل
| كوذا بوما و لذكيرصلفةاتنخلظر الى اللفظ كمان تا ينهافىقوله اتخحازاتم
يف كان
ك8
فصفة
وسلمان الرع عا
للنظر الى المعنى و كذا قوله جاه ررم عاصف ل

عذابى و نذر  #مويل لهما و تعجبب من امىهمابعدبيانهما فليس فيه شائية تكرار
| ا فى الارشاد و قالفىبرهان القرءان اعاد فى قصة عاد فكيف كان عذابى و نذر مرتين
ذىه القصة لنذشهم عذاب الخزى فى الحياة
هلف
| لان الاول فىااللدنيثااونى فىالعقى م قا

وى لتحذير
ان
ثكهم
للا
اله
وبل الاول لتحذيرهم قب
| الدنيا و لعذاب الاآخرة اخزى ق
اعكدهم انتهى  و لقديسرناالقرءان للذكرفهل من مدكر  #الكلام فيه
هرهلم ب
غي
كالذى مسفماسبق و فيه اشارة الى اهل النفوس الامارة فانهم بواسطة انهما كهم فىالشهبوات

الجسمانية احتحبوا عنالله و مثوداكرمه فأرسلالله علهم صرصر ري اهوائهم الظلمانية
و بدعهم الشيطانية فى وم تحوسة الاحتحاب و ساطها علهم فسقطوا على ارض الهوان
خوم الارض ساقط عولجىهالارض مثل اجساد
نن
و الحذلان كا نهم اتحاز .مخل منقلعع

اط
ترهس و
جامدة بلارؤوس .لعوذبالله نمجنايات قه

عذايه و غضبه فى نومه و شهره فعلى

العاف أن إبعذكز جيذ النمكرى :وترسا مهناء'الأية» التكرواق

جو بركشته يختىدر اقتديهبند
توريش از عقوبت در عوفكوب
فلو امن اعانيا
نسا
وو نبابة يأسلمشيل

06 2

اتزيوكبختان بكيرند بند

٠02

كه سودى ندارد فغان زير جوب
١

فراشو جوينى در صلح از

فيه )١ككاناما دو واه كرودسلازت

غلل وبنزتلا! بارركناآى طبر

> رهطا حال فاخراءيواد دواظفن

كا ورد خفف امل فان العقنة كؤود
فى نيك مردان سابد شتافت

.

كه هكين سعادت طلب كرد يافت

دانم كه در صالحان كى رسى
٠
والتكرهء تود نيالعلاجو
م ان سبب هلاك عاد بالر اعتاد هم على قوتهم و الرريج اشد الاشياء قوة فاستأصلهم الله

| الرعع هو الهواء المتحرك فالخلاص من ذلك الهوآء انماهو بترك الهوى و متابعة الهدى
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من صا عايه السلام او بالرسل فان تكذيب احدهم تكذيب لللاكتفاقهمعلى الشيرانع

فقالوا أبشرا منا ت #اىكاثنا من جنسنا و انتصابه بفعل دفسرء مابعده فأداة الاستفهام

(داخلة)

؛.

ج١٠٠ 73 هه
فآ الناس إنشاء مولناآ

لعاء آخر الشهر قا
ةل ابن الشيخ و اشير 0

شورة القمر
بعضص الناسى التفاقك,ا|

الازبن الذئ يكن لفق 1الشهر بناء على قوله تعالى فبىوم محس هستمر و هعلوم ان |
ليس الراد انهحسعلى المصلحين بل على المفسدين حتيثظلهمر نحو سنتهفىحق الاننياء
والمؤنن وفى الروضة الاريعاء مدوم عند هم و الذى لادور وهو 5

اربعاء فى لين

اشام و عن ان عباس رضوالله عنهما رفعه آخر اربعاء فى الشهر نوم نحس مستمر قال
الشاعص
* لقَاؤْك للممكر قال سوء

*#2

ووجهك اربعاء لاسدور

*

و قبل محمد فالىاريعاء الاستحمام فانه َال مخلط فى ذلك اليوم ماء منالهنة م المناء ,وكذا

محمد انتداء الامور و المدنى مستمر علهم شؤّمه و نحوسته ازمئة ممتدة الى أن م
فالبوم يعمنى الحين و الافاليوم الواحد لاعكني نأإتتتدر يتبغلياك و تمانية اياموزلاااستيفر

على هذبن الوجهين بحسب الزمان او المعنى شامل جيعهم كيرهم و صغيرهم فالمستمر معنى
المطرد بالنسبة الى الاشخاص أو مشتد مرارنه اى بشاعته و كان ابتد اؤه ابلوامربعاء اخر
الشهر يعنيكانت ايام العجوز هن صبيحة اربعاء اخر الشهر الى غمروب الاريعاء الا خر
( ودوى )اكناهن آخر ايامهم العانية فى العذابٍ بوم الاربعاء وكان سلخ صغر وهى الحسوم
فى سورة الحاقة

تنزع الناس  #صفة لريحا اى ربحا تقلعهم روى ام دخلوا الشعاب

والحفرو تمك بعضهم ببعض فتزعمهم الربمو صرعهم مونى و قال مقاتل تنزع ارواحهم

ال تومانية اكيايملا نجومنهم احد ثمن فى
من اجساد هم و قال السهيلى دامت علهم سلبع

كهف او سرب فأهلكت من كان ظاهس! بارزا و انتزعت منالبيوت منكان فالىبيوت او
هدمتها علهم و اهلكت من كن فى الكهوف والاسراب بالجوع والعطش و لذلك قالفهل

ترى لهم من باقة اى فهل عكن أن بستى بعد هذه القانية الايام باقية منهم وكا نهماعجاز
اس
ننق
م٠ل م
اعرل#نحال

و الاتحاز حمع جر و تحز الانسان مؤخره و به شبه مؤخر

عبرهاومع إلقاجزةلا.مريؤدى .الىتاخر الامور والنخل هدن الجذنس الذى شرق بوهين

والجده بإلتامولقي قد ليكنيه كديرا مليسمى جمعا نظرا الى المعنىالحنسى و المنقعرالمنقاع
نصله هال قعرت النخلة  0مانصلها
ا

اق :ذاغك» ف لقاادلترضابو

فاشءرت اى اشّعلت ر فىالمفردات منقعر

,اعلا أواد تعالى ان هؤلاء اجتثوا مااجّث النخل الذاهب فى

وبلا
هق
شرسه
قعر الارض فمببق لهم رمم ولااثر انتهى و المعنى منقلم عن مغا

بأتجاز

النخل و هى اصولها بلافروع لانالررع كتانقتلع رؤسهم فتيتى اجسادا وجثثا بلارؤوس
و قال بعضهم كانت الرع شعلهم و نصرعهم على رؤوسهم فتدق رقامم فيبين الرأس من

الجسد وفبه اشارة الى قونهم و ثيانهم فىالارض فكا همبحسب قونهم و جسامهم بجعلون
ارجلهم فائرة نافزة فىالارض و سَصدون هه المقاومة على الررممثمان الرع لما صرعتهم

فكاأنها قلعت اتجاز مخل منقعر واقباولالليث صرعتوهكميتهم علىوجوههمكا نهم اصول
حد
ولاكل
نارض فشمههم لطولهم بالاخل الساقطة قال مقاتل كان طو
خل منقاعة امل

امهم

ا ء السابم والعشرون

5

ا" 5

د
فك وإزاو؟الدرك التملمرة الاربعنكهًا بعلن لاكناللتمب ا
بساس
1و
عنة
تا الاداكار |
كافية فى الازدجار و هع ذلك لمهع واحدة فى حي زز الاعشار ابىال
وله لسقهدلنا لان

لقومك بأن ازلنا على لغنهمكاقفاالنما يسرناه بلسانلك و
وشحنا بانواع المواعظ والعبر

و صرفنا فبهمنالوعيد و الوعد  8للذكر  ##اى للتذ كير و الاتعاظ و عن الحسن عن
البى عليه السلام لولا قول الله لوقد يسرناالقرءآن للذكر لامطااقت الالسن أن تشكلم ,
:بهوفهلمنمدكر  انكارو أنلىلمتعظعلىابلوجهو [ كد متنك ل”اعللى أنه
لاشدر احد أن محيب المستفهم نم و عن عبد اللهبنمسعود رضوالله عنهقالقرات على

النق! غلية"البللو افهن :من  0بالذال فقال عليه السلام فهل من مدكر بالدال قال فى
أد:
خا
برهان القرء أن قوله فكيف كان الآ خم به قصة لوح و اذا كو
نوكز
ولوط
الا
اة
منها من التخويف و التحذر وما حل بهم فبتعظ به حافظالقرءان '
واله و يعظ غيره»

و فى ايلاات اشارة الى مغلوبية نوح القلب فى بد النفس الامارة بغليات الصفات البشرية

عليه حتى دعا ربه فأجابه الله حتى غلبت صفاته الروحانية النورانية على صفاتها الميوانية

الظلمانية و افاض من مماء الارواح العلوية مياء الرأفة والرحمة و الكرامة و هن ارض
البشرية عيون المعارف و الحقائق فأهلك قومه المعبر عنهم بالنفس و صفاتمها و تمجاه على سفينة
انه ا
صفانه الروحانية وفيه اشارة اخرى و هىا
لذا
كزاد
شف
على الفناء فيد خاها الله فى سفن الصعمة وبحرا بشمال العناية و ايضا اانلاساء والاولياء

والعيان تستشرف الارواح

سفن عنابته تعالى _تخاص العبادمهم من الاستغراق فى ار الضلالة وظلمات الشقاوة لانهم
محفوظون محسن عنانه و عين كللاءته و من اسكن بسنهم جا من الطغيان و اليران

و دخل فى جوار الرحمن ز و فىالأنوى )
اغنن شرق نانفا وهل

يت

اسك هماكشق درين درياى كل

مق

٠

شد خليفه راستى بر جاى من

بدى اك
بأأك
قزوز
عا

“1
رواتكؤدان زه كس سدق
كقتق ”تو حم "در ذرياة'كدانا
نأك اللدتاف "أنلترططنافى نتلئة /دالنطريقةا  *الاعتاذ عالق واظقال لزنا
هن الزيغ والضلال ك8ذبت عاد  4اى هودا عليه السلام لوم بتعرض لكيفية تكذيهم
رلوهما للاختصار و مسارعة الى نيان مافيه الازدجار من العذاب  #فكيف كان عذابى
صحغواء الى  0كل  0لالبوبله و
لعيان ن
و  2لتوحيه قلوبٍ ال
اسام
تعظيمه و لعحيهم من حاله يعد بيانهكم قله وما بءده كا 4ويل
5

او

 3عذالبى وانذارانى لمم فالندر جرع بذ

عادففهلل سمعبهم

رفع “لادان و انا ارسلنا

عاهم را صرصرا » استثاف نان مااحمل اولا و صرصر هن الصر و هو البرد او

هن صر الباب والقلم اى .صوت اى ارسلنا و سلطنا عاهم ريحا باردة او شديدة الصوت
اولهبوب و هى رايلعدبور و تقدم تفصيله فى فصلات و غيرها  فى نوم تحس | »#انحس
ضد السءد اى شُوْم #9م تمر  #صفةليوم او نحس اى مستمر شؤمه عليهم اوابد الدهص
(فان)

ْ

3

#©[ 77١ه

سورة القمر

بأن يكنى ما عنها كايكنىاعلنانسان شولهم هو مستوى القامة عمريضالاظفار ظ تجرى
بأعيننا © اى مجرى السفينة وقسير بعرأى منا اى محفوظة محفظا ومنه قولهم للمودع

عينالله عليك وقيل بأوليائنا ال مات عين من عرونالله اى ولى مناوليائه ج«زاء لمن
كان كفر  4مفعوللهلماذكر هانبفوتاحبالسماء ومابعده وكفر مكنفران النعمة
اى فعذللناكالمذ كور اجرا وثوابا لنوح لانه كان نعمة كفروها فانكل أىنعمة منالله
على امتهووحمة اى لعمة ورحمة فكان نوح نعمة مكفورةومن هذا المعنىماحكى ان رجلا

قال للرشد الخمدلله عليك فقال مامعنى هذا الكلام فقال أنت نعمة حمدت الله عامها
و©لقد تركناها  #اى السفينة  8آية  يعتبر ها ه
عنن
لفى خبرها وقال قتادة ابعَاها
الله بياقردى مبنلاد الجزيرة وقيل على الجودى دهى! طويلا حتى نظرالها او ائلهذه
الامة و من سفينة كانت بعد قدصارت رمادا ونففىسير انى اللمثقال لعضهم يعنى ان تلك

السفينةكانتباقبةعلىالجبلقربا منخروج الى عليه السلام وقيل يت خشية من
سفينة نوح هى فىالكعبة الآان وهى ساجة غمرست حتى ترعرت اربعين سنة ثم قطمت
كىلت رالعتويسطة وقئلر بويا نلئن اجهيم غلنبالمؤدى :الى يحفاه ,.الاوقاتاه
 ١فالات رح

ول الفقير امل هَاء بعض خشها لكوما آبة وعبرة والا فهو ليس بافضل من اشاب
تجا هلم لش ويه فالوه وقد كيوقتدااوكلا زالارضة تع رفظ ويه
يمتابرك بألهاترى امنقام ابراهم عالليهسلام معكونه حرا صلدا لمببق ابثركهثرة
مسح الاايدى ثملميقنفسه ايضاعملاىهو الاصح والمعروف بالمقام الان هو مقام ذلك
المقام فاعرف وفىعين المعانى ولقد كننراها اى الفغرق العاموهو اضمار الايةقل الذكر

كقوله انها تذ كرةوقال بعضهم يعنى جنس السفينة صارت عبرة لان الناس ليعمرفوا قبل

ذلك سفينة واخذوا السفن بعد ذلك فىالبحر فإذلك كانت آنة للناس ٠ شَول الفقير ككف

يعرفونها ولميكن فىالدنيا قبل الطوفان الا البحر البط وذلك انالله تعالى امس الارض
بعد الطوفان فابتلعت ماءها وبق ماء السماء لتبمتلعه الارض فهذه البحور عولجىهالارض

منها واما البحر الحيط فغير ذلك بل هو حرز عنالارض حين خاالقله الارض مزينده

واليه الاشارة شوله وكان عىرشه على الماء اى العذب والبحور سسيعة منها البحر الحبط

وبعضهم ليمعد الحيط منها بلهو غير السبعة وكان نوح عليه السلام نجارا فجاء جيزيل
وعلمه صنعة السفينة ف#هل ممندكر  #اى معتير بتلك ال اآية الحقيقة بالاعتبار فيخاف
منالله ويترك المعصية .واصله مذتكر على وزن مفتعل من الذكرفنأدمت الذال افلتاء ثم
قلبت دالا مشددة ف8كيف كان عذابى ونذر » اسستفهام تعظم ت
وعجيب اكىان على
أكسة هائلة لاحيط ما الوصف والنذر مع نذير يبمنى الانذار اصله نذرى بالياء حذفت

كتهاءربالكاتية وحد العذاب وحمع الابذارات اشارة الى غلب الرحمة لان الانذار اشفاق
وحمة فقال الانذارات الود شٍورحمة نورت عامهم فلما ١نفع وقع العذاب وقعة
ر

واحدة فكانت الثمكثيرة والنقمة واحدة  2ل
وقد يسيرنا القرمان  4ا حملة قسمية

15

تا ”700 00911--حلابألا جلاتاد ياس جد
ددج الببان 8م-1١4 اسع

:

الجزء السابع والعشرون
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ذلة الازاوا
عن أقنا بها 71١ عنزة الاشباح من ارواحها

نشي واشت نوسن بىلكام ٠ عمل ودين را امكل والسلام

فدعا ربه 6اى لزماجروا نوحا عن الدعوة وبلغ مادلةتبليغ تسعمائة وخمسين س-نة

دعا ربه #انى » اى بأنى م8غلوب  #من جهة قوىى مالى قدرة عاللىالتقام نهم |
وهفانتصر يهاي فانتقم لك مهم وذلاك بعد قرجشاكه مهم بعد الاءما والتى فقّد روى ان

الواحد “مهمكان يلقاه فيخنقه حتى حر مغث_يا قيفيق و
شول اللهم اغفر لقوى فاعوم

لابعلمون فلما اذزالله له فىالدعاء للاهلاك دعا فاجيب م قال فيالصفات ولقد نادانا توح
فلامالمجببون « ففتحنا انوان السماء  5اى طرقها وبالفارسية لسر*بكقناذء إزاى عذاب

 3درهاء اسمائرا ازطرف محره كما قال على رضوالله عنه هه عاء منهمر  6الهمرصب

الدمع والماء بعال مره مره ومهمره صب لهمر هو وانهمر اى السكب وسسال والمعنى
عاجكش امقلي اتساب مالي منص مانفوا القربلمينقطع اربعين نوما وكانمثل
الاايساضا وبردا وهو تثبل 1

الامطار وشدة انصياها

أ جعل الباء فىقوله عاء

للاستعانة وجعل الماءكالالة لفتح ادواب السماء وهو ظاهى اوللملايسة و#ذرنا الأراضّ
عيونا » اى جعانا الارض كلها 'كناها عبيون منفحرة انى جارية وكان ماء الارض مثل

امم حرارة واصصله وطرنا عبون الارض فغير عن المفعولية الى المييز قضاء لحق المقام
املمنبالغةلان قولا فحرنا عبون الارض يكف فىصحة تفحر مافها منالءون ولا مالغة فبه
مخلاففحرنا الارضعء.ونا فانمءناه فحرنا اجز اء الارض كلها محعلها عبيون الماء ولاشك
|فىانه ابلغ فالتتى الماء  4اى ماء السماء وماء الارض وارتفع على اعلى <يل فىالارض

انين ذراعا والافراد حبث لمشّل الما ان لتحقيق ان القَاء الماءبن لميكن بطريق المجاورة
والتقارب بل إطر بق الاختلاط والاتحاد 8عهلى امى قدقدرك اكىائا عحلاىل قدقدروالله

منعبر نفاوت اوعلى حالة قدرت وسويت وهو ان قدر ماائزل املنسماء علىقدر مااخرج
منالارض اوعلى امى قدرءالله وهو هلاك قوم نوح بالطوفان فكلمة على على هذا لاتعليل

قول الفقير اما وقع العذاب بالطوفان العام لان الماء اشارة الى العم فلمالمنتفعوأ بعل
توح عليه السلام فىالمدة الطويلة ولم تغرقارواحهم فبه اخذوا بالماء حتى غسرقتاجساده,

وتأثير الطوفان بظهر فىكل ثلاثين سنة مرة واحدة لكن على الشخفة فيةقم مكطثرير
ويغوق «أءهق -القوائ اوللتوث» ها ليت 29وحماناه َه اى نبوحا ومن لوهمعة  2على

ذات الواح 6ه اى سفيئة صاحية اخشاب عريضة فان الالوام حمع لوح وهو كل دفة
| عمررضة خشم.ا اوعظاما وكانت سف.نة و من ساج وهو شحر عظم إشات» قارطن الهند

.اومن خشب شمشاد وبال من اموز و©دسر و و.امير جمع دسار من الدسر وهو
وى ) انه لفباسلعنبر زكاة اما هو شى دسره
ر(
ولرح
الدفع الشديد شهر شَالدسره با
| البحرسمى نه المسمار لاله بدسر به منفذه اى بدفع قال فىعين المعانى دسرت مماالسفينة

 0اى شدتاولا” نما تدسراى تدفع بالدق فقوله ذاتالواحودسر صفة لاسفينة اقيستمقامها
1

(بأن)

شرؤة افر

#3 >> "7١١

ا|كقار انفوس الاثيمة هَولون بلسان الال و لمنافعهم المقال بوم قيامة اضطراءم لما رأوا
الفضيحة والقطعية هذا نوم عسر صعب خلاصنا و مناصنا منه لاتجاة لنا ولامنحاة الا
الاسعمكاك لعروه وثق الروح والقلب وما هدرون على ماشولون لافكناد استكداد م بد

الامانى الكاذبة و اختبار تلاك الامانى الفاسدة الدئروية عالىمطالب الصالحة الاخروية فعلى

لتاقلا نار «الرقاعلا لفان وولازيفش بالاماى ديل محتيد* فبلا المؤاك تأسناقة فلاس |
والنحاة لكى محصل له فىالا خرة النعم والدرجات والا فاذا خرج الوقت ءناليد وشت

اليد صفرا فالىغد فلا ينفع الاسف والويل نسأل الله سبحانه أن بجعلنا منالذين أجابوا /

داعىاللهورسوله

وعى

ونشرفوا

كا ملسا

وشدا

ودشرلا

|المَدَاء المعنوى قبل الفناء الصورى

بالعمل بالقرء انوقوله

فانا تا د و تشرك بربنا أعجدا

والاولى

وهوالمعين

ىالا

حرة

ا

| وده الامور ردا قوبولا © كذبت قبلهم قومنوح  6اى فعل التكذيب قبل قومك
يا مد قوم و اوكذوا نوحا فالمفعول محذوف وهو شروع فىتعداد بعضالاساء الموجية ١

للازدجار وتسلية لرسول الله صلىالله عليه وس © فكذوا عبدنا يه نوحا تفسير اذلك

فلمقامين واحد |
اتكديب المهم كافىقوله تعالى ونادى نوح ربه فقالرب الل فالمتكذب ا
والفاء فستيرية الفصيلية تعقبية فىالذ كر فان التفصل يعقب الاحمال وف
كى.
رذه يعنوان أ
العبودية ف

الاضافة الى نونالعظمة شخم له علنهاللام

ورفع ليه وزيادة لشليسع لمكذ سه

ا

| فان تتكدنث عند السلطان اشنع من تكذاب عبد عبره وفيه اشارة الى انه لاثى اشرف

| املنعبودية فان الذلة الحقيقية التى شَابلها مقام الردوية مختصة بالله تعالى فكذا العيودية |
مختصة بالعبد وهى المرادة بالتواضع رهى غير العلق ذفان العلق لاعبرة به وافلىحديث |
د (ا١ا سيد ولدادم ولافخر )اى لدس الغيذر لى بالرسالة واتما الفذ رلى بالعيودية وخصوصاا

بالفقر الذى هوا روج عنالوجود الحازئ بالكلة ِ وقالوا  3فىحقه هو اوقالوا له ايك

ي©نون  #اىلغمتصروا على رد التكذيب بل نسيوه المنون واختلال العقل وهو |
مبالغة فىالتكذيب لان مانلكاذبين من مخبر با بوافق العقلوشّله والحنون لاشول الا |

الا
عله
لقب
| ما
قل وياباه  9وازدجر  #عطف على قالوا فهو مكلنام اللهاى وزجر عن |
| التبليغ بأنواع الاذية مثل الشتم والضرب والختق والوعيد بالرحم قال الراغب وازدجراى |

| طرد واستعمال الزجر فيه لصياحهم يالمطرود نحو ان بال اعزب عنى ونح و وراءك
ول هو محنملة ماقالوه اى هو حون وقد ازدجرته اون2يطته اى افسدنه وتصرفت

فيه وذهدت بابه وطارت شه وفه اشارة الى ان كل داع حق لابد وان يكذب لكترة

اهل البطلان وغابة اهل البدع والاهواء والطغيان وذلك فىكل عصر وزمان وايضا قوم
فلشووات
| نوح الروح وهم النفس الامارة و صفاتمها لاشبلون دعوت الىالله لانهما كهم ا
| واللذات وصعوبة الفطام اعلنمألوفات والله المعين فىحجميم اللالات والمقامات

ان جهان شهويى انه انست ٠ اسبا كوافران را لانه ايست
لالخااشتؤواكحناة بااكان إتؤؤت!  "+ازونشوازد +انك :نكقادنا رنود
ٌ

االجلزسءابع والعشرون
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 ١اسرافيل او غيره بل يكون الدعاء عبارة عن نفاذ مثيثته و عدم مخاف مراده عارناديه

كا لاتخاف اجابة دعاء الداعى المطاع ٠سول الفقير الاولى بَاوه على <قيةته لان اسرافيل
مطلهن .الياة .وزمده الماور ونالله تعالى خْرلظ الاث ام بنك بامميطن زان كاق التكننارادة
ومديئته  #الى
الم راي

ولاها معنى
تك ر  #إضمتين دفة على فعل وقرى” بسكون الكاف ك

كرا فظءبع يشكره النفوس عد م العهد عمله وهو

وتّكرلفتانى .اللانهل يمنهد عندالميت 0

دول وم

القامة مها شكرا

« خدما اب_ارهم #ه حال هفناعل

هفلعل فعل متصرف اى مخرجون  هنالاجداث #
« بخرجون  #والتقدم لانالعاه

جع جدث محركة وهو التبر اى «ن قبور هم حكاولنمهم اذلة ابصارهم ٠ن شدة الهول
خاضعة عند رؤية ااعذاب و الخشوع ضراعة وا كثر ما يستعمل فيا بوجد فى الجوارح

والضراعة ك|ثر ماتستعمل فها «و+د فى القبكا روى اذا ضرع القاب خشعت الجوافج
ذلك ,شابر رمافى(تفيى
وخص الابصار بالخشوع لانه فبها إظهر هنه فى سائر الجوارحج و

الانسان ٠ن حياء اوخوف وتحوء انما يظهر افلبصر ك©أنهم جراد » اى يشمن اراد
وهو بالفارسية ملخ ٠ سمى بذلك رده الارض من النبات شال ارض محرودة اى اكل

ماعاها حتى ردت م فىالمفردات « منتشر 

فى الكثرة و القوج والتفرق فى الاقطار

وءثله قولهكاافراش المثوت © مهطعين الى الداع ©ه حال ايضااى مسرعين الى جهة

الداعى مادى اعناقهم اليه او ناظرين اليه بلقالعون بأبصارهم قال هطع الرجل اذا أقبل

بسصمره على الثى” لابشّلع عنه وأهطع اذا مد عنقه وصوب رأسهوأهطع فعىدوه اذ! اسرع
كك ىاطوهئ وفيه اشازة إلى .ذلة أبصارالنفوس .وعلتها فأببارومد سمو يجيه الداثياؤاتطفاء
ابصار القلوب عن شواهد الحق و انطماس ابصار الارواح عن شهود اق والى ان هذه
النفوس الرديئة نر ج من قبور صفاتما الرذيلةكالجراد الجريص على ١كل زروع مزارع
القلب مانلاخلاق الروحانة «نتشرين فىمضل ارع الروح ومغارس القلب بالفساد والافساد

و ترى هذه النفوس الْييثة مسرعة الى اجابة داعى الشهوات النفسانة و اللذاتالمسمانية

8قول الكافرون 64استثئاف وقع جوابا ما نشأ من
راغبة الى دعوته مقبلة على طلبه ي
| وصف الوم بالاهوال واهله بسوء الحال كانه قلى ثهاذا يكون حنئذفة.ل سول الكافرين
بنور واقفيناربعين
اخرلوقجم
© هذا بوم عدر » اى صعب شديد علينا فيمكئون بعد ال
اىد
سبنوف
احسا
سنة شولون ارحنا .ن هذا و لو الى ال,نايرؤثمرون بال

القول المذ كور

| الى الكفار تلوع بأن !اؤمنين ليسوا فىتلك المرئية «ن الشدة بلذلك اليوم نوم يسيرلهم
ا ببركة اعانهم و أعمالهم بل المطهرون الحفوظون .الذبن ما دنست بواطنمم بالشيه المضلة
| ولا ظواهى هم ايضا بالخالفات الشرعية امنون يغبطهم النيِون فى الذى هم عليه
من الامن لما هم و النبيون عليه ٠ن الوف على امهم يعنى ان الانبياء و الرسل |
'عامهم السلام مخافون على اتمهم لاشفقة التى جبلهم الله عامها للخلق فيقولون فى ذلك اليوم |
سلم سلم وان كان لامحزنمم الفزع الاكبرلانهم امنون من خوف العاقبة و فيه اشارة الى ظ

(كفار)
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ارا لقمر

|الايد توما ضفب أفن معدارك التكفارافاللامدعوص :عق ااضاف :الله وه جال .هازيد:
ف ما فيه مزدجر  6اى ازدجار من تعذيب ان أريد بالانياء انياء القرون الخالةاووعيد

اريد عهاانياء الاخرة او موضع ازدجار على ان فى جرددية والعنى اله فى شسه موضع

ازدجار ومظةله كقوله تعالى لقدكانلكم فى رسول اللهاسوة حسنة اى هو فى نفسه
اسلوة تحلينة :وباءً الافتعال تلب دالامع الدال والذال والزاى لاتناسب فىالخرج اولتحصيل

التناسب فان التاء مهموسة و هذه الحروف مجهورة يعنى ان اصله محر لانه مفتعل من
الجر قلت التاء ذالا لان الزاى حرف مجهور والاء حرف مهموس

و الذال تناسب

لاع ذا كليو .و بنامهل القاء بف ا خرج شال زجره وازدجره امىاه عنالسوء ووغظه
غير انافتعل ابلغ فالمعنى مفنعل قااللراغب الزجر طرد بوت قال زجرته فاتزجرثم
يستعمل فاىلطرد نارة وفىالصوت نارة وقوله تعالى مزد جر اىطرد ومنم عنارتكابالمأثم

#وحكمة بالغة © غابنها متناهية فىكونها حكمة لاخللفها اوقد باغتالغاية فىالانذار والبى

واللؤعظة :وهو بدلا عنما اوتخير لذو وادلفقافوسن اللتكمة بالكتت العدلوالعم والخر
والنبوة والقرءان و فىالمفردات الحكمة اصابة الحق بالعل والفعل فالحكمة مالل معرفة
الاشياء اوانجادها علىغايةا لاحكام ومن الانسان معرفة الموجودات وفعاللخيرات واذاوصف

القران بالحكمفلتضمنه التكمة عولهمية وعملية والحكمة المنطوق بها هىالعلوم الشرعية

والطربقة والحكمةالمسكوت عنها هى اسرارالْقيقةالتى لايطلع علها علماء الرسوم والعوام |
عملاىشينى فتضرهم امولكهم © فا تانلنىنذر * لفلىاغناء ففعول تغنى محذوفاى مغن

الفكزا كا ار استمنينات (ككارا فا متطدوبنعل لبها فال مقادة لتقل "ا فأ الغناء ملهو
النذر اذا خالفو اكذوبوا اى لاتنفع كقوله وتمغانى الاياتوالنذر عن قوملايؤمنون
جمع ذر ععنى المنذر اومصدر ععنى الانزار وفيه اشارة الى عدم اشفاع النفوس المتمردة

بانذار منذر الروح وانذار منذر القلب اذ الروح مظهر منذر القران والقلب مظهن منذر
ننذار لايؤثر فيهمالبتة ولاسنفع فالفاء للسببيةوبالفارسية
لكابا
الم
الحقيقة ©« فتول عنهم » لع
سن دقى يكرزداق از ايشان نا وقت امي شتال موتتطر باش جز اى الشائرا ن#وم بدع
الداع  #اصله نوم يدعو الداعى بالواو والياء للا حذف الواو من دعو فى التلفظ لاجماع

الساكنين حذفت فىالخط ايضا انماعا للفظ واسقطت الياء من الداعى للا كتفاء بالكسرة

مخفا قالبلعل مخدفيا لادان لزاع ميالية و التحطيفك الجيذاء ,لعل حجرئ نما نماقنيا
| وهو التوين فكما بمحذف الياء مع التنوين كذلك مع عمااقبه بووم منصوب ,خرجون
او باذ كر والداعى اسرافيل عليهاللام بنفخ فالىصور قاتما على صخرة ستالمقدس وبدعو
الاموات وبنادى قائلا ينها العظامالالة واللحومالمتمزقة والشعور المتفرقة انالله بأمسكن
ون
أن تمن لفصَكلٌ القضاء.اوذان استزافيل؛ فخ.و' خيريل مدعو و نناذى «ذلك ع
كلا القولين فالدعاء على <ة.قته و قال بعضهم هو مجاز كالامى فى قوله تعالى كن فيكون

يس ان الدقاء افلبعت والافادة همل" كن فالتكوين و الابتداء بأن 'لآيكون ثمة :داع من

الجزءالسابع والععرون
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1

ومجوز أن يكون مستمر هزالمرة بالكسر معنى القوة اصررته فاستمر اذا احكمته فاستحكم

|أفلاستم
رارم الاستحكام اى قو منتيحكلامكن ازالته اوقوى ديد يشعاحوكرل:وقبل
مستمرذاهب زول ولاببق عن قريب عنيةلا" فسهم وتعليلا فهومنالمرور #ؤوكذ يواه اى |
بالنبىعليه السلام وما عاسنوه هن معجزات التىاظهرها الله على ب#دإهواشسعوا اهواءهم #التى

زينها الشيطان لهممن رد الحق بعد ظهوره اكوذبوا الااية التى هى انشقاق القمر

و انبعوا اهواءهم و قالوا سحر القمر او سحر اعيننا و القمر نحاله ولم يصبه شى” او انه

خسوف فى القمر وظهور ثى' من جانب آخر من الجويشيه نصف القمر فهذه اهواؤهم

الباطلة

عنقدد
باكترددم,اكي
دركان الازم .بن باطنان افتادم ايت -مو كوبة ,ازتخلق نم
وكرذها بلفظ الماضى اى بعد يعرضوا وشّولوا بلفظ المتقبل للاشعار بأنهما عماندتهم
القديمة وفيه اشارة الى الححوبين المستغرقين فى بحر الدنيا و شهواتها فاهم اذا ظهر لهم

خاطر رحمانى بالاقبال على الله و متابعة الرسول وترك حب الدنيا و رفع شهواءها يعرضوا
عن هذا الخاطر الرحمانى وينفوه و لا يلتفتوا اليهولايعتبروه بل يزدادوا فماهم عليه من

وابعة النفس وموافقة الهوى و رموه بالكذب و ريا يرى بعضهم فى منامه
حب الدنيا مت
انه لبس خرقة الفقراء منخارج ولكن محا قيص حرير فهذا يدل على ان تجرده لبس
من باطنه فتحرده الظاهرى و ملاحظة الفناء القشمرى ليس بنافع له جدا © و كل امس

ميتقرا #١ اى ر
وكل.اض من الاخور :مستقن اى منته ,الى :غابة,يستقر علبا.لا يحالة و,من

حملنها امس اعللىيه السلام فسيصير اقلاىية يتين عندها جقيقته وعلوشأه وامام المستقر
عليه للتذييه علىكالظهور الخال وعدم بباح الى التصررح  0اوكل امس من .اع هيم

| ؤاسه.علية الشبلام مستقن اىسيثيت :ويستقر على عالة ,خذلان:او :نصيرة :افلىدنيا وشقاوة
ظ اقسعادة فاىاخلرة فان الق| إذا)انبى :الى رشاحه فت ,واعتقن يب ان+الاستقوار كتاية
عن ملزومه وهو الاتتهاء الىالغاية فان عنده شعن حقيقة كل شى” منالخير 'والشر والحق
| والباطل والهوى والحخة وبتكشف جلية الخالو يضمحل اأشبه والالتاس فان الحقائق
اما تذلهر عند العواقب فهذا وعيد للمثسركان و وعد و بشارة لارسول والمؤمنين ونظيره
ون انكل نياوطاانلت مد :فلا يدان شى .الى فواسحهتكشفت
موف
عراوبد
تمغ
| لكل ا
|حقيقته من حق وباطل وفى عين المعانى وكل اعمس وعدهم اللهكائن فىوقته اى لاستغيرشى”

| عن ممراد الله ولايغيره احد دون الله فهو يمضيه على الخلق فى وقته لانه مستقر لايزول
وف 4ءخاانة :الى ان :اس عن الروح وامى الى جهل النفس .له ماية و فاية يستقر فها اما
الى الءادة الابدية بواسطة التخاق بالاخلاق الالهية واما الى الشقاوة السرهدية يسبب

الاتصاف بالصفات البشيرية الحروانية ف و لقد جاءهم © #اى و بالله لقد جاء اهل مكة فى

القرءان © من الالباء  4جع نبأوهو خبر ذوفائدة عظمة يحصل به عل اوغلبة ظنولا
ماك للخبر فىالاصل ,ناجى.نتضمن هذه الاغناء الثلائة اىانناء القرون اخالة او.أسَاء

© 1

جهه

كور ءا

قاله البعض وهو ان انشقاق القمر #از عن وضوح |الادهك ولاسعد ان حمل تلت المتكودق ا
على ذلك وهو

ْ

انه حاب 'آردا2ز١ اعمتحوان' ستهزا"» احون" تن"انق:شمن" أنشق القمن

|

ْاى وضح الام و استبان وذلك لانه عند اقتراب الساعة تتكشيف كل خفن و يظهر كل |

| مستور و يستآبين اق هن الباطل من كل وجه و يدل على هذا المعنى قوله عليه السلام
اذا قارب الزمان لتكمدرؤيا المؤمن تكذب فانالمراد وضوح الامن فآىخرالزمانوظهور.

حقيقته ولذا يصيرالناس محيث ستكشف ل'ادنى سالك منهم فى مدة قليلة مالم تكشف للاثم
الماضية فى مدة طويلة وذلك لان الله تعالى قال فىحق نوم القيامة يوم تملى السراثر فاذا
"قزق اونا اذلف البق الأبندا لخكل كرون كدف« الانلون الكو واطتايا ليث وقال
| اللقلى رحوالله عمالله انتظار ارواح الانساء و المرسلين و الملائكة المقربين و الاولاء

| العارفين و حميم الصالهين كشف حماله وقرب وصاله والدخول فجىواره فابلشرل هتمعالى

بأنه مقرون هدوم مدعل الام فاما خرج بالنبوة شك فيه المشسركون فأراهم اللهصدق
وعده بانشقاق القمرحتى يعرذوا ان الله تعالى بريد بالعالمين انيانالساعة الى فها كشوف
المحائب ون

قراتك من ايات إلله وصفابه وذابه الات التحمية اعل انالساعة

اى القيامة ساعتان الكبرى وهى عامة بالندية اجلمىيع الخلائق وهىالتىاقتربت والصغرى
وهى خاصة بالنسية الى السالكين الى الله برفع الاوصاف البشرية وقطع العلائق الطبيعية

السائرين فىالله بالتحنى بالاوصاف الالهبة والاخلاق الربانية الراجءين من القالى الاق

بالبقاء المقانى بعد الفناء الخلقاتى وبامع بعد الفرق وهى أعنى الساعة الصغرى واقعةاليوم
فىكلان ولله نحلىجلالى فنى حومالى سق واليه اشارة قوله عل.هاللام منمات فقّد قامت

قبامته فتدانشق شبراقللسالك عن ظامة النفس المظلمة باستيلاء تورشمس فلك الروح علما |
فلاجرم وقعت الساعه بالنسة الى القاب الى المنور بالنور الالهى ووقعت القامة القاصة

الشاملة على الموت والحشر والنشور فافهم ولاتمحب لثلا تكون بمنقال تعالى فييمأفن هذا

الحديث تعحبون و تضحكون ولالبكون والله الموفق والمعين  8وان يروا يه يعنى قريشا
« ابة  #من آبات الله دالة على قدرته وصدق نوة حبيبه عليه السلام مثلاندماق القمر
ونظائره و معنى تسمئة ما حاءتبه الابداء معحدزة هو ان الخلق مجزوا عن الاثيان مثلها

يفدرضوا  #عن التأمل فيا ليقفو على حقيقم! وعلو طبقتها فيؤْمنوا و ولقولوا  #هذا
سحترمر  #مطرد دآثم يأنى به محد عاليلهسلام علىباملرزمان ليكااد مختلف |
مس
«

حال كسائر انواع السحر فالاستمرار يمعنى الاطراد قال اطرد الثى' تبع بعضه بعضا ظ
| وجرى و هويدل على انهم رأوا قبله آيات اخرى مترادفة حقتلىوا ذلك و فيهتأسيد ان
|انشقاق القمر قد وقع لاانه سينشق 'ناولقميافة ك قااله بعضهم وذلك لانه لولجيكن الانشقاق
من جنس الا يات لميكن ذ كر هذاالقول هناسيا لامقاماومطردا بالنسيةالى ج_.مالاشخاص
اليلد حيث راوه منشقا وقال بعضهم ان جاد وبسست دام ورويده اززمين 'ا بمامان

١ 8 ج#ه

ل السابعوا!عشرون

لانت نادلا سانيا وقمالثاق و11
احقاء بطفةسلها ذلك الثلجفأنهغلهااىبالغو
الاول اشح فقدا#زتما أعساث اللهقدنامى 3د

دوق جوقى فانتزعقلى وشقه بالنينفأخرج

منه علقة سوداء فرعى ا وقال هذا حظ الشيطان اى محل تمزه ومحلما يلقبه منالامور ١

الى لاننرئ لان ملك العلئقة ذلقها الله فىقلوب اليثمر قابلة لما يلقنه الشيطان فها فأزيلتمن |
| قابه ولءعض ورثته الكككل هئ دما اسود محترقا من بور التوح.د فيسحصل به شرح الصدر

وايلزم من و<ود القَابل لما ياقيه الشرطان حصؤل الالقاء بالفعل قبل |
وشق القاب ارضًا ل

"الي  1عليه السلام معصوم على كل حال فان قلت فلمخلق الله هذا القابل فىهذه ا

الذات الشريفة وكان ه ن الممكن أن لامخاق فيها قلتلانه من حملة الاجزاء الانانية |
فذلقت تكملة لاخلق الانمانى ثمتزعت تكرمةلهاى لانهلو خلق خاليا عنها لمتظهر تلك
الكرامة وفبه انه برد على ذلك ولادنه عله السلام من غير قلفة و هى جلدة  0التى
شَطعها اا نو لدت 00م

ذاانت 'تزال و لاءد من كل احد مع
لان القلفة ك

ما يلزم على ازالها من كث_ف العورة كان نقص الخلقة الانسانية ع:ما عين الكمال قال
عليه السالاء* 3حشا قلى بثى أكان معه وهو المتكمة والاعان ورده مكانه ّ ختمه مخام

اهع فوضعه بين
شمل
من نورنحا الناظرون دونه و فى رواية و اقبل الملك و فى بده خات
كتفيه وندبيه ولا مانع من تعدد الثم فذم القلب لحفظ ما فيه وبين الكتفين .٠الغة فى
حفظ ذلك لان الصدو وعاؤه القريب و جسده و عاؤه اللءيد و خص بين الكدفين لاه

اقرب اليه من القاب من بقية الجسد و هو موضع نفوذ خرطوم ابليس لان العدو بجي
ن وراء و لذا سن الححامة فيهثمقالعليه السلام انا الساعة اجد برد الاتم فى عروق

ومفاصل وقام الثالث فقال 'يا فقد اتجز تماما امسالله فيه فدنا منى و امريده على مفرق

عدرى الى منتهى الشق فالتأم و انا انظر الله و كانوا برونه اثزا كأثر اط فى صدره
وهو اثر مرور بد جبريل ثم ادى "عن الارضق اماما لطيفاثمقال الاول الذى حي

0

سددراى :زا نه/اإعمسررة دن اهددهفوزاى
عاثة قرجحموم ْمقال زبه بالف قر جوم
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0

ثم قال زنه

 6قال دعه فلو وزعوه بامتهكلهم لرجحهم ٠

شول الفقبر هذا بدل علىانه عليهالسلام كا انه افضل هن كلفرادففرردادمانلموجودات
كي

افمغل من ا جموع ولاعيرة سول من قال كوه اؤفمل م ن اللجموع توقف لابه

جهل بشأنه العالى و انه احدية مموع الاسمء الالهية و برزْخْيممها فاعرف قال عليه السلام
امكتوااعل” واوا زامى :ومابان اعتى؟ واوالوا'بالحلناد الث لوتدر مالات لك ل ل
لقَرْت عمناك.وتركوق 'قاعناا 'فمكاق هذا و علو يطرون حَنَ ددَحَلوًا خلال التاء "انا
انظر الهم وا«لوسدكت لارنك موضع دولهم  .واعم ان صدره الشراف شق رار امرة

لاخراج <ظل الشيطان كامي لاه لايليقءه وعند يحى” الوحى لتحمل قله و عند المعراج
لتحمل

مير

|سمراره

ففى شرح

لاب مها ق.

الصدر

مرارا

اعمسبد شَوية أماطلئهوهذا

اللشمرح معدوى

ككل

طول الفيض االالفى يسرءااهه لى
أذلكم ثم انه بتىعنا معنى ارك

اقاله»

ا

ا

<2 5 2٠6ه

22272222
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سورة القمر
79777727

_ 7212نت

ايلقحمرالكاه لمينقلل بطريق التواتر ولميشتركفيهالعرب و العجم فىجيعالاقطار |
القاصية والدانية ولذا وقع فيه الاختلاف م وقع فىالمعراج و الرؤية و الى انشقاق القمر [

اشار الامام الى فىتائيته شَوله
وبدرالدياجى انشقنصفين عندما * أرادت قريش منك اظهاراية *ه

.و صاحي الفصيدة البردية شَوله  #أقسمت بالقمر المنشق ان له ه
 #هرقابستزنسيةمبرورة القسم 0

يمنىاوأقسماحدان للقمرالمنشق نسةبو شاهلامشلنئشهق.مكون ,يازا:و,صادقا و.صاحب

الهمزية بشوله

اشلقلبهد بيرومن شرط كل شرط جزاء »
ره و
»* شصقدعن
اى شق عن صدره عليه السلام وشق لاجله القمر ليالرةبع عشرة واما شقلهلان من

شرط كل شرط جزاء لانهلماشق صدره جوزى على ذلك بأعظم مشابه لفهىالصورة وحو
اعلتموراذع هون اظهر .اجات بل اعظمها يمد القرءان ل( 5قإاضلائت )

زقبجاون كلم سوخت
هرحن مقدمةٌ راحتى بود ٠ سشمدزبان ح
مومى كليمرا انقلاق بحربود ومصطفى حبيب را انشقاق قربود :تجبكر بحر برموسى
كوب .ور مالسموتس.دست  اد ,يدو رسد و قصد
جركيكرخر
قة _ش
اصا
شربك ع
تش
اد توئ "ابر دارد اتجوية مملكت,انشقاققر است كه علمان ,ازدر نافت أن,عاجز .ووست
نوى قاضر وءيان شى الصدر انه قالت جليمة اعملهنه الببلام من
ن
د إن
روان
حن.

ازولجهباعيعثدة لكماان
الرضاعة و هى من بنات .نى سعد ببنكر اسلمت ماوعلادها و
بوم من الايام خرج مد مع اخويه من الرضاعة وكان بومئذ ابن حمس سين على ما قال

ابن عياس رضى الله عنهما فلما انتصف اهار اذا أنا بإنى حمزة يعدو و قد علاه العرق
كبااسنادى اماه ياأستّاه ادركا ادركا اخى القرثى هاأراكما تلحقانه الاميتاقلت وماقصته

قال بيناحن نتراعى بالجلة اذا أناه رجل فاختطفه هن بننا وعلابه ذروة الجبل وشقصدره
الى عاسه ها أراء الا مقتولا قالت فقالت انا وزوحى نسبى سعنا قاذا أنابه قاعد عذلرىوة

الجبل شاخص بعينه حوالسماءبنيسم فانكبيت عليهوقبلت بينعينيهفقاتلهفداكنضسى
ماالذى دهاك قال خيريا امه بنا انا الساعة قالم مع اخونى نتقاذق بالملة اذ اانى رجلان

علهما نياب سِض .وفى رواية فأقبل الى طيران ابيضان كأنهما نسران و فىرواية كركيان
فكاصل بو إفىرواية أنانى ثلاثة رهط اى وهم جبرايل
وللراد هلكان و ها خين! يل ,ه
هَل

وميكائيل واسرافيل لان جبريل ملك الوحى الذىبه حياة القلوب و مكائيل ملك الرزق

الذىءه إحياة .الاجاد واسرافيل مظهرالحاة مطلقا فىيد احد هم.ابريق من قضة وفىيد
التاق طست مزنمرد اخضر مماوء ثلحا وهو ثلجاليقين تاخدرن مبنين ا#ابى واتطلقوانى

الى ذروة الجبل و فى رواية الى شفير الوادى فأضجعنى يعضهم على الل اضحاءا لطيفا

الجزء السابع والعشرون

© "4 #7

بشكافد كه د  3مين تسق ميككود وشايدون اد أضان_ نص فق نت :٠وجييل

"كفت نا مميةمام را ترائ مايشكاف:ان اشير كفب شيادت ]وود د
ماه رابشكافت فاىلحالدوم شد يك نم .رجا خود قرار كرفت وبكى ديكر جابى ديكر

رفت وباز كفت بكوى املثم شود اشارت كرد هردونمه مم سوستد
-4

عق كشت
|

( قال العطار

قدس

فَأدُ حارده راوح سير درخ
سره

٠

حون

خامة دبيرز سِغبنان او

)

ماءرا انتكشت :ا و,يشكافتهر» بمهن.ازفرهانش/اذ بسن نافته
(وفىالمثتوى)
لسن شركه ابمشنيد وشتافت ٠ لس دو مهكيت حرج وشكافت

و(قال الجاعى )
حومه را برسر تبر اشارت

.

زد از سماءه” معحز بشارت

دوتوزشدمم دور حلقة ماه ء جهل راساخت اوشصت از دو حاء
بلىجون داشتد تش برقليش ٠ت رتم زد خط شق برمه برانكشت

هودى اعان أورد و ابوجهل لعكينفت جشم مابسحر رفته است وقر را منشق با
موده ٠ وقال بعض المفسرين اجتمع بعض صناديد قرريشش فقالوا ان كنت صادقا فشق لا

القمر فرقتين ووعدوا الايمان وكانت ليلة البدر فرفع عالليهسلام اصبعه وام القمر بأن
إششق تصفين فاشاق فلتتين اى بشفين فلقه ذهبت عمنوضع القدر وفلقة شت فىهموضعه

وقال ابن مسعود رضىالله عنه رايت حر اء بين فلق القمر فعلى هذا فالتصفان ذهيا جميعا

عمنوضع القمر فقال بعضهم نصف ذهب الى المشرق ونصف الى المغرب واظلمت الدنيا
نا اول ممرة فقال عليه السلام اشهدوا اشهدوا
اكم
كماء
ساعة ثم طلعا والتقيا فوسط الس
وعند ذلك قال كفار قرش سحرك ان الى#كيشة فقال رجل منهم اممندا اكنان

سحر القمر بالنسبة اليكم فانه لاببلغ من سحره أن يسحر جميع اهل الارض فاسألوا
من نييأكم املنبلاد رهألوا هذا ٠ يعنى ازجماعت مسافران كهازاطراف افاق برسند

سؤال كنيد آنا ايشان ديده اند يانه ٠فسألوا اهل الآفاقفأخبروا كلهم بذلك ٠ يعنى
حون از ده

وروده بر سيك يد همه جواب دادندكه درفلان شب ماه رادوبمه ديدم ٠

وهذا الكلام مالايخنى بدل على انه لممختص برؤية القمر منشمًا اهل مكة بلراء كذيك
جع اهل افلاق وبه برد قول بعض الملاحدة اووقع الشقاق القمر لاشترك اهل
حادن الجواب عند بأنه طليه
ختص مما اهل مكة ول
الارض كلهم فىرؤيته ومعرفته وملم
كون القمر حينئذ فى بعضالمنازل
قد
جماعة فاختصت رؤيته يمن اقترح وقوعه و لا بانه ي

البى تظهر لبعض اهل ا:لفااق دون بعض ولاقول إمطبمانانشقاق القمر اية ليليةجرى
مع طائفة فجىاح للة و معظم الناس نيامكمفى انسانالعيون و قال فى الاسثلة المقحمة
لااليسَعل اختفاؤه

2

عن

قوم دَقك

قوم لسدب

عيم أوغبره دمع مهن رؤنته اى

فكان

الشقاق
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سسعون الف سنة اوها حدا فالساعة مقترية عندالله وعند الناس لان كة أ 0
وان نالك أ

ظ

فكف اذا قصرت وأما قوله تعالى اهم دونه يعدا وتراه قرسا فالنسة |

الى الغافلين المتكرين ولاعيرة مهم والكمة فىذ كر اقتراب الساعة محذير المكلفوحه ا|

عالىطاعة نذبها لعباده على ان النساعة هانعظم الامور الكونية على خلقه من اهل |
السموات والارض واما تعيين رقت الساعة فقّد اغرد اتلعالى بعامه واخفاه عنعياده
لانه اصلح لهم ولذا كانكل 'ىقادنذر امته الدجال وفىالحديث ( ان بين بدى الساعة

كذابين فاحذر وهم ) والمراد بالكذابين الدجاجلة وهم الائمة المضلون ٠ شَول الفقير |
لاغك ان اذار الانيباء علهم السلام حقيقة من امثال هؤلاء الدجاجلة من اتمهم اذلممخل
قرن هنهم والافهم بعرفون ان الساءة اما شوم بعد ظهور حْم النبيين وختم الاثم وان

التكمالة الاعوك اللكدات 'تاغر عن زمانه وائما مخرج فىالالف الثانى بعد الماثتين والله

اعلم فكل كذاب بين بدى الساعة سواء كان قبل ميعث الى عليه السلام اوبعده فاها
هو من مةّدمات الدجال المعروف » ان كل اهل صدق من مقدمات المهدى رضوالله عنه
وانشق القمر  #الانشمّاق شكافته شدن ٠ دلت صيغة الماضى على محةق الانشقاق

فىزمن النى عليه السلام ودل عليه قراءة حذفة رخىالله عنه وة-انشق القمر اىاقتررت
الساعة وقدحصل من ايات اقتراما ان القمر قد انق وقد خطب حذغة بالمدائن نمقال
الآأان القاءة“قذاقكت وان انمه قد الشو ف اعيت يكم وحذفة ابن العان رضىالله

الصحابة وءن بعدهم وه اخذ اكثر المفسرين فلاعبرة بشَولمن قال انه سينشق هوم القيامة
"لتاق" اذا ءالقاء انفنا والتضل بالماضئ' لادلالة -عل؟ محتقة»عى 'آنا غوال عور أن
يكون انشقاقه صرتين ممرة فىزمانه عليه السلام اشارة الى قرب الساعة ومرة نوم القيامة |
حين انثقاق السماء وفى فتح البارى لابن مر حنين الجذع وانشقاق القمر هَل كل مهما

نقلا مستفيضا فيد القطع عند من يطلع على طرق الحديث انتهى وقال الطبى اسند ابو
اسحق

الزجاج عثربن

الا واحدا

حديثًا

فىلفسيره

ال

رسولالله عليه اللطللم

2

الشقاق

القمر وفىشرح الشريفتة للمواقف هذا متوار رواه جع كثير من الصدابة كابن مسعواد

وغيره قال سعدى المفتى فيه انهم لممجعلوا حديث مكنذب على متعمدا فليدوا مقعده من
الناووط ولاخ

اداواكك من الصحابة وفهم العشرة من المتوائر فكيف بجعل هذا

منه انتهى ٠ شَول الفقير قدجعل ابن الصلاح ومن تبعه ذلك الحديث اى حديث مكنذب
 5املنمتواتر م فىاصول الحديث على انه مجوز أن لايكون بض مارواه جمع كثير من
وجهل وجهودى
المتو ائر لعدم استجماع شرانطة ( امام زاهد رعمهالله ) اراي شى ا
محضرت مير عليه السلام

رس ديد او جهل كك

د

انووشمشير برميدارم ان حذرت فرهودكه حه مخواهصى انو جهل
| جه خواهد كه وقوع ان عدار

اناد

و

اك

اك عن عاى والاسر ا
 623واشت فكز ليت

او ساخرست

|

اورا بكوى كه هاه را ||
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ع

| شتتع فالىيوم والليلة بمرةمن الاكل بل محتاج الى مرات منهواالا ع فى.الا ضطراب
والذولوالتحول ورعا تؤدى قلة الاكل الىهلا كه ما حك ان شخدين احد ها مين

والاآخر هزيل حبسا فى ممة ومنع عنهما الغذاء اسبوما فبعد الاسيوع تيين ان ليس
لهما جرم فاذا السمينقدمات والهزيل حىوذلك لان من اعتاد الاكل اذا لممجده هلك

تمت سورة النحم بعونالله تعالى فىالحادى عثمر هن شمر رمضان المنتظم فىسلك
شهورسنة اربع غشرة وماثة والف
فسير سورة لقم واءها حس و مون وى كة عند اجهور والله 9

1

تيم ابلالجنن الرجيم2

7دت جزء
 2اتقدة نياع < الاقترات ديك مك فة ل

او بم

عن القيامة تشبما لها بذلك أسرعةحساعا اولاما نشوم فى اخر ساعة من ساعات الدنيا

اولاءها ساعة <فيفة محدث فها امس عظم اولغير ذلك كابين فما سبق والمءنى دنت القيامة
وقرب قيامها ووقوعها لانه مابقى م!ندنا الا قزلى كاقالعليه السلام انالله جعل الدئيا
كلها قليلا فا بتى منها قالى هن قلبل ومثل مابق مثل الثعب اى الغدبر شرب صفوه وبق

“ 0انرا ذل عل "مسو الاكر وعصى الكل عن فر  251الا وال
انه مضىهن نوم السنبلة وهو سيعة الافى سنة وقد صح ان مدة هذه الامة تزيد علىالف
نحو اربعماثة سنة الى حمسمائة سنة ولا جوز الزيادة الى خسمائة سنة بعد الالف لعدم

ورود الاخبار فىذلك ولاقتضاء البراهين والشبواهد عند لااهلظواهى والبواطن هناهل

| السنة وقد قال عليه السلام الا يات بعد المانتين والمهدى بعدامائتين فتنتهى دورة السذلة
ظهور عشى عله الثلام فيكؤن آذم فائحها وعسى خامها فل هذا فادم وثيناعَلَبَمَا
| السلام اى وجودهها مناشراط الساعة م قالعليه اللام مثلى ومْلالاعة كفرمىرهان
فاذا كان لوحودء'هن اشتزاظ الناعة افشحرانه من انشقاق القمر ومحوه'نكون” كذلك ٠

| شولالققير فان قلت فكم عمر الدنيا بأسرها وما قول العلماء فيه قلت انفقوا عحلدىوث
| الدنيا وما قطءوا ابثى' فىمدتما والذى لوح لى والله اعم محقيقة المدة انا ملاكاثة وستون

| الف سنة وذلك لاه قد مثلدور السذلة مجمعة من حمع الا خرة اى سبعة ايام وكل نوم
”يلكفكاسنة ولاشك انبالمعة
| من ايام اآلخارة الف سّةكاقال 'تعالى وان .نوما عند ر
" 1الاسبوع تقدر الشهى وبالشهر نّقَدر ال ”:وعليه حملماورد عن ابن عباس رذ الله

عنما ادا جعة هن حمع اآلخارة سبعة الى سنة فقد «ضى ستة الاى سنة ومائة سنة
ولاتين عليها زءن هنستين لوس علا من بوحد وقدخاطيت الدنيا ادم عليهالسلام فقالت

| با ادم جثت و قد انقَضى شالى يعنى انقضى منممرها ستون الف سنة تقرنيا وهى احمال
نكا مز المته 'ولاهلك ان مابين الدتين والس.عين دقاقة الرقاب فادم انما جاء الىالدنيا
وقد

4#

 2رها  0فى ل

ككل  0وعلى هذا

00

قوللك

1ه شك

م

2
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ْ

اوموجبه عملاىتقرر من بطلان مقابلة القرءان بالانكار و اسنبز آء ووجوب تلقيه بالايمان
مع كالالخضوع والخشو عاى واذا كان الامركذلك فاسحدوا للهالذى انزله واعيدوه ولا

تعبدواغيره منلك اوبششر فضلا +عاند لايضر ولانفعكالاصنام والكواكب قال فىعين |
سهحدة
المعابى فا سحدوا اى فىالصلاة والاصح انه على الااشراد و

التلاوة انتهى وهذا

حل سحود عند الى حنيفة والشافى اوحمد وهو قول عمرين الخطاب رضىالله عنه لانه
صح عن رسول الله عليهالسلام انه بسحادلنحم يعنى بتعلداونه هذه السورة على قرس

ق
سنبم
سحد وسحد معهالمؤمن والمشرك والانس وا

ولسن'يراها مالك لماررى عن

رلد إن نت رسورال عدهدرا اعلنىبى عليهالسلام والنجم فلميسجد فيها (قالالكاشى)
| ابن سحدهٌ دوازدهم است ازسحدات قدا" در فتوحات انرا سحدهٌ عنادت كغتند كه

امس الهى بذلت و مسكنت مقترنست دوى وجز سالكان طرقت عبادت وعيوديت بسر أ
منزل بسراين سذن :رسيدء اند ٠ وفيالتأويلات البقلى اى اذا قرب ايام .الوصال ,فاشتاقوا
وسارعوا فى بذل الوجود و وضع الخدود على التراب واعبدوا رب الاربابٍ لوجود
|
كشت النقاى .قال شو ستدى روح الله روحهفى كتاب البرقنات له يعبى اسحدوا لله

واعيدوا الله بالله لابالنفس أذاسحدم وعبدم له إحدة القالب بالاهاد و ععنادنه بالاذعان
فى سنة الشريعة و بسحدة القلب بالفناء و عناديه بالاسهلاك فى مرسة اللقيقة حَى تكون

سجدتكم و عبادتكم محض قربة الى الله فىالمرئية الاولى رف وصلة االلىله فىالمرسة
نوا منالمقربين اولاو من الواصلين ثانياهذا شان عبادالله الموحدينالخلصين ١
كيةوو
التثان

الفانين فى الله الباقين بالله اوما طاعة من عداهم فبأنفسهم هوواهم لعدم تخلصهم من
الشوائب النفسانية فىمقام الشريعة و هن الشوائب الغيرية فىمقام الحقيقة « و اعمان
سحدة القالب و عباديه منقطعة لانقطلع سيا و محلها وموطنا لانها حادثة بفانية زائلة و
| اما سحدة القلب و عدادنه وهى فناؤه فىالله ازلا و ابدا محسب

كنان
نفسه وا

باقيا بالله

بحسب نحلية الوجود فغير منقطعة بل هى دا ئمةلدوام سبها بواقية لبقاء محلها و موطها
ازلا وابدا والمقصود من وضع السحدة والعيادة القاليية هو الوصول الى شهود السسحدة

والعيادة القلبية ولذا حبب الى النى عليه السلام ثلاث الطب و النساء والصلاة اما الاول
| فلاأنهبوجد فى نفسه ذوق الانس و الماضرة واما الثانى فلا'نه «وجد فيه ذوق القرية

' والوصلة واما الثالث فلا'.ه بوجد فيه ذوق المكاشفة والمشاهدةوهذه الاذواق انما تحقق
ها هنالانس من هو الانسان اقيق المتحقق بسر الحضرة الاحدية والمتنور نور الحضرة |
الواحدبة وهو الماتفع بانسانيتهانتفاعا ناما واما الانسان الحيوانى فلاحظ له منذلك التحقق |
صيب له منهذا الانتفاع بلحظه ونصيه اما هو الشبوات الطبيعة والانسان الاول
ونلا

فىاعلىعلين والثانى افسىفل السافلين وبينهما بون بعيدم بين الاوج والحضيض ويكمال
عاللوأول قد يتحت عن :الا وكل .والشرن كلملائكة بالاذواق .الروحانة .و“التجدات

[اللطسة مرئنات مدةكثيرة كاوقعلبعضهم ولقام تسفل الثانى يأكل م تأكل الانعام فلا
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ع 3أن كتقنة" تدر الناقة والكانة وماما لحل لذ قالنة كار عوااوعلةقام يان

لاجامه نيوت اصل الكشف لغيره وفى الايةاشارة الى قرب القيامة الكيرى و وقوع
الطامة العظمى وهى ظهور الْتَيتَة المثلى لاهل الفناء عن نفوسهم اولاقبال علىالله مجمع
الهمة وقوة العرعة لدس لها  7دون اللكهاشفة بالنسية الى اهل الجححاب لاعهم مستغر قون

واله شعور
تل المقلة «هيتبلكون قاهمو الشبوة والإنسان فان فىكل أن و زمان م
ف
ذلك قنالجه اكقفن تع غطانه وتشرف برؤيةاةلله ولقائه وقد قالوا قامة العارفين دائة
اى لانم فى شهود الام على مأكان عليه ولانشوقف شهودهم على وقوع القيامة الظاهص

و من هنا قال الامام عكلرىمالله وجهه لكودف الغطاء ماازددت هنا فطوبى لمن زاد
اىلحيققين و بمكن فى مقام التحقيق والله الممين هافن هاذلاحديثه
ل ال
ونهصو
شَب
آياازن سخن كهقرأنست 9ت8عح.ون  #انكار ا قالالراغب العحب والتعحب حةاتلعرض
للآفتان رعنة الحهال كك القيل ”او لهذا بقال ,ضع _اللمكماء الخد ام الا دعرف سلبته

وتضحكون  #استهز اء كموعنه ابعدثى” من ذلك قالالراغب واستعير الضحك لاسخرية

فقيل ضحكت منه « ولا تمكون  4حزنا على مافرطتم فشاىنه وخوفا من أن .بحق :بكم
ماحاق بالام المذكورة ( روى ) انه عليهالسلام ل بمر ضاحكا بعد نزول هذه الابةوعن
ابى هريرة رضى الله عنه لما تزلت هذه الاية بى اهل الصفة حتى جرت دموعهم على
خدودهم فلما سمع رسولالله عليه اللام حينهم بَى معهم فكينا لكاله فقال عليه
السلام لايلج النار من بكى مخنشية الله ولايد خل النة مصرعءلى معصية اللهولولم نذنيوا
(دوى ) انالنى عاللهسلام نزل عليه جبريل وعنده
لجاء للهبوم ذابون ثم يغفر لهم و

| رجل ب فتاللهمنهذا فقال فلان فقال جابنريل انائزن اعمال بتىادم كلها الااللكاء
| فاالنله ليطؤ' بالدمعة محورا ءن نيران جهنم ا
وفلىحديت ( ان هذا القرءان 'زل بحزن

فاذا قرأ تموه فابكوا فان لمتكوا فتباكوا ) و ذلك فان الحزن يؤدى الى السرور والبكاء
الى الضحك ( قال الصائب )
منالاىساكن بتيالحزن ازجثم ناربى ٠ كه خواهد صيقلى كشت از حمال روشن بوسف
(وقال)

قرصر حيات افكندئست ٠ خانة در بسته باشد :اغمين باشد كلسى
خنده كردن رخنه د
© وام سامدون  #اى لاهون اومستكبرون هن سمد البعير فى هسيره اذا رفع رأسه
يعنى

الغناء عرخ لغة حمير وكانوا

اذا سمءوا القرا

عارضوه

بالكناه واللهو لمشغلو شم كلع

ا الاسماع اوخاشعءون حامدون مرخالشموردة ع ىالجود والخشوع واجلة عخال)12
ا ح

ا

مصضمونها

مع | وعللىالوحوه

عل

الاول

الوحه الا حير قد للمنىق و الانكار

فيد للانى والانكار

متواحه

وارد

عل

فاعل لامكوان أ

فى اللكاء والسمود

فى البكاء ووجودالسمود
الى ١

والاول

او فى يحق المقام فتدر  6فيالارشناد  9تاشكسياول”لل#هواعدوا» الغا لت بريب الام

5

سورة الى

5 ٠١ه

لمعالوالعليهالسلام علاىمته كاقالانااديمكانامته قالتاانتهى ومعىالا.نيةاذا .ري |
باكاهناء المتكانتا فأى نعمةمنأمم ربك م الست شغقندافة اوفامكوم
وبالقازسية .نيسكاين ازنعمتهاق :ادفكرار خودشك  0ودا مكو 000
| اخوايك مالنانياء الماضين ونصرتاولياءت  ,واهلكتاء نفهكمذلكافمل بك فلايكن

 ١قلبك ضيق وحرج تمارأيت مناصرار هوال الفديةو ا ) واستيكباره  9:هذا نذير
ملننذر الاو لى6ههذا اما اغارة الىالقرء'ن والنذير مصدراىهذا القرء انالذى تشاهدونه
ا

انذاركائن منقلل الاءذارات المتقدمة التى سمعتم ماقنها اوالى الرسول والنذير عمنىالنذر
ليل| الخجاعةالمراغاة :الفواصل
اها الوادوال دق :مجنل المتارن_الاؤلى والاولى عأو
وقدعلمتم احوال قومهم المتذرن وفىالتأويلات التحمة يشيزالى القرء ان :اوالىالرسول
وشبه انذارها بانذار الكمت الماضية والرسول المتقدمة ٠ لشاولفقير فيه اشارة الى بذارة
كين ورنته عليهالسلام فانكل تطبر ماخر فهو مقنبل النذر الاولى لامحاد كلهم ودعوتهم

الى'للهعإلصىيرة كوذا ماالهموابه منالانذارات بحسب الاعصار والمشارب فطوبى لاهل
المتابعة وويل لاهل الالفة
تكورئ امحهدانى سخذن س_ودمند عانم" ر هيج كس را سابد ساد

كفرهدا يشمان بر ارد خروش ٠ ا اوم
بكمراء كدان

نكو

كر

ميروى «السككتاء ,ارزسكفلت و جور قوى

مكو شبد شيرين شكر فاشدت ٠ كمى را كه سقمونيا لاشست

جهخوش كفت يكروزدار وفروش ٠ شفا بابدت داروى تاخ نوش

ازفت الازفة © فىابراده عقيب المذكورات اشعار بن تعذيهم مؤخر الى بوءالقيامة
تعظها للنىعالليسهلام وانكانوا معذبين فىالدنيا ايضافى اعخلة واللام للعهد فاخاصحالاخبار
بدونها ولوكانت للحنس لماصح لانه لافائدة فىالاخبار شَرب ازفة مافان قا تالاخبار شرب

الذزقة المتهؤادةءلافائذة .هه اتشللاقات فيه ذاثدة#وسواالتا كدجوهت الاذارنوالاز اقيق
الوقت لقرب وقت الساعة وعلى ذلك عبر عنالقيامة بالساعة هال أزف الترحل كفرح
ازفا وازوفا دنا والا'زف محركة الضيق كمفىالقاموس والمعنى دنت الساعة الموصوفة بالدنو
فىنحو قوله تعالى اقتربت الساعة اى فىالدلالة على كال قرءا لما فيصيغة الافتعال منالمااغة
ففى الاية اشارة اكلاىل قرمها حيث نسب القرب الى الموصوف به 8#ليس لها هندون
اللهكاشنة هه اى لبس لها انفس قادرة عكلشىفها اى ازالئها وردها عند وقوعها فىوقتها
كنشف الضضر اى ازاله بالكلية فالكاشفة اسم فاعل
المقدر لها الاالل لكنه لابكشفها م

ووف مقدر اولس لهاالآ ن نفس كاشفة بتأخير هاالاالله فانه المؤخر
مأبويثص
لللت
اتاء
وال
لها يعنى لووقت الآن لميردها الى وقنها احدالاالله فالكشف ععنى الازالة لابالكاية بل
بالتأخيل ,الى وقنها اوبلسن .لهااكاشفة ,لؤقنهاالاالله::اى :غالمة به:من كشك ااثى”.اذا عرف أ
حففته

ءياوكيا الابحى.إولقس لها
اإ
او مبيئة لهه تىتقوم و فىالقرءانلإمجب

-
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+٠٠ 55 #ه
مسمس سعد صصص عع

| 2و كانوا  9اظلنجهم © واطنى * من الفرشين حيث كانوا يؤذونه و سفرون
الناس عنهوكانوا محذرون ديام انيسمعوا منه وكانوا غم نو نه عليه|أسللام

لاكواه

خراك:وعا ابت ]فيج دعوه قرسا ,مانلتاسة وما امن يجيه الا قاين
بأسيه دل حه د

كفن وعظ

٠ ترود مبخ اهنين در سنك

و فيه اثارة الى اهلاك صفات القاب هن قلى ان جمكن فى سفيئة التوحيد فالهمكانوا
مذ يذبين مقايين بين القاب وبين النفس ظالمين على القاب عشاهدة الكلقة  55عليه

بالميل الىالفس و صفاما  8والمؤشكة  #هى قرى قوم الوط عليه الدلام يعنى شمهرستان

قوم لوط عليه السلام ٠ انتفكت بأهلها اى انقابت هم وهو هنصوب عطفا علىعادا اى
واهلك المؤتفكة وقيل هو منصوب شوله #اهوى  #اى اسقطها الى الارض «قلوبة
بعد ان رفعها على جناح جبريل الى اأسماء فالاهواء ععنى انداخكن * و قال الزجاج القاها

بس  5أن
افلىهاوية هِفنشاها ماغثى  #هن فنون العذاب ( و ال الكاثفى )
شهرها را امه بوشامد .يعىمبتكهاى _تثيبان دادر زان بارامد ٠ وافبة امن اموق
اااتضعيف للتعدية اى اليسالله
والتفظيع مالانالة وزاءه قوله ماعدثى «فعول نان انقلنا ن

المؤّفكة ماالسها اياه مةنااللعمذاتبضكوادلحةا!رالمومة,شفعولا .الفعلالاول ,هكذوران
اولشانى محذوفان و ان قانا انه للميالغة و التكثير فهو فاعل كقوله فغشهم من الم ١
ماغشيهم وفىالا ية اشارة الى قريةالقالب و انقلاما .ا.عنلى الكمال االسىفلل النقصان
وهن اعتدال المزاج االحىرافه و ذلك بيب ظلٍ الافس الامارة علا باستيفاء الحظوظ

اولشهوات كقال تعالى وك اهلكنا من قرية بطرت معيشما الاية© فأى الاء ريك |
| تمارى  ##الا لاء التعم واحدها الى والى والى كا فىالقاموس والعارىوالاءتراء والمماراة |
| الحاجة فيا فيه صرية اى شك و تردد قال فنىاج المصادر العازى يشك شدن بو بايكديكن
| بستهيدن ه واسناد فعل العارى الى الواحد باعتئار تعدده حسب تعدد متعلقه و الطاب

| الرسول عليه البيلام فهو مركباي الآلهاك بن اللعريسن الف كلق للزاهة فوله انبا رلك
اشبركت البحطن ملك أو لكل واسيف +وار

 1اموز المعدودة الاء معان بعضها نهم

لا انها ايضا نم من حيث انها نصرة للاجياء والمؤمنين و انتقام لهم و فها عظات و عبر

| للمعتبرين قال فىنحر العلوم وهلاك اعداءالله والحاة صمحنتهم وشرهم والعصمة هن

مكرهم مناعظم الالّه الواسلة الى المؤمنين قال المتنى

|

780

بومن نكدالدنا علالخرانيى

 2ا عدوالم امن داف يط # 6اكيار'

| وقدامى نوحاباخد على ذلك فىقوله فقل المداللالذى انا املقنومالظالمين و قدحمد هو

نفسه عذلىلك فىموضع اخرتعاما لعياده حيث قالفقطع دارالقوم الذبن ظلموا والمدلله
ربالءالمين وقدسجد عليه!لسلام سحدةالشكر ين رأىرأس الى جهل قدقطعت فىغئوة

در ٠ اولقاويلات البحبة رلفايرساتكتاى الك”اللزيق اغللإمالو إعذوها اوها

الالاعياليا نعهلاىلمواء ظ ونعاولازجر واستبعادااشك والمداراة فيا والمطاب لافرادا لامة ْ

(لاشتال)
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الاترى ان مرنة النفس والطبيعة سق هناولانتصحبي الانسان الكامل فىالنشاة اللنانية

ولروض الائف فلا برعى فبها الاالروح الطب و الحسد النظيف |
اذا لنان كالمرعى الطيب ا
هه و اله هو رب الشعرى  #اى رب معيود هم فاعبدوا الرب دون المرنوب و الشعرى |

كوكب نير خلف الجوزآء هال لها العبور بالمهملة كالصبور و هى اشد ضياء من الغميصاء
بالغين المعحمة المضمومة وفتح المم والصاد المهملة وهى احدى الشعريين يعنى ان الشعرى

شعرياناحداهما الشعرى العانية وتسمى ايضا الشعرالعبور وثائييهما الشعرى الشامية وتسهى
ايضًا الشعرى الغميصاء فاصاللتجرة بسهما تزعم العربٍ ان الشعريين اختا سميل وان |
الثلاثة كانت ممتمعة فاتحدر سول :نحو العن وشعته العمور فعبرتالجرة ولقبت سهبلاواقامت

اللتكاصاء فكت لنمت عقيل القممك نا 8كا1نمة اف نوز مز امور واح والعمصض
فىالعين هاسال منالرمص قال تمصت عينه بالكسر تمصا وكانت ختزعاعبةدالشعرى سن

| لهم ذلك اكبوبشة رجل من اشرافهم فقال لقوهه ان النخوم تقطع السماء عيضا هوذه
تقطعها طولا فلبس ثشى” مثلهافعيدتما خزاعة خوالف انكويثة قريشا فى عبادة الاوثان

| ولذلك'كانت ريشن يستمون الزلول عليه السلام اتن:اكننىشة" لابزيدون بذلك :اتضال
بل
نسبه اليه وان كان الامس كذلك اى لان ابكانشة احد اجداد النى عليه السلام قمن

وكدات' ذن جد ندفالنئ
اله بل بويفتوق مدقا فتقلفافلا له"ا كدت غلااد 5الأوتان أك
علنه السلام م وافق اكبانشة فى مخالفة قريش بترك عبادة الاصنام غالفة ايقا بزل ضاد:
ن
ال
لاء ك
العلرا :وهو اسار الى تشداى .التقثل الش

ال عدها خراعة :اهللاهو اه

| وانو كرثة اهل البدع من الفلاسنة والزنادقة © وانه اعلك عادا الاولى * #هقىوم هود

عليه السلام اعلكوا بريع صرصر و عاد الاخرى ارم و قبل الاولى القدماء لانهم اولى
الام هلا كا بعد قوم توح اى المراد لعاد جميع من اشدب الى عاد بن ارم بن عوص بن

سام بن نوح ووصفهم بالاولية ليس للاحتراز عن عاد الاخيرة بل لتقدم هلاكهم حسب
الزمان على هلاك سائر الام بعد قوم نوح قال فىالتكملة وصف اد بالاولى يدل علىان
لها 'نانية فالاولى هى عاد بن ارم قوم هود والثانية من ولدها وهى الت قاتلها موسى عليه

السلام بارمحاء كانوا تناسلوا من الهزيلة «نت معاوية وه التى نحت من قوم عاد مع بنها
ارا حةا اوعم وسواعا تنموالعتكة .وكانت؟ الهرائلة” قن الفكاليق  5د

 4عطف على ١

عادا لان مابعده لايسل فيه لمنع ماالنافية عنالعمل وهم قوم صا عالليهسلام اهلكم الله |

بالصبحة هلفا ابق  6#اى احدا هن الفررشين ووز انيكون المعنى ها ابتى علهما فالاسّاء ,
على هذا المعنى الترحم و هو بالفارسية مث_ودن و اما لميترحم عليم لكونهم من*أغل
الغضب ورحمة الله لاهل اللطف دون ااقهر وفيه اشارة الى التربية فاولا باللطف و انا

بالعتاب و أنالكا بالغقاب فان لمصل التننه فالازالة و الاهلاك و هكذا عادة الله فى خلقه
فليتده العباد وايحافظوا على المراتب فىترسية عبيدهم و امانهم و خدمهم مطلقا طيو قوم |

| نوح» عطف عليه ايضا  9من قبل * اى منقابهللاك ماد وتمود افنهم » اى قوم |
دوح اليان /-اا  -ناسع
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تت

هاتين الحقيقتين هفوان عليه  6اى على الل تعالى ف النشأةالاخرى  اىالخلقةالاخرى
وهوالاحماء يعدالموت وفاء بوعده لا لاه يجب علىاللهكم بوره ظاهىكلةعلى وفيه تصررح

| بأنالحكمة الالهية اقتضت النشأة الثانيةالصورية للجزآء اولمكافأة اويصال المؤمنين
بالتدرع الى كا لهم اللائق بهم ولواراد تعجيل اجور ,فىهذه الدار لضاقت الدنيا بأجر
واحد منهم فا ظنك بالباق ومن طلب تعجيل نتايج اعماله واحواله فىهذه الدار فقد اساء

الادب وعامل الموطن با لاشتضيه حقيقته واما اذا استقام العبد فمقيام عبوديته توجل له
الجق رشحة رما آكؤزاامة ,فان” من لادب رقتولها:ران كانت مطهرة رمن شحتوائب اليظوظ

و باللجلة فالخير فما اختارء الله لك ثم.ان النشأة الاخرى الصورية مترنية علىكال الفناء
الصورى مع الاستعداد واله'” لقبول الروح فكذا النشأة الاخرى المعنوية و هى البقاء
والاتصاف بالصفات الالهية موقوفة على تمامالفناء المعنوى والانسلاخ عن الاوصاف الشيرية

بالكلية معالاستعداد والم' لقيول الفيض و بالخملة فلابد فكلىتا النشأتين من صحة المزاج

ألاتوى ان المنين اذا فسد فى الرحم سقط بل الرحم ,اذا فسدت لمتقل العلوق و الى
الولادة الثانية التى هى النشأة الاخرى اشار عسى عليه السلام شوله لن ياج ملكوت
الهموات هن لمبولد مرتين ومعنى ملكوت السموات حقائقها وانوارها واسرارها فكل

ولى وارث متحقق بهذا الو لاولجوولادة اإثايةهٍو انههو اغنى» اعطىالغنى
ى و

لاس بالاموال © واقنى  6#و اعطى القنية وهى مابتأئل منالاموال اى عَاهْصذْلا ويدخر
ارا واستهاء وان لامخرج عن ملكه و فىالمثل لانتن من كلب
هفظه
تح
شصد
ان ّ
با
سوه جروا َال قنوت الغنم وغيرها وقنيتها قنية وقنية أذا اقتنتها لنفسك لالاتجارة وفىناج
المصادر الاقناء سرماءه دادن وخشنود كردن ٠ قال بعضهم اغانلىناس بالكفاية والاموال
واعطى القنة و م«ادخرونه باعلدكفاية و قال الضحاك اعَنى بالذهب و الفضة واكاب
والمسكن واقنىبالابل والبقر والغنم والدواب وافراد القنية بالذكر ابىعد قوله اغلَانىنها
اشرف الاموال وافضلها اومعنى اقنى ارضى ونحقيقه جعل الرذى لدقنة والاوفق لاتهقدمه
من الا ى بالمشتملة على مراغاة .صنعة الاق ان محمل علىهمنى افقر علىان تنناكولهمزة
ى فىاقنى للارالة كاقالهسعدى المفتى قال انيد قدس سره الى قومانه و افقر قوما منه
وقالإءضهم فؤهاشارة الى افاضة الفيض الالهى علىالقاب السايم المستقم الثابت علىدينالله

ثستهلك
كا قال عليه السلام الهم ثنيت قلىعلى دسنك واشّاء ذلك الفيضالالهى عليه لباحي
الفيض ولايضمحل مخحت غلية ظلمة النفس الامارة بالوء لمكن ذلك القاب وعدم تلونه

وزول عنه
مخلاف القلب المتلون فانه لعدم تمكنه فى بعض الاوقات بشكدر بظلمة النفس ي
ذلك النور المفاض علنه المضاف اليه و هو المعنى سّوله اقنى اى جعل فذهلك |انور قنة

ثم ان الا يةدلت على اباحة التأئل من الاموال النافعة دون غيرها و إذا مهىعن اقتناء
الكلب اى امساكه بفلاائدة من جهة حفظ الزرغ اوالضرع اوتمو ذلك والنفس الامارة
اشد هن الكلب العقور ففى اقتناء الروح الناءى مندوحة عن اقتناتها ابثر عقم لاخير فيها

لا

 6-0تتا
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القائل عض الدنةوهريق الاتصال وامعحاطل الوت عنده' لفامله عل الغاذة فلاضد
تقض البنية كسبا دون الاماتة وبالفارسية قادر براماته واحيا اوست ويسئى ميرايد دوقت
الخل"دردسا وزيده همدازد درقير يااو سازيدة اسباب هوت و حبالسدت وكفتةاند

ده

ميسازد كافرائرا بشكرت وزنده ميكند «ؤمنائرا بمعرفت وبقول بعض امات واحيا مهل
وعلم است يا ل وجود يباعدل وفضل ابه منع واعطا ٠ وقبل الخحمي والحدباوالا باء
والاناء اواشّظ وانام اوالنطفة والنسمة ٠ وتزد محققان :م.بت وانس ياباستتار وتحلى وامام

قشيرى فرمودةكه بمرائد نفوس زاهد انرا بماار مجاهدت وزنده كرداند قلوب عارقائرا

 00نا بخأهالئد"» لمات
يناسللا ليانسواه متسة فنا قل لاوما ذ عدر 7
النفس عانلشهواتالسماية واللذاتالمو انية واحى القاببالصفات الروحانية والاخلاق
الربانية اواماتالفس بغلية القلب علها واحمانه 0

باستيلاء النفس عليه واحياتما

وهذ.الاحكام الختلفة مادام القلبفىمقام التلوين فاما اذا ترقالى مقام الاطمئنانو المكين
فلا يصير القلب «غلوبا للنفس بتلكون النفس مغلوبة للقلب ابدالابا ادلى ان يموت نحت
قهره بأعى ريه ٠ لشاولفقير قدم الاماتة علىالاحياء رعابة للفاصلة ولان!انافة قبل النسمة
ولان موت القلب قبل ححباته ولان موت الحسد قحبيلانه افلىقبر وايضا فىتقدم الامغتة
تعجيل لاثر القهر لينتنه الخاطبون وايضا ان العدم قبل الوجود ثمان ما ل الوجود الى
الفناء و العدم فلا شتى الاعترار محياة بايلنموتين

ووجود بين العدمين والله الموفق

 #وانه #و آنكه خداى تعالى ههخاق الزوجين * بيافريد ازانان دو صنف ٠ وفى
بعض التفاسير منكل الحيوان .وفيه إنكل حيوان لامخاق مانلنطفة بل بعضه من الررعح
رنح ادك الذكروالانثى 5ه تروماده
ك|الطير فان البيضة الخلوقمةنها الدجاجة مخلوقة م
رىدات 8ا«ذا عنى#
مف
للمف
ارج
ْ من نطفة  #هىالماء الصافى ويعبر مهاعن ماء ال
ندفقفىالرحم وتصبوبالفارسية ازاب اق

رلته شود دررحم وادم وحوا وعسى

علهما السلام ازين ٠ستئنى اند فهو من امنى عنى امناء وهو بالفارسية منى اوردن ٠ قال

تعالى افرأًتم ماءنون وفى القاموس هتى وامنى وهنى عمنى اوممنى عنى شدر مما الولد ٠ن
مناء الله بمنيه قدره اذليس كل منى يمير ولدا وفه اشارة الى انه تعالى خاق زوج ذكر
اىالنفسمودوفة بعفة القابلية لحصل لاقابمن
الروحموصوفا بصفةالفاعاية وخلقزوجة ث
لمرتوح والنفس 'تبحة صادقة صالحة لحصول المطااب الدنيوية والاخروية هننطفة
ماقد

واقعة كاثنة مستقرة فيرحم الارادة الازلية اذا تمنىاذا تهرك ودفق فىرحم الارادة القديعة
اكلااصل
او اذا قدر المقدر بالحكمة البالفةقدم الذكر رعاية لافاصلة ولشرفهالرتى ونان
فىالعالمالانوئة ولذلك سرت فه باسرة ولكن لماكانت فىالنساء اظهر حيبت للكاترحق

ا اجر مومى عليه السلام نفسه فىمهر امرأة عششرسنين وحتى ان اعظم ملوك الدنيايكون
عند الماعكهيئة الساجد فاع ذلك فلماكان لا يخلوا لعوالم عن نكاح صورى او معنوى
ك|ان نصف الخلق الذكر ونصغه الاثى وان شت قلت الفاعل و القابل و الانسان رزخ
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ومحرزن روَعو الاعباك' المتالحة :والاعمالالضالة :اواسكتك» افلاقنسا :أل -التفقة أودأابيغلل
' العَلهًاوايخ "ق]النارة اللا ااشوككالارغل بالاتوا '
نلةفى
الغذة .واالمضيبة:اوا ا لح
السماء بالمطرا والاشحار بالانوار والسحاب بالامطار اوالةراطس بالارقام والاقلام بالمداد

اواضحك القرد وابى البعيراواضحكبالوعد وابى بالوعيد اواضحك المطيع بالرضى وابى
العاصى بالسخط اواضحكقلوب العارفين بالحكمة وايى عرونهم الحزنوالحرقة اواضحك |

قلوباولياه بأنوار معرفته واببى قلوبٍاعدا نهبظلمات اسوخاطضهحكالمستأنسين بترجس
مودنه وياسمين قربته وطيب شمال ماله وابى المشتاقين بظهور عظمته وجلاله اوضحك

بالاقيال على الحق واب بالادبار عنه اواضحك الاسنان واب الهناناوبالعكس قالالشاعى
الي

بي

السن تضحك والاحشاء #ترق

بي

واما تحكها زور ومختلق

بي

يارب باك بعين لادموع لها

ب

ورب ضاحك سن مالدرمق »ي

اواضدك تحليه الاطق االى القاب المثور سور الاطف والمال وابى تيه القهرى الخلالى
النفس المظلمة بظلمة القهر والالاواضدك كله اللالى النفس على القلب عند استبلاء

ظلمة النفس على القلب وابى تَحليه اجمالى القلب على النفس عند غلب انوارالقابعلى

النفس وفالاية دلالة على أن كل مابعملة الاسان فقضاله وخلقه.حىالضتحك:والكاء
قلت عائشة رضىالله عنها اصلنى عليهالسلام على قوم يضحكون فقال لوتعلمون مأاعام

لكيم كثيرا ولضحكم قلبلا فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال ازالله تعالى ول واله
هاوضحك وابى فرجع الهم فقال ماخطوت اربعين خطوة حت ث
أانى جبريل فقالانثت
هؤلاء فقل لهم انال ول هو اضحك وايى .وصثل ظاهى المقامئ أتضحك” الملائكة

فال ماضحك مزدون العرش منذ خلةتجهم وقال النىعليه السلام برا ثيل مالى لأمر
م.كال ضاحكا قط قال ماضحك مكائيل منذ خاقت النار وقبل لعمر رضوالله عنه هل

كان اكاب رلساولله عليه السلام يضحكو ن قال م والله والايمان اثبتفىقلومم منالطبال

الزاوائائ .واكان 'بتالدا بزحلل الا قلت لازا إن سعدرط ارلبى اقلت عادر وال

لهام قال نم وكاناصهابه بمملسون فيتناشدون الشعرو يذاكزوزق اشع ء ماخر 1اعلة
عالي
وضحكون وم معهم اذا ضحكوا يعنى النىعليه السلام ولتى بحى عيسى علبهماالسلام
فتبسم عبسى فىوجه بحى فقال مالى اراك لاهيا كا نك امن فقال مالى اراك عابسا كا”نك

| لاس فقالا لانبرح حيتنىزل علينا الوجى فأوحى الله تعالى احيكما الى احستكما ظنا بى

)ما الى الطلق البسام وقال الحسن يا ابن ادم تضحك ولعل كذنك خرج
(ورحوىبك
|ا
«نعند القصار وبى توح علي السلام ثملاائة سنة شَوله ان انى مناهلىوقال كمبلا'ن

أب خمشنية اللهحتتسىيل دموعى على وجنت احب الى ٠نان اتصدق مجبل ذوهابلنافع
بكاء القلب لاالعين فقط .
بران ازدوسر حشمة ديده جوى * ور الاشى دارى ازخود بشوى

هِ وانه هو امات واحبى  #لاشّدر على الاحباء و الاماتة غيره لاخلقا.ولا كنا فان اثر

(القاتل)

ضوزةالنبيم
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يات 'القالية| ولزراقد ا الدول وطلحهه :طب (فتاة عن اناليتةم واليقاء كرؤنتم ١
اللذلقيةدومللث
الا حدية المطلقة عن التقسد والاطلاق واللاشبيد واللااطلاق والواسطى فالا اية اه '

يكن مايستحاب به شى' املنثواب وقال سبل سوف إيرى سعيه فيعلم انه لايصلح لاح /
اذى إستحق بسعيه وان لولم يلحقه فضل ريه اهلك بعبه
ويعام مال

©  9محر © .ام

جز الانشان يعنه اق لحقاء عميةإشّال حَراءِ الله تعمل وخؤاءه على عمل :محدفى كاز
واتصال الفعلٌ © الجزاء الاوفى 6ه اى الاوفر الاثم ان خيرا فحير وان ثشرافشر وهو |

مفعول «طلق مبين للنوع قال الوراق وان لنس للانسان الا ماسهى ذلكفىبدابته وانسعيه
سوف يرى ذلك فتىوسط اموره ثممجزاءه الجراء الا وفىذلك فىمايانه وله نهايتان باعتبار
الفناء والبقاء ففى الفناء حصل المزاء الذى هوالشهود وفىاليقاء محط_ل الجزاء الذى هو

تربية الجسد والوجود وذلك باستيفاء ماتركفىدداية -لوكههن المماحات المشروعة من الاكل
والشِيزف والمليش والمنكح والتوسعة فىمعايش الدنيا واسياها فبعد تَقَه بعالم الوحدة يرد
©ان الى ريك المانمهى  4مصدر معنى
الى عالم اككرئؤولكق الاتهبر).الكرة اذا اصلا و
الاتهاء اى اننهاء الخلق فرىجوعهم االلىله تعالى بعدالموتلاالىغيره لاستقلالا ولااشتراكا

ألااالل تصيرالامور
فجازهم بأعمالهم وفىالحقيقة اتتهاءالخلق اليه تعااللمىبفدىاية والهاية ى
اذلالله الا هو و(فىالمثتوى )
دست تلان اليك لبن الك

امير

ونان مريم ١اللجفرالتان

فوردو كزان(
كان اك دوقانات_ غؤ

دين

تمل رذزياها حوس ينان

حيلها و حارها كرد عات

الاين الا الله انها حمله لاست

ارا عظاء' تن كان تنه مداه .كانالبه متهاو رواذاروضل :العند الى معرفة ,باولية حرف

عنهكل فتنة ويلكاون له مشيئة غايخرتيار الله قللهى للحسين مالاتوحيد قال أن تعتقد
انه معلل الكل نوله هاولاول وعند ذلك تطلب المعلولات فنه الابتداء واليه الانتهاء
ذهبت المعلؤلات:وبقى,المعلل مهاقال بعض .الكبار هن ادل دلبل عتلوىحيد الله تءالىعند

إل لامتكقفى يقننون كر تقال عند بالنظااء والفالايبفة علة :العلل نوها نو حيد ذاق! شتون
0

الشريك بلا شك

عيران اطلاق هذا اللفظط عل.ه تعالى مبرد به الشرع فلا بدعوه ه

ولا نطلقه عليه فاعلم ذلكهَلوانه  #تعالى يهدو ه وحده © امك وابى ه الضدك
انسساط الوجه وتكشر الاسئان من سسرور النفس ولظهور الاسنان عنده سمرت مقدمات
الاسنان الضواحك والكاء بالمدسيلان الدمع عن حزنوعويل مال اكذاان الصوتاعلب
كالرغاء وسائر هذه الابشة الموضوعة لاصوت وبالقصر شَال :ذا كان الزن اغلاب وقوله

فلضحكوا قليلا وليبكوا 'كثيرا اشارة الى الفرح والترح وان لميكن مع الضحك قهقهة
ولا مع البكاء اسالة دمع ا فالىمفردات والمعنى هو خاق قونى الضحك والبكاء فىالانسان
منهما يتبعث الضحك والبكاء والاف_ان لايعام ماتلك القوة اوها كنانان عن السسرور
ن حاب اليكاء واتمايسر
زوا
لحك
والحزن كانه قبل افرح واحزن لان الفرح بحاب الض
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عنهموقيه الصوم 'فلاتضر“باحاتها لزوالها

عنهم'ولانه ل'النصوم' جنته هذا تأوبل حدت |

دافع للتعرض قال البقلى رحمه الله فى تأويل الاية لبس للدورة الانسانية الا ماسعت من

الاع.ل الزكية عن الرياء والسمعة .يؤول نوابما الييا من درجات المنان اما ماسشعاق بفضل '
اللهوجوده هن مشاهدله وقربته فهو للروح والروحانى الذىفىتلك الصورة فانهاذا استوفى

دوتجاك اطْبنان) لمعل عرقاماعماله الصالحة .تع ايضا با مجد روحه من فضل الله المتعلق
يكشف حاب حماله و ايضًا ليس للاثسان الا ما يلق بالانسان من الاعمال و اما الفضل:
كالمشاهدة والقربة فهو لله بونيه من يشاء فاذا وصل .الى مشاهدة الله ومتع مها فليس ذلك
له ابما ذلك الله وان كان هو متمتعاب.ه و قال اءن عطاء ليس للانسان من سعيه الا ما نواء ا

اذكان سعيه لرضىالرحمن فانالله برزقهالرضوان وانكان سعيه للثواب والعطاء والاعواض ١
فله ذلك وقال النصر ابادى سعى الانسان فىطريق الوك لا فىطريق التحقيق فاذا تحقق

يس بهولايسهى هو بنفسه واما قول العارف الخاى
سالكان بىكشش دوس تيحانى “سند ٠ سالها كرجه درينراه نك وبوى كتئد

فقد لاينافيه فانه لافائدة فىالسبى بدون الحذبة الالهية فالسمى «نسوب الى السالك واللحذية
مضافة الى الله تعالى واما المتمى فالى و اوذية بالنسبة اليهكلاها من الله تعالى اذ لبس

| يمتحقق من ليمكن حركانه و سكذاله الله ثمان الطريق قد يكنطىريق المج من البر
والبحر واما طريق اق فغرةا ب ىا لاهن تدغ لفلة !الواذانيةةالوار ةلفاق أل

سد

| ا
شاس الخلائق فعند الهاية محصل الالتقاء ولذا قال تعالى وان الى ريك المنمهى مع انهفرق
ْ بين وصول وكود
اوللناظرين كل سنظر محسب قوةنور بصره وضعفه وانكانالمرئىواحدا

ثم أن الله بوصل السالك بعد موته الى محل هته لانهكانهحاصل بعيه و قد تمحقيقه

فحله نأل اللا الوصول الى غاية المطالب محرمةاسمه الواهب © و أن سعيه  6اى سى

الانسان وهو مله كأفى قولهتعالىان سعيكم لشتى وهو .مم خبرء معطوف على ما قله
من ألاتزرالح على معنى انالمذكورات كلهافىااصحف ف سوف برى » اى يعرض عليه

وكدا له نوم القيامة فىصحيفته وهيزانه من أربته الشى” عرضته عليه وفيه اشارة الى ان
الانسان له صراتب فالسعى وحسب كل ماثية جد سعيه فالىال لاإزيد ولا سنقص وايضا

افلىخاالمال و اول مراتبه فى السبى مرنبة النفس و سعيه فى هذه المرئية تزكية النفس عن

لفات الشرعية و الموافقات الطبيعية بالموافقات الشرعية و الخالفات الطببعية اذ العلا /
بضدها وار هذاالبى ونتبحته حصولاطنات التتى
جرى ٠ننحتها الانهار والحور والقصور ١
و ااغلمان كم اخبر الكتان العزيز فى غير موضع و المرثبة الثانية اولسمى فما تصفية
القللة عن ددا الظنمات البشرية و غطاء الكّدورات الطببعية واثر هذا السعى
و شحته أرك حب الدنيا و شهواتها و لذائها و زخارفها وما لها وجاهها و المرئة الثالثة
|و
الستى فبها نحلية السر بالصفات الالهية والاخلاقالربانية وائر هذا السمى ونتبحته حصول

شواهم التحليات الع.فائية والاسهائية والمرسة الرابعة والسهى فا محلاة الروح بالتحليات

(الذاتية)

©

صورة النجم

 ٠٠١ته

القرءان انهئ ٠٠غول الفقير فيهحمةعلىمن انكر من اهل غصر ناجهز ايةالكرءى
اعمابٍ الصلوات واوجب اخفاءها وتلاوما ذكل واحده ن الجماعة وذلك لازاسماعالقرءَأ ا
نونب سن تلاويه فاذا قرا الموذن و استمع الإشززوق ]لاني قرأوا جميعا و اذا حاز

وضول واي لاد والاسماع حميعا الى الميت فاظنك بالحى اصلحنا الله واباك (ودروى)

ان .يض النحاء نوفيت فر بتهاافلخام :انأ كانت تعرّفها و :اذا عندعا حت السرير آنية| ,
من نور مغطاة فألا مافىهذه الاوعنة فقالت فهاهدية اهداها الى ابو اولادى .الارحة
قلماراستقظت المرأء ذكرت ذلكازوج المتةفقال قرأت البارحة شا هنالقرء ان واهديته
الها وفىالحديث اذا ماتالانسان | شطععنهعمله الامنثلات د قةحَازيةاوغلٍ ينتفع بهاوولد

صا يدعوله قال القرطىالقرااءة فىمعنى الدما وذلك صدقة مانلولد ومنالصاحب والصديق
والمؤمنين ةالاننالملكفى شرحالحديث( اذا ماتالانسان| شطع عنهعمله) اى مجدد الثوابٍله (الا

منثلاثصدقة جارية) كالاوقاف (اوعل شفع به) قيل هو الاخكام المستنيطة من النصوص
والظاهرانه عقاتمناول ماخلفه متنصنيف اوتعام فىالعلوم الشرعية ومابحتاج الله فىتعل.ها

قيدللمبالمنتفع به لان مالاشتفع بهلاثمراجرا (اوولدصال يدعوله) قبد بالصالم لانالاجر |

لاحصل من غيره واماالوزرفلايلتحق بالااب منسيثة ولده اكذاانتنيته فىتحصيل ايرواتما

ذكر الدعاء له تحريضا لبوالحدلصانلاللاجاروالد ومإند:الصاط كلاعملعملاصالحا سواء

دءا لابيه اولا كن غرس شجرة بحصلله من! كلثمرتها نوابسواء دعا لهمن كلها اولم

يدع وكذلك الام قال بعض الكبار التكاح سنة نبيك فتلراغب عوناهطلب منالله من |
هوم مقامك بعد مونك حتى لاسسقطع عملك بموتك فان ابن ادم اذا مات انقطمع عمله الا
هن ثلاث صدقة حارية او علنثهفىالاس او ولد صا دعو له وفىلفظ الصدقة الحارية ١

اشارة الىافضلية الماء ولذا حفر سعد بثرا لامه فان قلت ماالتوفيق بين هذا الحديثوبين
قعولليههالسلام ٠ن سن فى الاسلام سنة حسنة فله اجرها و اجر هن جمل با الىنوم

القامة وقوله عليه السلام من مات هم على ملهااللامرابط فىسدل الله فحانمهوله مله
الى نوم القيامة قلنا السنة المسئونة من حملة العمالمنتفعبه و معنى حديث المرابط ان واب

عملهالذى قدمه فىحياته مو الى .بوم القيامة و اما الثلاثة المذ كورة فىالحديث فانها اعمال
محدث بعدوفانه لالنقطع عنه لانهسيب لهافيلحقه نما تواب و الحاصل ان المراد بهذا |
| اللدكمدر باسمان  لوسوي وميا
| أن مجمل ماله نآ جنا ع يمال منأراد و قالبعشهمفىالا.ية ليسكلعملللانسان |

اقارفيه:اتامنرهالس لالمالنوواالىمأ أجرى برقويفنللدمجوروؤيت
 ١اتات بنضناليلدذا

لمشعوط الواسلو

كاوها

مىحك
لف
ادوبا
ل اانلصوم اذا لميكن خَلررهًا لاجد ولازامك
قرهبو
كان او غي

رسيو

:عن النى

هيخبأء لعاملهحتىيكونله جنة ٠ن العذاب تراج اولاشغايهسبثام سس
يسترهالل و
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المالية وفى اللخ أواناغير ذلك منالطاعات كالصلاة لضو ون اءةٍالقر اندعو

ضور

ويكون 'نواءه لفاعله وعند المعتزلة ليس للانسان جعل 'نواب حمله مطاتقا لغيره ولايصل اليه
ولاستقعةه لآوله تعالى وان ادس للانسان الا ماسعى ولان الثواب النة وليس فىقدرةالعيد

أن مخملها لنفسه فضلا عن غير واختلفوا فنمن مات قبل أن مفحقجال ابوحتيفة ومالك
لىاوإاسقط
يسقط عنه الحج بالموت ولايازم المج عنه الا أن بوصى بذلك وقال الدشاف
عنه يوازم المج عنه من رأس ماله واختلفوا فيمن لمحج عن شه هيلمح أن بحج
عن غيره قال ابو حنيفة ومالك يصح ويجزى عن الغيز معالكراهة وقال الشافهى واحمد
لايصح ولو فعل وقع عن نه واماالصلاة فهى عبادةيدنية لاتصح فبهاالنيابة ءال ولابدن

وليه دلوات يعطى لكل صلاة نصف صاع ٠ن بر او
بالانفاق و عند الى حذيفة اذا مات ع
صاع من مر او شعير اوقءة ذلك

فدية تصرف للغيتيا أكون و لدس مده اله عدد

وامحوز أن تدقع فدية
خصوص فء<وز ان يدقع كان واحد الفدية عن عدة صلوات ل

صلاة لا كثرناتكن لالمق ابادلتاقو برامالإ ابلك اران غير
لزوم و ذلك عند انى حنيفة خلافا لاثلائة ( و روى ) ان رجلا سأل الى عليه السلام
فقال كان لى انوان ابر ها حال حيانهما فكيف ابر ها بعد موتهما فقال ان ٠انلبر بعد
الموت أن تهلى لهما مع صلانك وتصوم لهما مع صومك رواء الدار قطنى عن علىرضى
الله عنه وهذا الحديث ححة لابى حنينة فىنجويزه جعل العبادة البدنية ايضا اغيره خلافا
إتقافق ع اغللوا زوئ) «ازمّا» حزلناطي"اع ل ”لقا فأ ف لتقواناهة اخلد عوبرة رابك
 2وهب احرللهاموات

بن مالك رذى الله عنه ص

نلاجر بعدد الاموات رواه الدار قطنى عن الس
أعطى ٠ ا

فهذا ايضا جححة لهفى #ويزه جعل "واب التلاوة للغغغيرر خلافا

بحكىبثين املحين احد ا عن نفسه
للشافى ( و روى ) عن العىليه السلام اله ض
والاآخر

عن امته  3متفق عليه اى جعل 'نوابه لها وهذا تعلم هعهليه السلام بأن

الالسان نفعه عمل غيره والاقتداء به عليه الملام هوالاستمساك بالمروة الوثق و كذا قال

بحث-ين
الحسن البصرى رحمهالرلهيت عليا رضى الله عبنهكيض

و قال ارنسول الله

اوصاىق أن لله عه وكانالشبح الذقيه القاضىالامامهفتى الانام عزالدين بن عبدا! لام

شت بانه لايصل الى اميت "نواب ما شرأ ي.حوتسم وله و ان ايس للانسان الا ماسهى فلما
 0بعش احابهمنغالت" فحنا اناف ذلك “وان رانك كاتا الحاند ل الى
لمام
اكئ
الت انا ماشّراً وهدى الله ف

فقال لكهنت اقول ذلك فىدار الدنياوالا ن

قد رجعت"غنه ها رأيت من كرمالله ذلك آنه يطل اليذهل وكقد قبل انثوابة القرآدة

للقارى” و للمبت *نواب الا-تاع و لذلك تلحقه الرحمة قال الله تعالى و اذا قرى” القرءان
فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترمون قال القرطى ولا يبعد هن كرم الله أن ياحقه "نوا
| القرآءة والاسمّاع حميعا ويلحقه 'نواب ماهدى هن قراءة القرءان وان ليمسمعه كالصدقة
والاستغفار لان

القرء ان دعاء واستغفار وتضرع وانتهال ٠ماشّرب المتقر ون الى الله عثل
مبس
وب ح
سسس

(القرءان)
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وذلك باطل من وجوه اكثراة اددها ان الانسان تفع بدعاء غيره وهو انتفاع إعمل الغير ا

والثانى ان النى عليهالسلام يشفع لاهل الموقففىالحساب لثامهلالنة فىدخولها ولاهل

ا

الكباائر فىالاخراج منالنار وهذا الانتفاع باسليغيرو الثالثان كل نى وصاط له شفاعة |

مفعة بعل الغير والخامس انالله تعالى رج هنالنار منلميعمل خيرا قط بملحض رححته
وهذا انتفاع بغير جملهم والسادساناولاد المؤمين يدخلون المنة باعبمالئهم وذلك انتفاع |
بمحض عمل الغير وكذا المت بالصدقة عونبهالعتق دنص السنة والاحماع وهو مجنمل
غيره وانالحج المفروض يسقط عن التممحج وليه عنهبانلصسنة وكذا تبرأذمة الانسان |

أمتفليغسانى فلان اى من الدبن
مندبون الخلق اذا قضاها عنه قاض كا قااللشافى اذا نا
وذلك انتفاع بعمل الغير وكذا منعليه نبعات ومظالم اذا حلل منها سقطت عنه وانالار
الصالم ينتفع مجواره فىالخياة والممات كاجاء فالاثثر وان جليس اهل الذكريرحم مهم
وهو ليمكن منهم وملجملس معهم اذلك بلحلاجة اخرى والاعمال بالنيات وكذا الصلاة
عاللىميت والدعاء لفهها تفع ها الميت محعمانيع ذلك انتفاع يعمل الغير ونظائر ذلك

كثيرة لانخصى والايات الدالة على مضاعفة الثواب كثيرة ايضا فلابدمن توج قوله
تعالى وان لليلسانسان الا ماستى فانه لاشهاله على الننى والاستتثناء يدل على ان الانسان
جزى على مله الا هدر تمهولا رمام وهو حالف الاقوال
لانّفع الا بعمل نفه ويلا

الواردة فىانتفاعه بعمل غيره وفى مضاعفة ثواباجماله ولا يصحأن يؤول يما مخالفصرح
الكتاب والسنة واحماع الامة فأجابوا عنه بوجوه مها الءمنسوخ ومنها انه فحق الكافر
ذرت وهنا ان الانسان اما تفع يعمل غيره
ومنها انه بالنسبة الى العدل لاالفضل وقد ك
اذا نوى الغير أن يعمل له حمئصار عنزلة الوكيل عنه القائم مقامه شرعا فكان ساهلىغير

بذلك كاأنهسعيه وايضا ان ستى الغير انما لسمفعه اذالم بوجدله سمى قط فاذا وجدله سىى
بان ايكون إمَوّمتا ساها كان سعى الغير 'نابعا لسعيه فكا*نه سعى بنفسه فان علقة الايمان

وصلة وقرابة م قال عليه السلام مثل المؤمنين فنوىادهم وتراحمهم توعاطفهم مثل الحسد

| اذااشتى منه عضو تداع له سائر الجسد بالسهر والمى وقال عليهالسلام المؤمن للمؤمن
| كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين اصابعه فاذا سعى احد فىالايمان والعمل الصا

| فكانهستى بتأبيد عضو اخيه وسسد للته فكان سعيه سعيه و الحاصل انه لكماان مناط
|«نفعة كل ماذ كرمالنفوائد مله الذى هو الاعان و الصا ويلمكن لثى” منه ضع

مابدونهما جعل النافع :نفس عمله وان كان بانضمام غيره اليه وفى اول باب الحج عن الغير
من الهداية الانسان له أن محمل 'نواب علملغهيره صلاة صاوما او صدقة او غيرها عند
اهل السنة والماءة وفى فتح الرحمن واختلف الائمة فمااشعل من القرب كاالصلاة والصيام
وقراءة القرءان والصدقة ومهدى أنوابه للميت المسل فقال انو حئيفة واحمد يصل ذالك اله

لقةعبوادة
اصد
ولشافى مجوز ذلك فى ال
و محصل له نفعه بكرم الله و رحمته وقال مالك ا

الجزءالسابع والعشرون
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وا واتحى) مسال أمانق
والقردمان:الدها عل هذا هال يتمال قىن جا لنت قلة.عفع رامنا لهادهذ
وطريق العذل وان ليس للانسان الا ماسم الا االنله يتفضل عايه بمالميجب له م ان
ذمااد:الاشياك فطل يليه ايف لهم بالحسنة الواحدة عشيرا الى سبعمائة ضءف الى الف

الف حسنة وقد تفضلالله على الاطفال بادخالهم الخنة بغير عملوالحاصل مكاان هنالسهى

فن طريق العدل والازاة وما كان منغبر السهى فن طريق الفضل والتضعيف فكرامة
الله تعالى اوسع واعظم من ذلك فانه يضاعف المسناتو تحاوز عن السيئات قرمة النفس
والطبيعة وكذا ااشريعة والطريقّة من الطريقالاولى ومرثية الروح لسغن وركذا المقزفة

| والحقيقة من الطريمّة اثانية قال فىالاثلة المقحمة اشارتالا يةالى اصل النجاة المعهودة
| فىحكم الشريءة فان النحاة الاصلة الموعودة فىالكتابٍوالسنة بالعملالصالم وهى النجاة
| بشرط الحازاة والمكافاة فاما التى هى من غير طريق الازاة والمكافاة فهى بطريق فض الله

وبطوله وعمم رحمته وكريم لطفه وقد فسرها رسولالله عليه السلام حيثقال ادخرت
شفاعتى لاهل الكبائر من امتى أترونها لا.ؤمنينالمتقين لاولكنها للخطائين الملوثينوان

الكبتابع:الى:الرستول يغلله السلام :ولمعت الامام :أبا,لكزبالغاوقى امريد مول سيت
الاستاذ ابا اسحق الاسفر اثدنى سول ان عبد الله بن طاهى امير خراسان قال للحسن بن

الفضل" العلفى_الفسكات إعلل تلاك الات اأؤيذ ,أن اتكشفب ىغا وتشؤ_ العلتا إولهابقوله
تعالى فقىصة ابن آدم فأصح املننادمين وصح الْبر بأن الندم 'نوية ولم يكن هذا الندم

توبة فحق قابيل ونابينها قوله تعالى كلبوم هو فى شأن وصح الخبر أنالقمحبيا
هكوان الى نوم القيامة وثالثم! قوله تعالى اضعافا مضاعفة فاجابه و قال اما الا يةالاولى
فالندم يلكمنتنوبة فىشريءة منالشر ائْعوانها صار توبة فشريعة مد عليه السلام تخصيصا

له علىان ندم قابيل ليمكن على قتل هابيل واماكان على حمله حين حمله ععلانىقه ايا ماف

بعلم ماذا يلل به لانهكان اول قتلحتى لءث الله غرابا بحث فاىلارض ليريه كبيوفارى

سوأة اخرهواما الا ايةالثانية فان الشان المذكور فبا ماهو التقدير بطريق الابتداء وانما

هو سوق المقادير الى المواقتت واما الا.رة الثالثة فهو انه ليس للانسان الا ماسهىهن طريق
العدل والجازاة وله أن مجزيه بواحدة عشرا واضعافا مضاعفة بطري الفضل والطوللاءلى
سبيل العدل والجز اء فقام عردالله بن طاهى وقبل رأسه وسوغ خراجه وكان سين الف

درهم وقد ذكر اارتُطى فكىتاب اكور قال سنة فىالانصار اذا حملوا الميت ان شرأوا
| معه سّورة البقرة ه سول الفْقير فديلهيل على سنية الذكر عند حمل الإنازة لان الذكر

| ا٠لنقرءان واذاكان على الذاكر أن بنوى الثلاوة والذ كر معا حتى يثاب بثواب التلاوة

فحيث :سن القرء ان سن:االذلكمرأخوذ منهولقد احسن مقنال فى .ابيات
بي زر ؤالديك وقف على قبرمهما الى

بك قدحملت المهما بي

الوقالفى اخرها بي وقرأت هناى الكتاب قدرما بي تسطيعه وبثت ذاك الما بي

قال الشيخ اتلقدين امو العباس من اعتقدانالانسان لاشتفع الا بعمله فقدخرق الاحماع
(وذلك )
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آآتآجت

|

لل

تت

اممها يحذوف واطخلة لنفية خيرهاوح
الرفع على انبا خير منتداً حذوق
فس

خا

اف

سورة

جه

العم
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اجميةالجرعلىاماندل نمافى صحف هوشى 1

م* ب قبل مافى 2نهما فتبلهو أنه اعى الشأن لاتحدل

ل سمل علىاخرىهن حيث

شفرىاهنه:الممؤل

ذلنمك عنره ليبتخاض الثانى من عقابه فالمراد بالوازرة ف

عَنها ولأ يؤاخذ احد ١

الى توقع مها الؤزر وال

لا.لى ا

وزرت وخملت ثقلا والافكان المقام أن غَال لامحمل فارغة وزر اخرى اذلا تحمل مثقلة
بوزرها غير الذى علا وفىهذا ابظال قوك مضنفن

ولا شدع ذلك اقولةتعالى  5جنا على

للولد نن المغترة أن حمل عنه الاثم

:اسالسويل انه منقتلنفسا بغير نفس اوفساد

فىالارض فكا' مما قتل الاس حيعا اذليسالمعنى ان عليه الممباشرة سائر القاتلين بل
المعنى ان عليه فوق اثم هباشرته للقتل الحظور اثم دلالته وسببيته لقتل هؤلاء و ها ليسا
الامن اوزاره فلهاومحمل الاوزر سه وكذا قوله عليه السلام منسن سنة سيئة فعليه
وزرها ووزر هنجمل ما الى نوم القيامة فان ذلك وزر الاضلاك الذى هو وزره 

وان

ْلةتكهاا معطوفة علها وللانسان خبر ابس
ليس للائان الأ ماسعى 64ان مخذنفة هأانلخثقي
والا ماسبى أسمها «صدرية ومحوز أن بكوق موصولة والبى المثى الذربيع وهو دون

العدو ويستعمل للحد فاىلامى خيرا كان اوشرا والمعنى وانه اى الشأن ليس للانسان

واللمخزه الاللعه:قالدها _من::العجلوالنية اك لابواجن احدتيذ ب بالعن لابشاك |
شعله فهو سلاعندم انتفاع الانسان يعمل غيره هن ح.ت جات النفع ار سان عدم انتفاعه |
دن حرث دقع الغسرر عنه وظاهم ال به ال على انه لاقع ادا حمل احد واختلفوا |

فىثأويلها فروى عن ابن عباس رضىاللّه عنهما عدم اثابة ال بنشهى عيره وفعله وهذا
منسوخ الحكم فىهذه الشريعة شَوله تعالى الحةنا هم ذريتهم  0الامناء الخنة بصلاع |
الا با وءيجعل الولد الطفل ناولقميامة فى«مزان ابيه ويشفع اللهالا باءفىالاسناء والامناء
فالا باء ,دل عذلىلك قوله تعالى  537 0لاندرون أب.خقز لكك نفعاقال
عكر مة كان ذلك لقوم اإراهم وموسى واما هذه الامة فلهم 5

وما سجى لهم عبرهم

رلاوغ "زان اعسّأة ,رفست سسا لها'/هنيحفة :وقالت بإرسولاللهألهذاحج قالنم و لك
أاجر ان
اجر وقال رجل للنى عليه السلام ان اىى افتلتت نفسها اى ماتت خأة فهل له
تصدقت عنها قال نموقال الربيع بن انس وان ليس للانسان الا ماسبى ياعنلىكافر واما

المؤع«.قله” ماط! وماادلى ,اله غالم وكثيرااملنالقاديث دك علن أهذًا! القول ويشبة .له
ان المؤمن إصلالنه واب العملالصا هنغيره ( روى ) ان عائشة رذوالله عنهااعنكفت
عن اخها عدار حمن رضى الله عنه إعد موءه واعتقت عنه وقال سعد للذى عله السلام ان

اعى "نوفيت :أفأايسادقعنا قل .نمقال فأئ الطدتة :أافضل قال تاق امام فحفر يوا وتجملها |

فلاىسلبليه .وقالالقرطى فنىذ كرته و محتمل أن يكون قوله وان ليس للاأسان الاماسهى
خالصا فىالديئة بدإلى قوله عله السلام قالالله اذاهم عبدى محشنة ولم يعملها كتبتها عشيرا
الى سبعمائة ضعف واذاهم بديئبةثةوم يعماها لكم١تها عليه فان عملها كتنها سيئةواحدة

الجزء اأسابع والمشرون
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تحملعنه قالابنالشخ ارايت ععنى اخبرت 0

عل العيب مفعو له الثانى اى أخرت ا

أن هذا امعط ,المكدئ هل غند عل بعافابعرعنه امن وال الاانجرة فهويعلم انصاحبه ا
تحمل اوزاره على ان قوله يدى ععفى يعم حذف مفعولاه لدلالة المقام عانهما  8ام اهو

جاهل «لمينأ #لمخير ف بما فى#عف موسى ه اى اسفار التوراة قال الراغبٍالصحيفة

المبسوطة من كل تى” كصحدفة الوجه والصّحيفة اكتىان يكنتب فيها وجبعها سحائف
أت والمطكنى_ماجنل> انها اسح !الكتوية وول القهستانى المصحف .ثلث المم
ماججمع فيه قرءأن والصمحف  «8وابراهيم الذى وفى  #عطف على موسى اى وبمافى خف
اإراهيم الذى :وفىاى وفروأتم ماابآلى بههن الكلمات م صرفى سورة البقرة اوأص به من

| غير اخلال.واهال غَال .اوفاه.حقه ووفاء:؛ ممعنى اى :أعطاء ناما.؛ وافيا ومجوز أينكون
التشديد فيه لاتكثير و المالغة فىالوفاء بماماهدالله أى بالغ فىالوفاء عاعاهدالله لومخصيصه

بذلك لاحتاله مالم محتمل غيرهكالصبر على نارتمرود <تى انه أناه جبريل حين أاللقنفار
فال ألك حاجة فقال امالك فلا وعلى اذلمولد وعلى الهجرة وعلى ترك اهله وولده
فىواد غيرذى زدع وبروى انه كان عشى كل بوم فرسخا برناد ضيفافان وجده ١كرمه
والانوى الصوم ولع ماقيل وفى سذل نفسه للنيران وقليه لرحلمين و ولده للقربانٍ وماله

للاخوان وعن النى علهالسلام وفىجمل كل نوم باربع ركعات وهى صلاة الضحى وفى
ركه
خكف
اارا
الحديث القدسى  8ابن ادم اركع الياريع ركعاتمناول اله

 #رووى

الا اخبرك لمسمىالله خلله الذى وفى كان بشولاذا اصبح وأهسىف_بحانالله حينمسون
ذه احمد فىمسنده الايات الثلاث فىعين المعانى
وحين تصبحون <تى يم ابلاين ك

وعن الى ذر ااغفارى رضوالله عنه قال قلت يارسولاللهمم5نتاب انزلالله قال مائة
كتاب .واريعة .كتب أنزاللله:عق آدم عشر خائف .وعلى نقيث سين صخيفة واعدلريس
| ثلاثين صححيفة وعلى ابراهيم عشر حائف وأنزلالله التؤّراة .والاتجيل ,والزءور والفرقان

قلت يارسولاللهماكانت صحف ابراهيم قكاالنت امثالا منها ايها الملك المبتلى المغرور انى
لأبئك فتجمع الدنيابعضها الى بعض ولكن بعثنك كيلاترد دعوة المظلوم فانى لا أردها
وانكانت من كافر وكان فيهاامثال منها وعلى العاقل ما ل«ميغكانويا علىعقله أينكون

لدساعات ساعة يناجى فيهاريه وبشكر فىصنعالله وساعة محاسب نفسه فهاقدم واخر وساعة

مخلو فها محاجته نالحلال فالماع والمشرب وغيرها وعلىالعاقل أن يكون يصيرا بزمانه
مقبلا على شانه حافظا للسابه امن عم اكنلامه معنمله قكللامه

الا فا لعنيه

ويأنى ها نقل هن #ف مومى فآىخر سورة سيبح اسم زبك الاعلى كذا فى فتح
فه التى هالىثوراة اشهر عندهم واكثر ٠ شَول
صاحأن
قود مومى لم
تحمن
الر
|الفقير و ايضا هو من باب الترق من الاقرب الى الابعد لكون الاقرب اعرف
تازر وازرة وزر
ْ و ابسحا ولق موق بسناجد كتكات حقيقة محلاف اراهم ©ال

ففة املنلقبلة و ضمير الشأن هو
 5اخرى » #اصله أنلاتزر على ان اانلهى

©"

صورة النجم

>

الرحمن واللهتعالىعالم بصورته المئزهة عنالشكل المقدسة عن الهيئة والانسان غير هالم ما
عكليىفية عالله اذلا يعاللاهلا اللهكماقال وماقدروا الله حق قدره اللهم الاأن يفنى عن
علمهالمقيد وستق بعلمه المطلق هذا هو محقق اعامية الحتعالىوقوله وحواعم يمنانقاى
عن اتقى باللةهما سواء محدثجعلاللهتقعاالىبةونفسه لمخسابيكصلدرعته املنعلم والعيلى اليه

فانه هو المؤئر فىالوجود ومنه كل فيض وفضل وخير وجود  8أفرأيتالذى تنولى  اى
ىنرا كه از ييرى” حق روى
سا
اعرض عانساعالحق والشّات عليه وبالفارسية ايادكيدى

بكردائيد 

واعطى قليلا  #اى شيأقليلا من ماله واعطاء قليلا وبالفارسية و بداداندى

ازمال خود براى رشوت حمل عذاب ازو  #واكدى اى قطع عطته وامسك مخلا
عند ولي كا الحافر اى حافر الي اذا بلغ الكدية اى الصلابة كالصخرة فلا يمكنه

أن حفرثماستعملل فىكل من طلب شيأ فلييصل اليه توملمه وآلمبخلرغه اولفقاموس
ك 2مل اوقل خيره اوقال عطاءه وافلىنماصجادر قولهتعالى وكادى اى قاطلمقدلى

قالوا تزلت فىالوليد بن المغيرة كان بتسع رسولالله عالليهسلام يعنى دربى حضرت رسالت
ميرفت وادماع كلام وى ميكند در مجلس او ٠ وطدع الى عليهااسلام فاسلامه قعيره
الال العاكين وعاتمه وقال لهتركت دنابلاشاخ وضللهم فقال أخشى عذابالله فضمن

أن تحمل عنه العذاب وكل

ثى” مخافه فىالا خرة ان اعطاه بعض ماله فاوند ونولى عن |

الوعظ واسماع الكلام الأبوى واعطاه بعضالمشروط ول بالباقى فالذم ايل السب القطع

وهوالبخل فلابتوهم ان الآ ية مسوقة لذم فعلالاتولى وقطء العظاه عنالمتحمل الم كور
لبس عذءوم  #وقال الكاشنى * وا كدى وبازدادئت باقىرا نس جهل ونحل بايكديكر
| جع كرد شول الفقير الظاهى ازالاابة مسوقة لذم التولى وسوء الاعتقاد فىنفم التحمل
«ومالقامة كادلت عليه الااية االناية وقوله وأعطى قليلا وا كدىتجرد سان اال المتولى

والمعطى فيا جرى ينه وبين امتحمل لاذم لبخله فى ذلك لكن لاخلو عن الهكم حبث
انه محل فما اعتقد

نشعه وقال هقاتل انفقى الوليد على اصحان 6د عايهاأسلام شقة قليلة

ثم انبى عزذلك اننهى ولاخنى انهليس لهذا المعنى ارنباط ما بعد منالا ياتوفيء اشارة
الى السالك المنقطع فىانناء اللوك الراجع منالسير الىالله الى نفسه الإشرية واستفاء

لذاجا امتوادة بنك أأسماته المشؤوامة اهلنجاهدات”اليدنية"والزياضات النفسانية بعد أن

صرف فىطربق السير واللوك فلسا ٠ءن رأس مال عمره ثممل به وقطعه عن الصرف
فى طريق السعى .والاجمهاد فىالله وصرف قية رأس مال عمره فى حصيل لذات النفس

الحروانية الإشرية.واسنفاء شهوانها وحب الدنيا الدأرة الخسيسة و هذا كلهلعدم استعداده
لصاوول

1

والوصال لعوذ بالله دن الحور بعدالكور وتَكنالككز  :لعد المعرفة

اندرين رمعى تراش ومىخراش ٠ نادم آخر د فارغ مبائى

| أ©عند 6 .آياتزديك اوست  8عدالغيب فهو يرى » الفاء للسيبية والرؤية قاببة اى
3

ف

و ا

1

الجزء السابم والععرون

411١ 8 يه

شى” من أ-واله ف فلاتزكوا أنفسكم  الفاء لترتيب البى عن تزكية الفس على ماسبق

من أن عدم االمخذة باللمم ليس لعدم كونه منقبيل الذنوب بلمحض مغفرته تعالى مععلمه

بصدوره عنكم اى اذا كانالامى كذلك فلا نوا علها بالطهارة منالمعصية بالكلية اوبما
يستلزمها هن زكاء العمل وتماءا ير بل اشكروا الله تعالى على فضله ومغفرته وبالفارسية
بس ستاوس سكيد تفسهاى حُودراءه ىإكناهلة وبسيارى خيرؤ<ونى اوصاف * وق لالحسن

فلس ماهى صائعة والى ماهى صائرة فلاتزكوا أنفسكم ولا تطهروها
زحهالله علالل هنن ك
منالا نامولاتمد<وها محن الاعمال لان كل واحد مالنتخلية والتحلة انما يعتدبه اذا
كان خالصاللله تعالى واذا كان هو أعمبأحوالكم منكم فأى حاجة الى النزكية
ه  5همجون صدؤسر مخود در برى
همان .اهبكرسئن كوهرى
اككرةطيدك ,يخالصقباندارئ بمكوى .:ءارو «كوهسث اود ,ذلامئكنرددا بواج
٠ كه صراف دانا نكيرد محيز

مهاالتاززهمان» خن تزبساز

وامامن زكاهالغير ومدحه فقد ورد فيه © احثوا فىوجه المداحين  #اى الذين يمد-ون
كالديه فىالممدوح  3التراب * على حقة.قته او هو مجاز عن ردهم عن المدح لثلا يغتر

الممدوح فيتجبر وقلى المراد به أن لا يعطوهم شا لمدحهم اومعناه الامس بدفع المال الهم
لينقطع لسانهم ولايشتغلوا بالهحو وفيه اثباؤة الى انالمال حقير فىالواقع كالتراتقا إلبوالليت
تففىسيره المدح على ثلاثة اوجه الاول ان بمدحه فىوجهه فهوالذى نمى عنه والثاى ان
مدحه بغير حضرة ويعلانه سلغه فهذا ايضا يمْمىعنه ومدح بمدحه فىحال عييته وهولامالى

بلغه اولم سلغه ومدح بممدحه ما هوه فلا باس ذا انتهى و(فىالثتوى )
!كرد ايد فقا ذاو صمعد امات وصيف الناكيزة كلق
انئج امال تعدوراناءخدر د ل
دونك ان خلاق شك واد انجواشك

ازا

خزوست
مدح جوبى نب

خا ض لاعت ذا 00در فضلستحجسدت2

٠ه برشود زان باد جون خيكدرست

ور نبهاشد اهل زان باد دروع

٠ خبندكريدست ك 3كرد فروغ

ودافض فىمدح ااهللبيت فلوهواعم
وامالمدح بعدالموت فلا بأس نه اذا لكيمجااولز.ارلح
عن اعئ  4المعاصى حميعا وهو استئناف مقرر للهى ومشعر تان فهم من سَقها باسرها
وقلى كانناس يعماون اعمالا حدنة ثمشولون صلاتنا وصيامنا ونا فنزلت وهذا اكذاان

يطريق الاحاب او الرياء فأمامن اعتقد مأانعمله مالناعمال الصالحة املنله تعالى وسوفيقه
تأده ولمقصده القدح يكن املنمزكين أنفسوم فانالمسرة بالطاعة طاعة وكذرهاشكر

والعرالتفميلى١وكالشمل املعنلٍالاجالىو ايضا اعللانان بنفسه عل مقيدبقواه البشرية
أ غيرذاه

فىهقامالو احدية والعالمطاق

اخبوؤط وأجمع من الع المقيد وايضا الانسان ماوق على

واية اخرى على دورة
رىته ورفى
صموعل
صورة اللهكاقال عليهالسلام النله خلق اد

»©# > 65ه

شوزقا النخم

النفس ومحبة الدنيا التى هى رأس كل خطبئة ولكل واحدة من هذه الحبات الثلاثفاحثة أ

لازمة غيرمنفكة عنها اما فاحشة محة النفسالامارة بالسوء فوافقة الطبعة ومخالفة الشريعة |
واما فاحشة محبة الهوى فحب الدنيا و شهواتها واما فاحشة محية الدنيا فالاعراض عنالله |
والاقبال عملاىسواء قوله الا الام اى الميل الدسير الى النفس والهوى و الدنيامحسب
الغمرورة البشزية من استراحة البدن وثيل قلللهن حظوظ الدنيا حسب الحقوقلاحب
الحظوظ فان مباشر الهقوق مغذور ومبادر الحظوظ مغرو رك قال ان ريك واسع المغفرة |

ومن سعة غفرانه سثر ظامة الوجود الجازى بور الوجود المقيتى بالفناه عن ناسوليته ,
والبقاء بلا هونيته انتهى قال باعلضكبار من استرقه الكون حكم مشروع كااسىىفىمصاط |
العباد والشكر لاحد من الخلوقين مجنهة نعمة اسداها اليهفهو ليمبرح عن عبوديته لله |

تعالى لانه افدىاء واجب اوجبه الهق عليه واما تعيد العبد فخلوق عن امرالله لاشدم |
فىالعبودية مخلاف مانسترقه الكون لغرض نفسى ليس لاحق فيه را'محة امس فان ذلك
بقدح فعبوديته لَه تعالى وبحب عليه الرجوع الى الحق تعالىوقال بعض العارفينمنالحال |
ياأنتى مؤمن معصية انوعد الله علا بالعقوبة فيفرغ منها الا وبحد فى نفسه الندم على |
وقوعها منه وقد قال صاللىله عليه وسلم الندم نوبة وقد قام ذا المؤمن الندم فهو نائبٍ

بلا شك فسقط حكم الوعيد لهذا الندم فانه لابد للمؤمن أن يكرء الخالفة ويلراضى ما

فهو مكنونه كار هالهاومؤمنا بأنها معصية ذو عملصا وهو مكنونه فاعلا لها ذوعمل
ى” فهو منالذين خلطوا عملا صالا واخر سيدا وقد قالتعالى فهم عبسى الله أن بتوب
عامهم يعنى ليتوبوا والله غفور رحم انتهى فعلى العاقل أيندم عاللىمعاصى الواقعة منه
ولا يدتر بالرن الكم وان كان الله واسع المغفرة فانه تعالى اإضا شديد البطثى والاخذ

نالل العفو والعافيةفىالدينوالدنيا والا خرة © هو ك تعالىي©ه اعم 4ملك بم 4
اى بأحوالكم يعلمها  8اذ أشنا > » اى خلقكم فىضمن انشاء بي ادم عليه السلام
#من الارض  6انشاء احاليا ِ واذ أثم احنة #ووقت كونكم اجنةهفىيطون امهانكم ْ 7

ظ عالطىوار مختلفة مترتية لاخ عليه حالمأ<نوالكم وعمل مأعنمالبكم التى جملنها
| اللمم الذى لولا المغفرة الواس_طة لاصابكم وباله وضروره والاجنة جع جنين مثل اسرة

طىن
لف
ادام
وسرير والمنين الولد ما

وهو فعيل ععنى مفعول اى مدؤون مستتر واطنين ١

الدفينفىالشى” المستتر فيه٠ن جنه اذا طتثد.واذا خرج من بطن امه الايسمقالاثرولد١ |

ذرا فيصىسو
اوسقطا وافلىاغباه هوجنين مادام فىبطن امه فاذا انفصل ك
مى رجلا |
| م فىآية الميراث الى الباوغ فغلام الى تسءة عشر فشاب الى أربعة و ثلاثين فكهل الى |
احد و<ةسين فشيخ الى اخر عمره هذا فىاللغة وفىالشرع يسمىغلاما االلىبلوغ وبعده |

| شابا وفق الى ثلاثين فكهل الى خحمسين فشيخ وبامه فىايمان البزازية فان قبل اللنين
اذا كان اسماله مادام فىالبطن فافائدة قوله تعالى فيبطون امهاتكم قلنا فائدثهالمالغة فىسيان
كال علمه وقدرنه فان بطون الامهات فىغاية الظلمة ومنعم حال الجنين فيها لامخنى عليه

الجزءالسابع والعشر ون

8#
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|لانممامكين» عقاءه.املنذيو بوره الإتيلعليه الواعينم فوس راك اللأزاق طلقا
ا
خصوصا محليلة جاره وقتل النفس مطلقا لاسا الاولاد وه الموؤودة وقال اءن ججير فى

مالآ ديعيفن ,مه لقوزله! عليه السلاما للهكيرة امسعتغفار ولا صغيرة ماعصرار وفىالحديث

اياك والحقرات:ن الذنوب قالابن ع.اسرضىالله عنهما هى الى سبعين اقرب وام التفصيل
سيق فجىمعسق فىنظير الايةو#الفواحش  #وما لس هالنكبائر خصوصا الزنى
والقتل بغير حقوغيرها فهو مقنبل التخصرص بعد التعمم قالالراغب الفحش والفحشاء
|الفاحشة ماعظم فبحه من الافعال والاقوال 9٠الا الاحم  6اللمم مقاربة المعصبة ويعبر
و

به اعلنصغيرة هن قولكالممت بكذا اى نزلت به وقاريته منغير مواقعة وأم الغلام قارب
الباوغ والاستثتاء منقطع لان المراد بالاهم الصغائر وهى لاندخلفىالكبائر والمعنى الاماقل
وصغر فابه مغفور من محتذب الكبار لعنى ان الصلوات اماق واجمعة ال الججعة ورمغضان

الى رمضان عكتقواك :لا يتم انان امجن الكبائرننةالءتالى بان ليتناد مقافي التاتات
وقال ان تجتنبوا كاثر ماننهون عنه نكف رعنكم سبئاتكم وقبل اهلىنظر بلاتعمد فنأافاد

النظر فليس 'لم وهو مذنب والفمزة والقبلة كاروى ان يهان الا أنته امرأة لتشترى
| ار فال لها ادخلىالحانوت فعاشها وقبلها فقالتالمرأة خنت اخاك ولم تصب حاحةك فندم
| وذهب الى رسول الله عليهاللام فنزلت وقلى هىالخطرة مانلذنب اى ماخطره هانلذنب
| علىالقلب بلاعزم ٠ وازقوت شعل تابد ٠ وقلى كلذنب لبمذ كرالله عليه حدا وعلذاابا

وبقماضلهمالامم والالمام مايعملهالافانالمين بعدالحين ولابكونله عادة ولا اقامة عليه قال
دوللملمه قولهعايه السلام ان للشيطان
| مد بن الحنفية كلماهممت بهمن خير وشر فه
| وللملك لمة فلمة الشيظان الوسوسة ولمة الملك الالهام وقال'بن عباس رضىالله عنهما معناه
| الاأن  0بالفاحثة مرة ْموبولم بشت علها فان الله شل نونته ويؤبدءقوله عايه السلام

 ١أن تغفر الهم فاغفر حما واى عبدلك لا الما فالاستاناء على هذا متصل وقال ابن عباس

ي باللمم مالود واهمرة 00عوالسواية ا
دضى 40ولمعاشه
 0وزف اي المثى والنفس عمنى وتشتهى والفرج
 0لز وزنى اليدبن
| يسدق ذلك كله او يكذ فان تقدم فرجه كان زايا والا فهو اللمم وفى الاسثلة المقحمة

الذتؤب كلها كان :على الحقيقة .لانالكلاتتَضمرة خالفة !اص انهه أتطالمى :للكنت!عضتهار]-كبر

مبنعض عدالاضافة وكليارة اعظم املنشركواما اللممفهو من جلةالكبائر لواقم ظ
ايضا الا ازالله تعاللى أراء بالامم الفاحشة التى بتوبٍ عنها مرتكها ويحترحها وهو قول |
فر 4
غاسع
مو
لريك
اان
| تجاهد والحسن وجماعة من الصحابة منهم انو هريرة رضىاللهعنه ©
لفل دادزت
يله إنجزة

اللكبائوذاجلةميل

لانتخفاة* ايام الاتنية على ان اخراجه

١

 00بلات ١
 7 6به به لم 3عن الذنت :فىنفسه :بل لسعة الثقراءالربائية
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المولىفكانوا احسننيةوتملا هذا صراط مستقماهدنا الصراط المستقم راط الذينانعمت

| علهم غويراللماغضوابلعلضبمالين آمين  8ان ريكهواعل من سضلبعينله وهو
اعلم .عن اهتدى  #تعليل للامى بالاعاض وتكرر شنو كك" لزيادة التقرير والايذان

كمال تباين المعاومين و المر اد نيمن ضل من اصر عليه ولم برجع الى الهدى اصلا وعن
اهتدى مرناشن شاه الاهتداء فىاجلة اى هو المبالغ فى العلم عن لا رعوى عن الضلال

اندا وعن عل الاهتداء فىاعخملة لاغيره فلا نتعب نفسك فدعوتهم فاند منالقبلل الاول
وفيه اشارة الى النفس الكافرة ومهود صفاتها فاهم لاشبلون الدعوة لاسشفاء استعدادهم

لقبولها فنكان مظهر القهر فالازل لايكون مظهر اللطفففالابد وبالعكس وفىالحديث
(ت الجنة وخلقت لها اهلا وخاقت النار وخلقت لها اهلا فطوبى مجنعاته
لق
خدمى
الق
اهلا لاجنة وويل لمن جعلته اهلا للذار ق)ال بعض الكبار النفس لانفعل الشر اللحااجة

منالقرين والاحاج تمن لاقدرة على «نمه وخالفته بمتزلة الاكراء والمكره غير .ايوخذ
بالشرع والعقل ولذا قال عليه السلام الخير عادة والشنر لخاجة فهو إشارة عظهة منالعالم
بالادور عليه السلام فاته اخبر ان النفس خيرة بالذات لان اباها الروح القدمى الطاهر وما.

تيل الثير.الا لجاجة هنااقرين م جعل عله ااسلام الششر من ذاتها © ولله مافىالسموات
وفمىاالارض  #اى خاتا وملكا لالغيره اصلالا استقلالا ولااشترا ا ل#يحجزى  #ال
عااللهى
متعاق بمادلعليه اعلم اسل وما بنهما اعتراض مقرر لما قله فانكون الكل مختلوق

مما شرر علمه تعالى بأ<والهم ألا يعام خمنلق كا"نهقلى فيعلم ضلال هن ضل واهتداء
8لذبن اساوًا  #بكدردند ف بم عاملوا د اى يعقاب
نتدى ويحفظهما ليحزى ا
ماه

ماعملوا اهلنضللال الذى ععيرنه بالاساءة ساءا لاله اوبسيبما عملوا شه :شّحة علمه بكل
واحد مالنفرشّين وه مجازاته علىحسب اله بعلته الغائية فأدخل لام العلة عامهاوصح
يذلك تعلقها شوله اعلم
كشردل بايدت ٠ كزبى هرفعل جيزى زايدت
هين مراقب با
©يجزى الذى احسنوا » اى اهتدوا ب©الحنى * #اى بالمثويةالحدنى التى هى النة
و
فالحسنى لازيادة المطلقة والباء لتعدية اليزاء اوبسبب اعمالهم الحنى فالباء لاسببية والمقابلة

ا9لذين يجتنيون كبائر الاثم  6#صفة لاذين احسنوا اوبدل منه لكن قال سعدى المفى
لاحسن فىجعل الذبن ال مقصودا بالنسبة ويجعل الذين احسنوا فىحكم المتروك وكاوان
,النظم عاللىعكس لكان لوهاجه انتهى سول الفقير الاجتناب هن باب التخاية بالممحمة

واهقىدم فإذا جعاتمقصودة بالنسبة وصيغة الاستقبالفىصاته دون دلة الموصوفاوالميدل

| منه للدلالة على تمجدد الاجتناب واسستمراره يمنى للاشعار بأن ترك المعصية سواء كانت
بارتكاب الحرمات اوبترك الواجبات بنيتى أن يستمر عليه المؤمن ويجمل الاجتناب عها
دأباله وطادة جحى :تق

المثواية الحدى :فان :من اجتنب عنها مزة وانهمك غلبا فى باق

الازمان لايستحقها بحلاف المستات المتطوع مها فانهنأتىمها ولومة يؤجر علا وكائر |
( يوح ايان 51 7

اسع )6
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والجلة اعتراض مقرر لقصر همتهم عالدىنيا الدنيةالتىهى ابغض الخلق الى العاىبشبادة
قوله عليهالسلام انالله لممخلق خلتا هو ابغض اليه املندنساومانظر اليها منذخلقهايغضالها
رواء انو هربرة راضلىله عنه ومعنى هو انالدنيا علىالله سبحانه انوتعاللى لمجعلها مقصودة
لنفسه بل جعلها طرسًا موصلة الى ماهو المقصود لنفسه ولذلك قالعليهالسلام الدنيا قنطرة

فاعبروها لا تعمروها ها ورد من اباحة لعن الدنا فناعتيار ماكان هنها مبعدا عن اللهتعالى
وشاغلا عنه كماقال بعض ااهللْقيقة ماالهاك عن مولاك فهو دثياك موشئوم عليك واما
ماشَرب الى الله ويعين الى عبادته فمدوح م قال عليهالسلام لاتسوا الدنيا فنعمت مطية
المؤمن عابها يبلغ الخير وها نجو من الششر انالعبد اذا قال لعن الله الدنيا قالت الدئها
لعن االعلهصانالرءه ( وفى المثنوى )

ويزان وزن
حيست ديا از خدا فافل بدن ٠ نى شاش وره م

مال ركازهر دبيانثى مول ٠ نم مال صا خواندش رسول
دكم اخلاك؟كتنق أللك > "ان"امدر زكردو رشق لطت
أب ر

ارو
كج
سين
نحوتكمال وملاكارا"ازذ رائلن"ء" وان طلمن دو

مخوانة

قال بعض الكبار من ذم الدنيا فقد عق امهلان حميعالانكاد والشرور التى يسما الناس

الى الدنيا لس «و فعلها واتما هو فعل اولادها لاالنشمر فعل المكلف لافعل الدنيا فهى
مطية العبد علها سلغ الخير وهامو منالشر فهى نحب ان لابشتى احد من اولادها لانها

كثيرة الحنو علهم وتخاف أن تأخذهم الضرة الاخرى على غير اهبة كموعنها وملادنهم
وهمن حميع افعال الخيرالىالا خرةوولون
يدها
ولاتعبث فىتربنهم فنعقوق اولا
بكون
اعمال اخلراةوالحال امهمماعملوا تلكالاعمال الافىالدنيا فللذنيا اجرالمسيبةالتى فىاولادها |
نمن
كاذلك فهوحى آلآ زه
| ومن اولادها فا انصف مذنمها بلعوحَاعلَ امه :و
ّك
اجهل اننبى ٠ واعلان الارادة والنية واحد وهو قصد قلبى بطيعث الىقلب الانسانبالبعث
الالهى فهذا البعث الالهى انكان بالفحور على ماقال تعالى فألهمها فدورها وضواها فهو
هانسم المضل وقبضة الخحلال وبدالقهر وسادنه هوالشيطان وان كان بالتقوى فهو من اسم

الهادى وقيضةالجال ويد اللطف وسادته هوالملك والاول من عالم العدل والثاتى من علم
الفضل وكيملتةريك صدقا وعدلا ثم ان نية الانسان لاتخلو اما أنيكون متعلقها فىلسانه

| وجنانه هوالدنيا فهو سى' أية وعملا واما أنيكون متعلقها فىلسانه هوالا خرة وفىجنانه
هوالدنيا فهو اسوء نية وعملا واما أنيكون متعلقها فلسانه وجنانه هوالا خرة فهوحسن
م  "313اها أنبكواق اتككلقبا" زوعا" لكا مولن لوبو اعلا انيه لوعي الول
ْ كال الكناة زوالا حال المثافقين والثالث حال'لابرار والرابع حالالمقربين وقدأشار الحق

سبحانه وتعالى الى احوال المةربين عبارة والى احوال غيرهم اشارة فىقوله تعالى اجنعالنا
جلهممينع
ولمقرون قد فروا الىال
|مااع
للاىرض زبنة له لالنلوهم أمهم احسن عملا ا
 ١ما فىارض الوجود وال يلءتوا الى شى* سوى وجهه الكرم ولم ريدوا اءن المولى غير
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 ١ارصاق هرظن ىلع عمج اهماطح بلحو اهعفانملافىهلادارم ع وعدن باتعالاوهاشي هاند | ١
اعىض عما دسا واجمك ,فاىلذسا بحيث كانت منبى همته وقصارى سعه لاتزيده الدعوة |

العو عوفياه الاحتا داجواسترارا غلنا الال /إؤالنبى» عن بالدعؤة الاستاوم ههى الل يقرياربية
القتال بلالاعراض عانلحواتٍ والمناظرة شرط المواز المقائلة فكيف يكون منسوخا ما
فالمعنى اع ض عنهم ولا تشتغل باقامة الدليل والبرهان فانهم لاإشفعون به وقاتلهم واقطع
دابرهم قال بعضهم ضيع وقته هن اشتغل بموعظة طالى الدنيا والراعبين فبا لان احدا

لاقل عاللدنيا الابءد الاعراض عانلله
:رود يج اهنين درسنك

انتم دلريجة سود كفكن وعظ 0

قال ابنالشيخ اعلم اانلنى عليهالسلام كالطيب للقاوب فأمى.اللهتعالى فىمعالحة القلوبٍ
ما عليه الاطماء فىمعالخة المرضى فانالمرض اذا امكن علاحه بالغذاء لا يستعملون فىازالته

الدواء واذا امكن ازالته .بالدواء الضعيف لاستعملون الدواء القوى والكى .فاذلك امس
عليهالسلام بالذ كر الذى هغوذاء القلوب حيث قال قولوا لاله الاالله فان بذكرالله
ببقالتلوي؟ اذ بالعداى تطمةةرالنفون ابيعبه انويكر ومن كان مثله راضلىله لهم

ومن ل بتفع بالخملعلى الذكر والامرءه ذ كرلهم الديل وقال اولم يتفكروا قل انظروا

افلا  00فلمالم ينتفعوا أتى بالوعيد والتهديد فلمالم ستقعهم قال ااعلميمضععاسنلةواقطع
انة
الفاسد لثلاضسد الصا فقوله من تولى ل اغارة المتاائل فإنالتوول عن ركفتكر
عن ملزمه الذى عتورك

النظرقى دلائل وحوده ووحديه وسائرصقانه وكوله ولمرداط

اشارة الى انكارهم الحشر ومن لهل بالمشر :ورداتفسات لاخافى ولا برجم سما هو عايه

ترك النظر فىدلائل الله لايعرفه فلا بشبع رسوله فلاسقعه كلامهفلا بق افلدعاء فائدة فلم
سق الاترك المعالحة والمارعة الى المقاتلة انتبى كلامه ٠ ثم اعم ان كل ماسعد البعد عن

حضرة سيده فهو املحنباةالدنيا هن قصد بالزهد والورع والتقى و الكشف والكرامات
وخوارق العادات قبولالاس والشهرة عندهم وحصول الخاه والمال فهو تمن لم رد الا
لخدا الدنيا فضاع جميعاحواله كط جلة اقواله وافءاله اذ لا ديح له عندالل ولا بمرة
ل

شم اجرت

لوايغترن همذحاصول بعض 0

مدار

٠

جو

درخانة زيد باثى بكار

و اقبال اهل الدئيا عليه فانه ثمرةعاجلة لهو ماله

الآبخرة مت يلاق الاترىران ابلس يعندالله تعالى تسعة :لاف سنة ثملماكبفر ,وقال
انظرنى الى نوم سعثون امهله الله تعالى فكانت تلك المهلة مرة عاجلةله فى حاب الديوية
 2ذلك  5اى امالدنيا وفىحر العلوم اىارادة الدنيا وابثارها ا

ة و 3الارشاد

اىماأداهم الىماهم فيه منالتولى و قصر الارادة عالىحياة الدنيا مهبللغهم من العم ©
لايكادون مجاوزوءه ال عيره حى

2حدم

الدعوة

والارشاد

كقوله تعالىى 1

ظاهىا

املناةالدنيا وعم عنالا خرة هم غافلون فبلغ اسم مكان ومع الضمير فىمباغهم باعتباره
ْ اق نكم انإقراحة:فماسيق باعتار ليها والراد باالمعلاوبعالق الراك م

العلنالتإبئد |
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ورد بهالرسل فهملايؤٌ منون اعلىوجهها ٠ ذاعم ان الملائكة ليسوا وذ كور ولااناثوفى

الحديث جبرنااثنيىلف|ىاولماأوحى ف اءللىمنى الوضوء والصلاةقلمافر غ نمالوضوء اخذغرفة
رجه اى رمشافرجه اى محل الفرج من الانسان سناء علىانهلافر ج له
ملنماء فنضح مفها
ا

وكون الملك لافرجله لؤتصور :بصلورةالانسان :دلبل غاله لنبس ذك.را ولا :اتى وفهنظر

لانه جوز انيكوزله ١لة ليست لكةاالذ كر وكالةالاتىكاقيل بذلك فىالخنثى ومّالإذلك
فرج وبعضهم حملالفرج عملاىشابل الفرج املنازار هو ومالهم.:همنعلم « حال منفاععل

ذشبعو
يسمون اىيسمونهم والحال الهلاعللهمبماشولوناصلا  8اتبنعون * اى ماب
كى
لن ف
ليس بشكرار لاالناول متصل بعبادتهم اللات والعزى ومناة والثاى بعيادتهم الملايكة
عه الاالظن » الفاسد و8انالظن * اى جنس الظن كيلو حبه الاظهار فىموقع الاضمار

ف لابغنى مانق شيأ  4منالاغناء فان الحق الذى هوعبارة عن حقيقةالئى* لايدرك
ادرا ك ماعتبرا الابالعم والظن لااعتداد.ه فىشأ المعارف الخقية وان يمتدبه فىالعمليات
عصلول الفقهوفيهذمللظن ودلالة عدلمىامانالمقلدوقيل الحقمنى
وشايؤقتى ,ل/بنانائل ا
العلياىلايقومالظن مقامالعلم ولقباق عامعلنىعذاب اىان ظنهمل سانقذهم منالعذاب وحقيقية

هذه الااية العزيزة محريض السالكين والطالبين على السعى والاجهاد فالىسير الىالله بقطع

المنازل السفلية وتصحيح المقامات العلوية الوانيصاوا الى عاينمع ويغرقوا رفاىلتوحيد
| ويشهدوا الخائق والمعاتى الجردة بنور الوحدة الحقيقة الذاتية الدافعة ظلمة الكثرة النسبية
| لاسماءالله تعالى مان الافراد يتفاوتون فىحضرة الشهود مكعوم عبلسىاط الحق الذى
لاص فهلامهم امايشهدون فىحتقائقهم ولوشهدوا عايلنذات لتساووا فالىفضبلة قالبعض

الكبار اصحاب الكشف اليانى غلطهم ١ كثرمناصابهم لان الخيال واسع والذىيظهرفيه
يحتملالتأويلات الختلفة فلابقعالقطع با ححصل منهالابعياخروراء وذلاكتما كان الخال.هذا
الحكم لكونه لبستله حقيقة ونفسه بل هو امس برزخى بين حقيقتين وها المعانى المجردة
والحسوسات فلهذا بشع الغلط فىالخيال لكونه لبستله حقيقة فىنفسه وانظر الىاشاره

عليهالسلام فىالكشف الخبالى وكونه لشايلاصابة والغاط لما أناه جبر ثايل بصورة مانشة
رضوالله عنها فىسرفة محنرير وقالله هذه زوجتك فقال عليهالسلام انيكن من عندالله
عضه محلاف مالنواه ذلك بطريق الوحى المعهود الحخس.وسله او بطريق المعانى المجردة

الموجة للبقين وللعل فانه اذا لامكنه الجواب بمثل ذلك الجوابالذى يشعر بالتردد الحتمل |

الذى يقتضيه حضرة الخيال بحقيقنها

ؤ

سيراب كن زيحر بقين جانتشنهرا » زين بيش خشك لمبنشين برسراب ديب

فاعض تمن تولى عنذ كرنا ب اى فاعرض ياحمد عن دعرة من اعرضعنذ كرنا
| المفبدللعم اليقبنى ولم يؤمنبه وهوالقرء ان المنطوى علىعلوم الاولين والا خرينالمذ كر
|لاأمورالا خرةولاتتهالك علىاسلامهاوعن كذرناما بشن فانذلك مستتيم لذكرالا خرة

وما فيها منالامور المرغوب فها والمهروب عنما

ولم يرد الا الحاةٍ الدنيا  6#راضيا بها
( قاصرا)

[ْ
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تعالى مقتض .لانتفاء ان يكونله امي مالنامور و فالتأوتلات التجمية يشير الى قهرمانيه
الحق تعالى على العالم كلهملكه وملكوته الاخروى والدنيوى يعنى لايملك الانسان شأ
خارة نحت تصرف بده العنى المقتضية
حتى تمكن متنحصيل مائكناه نفسه بل هلك ال

وافعال الحسنة به بالاسم الواهب لمن
لموجيات حصول الا خرة نالاعمال الصالخة ال
بشاء ان يكون مظهر لطفه وحماله وملكالدنيا نحت تصرف بده السسرى المستدعبةلاسباب
حنب الدنيا الدنية المنتحة لالخطئة ومتابعة النفس البيثة وموافقة الطبيعة
حصول الدنيا م
اللشمة مجعله باسمه المقسط لمن يشاء اينكون مظهر صفة قهره وجلاله ولا ذلك يزيد
فمىلك ولا هذا سهنق«صلملنكه وكلتا يادلىرحمن ملا“ىسحاء © وكمنملك السموات

لاتغنىشفاعتهمشيأ 6اقناط لهممما علقوا بداطماعهم شهفناعةالملائكة لهمم جوبلاقناطهم
شعفناعة الاصنام بطريق الاولوية وكخبرية مفيدة للتكثيرسحلها الرفم عالىابند اءوالخبر

ئمنكة لاتغنى
اثير
لوك
مىاى
للمءن
ابارا
االمنفية واجلمضعمير فىشفاعتهم معافرادالملك باعت
جحخمىلة
شفاعتهمعنداللشهأمن الاغناء فىوقت املانوقات لاتانىفعشياً املننفع وهوالقليل منهاوشياً
اىواحدا وليس المعنى امهميشفعون فلانفع شفاعهم بل معناه انهملايشفعون لاه لايؤذن لهم

كا قال تمالى الا بمعند أن يأذنالله

لهم افلشفاعة ل8من يشاء » ان يشفعوزا له

لهتلو حيد والايمانواما من عداهم مناهل الكفر
| و9برضى  #ويراه اهلا لاشفاعة مانا
والطغيان فهم مناذن الله بمعزل وهنالشفاعة بألف منزل فاذاكان حال الملائكة فىبابٍ |
الشفاعة م ذكر ها ظهم حال الاصنام وفالاابة اشارة الىان ملك الروح يشفع فىحق
النفس الامارة بالسوء رجاء الانسلاخ عن اوصافها الذميمة وااترق الى مقام الفناء واليقاء

ولكن لامنفع شفاعته فىحقها لعامه القدم الازلى بعدم استعدادها للترقى ممقنامها اللهم
| الاان "شل شفاءته فىحق نفس رقيق المحاب مستعد لقيول الفيض الا لهى لصفاء فطرته
الاولى وشَاء قابليته الكبرى للترق فالمقامات العلية بالخخروج من موافقة الطبع ومخالفة

| الشرع والدخول فىموافقة الشريعة ومخاافة الطبيعة  8ان الذين لايؤمئون بالا خرة #
ويا فها املنعقاب على مابتعاطونه منالكفر والمعاصى  لسمون الملائكة » المنزهين |

عانلمناقتصان على الاطلاق اى كل يسمون كل واحد مهم  9تسمية الانتى ه منصوب |

| على اله صفة مصدر محذوف اى تسمية مثل تسمية الاتى فانقولهم الملامكة بتنااه قول |
| هنهم بانكلاهنهم بنته سبحانه وه التسمية بالاثثى فاللام فىالملائكة للتءريف الاستغراقى |

| وفى تعليقها بعدم الاعان بالا خرة اشعار بأنا فىالشناعة والفظاعة واستشاع العقوبة
فىالاآخرة حيث لابجترى.علها :الاءن لايؤمن :ها رأسا قال ابن الشيخ فان قكبليف

| يصح أن بال انهم لايؤمنون بالاخرة مع انهم كانوا بولون هؤلاء شفعاؤنا عندالله وكان

| منعادتهم أن يربطوا مىكوب الميتعلى قبره ويعتقدون انه محشر عليه اجبب بنأما كانوا
| يحزمون به بلكانوا سّواونلا حشر فكااننفلنا شفعاء بدليلماحكى الهعنوم وما اظنالساعة

| قائمة وائن رجعبّالى رنىانلى عنده لاحسى وايضا ماكانوا يعترفون بالا خرة عوجلهالذى

الجزءااسابع والمشرون
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الا محكم الارث لمنورثه من الانناء علهم البسلام ولذلك ل.قمدر منهو وارث عسى
عليه السلام ان عثيفىالهو اه والماء ومن هو وارث لحمّد عليه السلام له:المشى على الهواء
هىواء اى موجب قوة شينية
والماء لعموم مقامه وفىالحديث لوازداد عسى هَينا لامثلىف
لواجكِك ضدق.النائئ .ولانشكا.آن عنلان غلةالسلام اقوى شَينا من سائر الاولاء الذين

عشون فاىلهو اء ما لانتقارب فمانهّاولى العم مالنرسل .فعلمنًا قطما ان مثنى الول منا

فىالهواء اما هو محكم صدق التبعية لابزيادة اليقين على شين عسى عليه السلام وعسى
اصدق فىتبعبته لحمد عليه السلام هحمنيع الاولياء فله القدرة بذلك على المشى عاللىهواء

وان ترك ذلك مننفسه وباحملة فلا يمثى فىالهواء الا من ترك الهوى
هوى وهوس را عائذ ستيز  -جو هند سر إنجة عقل تيز
ام للانسان ماءنى  6#ام منقطعة وما فا منمعنى بلللانتقال منبان انماهه ,عله
غير مستاد الا الى توحمهم وهوى نفسهم الى سان ان ذلك مما لامحدى ندعا اصلا والهمزة
للانكار والأنى والعنى تقدرر ا نفس

وتصويره فمها وذلك قدكلاق عن خمين وظن

|ثره تعخنمين صارالكذب له املك
ويقكدون عرنؤية وبناء على اصل لكنلكمان ك

فك القنتشا لوآالا عيفة لوال :انس للاننسا تك طاغناء» وتشتبيه شيلهراملناموة
التى من جلها اطماعهم الفارغة فىشفاعة الالهة ونظائرها التىلاتكاد يدخل#ت الو<ود

ماكل مالمتى المرء بدركه  #محرى الرياح بمالاتشتهى السفن  *
و(قال الكاشى ) اناهندت عمل :انتتان'را يعى :كافررا انها أوزو برداز:شتفاعك سان

ياانك كويد حرا وت غلان وفلان نداديد-ه وقيل امللانسان مااشتهى من طول
الحناة وان لابعث ولا حشير وفىالا ية اشارة الى ان للانسان استعداد الكمال وهوالفناء |
عن انانبته واليقاء هوية الله الى لكن باسشبتغاله باللذات السمانية والروحانية يحصل

لهف بعش الاوقات:لآ ذاتاالالائقااسللتانيةا وفتؤات:المؤآاقق الو لمائية:نوم امن /إلواغ |
مطلوبه ولايتهياً لهكلماكناه اذكل ٠يسر لما خاق له فن خلق .مظهر اللطف بيده الع
لاقداو أن مغل "ننه متعليرة .الغو ومن لؤظكياترهالنهود يد الكتايى لفاك أينلا
لقفسة مظهر الاطاف

وا ناكلةوق
اان ريق احهماي

نا

راؤلكن عاقيا يذه«وييةك راشنه

وائما عنى لما لله مخلوقية علوصورة منجع الضدبن قوله هوالاول والا خر والظاص
والباطن اىهوالاءل فيعين اخرنته والظاهى فىعين باطنيته وسئلاراز قدس سره بم
عرفت الله قال باجمع بين الضدين لان الخقيقة متوحدة والتعين والظهور متعدد وثنافى
التعينات لاشدح فىوحدة الهوية المطلقة كم ان شافى الزوجة والفردبة لاشّدح فالعدد
وتضاد السواد والمباض لاهدح فىالأون المطلق قال الحسين رحهالله الاختبار طابالربويية |

١٠

والقنىالخروج منالعبودية و-ببعقوبة الله عبادمظفرهم عننهم فهلولهالا خرة والاولى» |
تعيل لانتقاء ان يكون للانتنان ماتذاء نحتما 'قان:الختضاص]الغورخالا /خزة :اولاو يخطيناة لها |

ت(عالى )
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ياات .
١فوسك الدنية:الشهواتيةونجهالةاعقولكم السخفةالهيولانية الاانماء صو روهمية م ل
لها اوجدها اوهامكم الضعيفة وادركها عقولكم المريضة المشوبة بالوهم و الخيال البىهى '
بعرنية آبائكم ليس لها عند اصعاب الطلب وارباب الكشنب والقربوجود ولاتمو بلهى
خشب هدندة ماجعلاللهفىتلك الاصنام النفسة والهواثية والدنيوية ولاركيفبا التصرف |

فاشياء فىالايجاد والاعدام والقهر واللطف والنفم .والضر والاشياء علومها وسفامها
ال
حمادها وساتها حموانها وانسانها كلها مظاهى الامماء الالهية وجالى الصفات الرباسة الاللة
والهلالية اى الاطيفة و القهرية تحلى الحق فىالكل محسب الكل لامحسله الا الانسان
الكامل فانه تحلى فيه بحسبالكلية المجموعية وصار خليفة الله فالىارض والتم اءها الهاة
الظامة ماشعون تكلالصفات الالهية وما تشهدونفىالاشماء اتلْكحقائقالروحانية والاسرار |

الربانية المودعة فىكل حر وهدر بل اعرضْتم بانراع الشهواتالحيوانية وملازمة اللسمانية
الظلمانية عن ادراك تلك اللطائف الروحانية وشهود تلك العواطف الرحمانية واسعم |
مظئونات ظنكم الفاسد وموهومات وحمكم الكاسف وائرم هوى النفس المشئومة على |

رضى الحق وذلك هوا لخسران المبين وان:الظن لايغنى منالق شيأ انتهى وقال انيد |
اأقيق وعاونا تتقدكو :الرؤله] بال توتعموازاتهج زفحون اتعاليفالكلممررؤاوق| .
تال جاذ
عنادراك حقيقة الحق وامداركوا فهو اقدارهم وجل قدر الحقعن ادرا كهم قال تعالى |

وما قدروا الله حققدره ولذلك اجترأ الواسطى رحهالله فى<ق سلطان العارفين الى بزيد |

البسطائى قدس سره شولهكلهم مانوا على التوهم حتى انو يزيد مات على التوهم وقال

البقلى ياعاقل احذر مما يغوى اهل الغرة بالله من الاشكال والخاسِل التى تبدو فىغواثى |
ادمنتهم وهم بحسبون انما مكاشفات الغيوب ونوادر القلوب ويدعون اما عالم الملكوت |
صور عندهم اشكلا
وانوار الحبروت وما شعون الا اهواء نفوسهم ومخاِل شياطمم التتى

وكثالا ويزسنونلهم انها :الى ورادتى منزه اعلناشكال والغثال اياك ياصاحى وحبة ال+اهلين |
علقم الذين بدعون فىزماننا مشاهدة الله ومشاهدة الله حدق للاولاء ولسدت عكشوفة

للاعداء © ولقد جاءتم منرم الهدى » حال من فاعل شبعون اواعتراض وايا كمان

ففيه تأكد لبطلان اسماع الظن وهوى النفس وزيادة تقبيحلخالهم فان اتباعهما من اى |
شخص كان قبسح ويمن هداءالله بارسال الرسول وانزال الكتاب اقبح فالهدى القرء أن
| والرسول ولم متدوا هما وفبه اشارة الى افساد استعدادهم الفطرىالغير المجعول «واسطة |

| تليسوم علايس الصفات الحيوانية العنصرية واهما كهمفىالغواثى الظلمانية الطبيعية فانهم
مع ان جاءهم منرم اسباب الهدى وموجباته وهوالتى عليه السلام والقرءآن وسائر |
المعحزات الظاهرة والخوارق الباهنة الدالة على صدق سوته وصحة رسالته اشتغلوا متابعة |

النفس وموافقةالهوى واعسضواعانلتوجهالى الولىوالم ولى وذلك لان هداهم ماجاءهم الافى:وم
| الدئا لافى بوم الازل ومن للمماجلمله له نورا فىبوم الازل فا له مننور الى نوم الابد ٠
 ٠واعلمان الهدى .ضادلهوى فلا بدمناللمتابعة للهدى قال بِءض الكبار لس اولى كرامة
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.لهكفوًا احد (قالالمربى رحدالل ) -
او
نات
منى ل
بود وجود مغر
ت

اوتوداه بيسنت تى جو بود ادورهمه سموات بو

اتلواول والمعنى بالفازسية اشيماارا فرزندان
ألكمالذكرولهالاتى يهتوبيخ مببهعبلىخال
| ترباشند وم خدارا ماده ف تلك ##اشارة االلقىسمةالمنفهمة مناللجلاةلاستفهامية ©«اذن #
امنكام كهجنينباشد ف قسمة ضيزى ##اجىائرة معوحةحيث جعلمله تعالىماتستتكفون

فلحكم يضيز
مالصي وهو الور يعىان اصله ضيزى بغم الضاد منضاز ا
منهوهىفعلى ن
ىلييض
| ضيزا اى جاروضازه حقه يضيزه ناخىسه ونقصه لكن كسرفاؤه لتسامالياء كما فعلف ا
' فاناصله سِض !بضمالباء لاه جمع |بيض ير فى مع احمر وذلك لانفعلى بالكسرم بأت
فىالوصف 0

الىىواستنكار شر كيمو خصيصهم الفناك سعض الظاهص دون بعض يعنى

مأخصصون ذ كرااروح لكم وان كانمياباستيلاء ظلمة نفوسكمالظلمانية عليه ومجعلونانتى
 ١النفس فعبوديتها واتباع مراداتمها وانقياد اوامرها ونواهيها شريكا له تعالىالله عما بقول
الظالمون الذين وضعوا الجور موضع العدل وبالعكس ماهذا الاقسمة الجور والائر لاقسمة
العدل و العادل يان هى  #الضمير للاصنام اى ما الاصنام باعتيار الالوهية التى تدعوما
بااىعتبار اطلاقاسمالاله ا©لااسماء مهاى اسماء محخضة لبس متها مسحيات اى مانى” مه

وممنلقب عايشعر بالمدح وفخامة
هقر
عنه هالنماعنلىوهية شى” ما اصلا كااذا أردتان تح
(ال المولىالجاى)
الشان تقول ماهو الاسم ق
مندهمهلل حاءاكتدرلاقب :زدولك ليدة> حماخنان امالق بستنا للفلا ككو 1فراتسارت
( و قال فىذم ااء الزمان )
باع ٠ هم ذئابٍ فى تياب او شاب فى ذئاب
شكلابشان شكل انان فعلشان فسعل
ووز الخمل على الادعاء س©مبتموها 6ه صفة لاسماء و ضميرها لها لا للاصتام و المعنى
ج

جعاتموها اسماء لا جعلم لها اسماء فان التسمة نسبة بين الاسم و المسمى فاذا قبست
ظ الى الاسم شعناها جمله اسما للمسمى و اذا قبست الى المسمى فعناها جعله مسمى للاسم
وناما الخثرنههتثا"المتى-الاول امن غيزة تغراض اللكتهىئ لحان تلك «الاطلشناء* الى

يسموتها الهة:امياء محرزدة لسنلهنامسشهنات قطفام :فىقؤالة'اتعالى اعد ون من كاوه :الناثا
ساميتقوسا“لاان؟ «نالدا ميات لعكونة» لاتلتجى النشكرة ١٠6 ماالقأراسارخاللة عش الماك
وضعتموها ا#لثم واباْم عقتضى اعوائكم الباطلة هلما انزلالله ما يه اى بصحة
السييضها  0من ساطان  #ردان تتعلقون نه جيلع الْقَرْة ان,انول ززلالماكا الم* اولاعتزاقة

فانه تزل بالته_ديد  8ان بتبعون  6التفات الى الغيية للايذان  0تعداد قبائحهم اقتضى
لتسميةوالعمل يموجها
| الاعراض عنهم وحكاية جنايامهم لغيرهم ماتيءون فيا 75
هاهلا الظن  6الا نوهم ان ماهم عليه <تىنوها باطلا  0وى الانفس  #اتىشميه

انفسهم الامارة بالسوء فا مودولة ويجوز كونها مصدرية والالف واللام بدالالاضافة وهو
معطوف :عل النا:ن وفالتأو؛يلات النجميةبشول ليست هذه الاصنام الىتعبدونهااابطلالة

(لها)
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صدرها

فقال

لها السادن مئناة دويك يعض عصايك
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فضرها سول

فقتلها وهدمتحلها

 25منا بةالثالثةتأكيدالانمالماعطفت علهماعلانهثاالثتهماوالاخرى صفة |
ضعفىفاء |
لمل
اتع
ذم لها وَهالمتأخرة الوضعة المقدار اىمناة الحقيرة اإذليلة نلالاخرى تس
كقوله تعالى قالت اخراهم لاولاهم اى ضعفاؤهم لرؤسناهم قال ابن الشيخ الاخرى /
تأنيث الاآخر بفتح الخاء وهو فاىلاصل هن التأخر فىالوجود نقلفىالاستعمال االلمىغايرة |
مع الاشتراك مع موصوفه فها اثبت له ويلاصح حمل الاخرى فىالااية على هذا المءنى
وصف بالاخرىاحترازا عنها فإذلك حمل |
العرفى اذلامشاركة اناة فكوىنها مناة نالثة حتتى
على المعنى المذكور انتهى وقدجوز ان تمكون الاولية والتقدم عندهم للاتوالءزىفتكون |

«ناة .املنتأخر الرتى يعنى ان العزى شحرة وهى لكونما امقنسام النبات اشرف هنمناة
الى هى صخرة وحماد فهى متأخرة عنها رنية وهال ان المشركين أرادوا أن يجماوا

لديم املناسماء الخدت .فأرادوا أن يسمعوا واحدا منها الله لطخرى على لدم اللات
وايفليا أكنماو جدار مهاه المزين فرق عن لست رالمزى وأرادوا إن يتمونا واحدا
«نها المنان لخر على أ لتتهم المناةوقال الراغب اصل اللات اللاءه فحذفوا مه الهاء |
وادخلوا التاء فيه فانثوه بها على قصوره عالنله وجعاوه مختصا با ستقرب .به الىالله فى

زعنهم وقل يبلن اصبل هذا الاسم اى اللات لرجلكانيلت السويق الحيجاج بسمن
واقط اذا قدموا وكانت العرب تعظم ذلك الرجل باطعامه فىكل هموسم فلمامات اتخذ
مقعده الذىكان يلت فيه الويق هنسكا ثمسنح الام مهم الا أن عدوا تلك الصخرة
كان شعن عليا ومتلوها ضماوسموهااللات اعن قاللتنويق ذاركن :ذلك كثينهمن
لازك

اررق بالاشارر والتفسو نتن رورهذا بعل .قزاءة .بمبنشددراللات لىرالتاء منهروقدةزأيه
اى بالتشديد ا/نعباسوعكرمة وحماعة كمافىالقاموس ثمامهمكانوا هع ماذكرمنعبادتهم

لها شولون االنملاتئكة وتلك الاصنام بنات الله فقيل لهم نوخا وتسكيتا أفراتم والهمزة
للانكار والفاء لتو<مه الى ترس الرؤية علىماذكر منشؤون الله المنافية لها غاية المنافاة

وهو ركليةزمتوعولهابالثاى زوف إدلالةو الال عله فالعنى أعقيت ماسمعم من آثياركال
عظمة اللهفىمل و ملكوته وجلاله وجبروتنه واحكام قدرنه ونشاذ امه فىالملا” الاعلى

وما حتالثرى وما بينهما رأتم هذه الاصنام مع غاية حقاربها ستنلاه تعالى قابلعضهم كانوا

شولون ازالملائكة بناتالله وهذه الاصنام استوطهاجنيات هن ناته تعالى اوهذهالاصنام
هياكل الملائكة التى هن بناته تعالى وفىالتأويلات النجمية يخاطب عبدة الاصنام صم
لات النفس وصمم عنرى الهوىومناة الدنيا الدنية الخسيسة الحقيرة الواقعة فىدىالمراتب
| لسة وضعهاودناءة قدرها ويستفهم هنهم انكار الهم وردا علمهم اخبرونىعن حال ل
|هتكم |
الت اخذعوها معيودات وكيم على عبوديتها هلل ,وجدتم فبهاصفة من صفات الالهية |

املنامجاد والاعدام والنفع والضر وامثالها لاوالله بل امخذموها الهة لغاية ظلو مبتكم

على انفسكم ونهاية جهوليتكم بإلاله الواحد الاحد الصمد الذى يلد ولم بولد وم كن |

الجزءالسايع والمعرون ١
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حت سارت خباه” ماده خاة الغاكلهعلوي وممفله روحاية باه تيد واي
وحموانيه وانسانيه ماقالوما أرسلناك الا رحمة للعالمين وقال لولاك لما خلقت الافلاك |
وقال عليهالسلام نأا منالله والمؤمنون منى وكذا صار علمه حيطا بع المعلوماتإلغيبية |
| الملكوتية كماجاء فىحديث اختصام الملائكة انه قالفوضع كفه على كثفى فوجدت بردها
بين ُدبى فعلمت عل الاولين والا” خرين وفى رواية عم ما/كان إوإاسناكوارج كدرل قدوية
كسر ها اعناق الجبابرة وضرب بالسيف رقاب الا كاسرة وخرب حيطامهم وحصوتم فا
شين ولابهوا وببركة هذا التحلى امبى الكلى الاحاطى صار ادم بتبعيته وخلافته خليفة
العالمكماخبر فكتىاءه العزيز اتى جاعل فىالارض خليفة واسحدالل الملائكة تتلا'لوٌ |

نوره الوحدانى فىوجه ادم هذا تحقيققوله لقد رأى مانلات ربه الكبرى اللام جواب
القسم وهن مبندة انتهى ٠ وقال اليقلى ر حمدالله أراءسبحابه م ن آيانه العظام مالا إشوم

وؤتها جد سوا رائلهمعتطو علهراللقيدم وؤلات» بأزم |الملعة وزامز لبا تراربنق
يمانت رايلهكبرى وذلك ببروز انوار الصفات فىالا يات وتلك الآ يات
قال لقد رآأى

لورأها احد لاستغرق فىرؤبتها فكان من كال اسستغراقه فى بحر الذات والصفات لميكير
عليه .رؤية الاايات قال ابن عطاء رأى الايات ف تكبر فعىيئه لكير همته وعلومحله

ولاتصاله بالكبيرالمتعال قرالشجعافهد مزعلامات الحبة مكابر عن الاخبار عنها #أفرأتم
اللات والعزى و مناة الثالثة الاخرى  4هى اصنام كانت لهم فاللات كانت لثقيف بالطائف

اصله لوية فاسكنت الياء حوذفت لالتقاء اكلسناين فبقيت لوة فقليت الواو الفا لتحركها
وانفتاح ماقبلها فصارت لاة فهى فعلة منلوىلاءم كانوا يلوون علا ويطوفون ما وكانت

غلّ-ضوزة ادىاقاك سعدئ-المفى#آفان قلك<هذانمختط رار الككنباق انا ست عل
واز
اللاة بالهاء واما الياقون فيقفون عاما بالتاء فل

ان تكون من تلك المادة قلتلانسم

ذلك فانهم انما شَفون هاء مسااة لصورة الكتابة لاغير انتهىوالعزى تنأيث الاعنكانت
لغطفان وهى سمرة كانوا يعدوما فبعثرسولالله صلىالله عليهو م خالدين الوليد ؤقطعها

وهو نقول ياعزى كفرابلكاسبحانك الىزأيتَالله قدأهالك فخرجت هن :اصلها شيطانة

ناشرة شعرها واضعة بدها على رأسها وهى 'نولول مفعل خالد يضرما بالسيف حت قتلها
فاخبر رسولالله عله اللام فقال “لك أن تعيد ابدا وفى القاموس العزى صم اوسمرة
| عيدها غطفان اول هنامخذها ظالم بن اسعد فوق ذات عسقالى البستان بتسعة اميال بنى

عاءها يتا وسماه بسا وكانوا يمعون فها الصوتفبعث الها رسولالله خالد بلنويد فهدم
ليت _اعجو و الوه /انذهق اوماد وجوه دلهخك ابخودراعة متها مئاة لان دماء المناسك

|أكق علدا ناى نراق :وهنا مق واف اللسان/الغيو لهام سم ]كان :الاو طلباواليررج :ربل
| رسولالله عله السلام :سعد بن زيد الاشبلى رضوالله عنه فىعشربن فارسا الى ٠ناة هدم
حلها فلما وصلوا الى ذلك الصمم قال السادن لسءد ماتريد قال هدم مناة قال.انت وذاك
فأقبل ع

امرأة عريانة لوحا ثاكرة :الرأس تدعو اويل
الىذلك ١لصم فيخزيحت اليه

(ضرب )
ن
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 0محالة تنشبه حالة موسى حين امسبغزوة الشام وظهر على الجبابرة الذينكانوا :فوهاادخل |
له عليهالسلام
لد الذى خرجوا مبنعهد اهلاك عدوهم وكذلك غن! راسلول
لاثييل
بى ااسر

م

الحاء ونا رت

ع دوقة الجندلحتعطابل عل اطريية وله انغ

به اسيرا وافتتح مكة وادخلاصهابهالياد الذىخرجوا منه  2لقاؤه فىالسماء السابعة لابراهم

غللةأالثلام'"لدكنتن الْحَذَاها"الة وأه عنداليك المشموؤر _ممْند:اظهراء النه والننت العمو
حبال الكعبة اى باازما ومقابلها واليه محج الملائكة كمان ابراهم هوالذى باىلكصة
واذن فىالناس بالحج الها والحكمة الثانية ان آخر احوال التىعاليلهسلام حمه الىالبت
الحرام وحج معه ذلك العام حو من سبعين الفا املنمسلمين ورؤيةابراهم عليه السلام
ع 5القتلاوابل تؤذن بالحج لانه الداعى اليه والرافع لقواعد الكعية  9قال الاماا
ان ل

بهدل

على .ان حمدا عليه السلام برالله للةاضوع

واعا رأ اناتالله وفه

خلا فووحه الدلالة ابه خم قص ةة المعراج ههنا رؤي ةة الا يات وقال فى هوضع آأخو سبحان

النتيل اكأيلبطت الاك إلى :أن قال لتريه! م “لاهن ولوكان برأ لكان ذلك اعظم مايمكن
مالنكرامة فكان حقه أن بحم به قصة المعرااجسّهى ٠ شول الفقير رؤيةالا يتماشتملة

على رؤية اللةتعالى ما قالالشيخ الكبير رضوىالله عنه فى الفكوكاتها تتعذر الرؤية والادراك
باعشار مجرد الذات عن المظاهى والنسب والاضافات فاما فىالمظاهى و من وراء مححاية

المراتب فالادراك يمكن م قبل
* كالشمس تنعك اجتلاءك وجهها * فذاذاا كتست برقيق غم امكنا * انتهى
و"أما "اتن" 7ازاءة"ايلااك )ار اد اللهتعالخ ؟فلنا “كانت يلك 'الاتنيات"المليكؤنيةفواق
الا يات الملكية اشهده تعالى فى تلك المشاهد ليكمل له الرؤية فىجميع المراتب و المشاهد
رذن لكان الامو وهنا على انان لااطلتك حلب أعنها ققراة “اتلد غنه
ات
ولا بريه وجهه وفىالتأويلات النجمية يشير الى انالله تعالى ايات كبرى وصغرى اما ايلا

الكبرى فهى الصفاتالقدعة الازلية المسماة عندالقوم بالائمة السبعة كالحياة اولعلم والقدرة
والارادة والسمع واليصر والكلام والايات الصغرى هى الاسماء الالهية التى قالالله تعالى
 18لاقع ««الطشضال وها ةلآل بالكيدى بالوتاسةا بالطعرى -لاقءالطضفاك حشنادداا
الامهاء مياحعها م اْالحى برجع فاىلوجود الىاياة والعلم الى العم والقادازاال-القدوة أ
| ولان الاسماء مظاهى الصفا ا ان الى لج
ا الاسماء

ل

كار مظاهص

الافعال 705

فىالو<ود الى الافمال والافعال مظاه ١
بالتكيردق

دو

الصغرى

وان 3-0

هن

آياتالله كاقال تعالى اقدلعوا الله اوادعوا الرحمن اياما تدعوا فله الاسماءالحسئىلان شهود |
اليات] كبرق اردشلزام شود ايلاات الصقرئ لآن' الل تطالى :اذا جل الشدء .بصفة الما"
و العموالقدرة لكان للعيد ان ياصير حا انه علما لعلمه قدرا

قدريبه تلخيص المعنى ان

النى صلىاعلللهيه وس ما عاج به اللل :سهاء .اجلبعة الوحدانية وادرج فىنور الفردانية | 3
الحقسحا به
ناذه لصيورة

هك ٠ الصفات الكبريئ الى فى مفايح

الغنب1

بعاهة.ال حو|

الجزءالسابع والءشرون
و11
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الفقهومنرأى عيسىعليهالسلامفيانكهون رجلا :ماركا )عربرهواكر اوجرن هرا
فرضى اللهومن رأى نينا صلىالله عليه وسم ولس فرؤياه مكروه لمبزل خفيف الال

وان رأه فارض جدب اخصبت اوفى ارض قوم مظلومين نصروا ومن رأه عليه السلام
ان مغموما ذهب خمه وان كان مدونا قضى الله دسنه وَاذكان]معلونا نصيورانة كان
فكان

ؤن .كغاانسا رجع الى اهله سالما وان كان معسرا
موسا اطلق و اكنان عبدا اعتق ا

اغناءالله وكاانن مريضا شفاءالله تعالى وحديث الاسراء كان بمكة ومكة خرم الله وامنه

وقطانها جبران الله لان فبا ببته فأول منرأء عليه السلام املاننبياء كانادم عليهالسلام
الذى كان فىامناللهوجواره فأخرجه ابليسعدوه منها وهذه القصة قشمها الخالة الاولى
مناحوال النى عالليسهلام حين اخرجه اعداؤه منحرمالله وجوار ببته وكربه ذلك
وغمه فأشبت قصته فىهذا قصة ادم مع ان ادم تعرض عليه ازواح ذريته البر والفاجر
فسماء الدنيا ححيث برى الفريقين لان ارواح اهل الشقاء لاتلج فىالسماء ولا
منهم فكان ال
تفتح لهم انواما ثمرأى فالثانية عسى ويح علهما السلام و هما الممتحنان بالميود اما
عسى عله السلام فتكذنته الهود واذته وهموا شَتله فرفعه اللهواما بحى عليه السلام.
فتتلوه ورسول الله عله السلام بعد انتقاله االلىمدئة صار احلاىلة ثاسيه من الامتحان وكانت

محنته ذبا بالبود اذوه وظاهروا عليه وهموا بالقاء الصخرة عليه ليقتلوه فنحاءالله م نجى

 0525شمسموه فىالشاة فمتزل تلكالاكلة تعاوده <تى قطعت اهره "اقالعندالموت
( وف المثتوى )

حون شغلا تراشعزأبنكار كنا وازلازم امد عتلونوالاربيا
وما يؤر عن سعدد لاسن رحمهالله الدنيا بذلة ملل الى الابذال ومن استغنى بالله
افتقر الايلهناس واما لقَاؤه ليوسف عليه السلام فىالسماء الثالثة فانه يؤذن حالة ثالئة تشبه

حالة بوسف عليه السلام وذلك ان بوسف ظفر بأخوته بعدما أخرجوه بميننظهرانيهم
فصفح عنهم وقال لاتثريب عليكم اليوم الا يةوكذلك نننا عليه السلام اسر نوم در حملة
امقناربه الذين اخرجوه فهم مه العناس وابن سمه عقيل فنهم همانطلق ومنهم منقداه ثم

ظهر علهم بعد ذلك عام الفبعفمعهم فقال لهم اقول ماقال اخى بوسف لاتثريب عليكم
نملقاؤء لادريس عليهالسلام فالسماء الرابعة وهو المكان الذى سماءالله مكانا عليا وادريس

اول امنناء الله الخط بلقم فكانا ذلك مؤزذنا نكمالقرابعة[وهواغاو يعأنه عله لبلاء !اج
اخاف الملوك وكتب الهم بدعوهم الىطاعته حقتاىل ابوسفيان وهو عند ملك الروم حين

جاءه كتاب النى عليهالسلام ورأى مازرأى مخنوف هرقل كسبحل وزبرج لاقمدس امس
نبى
شة حين اصبح مخافه ملك ابن الى الاصفر وكتب عليه بالق الى جميع ملوك
ان
كنا
ا الارض شهم دن | سعه عبى دنه كالتحاثى بالتخقشف وملاك عمان وموم من هاد نه واهدى

| اليه واتحفه كه رقلوالمقوقس ساطان مصر ومنهم تمعنصىعليه فاظفره الله به فهذا مقام
ه
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كبننك كدت النُوَاكبتازائ
همه ثم ذاكر كردد جون بانو زاز كام .٠ همهكالتوييم جو ديده بازكام
© ان نذكره فكلى قلوب © .اوتاأملته فكلى عيون  ©
كزشت باوى «نور فت انود
فكفئه دهز لواعرة ابلأ حون الحشرات :هناجات با

وعظمتلاجرم هركه دروى اديت نابينا كشت باز مصطؤعليه السلام جون ازحضرت
كزشت ياوى  نوارنس نود تاهركه بروى تكريد سنابى” اوسفزود آن مقام
مشاهدات با
اهل تكوين است وابن مقام ارباب ممكين 89لقد رأىمن ايات ريه الكبرى  اوبىالله

لقد رأى مد عليه السلام ليلة المعراج الايات التى كهبىراها وعظماها فأرى متجنائب

الملك والملكوت ماحلايط به نطاق العبارة فقوله مانيات ربه حال قدمت على ذا وكلة
هن للببان لانه المناسب لمرام المقام اوهلوتعظم والمبالغة وإذا لتمحمل على التبعيض على ان

يكون هوالمفعول ويوز ان يكون الكبرى صفة للاناتوالمفعول محذوف اى شيا عظها
| اهينات ربه وياكنون منمزيدة يعنى على مذهب الاخفش وكان الاسراء ليلة السابع

وش ابعر #ناعلية_الاككتر افلىبعنة! الانية مزه مزه التبؤءا قبل «اليجزة
ووالت روات
يفل كارو شالك اناق فيه بالكال نان رعذوا/السوورة اتزلكف البلتة الخامسة املتنوة

على مامس فىااوللسورة قالالمفسرون رأى عليه السلام اى ابصر تلك الليلة رفرفا اخضر
| سد افق السماء خعللسيه وجاوز سدرة الاتهى والرفرفاليساط وهو صورة همته السيطة

|العريضة المبطة بالافاقمطلا لابه عليه السلام فيسفر العالم البسيط ولا يصل اليه الا
| هن له علو الهمة مثله وقد قال حسان رذىالله عنه فنعىده عليه السلام
الهد حم لامنسبى التكاراها

بي

اجارواعتة القعردئ«الجل! املدهوية

.بي

|

عي

ووأ

انلك للقي لوقك "اللزانكة.والكرة مثيم أؤجنة المأوى ونا انان الآعلالاغاق |

وما افلىنيران لعن الطفيان والظم والانوار ويمماحز عنه الافكار ومحارفيه الابصار |
ون ذلك مارآ فىالسموات هنالانبياء علوم السلام اشارة بكل نى الى امس دقيق جليل |
اوالقاسم السه.لى رحمهللنه فىالروض الانف والذى اقول فىهذا
وحالة شريفة قال الاهام ن

ملنت
ا ان ماخذ فهمه ا
ععلبير فانه من عر اللو تؤاهل التديرت شولؤن ان :زأى :انا بعينة

فىالمنام.فان:رؤياه تؤذن ما يشيه من حال :ذلك الى فىشدة اورخاء اوغير ذلك مالنامور |
ننبياء فىالقرء ان والحديث مثلامنرأى أدم عله السلام فىمكان على |
البى اخبر مها اعلا
حسنه وحماله وكان للولابة اهلا ملك «لمكا عنما لقوله تعالى ابى جاعل فىالارض خليفة |

ومنرأى نوحا عليهالسلام فانه يميش عيشا طويلا ويصيبه شدة واذى منالناس ثيمظفر |
عم وهنرأى ابراهم عليه السلام فانه يعت اباء ويرزق الحم وتتضر على اعد انه ونتاله

هلول أؤاغدة من هلك تجائزم ننصرا ومن رأى بوسف عليه السلام فابه يكذب عليه ويظم
وبناله شدة وبحبس بمملك ملكا ويظفر ومن راى موسى وهرون عاهما السلام فانالله
هلك على تاه حمارا عذدا َمل رزائ سامان عايه اللثالام فأيه بلى القضاء اوالملاك اويرزق

أ

3

الجزء السابعوالءشرون
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الزيغ الميل عن الاستقامة اى مامال بصر رسولالله عليه السلام ادنى هعيملاراء  #وما
طنى  ##وما تحاوز مع ماشاهد هناك منالامور المذهلة ما لامخصى بل اثيته اثيانا صرحا
مسقنا اوما عدل 0

العحائب لق اي برؤتها ومن مها وما حاوزها واستدل على ا

يعدمالززيخ.تدنضى.أن.ذلكنقظة ولوكانتإررؤيةتقلنيقلقالمالغناقاةوناالقولآي
جوز  000بالبصر بصر قله فلا بدله منالقرسنةوهى هنها معدومة ( قال الكاشق

لىا به ) ميل تكردجشم محمد عليهيه السلاموخخيياوار القت نلليكلكا وردركد يقت
امغن
ف

ازحديكه مقرر بود تكريستن وبرا درين ابت ستايش أن حضرتست بحسنادب وعلو
همت له ادؤان شك إبرانو التفات بر هبيج درم اندذزاانت كسالك سفعكلتة وديدةٌ دل مجز

مشاهدهُ حمال بىزوال الهى نكشود
وراد يلاهاكلده) ,كل مازاغ
ميرائد براق عرش برواز

|

بده

راغ ,نكاما كودوى بارغ
الحاحلهة ناز وبردهٌ راز

بس برده زشْرديده برخاست ٠ لى,رده بديد آنه دل خواست

وفىالتأويلات التحمية انين الى محقق النى عليه السلام ممقام حقيقة الفقر التكلى الذى

 ١هوا سخازم المفلاق” علاطو

اء/لانهزقل» الفقزا فخرى واى فقر:اعظم وافخم .نان رج

ووم بالوجود الحقيق ويظهر إصفات سيده حتى شَال
| اليد عن وجوده الكلى اللجازى ش

له عبدالله اى لاعبد غيره يعنى مامال بصر ملك الجسمانى الى ماللكدنيا وزيلتها وزخارفها
| وجاهها ومالها وماطفى نظر ملكوته الروحانى الىعالم اخلآرة ونعيمها ودرجانها وقرياما
 ١١وض ابا ثل”اكدالعاوماخض مها ا كليا وبحتاهاكتقيقيا .خروغير قتؤاراءوقسطوارط ع 3شماه
 ١ابول :وات ناوسقاته _وعائك لات الذابلةواضواتك تنزلانه الصفائية وايضا مازاغ عين
(لنثاقية اآومسكل! منزلاته :جكابان :قامهاايشروه
ظاهم! الى الكترة: :الاتاسيةءقات بماكلاقدة .ا
المرتين ولاحاطة علمه بوجود المرثيتين فافهم والاتندم وقال البقلى رحمهالله هذه الااية
فىالرؤية الثاسية لانفىالرؤية الاولى ليمكن شى* دونالله ولذلك ماذكر هناك عاضلبصر
وهذا

من مال “كين اليب

فىحل

الاستقامة

وشوقه الى مشاهدة

ريه اذ  5عل ال ير

ا

,الففضلءعوة كفشفعطالاسبرطار زوافى :عليز السلام ,كجوتن لديل
دونه أواان كان »لب العتراف و
خؤاست

 .اربى انظر اللك أورا بصمصام عيرت لق مال جوابداديد يلس دون ناوان

رده ان .سوال كشت :بغرامت نيت “اليك واديد امد باز دون توت عصطؤ:علية:السلام
| رسيد ديده ويرا توماى عبرت لاعدن عبنيك درةاكلشيانة ا

اى لمذا 3داه

بات |

ديده مارا خواهى ديكر بأكر:بابعاريت كلق دصي مهتر عصابة عرت مازاغ البصر وما |
| طفى برديدة خواد الست بزبان تال "كدت

بنردم حشم خويش وتكشام نيز ٠ ناروز زيإرت نواى ياعرزيز

الاجرم جون حاذ مر حضرت كشتجتمال جولال ذواجمال والحلال ةنا اكناهنة را
)د

سورة النجم
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|ادمكذا:قاله الشبخ ايضنا فكتىاب تاقيم الاذهان وقال تحممالدين رحهالله تفأىويلاته
يشير الى انالنة الءلية التى يسحن ما الحانين العاشةون عن انا نهم فىمقعد صدق
عند هدك مقتدر وفى قوله عندها اشارة الى الهوية الظاهرة بالشحرة الواحدية المسماة

بسدرة المنتهى لانتهاء ارواح الشهداء المقتولين بسيف الصدق والاخلاص ورحٌ الرياضات
والمجاهدات الها اذ يغشى السدرة مايغثى  6زيادة فىتعظم ال_درة :واذ طرف زمان

لوا ةافغناة مناللجلةالمنفية فان ما النافية لايعملمابعدها فيا قبلها والغشيان عمعنى التغطية
والستر ومنه الغواثى وصيغةالمضارع لحكاية الحال الماضية اس_تحضارا لصورما البديعة
اوللايذان باستمرار الغش.ان بطريق التحدد والمعنى ولقد رأى محمد خيرهانبلهند السندزة

وقت ماعشها وغطاها مياكلاتنبه الوصف ولا
( وعشها الوان لأادرى ماهى فسلناحد

ي..ه البان كيفا ولاكما وفىالحديث

من خاق الله ب تطيع ان  ) 55وعنه عايهالسلام

( رأيت السدرة يغشاها فراش من ذهب ورأيت على كلورقة ملكا قأما يسبحالل )
وعنه عليه السلام يغشاها رفرف اى جماعة طمينور خضر وقيل يغشاها فراش اوجراد

)ند بر حوالى' آن فرشتكان طيران ميكردند جون
من ذهب (ك قال الوكاكشقوي

بروامهاى زرين ٠ وقلى يعشاها سبحات انوار الله حين تجلى لهام نجلى احبل لكنها

كانت اقوى مانلل حبث لميصما مااصاءه هالندك و ذلك لان الجبل كان فى هلم الملك

الضعيف والسدرة فىعالم الملكوت القوىوإذالممخر عليه السلام هناك مغشيا عحلييهنرأى
جبراثيلكاغثى عليه <ين رأه فالافقالاعلى لقوة القكينوذاية لطافة الجسد الشعريف
وقبل يغشاها الم الغفير منالملائكة امثال الغربان حين معن على الشحر يعبدون الله
تعالى عندها اويزوروما متبركين مهامازور الناسالكسة وقبل يغشاها الملائكة النازلون

للقاء النىعليه السلام فانهم استأذنوا للقاله فاذنلهم وقيل لاتأتوه بغير نثار غاء كل واحد
منهم يطبق اههن اطباق الحنة عليه مانللطائف مالا محصى فثروه بان بده قربا الله وفى

الملككلئءة لوا نماغطرع_ازابقواال اللهمعنتدعنا/ندى السنناةوثلانا ):يعن سه جز !:ا2لصلوات اسن
وخوام عواقة#العزة شمن نمفوأك نامعمه لايعتزك .بالله يفي وف التأويلات التحمية يشير
االلىتعمظظماهص الامائية والصفائية المالية اللطفية والخلالة القهرية الغاشية السائرة شحرة |
حصى لعدم مهاية مصادرها لان الامماء |
الواحدية المسماة بسدرة المتهبى محيث لاتعد ونلا
حست
لوذه

الحزئيات غير متناهية وان كانت من حيث كليانها متناهية وكان حقيقة العدوة

|

الوصضف يدل على عظمة

ا

مقشيهنستفقوو الكش اعصانها واوراقها

وازهارها

وهذا

اشن الشحرة عنما وجلالة قدرها وكف لاو الواحدية من حيث الحقيقة عين الاحدية ٍْ

ومن حيث الاعتبار العقلى غيرها فافهم جدا لابفوتك الحقيقة ابللطريقّة والشريعة انتهى ظ

وقال البقلى رحمهالله امهمماغشها لان العقول لاندزك خقائق مايغشاها كونت ينشاها |

؟انتالشجرة عرءاة لظهوره سبحانه ماالمافظهوره
والقدمٍازع اط ل الامونك
اله والراسخون فىالعلمشولون بعد علفاتهم ببههامنا به © مازاغ البصر ( 7
لال
الا
انيدل تأوبه ا

الجزء السابع والعشرون
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|“الاحدئ الى االشردياء اجدىالستى عدر الى الى فى سجر كاده لاد الك21
بشحرة الكلزرةلكيت :اظلالهازو اعضاماما فوقحن, :اليكية الع هب الواجدءة .لظيورا
التعينات والتكثراتهنها واستظلالالمتعينات ما بالوجودالعينى الخارجى! نتهى وقالالبقلى ماالرؤية

الثانية بأقل كشفا منالرؤية الاولى ولاالاولى باكشف مالنرؤية الثانية ابن أنت لوكنت
اهلا لقلت لك انه عليه السلام رأى ريه فىلحافه بعد أن رجع منالحضرة ايضا فتىلك
الساعة وماغابقلبه منتلكالرؤية لحة وما ك
ذر سبحانه انان مارأىفىالاولى فالىامكان
وما رأى عند سدرة المتهى كان واحدا لان ظهوره هناك ظهور القدم و الجلال ولس
ظهوره يتعلق بالمكان ولا بالزمان اذالقدم منزه عنالمكان والحهات وكان العبد فىالمكان
والربفىالمكان وهذا غاية فىكال تنزمه وعظم لطفه اذى نفسهلقلب عبده وهوفى الامكان
والعيد فىمكان والعقل ههنا مضميحل والعممتلاشر لانالعقول عاجزة والاوهام متحرة

والقلوب والهة والارواح حائرة والاسرار فانية وفى هذه الايةبيان كال شرف حببيه
| اذوأاللةرابغرئ عند سدرة:المنتيى طن زعلنة .السلوة إنماراءرف الاولى لايكونق البكون
لكمال.علمه بتنزءه .الحق افلما رأء ثالية عل انه لاحجبه ثى” بمن اللديان و .عادة الكيراء
لبيه
اذا رزارعم احا يأنونهتبعه-الى ,ابلذاان.اذا كانكر عابفهفا منالله _اظهار.,كال ح
| وحقيقة الاشارة انه سبحانه أراد ان يعرف حسه متام التناس فليس الام واظهر المكر
نيان يان |الحق :مشنحرة سدرةزالنتهى كابان-مشنجرة العثاب لمومى لنغوف جيه يكمال
المعرفة اذليس بعارف منلميعرف حبده فىالسة ختلفة انتهى ولا أراد سبحانه ايعنظم
©ندها ه اى عند الس_درة #
|لاليارة وبين شرفها قال ع

اق  4والخجلة حالة

| قبلالاحسن ان يكون الخال هوالظرف وجنة المأوى متفع به بالفاعلية واضافةالخنة الى
الملأوى مثل اضافة مسحد اللجامع اى المنة التى يأوى الها المتقون اى تنزل فها وتصير

و تعود الها ارواح الشهداء و بالفارسية مهشتىكه ارامكاه متقيان يامأوى ومكان ارواح
شهداست اواوى الها ادم و حواء علبهما السلام بشَال اويت منزلى واليه اويا واويا عدت

واوبته نزلته سنفسى والمأوىالمكان قالحضرة الشيسخ الاكبرقدس سره الاطهر آعدلميه
السلام اتزل منجنة المأوى التى هى اليوم مقام الروح الامين جبريل عليه ال_لام وهى
اليوم برزخ لذرية ادم ونزل الها جبرائيل منالسدرة ينزول ادم وهذه النة لاتقتضى
الحاود لذاءها فإذلك امكن خروج ادم مها ولذلك تأثر بالاشتياق الى ان يكون ملكا بعد

د الملإئكة .له عزون

ابلس اياه بو زتغدى

ل
عر ا
لخاود رغة فنا جقلووداليقاء مع تحي

 0التى ا الع  0 01 00 0-0ا 65
الخروج منها اذلاسبيل الكون والفساد الها قال تعالى فووصف عطائها انه غير مجذوذ اى
غير منقطع انتهىفالمنة البىعرضها السمواتوالارضارضها الكرسى الذىوسع السموات

والارض وسقفها العرش المحبط فهى محبطة بالجنان الغان ولبست هى المْنة التى اأزل مها

سؤرء  زان

ه 85©# ٠٠١
لذسهدرة
اسرى بالتى عاليلهسلام انتهى الى السدرة فقيل لاهه

سْهى الها كل احد خلا ١

مَنَامتك عل سنك يعبى ميرد بذن هسكن از امت نوكه رفته باشد وسنت تو فال ١

كمب ا'نهسادرة فىاصل العرش على رؤس حملة العرش و الها يهى الخلائق وما خلفها

غب لايعلمه الاالله وباجملة هىشحرة طوبى وقال مقاتل السدرة هى شجرة طون ولوان |

ِلآ وك مجه وطاق عَلنْ ساقها حق ادركه الهرم لا'وصل الىالمكان الذئ .ركب هنه |
تحمل لاهل المنة الحلى والخحلل وجميع الوان الغار ولو ان ورقة مها وضءت فىالارض

لا'اءت اهلها قبل اضافة السدرة الى المتهى اما اضافة الشى” الى ٠كانه كقولك اشحار
البسّان فالمتهى حينئذ  3لانتعداء ملك اواضافة المحل الى الحال كقولك كتاب الفقه
والتقدير سدرة عندها «ناتلهىعلوم اواضافة الملك الى المالك على حذف الخار والجرور
أ ساراء السو اليه وهو الله تعالى قال الى كرابلمانبى واضافة السدرة الكياهضافة الببت
اللهاللتسر لت والتعظم وقال بعضهم المرثى هوالله تعالى يعنىان حمدا عليه السلام رأى ريه

علّةاتخرى يمنعركن ك5كمموسىميتان وفيهاشعار بأنالرؤية الكثاانليةركؤانيتةالاولى
نزول ودنو فقوله عند لامجوز انيكون حالامنالمفعولالمراد بالهلهتعالى لااللنهتعالى منزه

عنأن نحل فوزمان او مكان فهو متعلق برأى يعنى اله عليه السلام رأى ربه رؤية ثانية
د ركان كزاق الغا وهاكففاا !لا ابوط رونت الاليموقل ناذا كلك رابك
الهلال فقيل لك ابن ربت فتقول عند الشحرة الفلانية وجعل ابن برجان الاسراء
مرتين ٠ الاولى بالفؤاد وهذه بالعين ولماكان ذلك لايتأنى الا بتنزل شطع مسافات البعد

التى هى الحجب ليصير به بحيث إراه البشر عبر قوله تزلة اخرى وعين الوقت بشعيين

| المكان فقالعند سدرة المتبى كا فتفسير المناسبات و(روى ) وعكنيع عن بكالماحبار
ور

 05لحري عقالية ااه ختتاواعر اتراعق ران اؤراء مد نا

ةذا
السلام فلما بلغذلك عائشة رضى الله عنها لت  0در جلدى منهبيةه

لهايااالممؤمنين لبس لهاولله تعالى وه لز

الفزك متالك لاسا

الكلام فقل

لذا الذوم

الكارم عذنلك قال رأنت غير انل نازلا فىالافق على خلةة٠وصورنه انتهى ا
 1شؤاده مرتين ٠ شول الفقير للا كان هذا المقا م لاحاو عصنعوبة و احمال و تأويل

كفروا مناتكرالمعراج الى المسدد الاقصى دونه بصالاللقطهى وهو قولهتءالىسبحانالذى

اسرا يعبده ا وَضَللوًا امنكراء الى ماقفوقه لشؤثة بالخير المشهور :قال الشيخ الاكبر
قدس سره الاطهر ان معراجه عليه السلام اربع وثلانون مرة واحدة مجسده والاق

بروحه رَؤْيا رأها وفىالتأويلات الاحمية يشير الى رد استعجاب اهل الحجاب شهود النى

غلهُ الذلام الضرةٍ الالهية فالظاه الكونية.والغخالى الغبية وأنى لهم هذا الاستعجاب
والاستغراب وما قبدء فى حضرة دون حضرة وفى مشهد دون مشهد بل شهرة وعلابية
صرة بعد مرة وساعة بعد ساعة بل مااءتحب ظة منه تعالىومافاب عنه لحة مرة شاهده

به فىمقام احد نه شاه عنه ولزلة عانه فى مقام واحدنه بالنقاء به عند تزوله مانلمشهد |

روح السان -6١1- اسع
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فىصميحه قال ابن عطاء امعاتقد القلب خلاف مار ن اهلعين وقالليس كل هن رأى
سكن فؤاده :اهدنرا اكذاهلعيان قد يظهر فيضطرب السير عن .حمل الوارد عليهوالرسول
عليه السلام كان مولا فا فى فؤاده وعمله وحسي4

وهذا

ونظره

بدل ع

صدق

طونشه

أرونه علىمابرى  6آيا مجادله مكنيد با حمد براه ديد درشب
وحمله فا شوهديه 8فع«ا
معراج ومحادلة أ بودكه صمت

بدت المقدس وخير كاروان خود بر سيك بل * وقال لعضهم

افتحادلوبه على رؤية الله تعالى اى أن رسو لالله عليه السلام رأ الله وم عاد لونه ففذلك

و يشكرونها وفى التأويلات التحمية يشير الى مماراة الحتحبين عن الحقبالخلق ومجادتهم
ف شهود الخلق م ندون

الحقيقيقة

قىلقيامهم فى مام الكناة الاعتارية من عبر شود
الج

اذت] الله وايا>سن عذاب جم

يوولقّد 3

نزلة اخرى

الاحتحاب

* الضمير الارز 1

ومن ده

الوح ده

لهب النار والالهاب

طيريل ونزلة منصوب

تصب الظرفالذى

هو مرة لان الفعلة اسم الكرة املنفئن افكوانك رول لككقه] وائكى "وباس لقذاا زا ,عد
جبريل علهما السلام على صورته الحقيقية مرة اخرى من النزول وذلك انه كان للنى عليه

السلام فىليلة المعراج عرّحات "لأ لة'التخففك مانعداد الضلوات اللفزواضة فكوق لكل
حة زلة فرأى جبرريل فىبعض تلك التزلات  8كاك سدرة

المنهى 6 6

مقامجبر|ثيل

وكان قد بتىهناك عند عىروجه عليه السلام الىهسةتوى العرشوقاللودنوت املة لاحترقت
قال عليه السلام رأنته عند

سدرة

المنبى عليه سمائة جناح بتنائر مله الدر و الناقوت وعند

| تجوز اينكون متعلقا برأى وان يكون حالا منالمفعول المراد به جبرا ثيل لانجبرا ثيل
للكوانة لوقا نوز أن براه النى عليه السلام فىمكان خصوص

وهو سَدَدرهة المنمى وض

شحرة نرق فىالسماء ال_ابعة عن يمن العرش تمرها كقلال مر وورقها كا ذان الفرلة
| نبع مناصلها الامارالتىكرذها الله كفتىابه يسير الراكب فىظلها سبعين عاما لاشطعها
ا والنتهى مصدر هيمى يمنى الاتهاء ما قال الز مخشرى او اسممكان يمعنى موضع الاتهاء
ك* نفاىمتبى الخنة أوقل نتيئااما الملائكة ولا حاوزوتما ا
| اذا  :حاوزها

ا  5ان

فاط د

5

لاعاوز ها غبره فاعللاها

خواص الآمة بقن

ا ال

مع النى عله البللام

أ

ا الى مقامها مخصوص  4كيدا الملاوكة 5

وول الناذتكة

كالوسياة لندناهاه لسارم

فىحنة عدق دون أن حاوزوا

ون  2ال

فالسدرة بدون أناعقدوا

| الى ماخص به منالمكان وقلل اليا لتهى عم الخلائق واعمالهم ولا يلم احد ماؤراءها

2
و
2
ك
5
2
و
ر
2
و
و
و
2
ل
م
و2

| وذلك لان الاعمال الصالحة فيعليين ولا تعرج اله الا على بد الملائكة فتقف عندها

ك|وقوف الملائكة هذا بالنسية الى اعمال الامة واما خواص الامة فلهم هن الاعمال مالا
.شف عندها بل >اوز الى عالم الارواح فوق مستوىالءرش بل الىماور آءه حلياثيعلمه
| الاالله فثل هذه لصالحات الناشئة خعلنوض :قوق خاوص العامة لنت نيد الملائكة اذلا
يدخل مقاءها احد وقيل ْهى المها ارواح الشبداء لانها فىيارض الْنان او ينتهى الها
مامرط من فوقها  ,نالاحكام وإضعدانمات

الاءزالانناروع "ن الن هيرة رضىالله غَنةيلا

(أشرى)”

© 2 "+م
رؤيةالله هنا بالعين لغير مد غير مسل ايضا انتهى قال ابن الشييخ اع

لجو |لنلته
ان رؤيةالله تعالى |

جائزة لان دليل الواز غير سرك ق ,الامخرة ولان مذهب اهل السنة الرؤية بالاراءة أ
ان  12وان حصل من ١
لاشّدرة العيد فاذا حصل العلم بالدق 1من طريقاليصر كان وق ةلنا

طريق القلب كان معرفة واللهتعالى قادرعلىان ماحصللعلم مخلق مكدالرمعلوم فىالبصركا قدر |

ان يحصلهملق مدرالمعلوم فىالقاب والمسألة مختلف فها بينالصحابة والاختلاف فىالوقوع /

بم فى اعلنانفاق على الواز انتهى وكان الحسن اللصرى رحمه اللهمحلف بالله ان محمدا |

رأ »هله اخزاج وى ) النقاش :اعلاننام :احد رةه اله قال انا :اقول مخديث أ
ان عباس رضىالله عنهما بعيئه راه راه حق انقطع فس الامام امد ه كلام سرهدى

ىقل بشنيد خداودد جهارا بى جهت .ديد
دران ديدنكه جيرت حاصاش .ود٠ . دلش درجشم وجشمش ددرلش بود
1
قال بعض الكبار الممنوع منرؤية الحق فىهذه الدار اما هو عدم معرفتهم له والافهم

برونه ولا يعرفون اله هو على غير مايتعقل البصر فاللق ححاب عليه دا مافانه تعالميجل
عنالتكييف دنيا واخرى فافهم فهم برونه ولا رون وا كث من هذا الافصاح لايكون |
التهى ٠ اولفلقير ثمانالله جل عن الكيفية فىالدارين لكن فرق بينالدنيا والاآخرة |
كثافة ولطافة فان الشهود فىالدنيا بالسر ارد لغير نينا عليه السلام محخلافه فىالا خرة
فان القلب شقلب هناك قاليافيفءل القَالب هناك ماشعله القلب والسر فىهذه الدار فاذاكانت

لاطالفةنجىسعمليه السلام تعطى الرؤية فىالدنيا فاظنك بلطافته ورؤيته فىالا خرةفيكون
ديل للضبود فىالداررن حيث رأى ره بالسر والروح فىصورة الجسم قالفىالتأويلات

النحمية اتحد بصر  0وشت ملك وراع جمبرز ملكو باطناحاتيزوحت اشينه
الناطن ناف نيصر ٠

ظاضص الحق من ح.رث اسمه الظاعي قاع بأحدية جع القوتين

الملكونية والملكية القيقة امعة المتعيئة جميع التعيناتالعلوية الروحانيةوالسفلية المسمانية
معاطلاقة فىعين لعيئه المطلق عن التعيى واللاتعين والاطلاق واللا اطلاق اتهى ه_ذا

ولس ورآء عبادان قرية وقال اليقلى رحمهالله ذكرالله زؤية فؤادء عليه السلام ولم يذكر
العين لان رؤيةالعين سر ينه وبين حبيبه فلم يذكر ذلك غيرة عليه لان رؤية الفؤاد عام

ورؤيةالنصر خأاراء ماله عيانا.فراه ءصارلذيع كان مكحولا نور ذاته وصفاته وبق
فيرؤيته عبانا ماشاءالله فصار جستمه جميعه ابصارا رحمانية فرأى الحق مجميعها فوصلت

الرؤية الىالفؤاد فرأى فؤاده حمال الحق ورأى مارأى عينه ولم يكن بيزممارأى بعينهوبين |
مارأء افؤاده ,فرق فال الحق الاهام.وكشف العبان شوله ما كذب الفؤاد مارأى حت |

لها نالعاو ز تااراق الفؤاق لقر» از بيصبره افع سدق .قلبه فيان رام من .لقان .النبى
هصره بالظاهى اذكان باطن حبنيه هناك ظاهى' وظاهر .باطنا جميع شعر انها وتذراات !|
(ْأب
|وجوده وليس اك

الحق محاب للعاشق الصادق أن إغيب 0002

يوي

| فبالغ الحق فىكال وؤية حي
-دنه و كذلك قال عليه السلام رأيت دبى لعيفى ويعلى دوا"

|
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وَامكاتحات الشول والنهو !الوماوم٠ مول النعرا .لاسك "ان هااؤخى البم ,عليه السئلاء
ووالاحكام والشرائع وقسم اداة الى الخواص
تلك اللدلة على اقسام قسم اداء الى الكل ه

 .وهو المعارف الالهية وقسم اداه الى اخص الخواض وهو اللقائق نوتائم العلوم الذوقية
ونالله المشاراليه بقولهلى
وقنم آخر بتىمعه لكونه ثما خصهالله به وهو السر الذى بينه بي
معاللدوقت ال فانه محل مخصوص وسر مكتوم لافشى وهكذا كل ورنته فان لهم نصيبا
منهذا المقام حيث ان بعض علومهم رنحل معهم الى الا خرة ولا بوجد له محل يؤدى

اليهاما لكونه خمصنائصهم واما لفقد ان من يستعد لاداثه وذلك نحسبالزمان ولذا جاء
 2فىالاولين ويتق معه الرسالة وقليملها احد منامته لعدم الاستعداد فهم اولفتأويلات

التجمية فىهذه الايةيشير الى انالله تعالىهنعقام حمعيته الجامعة جميع المظهريات منغير
واسطة حبريل وواسطة مكائيل اوحجىاوتحلى فىصورة الوجى لعبده المضاف الىهاء هوبته
المطلقة محقائق مقنتضى حكم الوحدة والموحى به هوان وجودك يامحمد عين وجود
المتعين بأحدية حمع حميع الاعيانالظاهرة المشهودة والحقائقالباطنة الغبية المنقودة فىعين
كونها موجودة مطلقا عنهذا التعين والإع والاطلاق مكاذب الفؤاد مارأى ٠ اعلم
ان المرئى اكنان صورة جبريل عليه السلام فالرؤية منرؤية العين وان كان هوالله تعالى

على ماذهب اليه البعض فقَد اختلفوا فىانه عليه السلام رأىالله تعالى ليلة الاسراء شلبه
ابد
ؤكذ
فما
لى
اونال
اوبعين رأسه فقال بعضهم جعل بصره فىفؤاده فرأه فىفؤاده فيك
شازأء' الفوا”أئ لاقل افؤاد لان :مارابته اهاجتل سافنا والةلشوكالئن غأئك با اتدى
الرب تعالى بلتيقن ان مارأء بفؤاده حق تبح وقال بعضهم رآء بعينه لقوله عليه السلام
انام عمق عوكترة التكاوة نازغظ او الثاؤنة رؤقو لسغل »"الكلام “راث رما اهدق نوراه

نواد اللزائلية بالقاتع رقن زاك« قعوقة

ْ ا شه آل اولكو بواكلاحة وف لاد وار

فقىابلة الكلام يدل على رؤية العين لان مومى
| على غيره ٠ شول الفقير اراد الرؤية م

| عليه السلام قدأ لها ومنع منها فاقتضى ان فضل الث عليه السلام عليه با ملع منه وهو
| الرؤية البصرية ولاشك ان الرؤية القلبية الخاصلة بالانسلاخ يشترك فها جميع الانياء حتى
ا الاولياء وقد -2

َّ

ان بلدرارام

ريه لعل

0

قله حن

م

0

فىالطور

مخشيا عليه

وحملها

ا

| زيادة المعرفة لامجدى نفعا وكانت عائشة رذوالله عنها تمول هن زعم بأن ممدا رأى ربه

| فقد اعظم الفرية علىالله قال فىكشف الاسرار قول عائشة نى وقول اعبنياس بأنهرأى
اثبات والحكم للمثبت لالاثاتى فالنا فى اعا نغاه لانه ليمسمعة والمثنت اعا انيه لآنه س_معه
ْ وعلمه انتهى وقول انى ذر رضىالله تعالى عنه للنىعليهآلسلام هلرأيت ريك قالنورابى ا

|:آراه:بالنسشة الى ْرد”الذاتا عالننست-والاضافاتا :ا النورا الحزدا لاامكن رؤيتة عل

فاشبق :حقيقه وقال :فوخين المعلى .ولا بثت“مثل هذا :اى :الزؤية “بالفين :الا بالاماعفى
“كعك الاسران ال تشع رأه قاب دون عبنه وهذا خلاف المئةوالمذهب الصحيح انه
ولقكوائي) ميل ازوف عزنا عقاردا وقطتد
عليه الشحلام *رأى< لاد رعق رأضله :اين ا

١

رقي(

<

ر[دم دوم اك

امف

سورة

2

الحم

اى حمد نا وآانت وما سوى ذلك خلقته لاحلاك أن حضرت

عليه السلام درحجوابؤرهوديد

ات

نا وما سوى

ذلك

راكع

لاجلك سوم 5

أهتبو

ظاعك مجناى :صن رارندار واعضيان يتيز رؤز ند_طاعت ابشعان بضرائ منست ,ومعصيت

ايشان مَضًاى مبنين انحه .برضاى مناز ايشان نابت شود ١كرحه !بدك وبا قصور دود

قبول كم زبراكه كرعم وائجه هضاىمناز ايشان دروجود ابد اكرجه بزرك ووسيار
د عفو كم زراك رحيمم ٠ وقبل اوحىاليهانالنة محرمة على الاساء حتى تدخلها

ايليكسنا منالخاق فليس بأندهم ثى” وأجعل بتك
وعلى الاثم حتىندخلها امتك وق
جرءك الى ولا مجعل قلبك معلقا بالدنيا فا .:ماخلةتك لها وقيل اوحى اليه الم |
مهى فان م
محدك ينها وى الى قولفزؤارقنايلك بذ كرك_وقئل أوحى اليه أم:انلرسول اط غير
واسطة جبريل وقبلا و حى اليه عس ماشْدّت فاك ميت والحيش من٠شئت فاك مفارقه واعمل

ْ ماشْكُت فالك محزى هه ( وروى ) انه عايه السلام قال شكا الىالله ليلهالمعراج هن امقى ٍْ

| .شكايات ب «.الاولى ل اكلفهخ عمل الغدوعم يطابون منىرزق الغد ٠ والثانية ألدافع ا
ارذاتهم الىعبر هم ومم يدفعون حملهم الىغيرى ٠ والثالثة اهمأكون ررق وشكروث
غير ى و ونون مبى ويصالحون

خاقى ٠ واارااعة

ان الع ل

وانا المعز وحم

يطدون

|

1

منسواى  ٠والخامسة الى خلقت النار لككالفروهم محتهدون أن يوقعوا أنفسهم فيا قال
قل لامتك ان أحيدم اجدالاحيناه اليكم فانا اولى به لكثرة نعمىعليكم وان خدتمادا
مناهل السماء والارض فأنا اولى بذلك لكمالقدرنى وان 1ثم رجو احدا فأنا اولى
فدائكم اياه فأنااولى بيه لان نكم
كلاق رإعبين غادى .وإن نم استحييتم ملنحاح
ا

اللفاء ومنى الوؤاه وان

اثرم احدا

0

وانفسكم فانا9

ذلك

لآق

معبودك وأء

ا صدقم احدا ففوعده فانا اؤيك بذلكلانى أنا الصادق وقبلاوحى الله اليه ياعمد +أكز

| مال نامتك لثلا يطول -مب امهم فىالقيامة ولم اطل اعمارهم اثلاتقسو قلوهم وماؤأهم |

بالموت لثلا يكون خروجهم منالدنيا بدون التوبة وآخرمم فىالدنيا عنالا خرين اثلا
ا يطول فىالقبور سيم

قال لعضهم ان مااوحجى اليه مسر

فىالاخمار

ولطة 7

ره الروايات

|

| مناهوال القيامة وغيرها ولهذا قال عااليسهلام اوتعامون ماأعيلضحك م قبلا وليكيم
ا

قال جعفر الصادق رضوالله عنه فار الى عيده ا

بلا واسطة “م٠ بيهو بيه

سرا الى قليه لايعل به احد سواه بلا واسطة اى فىالعقى حين يعطيه الشفاعة لامته وقال

البقلى اعهماللهمر ذلك الوحى النى على جميع فهوم الخلائق مانلعرش الى الثرى شّوله
مااوحى لابه لنيين اى ثى” اوحى الى حبييه لان بينالحب والحيوب سير لا يطلع عليه
| غيرها واظن انه لوبين كلةمتنلك الاسرار  5:الاولينوالا خرين لمانوا جميعا من نقل
ذلك الوارد الدى
3-5ملكو

ورد هنالحق

علىلى قاب عيده احثتمل ذلك ١

 0اياها وأولذذالك

عليه السلا ودوة |

 0لجااعاراناء ي عحجب وةابسرراز
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فىالحقيقة دون هذه المعانى كقوله ثمدنافتدلى انتهىفالمعنى ثمدنا الجبار ارلبعزة فتدلى
اى زاد فىالقرب حىتكان من تمد عليه السلام قاب قوسين اوأدتى فعنى الدنو والتدلى |
الواقعين.مناللهتعالىككمى :الول مته الى +السهاء الدنيا_ كلالبلةىقلت اللئل+الاخما وهنو |
ان ذلك عند الاهلحقائق مقنام التتزل معتى انه تعالى سلعلف بعياده ويتنزل فىخطابه لهم

فيطلق عنلفىسه مايطلقونه على اشهم فهو فىحقهم حقيقة وفىحقه تعالى يجازم فىانسان
الءيون قال القاضى ١والفضلفى كتاب الشفاء اعلم ان ماوقع فاضافة الدنو والقربمنالله
اوالىاللة فليس بدنو مكان ولاقرب مدى بل كذرنا عجنعفر الصادق لس بدنو حد
05

النى رهينه وقريه منه ابانة عظم منزلته وتشريف رسته واشراق انوار معرفته

ومشاهدة اسرار غيبه وقدرته وهنالله لمبهرة وتأنيس وبسط وكارام قالفىفتم الرحمن ظ

فن جاعللضمير عائدا الىاللهلاالىجبريل عهلذىا كانقولهفكان ال عبنارمةاعينة
القربٍ واماف الحل واتضاح المعرفة والاشراف على الحقبقة منمحمدعلمه السلام وعيارة

| احابة الرعبة وقضاء المطالب قرب بالاجابة والقبولواسان بالاحسان وتعحيل المامول فاوحى

الع عيذه هاانض قال فوالاسئلة المقحمة احمل ول باسيرء لانه كان يطول ذكر جميع

مااأعحن اليه قنكز ةا لكوينرا قسراش  11النتمتزل فقال<فوسل لامها انيقالت
الشيوخ سترالله بعض مااوحىالى عيده مد عليه السلام عنالخاق سترا على حاله لثيلطالع
نخواص محته ومعرفته وعلو درجانه اذين
عليه عيره فان ذللاكسَعلق بغيره واما ذملك
الاحبابٍ بمجرى نمالاسرار ما
يلطالع عليه ا“لجاانبٍ والاغيار قال عليهالسلام لى وقت
| مالعله لايطلع عليه ملك مقرب ولابى مرسل وسمعت الشيخ ابا على الفارسى رحمهالله
شول فىهذه الا بة قولا يطول شرحه وقصاراه برجع الى انه تعاللى سئر بعض مااوحجى

| الى سه عنالخلق لما على ان علدمم ذلك يفتر اعلنسير فيصراطالعبودية اتكالا علىمحض
الردوبية ولهذا قال عاذ ءن جيل رضى الله عنه حمث قالمعاذ «اخيرالناس بذلك يارسولالله

فقال لاتخبرعم بذلك لثبلتاكلوا انتهى
ن
اذى
يكل ا
تافيكم لازا الاف
لاىهاافغلة)
ىتن
يجا:ااالخسزع

وزاللثا عند كرام الناسمكتوم

قضداع مفتاحه والباب مختوم

وقبلفي بينالحبين سيرليس فشيه ا0بع#دد قول ولاعمللخاق بحكبه
ن+ي لأيغجسانم قنرق لزيقابايل» تلد الهاي تإنسنؤوااعيو» ووالطوارين الابدالية بال

جاادعد

هد

)ى كه مناز عشق نو دارم حاصل ٠ دل داند ومن دانم ومن داتم ودل |
رلد
دوقب
(
(قا(ل لاكشفوط)ل للها كوانته كراوالع! اانلذنت  5تعرض أن وحى تكلم ودر رده
بكذارم وحمبى كوبند انجه ازان وحى درجنزى ويا اثرى بمارسيده ذكر ان ه.ج
فصان بدارد ودامانت بسيار واقع شده ودر نفسير جواهص على عام يافته اسه وحه

اختصاض نبىابذ اول انكه مضمون :وحئ ا«بوندكه يامحمد لؤلا ان احب'فعاسة امك
لمأ حأسدموم اه
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خدهت .يافته بود  5-0بره در وظيقة خدمتافزود ودر سحدة وعدهُ قرب نزهست له

اقربمايكون العبد منربه أن يكون ساجدا فكان قابقوسيناوأدنى كنابتست اجا ركد

قربت وتقرير محبت وبواسطة قرب بافهام درصورت كثيلمؤدى شدهجه عادت عظماى
عرب ان ببىودمكه جون تأاكد عهدى وتوثيق عهدى خواستتندى كه بغض بدان راه

نيابد هيك ازمتعاقدان كان خود حاضر ساخته بايكديكر الضمام دادندى وهردو سكيار '
قبضتين را كرفتة ككن
ان كشده  :باشاق بك تبرازان بد اختندى وابن صورت ازايشانُ
2-9
:
1
1
1
| اشارت براقن
امخ

ليذ  2موافقت كلى مبان ماحقق بديرفت ومصادقت وامحاد اصلى

بروجهى بوت يافت كه بعدازان رضا وسخط بَى عنن رضا وسخط أن ديكرست يس

 5درين ابت باعنايت أمعننى مؤدى شده كهحبت وقربت حضرت بيغمير باحق
سبحانه وتعالى عثابه” تأكديافتةكهمقبول رسول مقبول خداوندست ومردود مصطق
ااشارت
صردود دركاه خداست وعلى هذا القباس وتزد محققان د

نفس هقدس اوعدك ١

وسين «قام روح مطيباو أدتى فونه تزاسمتوواو
و|ندلى متزله” مدطلهراو فكان ققاب
وتح
ربحس
ويزل
|نفس او در مكان خدمت بود و دل او دره
و

او درمقام قربت وسراو

در ماسة مشاهدت شبخ |بوالحسين ورى را قدس سره امزعنى ايبن أت بر يديد |

جواب داد جانىكه جبرائيل تكنحند نورى كست كه ازان سخن نواند كفت
خيمه رون ززدحدود

وجهات

لت
غزلكة فى ااؤوااديؤ كد

|

٠ برده اوشد سق نور ذات

كشت
4ف رنفاق انراد ان تكور

كلدت كان ود مود إرده عاق ء* زعراقة  713ازان رده باز

|

وددل على ان ضمير دنا يموداليه عليهالسلام انه قال فى زواية لما اسرى بىااللىسماء قرجى |
وفحني

كان قز إوبعة الكقناك قوشين او"أدق قل  1.قدا عات ,انتك ,اهو الام |

لاف الام عندهم اى بوقوفهم عخلبىارحم ولاافضحهم عند الاثم اتأخرهم عنهموقال

بعض الكبار ثمدنا اشارة الى العروج والوصول وقوله فتدلى الى النزول والرجوع وقوله |
فكان قاب قوسين عنزلة النتبحة اشارة الى الوصول الى عالم الصفات المشار اليه شَولهتعالى
الله الصمد وقوله اوأدنى اشارة الى الوصول الى عالم الذات المشاراليه وله تعالى الله احد

ففصورة الاخلاص غاصل المعنىثمدنا اى الى الحق مالنخلق فتدلى االلىخلق منالحق |
فكان قاب قوسين فىميئمة الوحدة الواحدية الجامعة بين شبادة الصفاتو الخاق وبينغيب |
الذات والحق اأودتى فىالوحدة الاحدية امختصة بغس ذات الحق واذن هنا امران »٠
الاول الوصول الى ممثمة قاب قوسين وذلك بغفناء فىالصفات فققط ٠ والثابى الوصول الى

مسنية اوأدنى وذلك غناء فىالصفات والذات معا فياسنرالله النزول والبقاء يكمل الامى |

فىهاتين الجهتينولعمرى عنيز اهل هذا المقام جدا وقال بعضهم ضمير دنا االخىره يعود
لشافسرار دنو الله من العبد على نوعين| حدها باجابة الدعوة واعطاء |
الىاللة تعالىقال فاىك

المنبة ورفع المنزلة كا فىقوله فانى قريب أجيبٍ دعوة الداع اذا دءان والثانى بمعنى القرب |

الجزءالسابع والعشرون
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منهما صعانحيه وقبل قدر ذراعين ويسمى الذراع قوسا لانه سّاس به المذروع اى ّدر

فميكن قربا قرب التصاق ولا بعيدا محيث لابتأنى معه الافادة والاستفادة وهو الحد
المعهود فىمجالسة الاحاء المتأدبين  اوادنى  64اى على تقديرك الها الخاطبون كافى قوله

ذلك
اونزيدون فان التشكيك لابصح عاللله فأولاشك هجنهة العباد ماان كلة لكعل
فىمواضع هنالقرءان اى لور اها راى” منكم لقال هو قدر قوسين فىالقرب اوأدنى اى

لالتبس عليه مقدار القرب والراداى منقوله ثمدناالمرقوله اوأدنى تثيل ملكةالاتصال
ومحقيق استاعه لما اوحى اليهبن اليمد الملبس وحمله بعضهم على حقيقته حيث قفاكللما
دنا جبريل من الى علمهما السلام انقصفلما قرب منه مقدار قوسين راه على صورثه التى

كان براه علها فسىائر الاوقات حتى لايشك انه جبريل وهناكلام آخر حجى” بعد هام
الآيات  8فأوحى »*اى جبراثيلهفالىعبده 6#اىعبدالله تعالى واضماره قبلالذكر
لغاية ظهوره م فىقوله تعالىمائرك على ظهرها مندابة اعىلى ظهر الارض والمراد بالعد
المثمرف .بالاضافة الىالله هوالرسول عليه السلام كافىقوله تعاللى سبحانالذى اسرى يعبده

هل ما اوحى » اى مالنامور العظيمة التىلاتنى مها العبارة اوفأالله حينئذ بواسطةجبريل
8ذمباالفؤاد  #اى فؤاد مد عليهالسلام وما نافية موارأى * #ماموصولة
مااوجى ك
وعائدها محذوف اى مارأه ببصره هن صورة جبريلاى ماقال فؤاده لما رأه لامعرفك ولو
قالذلك لكان كاذبالانهعرفهبقلبهكارأهسبصره قالبعضهم كذب مخففا ومشددا بمعنى

واحد وقالبعضهم منخذف كذب جعل مافى موضع النصب على نزعالخافض واسقاطه
اىما كذبفؤاده فها رأه ببصره اى لمفَيله كذيا وانما يقولذلك انلوقال له لااعرفك
ولا اعتقد بك  8أفتارونه على مابرى » #اى اتكذبون مدا عليه السلام فتجادلونه على

اأبعد ماذاكر من احواله.المثافنة
مابراه فعابئة منصورة جَبريل فالفاء للعظنت على محذوف و
للمماراة فمارونه فالفاء للتعقب وذلك ان النىعليه السلام ما اخبر برؤية جبريل تعحيوا منه

وانكروا والمداراة والمراء اللادلة بالباطل فكان حقه ان ستعدى بفى هال جادلته فىكذا

لكنه ضمن معنى الغلبة فتعدى تعديتها لان الممارى بنّصد بفعله غلية الخصم واشتقاقه من
لناه دن المتحادلين عرى ماعند صاحبه شَال مريت الناقة مريا مسحت
مرى الناقة ككاأ

ضرعها لتدرو مريت الفرس اذا استذرجت ماعنده من الحرى إوغيره ٠ سول الفقير كان

الظاهى ان َال علىمارأى وجوابه انهلماكاناثرالرؤية باقباصحان َال برى وايضا
ان رؤية جبريلمستمرة الى وقت الانتال ولو على غيرصورته الاصلية وقالالحسن اليصرى

مال القدرة
| رحمدالله وحماعة علمه شديد القوى اى علمه الله وهو وصف منالله فكسه
| والقوة ذومية اىذواحكام الاهمور والقضايا وبينالمكان الذى فيه عامه بلاواسطة فاستوى
ا اى 5

عليهالسلام وهو بالافق الاعلىاى فو قالسموات ثمدنا* يس زديك  7-25حضرت

ا عمد نحضرت احديث يعنى هقرب دركاه نعلت كفي عكانت ومنزلت نه عمزل ومكان

فتذلى  بسن' اازوتول كن بدى -شتخدة يدعت إاوقد نخدا دور حون ابنتس ناف وإبوانزلعله
خدمت)
(

هشالف >:

سورة النجم

|سم بالبال الهاها اهلنله تعالى :لاتسملا بوتاملا إن النىعلية بالسلامانما عزج ليلة.الاسراء |
بالفناء التام لوذا وقع الاسراء فىاللالى الذى هو ٠ظهر الفناء دون المار الذى هو مظهر /

| البقاء وكان مات الفناء سيعا عصلىىاتب الاماء السبعة الآتخىرها القَيوم القهار وللاشارة
الى هذه جعلت منارات الحرم المكى سيا لان سر اليقاء اتما ظهر فىحرم النى عليهالسلام |

| انار جلت ون زا ادوداكن وعتديهر تلكا الاقابها لك اسايةا لماز الاق الخاليية الاقلة عق أ
نافد ااارارتكك لابه الشاام وكرو حدمو تللعا الاماى!البيلة تماثة بعل جيه |
علجامااالهالاسيان اللسو تع ادي زجعا فكؤن عتوعها يقن السب سبعليائة ولياكان |
| جيريل دون النى عله السلام افلىفناء تلحمجاوز تلك الايلة مقامه الذى هو سدرة المنمهى
حتى قال لودنوت اكلة لا-ترقت وتجاوزه النىعايهاللام الى مستوى العرش وقهره وغاب

عليه فىذلك فانتهى سير جبريل الى الاسم القيوم فصار مقهورا نحت سير البى عليه السلام
كاافنىه وقائما بوحيه لاقلوب واذاسمى بروح القدس الحاة القاوب بوحيه عياة
وقمائم
أ الكيكا :بالارواح فلههتنلك الاجنحة السيعماثة سهائة صورة ومعنى وانتهى سير النى

| عليه السلام الى الاسم القهار فصار ماحصر الكل مزدونه فله سبعمائة جناح معنوية فظهر
| النقوة النيوية ازيد منالقوة الملكيةلاما القوة الالهية وقد قال تعالى بدالله فوق ابدهم
وان كببعل لكزن من الايدى اها ستفد الد والقوة من بدالتىعليه السلام وقونه فاعرف

ذلك وكن :املنموقنين :و9هو بالافقالاعلى 6حال من فاعل استوى والافق اهلىداثرة
التى تفصل بين مابرى هنالفلك وما لابرى والافق الاعلى مطلع الشمس  5ان الافق
ا'لدانى مغرنها والمعنى والحال ان جيريل بافق الشم.س اى اقصى الدنيا عند مطلع الشمس
وبالفارسية وبكنارةٌ بلند تربود از اسمان يعنى تزديك مطلع ١فتاب ٠ ومنهيعمان مطلع

الشمس ومغرما كرأس الانسان ورجله وان كانت الدنياكالكرة على ماساف وايضا مثل
روح الانسان وجسده فان الروح علوى والمسد سفلى وقد طلع نمولم الارواح وغرب
فيعالم الاجساد  8ثمدنا  #اى أراد الدنو املننى غله الشلام حال كوه فجىيل حراء
زمفان والمكانوالمزلة ا فىالمفردات طُِفتدلى 4
لعمل
است
والدنو القرب بالذاتاوبالحكم وي
عدخ استرسال مع تعلق" اى استرسل .مانلافق .اعلالى مع تعلقه به فدنا دن الى عليه ١

السلام مال ندلت القرة ودلى رجليه من السرير وفىالحديث اودليتم بحبل الى الارض |

السفل لهيط علىالله اى على علمه وقدرته وسلطانه فىكل مكانوادلى دلوه والدوالى القر |
المعلق وبالفارسية اونك  2فكان  6اى مقدار امتداد مابْهما وهوالمسافة © قابقوسين 6ه

هن قسى العرب اى مقدارها فىالقرب وذكرالقوس

لان القرء ان نزل بلغة العربوالعرب

تجعل مساحة الاشاء بالقوس وهفءىالم التنزيل معنى قوله كان بين حثبريال وحمد علمهما
السلام مقدار قوسين انه كان هما مقدار مابين الوتر والقوس كا نهعلب التقوس على

الوتن وهَذا :اشنازة .الى نكأد القرب واصله االنحليفين منالغرب كانا اذا أرادا عقد

القتاوروالنهااةت وجاقوتسبها االفشتقا ينها ييدان إبذلك!نيمامنظاتران ,مخواعىاكحلد

|

الجزءالسابع والعشرون

ح١٠7 # #ه©»

القاتخطوظو ارات عند ٍللة..كفةا :سافن اخ بالطلاق اله باتعندهتلكاللبلةيم أها فهل فم |
الطلاق علىا حدما فارشاك قاصدى الى الشيخ عبدالقادر فسأله عن ذلك فقال لوقال اربءون

الى بتعندهم لصدقوا فأفتدت بأندلاتحتعل واد مهما لان تعدد الصور بالتخيل والتشكل

نى
يىرو
خران
اشسع
مكن م شع ذلك للحان قال ال

خهطب
منحب الشبخ ممد الؤضرى ان

فى سين بإدة ففبوم واحدخطة اجرعة وصلى مم اماما واما الشيخ حسان ا«وعلى المدفون ١

صر انو سيحة فأخرى عن
اهاه

ان التطور كان دأبه للا ونمارا حتّى فىدور السياع

والماتم ودخل عليه بعض اعدا له ليقتلوهفوجدوه فقطعوه بالسيوف ليلا ورموه على كوم

بعيد ثم اصبحوا فوجدوه قاما يصلى وفى جواهه الشعرانى وصورة التطور ان شّدر الله
الروح على تدببر ماشاءتمن الااجسام المتعددة مخلعة كن فللاولياء ذلكفىالدنيا حكم خرق

العادة واما فىالا خرة فان نفس نشأة اهل المئة تعطى ذلك فيدير الواحد الاجسام

المتعددة كايدير الروح الواحد سائر اعضاء البدن فتكون تسمع وأنت نيصر ونبطس
م
وثى ونحو ذلك وفىالفتوحات المكية والذى اعطاه الكشف الصحيح ان اجسام اهل
الجنة ننطوى فىارواحهم تكون الارواحظروفا للاجسام عككسامنات فىالدنيا فيكون
الظهور والحكم فىالدار الا" خرةالجسم او ولهذا حولون فى اى صورة شاوًا م

هو اليوم عندنا للملائكة ووالم الارواح انتهى وفىانسان العيون ءلم المثال عالم متوسط بين
عالم الاجساد والارواح الطف من والمالاختتاد واذكنت منعالم الارواح فالارواح 0ك

| وتظهر فىصور مختلفة من عااللممثال وهذا الجوابٍ اولى منجواب ابن حر بأن جبرا ثيل

ك|ان يندج بعضه فىبعض وهليحجى' جبراُيلفىصورة دحية كان فالمديئة بعد اسلام دحية
واسلامه كان بعد بدر فانه ي
لشهدها وشهد المشاهد بعدها اذسعد محيئه على صورة دحية
/

قبل اسلامه قال الشيسخ الاكبررضىالله عنه دحية الكلى كان اججل اهل زمانه واحسهم
ماسى وبينك ياعد سفير الاصورة الحسن والخجال وهى الى عدىئ فكون ذلك شمر ى له

| عليه الشسلام .ولامما؛؛اذا الى اتأص الوعبد .والزجر؛فتكون تاك الصورة اطئلة يظلتكوااظه
مامحخرك داك

الوعيد والزجر هذا كلامه و جو وااضح لوكان لادانه الاعلى تلك الصورة

|الاان بدعى ابه من حين اناه على صورة دحية ل ي
مأله على صورة اذى غرة بتىهنا كلام
ا وهو ان السم.لى رحمه اللهتدكيلانة المراد بالاحاحة فىحق الملائكة صفهة
ولك

كا جنحة الطر ولا ا فىذلكوصف

ملكيةوقوة روحانية

كلجناح منها تأانةالسنك مابين المشرق والمغرب

انتهى  ٠شول الفقير هذا كلام عقلى ولا ملعمزران جمع الملك بين قوة روحانية وبين

| جناح يليق بعالمه سواء كانذكلنكااح الطير اوغيره فان المعقولات مع الحسوسات تدور
| والمع انسب بالحكمة والصق بالقدرة وقد اسلفنا مثل هذا فىاوآاثل سورة الملائكة فلا
كلام فيه عند اولى الالياب واعا شتضى المقام ان سين وجه

كون نا اح جبريل سعائة

ل|اازيد ولا اشص نوم اظفر يانه لافىكلام احل الرسوم ولافىاشارات:اه ا
للمقائاقذى

0

(بدور)
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بل كف يجوز أينغير الملك صورة سه وهل شَدر |
سفرار فقان
اشش
لى ك
اوف
«وجه ما

غبرالله على تغيير صورة الخاوقينوقد قلتم ان جبرا ثيل أنىرسولالله مرة فىصورة رجل |
| ومة فىيصورنه التى انتدأءالله علها وان" ابليش1:افنةزايشنا'فقصورة قنخ مخ اهل نجنا |

ليوات اعنهتغثير الصور النذىهو"تبير التركب والتأليف لاشدر عليه الاالله واما صفة |
قال ففعل الله تعالى شما للمصطى عليه الب_لام وَليعحٍ انه اعس من الله اذذاء فىدور

مختلفة فان ذلك لاشّدر عله الاالله وهو ان براه مرة قد سد الافق واخرى #معه مكان

ضيق واما ابلس فكان ذلك مزه خيلا للناظرين وتمومها دون التحقيق كذعل السحرة '
بالعصى والخبال قالالله تعالى فاذا حبالهم وعصبهم مخيل اليه من سحرهم انها تدبى انتهى ْ

مافىالكشف وقالفى كام المرجان قالالقاضى انو يعلى ولا قدرة للشياطين على تغبير خلقهم
والانتقال فىالصور اى صور الافس والهاثم والطير وانما جوز ان يعلمبماللّه تعالىكلات
وضربا مزضروب الافعال اذا فعله وتكلم به نَعَلِهِ الله هن صورة الى صورة فيقال أنه قادر

عاللىتصور والتخيل على ععنى انه قادر على قول اذا قاله اوعلى فملاذا فعله َلِهاللَه من
صورته الى صورة اخرى نحرى العادة واما يصور نفسه فذلك محاللان انتقالهاامنصورة

الى صورة اما يكون بنقض البنية ونفريق الاجزاء واذا انتقضت بطل الحباة واستحال
وقوع الفعل من املة فكيف تقل نفسه قال والقول فىتشكيل الملاكة مذنلك انتهى

وقال والهى الاسكونى فيه ان منقال تمثل جبريل وتصور ابليس ليمساده انهما احدثنا
لك الضورة والمثالعنقدزة انقسهما بل باقدارالله عالىمثيل والتصوتر كيف يشاء فلا
منافاة بين القولين غاية مافىالباب ان العامل عنطريق اقدار الله به من الاسباب المخصوصة

انتهى وقال فىانسانالعيون فان قبل اذا جاء جبريل عصلوىرة الا دمى دحية اوغيره بلمى

الروح تتشكل باذللكشكل .عولية علىيصيرجسده الاصلى حيا منغير روح اومِيتا اجيب

بأن الجائى موز أن لايكون هو الروح بل الجسد لانه يجوز انالله تعالى جعل فيالملائكة
تلطىور والتشكل بأى شكل أرادوه كالحن فنكون الحسد واحدا ومن ثمة قال
لع
ارة
قد
هر
الحافظ ان حر ان مثل الملك رجلا لبس معناه ان ذاته انقلبت رجلا بملعناه اظنه

ّلك الصورة تأنيالمن مخاطيه والظاهى ان القدر الزائُد لابزول ولا فنى بل مخ على |
الراثى فقط واخذ مذنلك بعضغلاة الشيعة انه لامانع ولا بعد ان اقلتحعالى يظهرفىصورة ١
ومز اينكون الجسد لاملك متعددا وعليه ن
مهحعنه
والل
على واولاده الاثنىعشر رضو

خدر غير جسدها المعهود
| الممكن انجعلاللهلروح الملك قوة قتدر مهاعلىالتصرف فآىجس
تمصعرفها فىذلك الجسد المعهودكا هو شأن الابدال لانهم برحلون الى مكان وبقيمون
فىمكاهم شبحا آخر شبها لشبحهم الاصلى بدلا هنه وقد ذ كر ابن الاسبلكىطفبىقات ان
كراماتالاولياء انواع وعد منها ياكنونإه اجساد متعددة قالوهذا هوالذى يسميه الصوفية
وهااقىعة الشبخ عبدالقادر الطبحطوطى فقد
كير
بعالم المثال ومنه قصة قضيب البان وغ
| ذكر الجلالالسيوطى انه رفع اليه سؤال فيرجل حاف بالطلاقانولىالله الشيخ عبدالقادر
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| #8علمه يها العرةان اسوك .أى :زلا علهزوقواء عله وشفرله يعد | عزج إبنكرن ا

|الوجى بمعنى الكتاب وان كان يمنى الالهام فتعليمه بتبليغه الى قلبه فيكون كقوله نزل به

| االرلواحمين قعليىك  شديد القوى »:مناضافة الصفة الى فاعلها مثل جسن الوجه

والموصوف محذوف اى ملك شديد قواه وهو جبريل فانه الواسطة فىابداء الخوارق
ويكفيك دليلا على شدة قوته انه قلع قرى قوم لوط منالماء الا سود الذى نحت الثرى

وحملها على جناحه ورفعها اللسىماء حتى سمع اهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة ثم
قلها وصاح مود صيحة فاصبحوا جاين وراى ابليس ,كلم عسى عليه السلام على بعض

عقبات الارضالمقدسة فنفخه نفخة بجناحه يعنى بادزد ويرا مجناحخود بادى وألقاءفىاقصى
جبل فالهند وكان هصوطه على الاساء علهم السلام وصعوده فىاسرع من رجعة الطرف

ف زومية يه اى حصافة يعنى استحكام فعقله ورأيه ومتانة فىدينه قال الراغب امررت
الحبل اذا فتلته والمرير والممر المفتول ومنه فلان ذومية كا نهحكم الفتل وافلىقاموس
الىةالالكاروقرة )حاف وشيذة والمع مرر وامرار والعقل والاصالة والاحكام والقوة
وطاقة الحبل كالمربرة وذوصةجبريلعليه السلام والمريرة الحبلالشديد الفتله 8فاستوى»6

عطف ععلىلمه بطريق التفسير فانهالىقوله مااوحى بيان لكيفية التعلم اى فاستقام
ورءه التى خلقه اللهعلها ولدسماثة جناح مسوحا اى صربنا بالجواهص
جبريل واستقر عصلى

دالوصنورةالتى كان تمثل مهاكلابهابلطوحىكصورة دحية اميرالعرب وك انىابراهمعليه
السلام فصورة الضيف وداود عليه السلام فصورةالخصم وذلكان رسولاللهصلاللعهليه

وس احب أن براه فىصورته التى جبل علا وكان .رسولاللهصلى اللهعليهوس مجبلحراء
وهو المل المسبئ لجابللواز فقون يمكقنافقال إن :الارضن بلاتسعى والتكن .انظرم السىقاء

' فطلع له جبْريل .املنمشرق فد الارض هنالمغرب .و ملا الافق فخر رسولاللة كاخر
موسى فىجبل الطور فنزلجبريل فىصودة ادلمايين فضمه الى نفسه وجعل مسح الغبار
عن وجهه وذلاك فان ديد وهو فىالدنما لاتحمل رؤية ماهو خارج عن طور العقل فا

رؤية الملك على صورة جيل علما واعظم منها رؤية الله تعاللىفىهذه الدار قيل ماراه احد

من الاساء فيصورته غير نينا عليهالسلام فانه راه فها مىتينمية فىالارض ومرة افلىمماء

لايللمةعراج عند سدرةالممتهى لما سيأتى(وروى) انحمزة بن عيد المطلب رضوالله عنه قال

بإرسول الله أرنى جبرا ثيلفىصورثته فقال انك لاتستطيع أن تننظر اليه قال بلى يارسولالله
| أرنيه فقعد ونزل جبراثيل على :خشبة فالىكعبة كان المشركون يضعون.ثيابهم عليها اذا

طافوا فةالعليه السلام ارفع طرفك ياحمزة فانظر فرفع عينيه فاذا قدماه كالزبرجد الاخضر

فخر منشيا عليه ( وروى ) انه راه على فرس والدنيا بكيلنكلها وفى وجهه اخدود من

| البكاء للوقايت السفن فيهلجزت وانما راه عليهالسلام مرتين ليكدلى لالهامس مرة فىءالم
الكون والفساد واخرى فاحل الا"تزهالا" عل بوائما قام .بصورته لكيدقان مايابيه
ا فصىورة دحية هوهوفانهاذاراه فىصورة نفسه عرفه حق .معرفته ولميق عليه اشتباء
(وجه)
ب
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١غنعدنالله اتعالى ثم 'حضل'لى غم :وهم افرأيت لنى عليه السلام فالمنام فلقااتلنتم فقد |

كفينا امرء ثم سمعت انه خرج ضيعة له فقاتلل,طفرىيق تعوذ بالله من الاطالة عالاىنبياء |
وورتهم الاولناء وضمن نطق معنى الصدور قتعدى بكلمة عن فلمعنى وما يصدر نطقه ١

بالقرءان .عن أعواء:وراه'اغلة ذانالمرّاد“استمراز بن التطئ عن:الهوئ لائى :استمرار
ل
شهوى
النطق عنه وقد شال عن هنايماعنلىباء اىوسما
نطق بال
ام

رميت عانلقوس

اى بالقوس وفىالتنزيل وما تحن بتارى آلهتنا عن قولك اى شولك قال ابن الشيخ قال |
اولا ماضل وما غوى بصيغة الماضى ثمقالوما ناطقل عهنوى بصيغة المستقبل بانا لاله
قبل اليءثة وبعدها اى ماضل وما عوى <كن اعتزلكم ونااتشدوق بل أن ههكا رولا |

م
عفقير
اات
دفه
اعطق عنلهؤي اللان»عق اتواعالي آي
يول ال
نر
تههى ٠ش
حقق ذلكفىز مهم
لاخ والظاهى ان صيغةالماضى باعتيار قولهم قدضل وغوى اشارة املى

واما صيغة المضارع فباعتبار محدد النطق فىكل حال و الله اعلمىبكلحال  8ان هو #
اى ماالذى ينطق به مالنقرءان  88الاوحى »© منالله تعالى © بوجى  اليه بواسطة
جبريل عامما السلام وهو طفة!مؤكدة :لوحى 'رافعة لاحتال لان فضذة .للاستمرار

ائن ا ؤش ل[انتغل
التتعداق دزكاى

|

اه #عل تشعةالاياسغل بةنغارا والوجقديكوق.

اسها مامعلنىكتاب الالهى وقد يكونهصدرا وله معانالارسال والالهام والكتابة والكلام

والاغارةوالافهام وفبهاغارة .الى انالنى علىهالسلام قدفنى عنذاته وصفاته وافعاله فىذات

اللوصفاته وافعاله بحيث لبمق منه لااسم ولارسم ولاائر ولاعين فكان ناطق ينطقالحق
لا.نطق البشرية فلا بتوهم فبه ان مجرى عليه الخطرات الشيطانية و الهواجس النفسانية |
ولذا قالوا مايصدر عانلواحل شريعة اذهو محفوظ م ان النى عليه السلام معصوم قال

كدو التكان من وضع  3المتراة وردا منغير الوارد فىااسنة فقد اساءالا “دب مع الله |

لظ آلاأن ا ذلك سشعريف مانلله تعالى فعرفه خصائص كلات مجمعها كر

حينئذ متثلا لامخترما وذلك مثل حزب البحرلاشاذلى قدس سره فانه سافر فىبحر القازم

مع نصرانى عد اللخفتوقف علباملر.يم اياما فرأى الى عليهالسلام .ومبشرة فلقنه
الكل

اح امو اداو

لنرعع فقال  "0فيه الل يتقان
لمن فقال وااب

الام كا قال واس اطق ,امط داك رتتوصيه الأليام ارالمؤاسي ال
فقهةيوتدن لكين |
| ابويزيد السطائى قدس سيره أنه «ولد بعد وفاته بمدة طويلة نفس من اسغااللهوهو الشيخ

|اوالحسن:الخرقاق قدس سره فكان كاقال ( وكذا قالصاحب المثتوى )
لوح محفوظست اورا ,دشوا2

ْ

٠ ازجه محفوظست محفوظ ازخطا

ابتوخن رتك واه اعرة,الضوات
ج
ىومت ولى ولتت وطيدوات ج

ازبى روبوش طامه در بان ٠ وحى دكلويند اورا صوفيان
كور لاتزات كا يطل كارااولك  31كو ن خط ابالعة محال اكاب لالس
متا فيفط انتؤردالئه دق  "+اانحخطا واسيزاع)) امدئ
د
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عند ربى لطعمنى وسةينى وهذا يدل عقليىامه بالق و خروجه عن الطبع واحكامه اسَهى  .ا

| شول اافقير امده الله القدير لفظ النحم نون هى حمسون محساب أمجد و جم هى ثلاثة

فالجموع ثلائة وحمسون وهم هى اربعون فأغار الىانالنى عليه السلام بعث عند الاربعين
ا وحعل

خاتم الا هياء والمرسلان ومكك فىمكة لععد الننوة ثلاث عشرة ع

والمجموع ثلاثة

| واستؤن وقد سماء ”الله قغالى !بالتخم ,فى هده :الارية كارينهاء سبرائحا منيراوفى/نابة از لانه
يستضاء مور و<هه وضياء علمه وهداه وهوى هذا النجم العاللى غسوبه منهكة بعد المدة

كمكور ومبرته الى المديئة ولذا اقسماللهعلى عدم ض_لاله وغيه لاله فى غسوبه ذلك
| |ال

| و|ج ركعهراشد” مهد :يت ركان! بأضوالله,كغالى وزاننه ,فلما ضرت امن :رمكة :اظلمت7الدنا
على فريس و صاروا فىظلمة شديدة

ولما طلع عل المدينة اشرقفت

الارض على الومئين

حتى انهم وقعوا فىالدر التام فىالسنة الثانية منالهحرة حيث نورهم الله نحت لواء حيده |
| نور النصرة على الاعداء سدر وصارحال الاعداء الى ظلمة الءدم وبهذا يظهر سر قوله
تعالى وماكان الله ليعذهم ولت فهم وما كان الله معذهم وهم يستغفرون وسر قولهعليه
السلام لانقوم الساعة حتى لاغَال فىالارض الله الله اى بنقطع اهل :الناتاكر والمتضل روكان
| هو الى عليه السلام فىمكة وُروجه عنها بمفارقته عن ارضها واصرار القوم علىالشيرك
| والعناد وقع علهم الطامة الكيرى ببدر كا تقوم الساعة عند انقطاع اهل الذكر الد!ثم |

املنارض ففيه الناس يعنى الناسين لايعرفون قدر اهل الذكر والحضور فها نهم بل |
يعادونهم ويؤذوهم مع ان فىذلك حلاكهم لانم ملكومم وباشطاع الملكوت والارواح

عن الملك والاجسام بزول الملك ورب الاجسام لانقطاع سيب البقاء ومن هنا قالوا

زرلله رجالا متصرفين فىاقطار الدنيا ولو فىدارالحرب قانه لابد لاوجود من فيض البقاء
وانااد ازازمدنا الل مؤايار> عزيد فضله وجوده و شرفنا بوصاله وشهوده بحرمة الحم
ال

وهو.ه وس<وده امين امين هه ومانطق عانلهوى  #غَال نطق ينطق نطقا ومنطةا
ونطوقا تكلم بصوت وحروف يعرف ما المعانى كا فالىفاموس فلا يستحمل فىالله تعالى
لان التكام بالدوت والاروف منخواص اللوق والهوى مصدر هوبه من باب عل اذا
احيه واشماه نم علب على اليل الى الشهوات والمستلذات هنغير داعية الشرع ومنه قبل

| صاحب الهوى لاميتدع لانه مائل الى ما مهواه فى اص الدين فالهوى هوالمل الخصوص
| المذموم ولهذا انهىالله انبباءه فقال 1اود عليه السلام ولا نتبع الهوى وانيينا عليهالسلام
| ولا شع اهواءعم ولم عمل احد منالانناء اليه بدللل قوله عليه ال_لام مااطلى ى قط

| قال اطلى الرجل اذا مال الى هواه ( حكى ) عن بعض الكبار انه قال كنت فمىجلس
بعض الغافلين فتكام الى:أن قال لتماخلص لاحد من الهوى ولوكان فلانا عنى به اللىعليه |
السلام حيث قال<يب الى مندنيا ؟ ثلات الطرب والنساء وقرة عينى فىالصلاة فقلت له
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اما تستحبى مالنله تعالى فاله قماال احببت بل قال حبب فكيف يلام العبد على ما كان |
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ابا مدع

فىحواشيه وفيه لطفة وي ان القسم بالتجم شتضى تعظيمه وقد كان فوم من لعنده قله

مهويه علىحدم ت"ملاحيته للالهية بافوله قوبل اخلصهوى دون الطلوع فان لفظة النجم

دلت على طلوعه فان ااصللنحم الكواكك الطالع وقال الاغام جعفر الصادق ريهىالله عنه |
ْ اذ بالتجم مدا عليهالسلام اذا تزل ليلة ع

والهوىاللزول ٠كفته اند ان زوع |

|أب الع قرو افد ريقول نذا برقرشس اشكار ١كردا عتبة أبنابى ليولااكفك قوت ١

ظبرب النحم اذا هوى وبالذى ددبافتدلى ودختر رسول عليه السلام زناو بود طلاق داد

| رسول خدا دعا كرد وكفت اللهم سلط عليه كلياكملنابك بعد ازان عتبه _تجارت شام”
رفت بايدر خويش ابولهب درمنزلى ازمنازلراه فروامديد وانجا ديرى نود راهىازدير
:بفن-ؤاامك:وكفت هذه ارض مسبعة درين منزل سراع :ؤراوان بود كزين | غلويدن رلءاق |
| سباع م

دازيد اولهب اكاب خويش الكت ان شر صا شكاه واريد كذ 00

ترسم كهذغاء* نا ذوّوائ رشد»ايشان مه كردوى دن افون واورا لضا نكر تب و يائن

اوْعنّداشتندادرميان “شب زبالعاللين  خواب /رايشان افتكتد وشيرسامّد وبايشاند ركذشت
ولطمة برعتيه زد واورا هلاك كرد ٠ وليأكلهلنداسته .وحتمل :مالنتأؤيالللصلى اذ1

سجد والغازى اذا قتل شهيدا والعالم اذا مات و وضع فى قبره فان هؤلاء نموم والاخبار
ناطقة مها قال عليه السلام علماء امتى كالنحوم ا مهتدى فىالبر والبحر وقال امامالغزالى

رحمدالله اهلمصحابة اذا مانوا لقوله عليهالسلام احابىكالنجوم بأهماقتدتم اهتدتم وعلماء
الاسلام لقوله عليهالسلام العلماء جوم الارض وقال بعضهم هو قسم ساولرمعرفة اذا وقع ٠

افلىقلبقال تعالى مثل نكورشءكاة فها مصباح (وقال الكاغنى) ونزد محققان سوكند ياد
كردهإستارهُ دل حضرت تحد عليهالسلام يرفلك توحيد منقطع شد ازما سوى الله تعالى ٠
اما أقسم اللهنم الهام حين سقط من تحائف الغيوب الىمعادن القلوب وفالتأويلات
التجمية قال الاخف الحم نيت لاساق له فيكونهويه سقوطه على الارض كا قال والتحم

والشحر يسحدان يشير الىانالله تعالى بشت حية الحبة الدا ئمةالمئزهة عن التغير المقدسة
عذا تللق وقعت !وفطت :مرغروأن سماءازؤانهارالطلقة:الكدة :اط :الا:نجاطنة :ؤنزاواض:

قلب بيه وحبيبه القابل لاسات نبانات الولاية و النبوة والرسالة الموجبات لظهور رياحين
[القائق]» الفثعرااثلة وشقائق التحايات الربانية وازهار التنزلات اللتانية وعرارا للطائفت ا

الاحس-انية العرفانية كالمشاهدات والمكاشفات والمعانات وامثالها وجواب القسم ماضل |

صاحبكم وما غوى وبه يشير الى ان وجود الى عليه السلام لما كان اول نور وحداتى |
بسيط علوى لطيف شعشعاق

بحل به الحق وتعلقت به القدرة القدءة الازلية هن عبر

واسطة “> ,اخبر عله سَؤله نا املنله والمؤمنون مق ليست فنه.ظلمة :الوؤسائط الامكانية |
امو جبة لاضلالة امنتحة للى بل هو عنلوىربته الاصلدة السيطة الشعشعاية المقتضية العدىٍ

والتقوا3المسَعبطلة الا ريد والعى باقكاهو ما اثرت فيه مصاحبةكم الطبيعية ولا خالطتكم
الماوزية التطرية ,وكارضك بأم١اللطبيعة و ما عوى بحم لخر 3ك5إقاه كلى الله عليه ا

الجمزء السايع والعشرون
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:واعوءفة" 6قال طلالة اذا اهوى و6طغارابلته اغال ه:وفي» عار

املنثابى هويا «وزن قبول اذا غرب.فان الهوى سقوط هن عاو الى اسفل وهؤيا وزن

دخول اذا علاو صعد و العامل فىاذا القسم اى أقم فانه معنى مطلق الوقت منسلخ عن
معنى الاستقنال  6فىقولك آمتك اذا احمر البيِين'قلا :يلوم عمل :افمللخال فالمستقيل يم
ان فعل القسم انشاء والانشاء حال واذا لما يستقبل ءن الزؤماق “فكوان ”امد أقسم الآان
|سم بالنجم حين هوى اى وقتهويه
باللحم وقت هوى بعد هذا الزمان ثم انالله تعالى ق

الآ شال أن موتدى> به السسازائ:املطلالاتالديياة كانه قوباللنحم الذى مبتدى به السابلة
8اضل صاحبكم » هومجواب القسم
فىالبر والهارية فالىبحر الى سوآ .السبيلوالسمت م

عروئ اللو الدى بكرو فرق اللخااد توتجذا ذلل غلا اودقولة و#والجذك
أاى معدل ط

سألا امن جلا الواقانة كلانه /اليادةافونالويفونا ةك ل1ول نيلاة زكرا وتنب توق
مستقبحات الامور وفيه بيان فضل النى عليه السلام حدث ازالله تعالى قال فىحق ادم

عليه السلام وعصى ادم ربه فغوى وقال فىحقه ماضل صاحكم  #وماغوى  6النى هو
اطول الوكك :فال »الزاعك 7الولاعنج لانن اعقناءافالتط:وذلافة»ان! اطهل «فديكوان مكنران
الآنشان غنة تمصي لذنع اول واسدا وقد ركؤان) اامعنتفادحدى اشنا وعذا »التاق
شال له عى قعطفه

على ماضل

م

عطاكف

الخواص ع

العام للاههام بشأن الاعتقاد كعى

أنه

| فرق بعنالنى والضلال وليسا معنىواحد فان الغواية هى الخطأ فىالاعتقاد خاصة والضلال

 ١اغرة ميا اولالقطاةالإقوانا زدلافم ك واالاغيةق"راللمقائنه لو افاعها أنه رانب لاد
| فالمعني وما اعتقد باطلاق 2:اى هو ففىابة الهدى والرشد وليس مانتو همونه .من الضلال

والقؤانة قلق «اتلاهاوكا
ع

|

ارلووخ صل اعد عجردتنحرا" وتدزفة اقرع اررق واشوال

دن تلقاءشتتة فرد الله علوم نفسه .تنزيل هذه السورة تمظماله والخطان لمرلمق

واراده عله السلام بءنوان صاحبيته لهم للايذان بوقوفهم على تفاصيل احواله واحاطهم
| خيرا ببراءنه عليه السلام نما نفى عنه بالكلة وباتصافه بغاية الهدىوالرشاد فان طول يهم

| له ومشاهدمم محاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حما مافىالارشاد ( وقال الكاثنى )

وتَسَمبَهُ صاحب مجهت انست كه حضرت اسغمبر عليه السلام مأمور .بود يصحبت كافزان
جهت دعوت ايشان ٠ ويؤيد مافى الارث_اد قول الراعب فىالمقردات لاشَال الصاحب
مايصاحيكم مجنة سمى الى
| فىالعرف الالمن كثرت ملازمته وقوله تعالى ثم1
ا

شما اى انكم اموه

وجر عوه وعس كنم ظاهر.ه وباطنه وم محدوا

عليه السلام صاحم 2
به خبلا وجنة وتقمد القسم نوقتالهوىلان النحم لاعطناوتض

'السطازئ 02ك باقولا

| "الاك والا عم امسق من المغز ولا الشهال من اللنوتاها متدى نه علد هبوطه أو صءوده

|مع ماقفه 00

المداسية  ]1سحي مل تدلى جبريل هانلاؤق الاعلى وادنوه مه علمما ا

السلام وقال سعدى

المفق

التقميد وقت الهوى ا الدراواتت لكونه اطهق

اذلاله على

وجود الصائع وعظم قدرنه كاقال الخللى عليه العلدم لاعت الا فلين قال انن الشبنخ

( فىحواشيه )

25 >> ٠١94

ان امتعو ل ومع شل

سورة النجم

ور افد زأيكه إإرجل إائ الفاعك' ثنالك قتل,كافرا لانه .مجورز أن

يكون المراد بقتل مات وائما سجد المشركون لاالننى عليهالسلام لما بلغالىقوله أفرأتم
اللات والعزى و هئات الثالثة الاخرى الْق الشيطان به قوله تلك الغرانيق العلى وان
شفاعتهن لترجى كاسبق فىسورة الحج فسمعه المشركون وظنوا انه منالقرءان فسجدوا

لتعظم الهتهم ومن ثم جب المسملون هن سجود المشركين من غير ايعان اذهم ليسممعوا

ماالق الشيطانفى' ذان المشركين وأرادوا بالغراثيق العلى الاصنام شمبتالاضنام بالغر انيق
غوق بكسر الغين المعجمة واسكن الراء ثم النون المفتوحة
التى هى طائر الماء جمع ن
اوغمنوق بيغم الغين واللون ايضا اوغلنيين بغم الغين وفتح الأون وهو طير طويل
العنق وهو الكرى اومايشيه ووجه الشسيه ين الاصنام وتلك الطيور ان تلك الطيور
تعلو و رفع ووالسناء

فالاصئام مشهة م ف علو القدر وارشاعه قال لعصهم

و النحم اول

سورة نزلتجلة كاءلةفها سحدة فلا ينا فىان اقرأ باسم ريك اولسورة 'زلت فبها سجدة
لاالنازل هنما آاثولها لائموعها دفعة والواو للقسم ٠ اككابمعانى كفتند قسم دَزقنان
بردو وجه است يكى قدم بذات وصفاتخالق جلجلاله جنانكه فوريك فبعزتك والقرءان
اليد وجمحنين حروف محىدر اوائل سور هى حرفى اشارتست يصفق از صفات حق
وقسلم يوان يادكردء وجه دوم قسمدت بمخلوقاتو ان برجهار ضريست يى اظهار قدرت
راجناتكه والذاريات والمرسلات و النازعات هذا وامثاله نيه العياد عل .معرفة القدرة فها

ديكر قسم برستاخيز اظهار هيبت را كقوله لااقسم بيوم القيامة أقسم ما ليعليهيبته فبا
سو قللم [اذية كلد اطهارر نياك انل تسكن تنم نوكا ازا باوستتت وشكر أن

بكذارند كقوله والتين والزبتون جهارم قسم است ببعض مخلوقات بيان تششريف را نا

خاق عن تزاف .ان جين بداتندكه يقنم .ببوئ :يكارددء ,اكقوله لأاقسم ببهذا :البلد ومني
مكة وكذلك قوله وطور سيئين وهذا الإد الامين ومنذلك قوله للمصطف عليه السلام
لعمرك وهذا على عادة العرب فاما اشم بكل مالستعظمه وريد اظهار تعظل.مه وقل كل
موضع أقدم قبه عخلوق قالرن فيه مضدر كقوله والاحم وربالاحم وربالذاريات واشياه

الارض هن الناهة تى' رفخ بريد بالنحم اليا باتفاق العلماء وقال السهلى رحمهالله

وتعرف الثريا بالنحم ايضا وبألية امل لاما تطلع بعد بطن امل وهى سبعة كوا كب
ولا يكادبرى السابع .لها لخفانه وافْىقيقة انها انا عشر كوكيا وانرسول اللهصالىله عليه

وسلمكان براها كلها القوة جعاها اللهفىيصره وقال فىءين المعالى وهى سبعة الحم ظاهرة
فىالارض زين المهاء وكانت رحلتاها عند طلوعها وس_قوطها فاذا طلءت بالغداة عدوها

|

بي طاللعنجم غديه

بي اباتنلىراعى كيه

اسع ©
روح البيان 5١1 -

د
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الجرء السابع والعشرون

| وقبل التسبيح مانلال صلاة العشاءين و ادبار النجوم صلاة الفحر وفالا ية دلبل على |
 5نادير صلاة الفدر اقضل

لآنه ار

ركهت الفحجر إعدما ادر الندوم واعا ادبرالاجوم

بعد مايسفر قاله انو اللنت فسىيره وقال ١كثر المفسبرين ادبار النخوم يعنى .اكملتّين قبل
صلاة الفدر وذلك ححن ادر الندوم لضوء الصبح وفى الحديث كنا الفحر ل محلئة

الصبسح :تخير. :املدنثيا :وماافها وفيه بيإن عط انوا مايه افلونلتيظر فقولييود اين

ال نظر لان السنة فىسنة الفحر انه يانى مها فىاول الوقتلان الاحاديث ترجحة فالتاخير
ووفت الشافبى وليس للنحوم ادبار اذ ذاك واما
الى قرب الفرض جوم واول وقما ه

ذاك بعتن الاسفار

حدا

وقال سهل قدس سمراه

صل

الملكتوية بالااخلاص

ريك حجن

شوم

ذر هنلا يغقل عن برك وحفظك فىكل الاقاوت
الها ولا تغفل صاحا ولا مساء عن ك

وف التأويلات التحمية قوله وسبم ا 1يشير الىمداومته على الذاكر وملازمته له بالابل
والهار انتهى وقد سسيق بيانه فآىخر سورة فى قال بعض الكبار من سوء أدب المريد أن
شَول لشيخه اجعلنى فبيالك فان فىذلك استذداما لاشيخ وهمة له وانظر الى قوله دلىالله

عليهوسم منقالله امسىألاكفقتكفىاطنة حيث قال للسائل اعنى على نفسك بكثرة ال.حود
فدوله الى غير ماقصد من الراحة فعلم الرياضة واجب تقديمه على الفتح فىطريق السالكين
اتهلىحودفيث من خاف أن لاهوم هآنخر الإلى يوار
| لاالوذوبين والله علم حكم ان
اوله ومن طمع ان سوم اخره فليوثر اخر الايل فان صلاة اخر الللى مشثهودة وذلك

أفضل ٠ مول الفقبر كاناللهجد فرضا على رسولالله صدالله عليه وسلم واما كانيؤخر
الوتر الى آخر.الليل اما لما ذكر مشنهود الملائكة فىذلك الوقت واما لان الور صلاها

عاليسهنلام «إولالئلةالمترات:لأندالمقام افناسب فطالهاعن المعاء'وعالش يحاروف

ماحد اللوزة

بالنتحوم وافتتاح السو رة'الامامة بالنحم ايضا من حسن الانهاء والابداء وناهلاسرار

مالا مخ على اهل التحقيق

"متسورة الطور بعونالله الغفور فىاواخر رجب النرد هنسنة اربع عشرة ومائة والف
سورة النحم مكة ”اونبا ااحدى او شان 00
3

إسم اللهارمن اريم 7م
كك

هه واللحم َّ سورة

الحم اولسورة

اعلن ها رسو لاللهصبى الله عله وسلم وحهر شر اوها

| فىالحرم والمششركون يستمعون نزات فىشهر رمضان من السنة الخامسة من الليوة ولما بلغ
علنه السلام السحدة سحد فعه المؤمنون والمشركون واطنوالانس غير الى لهبفىرواية
| فانه رفع حفنة متنراب الى جهته وقال يكفينى ناكا روا يتيناكان ذلك ةالول بن:المغيرة
فانه رفع رابا الى جببته فحد عله لاه كان شيذا كبيرا لاشّدر على السحود وفى رواية

| وصمحت اهية بن خلف وقد َال لامائع أن يكونوا فعلوا ذلك جرما بعضهم فعل ذلك
| تكبرا وبعضهم فمل ذلك زا ومن فعل ذلك كيرا انو لهب ولا مخااف ذلك مانقلعن
دابن)

ج55
ج ٠١
ه
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رجله [لطوعيق/الضدر فقال ابراهم وما عر ادك اذا امتح وأذلئ ان بعَول اللهم |
احرسنا بنك التى لاننام واحفظا بركنك الذى لابرام وارحمنا سَدرتك علينا فلا نملك
وأ

سن

ورحاؤنا وقال الوا ص قدس رات

فىطريق

0

ونا جلي

واذا فها سبعوعد فذفت فهتف بى هاتف انيت فان حولك سبع
مين ا
للف
ك

الىخر به بالادل ا

محفظويك.
|

هو لالفقير محتماغات يكونهذا الحفظ الو اصى لسيب بعض الادعية وكان يلازمه وقدروى
ولوك انهدلى الللهمغلدةوسم اه من قالاعوذ بالله السميع العلم دن الثيعلان الرجم ”
الأعلرات وقراً ثلاث ايات ا< راسدورهةمر

عرزت له لااالا  6الى أن يسني
حن

يصبح وكل اللهبهسبعين الف ملك نحرسونه وكذلك اذا قرأها <كن عسى وكلالله به

سبعينالف ملك بحرسوته وتم لآن يكون ذلك بسيب انالخواص من
اابلال
مله
واحب
يب

محرس حبيبه كا روى انه ينول على قبر النبى عليه السلام كل صباح سبعون الف ملك |
ويضربون اجنحمم عليه ومحفظويه الى المساء بم يعزل سبعون الفا غيرهم فيفعلون به الى |
الصياح كمبشعل الاولون وهكذا الى .ابلوقميامة ف وسبح يه اى نزهه تعالى سما لابليق
ا6ى
نوم
من تق
بهحال كونكماتيسا ههمحمد ربك علىلتعماثه الفائتةللحصر  حي

مقام قت قال سعيد ابن جبير وعطاء اى قل حين تقوم نمجناسكسبحانك اللهم ومحمدك |
اى سبح الله ملتسا محمده فان كان ذلك المجاس خيرا ازددت ا<سانا و ان كان غير ذلك
كان للكتفاقة له وعن انى هر يرة رض الله عنه قال قالرسو الله صلى الله عليه وسمم من جاس

لشاف كات

افئةملخطه وهو بالنينا.لمكمة العاالمهمولةاكم ادها الب واختردط |

شع لاكتقواة واتمش اليككانكاد تيلانعارفق فم قريب فقد غفرله يعنى دن

الصغائر مالم نتعاق بحق ادعئ كالغ.ية وقال الضحاك والربيع اذلاقت_ الى الضفيلاة فقل |

ذر م
سبحابك اللهم موحمدك وثيارك اسمك وتعالل دك ولااله غيرك وقالالكاى هو ك
بالاسان حان هوم منالفراش

الن أن دحك فى الصلاة ا روى

عن ماصم ابن ميد أنه |

قال كت هائلشة رض الله عنها ا شى .سنح رسو لالله عليهأ!سألام قيام الدلى فةلكان ا

اذا قامكبرعشيرا وحمدالله عشيرا وسبح وهلل عر واستغفر عشيرا وقال اللهم اغفرلى
واهدبى وادزفق وعافنى وسعوذ من ضيمق المقام لاع القيامة  0ومن الال فسريحه  4افراد أ

بعض الدلى بالتسبييح والصلاة لان العبادة فيه اشقى على النفس وابعد عنالرياء م يلوح به
شدعه

على الفعل .٠ شول

الفقر ولان

اللدل زمان

المعرا ج

و الضفلاة

هوالمعرا ج المء وى

|

فن أراد أن كدق برسول اله اعليه البتجلام :فى .هعرز عنة ,فليطل.باللبل_:والنان ,نيام أى
فى <وفه حين عفلة الناسو لشعرف ذلك الوقت كان معرا<ه علمه السللام فه لاقربالصماح

لان.فىقريه قديستيقظ بعض النفوس للحاجاتوان كان السخر الا على ماله خواص كثيرة
و©اديار الت
بحوم
ك6
سهر الهمزة مصدر اغيلولخد جيعنحم رعق ايكو بن الطالع |
قالم محؤايا بنوينا اىطلع والمعنىووقت اديارها من آاخلرلبلاى عَببتها يضوء الصباح |
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ففحانب مصرعه.وإبددر اخلرهج .نمالارض وى عثقهاسلسلة انناري,هسك:اطرافها أاسوذ
وهو يطلبالماء احدتخلهالاسود فىالارض مجذب شديد واختلافاحوالالعضاة فىعذاب

القبر يحسب اختلاف مماصهم واكثر عذاب القبر فالىول فلا بد منالتنزه عنه وسدمع
ابام عذاب القير واا لملسمع منيعقل منان والانسوكان علياهلسلام يدعو وشول

عنذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنةالحا والممات ومن فتنة
اللهمالى اعوذبك م

المسيح الدجال و تاجلىمؤمن من:اهوال القبر وفتنته وعذابه حمسة اشباء الاول الرباط
فيسب لالله ولو  8وليلة ٠ والثابى الشهادة بان شتل فاىسلبلله ٠ والثالثك سوزة الملك

فان قمرنأها كل ليلة ليضره الفتان ٠ والرابع الموت مبطونا فانه لايعذب فقيره والمراد

المبطون صاحب الاسهال والاستطلاق ٠ والخامس الوقت فى الحديث منمات ,بوم الجممة
اوليلة اخجمة وقى فتنة القبر نسأل الله سبحانه أن يعصمنا منالزللوتحفظنا منالخللومجمانا
افلىقبر والقيامة منالا منين وبيشرنا عندالموت برحمة مله وفضل مبين جاه النى الامين

والانبياء المرسلينوالملائكة المقربين  8واصير لحكم ريك  #بامهالهم الى .بومهم الموعود
وابغَائك فيا نهم مع مقاساة الاحزان والشدائد ولا تكن فىضيق ما يمكرون ٠ سول
الفقبر اصيالله تعالى نبيه عليه السلام بالصبر لحكمه لذالىاالكفار وجفائهم تسهيلا للامس
فصبز يلكمه. .حلاوة .ليست افلصبر.للاذئ! واطٍْفاء :وانكان#الصير ,له :ضبرا
عله لان ال
وايتنا ححيث “راقبك ونكلا”ك وججمع
فانك بأعيننا » اى فىحفظا حم
للحكم فاعرف ف
العين ع الضمير و الايذان بغاية الاعتناء فىالحفظ وبكثرة اسابه اظهارا للتفاوت ين
الجبب والكلم حيثافرد فيه العين والضمير م قواللتصنع عبىعينى وفىالتأويلات النحمة

اى لاحكم لك فالازلفانه لايتغير حكمنا الازلى ان صبرت وان لتمصبر ولكن انصبرت

على قضائى فقد جزيت “بنواالصابرين بنير حسابفانك بأعيننا نمنك على الصبر لاحكامنا
الازلية ماقال:تعالى واصبر وماصبر الا باللّه وفى عم,ائس الببان للبقلى كذر قوله ريك
بالغسية لانه فىمقام تفرقة العودية والرسالة ت#تضى حالة المشقة ولذلك امه بالصبر ولا مَل

عليه الحال نقله املنغببة االلىمشاهدة بتوله فانك بأعيننا اى تحفظك مالناعوجاج والتغير
فىجريان احكامنا عليك حتى تصير مسستقيا بنالنافينا ومتححنن تراك مجميع عيون'الضفات

والذات بنعت الحبة والمشق ننظر ا اليك شوقا اليك وحراسة لك تحرسك بهاحتى
لايغيرك غيرها منالحدنان عنا وترفع مها عنك طوارق قهرنا فاك فىمواضع عرون ححبتنا

وأنت فكىاناف لطفنا انظر كيف ذكر الاعين وليس فالوجوه اشرف منالموؤنومن
احتصن بالله كان فىحفظه ومن كان فحىفظه كان فى٠شاهدنه ومن كان فىمشاهدنه استقام

معه ووصل اليه ومن وصل اليه انقطع جسموااه وامننقطع عسموااء ماشمعه عيش

الربانيين قالبعضهم كتامع ابراهيم بن ادهم قدس سبره فأناه الناس بأابا اسحق ناالاسد
وقف على هطّرنا فأنىابراهم الىالامدوقال ل باأيا الحارث :اكننت امرت فيا بثنى'
زا شيا فتنحعنطرقنا فأدير الاسد:وهوبهمهم والهمهة
#مشارا سرتب+جدافيا ج

(ديد )
ر
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لير حتىشاهدوا بالعين لقالوا انما سكرت ابصارنا
 005دست بدار از ايشان يعنى حرب مكن با ايشان كههنوز بقتال مأمور
مس .ومكافاتايشان :بكينالا « حتى يلاقوا 6#يِعاسوا وبالفارسية نا وقتىكه تند معاننه
ولس

هذا عنانا و مشاهذة

ف نومهم  #مفعول به لاظرف  8الذى فيه يصعقون * #اى بهللكون وبالفارسية هلاك

كدعو

ينالعزب أرقا الييضول ططقفق الضاعفةةالامن امتمته مائتة:واخلكلةه :قال

افلىختار صق الرجل بالكسر صعقةغشى عليه وقوله تعالى فصعق من فىالسموات وهن
فىالارض اى مات وهو نوم يصيهم الصعقة بالقتل نوم بدر لاالنفخة الاولى م قبل اذلا
إصءق بها الا كما
نن حيا حينئذ قالابن الشيخ المقصود ملنواب عالناقتراح المذكور
بان امهم مغلو بونبالححة ميوتون وأن طعنهم ذلك لبس الالاءناد والمكائرة حتى اواجبناهم
ف« جمينع مقتحاهم لميظهر هنهم الا ماسنى على العناد والمكارة فإذلك رتب عليه قوله

دذرعم بالفاء ه9بوم لايغنى عنهم البدهم شأ  6#اى شيأ هن الاغناء فىرد العذاب وبالفارسية
روزى كه شع يكند لبا سار ككاانإرقان مكز الأسنان عفدزئ وا" ]زا عذالك ١ وهو ذل ١
اى وان لهؤلاء الظامة انى جهل واحابه  9عذايا  4اخر د
©ون ذلك  7عر هالا قوه
من القتل أى لله وهو القحط الذى اصاهم سبع سنين كمم فىسورة الدخان او ايع
وهو

عذان

القبر وما لوده

دن فون

عَذَاتَ ال-كررة

هوولكن

اكززهم

لايعلمون 12 7

الامى  6ذكر لفرط جهلهم وغفلتهم اولا يعلمونغياً اصلا وفيهاشارة الىان منهم يهمنام

ذلك واما يصر على الكفر عنادافالعالم الغير العاملو ااهل سواء فعلى العاقل أن محصل
غلوعالاه بجو ويجملة إمبلاقا تعض التكاز العام عامان علم تحتاج منه مثل مانحتاج عن
القوت فى

الاقتصاد و الاقتصار على قدر الماجة ممه وهو

علم الاحكام الشرعنة فلا

شتى النظر فيه الا بشّدر.ماءس الحاجة الفيىهالوقت فان تعلق تاللكعلوم اا هو بالاحوال
الواقمة فىالدنيا لاعبر وعام

ققد له ول

وؤقف عنده

وهو

اذااعم عواطها يؤدئ العالم مها االلىاستعداد لمكل
وطن

الغ المتعلق باللهومواطن

القامة

ما باق به لان الحق تعالى سنفسه

هو المطالب فىذلكاليوم بارتفاع الوسائط وهو نوم الفصل فبيذتىللانان العاقل أنيكون
على إصير  8دمنأعه

مكنا

00

عن نقسه د

عبر0 5

طن

الى م أنه يطلب

مله

الحؤاب فا فلهذًا أطقنا عرمواطن القيامةبالعم الله انتهى وفىالااية الات عذاب القير
ذان الله تعالى دن

الع.د اللتكاقة

فى قيره وبرد

الحناة الء ومحمله من العمل

ل

الؤضف

الذى عاش عليه ليعقل مايسألعنه وما جيب به وشهم ماأناهمنربه وما أعدله نمكرامة
وهو ان ولقد قال حمر بن الطاب رضىالله عنه لما اخبر عليه الام نشتة المفتقيره
وسؤال منكر ونكير وها الملكان يارسولالله رج ع الىعقلى قال لمم قال اذا اكفيكيها
والله السألاولاساً لنهما واقوللهما انا ربىالله  6امناما وانكرتالملحدةومن ذهب
خن لالتلاحت عذهب الفلأسدفة عذَاب القبر وانه ليس له حقيقة وقدرؤى ابو جهل

ا

<5 62
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مائوب الانسان هنماله من ضرر إغير جناية منه وكذا المغرم والغريم َال لمن لهالدين
وانعده الدين انتهىهقمثقلون 6ه لون الوثبقالافارسة كران بارشوند فلذلكلا شعونك
يعنى لاعذر لهم اصلا والدن لاسباع بالدنا
زان متكدد راد اتفسيردان

.٠

 9-3عم وادب مور وشد نان

فالاجر غلىالله تعالى كا قال ان اجرى الا علىالله وقد سيق #تيقه فى مواضع متعددة
عدغرووا نكا اتيز
جكامرناافى للشونق 1واانيات لوزقالهاالتكاعق) ازدربداتقبان ر
سغمين عله السلام از اض قات وتعث طلست الاكتالت 00

موت توك خواهد ود

جا [اللون اكدل »ماا الأتكيفون هذه المقالات الفاشدة وريدن مع ذلك أن يكيدوا
برسولالله عليه السلام فىدارالادوة ومكرهم بالقتلوالحس

يك كيدا واساءة وهو عم

والاخراج فان الكيد هوالاص الذى يسوء مننزل هه در" كان فى نفسه حسنا اوقبيحا
فالاستفهام افلىمعطوف للتقرير وفى المعطوف عليه للانكار وقال بعضهم الكيد ضرب من
الاخسال

تالكيد
وف التعر شا

ارادة

مضرة

الغير خضة

وهو

من اطخلق الخيلة السيثةومن الله

التدنةاعيق لحازاة تاعنال اعالق»وقالمتغاديل !المفق :الظاهن! ازاة من الاخار العا فاق
السورة مكية وذلك الكيدكان وقوءه ليلة الهحرة فان قلى فلكن نزول الطور فتىلك
الايلة فنا قددت عن اءن عناس رذ ىالله غيقا أنشاناك بعدها يعكة سارك الملك و عيرها

منالسور ل فاءلذين كفرواهم المكيدون 
اولعود

عامهم وباله لاخ

ارادوا

القصر اضافى اى هم الذين يق مكمدهم

ان يكيدوه فانهالمظفر الغالل علهم قولا وفعلا خجة وسافا

اوهم ااغلوبون فىالكيد من كابدنه فتكوتم والمواد ينها ابيع بوم ندر من القتل يعنى عند
انقئااء تاودا لك

انلهحرة
ام وهى ةس عشرة فان غوة دكدارنتفالثانية م

واهلىخامسةعشسرةهن الن.وة هلام لهم اله غبرالله  6بعينهمو حرسهم عمذناءه #8سبحانالله

نزهه تعالى « عمايكشورن'* اى عن شرا كهم فا مصدرية اوعن شركة مايشركونه
فا موؤضولاقالمضاكا قطن اواكن١الغاين
لديل قعثو" عند غبازء علرالودم ناواح وحق ركد :الام اشتراكت> جدرطان وانا
عكانً!افكندء امار بال بوا؟ «اركاليع :كاف "انق اخناتع زان ون
ظ © وان بكروسافا  6اى قطعة هنهالسماء ساقطا  6علمهم اتعذبيهم وفىعين المعانى قطعة
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من العتدآن-اؤفو انال اوعنانها من !م'نالكدضلة وجو التبظة»الكقوافا :و افلناطوامق
ان :ؤقلن:الككفال والكالفة
اللكسكة بالمكنمككالقطئة م الفق ”د المع كلدل وااكلسضخاتو3

واحد 

بقواوا ٠ #فنرط طغيانهم وعنادهم هسوحاب مكسوم * غليظاومتراكب اى

هم فىطغيان ميث لواسقطناه عامهم حسما قلوا اوتسقط السماء كم زهت علينا كسفا لقالوا

وفالتأو يلاتالتجميةنى نهموانيرد الكزيكابةا لابوا عاتم قالتعالى ولوقتحن! علهمباب|
(من)
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قالوا الله .وعمغيره «وقنين يما قالوا وأالعالرماضوا عنعبادته تعالىؤالاان بىكان شدن
© ام عذ-هم خثزناريك  #جمغ خزانة بالكسر وهو مكانالخزن بالخزن المالاحرزه
| وحعله فى الخزانة وهو على حدف

المضاف اع خزاثن رزفه و رحمته حت برزةوا السوة |

شهانوً! ويعسكوها شمانؤًا اى اعندهم خنزعالمه وحكمته حتى مختاروالهامناقتضت |
الحكمة اخاتيا
لرهم«
سايممطمرون 64اى الغالبون عاللىامور بديرونها كيفما شاوًا '
حتى بديروا ام الربوبية وبينوا الامور على ارادهم ومشيشهم وفعين المعانى اى الارباب

المسلطون عاللىناس فيحترومهم على ماشاوًا منالسطر كا نهمخط للمسلط عليه خطا |
لامجاوزه .كوىثنف الاسرارالمسيطز .المسلظ القاه الذى لايكون تحت امس اخد ونهيه
وشعل مايشاء َال تصيطر على فلان بالسين والصاد اى سلط انتهى قال فالىقامدوس
المسيطر الرقبب الحافظ والمتسلط والسطر الصف هنالشى” الكتابٍوالشحر وغيروالخط
والكتاية ويحرك فىالكلوالصطر بالصاد وبحرك السطر وتصيطر تسيطر ام لهم سل #
«نصوب االلىسماء وبالفارسية آيامس ايشائراستترديانى كهبدان با اسمان برويد قالالراغب

الس مايتوصل باهلى الامكنة العالية فيرجى .به ال-لامة ثمجعل اسما لماتوصل به الى /
كل شى” رفبعكالسَببٍ قال ابن الشيخ لما ابطل مالناحمالات العقلية ججميع مابتوهم أن |
يوا عتليكهذييهم و انكارهم لبمق لهم آلاالمشاهدة و الماع منهتعالىوهو اظهر |

استحالة فبكم م وقالبلألهمسل ي©ستمعون فيه 6ضمن يستمعون معنى الصعود |
فاستعمل بفى وفيه متعلق محذوف هو حال هن فاعل يستمعون اى ستمعون

صاعدن

فىذلك اللم ومفعول يستمعون محذوف اى الى كلام الملائكة وما بوحى الهم من علم
الغيبحتى يعلموا ماهو كائن مالنامور اشلتةىولونفها رما بالغيب ويعاقون مها اطماعهم

الفارغة وكفىشف الاسرار فيه اى عليه كقوله فجىذوع النخل اى علها 88 .فليأت 
بسايد كهسارد ٠ فالياء الللاتفعودية وهو ام تعجيز #9مستمعهم  6شنويدهٌ اإيشانكه
بر امهان رفتند وبيغام عيب شنيديد ب©سلطان مبين  6#بححة واضحة تصدق امماعه

ونالقارشة .حمق بروشن كه كواه باشد .رصدق انماع وى 8##ام له البناتولكم الينون #

هذا انكار علهم حبث جعلو اللهمايكرهون اوتسفيه لهم وثركيك اعقو لهم وابذان بأن |

مهنذا رأبه لايكاد يعد ءنالعقلاء فضلا عنالترق بروحه الى عالم الملكوت والتطلع على

ظ

الانترازنالشية:وؤلك :ان:مجنل خالقه لدون الا مه نأن جمل :لهدغالا:ترضى لنفنبه

كا قال قغالى .واذا يشير احدهم بالاثثى ظل وجهه مسودا وهو كظم فانه يلسمتتبعد منه
امثال تلك المةالات المقاء والالافات الى الخطاب لتشديد هافى ام المأقطمة من الانكار

والتوبيخ «وام تألهم اجرا  #رجوع الى خطابه عليه السلام واعراض عنهم اى بل
أتسألهم اجرا على تبليغ الرسالة تاناوان زده شدنده فهم  6لاجل ذلك«8مغنرم »
املننزام غسامة فادحة فالمغرم مصدر ميمى معنى الغرم والمضافمقدر وفىالكشاف المغرم

ان يلتزم الانسان مالس عله وفالفتح الرحمن المفرم مايلزم اداؤه وفالمفردات الغرم

الجزءالسابع والعشرون
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000

| اصلا وان كانلكخاتى حن فانلك مىوءة والا انك غبه منالكاب هقام هم قوم طاغون ©#ظ
ْ حاوزون

الحدود فالكارة

والعئاد

0

ظهور الحق لامحومون

حول ارش

و الاتكذاها ١

واذلاك شولون ماشولون منالا كاذيب الخارجة عندائرة العقولوالظنون قال ابن الشيخ
 5قيل لابل ذلك هطغنياهم لانه ادخل فىالذم مننقصان العقل وابلغ فىااقساية لان

من طفىعلاىللهفقد باء بغضيه ام هولون تقوله وه هو ترقالى ماهو ابلغ فىكونه متكرا

وهو أن ينسبوا اليه عليه السلام أنه يختلق القرء آن منتلقاء نفسه ثم بول انه عهنندالله

افتراء:عليه والتقول تكلف القول ولا يستعمل الا فوالكذن والمعنى اختلق +القرءان

منتلقاء نفسه وليس الاأمىكازعموا « بل لايؤمنون يه البتة لانالله ختم على قلومم
وفىالارشاد فلكف رهم وعنادهم برءونه هذه ابلااطيل اللتىاق على احد بطلانها كيف

لاوما رسولالله آلا واحد منالعرب أنى با جز عنه كافة الاثم منالمرب والعجم وفى
كون ذلكمبنيا على العناد اشارة الى انهم يعلمون بطلانقولهم ونناقضه  9فليانواحديث
هن
انه
مثله  #اى اكذاان الام م زعموا مكنا

اومحنون اوشاع ادعى الرسالة وتقول

القرهان منعند نفسه فلأنوابكلام مثل القرءان فالنعوت التى استقل مها حمينثالنظم
ومن حيث المانى قال افلتكملة المشهور فالىقرءان :مخديث مثله بالتوان فكون الصمير

راجعا الى القرءان و(روى ) عنالححدرى انه قرأ محديث مثله بالاضافة فيكون الضمير
راجعا الىالنى عليه السلا #9ان كانوا صادقين  6فم زحموا فصادنقهم وآذلك "تلاق
قدرهم على الاتنان عثله شضية 5مشازكلم إه غلا المطلاه فىالشرية و الءعرسة مع ماجوم

مطنول الممارسة للخطي والاشعار كوثرة المزاولة لا“سالب النظم والنثر وامبالغة فى-فظ

الوقائع والايام ولا ريب فىان القدرة عاللىثى” .٠ن موجبات الانيان به ودواعى الامص
حنيث فصاحته وبلاعته اوتتعلق ععناه ولا
ذلك ٠ واعلم ان الاعاز اما اعنلق بالنظم م

يتعلق به منحيث ماده فان ماديه الفاظ العرب والفاظه الفاظهم قال تعالى قرءانا عسبيا
تنبيها على أنحاد العنصر واه منظم منعين مابنظمون بكلهامهم والقرء انمعجز جممنمييع
خنطة البلغاء سلوغه حد الكمال فىانتى عشر وجها ابجاز
الوجوه لفظا ومعنى ومتميز م
اللذظ والتشبيه الغريب والاستعارة اللذيعة وتلاؤم اروف والكلمات وفواصل الياات
ونجانس الالفاظ وتعريف القصص والاحوالوتضمين الحكم والاسرار والمالغة فالاسماء
والافءال وحسن الببان فىالمقاصد والاغراضو هيد المصاط والاساب والاخبار عما كان

وما يكون ام خلقوا منغير ثى' د من لابتداء ااغاية الى اماحدأنوا وقدروا هذا
التقدر البجيم؟والشكل :العحيب هنغير محدث و هتدر وقل .ام خاتوا .دن اجل لاثى”
ا

من عمادة و<ر

 :للسسة
فن

('وقان الكاشق ) اياافده

سا  1ل

داتعا

لى <يزى

لعنى

فق ادر وماد سراف انترتا كر اإنتلان اي انداز ادمان اناه ناميه اد بدكه الَعَقَل

هلمخالقون 6ه لهام
ْ خود تكند هؤام ا

فلذلك لايعيدون الله تعالى #وام خلةوا

الدموات والارض بل لانوقنون  4اع "اذا شئلوا! من خلقكم وخلق السموات والارض
3

ق(الوا )

25
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| وغيرسم اوننتظر اوجاع الموت كامات ابوه شابا وذلك  5تمنى الصبيان فالمكتب موت
| معليهم لتخاصوً ابمنده :فول إن “أرادااغلاك,معلمه.قالناين وكا نوما ,من يل
الل

5

0

البقين مؤقل تريصوا فانى معكم منالمتريصين  6الربص هلاككم كا تتريصون هلا ى

| وَالاضن بالتريص للهديد قال الراعب التربص امظار الشخص سلعة كان شصد عها غلاء ١
اورخصا اواص! ينتظر زواله اوحصوله اسهى وفيه عد اكرعة باهلاكهم وتجاءق التسيراان |

اهان باعلضاولاء فأجلاء وكان ظر هلا كه فهلك قبله هلا كا.هائلا حدث قتل وقتل |
معه الوف.وفىالا نة اشارة الى التريص فىالامور ودعوة الخلق الىالله والتوكل علىالله

فها مخرى ععلبىاده والتسلم لاحكامه فمىقاولين والمر دودين اذكل مجرى على ماقضاءالله

وام تأمرعم احلامهم  اى دع غوههم هذه الاقوال الزائغة المتناقضة و فهم ماهو |
| اقسح منذلك وهو امهم سفهاء ليسوا مناهل الغييز والاحلام العقول قال الراغب وليس ظ

الحمفاطةرمَة هو العقل لكن فسروه بذلك لكونه منمسبات العقلوالم ضبط النفس |
والطبع عنهيجان الغضب  «8هذا  #اى بهذا التناقض فالمقال فان الكاهن يكون دا
فطنة ودقة نظر فىالامور والنون مغطى عقله مختلفكره والشاعى ذوكلام موزون متسق
محل فكيف مجتمع هؤلاء فى واحد واعى الاحلام بذلك جاز عنادا ثها الى التناقض
م 1امي 2
تكلدفة .المنيية  كمولى اضلاتك خصال يأة :نلك مماعي اناوياللاائه تملك اللا
 3وفى [التكبيلتى حعلت
على الاستعارة انك :

الحلوم ل

جازا ولضعفها

جعت

ع

القلة

قال فىالقاموس اللابلايلضم ويضمتين الرؤيا واجمع احلام و الحمبالكسر_الاناة يليا
ا

اا

تأص حم احلا.هم وهوحام

لام
ه
واجمع لما و

قريشس بدعون اهل الاحلام والمئ فازوق الله بعقو لهم حين ' عم

ان

وكان

مغر فةة الحق من

| الاطلوقل لعمر وين العاص رضى الله عنه مابالقومك ليمؤمئنوا وقد وصفهم الله0

| فقال تلك عقول كادها الله اى ليمصحبما التوفيق وفىالخبر االنله لما خلق العقل قال له
ادر فأدر ْم قال له ادل فأقبل .٠لع ركفت وى لشت  58-5لشت و

0

روى باذكن روى بازكرد ٠ فاتىلماخلقخلقا١ كرمعلىمنكبك 0

ويك إخذ قال انو عردالله المغربى لماقال له ذلك بداخله العدب قمعوكب ء نساعته فقلى له |

ْ الثقت فلمااالتفت نظر الى ماهو احسن منه فقال منا:يت .قال نا الذى لاشوم الآنى قال

تقال  ( -وفالثتوى )
ا
حهد

!! دور

ان صفوان

 ١فبلغ ذلك

1

بن أمية فذر ع

رذى الله عنه ل

مياد .

رحل

ا
در

فقال ا صفوان

الله وعضب

و الله اعِل لع

نَ م بن خلاف

فلما حاء قال فكلتك امك

ان فلان

ماقلت

قهاب

عمر اتنكلم فقال عمر اكنان لك تمَوى فان لككرما و ان كان لك عقل فان لك |
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إن من طامه جيل ينامزه ااى يغشاعراو :كي جعي لكاب للدرلريكلك
<<

«فصللا قال الامام الم زوق

سورهة لس

اخجاسة درا

شارح

المنذطوم عند الماك لاخ علوكهم قبل الاسالام ولعده

حكدون

التققواء

الباخاء لتاخر

عن

بالخطابة ويلطويما

الرياسة ويعدون شعن دماءة وإلان الشمق كان مكسية ونخارة وفه ودف

ا كلاشات

الم عندالطمع ١

يصفة الكريم والكريم عا تكترا صلثة توصف الاثم وما يدل علىشرف اانثر انالاححاز ١
وقع فىاامثر دون النظم لان زهن انق عليه السلام زهمن الفصاحة كذا

ا

صاحبت

روضة:الاخبار فان قلت فاذا كان الايجاز واقنا .فىالنثر فكي قالوا فىاحق 'القرءان شع
وفى حقّه عليه ااأسلام شاعى قلت ظنوا انه عليها لام كان برجو الاجر على التبابغ ولذا

قال تعالى قل مااساً كم عليه هنا جر فكان عليه اللام عندهم عنزلة الشاعى حيث ان
الشاعى .اا س_تحاب

لشعره قلا عاك المال و ايضا ا كانوا يعدون

الشفءكم دناءة حملوا

القرءان عليه ومرادهم عدم الاعتداد به فان قليثًا كفك كانوا يعدون الشعر دئاءة وقد ا

اشتهر افتخارهم بالقصائد حتى كانوا يعلقونها على جدار الكعة قلت كان ذلك من كال
عنادهم اوجريا على هلك اهل الأطابة هالناوائل فاعرف فان هذا زائد على مافصل
فيسورة يس وقد لاح بالبال فىهذا المقام قال ابن الشييخ قوله ام بشولون اللمبناب
الترقى الى قولهم فه اه شاعى لان الش_اعى ادخل ف اليكتات منالكاهن والنون وقد

قبل احسنالشعرا كذيه وكانوا شّولون لالعارضة فىالمال خافة أن يغاينا هّوة شعره وانا
نصير وتاريس ويه وهلا ك 5 4هلاك من قله
مات

شابا وين

به ريب

رحو

ان 005

0035

امون  4التريص الاتظار

هن حوادث

الخمز اع وحسّد فرق
أسِه وذاك

قوله سب

اانه وان باد

عدا نه وتعالى  9نر لص

والررب ماهاق التفوس الى بورث

قلمً! و اضطرابأ لها

الدهى وشلءات الو مان فهو كعنى الرائب من قو لهم راه الدهص

وارايه اى اقلقه

المفردات رب الدهى صروفه واها قبل ريب الما بتوه ,فيه منالمدذكر وفيه ايضا الريب
ان نتوعم بالشى” امسا مافينكث م عتماتوهمته ولهذا قالئءالىلاريب فيه والارابة أن تتوهم
فه اما

فلا بجكميلا عمرا نو ثيه وقوله نثر بص  0ريب

مشكك فى كونه بل من

المنون

سماه ريما لاهن حمث أنه

يرث انه لشكاك فىوقت حصوله فالانسان ابدا وريس المنون من جهة

بي 7+.الناس قدعلموا أن لاضاء لهم »اج
انتهى والمنون الدهص والموتوالكثير

الونانيم_عملوا 'مقداز ماعلاموًا..ابم

لامئنان كالماونة والى “زوجت دا لها فهى  5على

منهنه اذا قطعه لان الدهى بّطع القوى والموت غّطم الامانى والعمر وف المفردات قبل
ظامون

للمضية لها تق ص

العدد

و شطع اادد

انشهى وريب

منصوب

على أنه مقعول

 83والمعنى

| بل أشولون 'ننتظز “نه “نوات اهن فتجلك  16اهلك غير مالنلغطا اءزاهرا»والنابعة/وطزافة

(وغيرهم)

ج 83 ١59يه

تخالف لقوله عالاسذئلام امخ.صبيدق كاعنا 0

سورة الطور

أمنازل على مدقلت اللائمل |ى

فت لفان هال مصدقالكاهن يكون كافرا اذا اعتقد انه عالم بالغيب واما اذا اعتقد انه
ملهم نالل اوان البن يلقون ما يسمعون منالملائكة فصدقه من هذا فلا يكون كافرا
اعالزيصد ابن 0اراي المهديين منقال اعم النتؤؤبنات اكتنر لو ةالجانا الخار
عناخيار الن!! يكمراكغارلان اط0

لازعل عدا ههولا حنون ل وهو هن به

وفىالمفرداتالنونالائل بين النفسوالعقلوفىالتعر ات
جنونوهو زوال ا
جءقل الا نادرا
مل
المنون هو اختلال العقل يحيث نع جريان الافهال والاقوال على ا
وهو عند الى ,بوسف.ان كحاانصلا كار الس فطق ومادونه فغير كبو ناا
النحمية يشير الى ان طبيعة الانسان متنفرة منحقيقة الددن محدولة على حب الدثيا وزنها |

وشهواءا وزخارفها والوهص الروحانى الذى حبل على فطرة الاسلام فىالانان «ودع |

بالقوة كالجوهى فالمعدن فلا يستخرج الى الفعل الا مجهد جهبد وستى تام على قانون
الشريعة وهتابعة الى عليه السلام وارشاده وبعده بارشاد ورثة عامه وهم العلماء الربايون

الراسخونفىالعلم من 'لشاعمالمسلكين وفيزمان كل واحد منهم والخاق مع دعوى اسلاهم
سيكزون عسليىرهم ف الاغلب ويستبعدون ترك الدنيا والعزلة والانقطاع إععقفلوي وَاكيتل

| الىالله وطلبا1قالا نمكتبالله فىقلومهم الاعان وأيدعم
وحسن الارادة المنتجة من بذر محهم ومحبونه وذلك فضلالله يؤييه من يشاء والا شن |
6

 00وهوالصدق فى الطلب ا

خماو طلة:طيتةا الأنكاناان عرق هنالدين كم يرق السسهم منالرمية وان كانوا يصاون
لرلحه صدره
| ويصومون وبزحمون انهممسلمون ولكن بالتفليد لابالتحقيق الهم الا ٠انش

للاسلام فهو على نور من ريه انتهى ٠ شول الفقبر فىالااية تشريف لنبى عليه الام
جدا حيث انالله تعالى ناب عنه فىالواب ورد الكافرن دنفسه وهوايضا تصر.م ما عم |
النزاما فان الاص بالل كبر الذى هو متعلق بالوحى وانكان مقتضاء كال العقل والصدق ظ

فىالقول سَتَضْى ان لايكون عليه السلام كاهنا ولا حنونا فهذا الى بالأسسية الى انينظ
الخال فانه لامحاواهن دفع الومم ومكين التصديق ونتيره كلة الشهادةفان قوله لااله لنى

للوجود التوهم الذى بتؤهزوقة والافلا شى' غير الاثياتفافهم والله المعين
تتبفق أكنة هم قدرش برارست ٠ خاك بايش جرخ را ناج سرست
هوام شولون كه ادكنم ويه درحق نو ككل

هذ الاثيات (منقطفة كدوواوبللهمرّة

اةفها الانكارونقل الغوىعن الأليلانه قالمافىسورةالطورءنذ كرامكل استفهام |
ولمعهنىمز
وايس بعطف يعنى لدت عنقطعة وقال فى برهانالقرء ان اعادام حمس عشمرة ممرة وكلهاالزامات |

| وليسللمخاطين مهاعنها جواب

وفىعين المعالى ادي بنجيعة ععفن وكلةاستفهاء اوابغة ولاتجقيق؛ |

علىالتو سخ عمنى بلام بشواوز شاعام شولون شولهوققدالوها وامممقوم طاعونوام ريدون
لفىرفحتمن بمعافىهذهالسورة  0اماستفهام غير
اارو
كداوقدفعلوها وسائرها للانك
عاطفة وا-تفهمآعالى مع علمهعم تبحا علمم ونوا لهم كقول ل فوا عاعلن
دها
اد

ا

الجزء السابع والمشرون
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| المغربى قدس سيره الخلق كلهم معاللهفىمقام الشكر وعم يظلنون ام فىمقام الصبر وقال |

كون فيه اخصلةان احداها الثقةبالله|
| ابراهم الخواص قدسسره لايصح الفقر لافقير حيتى

والثانية الشكرله فها زوى عنه منالدنيا مما انتلى به غيرء ولايكملالفقير <يتكىون نظر أ
الله له فىالمنع أفضل منظنره له فىالعطاء وعلاءة صدقه فىذلك أن محد للمنع منالخلاوة
مالا جد للعطاء والتقرب اسم البرتعلمًا وحود مده لاحسا نه وترك التدبير معه لا الوجه

مكنر!امه وكثرة الدعاء كا قال اكنناا مقبنل ندعوه انه هوالير الرحيم وتخلقا بالنفع
لع.اداللهوالشفقة علوم فانالبر هوالذى لايؤذى الذر وفىالاويلات النحمة واقبل عضوم

يعنى القلبوالروح عبلىعض يعنى النفس ,تساءلونقالوا انا كناقبل اقىبل السيروالسلوك

مينومنم
سائف
فىاهلنا فاىىعالم الانسانية مشفقين اىخ

الصفاتالبيم.ةوالسبعية والشيطانية

والشهوات الدسوية فاها مهب سموم قهر الحق فنالله علينا و وقانا عذاب السموم اى
سموم قهره واولا فضله ماتخلصنا منهمجهدنا وسعينا بلاناكنامقنبل ندعوه ونتضرع

اليه بتوفيقه فطلب النحاة وتحصيل الدرجات انه هوالير يمن يدعوه الرحيم يعن ينيب اليه
فذكر » قال ابن الش.خ لما بينالله ان فىالوجود قوما مخافون الله ويشفقونفىأهلهم
والنبىعليهاللام بإملزق ذا كبرمن محاف الله فرع علهقوله فد  1بالفاء ( وقال الكاشى)

اورده اندكه اعت مقتممان برعقيات م حضرترسول را عليه السلام “زد قبائل عرب

بكهانت وجنون وسحر ودعر منسوب «ساختند وان حضرت الدوهناك «يشدد ابت
رمكشين ما أتزل اليك املناايات
أخلكذا هذاعكر ال :فلمك عل رمناي عليه متذنكير ال
والذ كر اليكم ولا مكتزت جا بدولونئما لاخير فيه املناباطيل8ه فا انت بتتعرمبك #

نعمت رست بالتاء ووقف علما بالهاء ان كثير وابو عمرو والكسانى ويعقوب اى يسبب
(قال الكاشق ) بانعام بروردكار خود يعنى محمدالله
انعامه يصدق اليوة وزيادة العتل و

دحان كونك امندتها عاك اله فهو الجاللازامةااملنتو" فىكاهن لاله
تمتها اواما'آنت ,يكاخل ل
| عليه اللام لشمارق هذه الخال فتكون الباء للملايسة والعامل هو معنى اللنى ويجوز أن

مجعل الباء لاقسم هو بكادن  كا قواون قاتلهم اللوههو من,بتدع اأقولوخر عماسيكون
فىعد منعير وحى وفىالمفرداتالكاهن الذى حبر بالاخبار الماضة الخفة بضر بمن الظن

كالعراف الذى مخير بالاخبار المستقلة على نحو ذلك ولكون هاتين الصناعتين منيتي على

| الظن الذى مخطى” ويصيب قالعليه.السلام هبنىأعرافا اوكاهنا فصدقه با قال فقد كفر

| بنمزالأالله على ممد وهال كهن فلان كهائة اذا تعاطى ذلك وكهن اذا مخصص بذّلك
صر وكرم كهانة بالفتح وتكهنتكهنا
نل
وع
|وتكهن تكاف ذلك وفىالقاموس كهن له
|.وتكهننا تضى له بالغنب فهو كاهن والمع اكهنة روكهاق :وحارفتهالتكهاتة «بالكتم :انتهى

قال ابن الملك فىقوله علئهالسلام منسأل عافا تلقبل صلاته اربعين ليلة العرافمن مخبر

ها اخنى اكلنمسنروقاوالكهنو اما منساً لهملاستهزامهم اولتكذيسهم فلا يلحقه ماذكو
| فىالحديث شربنة حديث اخر منصدق كاهاا لتمقل منه صلاة اربعين .ليلة فان قلت هذا

م(الف )

©
بودم دردسا
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مشفقين  7ارقاء القَاوبٍ خائفين من عصيان الله.تعالى.٠عتنين بطاعته اوو جلين |

اهلنعاقبة قد هَوله فىاهلنا فكانوم بين اهلهم مظة الا من فاذا خانوا فىتلك الال |
فلاأن افوا 10

الاحوال

والاوقات

اولى وال

سعداى

الى

ولعل الاولى إن جعل

اشارة الى معنى الشفقة على خاقالله ماان قوله اكنناا منقبل ندعوه اشارة الى التعظم
لاامرالله وترك العاطف لعل الثانى بيانا للاول ادعاء لاميالغة فيوجوب عدم انفكاك كل
معلمنا عن الاواكم اتهى ه شول الفقر الظاهص ان هذا الكلام وارد على عىف الئاس

فانهم بشولون شأننا بين قومنا وقبيلتناكذافكهامنوا فىالدنيا بقبيانئلهم و عشائرهم على |
 .صفة الاشفاق و نه تعر لض أن بعض أهلهم ليكونوا على صقم و إذا صاروا روسن
ويدل على هذا ان الاهل الفسر بالازواج والاولاد

وبالعسد والاماء وبالاقارب

أ

وبالاكان

وبالمجموع مافشرح المشارق لابن الملكهلفنالله  64اى أنمهلعلينا  #بارحة والتوفيق

و©وقاءا عذاب ااسموم * #اى حفظنا منعذاب النار النافذة فيالمسام اى قب الجسد |
كالماخر والفم والاذن نفوذ السموم وى الررح الحارة التى تدخل المسام الوهعلىجهم |

لنفوذ حرها فالىمسام كالسموم و فالمفردات السموم الررع الحارة التى تور تأثير السم |
وقال البقلى هذا ك1

دن القوم ففرؤية الحق بدا نه اىكنا مشفقين م نْ#الفزاق ا

افلىدنيا و البعد فىبوم التلاق شنالله عاينا و وقانا من ذلك العذابٍ المرق اللمفنى هذا فى |
اوائل الرؤية اما اذا استقاهوا فىالوصال نسوا ماكان فهم هن ذكر الاثفاق وغيره
والاشفاق وصف الارواح والوف صفة القلوب وقال اليد قدس سره الاشفاق ارق
هنالذوف والوف اصلب وقال بعضهم الاشفاق للاولياء والحوى لعامة المؤمنين و قال
الواسعلمى قدس سيره
عن حقيقة وحصت

لاحظوا دعاءهم وشفقهم

٠ن ادراك

دن لاوسيلة

وم يعلهوا ا نالوسائل قلعت

الا  2 3لرنالككا من قبل  7اى

والمصير الله يعون فىالدنا © ندعوه  6أاى لعيده اونسأله الوقاية

المتوسلين

هن قيل لقاءالله

ا
ٌ

ابههوالبر يهاى

المحسن #وارحم  »#التكثير الرحمة الذى اذا عبد اناب واذا سئل أجابٍ قال الراغب البر |
وهسع
لرتمن
اصو
خلاف البحر وت

فاشتق منه البر اى التوسع فيفعلى الخير ويشسب ذلك |

نارة الىالله تعاللى نحو انه هوالير الرحم والى العيد نارة فيقال ير العيد ربه اى توسع |

اضلرراعفىمال |
فيطاعته اثلنله الثواب واملنعبد الطاعة وذلكضربان ضري فالاءتقاد و
الفرائض والنوافل وير الوالدبن التوسع فىالاحسان اللهما رضده العقوق قال فىشرح

الامماء ه
عنرف اله هوالير الرحمم رجع اليه باارغبة فىكل.حقير وعظم فكفاه ماأحمه
ببره ورحمته وقد قال فىحكم انغطاء ءأتعىطاك أشهدك بره واحسانه وفضله ومتى هنعك

أشبدك قهره وجلاله وعظمته فهو فىكل ذلك متء فى اليك نارة مجماله واخرى لاله
و.قبل ,بوجود لطفه عليك اذوجه لك مابوجب توجهك اليه ولكن اا يؤإك المنع لعدم
فهمك عنالله' فنه اذلو:فهمت عنه كنت تشكره على ماواجهك منه فقد قال اب عمان

© ١ذا ©©»
الجزءالسابعوالعشرون
خلضرة حااللادهنليا جممنيع
يتكلم بهسكارىالمعرفة افلىدنياءند الخلقولايشابهحااللأه
المناك 6 .انه قدبقع الاكل ا
ولششرب فىالمنام فسسرى حكمه الى ال+سد لغلية الروحانية كم

قال بعض الكبار العيش مالعله هو القوت الذى مناكله لامجوع واليه أغار عليه السلام
شوله الى لست كهيئتكم الى ايت عند ربى يطعمنى ويسقينى والمراد بذلك الشبع والرى
قه اهيا كل افيصتتح شينانا
مزئام
الذى زعو من عر الا وكاللعترب ايع نت حهائعا'فت
وقداشق ذلك لبعضهم حم الارث وبتى را محةذلك الطعام حين استبقظ نحو ثلاثة ايام

والناس يشمونا منه واما غيرالنى وغيرالوارث فاذا رأى انه يبأكل استيقظ وهو جبعان

مل مانام قصح قوله اصللله عليه وس االنمبشرات جزق مناجزآء النبوة انيتهىقو٠ل
شتبع
الفقير فرب شبعان فيدعواه جيءان فىنفس الامى الاترىحال من ١ كل فمنامه ح
ثاسمتيقظ وهو جاع وكذلك حال اهل التلوين فان مشنرب شرابا منهفه المعرفة شع

فىالدعاوى العريضة كاشاهدناه فيبعض المعاصربن ولا بدرى ان حاله بالنية اخلىال اهل
التتكبن كال" التاق فو شكز لونااعة اذك لمر كن الكرنةن سرانية لها فلن انث
املنحقيقة فاعرف حدكو لانتعد طورك فان التعدىهن قبيلاللذو والتألم ق(ال المحندى)

لافلا عضن ن"لذ هكدولاعار وططفى التو الى تارادا راط ولك
8يطوف عامم 4هالطواف٠المشى -ول الثى” ومنه الطائف لمن يدور <-ول البيوت
و
حافظا اى ويدور على اهل الإنة بالكأس وقبل بال4دعة غفلمان لهموهمع غلام وحو

الطار الشارب اى تماليك مخصوصون مم ليضمفهم بأن بقول غلماهم لثيلظان انهمالذء
كانوا مخدمومم فىالانيا فشفق كل هخندمه احدا فالىدنيا أن يكون خادما له فىاطنة
فيحزن لكؤنة لازال نابعا وافاد الدكير ان كل من دخل اطْنة وجدله خدم لميعرفهم م

فىحواشئى سعدى المفتى  9كأتهم لؤْلوْ مكنون * حال مغلنمان لاجم قد وصفوا اى
اكالم افلبياض والصفاء لؤْلوْ مصون فىالصدف لانه رطيا احسنواصق اذ لممسهالايدى
ولم شع عله اغثارة ولبفاار سئة “كوانا ايشان در
ما ولطافت مرواريد بوشيده انددر صدف

كددست كس بديشان ترسيده ٠ اومحزوزلانه لامخزن الا الفين الغالى القيمة قيل لقتادة
| هذا الخادم .فكيف الخدوم فقال قال رسولالله صلىالله عليه و سل والذى نقمى بيده
دامه قيحيية الف ساب لبيك تيك
السلام اركافى] اهل اعلكة نزة منبذادى الخادم مخن
 1واقبلبعضهم على بعض © وروى عى ارد بعضىازمشتان نيك
و
اى)تله كل بحن

منم لءضًا الفحعن ا<واله واعماله وما استحق

الكرامة وذلك 7إذذا و اعترافا بالتعمة العظيمة على حب

ف بنساءلون 6ه

به نيل ماعندالله من

الوصول الما على ماهو عاد

اهل الجاس يشسرعون فيالتحادث يتم به استئناسهم فكون كل بعض سائلا ومسؤلا لاانه
وملول
يسال بعض معين مم بعضا اخر معينا © قلوا يه أى” ال

وحم

1ك

مهم

ف اى مقيقة يؤاناكناقبل اى ققبدلخول الحة و فى اعلا كهدرميان اهل خود يعنى
( وديم )

سورةالطور
<8 © 1١5١
دانم ثابت مقم ان احسن فى النة مؤيد اوان اساء ففى النار مخلدا لاأنفالىدنيا دوام ١
جىوهى ولا «وجد الا فيه وفىالا خرة دوام
الاجمال بدوام الاعيان فانالعرض لابقالا ف

الاعيان بدوام الاعمال فانالله ابعتمالهم لكونها عندالله املنباقيات الصالحاتوماعندالل |
باق والياقى من الاعران سق سقاء عمله قال فىالارشاد وهذا المعنى انسب بالمقام فان الدوام

هتضى عدم المفارقة بينالمرء وعمله ومن ضرورته أن لابنقص موناب الاباءشى' فاللة /
تعليل لما قبلها انتهى و8امددناهم يخ اصل المد الخر وا كثر ماجاء الامداد فىيالحوب

والمد فىالمكروه والاهداد بالفارسية مدد كردنومدد دادن ٠ وفىالقاموس الامداد تأخير
الاجل وان تنصر الاجناد مجماعة غيرك والاعطاء والاغاثة  8بشاكهةو#هى ارلغكالها

وقفتاوفولقحتام نمماماييششتمبّوبنون #منوفاننونلي اصلمنعرماءحوواضبرطلوببه وااللماعنىلاوءدونذلاكم انعهلىتعاملاىكالمنا قمالنموبماادىألتانلاتهنمم
ونفى النقصان يصدق بايصال المساوى دفع هذا الاحمال شَوله وامددناهم اى لبس دم
النقصازبالاقةصار علىالمساوى بل بالزيادة ثعولاىنٍاعمالهم والامداد وننوين فاكهة للشكثير

اى هكهاةلاننقطم كلااكلوا مرة عاد مكانها مثلها وما فىمايشتهونللعموم لانواع اللحمان
وافبىر اك لتشتهى الطير افلىجنة فيخربين بديكمشويا وقلى بشع الطائر بين يادلىرجل
فىاطنة فيأكل منه قديدا ومشويا يثطمبر الى النهر  بتنازعون فبا » تزع الشى” جذبه
منمقره كازع ال
كقويسدمن
ها والتنازع والمنازعة الجاذبة ويعبر بها اعلنخاصمة والمجادلة
والمراد بالتنازع هنا التعاطى والتداول على طريق التجاذب يعنى تاذب الملاعبة لفرط
السرور واحمة وفيه نوع لذة اذ لاصور فىالنة التنازع يمعنى التخاصم والمعنى بتعاطون

افلىمنات ويتداولون عم وجلسافهم بكمال رغبة واشتياق كم ينى' عنه التعبير بالتنازع
وابالغاراسية ايكديك رداذ.وشعد كين درمشت يعنى هم دهند وازهم ستالند ك©اأسا | 4

كاشة ملو ازحغير بيشت نه والكا بن قدح ,فيه شيزاتٍ ولايسمى كأسا مالم يكن فيه :شاب
كا لاتسمىمائدة مالميكن عليها طعام والمعنىكا“سا اى مرا تسمية لها باسم محلها ولماكانت

الكأس مؤنئة مهموزة انث الضمير فقوله لا
فلفو فيها © اى فشرنها حيث لابتكامون

فىاثناء الشرب بلغوا الحديث وسقط الكلام قال ابن عطاء اى لغويكون فىيحلس محله جنة
عدن والساققى فها الملائكة وشرجم كذرالله ورمحاممنحية منعندالله مباركة طببةوالقوم
اضياف الله قال الراغب اللغو هنالكلام مالايعتدبوهوالذى بورد لاعن روية وفكر

فبجرى بحرا الاغا وهو صوت العصافير وتحوهامن الطيور ف ولاتألم© ولايشعلونمايأتم
بدفاءلهاى بنسب الى الاملوفعله فىدارالتكايف مانلكذب والسب والفواحشس كأهو ديدن
المنادمين فىالدنيا واما سكلمون بالحىم واحاسن الكلام و شعلونمابغعلهالكرام لانعةولهم

نابتة غيرز| ئلةوذلككسكارى المعرفة فىالدنيا فتامنهامتاكامونبالمعارف والحقائق قال اليقلى
وصفهمالله فشر .هم لكاسات شراب وصله بالمنازعة والشوق الى مزيد القرب ثموصف
شرامم انه يورم المكين والاستقامة فىالسكر لايؤول حالهم الى الشطح والعريدة وما

الجزءااسابع والعشرون

© ١١٠ ©#ه

طائفة وهو الظاهى كافىشرح المشارق لابن الملك وبق قاول
خر ودوان الصبيانواغحانين ظ
واهل الفترة بلراسلهم .نوم القيامة رسولهن جاسم ويدعون الى الايمان ويمتحن المؤهن |
| باشاع نفسه فىنار هناك فاشنلقدبلعوة ولميمتنع اعلنابشاع المذكورخلصٍ لاماليست ينار |

حقيقة والادخل النار اى جهنم وقال الشبخ روز بهان البقلىفىعى! ئس البيان عندالاأية
هذا اذا وقعت فطرة الذرية منالعدم سليمة طببة طاهرة صالحة لقبول معرفة اللهنوتلغير
منتأثع صحية الاضداد لقوله علهالسلام كل مولود بولد علىا لفطرة فأنواء هود أنه و سنصر

انه,ويمجسانه فاذا :هت على:النمث الاول..ووصل اليها,فيض مباشرة انورالكيق ولم تميغلها
الاجمال بوصلها الله الى درجة آبائهم و امهامهم الكبار املنمؤمنين اذهناك ثم ارواحهم
منشدكاشهفدته وبروز انوار جلاله ووصاله وكذلك
وعقولهم وقلوهم ومعرفتهم بالله ع

حال المريدين عندالعارفين يبلغون الىدرجات كبر نهموشيوخهم مآمانوا بأحوالهم وقبلوا
كلامهم ا قال رويم قدس سره مانمن بكلامنا هذا منورآء سبعين ايا فهو مناهلنا
لىولمنهويطاعلرسول فأ لوئكمع الذبن 0
اال
وقال عليهالسلام مناحبقوما فهو مهم وقال تع
تاعحب مزذلك فانه تعالى
انعاللهعلهم من النبين والصدشين والشهد اءوالصالحين ول

مبلغهم الى اعلى الدرجات فاذاكانوا فىمنازل الوحشة يصلون الى الدرجات العلية فكيف
لايصلون الما فىمقام الودلة اسهى ٠ سول الفقير يظهر منهذا ان لحوق الابناء الصورية

والمعنوية بالاباءفى درجاهم مشسروط بالايمان الشرعى و التوحيد العقلى وليس لاطفال

المشركين شى” منذلك فكيف يلتحقون بأهل الْنة مطلقا فانما يلتحق المؤمن باللمؤمن

لجانسهما واماالايمان الفطرى قيلعاتبر فىدار التكايف وكذا فدار الجزاء والله اعم

#ل اعرى © هىممدى بالغ عاقل مكلف
بالاسرار ومنه ترجو الالتحاق بالاخبار ك
عا ست  3باحه كرده باشد ازخير وشز يو رهن  6دركروست

روزشيامت يعنى

ابت الم ساماتى داكوداد خود وزان رهابى يدوا اجقنل" كر بعادجد رسيت لوزن
 0مكلفه شر مين حى دارد  6فىشير الكاشفى والرهن ما وضع وسقة للدرن ولما كان

الرهن سَصور منه حسه استعير ذلك للمجتس اى شى كان وقال ابن الشيخ ماهمصدرية”

والفعيل يعنى المفعول و العمل الصا عزلة الدين الثابت على المرء منحيث اله مطالب به

 ١ونفس العبد مرهونة به فكما ان المرمنمالميصل اليهالدين لابنفك منه الرهن كذيك
العمل الصا مالم يصل الىالله لاتخلص نفس العبد المرهونة فالمعنى كل امرى” مرهون
عندالله بالعمل الصا الذى هو دين عليه فان عمله واداه كماهوالمطاوب منه فك رقبته «ن

الرهن والا اهلكها وفىهذا المعنى قالعليه السلام لكعب ابنتحجرة رضوالله عنه لايدخل
الجنة لحم نبت هنالسحت الذار اولى به ياكعب بن تجرة الناس صنفان شبتاع نفسه فعتقها
وبائع نفسه شوبقها وفال مقالل كل امرى” كافر بما حمل منالشيرك مرهون فىالنار والمؤءن

لايكونمى نالقوله تعالى كل نفس با كسبت رهينة الا بااالعين وفىالا يةوجهاخر
وهو أن يكون الرهين فعيلا:.قمرى :الفاغ فسكوّن «المتتى كل ىم

عاد ليها راهين اى

(داتم)
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 ١حكن

فى سيم رحل
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دار ار بأ وسيم 1

ع

اصير يم عر

اعله5.

ني اح لمكن بويد التسح ةمفواسهد وكواةاغرن عدن اب ناولقلريلاك

|[المكة الطفل المى فىدارالخرب اذا مات ونمحصل منه ييز ولاعقل يصلى عليه فانه على
ال لايصلى عليه لانالطفل مأخوذ منالطفل وهو ماينزل
فطرة الاسلام وهذا اولى مقمن
مع الستراء عدوة وعشة وهو

افك

م نالرش والويل فلما كان هذا الصف

كان مم حوما

أ

والصلاة رحمة فالطفل يصلى عليه اذامات بكل وجه انتهى وان دخل الصبى فىدار الاسلام

فان كان معه انواه اواحدها فهو على دبنهما وان مات الانوان بعد ذلك فهو على ما كان
ا ولو ا

احدالاون

فداراارب إصير الصى هتدلمًا بأسالا مه كنا وابسجر أشن

ٍ فىدارالا -لام م سَى

الحى لعده

هن دار الحرب فصار

فىد ارالاسلام كان كلا

الاون
بأسالامه

ا

جهوماااتناهم يه وما نقصنا الا يلهاذلاالحاق والا لا بغضوهم فالدنيا شحا كا فيعين |
المعانى مودابلت بأبلك  100يضرنب قال فىالقاهمومسوا أبلعة حدما يأاته قمعا

لد اعلا ١

ون ماهم 6منواب عملهم فآشدىن”  6#نمالاولى متلعلتقةنباأعم والثاية زائدة
فم
والمعتى ما شصناهحم دن تملهم شأ بأن اعطينا بعض مو بامم أعناءهم فتذ هص

مدو بهم واخط

درجهم واعا رفعناحم الى درجم ومنزلمم عحض التفضل والاحسان ٠ يعنى  5فول

وكرم خود-اولاد راءرفعت درجه ارزاى فرهودم شابلخاسلام -سين مروزى ازاستاد |
خود احمد بن ابىعالىسمرحسى رحقهما اللهشل كسد

اعان وحمل جز فخل 20:

معت |

درفضل خدا بند دل خواشس هدام ٠ افضل ساشد يود كار عام

وسأ خلدتيجة ارلضلىهعنها رسولاللهاصلللىهعايه وسليعن ولدينلهامفاىناالاهليةفقالعليه |
السلام ها فالىنار فكرهت فقَال عليهاللام واس انما لانعضيكما عالت #الن متلفاقالة |

فىاخنة انالمؤمنين و اولادهم فىاطنة وانالمشر كين واولادهم فىالنار م فيعين المعانى وقال |
الامام عمد انالامام الاغظم نوقففىاطفال المشركين والمسامينو الختار ان اطفالالمسامين |

ماقلت والحق غايلرجزم .ه انالله خلق اللة وخلق النار فخلق لهذه اهلا فاما هاه
عنالحكم على معين بدخول الْنة ماففشرح المشارق لانن الملاك وقال مولى رمضان |

فشرح العقائد .ولا يشمد بالخنة والنار لاحد بعينه بليشهد بأن المؤمين مناهل اطلنة
والكافرين مناه ل الذار وككذا اطفالهم سعالهم وقل هم فىالطة اذلا الملهم وقل هم
فىالاعىاف

و وجهه ان عدم التيةن لعدم ١١

جاع واذا مات ولد المؤمن طفلا |

| فخامته .الابمان لاحالة تبعا'لاهبيه الا أن يكون نالعا الخاعة أبيه وهى غير معلومة انتهى
واختار الر

مخدام اهل دا هدية و0
دوح لان 0

3

ون

الجزء السابموالعشرون

مفعولين الى امم الال رو عا

١١١ 8 هه

ركد الوم رار ا
0 500

ل

ل

صبيارهم ازواجا بسبين فان الزوجي ةة لاعحقق بدونانضهامهن ١لمهميلعى با اللزوعج حنئد

لعيسلى اصل معناه وهو النكاح وعقد التكاح بل ممعنىتصبيرهم ازواجابتفعلادى الى|
مفعولين وبالفارسية وجفت كردا ايشائرا برنانسفيد روى كشاده جم ٠ قال الراغب
وقرناهم عبن ول مجى' .افلىقرء أن زوجنام حورا كاشَال زوجته امرأة نيها على ان

لاك 1كن

سد الا رف فمابيننا من امنا كحانتهىقا فلفتج الرحن وقر ناهم

ولس فىاطنة تزوع كالدنيا انتهى يعنى ان الْنة ليست بدار كنت ففيان تزوج .اهل ١
الحنة باور شول بعضهم بعضا لابأن يعقد بم عقد النكاح قال فىالواقعات المودية |

انلاهل الجنة بيوتضيافة يعملون فبها الضيافة للاحباب 0

اهلهم لاإيظهرن

لغير احارم انتهى » .ول الفقير الظاهى ان عدم ظهورهن ليس محنيث الحرمة بل من

حمثالغيرة .يعتنى ان أغل الرجلاشارة الى سره ,المكتوم فاقتضت الغيرة ,الالهية نالاتظهر
اغيهرل والا فالحل والحرمة تمونابع التكليف ولا
لل
اغثى
لاغليحرازم ا ان السر لا
تكليف هنالك واتما كان ذلك ونحوه منباب التلذذ هووالذين امنوا  7كن ب لكا

وهاملفبعتهم ذريتهم »#عطف علىامئوا اىنساهم #8باعان يهمتعلق بالانباع والتشكير
العلل أى لتق.١املزافان روفلل ,الارعان لسن ماعل دخول الاعمال فته فل المراد

قلة مرانه ودناءة قدره بذلكفالتقليل فيه معنى التحقير والمعنىواتبءتهم ذربتهم بايمانفىامل
قاصرين عنرنية اعان الآ باء واعتيار هذا القيد للايذان شوت الحكم فىالاعان الكامل
اصالة لاالحاقا  الحقنا مذهرمبتهم #ه اى اولادهم الصدار والكبار فىالدرجة كا روى
انه عليه السلام قاانله تعالىبرفع ذريةالمؤهن فىدرجته وكااننوا دونه لتقرهم عينه اى

| يكمل سروره ثتملا هذه الااية وفها دلالة بينة على ان الولد الصغير محكم بايمانه تبعا
الاحد نويه و نحقيًا للحوقه به فاه تعاللى اذا جعلهم نابعين لابانهم ولاحقين م فىاحكام

الخرة 0

يكونوا نابعين لهم و
لاحقين مم فىاحكام الدنيا ايضا قال فىيفتح الرحمن

انالم م
ؤ نينانبعتهماولادهم الكبار و الصفار بسيباعامم فكيارهم بإعاهم باشسمم وصغار ثم

| وهو هذهب الى حثيفة والشافبى واحمد وقال مالك محكم باسلامه نءا لاسلام ابيه دون
امه واما اذا مات احد ابويه فىدار الاسلام فقال احمد بحكم باسلامه وهو من مفردات
مذهبه خلافا للثلائة واختلفوا فىا_-لام الصى المهيز وردثه فقال الثلاثة يصحان منه وقال
الشافى لايصحان وفىهدية المهديين اسلام الى العاقل وهو مكنان فاىلببع سالبا

وفىالشسراء جاليا سح استحسانا ىحلاتبرثهمناقاربه الكفار ويصلىعليه اذاماتوارتداده
ارتداد استحسانا فىقول الى حذيفة وممد الا انه حبر على احسن الوجوه ولافتل لاله
لبى مناهل العقوية وفالاشاء ان قبل اى عند لاشتل فقل منكان اسلامه عا اوفيه
||
أ
|

شبة واى رضيع حم باسلامة بلا عية فقل لقيط فىدار الاسلام وفىالهدية ايضا د

الود
© اذا ©
تال لخن" شر ول“واشناء زلود" ولالناؤلون فياك درنلكثردالا عكةا

اي

لالدفع المجوع اوعطشس ف ووقاهم رهم عذابٍ الحم #هالوقاية حفظ الشى مما يؤذيه
ويضره والجحمة شدة تأجج النار ومنه الجحم اى جهم لانه اممناما وهو عطف على |
ن|ام على ان مامصدرية اى متلذذين بسيب اتاء ربهم و
وقابتهم عذاب المحم مان

جعلت موصولة يكون التقدبر بالذى وقاهم رمم عذاب المحم فببت الموصول بلا عائد
واظهار الرن فىموقع الاضمار «ضافا الىضميرهم للتشريف والتعليل هكهلوا واشربوا #

اى َال لهم منقبل خزنة المنة تدم!اكلوا واشربوا اكلا وشريا هل هيا وه قهنيًا صفة
صْدَر محذوق اوطعاما وشرابا هنثا فهو'صفة'مفعول به ذوفن فآن تزَلهذ 3كر المأكول
والمشروب دلالة على تنوعهما م

والهنى و امرق صفتان من هنوٌ الطعام ومو

| اذاكان سائغا يكعونىارنده لاتكدير فيه اكىان نحيث لادورث الكدر مالنتعم والسقم
االكمال ومنه عنى المشمهر فالىاسان الترك باللحم
وسائر افلات "م يكون فىالدنيا قال ن
المطبوخ  9ما رت تعملون ه بسببه اومقابلته قال فىفتح الرحمن معناه ان رتب اطْنة
وأعيمها فمىحسب الاعمال واما نفس دخولها فهو برحمة الله وتغمده والاكل والشيرب
والهنى ليس مانلدخول فىثى” واتمالالعياد الصالخحة لاتوجب علىالله التنعم امجابا لكنه
ىيعقلمه منعيمه وعلق الثواب والعقاب بالتكسب الفذىىالاحمال.
قدجعلها امارةعلى هفنس

| امام زاهد رحمهالله فرمود كه هجرئد وعده يكردار نندهاست اما اصل فضّل الهيست
ا دار ماحه خواهد لوت

و 11نهلما سات اكه

ندارد فعل من از زور بازو
م

٠

كه بافضل 'نوكردد هم ترازو

فضل خويش كنفضل مرايار ٠

بعدل خود بكنبافمل مكنار

2

والمث_اهدة

شااو
الاعتال” ال كك والشرف؟ ول

#9ان

© على سور و 5
الففة و عر

 0حال من الضمير

من ذلك واما

اعمال" العناد ع

فىكلوا و اشرنوا اء مدت دان ومستكدن

ان
مالسرور اكذا
سرير وهوالذى مجلس عليه وهو ن

ذلك لاولى

المدت نشييه  3 4عورد وللتفاؤل | عم ور الذى يباعدق المت  2دو عه الىالله

وخلاصه منسحنه المشار اليه شّوله عليه السلام الدنيا سحن المؤمن © مصفوفة #ه عصطفة |
سق

بعضه! الل جدت

لعض

اومممولة

أ

ددننة بالذهب والفضة والجواهص وبالفارسية

برنحتهاى بافته ,زر ٠ والظاهى ان حمع السرر مبنى على ان يكون لكل واحد هنهم سرر |
متعددة

مصطفة

معدة

لزا رهم فكل من اشتاق

الىصد شه زوره

فىمنزله قال الكلى صف

| بعضها الى بعضطولها مائة ذراع فىالسماء سسقابلونعامها فىالزيارة واذا اراد أحدهم القعود
واحد

اكور

دو 1

وواحد

العن عمناء واعا شعان

حور

الان الطرف

حار

قسن

أ

الجزءالسابم والعشرون
يبيب

ب

< ١٠١ جه
ب ا ببييجيييييبي بي بيب

يت

سواء على » خبر ميتداًمحذوف دلعليه اصبروا اولا تصبروا وسواء وان كان ععنى

ستو لكنهفىالاصل مصدر يعنى الاستواء والمعنىسو اء عليكم الامنان اجزعتم ام صبرتم
لاغير ثن صبرهذا على الطاءات لممزع هناك اذالصبرو اكنان مرا بصلا لكن اخره خلو

هم واعمالهم
رلى
عسل انماتجحزونمكناتم تعملون  6تعليل للاستواء فان الكجزآفء ع
كياثن واجبالوقوع <م) مسبالوعيد لامتناع الكذب عاللىله كانالصبر وعدمه
القيحة ح

نواد فيعدم النفع اولفتأويلات النجميةاتما يجزوزما كنم تعملون فىالدنيا املنخير والشمر
لاالذى تعملون فىالا خرة منالصبر والخضوع والخشوع والتضرع والدعاء فانه لاينفع ثى'
مها خو+خاصّن أن شال اخسأوا فها ولا تكلمون انتهى نم النار ناران النار الصورية لال
صل مهممناهل
تومن
انى
الشرك الى و من لمق م املنعصاة والنار المعنوية لاهل الشرك الخ

بٌ
ذبامن
عحبو
الحجاب فويل لاكللطمانئفتين بوم يظفر الطالب بالمطلوب ورصل الحبالى ال
جهم وعذاب

العيد والقطبعة والحرمان ٠ن السعادة العظمى والرسة العلا فليحذرالعءاقل من

الخوض فىالدئيا والاعب ممافاالنغفلة خعانلقالبريات توقدنيران الحسراتوفالا ية اشارة
الى مانية القوف م ان الاية الى تلها اشارة الميئية الرجاء فانالامن والقنوط كفر ٠
زراكه امنازماجزان بود واعتقاد تحز درالله رست

ضاند هد لس خوف

 5مال االثن ا

 1ازلئهان بود اد

لؤمدر

ورحاء ل مكاك روعن واعان برمثال قله ودل 35

شكل جراغ دان جون خوف ورجا يجتمع كشت جراغى حاصل امدكهدروىهم روغناست

كهدد بقاست هامناس

تكه ماده أضنئاست انك اعان ازمئان :هدو مناد” ملكيزدازيى لتقا

و أزكى يضما ومؤهن سدرقةضاراء مبرود وعدد شاقدم ىزبد واللهولىالتوفيق © انالمتقين »

عالولكطة والمعاصى ف فىجنات وفعم #ه النعم الخفض والدعة والتمالترفه والاسم النعمة
بالفتح قال الراعب النعم |النكامة الكترة اسع الاوك

ماقيه القفافة وطيب العشر ولعمه

كم

جعلة فىنعمة اى لين عيش وفىالبحر التتم اسستعمال امافيه +النغومة واللين مالنما اكولات
والملبوسات والمعنى فجىنات ولعم اى فىابة جنات واى نعم يمفنى الكامل فىالصفة على ان

التنوين لاتفخم اوفىجنات ولعم مخصوصة بلمتقين على انه للتنويع والطْنة كموعنها أشرف
ها اعايدخلها ليعمل فها ويصلحهاو حفظها لصاحهام هو شان
المواضع قدبتوهمان مخنلبد

ظلنخل
ا
واف
مح
رملة
كلمه
لاءا
االط
ناطورالكرم اى مصلحه و حافظه كأقالفىالاموس الناطور اىب
اعدماهم فهامتنعمون كاهوشان المتفرج بالستان لاكالناطور والعمال
فون
اتجمى انتهىفلماقاال

كذهاين 

والفاوسية شادمان ولذات يابسدكان » وفىالقاموس الفا كة
ناعمين متاذذين ب

ا|للطاسفن :ان عالناظةت والمتجا
| طاحت" الفاكهة ا:واطس7التعس المسعولة”والناعك» .س
| الحسنة العشة  8مااناهم رهم  6اكزرا متهاى جاوداتى وفىفتح الرحمن مالنعامه
ورضاء عنهم وذلك ان امم قديستغرق فىالنم الظاهرة وقله مشغول بأعنمافلما قال

نخدا هه
سس

صمعه سس

والتردد فىالي" والذهاب

سم

لس

0

 1ع

خوزلة |الور
سسسسسسا

سس

5

والخريان السريع اى تضطرب ومجى وبذهب وبالتايسجية

وواشطرات اند انكام يشكافن موقيل دون نانك رتشوزوا الجن وجاكنقار اهلها تكفا

|السفينة وقيل مختلج اجز اوها بعضها فىبعض وعوج اهلها بعضهم فيىبخعضتلوطون و
| الملائكة وذلك منالخوف 8#وتسيرالال سيرا  6اى “زول عنوجه الارض فتصيرهياء /
|وقال يعضهم تسير الجبال كا تسير السحاب ثتمنشق اثناء السير حتتصىير آخره كالعهن |
ظ المنفوش لهول ذاك اليوم وميه وجود السالك عند تحلى الجلال بالفناء انه لاسق منه اثر |
ا و ناكيد الفعلين عصدرمهما

للادان

بغرابهما وخررحهما

عن الحدود المعهودة

اع

|

مورا

تحبا وسيرا بديعا لايدرك كنمهما فعويل نومئذ للمكذبين  6الفاء فصيحة واعملةجوابٍ |
شرط محذوف ااىذا وقع ذلكالمون والسيزاروناذاكان :الا كااذكرارفويل وشدة:عذات

نوم اذشّع لهم ذلك وهو لابنافى تعذيب غايلرمكذبين مناهل الكبائر لان الويل الذى |
هوالعذات الشديد أعا هوللمكذ بن

بالله ورسوله ووم

الدين لالغطياة

ا

امو مين  9الذين مم

فىخوض ه اى اندفاع جيب فالا باطيل والاكاذيب وبالفارسية درشروع كردن باقوال ١

باطله كهاستهوا _اهثءليت :وتكذيت ى عليه السلام.:واتكان بعث + .قال فىفتخ الرحلن |
الوض التخبطفىالا باطيلشيه وض الاء وغوصه وفىحواشىالكشافالخوض مانلمعانى
الغالية فاته يصلحفىالخوض فى كل ثُى الا انه غلب فىالخوض فاىلباطيل كالاحضار لانه ١
عامفكل  2م علاستعمالهفوالا ضا ]رللعذاب قال لكنت م ايفين دقولواة3.
كيس
يلهونويتشاغلون

1

مو

0

م

الدفع الشديد واصله أنشال عار دع دع اى يدفءون الها دفعا عنيفا شديدا بان تغل ١
يديهم الل اعناقهم

 9لخ

تواصهوم الى الوإميغ فيد فعون الى الثار دؤما

أ

عافى لسطؤرطيم

وفىاقمهم كن رزركو انايواما بدل هننوم تمور اوظرف لقول مقدر قبل قوله تعالى
©ذه النار يه اى شَال لهم هقنبل خزنة النار هذه النار املهتى كلم يد اذلؤدنيا وقوله
ه

©كذبون » #اى تكذ.ون الوحى الناطق ا مف|سخر هذا يه |
|  8ها متعلق شوله ت

كاسيل كنمتقولون القررعرنواالناطى ميال لمحن فهذا المضدافاراى بالنار سكن اشنا
وبالفارسية آيا سحرست ابن كهعى ينيد » فالفاء سببيةلاعاطفة لذلا يازم عطف الانشاء عل
الاخمار فهذا الاستفهام

ل سيب ع نقولهم لاو حى هذا سحور و مساق

واحوال الا خرةةو مشاهداما تصدق

مالصدق

7

اقوال الاساء فىالاخيار عنها يعنى ان الذئ توانه من

|

عذاب النار دق 88ام الثامتبصرون ##اى ام انم عمىءخا باعل 1ك اينات ظ
اوام سات

ابطارك 5

سيور فىالدسا على زحمم حث

اك ناشور زاءارعا كران اسار نا

وصلوها 6ه اىادخلوها و قاسوا <رها وشد اندها م فاصيروا
ها
بل ْ>#ن قوم هدو رون لف

هة قطعرجائهم
اولاتصيروا و فافعاوا ماشئتممن الصبروعدمهفانهلاخلاص لكم همهاوهذا عجلى

الجزءالسابع والعشرون

5

هذا

هه

جمملنتها اجثملة المقسمعليهاوقال جبير مبطنمم قدفت المدينة ”.كم رسولاللهعليهالسلام
ففاسارى بدر فلقيته فصلاة الفجر شَرأٌ سورة الطور وصونه مرج منالمسجد فلما بلغ

الى قوله ان عذاب ربك اواقع فكأما صاع قلبى حين سمعته فكان اول مادخل فقىللى
الاسلام فأسلمت خوفا منأن ينزل العذاب وكمانت اظن أن اقوم منمةاعى حتى شّع
ابلىعذاب ومثل هذا التأثير وقع لعمر رضىالله عنه .حين بلغ دارالارقم فسمع النى عليه

السلام غرأ سورة طه فلان قلبه واس فالقاوث اللترينة ليولا

ا ا

اذا كان الواعظ هو القرءان العظم او التالى هوالرسول الكريم او وارثه المستقم واما
القلوب القاسية فلا بجعفماالوعظل كم م جع فيقلب ا ىجهل ومحوه ( قالالشيخ سعدى)

٠

اهنى راكه هوريانه مخورد
بأسيه دلحه سود كفن وعظ

تتوان برداز وبصيقل زنك
 53مخ اهنين درستك

وفىالتأويلات النجمية العذاب لاهل العذاب واقم بالفقد لان اشد العذاب ذل الحجاب

وكان مندعاء السرى السقطى قدس سره اللهممهما عذبتنى بذل الحجاب والحجاب واقع
فس ماله مندافع منقابللعيد بلدافع حاب النفس هو رحمةالله
ناب
لب ح
احجا
فان اعظم ال
تعالى ماقال تعالى الا مارحم ربى ٠ عبدالله المغاورى مردى بوداز نواحى اشييليه دربلاد
غرب دربعضى اوقات تشووش وبرا كندى مخلق راء يافته «ود زلى تزدوى امد وكفت
البته مسا باشييليه رسان وازدست اين قوم خلاضن كك او

انراد كردن كفك اوامرلان

| امل واو ازشطار بود وقوق عظم داشت حون حاى خلوت ورسيد وان زن لغاية حمله

ب!وادشطان! اور[ امحامدت ١ن انون “وشواطة ادا وانشلق تقاضا اكزفت أله كان الاج

حينئذ نظير الحكاية التى قال الشسخ سعدى فها
ده دوعا دار ذهاق .لسك مكاي
غنيم امكوندةتدقل :دباورك
بشانك كارد بر حلقش عاليد أ
 3اولشكال كر درر بودى

٠

لناووان لكو

فبنةازوئ اليد

جحوديدم عاقيت ا

توتودى

غبدالله باخود كفت “ائ"افين اين 'يداشيةامن"امافك الك ويغناتك كزدن زواع "دارم

ونفس البته بر عصيان <رصن مكىود وتاروسيدكه نفس ذالب شود وكارى ناشايست در
لوكتلوكافك
وتجورد ذاينال1كا علد ىك لخواداؤًا! دؤشيان دا

تتواكفت الثازاو لانالفارئ متلق

رجوع اوبطريق <ق ابن بودودر هان وقتروى نحج ماد ودر عهد خود كانه روزكار
«ود ٠فقد رحمهالله تعاللى رحمة خاصة حدث تجاه من بدالنفس الامارة ولو وكله الى فسه

لصدرعنه ذاللكقبح وكان سببا اوقوعه افلىعذابفىالدنيا والا خرة اما فىالاخرة فظاهص
قلبح ووصفذمم فهوعذاب حكمى
وامافىالدنيافلان التابس بيبالثى” تلبس .دوكل فع
ونارمعنوية والعذابالصورى ا”رذلك فليسمنخارج عالنانسان يوم مورالسماء مورايه

ظرف لواقع مبين لكيفرة الوقوع منى' ع نكال هوله وفظاعته لالدافع لانه بوهم اناحدا
يدفع عذابه قَغير ذلك الوم والغرض ان عذاباللَه لايدفع فىكل وقت والمور الاضطراب
(والتردد)

هي

ما يه

سورةالطور

دنهم الى .بوم القيامة كا تستقر الارض بالمبال وأقسم بالكتاب المسطور وهوالكتابالازل ١

عليهالمسطورف الاوحالمحنفوشظوفررقهوالمصاحف وأقم باأبيتالمعمور وهوالني عليهالسلام
ك|ان الله ببتا باتكرامة معمورا وعندالله مسرورا مشكورا و أقسم بالسقف المرفوع و هو
 ١رأس النى عاللهسلام كان والله سقفا مرفوفوعاوفىالدارينمشهورا وعلىالمنابرمذ كوراوأقسم

| بالبحرالمسبحور وهوقلب #دعليهالسلام كان والله من حباللمملوأ فأقنم نفس ممدعموما
ويرأسه خصوصا وليه ضياء ونورا وبكتابه ححة وعلى.المصاحف مسطورا فأقيم الحيب
تفاىب
كحه
بالحندب قولرااءه قسم وقال شيخى وسندى روح الله رو

اللا'محات البرقيات

لدوالطور اى طور الهوية الذاتيةالاحدية الفردية المجردة عانلكل والحقيقةاللمهةالصمدية
| المطلقة اعلنميع وكتاب اى كتاب الوجود مسطور فيه حروفالشؤون الذائية الكمالية
الوجودية والامكانية وكلات الاعبان العامية الجلالية واججمالية الوجوبية و الامكانية وآيات
وللطيفة وسور الحقائق و الصور الثالة الحية المقرية
الارواح و'لعقول الجردة القهرية ا

والمدعدة فىرق اىرق النفس الرحاتى والامىالربانى هنشور على ماهيات الممكنات و حقائق

الكائنات مبسوط عالعىران :الجردات وصور الممثلات بالفيض الاقدس والتحلى الذانىاولا أ
ات
لليبه
كاص
ال

يض
لت:فو
اورا
بلظه
التعينات وا

المقدس والتحلى الصافانى و الافعالى ثانيا

المتحةق بهجزئيات التشخصات والمْيات والقرء ان والفرقان اللفظىالرسمى مجميع حروفه
كلانه زليواه وسوومانهوالاه كل ونقءان مان وهذاامكتوب؛سدالخلوق وشنطون محظه |

وذلك مكتوب بيد الخالق ومسطور مخطه فإذاكان واجب التعظيم ولازم التكريم محيث |
لاه الا المطهرون من الحدث مطلقا فنا شقاوة من عمل الكتاب الالهى الرسمىواقبل |
عليه بالتعظم والتوقير وغفل عنالكتاب الالهى الحق.تى واهمله عن التعظم والتوقيربلاقدم
بعاللاهانة والتحقير ويا سعادة هن عقلهما ولميغفل عن واحد منهما و لجمل شأنهما |

| بل اقبل علىكل منهما بالتعظم والتكريم انقيادا الشريعة فىتكرم القرءانوالفرقان اللفظى |
| واذعانا للحقيقة فىنحريم القرءان والفرقان الوجودى اداءلحق كل ممنبة و قضاءادين ككل |
منزلة قائما فىكل مقام بالعدل والانصاف انما فىكل حال عن الور و الاعتساف ٠ مول

| الفقير فىذلك الكتاب تفصيل عريض آخر لكل منالكتابين المقيتى والمجازى واقتصرت |
| هنا شعىل“ىيسير مما كذره ناسبة المقام والمسئول مالل الجامع الاسفاع بعلمه النافع ا(ن
| عداب رىك لواقع ) اى انازل <ما و هو جواب للقسم قال فى فتح الرحمن المراد عذاب
ْ لمارا للتكتقاز لاالغذاب الدسلواى؛ والنة«الاشاوة فى الازشاد فاخو السورة المتقدمة |

(لهمئدافع ) يدفعه وهو كقوله تعالى لامردله مالل وبالفارسية نيت م'ن عذاب
| ما
را هبج دفع كتنده بلك همه حالواق خواهدبود ٠ وهو خبر نانلانقال بعضهمالفرق |

بينالدفع و الرفع ان الدفع بالدال .تعمل قبل الوقوع والرفع بالر اميستعمل بعد الوقوع |
| وتخصيصهذء الاهور بالاقسام بها لما انها منامور عظام تنى” عنعظم قدرةالله وكالعلمه |
| وحكمته الدالة على احاطتة ستفاصل اعمال الغباد وضبطها الشاهدة بصدق اخباره الى |

الوجزاءاا
لسمابشعرون
>56 95141
 0الاملفالطواف و الزيارة واذارأى النىعليةالسلام لايللمةعراج ابراهم عليهالتلام .
مسندا ظهره الى البيت :المعمور الذى هوباز اءالكمبة واليه نحج الملائكة وقال يعضهم المراذ
ذهالك فهو
باللتالمعمور قاالبمؤمين و تمارته بالمعرفة اولاخلاص فان كل قلي ليس في

خراب ميت فكأنه لاقلب  «9والسقفالمرفوع * يعنى السماء المرفوع عانلارض مقدار
(الالكاشنى ) يعنى اسمان كه مع انوار
حسمائة عامقال تعالى وجعاناالسماء سقفا محفوظا ق
كت ومخزن اسرار فطرتست وياعرشعظم ٠ وذلكلانالعرش سقف اطنة وهوحيط بعالم

الاجسام ماان ساقلفبيت يط بالإدران ولاخنى حنسى موقعالءنوان المذكور من حيث
اجماع السقف معالبيت ومن حيث انالعرش على التقدير الثانى و اابيث المعمور متقاربان
تقار السقف بالبيت 8وهالبحرالمسحور  #اىالمماوء وهواليحر المحرط الاعظم الذىمنه
مادة جمسع البحار المتصلة والمنقطعة وهو حر لايعر ف له ساحل لايل حمقةالا!هتعالى والتبار

بحرلعيس
االي
شهذا
التى عولجىهالارض خاحان منه وفى

لمندالله وفيه مدا ئن تطفوعلى

وجه الماء اوهىلة من الحن فىمقابلةالربع الخراب املنارضوفيه قصور توظهجرهعاللىماء

ظ

طافية تموغيب وتظهر فبهالصور العجبية والاشكال الغربيةنمتغيبفىالماء وفىهذا البحريئيت
شدر المرجان كسائر الاشحار فىالارض وففه من الجزاثر المسكونة و الخالية مالايعلمه

الااللهتعالى قالفىالقامو س سحر التنور احماه والور هلاه والمس<ور الموقد والسا كن ضد
|ثرمنه اننهى و قال باعلضمفسرين و الرحرالمس<ور اىالموقد مقنوله
والبحر الذى ماؤه ك

تعالى واذاالحار سحرت والمراد بهالحنس وعددالب<ارالعظيمة سبعة ن)عادد الامارالعظيمة
كذلك وكلماء كثيرحر (روى) اناللهتعالى مجملالبحار بومالقيامة نارايسحر ما نارجهام
وفالحديث (لاركنرجل ثرا الافازيا اومعتمرا اوحاجا) فان تحالحر نارا اونحتالنار

هفىذا علىأنيكون البحر بر الدنياوحر الارض وقالعلى وعكرمة رضىالله
وار
رحرن
االب
نراو
بح
عنهماهو حر ناحلتعرش تمقه ك باين بسعسموات الىسبع ارضين فيه ماء غليظيقاللهمر الح وان
وبهحورمكةوف اىعن السيلان يمطرمنه علىالمونى ماءكالمنى بعد افلخة الاولىاربعين صباحا
فبنيتون فىقورهم وحمله بعض المشا عصلوىرة احياء اللهتعالى يعنىكاانهينبت النبات كاء
المطر فيظهر منالارض فكذا الموتى لقهمالله خاتا جديدا فيظهرون ٠انلارضكلنيات

ولكن هذالاناى أنيكون هناك .هاء صورى .فانالانسان منالمق خلق او بضورة ماءكاللق
سيت ولله فىكل شى” حكمة بديعة وقلى هو نحر سماء الدنيا وهو الموج المكفوف اولاه

حانق
بقلبابر
ننت كه منؤشى !!ا
نقن
لا"حرقتالش الدنيًا. .:تزواذارباب محة.ى :ماد طاورن
للكذاه ,مناغاة سكيد ورإكتات مسطور ايمانست كهدررق منشور قلببم رحدت اذلى نوشته
شدمكه كتب فىقاومم الايمان وببت سرعارفانت كه سنظرات مجليات سبحانى ابادالى يافته |/
وسهقف

رفوع

روح رفع القدروالدرجات أل الحضرة اسث كه سَففك

خانة ذلنيت ور

0
كك
كجيل وهوالى صلىالله عليه ودَلمكان فىامته كالجال فىالاض استقرت
2وهوال
24ا

ٍ
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المكتوبواةلمراد بهالقرءان اوالواموحسى وهو الانسب بالطور اوما يكتب فاللوحو آخر
سطرف الاوحالحفوظ سََقَتْ:رحمق على غضى :من أالى بشهادة أن لاله الااللهأدخلته المنة

اكير ليمحرا الهمننؤ املقئالة ا فاخن علنة .وواخذ :بغياله .نظيرء.اةلدلتعاللع

تحرج له بومالقيامة كتابا يلقاه منشورا  8فيرارق منشور  6#الركقالجلدالذى يكتب فيه

ا

شيه كاغد استعيرماإكتب فيه الكتابة اهلنصحيفة وسمى رقالانهممقق وقد بغاللاستعمال

علىهذ الذىهومن جاوالحيوانكافىفشحألرحمن واقلالقفاموس الرقويكسرجادرقيقيكتب
وتسكاز هالاتفخم اوالاشعار باوم« لبا ثما7 1101212

مه

توششيّتهةذرةه كه كقاده  +:ل"رادد دوقت خوابدن وعلى تشدرير أنيكون مايكتب فىاللوح كوان

| الزقالمنشور مجازا لاناللوح خلقهالله مندرة 2

من ياقوتة حمراء قلمهنوروكتاءه:بور

عسضهكابهنالسماءو الااض سنظر فيهكلبومثلا ماثة وستان نظرة محلق اللهلهبكل نظارة نحىوعيت
ويعزويدل وشعل مايشاء #ووالبيتالمعمور» انالك وعمارتهايالياشجا والعمار والمحاورين

اوالضراح ليعنى اسماليدتالمعمور الضراح قالالسهلى رحمدالله وهوفىالسماء السابعة واسمها

وعبساقالوهب بنمئيه قمانلسبحان اللهومحمده كانلهتورعملاابينع وباوحريبا وحريما

هانلارض السابعة اننهى وهوخيالالكعية وعمرانه كثرة ؤاشيته منالملائكة بزوره كلبوم
سبعتون :الت هلك بالطوافٍ والصلاة ولايعودون اللهابدا و حرمته فىالسماء عكرمة الكعة
فىالارض :وهوعدد خواطر الانسان فاىلوم والالمة ومنه قلا نالقلب مخلوق الات المفقاد

اوفىي
جئئكة
وملا
ر كل
خاشاس
ووال
اعمور
لالم
ولميت
خنكا
دلاشا
وقبل باطنا
7ل5

اخبارالمءراج رايت

فالسماءااسايعةالبيتالمعمور واذا اموامابذحرا يؤمى الملائكةفيخوضون افلبحريخرجون

فينفضون :أجنحتهم فاق الله هنكلقطرة ملكا يطوف فدخاته وصليت فيه وسمى بالضراح
باهلضمادالمءحمة لانه ضرح اى رفع وابعد كحاينثفالسماء السابعة والضرح هوالابعاد

اأعده اولضرم البعيدوقيل
والتنتخيةا اال شتراخه اىنحاءوزماه :فىناحنة واضرحه عنك ى
كان تا منياقوتة انزلهالله موضعالكعبة فطافبهادم وذريته الموزمانالطوفان فارفلعسالمىاء
كتان
ىددي
ل
مىاانهءفىالر ابعةو لامنافاة فق
لمسال
وكان طوله كابينالسهاء والارض وذهب بعاضه
مهاه احاللكعبة فاىلارض يتا ٠ لشاولفقيروالذى يصحعندى من طريق الكشف اناليت

المعمور ةفانىلمسايماءالسابعة فانه اشارةالى مقامالقاب فكماانالقلب عنزلة الاعساففانه رز
بينالرو وا سد انالاعىاف برزخبينالنةوالنارفكذا الميتالمعمور فانهرزخ بايلنعالم

الطبيبى الذىهوالكرسى والعرش وابليعنالم العنصرى الذى هوالسموات السبع ومادوتما
عن صورة .الننتّالمعمور:انه لانانفى .كون
ودة
واهفالا ساق آنيكون :فكلسماء نبت عدل ح
لام مسسحد عحلىدة عصلوىرتها فكما انالكعة
شاد
الكسة فمىكة أنيكون ىكل بلادةلمنابل
امالمساجد وجميعالمساجد صورهاوتفاصيلهافكذا البيتالمعمور اصل البيوتالتىفىالسموات

الجزءالسابع والعشرون_
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مأكان فالعذاب ات وكل أت قريب م قالوا رجه قنامتدز .ابدولىمئ .ابدمر لكيه
 1بود <ونميك روى مود ازان درازى حدسود نوح هراد سال درجهان يسير ,رده
دأرعتنون حلب بهزار سالبت

كم .جروه.استإفعى العاقل أن بتعجل فىاتتوبة والانابة

حت لايل الله عاصيا ولا بتعجل فىالموت فانه ات البتة وفىالحديث لاتمنين احدك الموت
ولا يدع نه منقبل أن يأتيه انذهامات احدم انقطع ملهوانه لايزيد المؤمن عمره الاخيرا
اى فانه اكنان محسئًا فلعله ان بزداد خيرا وان كان مسينًا فلمل اللهبرزقه الا نابة

اى كهناه رفت ودر خوابى ٠ مكر ابن بنج روز دريانى

وفى التأويلات النجمية فان للذين ظلموا »ناهل القلوب على قلوهم بأن جعلوها ملوثة

يحب الدنيا بعد ان كانت معدن تحباللذنهوبا مثل ذذوب اسحاهم منارباب النفوس بجميع
صفانها يعنى ان فساد القلب .بمحية الدنيا بوازى فساد النفس جميع صفاتها لانالقلب اذا

صلح صلح به سائر الجسد واذا فسد فسد به دا الجسد فلا تستعجلون فىافساد القلب
ندنل انون تكتروا بنعمة رهم فافىساد .القلب ,بهونمهم الذى. .نوعدون .باقساد بسائر

صفات الحسد واملنله العصمة والحفظ

تمت سورة الذاريات بعون خالق البريات فىاو آخر جادى اخلارة هن سنة اربع
عشرة وماثة والن
تقش لحو الطؤار 7-1و اأكنة ارون

كي

راطا نا

2 1

يلذ كره الح البق فى المعريات رقلوغ !انعياض[ رؤضىإي لذب الور 2ل ليزت قال
©

لوم بالطور بعض ناعققة

©8

ماانبت الطور فوقه ورقه

8#

كويد مراد انحا مطلق كوهست كه اوناد ارض اند ٠ وفيه متابع ومنافع وقيل بلهو

لارك
جبل ميط بالارض والاظهرالاشهرانه اجسبمل مخصوص هوطور سينين يعنى االلبمب
وهو جيل دين واسمه زبير سمع فيه موسى عليه اللام كلامالله تعالى ولذا اقسم الله

تعالى به لانه محل قدم الاحباب وقت سماع الطاب وورد عنلىحل القدم كثير املناولياء

فظهر علهم الخال تلك الساعة وقال فىخريدة العجائب جبل طورسينا هو بين الهأم
ومدين قلى انه بالقرب من ايلة وهو المكلم عايه موسى عليه السلام كان اذا جاءه موسى
| للمناجإة يمزل عليه مام فيدخل فالغمام ويكلم ذا الجلال وكالراام وهوالجيل الذى دك
عندالتقوهناك خر ٠ومى صعقا وهذا! الجبل اذا كسرتث جاريه مخرج من وسطها
شحرة العوسج على الدوام وتعظم الوود لشحرة العوسج لهذا المعنى وشَال لشيحرة

العم © شحرة الهود :انتهى كلام الخريدة و العوس_ج جمع عوسحة وهى شوك م
فالفاموس ف وكتاب مسبطور “ 0 5توب على وكة الإمتطام فانالسطر ترنيبالحروف

ركسم

سورة النجم
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القائل فض آلدّة اوغريق الاتصال وامكاطل الوت عنذاه' فلمال عل الغاذة فلاسّد
نقض الذية كسا دون الاماتة وبالفارسية قادر براماته واحيا اوست ويسنى ميرابد بوقت
اكعل داردننا-وزمدء' مشازى ردقن“يا وااسازطاة كاي هات :و حادنت واكقتةا د مده

ميسازد كافرائرا كرت وزنده ميكند .ؤمنائرا بمعرفت يوول عض أماته واحيا مجهل
وعلم است يحال وجود يباعدل وفضل يابه منع واعطا ٠ وقبل الخمب والجدباوالا باء
والاناء اواشّظ وانام اوالنطفة والنسمة ٠ ونزد محققان :بت وانس ياباستتار وتلى وامام

قشترى فرمودهكه بمرائد تفوس زاهد انرا يناار عدت وَوندة كزداعا لوت ارقا

تالور لالعكلا ترا داح نه كنا زان رن لزرع

شنر
تافنق ت|ا

والمات

النفس اعلنشهواتالحسمانية واللذاتالروانية واحى القاب بالصفات الروحانية والاخلاق
الربانية اواماتا نفس بغلية القلى عللها واحماته اواماتالقاب باستيلاء النفسعليه واحياتما

وهذ.الاحكام الختلفة مادام القلبفىمقام التلوين فاما اذا ترقالى مقام الاطمثنانو المكين

فيلصاير القلب «غلوبا للنفس بتلكون النفس مغلوبة لقاب ابدالابا ادلى ان يموت نحت
قهرء بأ ريه ٠ شو لالفقير قدم الاماتة علىالاحياء رعابة للفاصلة ولان!انعافة قل النسمة

ولان موت القلب قبل حاله ولان موت السد قحبيلانه فالىقبر وايضا فىتدم الامغتة
تعحنل لاثر القهر لينشئه الخاطبون وايضا ان العدم قبل الوجود ثمان مال الوجود الى
بعدم
تلاى الاغترار محاة بايلنموتين ووجود بين العدمين والله الموفق
الفناء و ال
نف

© وانه  #و انك خداى تعالى ههخاق الزوجين * بيافريد ازاان دو صف ٠ وفى
بِعض التفاسير منكل الحبوان .وفيه إنكل يوان لامخاق من النطفة بل بعضه من الرمح
|| كالطير فان البيضة الخلوقمةنها الدجاجة مخلوقة منرم لديشظ ال كر والانثى  #نروماده

«ذا تعمنى60
| #من نطفة  #هىالماءالصافى ويعبر مهاعن ماء الرجل كافالىفردات ا
ندفقفىالرحم تس وبالفارسية ازآب مىوقق  5ريخته :شود دزرحم :ادم وحوا وعننى
علهما السلام ازين «ستثنى اند فهو من امنى عنى اغناء حو ااا رس م اوازدن

قال

لعالى افرأتم ماءنون وفى القاموس منى وامنى وهنى ععنى اومءنى كنى شَدر مها الولد ٠ن

مناء الله بمنيه قدره اذليس كل هنى يصير ولدا وفيه اشارة الى انه تعالى خلق زوج ذكر
الروح حوصوفا بصفةا لغاعاية وخلق زوحة انثىالنفس مو دوفة بعفة القابلة (يحصل لاقاب من

مقدمت الروح والنفس نتبدة صادقة صالحة لحدول المطااب الدئيوية والاخروية من نطفة

واقعة كاثنة مستقرة فرىحم الارادة الازلية اذا تمنىاذا تهرك ويدفق فىرحم الارادة القديمة

او اذا قدر المقدر بالحكمة البالغةقدم الذكر رعاية لافاصلة ولشرفهالرتى وناناكلااصل
ف اىلعالمالانؤاية أولنايك "تنترخا هه باسثرة"ولكن لماكانت فىالنطاءاظيئن "حببت*للا كاز حى

ترن
.انعك
زا ام
تب
لزنا مؤنقويطل ؟الثلام نمضه

وح آن اعظة ملوه الدسايكوان

عند الهااعكهيئة الساحجد فاعمذلك فلماكان لماحلوا لعوالم عن نكاح صورى اموعتوى

كاز نت الخلقلذ 504نوفكة الانىوان شنّت قلت الفاعل و القابل و الانسان رزخ

الجزءالسابع والعشرون
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ويحزن وهو الاعمال الصالحة والاعمال الصالحة اواضحك فالدنيا اهل النعمة وابى اهل
الشدة والمصدية اواضحكفىاطانة اهلها وابى فىالنار اهلها اواضحك الارض بالنباتوابكى |

السماء بالمطرا والاشحار بالانوار والسحاب بالامطار اوالةراطيس بالارقام والاقلام بالمداد
اواضحك القرد وايّى البعيراواضحكبالوعد وابى بالوعيد اواضحك المطيعبالرضى وابيى
العاصى بالسخط اواضحكقلوب العارفين بالحكمة وايى عيومم بالحزنوالحرقة ا واضشحك

قلوباوليائه بأنوار معرفته وابى قاوباعدانهبظلمات سخطه اواضحك المستألسين بنرجس
مودته وياسمين قربته وطيب شمال ماله وابى المثتاقين بظهور عظمته وجلاله اضوشحك
بالافيال على المق واب بالادبار عنه اواضحك الاسنان وابكى انان او بالعكس قالالشاعى
بي السن تضحك والاحشاء #ترق  بي وابا نحكها زور ومختلق بي
1

ناراف باك بعين لادموع لها

بب

ورب ضاحك سن مادرهمق ي

اوانضخك تجليه الاعلقى اعطالى القلب المثور سور اللطف واّمال وابكى تجليه القهرى الخلالى
النفسالظلمة بظلمة القهر واّلالاواضحدك ليه اللالى النفس على القلب عانسدتبلاء

ظلمة النفس على القلب واب تحليه امالى القلب عالىلنفس عند غلية انوارالقاب على
التفمن'اولقا'بةا دلالة “على أن كن ماعملة الاللدان' فنقضاته وتخلقه رخدي الضتحك:والكاء
قآلت عائشة رضىالله عنْها ص الى عليهالسلام على قوم يضحكون فقال اوتعلمون مأاعام
لكيم كثيرا ولضحكم قليلا فنزل عليه جبريل عالليهسلام فقال انالله تعالى شول واله
أانى جبريل فقالانثت
هو اضحك وابى فرجع الهم فقال ماخطوت اربعين خطوة حت ث
هؤلاء فقل لهم ازالله ,شول هو اضحك واب وسثل طاه المقدمى أتضحك الملائكة
فال ماضحدك مندون العرش منذ خلقتجهم وقال الىعليه السلام برا ثيل مالى لم5
ميكائرل ضاحكا قط قال ماضحك مكائيل منذ خاقت النار وقيل لعمر رضوالله عله هل
كان اكاب رلساولله عليه السلام يضحكو ن قال م والله والايمان انستفىقلومم من الطبال

الرواءى وعن سماك بن حرب قال قلت ابر بن سمرة رذىالله عنه كأنت مجالس النى

عليهالسلامقال نيموكاناهايه بجلسون فيتناشدون الشعرويذاكزؤن اشباء اهنااغعالءة
وضحكون وم معهم اذا ضحكوا يعنى النىعايه السلام ولتى بحى عيسى عليهماالسلام

فتسم عسى فىوجه نحى فقال مالى اراك لاهيا كا نك امن فقال مالى اراك عايسا كا”نك

| لاس فقالا لانبرح حتى ينزل علينا الوحى فأوحى الله تعالى احكما الى احستكما ظنا بى
)ما الى الطلق البسام وقال الحسن يا ابن ادم تضحك ولعل كذنك خرج
اورحوىبك
'(
منعند القصار وبكى نوح عاليلهسلام ثلامائة سنة شوله ان انى مناهلىوقال كمبلاءن
سل
تتى
ابي مخنشية الله ح

دموعىى على وجئنقاحب الى هنان اتصدق محل ذهبوالنافم

بكاء القلب لاالعين فقط ,
بران ازدوسر حشمة ديده جوى ٠ ور الاشى دارى ازخود بشوى

© راءه هو امات واحى » لاشّدر على الاحباء و الاماتة غيره لاخلقا.ولا كنبا فان اثر

|

ف ١ + جه
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الذاسة ولاشاهيات الحقاية وار هذا النئ و بددحته هو الفناء عن انأببته والمقاء مهوا سه :

الا حدية المطلقة عن التقبيد والاطلاق واللاتقبيد واللااطلاق والواسطى فىالااية اله

يكن مايستجاب بشهى” املنثواب وقال سبل سوف يرى سعيه فيعلم انه لايصلح لاحق
ويعام ما اللاى إستحق

لسعيه وام لولميلحقه فذل ريه اهلك السسسعية يٍِم حر  «8ايم

مجزى الاتسان يسعية اى جزاء شمله شال جزاه الله يعمله وجزاة على عميه مخدف الار
شر وهو |
وايصال الفعل ا8ل«خزاء الاوفى #هاى الاوفر الاثم ان خيرا فحير وان شفرا
مفعول مطلق مبين للنوع قال الوراق وان لنس للانسان الا ماسجى ذلكفىبدابته وانسعيه

سوف برى ذلك فىتوسط اموره ثمبجزاه الجزاء الا وفىذلك فىناياته وله نهابتان باعتبار

الفناء والبقاء ففى الفناء حصل الجزاء الذى هوالشهود وفىاليقاء محصل الجزاء الذى هو
'ربية الجسد والوجود وذلك باستيفاء ماتركفىءداية -للوكههن المماحات المشروعة مانلا كل
والشرب والمابس والمتكح والتوسعة فىمعايش الدنيا واسياها فعد ثَقَه بعالم الوحدة يرد
الى عالم اللكزئؤلكن :لاتذير .بالكيرة اذا اصلا ههوان الى ارلبمكاتهى  #مصدر يعمنى
الاتهاء اى انتهاء الخلتق فرىجوعهم االلىله تءالى بعدالموتلاالىغيره لاستقلالا ولااشتراكا

5

جازم بأعمالهم وفىالحقيقة اننهاءالخلق اليه تعالىفىاابداية والنهاية ألاالىالله تصيرالامور
اذلالله الا هو ( وفىالنوى )
دمع لاض تلفت ابن اناكة

عه

نا نزدان مه الجقعالى

كان  106ذوالات اغوي كزان
حيلها و حارها كن دعاقت

دنج
٠

حل :درياها بحوسل شل ان
مش الا الله انهاحمله لاست

قال اءن عطاء مكنان منه؛ مردأه كانالبه مهاه واذا وصل العيد الى معرفة الربوبية حرف

عنهكل فتنة ويلكاون له مشيئة اغخيتريار الله قللهى للحسين ماالتوحيد قال أتعنتقد
انه معلل الكل وله هو الاول وعند ذلك تطلب اللمعلولات فنه الابتداء واليه الانتهاء

ذهيت المعلولات وبق المعلل مقهال بعض الكبار هن ادل دللل عتلوىحيد الله تءالمعند

ولقكشك يعتنوة كرتم تكلم عند التظان والفلاسيفة عله التطلكاوهدًا توح ذالى! نش
معة الشريك بلا شك

عيران اطلاق هذا اللفظ علءه تعالى مبرد به الشمرع قلا بدعوه به

ولانطلقه عفلياهعلم ذلكهَلوانه 6تعالى يهدو يه وحده  امك وابى #ه الضدك
انساط الو حه

ثم الاسنان من سرور النفس ولظهور الاسنان عنده سمات مقدمات

| الاسنان الضواحك والبكاء بالمدسيلان الدمع عن حزنوعويل شال اذاكان الصوتاغلب
كالرغاء وسار هذه الابننية الموضوعة لاصوت وبالقصر َال :ذا كان الحزن اغلب وقوله

ن ماعلضحك قهقهة
ينكلم
فلاضحكوا قليلا ولسكوا كثيرا اشارة الى الفرح والترح وا
ولا مع البكاء اسالة دمع كاافلىمفردات والمعنى هو خاق قونى الضحك والكاء فىالانسان
منهما يتبعث الضحك والبكاء والانفان لايعام ماتلك القوة اوها كناتان عن السرور |
وزاطووق إكادثة قبل افرح واحزن لان الفرح يجاب الضحكوالحزن نحلب البكاء اوعمايسر

الجزء السابع والعشرون

5

+0٠ جه

عهم وشيه الصوم فلاتضر باعاما لزوالها عهم ولآه 0

الصوم حنته وهذا ول

حسن

دافع للتعرض قال البقلى رحمه الله فى تأويل الاية ليس للصدورة الانسانية الا ماسعت هن

الاءمل الزكية عن الرياء والسمعة .يؤول أنوامها البها من درجات اللنان اما ماشعاق فضل )
اللهوجوده هن مشاهديه وقرنته فهو للروح والروحانى الذىفىتلك الصورة فانهاذا استوفى

درتجات اطنان! التولاعل» حدرآماعماله الصالحة ؛تع ايضا با مجد روحه من فضل الله المتعلق
كقف هاب حماله و ايضا ليس للانسان الا ما يلق بالانسان من الاعمال و اما الفغل:ا
ك
المشاهدة والقرية فهو لله بو نيه دن إنشاء فاذا وصل ال مشاهرة

الله وكتع ما فلدس ذإاك

انكان سعبه لرضى الرحمن فاالنله برزقهالرضوان وانكان سعه للثواب والعطاء والاعواض

فله ذلك وقال النصر ابادى سعى الانسان فىطريق الاوك لا فىطريق التحقيق فاذا تحقق

يسع بهولايسهى هو بنفسه واما قول العارف الجائى
كالكات ل اتا دوست محابى وده
فد

لاسنافيه قانه لافايدة الى

بدون

سالها كريه درينراه بك واوا لك

الحذية الالهة فالدعى ملسوب

الى السالك والحذية

مضافة الى الله تعالى اوما المتمى فالى و اذبة بالنسبة اليهكلاها من الله تعالى اذ لبس

عتحقق من ليمكن حركانه و سكنانه بالل تمان الطريق قد يكنطىريق الج من البر

والنحرا وامابطز

»اط ففردا اى /بدن" ترثا عففلة الواذانئة؟والاءةالفلزق أل

ابلا

اشاس الخلائق فعند الهاية محصل الالتقاء ولذا قال تعالى وان الى ريك الممهى مع انهفرق
بين وصول وودول كالناظربن كل ننظر ست

قوةنور لصره وضعفه

واذكانالمربئىواحدا

ثم ان الله توصل السالك بعد مونه الى محل #مته لانه كانه حاصل بسعيه و قد مس لحققه

فق ناريك
ألا الوصول الى غاية المطالب بحرم اسمه الواهب  6#و ان سعيه  6#اى سمى
الانسان وهو عله م فى قولهتعالىان سعيكم لشتى وهو .عم بره معطوف على ما قلله
من الا تزراط على معنى ان المذكورات كلها فىااصحف ف سوف برى  #اى يعرض عليه
و كدايث له «وم القيامة فىحيفته وميزانه من أرننه العون؟ علطت الغلنه لأفلة'شارة الح ان

اقلّاانلسماانل لهوامورلاتبمنفاىنالهسبى 3وابحسب كل متبة جد سعيه افلىال لايزيد ولا سنقص وايضا
ضر منسة النيس و سعية ف هذه المرسة ك 2اللففق عن

الالفات الشرعية و الموافقات الطبيعية بالموافقات الشيعرة د الخالفات الطببعية اذ العلاج ظ
بضدها

وائر هذاالسى

و شبحته حصو ل اطنات الى ىق

دن مها الامار والخور والقصور

و الفلمان”م ااخبر الكنتان العزيز فى غير موضع و المرئية الثانية اولسهى فما تصفية
ا
لقاب عن مهدا الظامات الشرية و عط لكا الكّدورات الطبعية

و ار

|

وذا السي” |

و شحته ارك حب ال
دليا و شهوانها و لذاتها و زخارفها و ما لها وجاهها و المرئة الثالثة

والسعى فها
تحلية السر بالصفاتالالهية والاخلاقالربانية واثر هذا السمى ونتبحته حصول
شواهد التحليات الم.فاتية والاسهائية والمرنبة الرابعة والسهى فا محلة الروح بالتحليات

(الذاتية)

ج95

 ٠١تهه

سورج لبوا

القرءان"انهى  +طول الفقير فيهحجةعلىمن انكرمناهلغصر ناجهزايةالكرمى
اعدَاتٍ الصلوات واوجب اخفاءها وتلاوتها ذكيل واحد م انللماعة وذلك لاناسماعالقرءان
+يعا:و اذا جاذ
وستمع الحاضرون كانوا كأنهم قروا ج
او يم قلاوايه رفاذا قرزا الموذن ا

ومو ليوات القتاءة والاسماع عا الى اميت لفاظنك بالمىاصلحنا الله وايا(5وروى)
رتافها :و اذا عندعا نح قتا لنيز ازنبة
تكعان
ان باعلضنحاء يؤافات فر مهافىالمام اماة

من نور مغطاة فألا مافىهذه الاوعنة فقالت فهاهدية اهداها الى انو اولادى .المارحة

فلما استيقظت المرأة كذرت ذلكازوج المبئة فقال قرأت البارحة شيا منالقرءآن واهديته
الها وفىالحديث اذا ماتالانسان| شطععنهعمله الامنثلات صدقة جاريةاوعمينتفع بهاوولد
صا بدعوله قال! القرطى القراأءة .فىمعنى الدعا وذلك صدقة مانلولد ومن الصاحب والصديق

والمؤمنين

قالاب ان
المل
لكف
درح
حىش
يث( اذا تماالانسان| شطع عنهعمله) امىجدد الثوابله (الا

منثلاثصدقة جارية) كالاوقاف (اوعلٍ تفع به) قبل هو الاحكام المستنيطة هن النصوص
تنصذيف اوتعام فىالعلوم الشرعية وما تاج اله فىتعلءها
والظاهيانه عقاتمناول ماخلفه ه

قبدالعم بالمنتفع به لان م.الشافع نهلاثمراجرا (اوولدصاح يدعوله) قيد بالصالم لانالاجر
لاحصل من غيره واماالوزرفلايلتحق بالا'ب منسيثة ولده اكذاانت نيتهف تىحصيل اير وابما
ذ كر الدعاء له تحريضًا لاولدلان الاجريحصللاوالد من وإدءالصاط كلا تعممللاصالحا سواء
تلها ثوابسواء دعاله كملنها اولم
دعا لابيه اولاكن غرس شجرة بحصلله ممنر ك
بدع وكذلك الام قال بعض الكبار التكاح سنة نبيك فلا ترغب عنه واطلب منالله من
شوم مقامك بعد مونك حتى لاسقطع عملك يمونك فان ابن ادم اذا مات اشطع حمله الا
هن ثلاث صدقة حارية او عل هفىالناس او ولد صا دعو له و فلىفط الصدقة الخارية

اشارة الىافضلية الماء وإذا حفر سعد بثرا لامه فان قلت ماالتوفق بين هذا الحديثوبين
ها
رله
جف
سىلام سنة حاسنة
قوله عليهالسلام ٠انلسانف

وجر هن عملبا الىنوم
ا

القيامة وقوله عليه السلام من مات يم على مله الا المرابط فى سيل الله فانه تموله عمله

الى بوم القيامة قلناالسئةالمئونة من حملة العلىالمتفعبه و معنى حديث المرابط ان "واب

جمله الذى قدهه فىحياته نمو الى .بوم القيامة و اما الثلاثة المذ كورة فىالحديث فانها اعمال
محدث بعدوفانه لامنقطع عنهلانه سيب لهافيلحقه .نما'نواب و الحاصل ان المراد .هذا
| اللد؛بثسملهالمضاف الى نفسهفهومنقطع و اماالعملالمضافالى غير فلابنقطع فللغير
نا فلاناالهاطرناًعائع ينال من أراد و قالبعشهمفال ماشزلتين كززرعيل عللؤنشان::

ته
حازى بفهثوابه فضل الرلهؤويهو
أأن
أغايريض:هاللهمث الصوءكاقنالالصوم لىو

|

عمامخمتصله موفر له اجرء-لا يؤْخْذ |
بصيا
ماء مهذا الحديث وظن ان ال
لطن
لكعبع
امس
وت
منه شى' لمظلمة ظلمها و هذا ااقول مردود فان الحقوق تؤخذ من حميع الاتمال صياما |
اتولباصفشىدف هو الذى |
كان او غيره و قيل النصوم اذا ليمكنمعلوما لاحد ولامك
نيانلعذاب اتطوياوت ابعردرةامي تضرف
ايتىمكونل جبنة
وار اله
 ١أت بيه

ج 25علو

المزء السابع ااانه

:

 75عناللطاعارة) كالظطلاء والصوم وقراءة القر ان وعيره لامحوز
المالة وفى اط  15غير

ويكون "نواه لفاعله وعند المعتزلة ليس للانسان جعل 'نواب عمله مطاقا لغيرء ولاايصل اليه
ولاستقعه لقولهتغاللى وان ادس للانسان الا ماسعى ولان الثواب الجنة وليس فىقدرةالعيد

أن مخعلها انفسه فضلا عن غيره واختلفوا فيمن مات قبل أن مفحقجال ابوحئيفة و مالا
يسقط عنه الحج بالموت ولايلزم المج عنه الا أن بودى بذلك وقال الدشالفىاوباسقط
ملكو لدم االغعنة من رأس ماله واختلفوا فيمنلممحجعننشه هيلمح أبنح

عن غيره فتَّال ابو حنيفة ومالك يصح وزى عن الغيز ممالكراهة وقال الشافى واد
لايصح ولو فعل وقع عن شه واماالصلاة فهى عبادة.دنية لاتصح فيهاالنيابة ءال ولابدن

بإلاافاق و عند انى حثيفة اذا عنصي

3

جعار دكي

صاع من مر او شعير اوقيءة ذلك قدية تصرف للمسا كين و.لدس البوء اله عدد
خصوص ف<وز انيدقع كان واحد الفدية عن عدهٌ صلوات ولامحوز أن تدقع ؤدية

ملاوالأسكومزللسكا انلاب املنايصاء يذلك فلوتابلروعرثة للك لاز تبجنا

زوم و ذلك عند انى حنيفة خلافا للثلاثة ( و روى ) ان رجلا سأل الى عليه السلام
فقال كان لى ابوان ابر ها حال حماتهما فكيف اير ها بءد موتهما فقال ان ٠انلبر بعد

الموت أن تعلى لهما مع صلانك وتصوم لهما مع صومك رواء الدار قطنى عن علىرضى
الله عنه وهذا الحديث ححة لابى حنذفة فىنجويزه جعل العبادة البدنية ايضا اغيره خلافا
قويتقولافة اضر رابك
انوع الت ؤدءؤؤوى أ )هارما «إنلاعي اهل تالقان ووأ
ُ وهب اجرللهاموات

بن مالك رخى الله عنه

أعطى ٠ :نالآخر* يقداذ"الانوات رواء الدار قطنعىن

الس

 0فهذا انا لهفىمجويزه جعل “بواب التلاوة للغير خللافا

للشافنى ( و روى ) عن الىعليه السلام أنه ضى بكنشين لاسي ليطا قلالقساه
وال خر عن امته 0

عله أى جعل لوانه لها وهذا تعلم مله عليه السلام أن

الالسان سفعه عمل عبره والاققد ااء .به عليه المسلام هوالاستمساك بالعروة الوق و كذا قال
الهون البصرى رحمهاللهرأبتعليارضىاللهعنه يضج بكبشين و قال ان رسول الله

اوصانى أن فلي عنه وكانالشبح الومبه القاضىالاماممفتى الانام عنزالدين بن عيدا! لام

غتى بانه لايصل الى المبت 'نواب ما شرا:و محتسم قوله و ان ايس للانسان الا ماسعى فلما
وق زه بره طانم عالت" ولا رفن" دك وفان كاتف اكعك “تررق الحرسل ان
لمام فقال لكهنت اقول ذلك فىدار الدنياوالا ن
اك:
المبت *نواب ماقرا ودى اليه ف
قد رجعت عنه لما َلك ا

الله فىذلك انه يصلاليه ذلكوقد قل ان تواب اتوكاد

للقارى” و لاحت "واب الاسماع و لذلك نلحقه الرحمة قال الله تعالى و اذا قرى” القرءان

فاستمعوا له وانصتوا اعلكم "رون قال القرطى ولا يعد هن كرم الله أن ياحقه "نوا
| القراءة والاسمّاع حميعا ويلحقه نواب ماهدى هقنراءة القرءان وان لميسمعه كالصدقة
والاستغفار ولان القرء'ان دهاءواستغفار وتضرع وابتهال وماتقرب المتقربون الى الله مثل
سس

(القرء |ان(

سه

:

عه

"56

>52

»

لجو

جؤرء

كمكح هت

وذلك

باطل من وجوه

كثيرة احدها

ان الانسان بستفع بدعاء غيره وهو

انتفاع تعمل

والثانى ان الثبى اعسللام يشفع لاحل الموقففالحساب ثملاهلاللنفةاوعرلها ولاضل |

الكبائر فىالاخراج مالننار وهذا الانتفاع باسليغيرو الثالثان كل نوىصاط له شفاعة
وذلك |

وذلك اشفاع إعمل الغير والرابع ان الملامكة بدعون و ل

تضه |
حمح
رراحقطب
امس اذالله تعالىيرج منالنار مينعلممل خي
خير
منفعةويعامللالغ
وهذا انتفاع بغير حملهم والسادساناولاد المؤمين يدخلون الجنة باعبمالئهم وذلك انتفاع |
مخض عمل الغير وكيذا المنت بالصدقة عونبهالعتق دنص السنة والاجماع وهو مجنمل

غيره وانالحج المفروض يسقط عنالمتمحج وليه عنهبنصالسنة وكذا تبرأذمة الانسان |
مندبون الخلق اذا قضاها عنه قاض كاقااللشافى اذا نأامتفليغسانى فلان اى منالدين
اهطار
اتنعن
وقط
وذلك انتفاع بعملالغيروكذا منعليه تبعات ومظالم اذا حللمنها س
فىالحياة والممات كأجاء فىالاثثر وان جليس اهل الذكر برح هم
الصا ا
وهولميكن «نهم ولممجلس معهم اذلك بللحاجة الخرى والاعمال بالننات وكذا الصلاة
على المست والدعاء له فماينتفع مهاالميت مع أن جميع ذلك اشفاع بعمل الغير ونظاائر ذلك

جه قوله
'انبدومن
كثيرة لاتخصى والآ يات الدالة عملضىاعفة اللواب كثيرة ايضا فل
نىى والاستتئناء يدلعلى ان الانسان
للهنعل
اشتا
نسان الا ماستى فانهلا
تعالى ولالنلابس
مله الا هدر سعيه ولابزداد وهو مالف الاقوال
حجزى عتلى
عمل نفسه ونلا
ا لاقع ايلا

الواردة فىانتفاعه بعمل عيره وفى مضاعفة تواباعماله ولا يصحأن يؤول عا حالف صرح
الكتاك والسنة واجماع الامة فأجانوا عله بوجوه ممما انهمنسوخ ورمنها ابه فىحق الكافر

ذرت ومنها االنانسان انماشفع يعمل غيره
وهبنهاالاننهسبة الى العدل لاالفضل وقد ك
اذا نوى النير أن يعمل له حثصار عنزلة الوكل عانلهقائم مقامه شرعا فكان اسلمغير
فىاقذطا وجدله سبى
بذلك كاءنه سعيه وايضا ان ست الغير انما لينمفعه اذالم بوجدله سم
بان يكون مؤمنا صالحا كانسهى الغير 'نابعا لسعيه فكا*نه سعى سنفسه فان علقة الايمان

وصلة وقرابة ما قال عليه السلام مثل المؤمنين فىتوادهم وراحمهم توعاطفهم مثل الحسد
اذااشتى منه عضو نداعى لهسائر الجسد بالسهر والمى وقال عليهالسلام المؤمن للمؤمن
عه
ببين
ابك
صمش
اا ث
كالبنان يشد بعضه بعض

فاذا سهى احد فىالايمان والعمل الصا

|قكا نههين رحاجد عمو راشم ونيد الثم فكان سه سسه .و اللاصل رانه.لما كان مناط
| ٠نفعة كل ماذ كر من الفوائد عملهالذى هوالايمان و الصال ويلمكن لشى” منه نفع
لغعنير
احج
مابدونهما جعل النافع :نفس عمله وان كان بانضمام غيره اليه وفى اول باب ال
من الهداية الانسان لهأن مجمل'نواب علملغهيره صلاة اصوما او صدقة او غيرها عند

اهل السنة والماعة ونى فتح الرحمن واختلف الائمة فمابشعل من القرب كالصلاة والصيام
وقراءة القرءان والصدقة ومهدى أنوابه للميت المسل فقال ابو حنيفة واحمد يصل ذالك اليه
اصدلقةعبوادة
بعكهرم الله و رعمته وقال مالك اولشاففى محوز ذلك فى ال
و محصلل له نف

اا
س1
سطس

كفك
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والقرءان دال على هذا قال تعالىقن حاءبالحسنة فلة عشترامثالها وهذا وتحوء تفضل منالله
وطريق العذل وان ليس للانسان الا ماسىى الا انالله يتفضل عايه بمالميجبلهكمان

زيادة الاضعاف فضل هنه كتب لهم بالحسنة الواحدة عشيرا الى سبعمائة ضءف الى الف
الف حسنة وقد تفضلالله على الاطفال بادخالهم النة بغير عوماللحاصل مكاان هالنسهى

فن طريق العدل والجازاة وما كان منغبر السهى فن طريق الفضل والتضعيف فكرامة
الله تعالى اوسع واعظم من ذلك فانه يضاعف المسناتو جاوز عن السيئات فرنية النفس

والطبيعة وكذا ااشريعة والطريقة من الطريقالاولى ومرئية الروح والسر وكذا المعرفة

والحقيقة من الطرقّة اثانية قال فىالا-ثلة المقحمة اشارتالا يةالى اصل النحاة المعهودة
فىحكم الشسريءة فان النحاة الاصلية الموعودة فىالكتابٍوالسنة بالعملالصا وه النجاة
| بشرط الحازاة والمكافاة فاما التى هى من غير طريق المازاة والمكافاة فهى بطردق تفضلالله

وبطوله وعمم رحمته وكريم لطفه وقد فسرها رسولالله عليه السلام حيث قال ادخرت
غناو تلاجل الكائي سن امؤيدا تزونياً لاالوممنتينقين لاولكنها للخطائين الملوثين وان

الكنتايه .الى »الزسلول مغلله البسالامع وليمحت»الامام:أبل بكو الغاررتى ,معم ند ول صفليت
الاستاذ ايا اسحق الاسفر الدنى سول ان عبد الله بن طاهى امير خراسان قال للحسن 'ن

الفضل البحلى اشكات على ثلاث ايات أريد أن تكشف عنى وتشق العليل اولاها قوله
تغالى .فقىصة ان آدم فأصسح املننادمين وصح الخبر_بأن .الندم نوبة ,ولميكن هذا الندم

توبة فوحق قابيل وناببتها قوله تعالى كل بوم هو فى شأن وصح الخبر بأنالقٍجف با
بالاولى
هكوائن الى نوم القيامة وثالما قوله تعالى اضعافا مضاعفة فاحابه و قال اماالا ة

فالندم ليكمنتوبة فىشريءة منالشر ائْعوانها صار توبة فشريعة مد عليه السلام تخصيصا
له علىان ندم قال ليمكن على قتل هال واعا كان على حمله حين حمله علىعائقّه ايا ماف
ف ماذا يعولل به لانهكان اول قتلحتقى بعث الله غرابا بححث فىالارض ليريه كف بوارى

ور فها ماهو التقدير بطريق الابتداء وانما
سوأة اخيهواما الايةالثانية فان الشان الكمذ
هو سوق المقادير الى المواقنت واما الااة الثالثة فهو انه ليس للانسان الا ماسهىمن طريق
العدل والمجازاة وله أن مجزيه «واحدة عشرا واضعافا مضاعفة بطري الفضل والطوللاءلى
سبل العدل والجزاء فقام عبدالله بن طاهى وقبل رأسه وسوغ خراجه وكان سين الف

درهم وقد ذكر اارثطى فكىتاب الور قال سنة فىالانصار اذا وا الميت ان هَرأوا
| معه سّورة البقرة ه طول الفقبر فديلهيل على سنية الذكر عند حمل النازة لان الذكر
| املنقرءان وإذاكان على الذأكر أن بنوى التلاوة والذ كر معا حتى يثاب بثواب التلاوة

فخيث ,سن القرءان سن باالذلكمرأخوة منهءاولقذ :اسن من قال .فى .بياث

مكلت الهما بي
دىحبي
قاان
بي ذد والديك وققيفرعلنىهما بي فك
الوقالفى اخرها بي وقرأت مناى اللكتابهدرما بي تسطيعه وبعثت ذاك الهما فى
قال الشيخ تقىالدين انو العاس هن اعتّةّدانالانسان لاإشفع الا بعمله فقد خرق الاجماع
(وذلك )
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المنقية خيرها ومحل اعمية الحرعلى المايدل
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الرفع على اعبا خير متداً بحذوق كا* به قبل مافى 2نهما فقبلهو أنه اى الشأن لاندل

فس هن شأماامل حمل نفس اخرىءن حيث تتعرى هنه الحمول عنما ولأء يؤاخذ احد |
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وزرت وخملت ثقلا والافكان المقام أن َال لاتحمل فارغة وزر اخرى اذلا حمل مثقاة
بوزرها عير الذى علها وفىهذا ابظال قوك منضمن للولد بن المفتوة !أن تحمل عنهالاثم

ولا شدع فيذلك قوله تعالى كتينا على نى اثسريل انه منقتل نفسا بغير نفس أوفساد
فالارض فك مما قتل الاس حِيعا اذليس المعنى ان عليه الممباشرة سائر القائلين بل

المعنى ان عليه فوق اتم مباشرثه للقتل الحظور اثم دلالته وسببيته لقتل هؤلاء و هما لبت
وزرها ووزر منحمل ما الى نوم القيامة فان ذلك وزر الاضلاك الذى هو وزره © وان

ا معطوفة علبها وللاثسان خير يس |
مةهكا
خقيل
ليش للاتان الأ ماسعى  6ان مخففة مأانلث
والاماسبى اسمها «صدرية ومجوز أن تكون موصولة والبى المثى الذريع وهو دون |
العدو ويستعمل للحد فىالام خيرا كان اوشرا والمعنى وانه الىشأن ليس للانسان

والأعخرة الااسللعيه:فىالدنيا من العمل :والنية اك لابو اخذ اخدبذني الغل لابشا |
زينيد دفع الغرر عنه وظاهى الا به دل على ابه لاقع احدا تمل احد و اختلفوا
فىثاونلها فروى

عَن ان

عباس

رض اللة عنهها عدم

آنابة الازسان

لشهى

عيره وقدإه وهذا

منسوخ الحكم فىهذه الشريعة شوله تعالى الحقا هم ذريتهم فيدخك الانناء الخنة بصلا |
الاباء ويجعل الولد الطفل ناولمقيامة فىيزان ابيه ويشفع الله الا باءفىالاسناء والامناء
فالا باءبدل علق ذلك قوله تعالى 'باؤْكم و ابناؤ كملاندرون أهم اقرب لكم نفعا قال |
عكرمة كان ذلك لقوم ابراهيم وهوسى واما هذه الامة فلهم ماسعوا وما سبى لهم غيرهم |

لماروى :ان.امّأة رفعت صببا لها'منيحفة ويقاالترسول اللهألهذا حج قالنم ل
وك
الجر وأقال' زنجل) :ل:اعتلقيهبالننلام “ان اامى افتاتت«نفتسها اى :ماتث خْأة!إفهل :لها أجر ان
انلىكافر واما أ
تصدقت علها قال م وقال الربيع بن انس وان ايس للانسان الا ماسهى يع
الموّهن فعله ماسعى وما دعى له غيره وأكثير من الاحاديث يدل على هذا

الآول ولشهد [إه

د اللؤهنيصلالنه 'نواب ااعمل الصاح هنغيره ( روى ) ان عائشة رذوالله عنهااعنكفت
' 9جدجان
عن اخها عِنْدَالين رضى الله عله إعد ونه واعتقت عنه وقال سعد للذى عليه السلام أن ا

أضل قال سق الماء فحفر بثْرا وجعلها |
اعى نوفيت:أفاً تصدقعنيا قل نمقال فأى الصدقة ف
فىسبيلالله .وقالالقرطى فى نذ كرته و محتمل أن يكون قوله وان ليس للانسان الاماسعى
خالصا فىالديئة بدإلى قوله عله السلام قالالله اذاهم عبدى محدنة ولم يعملها كتيتها عشرا
ك١تها عليه فان عملها كثنها سيئة واحدة
الى سبعمائة ضعفف واذاهم بديئة ولم يعماها لم

الجزءاا والمشرون
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حمل علهقال ابنالشخ ارات يمعنى كوس 0

عَمل امقعؤلة الثابى اى اخرت ظ

أن هذا المعطى المكدى هل عنده عل مافابٍ عنه من أحوال الا خرة :فهويعل انضاحبه |
تحمل اوزاره على ان قوله يرى منى يلم حذف مفعولاء لدلالة المقام عانهما ام #أهو
مير ف بما فخدف مومى  :#اى اسفار التوراة قال الراغبالصحيفة
جاهل «لمينبأ #نخ
المسوطة من كل شى” كصحيفة الوجه والصّحيفة ااتى كان يكتب بها وجمعها صجخائف
وك واللمطتخحنى_مالحتلن> عامقا <لماجي |إلكتوية ول القهستاتى المصحف «ثلث المم

ماجمع فيه قرءأن والصيحف ف وابراهيم الذى وفى 6ه عطف على موسى اى وعافى خف
انراهيم الذى :وفىاى وفروأتم مابتلىبه من الكلمات كامرفى سورة اليقرة اوأمص به هن
غير اخلال واهال َال اوفاه حقه ووفاه معنى اى أعطاء ناما وافيا وبجوز أينكون
التشديد فيه اتكبيرز و المالغة فىالوفاء بماطاهدالله أى بالغ افلىوفاء عاعاهداللة ومتخصيصه

بذلك لاحتاله مالم محتمل غيرهكالصبر على نارتمرود <تى انه أناه جبريل حين أاللقنفار
فقَال-ألك حاجة فقال امااليك فلا وعلى اذلولد وعلى الهجرة وعلى ترك اهله وولده

مه
ر١
كده
فىواد غير ذىزدع وبروى اكنهان عشى كل بوم فرسخا براناد ضيفافان وج
والانوى الصوم ونم ماقيل وفى سذل نفسه للنبران وقليه لرلحمن و ولده للقربان وماله
للاخوان وعن الفىعل هيالسلام وفىحمل كل بوم باربع وكات الرواى فللاة الضء اف

اللديك الفديع ابن ادم اركعالىاربع ركعاتمناول الباراكفك اخره  #وروى
ميسنون
الا اخبركم لمسمىالله خايله  0وفى كان بشولاذا اصبح وأمتتورفه.امحلالنه ح
وحين تصبحون <تى مالا تن كل اد .فمىتتدء ,الا١يات الثلاث فىعين المعاتى

وعن الى ذر ااغفارى رضوالله عنه قال قلت يارسولالله ممن تاب انزلالله قال ماثة
كنات وواريفة كيك الاق علأدم عشر خائف وعلى شيث حمسين صحيفة وعلى ادرريس

ْ لينحفة وعلى ابراهيم ء*شحرائف وأنزلالله التوّراة والاتجيل والزبور والفرقان
ت يارسولاللهماكانت دف ابراهيم قكاالنت امثالا منها ايها الملك الميتلى المغرور انى
ا فتجمع الدنيا بعضها الى بعض ولكن بعنتك كيلاترد دعوة المظلوم فانى لا أردها
وانكانت من كافر وكان فهاامثال منهاوعلى العاقلمالميكن«غلوياعلىعقلهأن يكون
لدساعات ساعة شاحى فهاريه وشكر فى صنع|للهوساعة بحاسب نفسه فا قدم واخر وساعة
 1فها محاحته مه نالحلال فىامم والمشرب وغيرهما وعلىا لعاقل نكن يصيرا بزمانه

منمنله قكللامه
مقلا على شانه حافظا للسانه امن هل!الى"كلانعمع

الا فهايعنيه

انا لمعا هلاهن “ف مومى فى آخر سورة سبح إفينكلامركنويع
الرحمن و شهدم موسى لما أن صصضفه الى هى التوراة اشهرعندهم

ا كك

|الفقير و ايضا هو من باب الترق من الاقرب الى الابمد لكون الاقرب 0
|ايضا ان موسى صاحب كتاب حقيقة لمخلاف اراهم 8الاتزر وازرة وزد
و
اخرى  #2اسله أنلاتزوعلىان ان هىالففة .من الثقبلةو طسمير الشأن هو

سُورَة الحم

© ©: ١4:٠

الرحمن والله العالى عالم لصوريه الممزهة عن الشكل المقدسة عن الهنئه والانسان عير الم ما

عكلفىية علالله اذلا الله الا اللهكماقال وماقدروا الله حت قدره اللهم الاأن فنى عن
علمهالمقيد وس بعلمهالمطلق هذا هو محقيتى اعامية الاتتعالىوتوله وهواءم يمناننىاى
عالق بايلهجماسواء بحدث جعلاللهلهأ لىو قابةنفسه للنسث كنف يضدزعئة من العللوالعول اليه

فانه هو المؤئر فالوجود ومنه كل فيض وفضل وخير وجود 8ه أفرأيتالذى نولى  #اى
ىنرا كه ان يبرى” <ق روى
كدىس ا
اعرض عاننباع اق .والثبات عليه وبالفارسية ايادي
بكردائيد  8واعطى قلبلا  #اى شيأقليلا من ماله واعطاء قليلا وبالفارسية و بداداندى
ازمال خود براى رشوت محمل عذاب ازو ه واكدى  #اى قطع عطته وامسك ملا

هن قولهم ١كدى الحافر اى حافر البث اذا بلغ الكدية اى الصلابة كالصخرة فلا يمكنه

أن محفر ثم استعمل فىكل من طلب شيا فلييصل اليه ولمتممه وليبلغآخرهوفىالقاموس
اكدى مخل اوقل خيره اوقال عطاءه وفىتاالمصادر قولهتعالى وا كدى اى قاطلمقزلى

قالوا تزلت فىالوليد بن المغيرة كانبتع رسولالله عالهسلام يعنى دربى حضرت رسالت
ميرفت واسماع كلام وى ميكند در مجلس او ٠ وطمغ الى عليهااسلام فىاسلاهه قعيره

بعض المشركين وعاتيه وقال لدتركت دنيالاشاخ وذللتهم فقال أخشى عذابالله فضمن
إن تاشرو هنا لكات اركزتدية عادو ال درا أن "اططاءة يلض “ماله «فازاتدذواتوال' عن
شل بالباقى فالذم ابل الميسببالقطع
الوعظ واسماع الكلام النبوى واعطاه بعضالمشروط و

وهوالبخل فلابتوهم ان الاية مسوقة لذم فعلالاتولى وقطء العطاه عنالمتحمل الم كور
ليس عذهوم  8وقال الكاشنى #ه واأعكرق تار وات" ايو ليان وغل اكد كز

جمعكرد بقول الفقير الظاهى ازالاية مسوقة لذم التولى وسوء الاعتقاد فىنفم التحمل
يوءالقامية كادلت عليه الااية االتاية وقوله وأعطى قايلا وا كدىغرد بان الخالالمتولى

والمعطى فيا جرى ينه وبينالمتحمل لاذم لبخله فى ذلك لكن لايخلو عن المكم حيث

انه مخل فما اعتقد نفعه وقال هقاتل انفق الوليد على اصماب 6#د عليهالسلام شقة قلياة

أقئاكا درلا" طقلا كزيه انل اريزا رناز مدت منالاك إوفت«اارة
الى السالك المنقطع ف أانحاء السلوك الراجع منالسير الىالله الى نفسه البشرية واسدفاء

لذاتها الحنواتة بست سأماته المشؤومة اهلنلمجاهدات اليدنية والرياضات النفسائية بعد أن
كراقلة فللىووق"العز /والداولافلشا"ءق حراس مال عمره ثممل به وقطعه عن الصرف

فى طريق السمى والاجهاد فىالله وصرف قية رأس مال تمره فى محصبل اذات النفس
الحروانية الشرية واسنفاء شهواها وحب الدنيا الدارة الخسيسة و هذا كله لعدم استعداده

للودول والوصال نعوذ بالله من الحور بعدالكور ومنالنكرة بعد المعرفة
اندرين رهعى “راش ومىخراش ٠ نادم آخر د فارغ مبائن
.
أ«عنده

آيازديك اوست  8علالغيب فهو برى » الفاء للسببية والرؤية قاببة اى

أعنده عَلٍ بالامور الغيبية' التى من جلها تحمل صاحه عنه بوءالقنامة فهو يمل ان ضاحته
عوج

ا
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الجزء السابع والعهر ون

كنية النفس على ماسبق
زع
تبى
اء لترتيب ال
افسلكمف#
9ائزكوا أن
ثى” هن أ-واله فل
منأن عدم االمخذة باللمم ليس اعدمكونه منقبيل الذنوب بللحض مغفرته تعالى مععلمه
بصدوره عنكم اى اذا كانالامص كذلك فلا نثنوا علها بالطهارة منالمعصية بالكلية اوبما
يستلزمها هن زكاء العمل وتماءالير بل اشكروا الله تعالى على فضله ومغفرنه وبالفارسية

يسستايش مكنيد نفسهاى خودرابه بكىناهى وبسيارى خيروخوبى اوصاف » وقالالحدن
فلس ماهى صائعة والى ماهى صائرة فلاتزكوا أنفسكم ولا تطهروها
زحهالله علال هنن ك
منالا نامولاممد<وها محدن الاعمال لان كل واحد منالتخلية والتحلة انما يعتدبه اذا
كان خالصا الله تعالى واذا كانهو أعلمبأحوالكم منكم فأى حاجة الى النزكية
٠ كهحمجون صدؤ سر مخود در برى
مان .هكرابسن كوهرى
اك اطبتك رتخالصقعاندارىبطكوى :

هارو ه«كتوف ويد ,لفماكشرددا بزو

منةاأتأزز حجانمن بزيشاز

٠ كهصراف دانا نكيرد يز

واهامن زكاهالغير ومدحه فقد ورد فيه © احثوا فىوجه المداحين * اى الذين يمد-ون
فلممدوح  73التراب 
عاليس ا

على حقيقته او هو مجحاز عن ردهم عن المدح لثلا يغتر

الممدوح فيتجير وقلى المراد به أن لا يعطوهم شأ لمدحهم اومعناه الام يدفع المال الههم
لينقطع لسانمهم ولايشتغلوا بالهحو وفيه ا الى انالمال حقير ف ايلوراقع#كالتراتوال |بوالمت
فتفىسيره المدج على ثلاثة اوجه الاول ان بمدحه فىوجهه فهوالذى نمى عنه والثاى ان

يمدحه بغير حضرة ويعلانه سلغه فهذا ايضا يمهىعنه ومدم بمدحه فىحال عيبته وهولا؛إلى

بلغه اولم سلغه ومدح ممدحه عا هوفه فلا باس بهذا انتهى ا(لومفلتوى )
وه |وراكوة ليق
شا ارال اعدو واةرنخدود لكر دادوينا اتفتواصنع اا ش
خزوست
مدح جوبى ني

حونكه ان خلاو اشكارناعقبانجواتيك

 .دزا

اغنةت مدا جؤ كادر فضلست جات

٠ برشود زان باد جون خيكدرست

ور نه باشد اهل زان باد دروغ

٠ خبك بدريدست كك كيرد فروغ

ااولزارلحودافض ففمدح احلاليت  #9مواعر
واماالمدح بعدالموت فلا بأس به اذا لكممج
يمن انتَى «4المعاصى حميعا وهو استئئاف مقرر للهى ومشعر تان فهم من قا باسرها

كاان
وقلل كانناس يعماون اعمالا حسنة ثمسولون صلاتنا وصيامنا ونا فتزلت وهذا اذ

بطريقالاجاس او الرياء فأمامن اعتقد مأانعمله هنّالاعمال الصالحة مالنله تعالى وسوفيقه
وتأبيده ولمقصدب القدح لميكن من المركين أنفسهم فانالمسرة بالطاعة طاعة كورذهاشكر
| وفىالتأويلات النحمية يشيريه الى أن عل الانسان بنفسه عم احمالى وعلمه تعالى به تفصيلى
عللانان بنفسه عل مقيدبقواء البشرية
والئرالقصل ,كراشيل املعنلالاحمالىو ايضا ا
وهومتناء محسب تقنوااهءاليشرية وعلمهتعالى دعلمطلقاذ علمه عينذاته فىمةامالواحدية
| غبرذانه فىمقامالواحدية والعلالمطلق احوط وحامع املنعلالمقيد وايضا الانسان مخلوق على

©2 +1٠هه

سورة النخم

الفس ومحة الدنيا التى هى راس كل خطئة ولكل واحدة من هذه الحمات الثلاثفاحشة

| لازمة غمينرفكة عنها اما فاحثة محة النفسالامارة بالسوء شوافقة الطسعة ومخالفة الشريعة
واما فاحشة محية الهوى فحب الدنيا و شهواما واما فاحشة محة الدنيا فالاعراض عانلله

اء قوله الا الام اى الميل الدسير الى النفس والهوى و الدنيا محسب |
ولى
واملاقابالس ع
الضمرورة البش.زية هاسنتراحة البدن ونيل قليلهمن حظوظ الدنيا محسب الحقوق لاسب ١
الحظوظ فان مباشر الهقوق مغفور ومبادر الحظوظ مغرور كمقال ان ربك واسع العفو ا
ومن سعة غفرانه ستر ظلمة الوجود المجازى سور الوجود القت بالفناء نعانسونبته

والبقاديبلا ته ان تل ايلسكنار,حن' ايترفه,الكون كم مشمروعسكالسبل

العباد والشكر لاحد هن الخلوقين عجنهة نعمة اسداها اليهفهوليبمرح عن عبوديته لله

دفاىء واجب اوجبه المق عليه واما تعيد العيد فخلوق عن امرالله لاشدح |
اله
تعالى لا

فعبودية مخلاف من استرقه الكون لغرض فى ليس للحق فيه راتمحة امس فان ذلك |
ال
لينحمانل
اارف
بدح فيعبودبته لله تعالى وبحب عليه الرجوع الى الح تهالىوقال بعض الع

ياأننى مؤمن معصية انوعد الله علها بالعقوبة فيفرغ هنها الا ود فى نقسه الندم على |
وقوعها منه وقد قال صاللىله عليه وسلم الندم 'نوبة وقد بهذا المؤمن الندم فهو نائب

بلا شك فسقط حكم الوعيد لهذا الندم فانه لابد للمؤمن أينكره الخالفة ويلراضى ما

فهو مكوننه كار هالهاومؤمنا بأنها معصية ذو عملصالم وهو من ونهفاعلا لها ذوجمل |
سى” فهو منالذين خلطوا عملا صاا واخر سيدا وقد قالتعالى فهم عسى الله أن يتوب
علليهيمتيعونىبوا والله غفور رحمم انتهى فعلى العاقل أيندم عاللىمعاصى الواقعة منه
ولاايغترةياارق الكريم وان كان الله واسع المغفرة فاله تعالى ايضا شديد البطثى والاخذ |

نسأالله العفو والعافيةفىالدين والدنيا وال خرة © هو يهتعالىي #اعم> ملك ل«بكم4

اى نأحوالكم يعلمها ا©ذ أنشأ  » 5اى خلقكم فىضمن انشاء أبيكم ادم عليه اللام |
لارض* انشاء احماليا © واذ أتم اجنة ##هووقت كونكم اجنةهوفى ,طون امهانكم #
ان
ام

عالطىوار تلفة مترتية لامخنى عليهحالمأ<نوالكم وعمل منأعماليكم التى ممنها
| اللمم الذى لولا المغفرة الواسطة لاصابكم وباله وضروره والاجنة حمع جنين مثل اسرة

| وسرير واطإنين الولد مادام فالىبطن وهو فعيل ععنى مفعول اى مدؤون مستتر واللنين
الدفين فىالثى' المستتر فيه .ن جنه اذا ستره واذا خرج من بطن امه لايسمى اوللادا

مى رجلا |
يىسو
ذرا فص
اوسقطا وافلىاشباه هوجنين مادام فبىطن امه فاذا انفصل ك

كا:فاكية المبراك'الى:البلؤاغ :فغلام :الى قسلمة 'غشير :فشاب :الى أريمة و ثلاثين .فكهل الى |
| احد وحةسين فشي.خ الى اخر عمره هذا فىاللغة وفىالشرع يسمىعلاما الى البلوغ وبعده

|شابا وفق الى ثلاثين فكهل الى خحمسين فشيخ وعامه فىايمان البزازية فان قبل اللنين

| اذا كان اسماله مادام فىالبطن فافائدة قوله تعالى فيبطون امهاتكم قلنا فائدتهالمالغة فىسان
كالعلمه وقدرنه فان بطون الامهات فىقاية الظلمة ومن عم حال الجنين فيها لامخى عليه |

الجزءالسابع والعشر ون
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|لانم مايكبر عقابه منالذنوب وهو ما رتب عليه الوعيد مخصوصه كالشرك والزنى مطلقا
ا
وتل النفس مطلقا لاسا الاولاد وص الموؤودة وقال اءن جير هى
خصوصا محليلة جاره ق

ار
فمع
غيرة
تاكب
سل
الام
| مالايستغفر ملنقهوله عليه الس

وصلغايرة ماصعرار وفىالحديث

ايلم والحقرات»ن الذنوب قالابن ع,اسرضواللّه عنهما هىالى سبعين اقرب ومام التفصيل

سيق فجىمعسق فىنظير الايةو«الفواحش  #وما فس مالنكبائر خصوصا الزنى
والقتل بغير حقوغيرها فهو مقنبل التخصرص بعد التعمم قالالراغب الفحش والفحشاء
الااللحم  .اللمم مقاربة المعصية ويعبر
و|الفاحشة ماعظم قحه هن الافءال والاقوال
اى نزلت به وقارسته هغنير هواقعة وأم الغلام قارب
به اعلنصغيرة * ل

| اللوغ والاستثتاء منقطع لان المر'د بالاهم الصغائر وه لاندخلفىالكبائر والمدنى الاماقل

 ١وصشر 'فانه .معفون_مخ :مجتننن :الكنائز .يم :النطلوات اعان:واعلمة االى) اجلئعة :ورامطان

ان :رمضان مكتؤات :مار نتن انال امجنعا! )الكباثرن تقال تمائى نان المشنارناءيفاهين :البقافارت
وقال ان تجتنبوا كائر ماننهون عنه تكفرعنكم سيثاتكم وقبل هىالنظر بلاتعمد فانأهاد
النظر فليس 'لم وهو مذنب والغمزة والقبلة ماروى ان تيهان الغار أنته امرأة لتشترى
ار فال لها ادخلىالحانون فعاشها وقباها فقالتالمرأة خنت اخاك ولم تصب حاجتك فندم
| وذهت الى رسول الله عليهالتثلام؛فتزلت وقنل .اخىلخظزة :املنذنت:اى1ماخظرة ءانلذنف
| علىالقلب بلاعزم ٠ وازقوت شعل تابد ٠ ك
ولىذنب لبمذ كرالله عليه حدا وعلذاابا

وقالبمضممالامم والالمام مايعملهالانفانالحين بءدالحين ولابكونله عادة ولا اقامة عليه قال
| مدبن الحنفية كلماهممت بهمخنير وشر فهولممدلله قولهعايهالسلام ان للشيطان
وللملك لمة فلمة الشيطان الوسوسة ولمة الملك الالهام وقال'ءن عباس رضوالله عنهما معناه

الاأن هل ابالفاخعة اشر ثم.نتنوام إثنت عللها ذان الله بتسؤبنتة ويؤزيدءقؤله اليه التَلأم

| أن تغفر اللهم فاغفر حما واى عبدلك لا الما فالاستئناء على هذا متصل وقال ابن عياس
ه عليه النسلام
لسلول
انر
 0تما نل ابو هريرة رضىالله ع
ا
زازه عيب
اناللهكتب على ابن ادم حظه منالزنى فزى العينين النظر 'وزى اللسان النطق وز

الك_فتين القبلة وزنى اليدين البطس وزنى الرجلين المشى والنفس عمنى وتشتهى والفرج
يسدق ذلككله او يكذ.ه فان تقدم فرجه كان زانيا والا فهو اللمم وفى الاسثلة المقحمة
|بر |
الذتوب كلها كائر على الْقيقة لان الكل تتضمن خالفة امس الله تعالى لكن بغضها ك
لضاعذض١افة وكليارة اعظم من الشركواما اللممفهو حممنلةالكبائر والفواحشس
م-نابع
ايشا الا انالنه تاك أواد باللمم الفاحشة التى بتوبٍ عنها مرتكها ويجترحها وهو قول |
تجحاهد والحسن وجماعة املنصحابة منهم ابو هريرة رضىاللهعنه « انريك واسع المغفرة »6

| حيث يغفر الصغائر باجتناب الكبائر فاخملة تعليل لاستثناء الل.م وضيه على ان اخراجه |
منحكم المؤاخذة به ليس -خلوه عنالذنب فىنفسه بل لسعة المغفرة الربانية وافلىتأويلات ١

|التجمية كاثر الاثم ثلاث مراتب حاحلبنةفسالامارة بالسوء ومحبة الهوى النافخ نيران |

(النفس)

م

> ١
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الأول كارا الىره وعجملا هذا صراط مستقماهدنا الصراط المستقعمصراط الذين!نعمت أ

اهملين
ضلي
لوب ع
اغض
لغيارالم
وهم
| عل

امين  8ان ربكهواعلممن سضلبعينله وهو

اعل يمن اعتدى »#تعليلللامس بالاعىاضوتكربر قوله وهو اع لزيادة التقرير والابذان

ولمر اد :يمن ضل مانصر عليه ولم برجم االلىهدى اصلا وين
كمال ثياين المعاومين ا

اهتدى مركن قا الاهتداء فىالجلة اى هو المبالغ فى العلم عن لراعوى عن الضلال

اندا ؤعن عَتل الاهتداء فىاخملة لاغيره فلا بتعب نفسك فدعوتهم فاند منالقبلل الاول
وفيه اشارة الى النفس الكافرة ونهود صفاتها فاهم لاشبلون الدعوة لاسفاء استعدادهم
لقبولها شن كان مظهر القهر فىالازل لايكون مظهر اللطف فالا بدوبالعكس وفىالحديث

(ت
لق
خدمى
الق

الجنة وخلقت لها اهلا وخاقت النار وخلقت لها اهلا فطوبى لجمعنلته

ل
ا)
قار
اهلا للحجنة وويل لمن جعلته اهلا للذ

بعض الكبار الم لكبو قز الالحاجة |

منالقرين والاجاج تمن لاقدرة على «نعه وخالفته منزلة الاكراء والمكره غير .اوخذ
بالشرع والعقل ولذا قال عليه السلام الخير عادة والششر لخاجة فهو إشارة عظمة منالعالم
بالامور عليه السلام فانه اخبر ان النفس خيرة بالذات لان اباها الروم القدسى الطاهى وما .

نقبل الشر.الا لحاجة هنااقرين ضٍمجعلعده ااسلام الششر من ذاتها © ولله مافىالسموات
«يحزى * ا
وفمىاالارض #ه اى حَاتَا وملكا لالغيرء اصلالا استقلالا ولااشترا 6ا ل

متعاق بمادل عليه اعلم اسل وما بنهما اعتراض مقر لما قبله فان كون الكل مخلوقا له تعالى

مشارر علمه تعالى بأ-والهم ألا يهام خمنلق كا نهقلى فيعلم ضلال هن ضل واهتداء
امهنتدى ويحفظهما ليجزى ا©لذين اساؤًا  #بكرددند و بمعاملوا 6#اى بعقاب

ماعماوا هانلضلال الذى عير عنه بالاساءة سانا لاله اويسييما عماوا شيه ندّحة علمه بكل

واحد منالفرشّين وهى مجازاته على حسب له بعلته الغائية فأدخل لام العلة علما وصح
بذلك تعلقها هوله أعلم

هين مراقب باش كردل بايدت ٠ كزبى هرفعل جيزى زايدت

«يجزى الذى احسنوا » اى اهتدوا 8با#لحنى  #اى بالمثوبة الحدنى التى هى الطلنة
و
فالحسنى لازيادة المطلقة والياء لتعدية الجزاء اوبسيب اعمالهم الحنى فالباء لاسسبية والمقابلة

ا©لذين يجتنيون كبائر الاثم » صفة للذين احسنوا اويدل منه لكن قال سعدى المفقى

لاحسن فيجعل الذين ا مقصودا بالنسبة وجعل الذين احس'وا فحىكم المتروك وكلاون
,النظم على العكس لكان لها وجه انتهى شّول الفقير الاجتناب من باب التخاية بالعحمة
واهقىدم فإذا جعلتهمقصودة بالنسبة وصيغة الاستقبالىصاته دون دلة :الموصوفاواميدل

منهزللدلالة. :عق محجدد:الاجتناب: :واس تمزارةءلدى للأشغان -بأن' ترك 'المفضية. -سواه كانت
بارمكاب الحزمات:اوبترك [الؤاجنات شق ,أن يعر عليه اللؤمن وحمل :الااجتنات؛ عنها

دأباله وعادة حتى يبتحق الثوبة الحدنى فان هن اجتنب عنها مرة وانهمك غلا فى باق
الازمان لايستحقها بخلاف المسنات المتطوع مها فانهنأتىبها ولومىة يؤجر علها وكائر |
( يوح البيان   -51باسع 2
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مقرز لقضر عتتهم علىالدنيا الذنيةالىهن-ابغطن*الخلق الى اللهقعالىيشباد

قوله عليهالسلام انالله ملق خلقا هو :ابغض اليه املندساومانظر الها منذخلقهابغضالها

رواء انو هريرة راضلىله عنه ومعنى هو انالدنيا عالىله سبحانه الهتعالى لممجعلها مقصودة

لنقسه بل جعلها طرهًا موصلة الى ماهو المقصود لنفسه ولذلك قالعليهالسلام الدنيا قنطرة
فاعبروها لا تعمروها ثما ورد من اباحة لعن الدنسا فباعتيار مكاان منها مبعدا عن اللهتعالى

وشاغلا عنه كماقال بعض ااهللْقيقة ماالهاك عن مولاك فهو دثياك موشئوم عليك واما
ماشرب الى الله ويعين الى عبادته فمدوح م قال عليهالسلام لاتسوا الدنيا فنعمت مطية
المؤهن علمها سلغ الخير وها نحو من الششر انالعبد اذا قال لعن الله الدنيا قالت الدثها
لعن الالعهصانالرءه ( وفى الثتوى )

جست ديا از خدا فافل بدن ٠
مال را كزهر دبيانثى حمول ٠
أب دكشرقى هلاك كشت است ٠
جونكة مال وملكرا ازدل تراند ٠

نى فاش وره وهيزان وزن
ع مال صا خواندش رسول
آب اندر زكيثرتى يشتى است
كرين مخواند
سج
:يش
زانسلمان خو

سما
قال بعض الكبار من ذم الدنيا فقد عق امهلان جميع الانكاد والشرور اليتى

الناس

الى الدنيا لس هفوعلها واعما هو فعل اولادها لاالنشير فعل المكلف لافعل الدنيا فهى

مطية العيد علا سلغ الخير وهامو منالشر فهى نحب ان لابشقى احد من اولادها لانها
كثيرة الحنو عليهم وتخاف أن تأخذهم الضرة الاخرى على غير اهبة كموعنها وملادتهم

وهمن حميع افعال الخيرالىالا خرةوهولون
بكون
يدها
ولاتعبث فىتربانهم فنعقوق اولا
اعمال اخلراةوالحال امبمماعملوا تلكالاعمال الافىالدنيا فللذنيا اجرالمصيبةالتى فىاولادها
لق فهوخئ ألا ره
كمنذكان
وَمْنْ اولادها 'ذا.انصف مذنمها بلَعَوحَاغلَ حاقه .و
اجهل اتبى ٠ واعران الارادة والنية واحد وهو قصد قلبى شيعث الىقلب الانسانبالبعث

الاين فيد "الضف" اللايل »ركان ,التو رككي ةمادن ذا جالما تعداراخاالهوا مهو
سم المضل وقبضة الخلال وبدالقهر وسادنه هوالشيطان وان كان بالتقوى فهو من اسم
ان
م

الهادى وقيضةالمال ويد اللطف وسادئه هوالملك والاول من عالم العدل والثاتى من عالم
الفضل وكيعلتةريك صدقا وعدلا ثم ازانسة"الانيذان“لاكاو انا أنْبكوان اخملتها وللنانه

وجنانه هوالدنيا فهو سى” أة وملا واما أنيكون متعلقها فىلسانه هوالا خرة وفىجنانه
هوالدنيا فهو اسوء نية وعملا واما أينكون متعلقها فىلساله وجنانه هوالا خرة فهوحسن
نمه وماق و
*ان أنتكراق اشكاةها عوا" لكان عواوالن راداي اوعوظ الالال
ل" الكاناة والثانى حال المافقين والثالك حالالابرار والرابع حالالمقربين وقدأشار الحق
سبحانه وتعالى الى احوال المقربينعبارة والى احوال غيرهم اشارة فىقوله تعالى انا جعلنا

ما على الارض زدئة له لالبلوهم أيهم احسن عملا و المقردون قد فروا الىال
جلهممينع
| ما فىارض الوجود و ا يللماءتوا الى ثى' سوى وجهه الكريم و لبمريدوا امن المولى غير
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قاصرا نظره على ع

حطامها

وحلب

منافعها فالمرادالهى عن

دعو نهوالاءتناء يشاءهفانمن

فلاسار ,ماككانت متي يعنته ووقصارق :بتعيم لاتيده الباعوة ||
ركنا اذسكرا وجاك ال
ا

الى خلافها الاعنادا واصرارا على الباطل واللهى عن الدعوة لايستازم نهى الاية باية|
كانه تللماشو رحننوراش واللناظرزةرشبوط ,اطوانا|المقائلة ,فكيفث يكون منسورارتها |
فالمعنىاعرض عنهم ولا تشتغل باقامة الدليل والبرهان فالهم لابتفعون به وقاتلهم واقطم |
دابرهم قال بعضهم ضيع وقته هن اشتغل بموعظة طالى الديا والراعيين فها لان احدا

لاقبل علىالدنيا الابءد الاعراض عانلله

باسيه دل جه سكوفدان وعظ ٠ ارود ميخ أهلين درسنك
قال ابنالشيخ اعم اانلنى عليهالسلام كالطبيب للقلوب فاألمله تعالى فىمعالحة القلوب
ما عليه الاطباء فىمعاجة المرضى ذانالمرض اذا امكن علاجه بالغذاء لا يستعملون فىازالته
الدواء واذا امكن ازالته بالدواء الشعيف لايستعملون الدواء القوى والكى فإذلك امي
عليهالسلام بالذ كر الذى هغوذاء القلوب حيث قال قولوا لاله الاالله فان بذ كرالله
تطمئن القلوب كأ ان بالغذاء تطمئن النفوس فانتفع به ابوبكر ومن كان مثله راضلىله عنهم
فع بالجل على الذكر والامءه ذ كرلهم الدليل وقال اولم يتفكروا قانلظروا
واملنتلم

افلا نظرون فلمالم نتفعوا أنى بالوعيد والتهديد فلمالم يتقعهم قال اعمنراضلمعالةواقطع

الفاسد لثلاضصد الصا فقوله من تولى ا اشارةالى ماقلنا فانالتولى عن ذ كره كتاية
عن هازمه الذى عو ترك النظرفى دلائل وجوده ووحديه وسائرصفاته وقوله ويلمردا

اشارة الى اتكارهم الحشر ومن لفل بالحشر و المساب لامخاى ولا برجع سما هو عليه
برك النظر فىدلائل الله لايعرفه فلا يتبع رسوله فلاسفعه كلامهفلا ببق فىالدعاء فائدة فم

سق الاثرك المعالحة والمارعة الى المقاتلة اتبى كلامه ٠ ثماعم ان كل ماسعد البعد عن

نباةالدنيا فن قصد بالزهد والورع والتق و الكشف والكرامات
حضرة سيده فهو املح
وخوارق العادات قبولالناس والشهرة عندهم وحصول الخاه والمال فهو من لبمرد الا

الحياة الدنيا فضاع حميع احواله وكسد جلة اقواله وافءاله اذ لا ريع له عندالله ولا مرة
زعمرو اى بسر حشم اجرت هدار ٠ جو درخانة زيد بائى بكار

لوايغترن هذا حصول بعض الكشوف و اقبال اهل الدنيا عليه فثانمهرة عاجلة لهو ماله
كافر وقال
فالآ خرة من خلاق ألاترى ان ابلس عبدالله تعالى تسعة الاف سنة ثملم
| انظرنى الى دوم سعثون امهله التلعهالى فكانت تلك المهلة ثمرة عاجلةله فى حيانه الدنيوية

© ذلك يه اى امسالدنيا وفىبحر العلوم اىارادة الدنيا وابثارها علىالا خرة وفىالارشاد
اىماأداهم الى ماهم فيه منالتولى و قصر الارادة على الحياة الدنيا فللمبلغهممنالعلم4#
| لابكادون يجاوزوهه الى غيره حتى مجدهم الدعوة والارشاد كقوله تعالى يعلمون ظاهرا

ظمنالا ةالدنياوهم عنالا خرة هم فافلون فباغ اسم مكان ومع الضمير فىمياغهم باعتباره
| هتنى من م ان افراده فباسيقباعتبار لفظها والمراد باالعللماطادقراك المنتظم للظنالفاسد

الجزءالسابع والعفزوق
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ورد بهالرسل فهملايوٌ منون بهاعلىوجهها ٠ واعلم ان الملائكة ليسوا بكذور ولااناثوفى
ىثيال|ولماأوى الىفعلمى الوضوء والصلاةقلمافرغ املنوضوء اخذغرفة
ن جىبفرا
ايث
نحد
ال
املنماء فنضح ها فرجه اى رمشافرجه اى محل الفرج من الانسان سناء علىاهلافر ج له

ذرا ولا اتى وفيهنظر
وكون الملك لافرجلهاوتصور يصورةالانسان دليل علىانه لنس ك
لانه جوز انيكوزله ١لة ليست لكةاالذ كر وكالةالااتىكاقبل ,ذلك فىالخنثى وهال لذلك

فرج ولعضهم حامللفرج علىمابقابل الفرج منالازار  89ومالهم :بهمنعلم  #حفاالمءنعل
ايسمونهم والحال انهلاعللهمعاشولوناصلا © ان شعون *#اى ماشعونفذلك
يسمون ى

ليس بتكرار لاالناول متصل بعبادتهم اللات والعزى .ومناة والثاى بعيادتهم الملائكة
هو الاالظن » الفاسد و©انالظن * اى جنسالظن كيلو ح.ه الاظهار فىموقع الاضمار
و لايغنى منالحق شا  4من الاغناء فان الحق الذى هوعبارة عن حقيقةالى* لابدرك

ادرا ك ماعتبرا _الابالعم والظن لااعتداديه فىشأ المعارف الحقية وانما يمتدبه فىالعمليات
وَشايقذى ب الكابقائل علماصول الفقهوفيهذمللظن ودلالة عدلمىاعانالمقلدوقيل الحقممنى
العلواىلاوم الظن مقامالعمولقباق عاعنلىعذاب اىانظهم لاسنقذهم منالعذاب وحقيقية

هذه الاابة العزيزة تحريض السالكين والطالبين عاللىسمى والاجهاد فالىسير الىالله بقطع

المنازل السفلية وتصحيح المقامات العلوية الوانيصلوا الى عايلنمع ويغرقوا فىبحرالتوحيد

ويشهدوا الحائق والمعانى المجردة نور الوحدة الحقيقة الذائية الدافعة ظلمة الكثرة النسبة
| لاسماءالله تعالى لمان الافراد يتفاوتون فىحضرة الشهود مكعوم عبلسىاط الحق الذى
لاص فهلانهم امايشهدون فىحقائقهم ولوشهدوا عايلنذات لتساووا فالىفضيلة قالبعض

الكبار اصحاب الكشف الخيانى غلطهم ١ كثرمناصابتهم لان الخيالواسع والذىيظهرفيه
يحتمل التأويلات الختلفةفلابقعالقطع ما محصل منهالابعماخروراء ذلك واتماكان الخالبهذا
الحكم لكونه لتبلسه حقيقة ونفسه بل هو امس برزخى بين حقيقتين وها المعالى المجردة
والحسوسات فلهذا شع الغلط فىالخيال لكونه لبستّله حقيقة فىنفسه وانظر الىاشاره
عليهالسلام فىالكشف الخبالى وكونه لشايلاصابة والغاط لما أناه جبراثيل بصورة مائشة
رضوالله عنها فىسرفة محنرر وقالله هذه زوجتك فقال عليهالسلام انيكن من عندالله
عضه محلاف مالو اناه ذلك بطريق الوحى المعهود الحخدوسله او بطريق المعانى المجردة

الموجة لليقين وللعلم فانه اذا لابمكنه الحواب يمثل ذلك الحوابالذى يشعر بالتردد الحتمل |
الذى شتضه حضرة الخيال محقيقتها

ْ

سيراب كن زيحر بين جانتشنهرا ٠ زين بيش خشك لمبنشين ,رسراب ريب

فاعض حمن تولى عنذ كرنا .#اى فاعرض ياعمد عن دعرة من اعرضعنذ كرنا

|المفبدللعل اليقينى ولم يؤمنءه وهوالقرء آن المنطوى علىعلوم الاولين و الاآخرين المذ كر
| لا'مورالا

خرةولاتهالك علىاسلامهاوعن ذ كر ناما شفى فانذلك مستتبع لذ كرالا

خرة

وما فيها منالاهور المرغوب فها والمهروب عنها  #ولم يرد الا الحاةٍ الدنيا .و راضيا بها

( قاصرا)
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تالخ امقتّضل لانتفاة .أن-يكون له “ام مالنامور أو:فنالتأؤهلات التحشة اشير الى قهرمانيه

الحق تعالى على العالم كلهملكه وملكوته الاخروى والدنيوى يعنى لابملك الانسان شأ
صنل مالقناء؛ فسة بل ملك 'الا :خرة.نحت تصرف :بده العئالمقتضية |
حكن م
م فش
حى

قياف مكالم الا خرديالمالعبال:االصاءلة_و/الافمال؛ المسعنةا له بالاسم الؤراحن نلن
يشاء اينكون مظهر لطفه وحماله وملكالدنيا نحت تصرف بده السمرى المستدعيةلاسباب

حصول الدنيا منحب الدنيا الدنية المنتجة لاخطيئة ومتابعة النفس الخبيثة وموافقة الطبيعة
مه المقسط لمن يشاء ان يكون مظهر صفة قهره وجلاله ولاذلك يزيد
سعله
ا مج
بشمة
| الل
فىملكه ولاهذا تقاف مرةنلك وكلتا بدى الرحمنملا ى سحاء و

من ملك فىالسموات

لشافتغانعىتهمشياً  #ا6قناط لهممما علقوا بهاطماعهم شمفناعةالملائكة لهمموجبلاقناطهم
عنشفاعة الاصنام بطريق الاولوية وكخبرية مفيدة للتكثيرحلها الرفم عالاىبنداء والخير
احخجىلةالمنفية ومعالضمير فىشفاعتهم معافرادالملك باعتبارالمعنىاى وكثيرمن الملائكة لالغنى

شافالعتلهمّعهنشديأمن الاغناء فىوقت املانوقات لااتىنفع شيامن النفع وهوالقليل منهاوشياً
اىواحدا وليس المعنى امم يشفعون فلا نفع شفاعهم بلمعناه اعهملايشفعون لاه لايؤذن لهم

كا قال تعالى الا بمعند أن يأذزالله ؟ #لهم افلشفاعة لمن يشاء » ان يشفعوزا له
9برضى  64ويراه اهلا لاشفاعة مناهلالتوحيد والامانواما من عداهم مناهل الكفر
و

والطغيان فهم مناذن الله بمعزل ومنالشفاعة بألف منزل فاذاكانحال الملائكة فىباب
الشفاعة م ذكر فا ظهم حال الاصنام وفىالا يةاشارة الىان ملك الروح يشفع فىحق
النفس الامارة بالسوء رجاء الانسلاخ عن اوصافها الذهيمة وااترق الى هقام الفناء واليقاء
ٍ ولكن لاقع شفاعته فىحقها لعامه القدم الازلى يعدم استعدادها للترقى ممنقامها اللهم

الا ان "شل شفاءته فىحق :نفس رقيق الححاب مستعد لقبول الفيض الا لهى لصفاء فطرته

الاولى وشّاء قابليته الكبرى لاترق فالمقامات العلية بالخروج من موافقة الطبع ومخالفة |
الشوع والدخول فىموافقة الشريعة ومخالفة الطبيعة  8ان الذين لايؤمئون بالا خرة #
وما فها منالعقاب على مابتعاطونه منالكفر والمعاصى  ليسمون املائكة » المتزهين |
اك
حلد
ومون
قصان عاللىاطلاق اى كل يس
نات
عانلمه
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| على اله صفة مصدر محذوف اى تسمية مثل تسمية الاتى فانقولهم الملائكة ناتاه قول |
|منهم بانكلا منهم بنته سبحانه وهى التسمية بالاثثى فاللام فىالملائكة للتعريف الاستغراتى |
وتفعىليقها بعدم الاعان بالا خرة اشعار بانما فىالشناعة والفظاعة واستشتاع العقوبة |

يلف |
كنقب
| فىالاآخرة نحيث لامحترى.علها الاءن لايؤمن .ما رأسا قال ابن الشيخ فا
يصح أن غَال انهم لايؤءنون بالا خرةمعاكنهامنوا شولون هؤلاء شفعاؤنا عندالله وكان |

منعادتهم أن بربطوا مس كوب الميتعلى قبره ويعتقدون انه حشر عليه اجبب بنهامما كانوا |
| مجزمون به بلكانوا شولونلامحثير فكااننفلنا شفعاء بدليلماحى اههعنهم وما اظنالساعة
قائمة وائن رجعتالى رنىانلى عنده لاحسن وايضا ماكانوا يعترفون بالا خرة عولجهالذى
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الا حك الارث لمنورثه من الانعناء عاهم السلام .ولذلكلم:قدر .منهو وارث عسى
عليه السلام ان يمثيفىالهو اه والماء .ومن هو وارث لحمّد عليه الدلام :له المقى عل الهوراء

والماء لعموم مقامه وفىالحديث اوازداد عبسى شَينا لامثلىهفىواء اى وجب قوة شنية
لايموجب صدق اتباعى ولانشك ان عسى عليه السلام اقوى مَينا من سار الاولياء الذين
عشون فىالهواء بما لايتقارب فامننهاولى العزم منالرسل فعلمنا قطعا ان مشتى الؤلى ما
فىالهواء اما هو محكم صدق التبعية لابزيادة اليقين على شين عسى عليه السلام وعسى

اصدق فىتعبته لحمد عليه السلام همنع الاولياء فله القدرة بذلك على المشى عالىهواء
فأؤناءهالأامت بتولاادلملا
أذ توالة اانا بنقهدنةااو )لله قلدلتعى؟ الي
عوى 'واسوين را عاند ربل

سا0

يه عقل ع

ام للانسان ماءنى  6ام منقطعة وما فا من معنى بل للانتقال من بيان ان ماهه ,عليه
غير مسد الا الى توحمهم وهوى نهم الى سان ان ذلك مما لامحدى تدعا اصلا والهمزة

للانكار والنثى والعنى تقدير ثى” فاىلنفس وتصويره ذها وذلك قديكون عن مين وظن

ويقكدون عن رؤية وبناء على اصل لكن لماكان ك|ثره تعخنمين صارالكذب لاهملك
فكأشن العنىتصوأن مالا .خقيقة له والمغى :لسلنانسان كل مَامّناه :وتشتبمهتفسه:املناموز
التى جممنلنها اطماعهم الفارغة فىشفاعة الالهةونظائرها التىلاتكاد تدخل فت الوجود
هأامكاكتلهق  المزءمداركدة نه »مجر الزيال أجتمالاتشتهئ السفن!! + ١»*
و(قال الكاغنى ) اياهست ماسنسان را يعنى كافررا انه أرزو برداز.ش-فاعت سان

يااانك كود حرا موث شلان وفلان ندادند »-وقيل .ام للانسان مااشبى من طول
الببآة اؤان الاب "ولا«كقرسوؤتالا ةااشارة المتآان :اللانشان الشنداد_التكال؟ وعوالفنا
عن انانيته واليقاء موية الله الى لكن باسشبتغاله باللذات السمانية والروحانية يحصل

لتقم لش الاؤفاكل]ذاءةا الللؤنوا الماجاتية! زوتوات* لمق لوول ليهولتم زتعن لوخ
مطلوبه ولايتهيأ له كل ماكناه اذكل «يسر لما خلق له فن خلق مظهر اللطف بيده العنى
لاشدر أن نجعل نفسه مظهر القهر ؤهمن خلق مظهر القهر بيده السيرى لامك أنيمل

نفسه مظهر الاطاف

ااننه
وان ؛ثيكارلةااكان يزلرها امسا وال اؤلكن جنثيايد#ازيدنك ز
واما يعنى لما لدسله مخلوقية علوصورة محنمم الضدين مَوله هوالاول والا خر والظاضص
والاطن اى هوالا,ل فىعين اخرنته والظاهى فعين باطنيته وسثل اراز قدس سره بم

عرفت الله قال بامْع بين الضدين لان الخقبقة متوحدة والتعين والظهور «تعدد وثنافى
التعينات لاشدح فىوحدة الهوية المطلقة كم ان شافى الزوجية والفردبة لاسّدح فالعدد

وتضاد السواد والبسالاشدح فالاون المطلققال الحسين رحهالله الاختيار طابالربوبية
والقنىالخروج املنعبودية و-ببعقوبة الله عبادمظف رهم عننهم ههفللهالا خرة والاولىيه |

اتعليل لانتقاء ان يكون -للاننتان مالتذاء “خم قان:الختضا ضغو رالا(الخزة :والاوال خطينا :له |

ت(عالى )
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,نمك الدنية'الشوواسةواجهالة/عقولكم :السيخقة الهولانية,الااعماء صو روني لافةتبميات
لها اوجدها اوهامكم الضعيفة وادركتها عقولكم المريضة المشوبة بالوهم و الخيال النىهى |
عرئية آبائكم ليس لها عند اتاب الطلب وارباب الكشنب والقربوجود ولاتمو بلهى |
خشب هدندة ماجعلاللهفىتلك الاصتام النفسية والهوائية والدنيوية ولا رفكببا التصرف |
حمادها ونماءها حيوانها وانسانها كلها مظاهى الاسماء الالهية وجالىالصفات الرباية امالة ١

والملالية اى اللطيفة و القهرية نحلى الحق فاىلكل بحسب الكل لامحسبه الا الانسان
ونتم اها الجهاة
الكامل فانه محل فيه باحلسكلية الجموعية وصار خليفة الله فاىلارض ا

الظامة ماشعون تكلالصفات الالهية وما تشهدونفىالاشياء كتاللحقائقالروحانية والاسرار
الربانية المودعة فىكل حر وهدر بل اعرضْم باتباع الشهواتالحموانية وملازمة المحسمالية |
الظلمانية عن ادراك تلك اللطائف الروحانية وشهود تلك العواطف راحلمانية وانعم |

مظنونات ظنكم الفاسد وهموهومات وحمكم الكاسد وائرتم هوى النفس المشثووهة ”عل |

رضى الحق وذلك هوا لخسران المبين وان الظن لايغنى منالحق شيأ انتهى وقال الخنيد |
قدسسره رايتسيعين عارفا قدهلكو بالتوهم اى توسوا انهم عرفوه تعالىفالكل مءزولون |

عنادراك حقيقة الحق وما ادركوا فهو اقدارهم وجل قدر الحقعن ادرا كهم قال تعالى |
وماقدوؤوا الله نقدحرّه#ولنالك :الججزاً االسوطى رحمهالله فى<ق سلطان العارفين الى يزيد |
البسطانى ودس سره شوله كلهم مانوا على التوهم خق اللو بزيد مات على التوهم وقال |

البقلى ياعاقل احذر مما يغوى اهل الغرة بالله من الاشكال والخاسل التى تبدو فىغواثى |
أد مغهوم وهم حس.ون

اعبا مكاشفات

الغيوب ونوادر القلوب وبدعون انها عالم الملكوت

وانوار الخبروت و,متابعون الا اهواء نفوسهم ومخاسل شياطيهم التتصىور عندهم اشكالا

| ومثالا ويزسنونلهم انها الحقوالخق منزه اعلناشكال والقثال اياك صيااحبىوحبة الجاهلين |
الحق الذين «دعون فزماننا مشاهدة الله ومشاهدة الله حق للاولباء ولسدت يمكشوفة |

الاعف

ولق ,جادع مزورنيار الهدياب»ه ال امن قاعلا /تيون اواعتراضن .اا باكاق| :

ففيه تأ كد لبطلان انباع الظن وهوى النفس وزيادة تقبيح لحالهم فان اتياعهما من اى |
| شخص كان قبببح وممن هداءالله بارسال الرسول وانزال الكتاب اقبح فالهدى القرءآن |

| والرسول ولم مبتدوا مهما وفيه اشارة الى افساد استعدادهم الفطرىالغير الجمول بواسطة |
'تلبسهم بملايس الصفات الحبوانية العنصرية وامهما كهمفىالغواثى الظلمانية الطبيعية فانهم
ْمعان جاءهم منرمهم اسياب الهدى وموجباته وهوالنى عليه السلام والقرءآن وسائر

 ١المسجزات الظاغلة ,والخؤاوق الناهن:ة :الدالة :عل ضدق :انرونه إوسحة .رسالته اشتغلوا .عتايمة
النفس وموافقةالهوى واعس ضواعن التوجه الىالولىوالم ولىوذلك لان هداهم ماجاءهمالافىنوم

| الذنيا لافى بوم الازل ومن للمماحلمله له 'نورا فيبوم الازل فا له مننور الى نوم الابد ء
| واعلم ان الهدى ضد الهوى فلا بدمنالمتابعة للهدى قال بءض الكبار لس اولى كرامة
جه

سمي مسمس اعم

م
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(قغالربى رحمهالله )
لم
ا.له كفوًا ااحد

[

بود وجود

مغربى لات و منات اوبود ء

سنت ى جو

نود

او در همه سو منات بو

« ١ألم الذكرولهالاتى يهويخ مه على التوسخ الاول والمعنى بالفامقاياشمارا فرزدان
ا راباشتد وم

خدارا ماده يهتلك داشارة الىالقسمة المنفهمة مناسل الاستفهامية ِ اذن 7

انكام كه جنينباشد هوقسمة ضيزى #اجاىئرة معوجةخيث جعلملهتعالمىانستتك.فون
منهوهىفعلى املنضْيز وهو امور يعىان اصله ضيزى باغلمضاد منضاز فالىحكم يضيز

ضيا اى جاروضازه حقه يضيزه اى سه ونقصه للك لكلووازء لتسامالباءكم لاق الفضا
رىجمع احمر وذلك  5فعلى بالكسرلم يأت
 ٠فاناصله بيض يضمالاء لانهجع ايض كحم ف

كرهم وتخصيصهم الشرك سعض الظاهى دون بعض يعنى
فاىلوصف وفيهاشارة الىاستنكار ش
ذرالرهح لكم ونكاانميتا باستيلاء ظلمة نولت لجان عله وتجعلونانثى
تأخصصون ك
النفس فىعوديتها واباع مراداءها وانقياد اوامرها ونواهها شريكا له تعالىالله ما شول |

الظالمون الذينوضعوا الحور موضع العدل وبالعكس ماهذا الاقدمة الور والائر لاقسمة
العدل و العادل بان هى6هالضمير للاصنام اى ما الاصنام باعتيار الالوهية التى ندعوما
بااىعتبار اطلاقاسمالاله اهلقااسماء 6داى اسماء مخضة ليس نمتها مسميات اى مانفى” هى
عنه هالنماعنلىوهية ثى” ما اصلا كااذا أردتان تحقرمن هوملقب ,عايشعر بالمدح وفخامة
(ال المولىالجامى)
الشان تقول ماهو الاسم ق
 9اغلاحا كت را لقب دولك ميقت محنان اماس بيد ظفل كويط فر مدت

(و قال فىذم اناء الزمان )
باع ٠ هم ذئاب فى تياب او شياب فى ذئاب
شكلايشان شكلانسان فعلشان فسعل

و يجوز الخمل على الادعاء سفميتموها 6ه صفة لاسماء و ضميرها لها لا للاصنام و المعنى
جعاتموها اسماء لا عاتم لها اسماء فان التسمة نسبة بين الاسم والمسمى فاذا قبست
| الى الاسم فعئاها جمله انما للمسمى و اذا قسنت الى المسمى ثمناها جعله مسمى للاسم
واتما اختير ههتناالمعنى الاول..من غير ندرض للمدمى لتحقق .ان تلك "الاضنام التى
إٍ كر

الهة امياء جردة

لدسلها مسمءات

قطعا كمفىقوله تعالى ماتعددون

دن دونه

الام

سام وها “لاانة علدا مغرلا لكبنةا لالسلفدى التحكلة بائة بالاأهاسارغالية عل لساك
وضعتموها ام واباؤ> عقتضى اهوانكم الباطلة ا9ن8مزلاالله ما #اى بصحة
تسميها ههمنساطان  #بردان تتعلقون به جميع القرءان انزل بالالف الى فاىلاعىاف
فانه تزل بالتث_ديد ههان بتبعون  #التفات الى الغرية للايذان بأن تعداد قبائحهم اقتفى

| الاعراض عنهم وحكائة جنايامم لغيرعم مابقيعون فها ك
ذر من التسمية والعمل يموجها
وهما 5
الاالظن ين الا نوهم ان ماهم عليه نوها باطلا 8
اشم

معطوف

بالسوء مق موصولة

ونجوز كدعا

الامارة

على الخان وفىالتاويلات

الاحدمية شول

مصدرية

لحك

الاشس ©ه أ لقنبيه

والاالف واللام بدل الاضافة وهو

هد

الاصنام القّ تعندومها

بكلالة

فلا

جه ممم ج©>
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ترم سارها فعال .لها السادن.:مناة دونك يععضضاباك :وفضرحا سعد رفقتاها ود لها |

انتون:وروشك مئاةيالثالثة علكيدااناا عطقت عدبم ع .لانمازانيما والاخزى سفة |
ذم لها وهىالمتأخرة الوضيعة المقدار اىمناة الحقيرة الذليلة لانالاخرى تستعملف الشعفاء |

كقوله تعالى قالت اخراهم لاولاهم اى ضعفاؤهم لرؤسناتمم قال ابن الشيخ الاخرى /
تأنيث الاآخر بفتح الخاء وهو فالىاصل هانلتأخر فالىوجود ناقللفاسىتعمال االلمىغايرة |
مع الاشتراك مع موصوفه فها انيت له ولاايصح حمل الاخرى فالا ايةعلى هذا المءنى
وصت بالاخرى اجتزازا بعنها رفلذاك ل |
تنا
الشرافع الاذمعاو كم إناءق كوبا يناذا تاثثة حج

اعلمىعنى المذكور انتهى وقدجوز ان تمكون الاولية والتقدم عندهم للاتوالعزىفتكون |
هناة مونالتأخض الرى يعنى ان العزى شحرة وهى لكوها مانقسام النبات اشرف ممنناة

الق. :هىصضخرة :وماد ؛فهقمتأخرة. :عنها..وتبة,وعّال :ان المشركين أزادوا أن .يجماوا |
لبجم املراخدهاء الى يفارادول أن بسكا وابحدا سنبارالله قرع عل الست اللات ١
ملو اذا ألكقمؤاو] جدل منهاءالبزن ,خراق عل سق رالمزى وإؤادؤ! إن يتمونا وإاحدا
منها المنان خرى على المت المناة قوال الراغب اصل اللات اللاه فحذفوا منه الهاء
وادخلوا التاء فيه فانثوه 'شها على قصوره عنزالله وجعلوه مختصا با قرب به الىالله فى
زحهم وقال السسبلى اصل .هذا الاسم اى اللات لرجل كان يلت السويق للححاج سمن

واقط اذا قدموا وكانت العرب تعظم ذلك الرجل باطعامه فىكل هوسم فلمامات امخذ
تعدو الى كان جلت رفيهز اتوي من م سلج الامس مهم الا أن عدوا تلك الصخرة

اكلعان عد اعديا وزمثاوها ضما ونلموها!اللات اعن ماللتسؤيق ذركن ذلكم كثيو من

المكزرق والاخلارروالتقبدي اتيك ويهذا بعل قزاءة متنعد راللات اعرالتاء متف وقدقزاه |
اى بالتشديد ا/نعباسوعكرمة وجاعة كمفىالقاموس ثمانهمكانوا مع ماذكرمنعبادتهم

لها بولون االنملائكة وتلك الاصنام بنات الله فقيل لهم نوخا وتسكيتا أفراتم والدة |
للاتكان والفاء لتو هه الى ستنر,الرؤية على ,اذ كر مشنؤون هه المنافية لها ذاية المنافاة |

| هع قتمة رولموهتامهالتانى ختوف إدلالة االلرزعله فالينى أعقين ماسمعم من آثار كال
ولكوته وجلاله وجيروته واحكام قدرته ونفاذ امسه فالملا' الاعلى |
عظمة اللهفىملك م

| وما تحتالثرى وما بينهما رأتم هذه الاصنام مع غاية حقارءها سناتلهتعالى قال بعضهمكانوا |
شولون انالملائكة بناتالله وهذه الاصنام استوطتهاجنيات هن ناته تعالى اوهذهالاصنام |

| هياكل الملائكة التى هن بناته تعالى وفىالتأويلات النجمية مخاطب عبدة الاصنام سم |
لات النفس وصم عزى الهوىومناة الدنيا الدئية الخسيسة الحقيرة الواقعة فى'دفىالمراتب |
!هتكم |
| لخسة وضعهاودناءة قدرها ويستفهم »نهم اتكار الهم وردا علمهم اخيرونىعن حال ل

| التى اتخذيموها معبودات وتمكتم على عبوديتها هولج.دتم فيا صفة من صفات الالهية |.
املنامجاد والاعدام والنفع والضر وامثالها لاوالله بل امخذتموها الهة لغاية ظلو فيك ْ

على انفسكم ونهاية جهوليتكم بالاله الواحد الاحد الصمد الى ليلد ولم بولد ولم يكن ١
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محمث صارت حاه مادة حياة العالمكلهعلوبه وسقلليه روحانية وجسماية معدسه وسائه

وحموانيه وانسانيه ماقالوأمراساناك الا رحمة للعالمين وقال لولاك لما خلقت الافلاك ١
وقال عليهالسلام نأا ماله والمؤمنون منى وكذا صار علمه بحيطا بع المعلومات[لغدة
املكو0

حاء فىحديث اختصام اللإشتكنة انه قالقو ضع ركفه ' 1نى فوجدت بردها

بتيدنبى فعلمت

الاولين وال" خرين وفى رواية علىماكان وماسيكون وكذا قدرته

كسر مها اعناق المبابرة وضرب بالديف رقاب الا كاسرة وخرب حيطانهم وحصوعم فا
شين ولابهوا وببركة هذا التحلى المبى الكلى الاحاطى صار ادم تبعيته وخلافته خليفة

العالمكما اخبر فكتىابه العزيز اى جاعل فىالارض خليفة واسحدالله الملائكة لتلا'لو
وره الوحدانى فوىجه ادم هذا تحقيق قولهلقد رأى ماينات ربه الكبرى اللام جواب
هبحابه هن آيانه العظام مالا شوم
مدة انتهى ٠ وقال اليقلى رحههالله أراس
القسم ومن ب

وجو جد سواه بالقمعتاكلون علئه/السلام وذلك .بن البسئه قوة الحنازية,الملكونيةكم
قال :لقد رأى مآنيات زيه الكبرى وذلك ببروز انوار الصفات فىالا يات وتلك الآ يات

اورأها احد لاستغرق فىرؤيتها فكان مكنال استغراقه فى بحر الذات والصفات لميكير
غلية,زكاية: ,الايات اقال القع عططاء وأ اللااايات فمتكار.عفيىئه ,لكبث عه :وغل جله

ولاتصاله بالكبيرالمتعال قرالشجعافهد همنعلامات اللحبة مكاير عن الاخبار عنها #أفرأتم
اللات والعزى و مناة الثالثة الاخرى #ه هى اصنام كانتلهمفاللات كانت لثقيف بالطائئف

اصله لوية فاسكنت الياء حوذفت لالتقاء اكلسناين فبقيت لوة فقلبت الواو الفا لتحركها
وانفتاح ماقبلها فصارت لاة فهى فعلة منلوىلاءم كانوا يلوون علمها ويطوفون ما وكانت

غلٌصورة إدعئاقاك شعدئ"اللقى /افا قلك< هذ ا مزتسل سَزاءة الباق فاط هت عل
اللاة بالهاء واما اأياقون فيقفون عاما بالتاء فلا وز ان تكون منتلك المادة قلتتلاني

| ذلك فانهم انما شفون ماء عررافاة لصوف اليكقابة :الاغزة اندهنوالعريق :نأنيت«الاجدكانت
لغطفان وهى سمرة

كانوا يعمدونها فرعث رسو لالله لل اللبهغليةوشم خالد ن الول.د ؤقطعها

وهو مول ياعزى كفراءك لاسبحانك الىرأيتالله قدأهايك فخرجت هن اصلها شيطانة
ناشرة شعر ها واضعة بدها على اميا وه ولول عقيل خالد يضمرما بالف حتى قتلها

فاخبر رسولالله عله الل_لام فقال :لك أن تعيد ابدا وفى القاموس العزى صم اوسمرة
نسعد فوق ذات عسقالى الستان شّسعةاميال نى
عدمنا غطفان اول ممهنحاذها ظالم باز

عاها سا وسماه بسا وكانوا معون فها الصوتفبعث الما رسولالله خالد بن الوليدفهدم
الك

واحدرق

الستكرة

انتهى ومناة

صخره

لهديل

وخزاعة

سميتث

مئاة لان دماء التايتك

عنى عندها اى تنراق ومله منى وفى السان العيون اد دم كان للاوس والخزرج ارسل

أرنوك اللهرعلج اليدلا> يه ان ازنوزا لاعزانتزفق ا حتف عدر ينرفاريتا الممدعناة| الينام
| محلها فلما وصلوا الى ذلك الصنم قال السادن لسءد ماتريد قال هدم مئاة قال انت وذاك
قافيل تعد الك ,ذلك ١١دمليواي امرأة عريانةاسوداءريه :الرأس تدعو اويل

(ضرب )
ن
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_ ته ”اله 'م'واتاقعحالنن يعزة العام وَظهرنعلالطائنةلين كانوا.قبااءدةا
١

تر" الذىخرجوا منه بعد اهلاك عدوهم وكذلك غنا رسولالله عليهالسلام

 1منَارض الهأم وظهر على صاحب دومة الجندلحى طابلة َنَ اللردنة ولد 10خ
به اسيرا وافتتح مكة وادخلاصحاءهالباد الذىخرجوا منه ْملقَاؤٌه افلىسماء السابعة لابراهم

علئهاالشلام لدكنتان” الخذاما" انه رالأمعفداماولرنك_مُسْنداظهر .النه والندت الوزن

حبال الكعبة اى بازاتها ومقابلها واليه محج الملائكة كمان ابراهم هوالذى بَاىلكعة
واذن فىالناس بالحج الها والحكمة الثانية ان آخر احوال النىعالليهسلام مه الىاليبت
ا

 2002دك العام يحو من سيعين الفامن المسامين ورؤية ارام م عليه السلام

عند الاهلتأويل تؤذن بالحج لانه الداعى البه والرافع لقواعد الكلة الجزية قال الاهام

ان هذه الاية ندل على .ان مدا عليه السلام برالله ليلة المعراج واما رأى آياتالله وفبه
خلافووحه الدلالة ابه خم قصةالمعر ا ههنا رؤي ةة الا يات وقال فىهوضع أ سبحان

قله الع ابسال 5الى أن قال  7هن اانا ولو كان رأءه لكان ذلك اعتلم ماعكون]
من الكرامة فكان حقه أن بحم نه قصة المعراج انتهى ٠ شول الفقير راونالا نماشتعملة

عرلؤىية اللهتعالى كماقالالشييخالكبير رضىالله عانلهففكىولكاتها نتعذر الرؤية والادراك
باعتا 'محرد الذذات عن 3

والنسب والاضافات فاما فىالمظاهص و من وازااء حاسة

المذاتنك#فالاذزاك عك  6اقثل
ك*الشمس تنعك اجتلاءك وجهها * فاذاا كتست برقيق غم امكنا * #انتهى
واأما'اعال” ازاءة*الايات قار اءة اللهتعالى «فلما “كانت يلك 'الاث'يات»الملكونيةفواق
الآ ياالتملكية اشهده تعالى فتىلك المشاهد ليكمل له الرؤية فيججيع المراتب و المشاهد |
ومن الخال أن يدعو ل يماالىداره ويضيف حببب حبدبا فقصره ثمبتستر عنه |
| ولا بريه وجهه وفىالتأويلات النجمية يشير الى انالله تعالىايات كل وامط ]2اما الآ يات
اللكوع فهى الصفاتالقدعة الازلية المسماة عندالقوم بالائمة السيعة كاكياة والعم والقدرة
أ والارادة والسمع والصر والكلام والا'يات الصغرى ىق الاشاء الاله.ة لق قال الله تعالى

 1انما للش والقاامط
 18باالكوى والاسه بالطعر .لان “لضفا حشناد'.
الامهاء مياحعها م اْالحى برجع فىالوجود الىالياة والعلم الى العموالقاذزا لالدو |
اأؤلاق !الس دام لضفا تلان المى رجع فالىوجود الى الافمال والافعال مظاهص
ٌ

اماه

ل

اق مظاهص

الافعال

واما التخصيص

بالكيرى

5

الصغرى

وان

كات

هن

ا

آياثالله كمقال تعالى قلادعوا الله اوادعوا الرحدن اياما تدعوا فله الاسماءالحسنى لان شهود ا

الآآيات الكبرى يستلزم شهود ايلاات الصغرى لان الله تعالى اذا تحلى اعبده بصفة اليا" |
و الع والقدرة لاند للعيد ان يصير حا يانه علا بعلمه قديرا شدريه تلخخرص العنى ١

النىع صللىا
ءلله
ه وس ما عسي به الى سهاء اللمعية الوحدانية وادرج فىنور الفردالية تلى |
الحقسبحا نعهقاولابصورة هذه ٠ الصفات الكبرئ الى مى مقا يح الغنب لا يعلمها الههو |

١٠7 8 >>
الجزءالسابع والعشرون
الفقة:ومن راع غشئ عاللهسلا فانمريكوق إراجلاء ارك 5

7

ف وضاله ومن رأى نينا صلىالله علمزويم ولس فرؤياه مكروه ل بزل خفيف الحال

ونان راع ارش يحدتي"] خضمك!اوق اررض قوم :مظللوؤمان" نستروا وامن اوه عليه السلام
ان مغموما ذهب تمه وان كان مدنونا قضىالله دسنه وان كان مغلوبا نصى وءان كان
فكان

ان معسرا
ون كغاانتيا رجع الى اهله سالما وكان
محموسا اطلق ؤ اكنان عبدا اعتق ا

اغناءالل وكاانن مريضا شفاءالله تعالى وحديث الاسراء كان بمكة ومكة حرم الله وامنه

وقطانها جيران الله لان فبا ميته فأول مرنأه عليه السلام املاننبياء كانادم عليهالسلام
الذى كان فىامنالله وجواره فأخرجه ابليسعدوه منها وهذه القصة تشمها الخالة الاولى
مناحوال النى عليه السلام حين الخرجه اعد اؤْه من حرمالله وجوار ببته وكريه ذلك

وغمه فأشبت قصته فىهذا قصة آدم مع ان ادم تعرض عليه ازواح ذريته البر والفاجر
منهم فكان فىالسماء الدنياححيث برى الفرشين لان ارواح اهل الشقاء لاتلج افلسىماء ولا
تفتح لهم انواما ثمرأى فالثانية عيسى ويح عليهما السلام و هما الممتحنان باليهود اما

عسى عله السلام فتكذته الهود واذته وهموا تله فرفعه الله واما بحي عليه السلام.
فقتلوه ورسول الله عله السلام بعد انتقاله اللمديئة صار الىحالة ثانيه املنامتحانوكانت
محنته ذها بالبود اذوه وظاهروا عليه وهموا بالقاء الصخرة عله ليقتلوه فنحاءالله م نجى

ايسمو فىالشاة فلمنزل تلكالاكلة تعاوده حتى قطعت اهره كا قالعندالموت
( وف الأنوى )

و ككازا
حون أسفنها (زراست :أ

(..الازم امد ,متاونالانسا

زعا يوي عن اَعَد الاش رحمهالله الدنيا بذلة تمل الى الابذال ومن استغنى بالله
افتقر الاللهناس واما لقاؤه ليوسف عليه السلام فىالسماء الثالثة فانه يِؤذن محالة 'الثة نشبه

حالة بوسف عليه السلام وذلك ان بوسف ظفر بأخوته بعدما أخرجوه بميننظهرانيهم
فصفح علهم وقال لاتثريبعليكم اليوم الا يةوكذلك يننا عليه السلام اسر نوم بدر حملة
امقناربه الذين اخرجوه فم عه العناس وابن عمه عقيل فنهم مناطلق ومنهم منفداه ثم

ظهر علهم بعد ذلك عام الفتح كمعهم فقال لهم اقول ماقال انخى «بوسف لاتثررب علكم
 5لقَاوّه لادريس عليه السلام فىالسماء الرابعة وهو المكان الذى سماءالله مكانا علياوادريس

اول مرق نه الله الخط بالقلمفكان ذلكمؤؤذنا محالة رابعة وهو علو شأنه عليه السلام حقى

اخاف الملوك وكتب الهم بدعوهم المىطاعته حقتاىل ابوسفيان وهوعند ملك الروم حين
جاءه كتاب الى عليهالسلام ورأى مارأى مخنوف هرقل كسبحل وزبرج لاقدمس امس
شة حين اصح مخافه ملك ابن انى الاصفر وكتب عليه بلقم الى جع ملوك
ننى
كنا
 ١ان
الونتقمواءناسعه على دينه كالتحاشى بالتخفيف وملك عمان وهنهم من هاديه واهدى
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اليه واتندكموقوالتوقين سلطان مصر ومنهم من تمصىعليه فأظفره الله به فهذا مقام
ام
ليه
لعل
اسى
| على وخط بالق <لى نوما اونى ادريس ولتاؤء فىالسماء السادسة لمو

يؤذن
(حالة)
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كرديد كه مَإككدت الفؤادماراى

دوه بازكم
يج
دوم
همهنمذكر كردد جون بانوزاز كم ٠ همهكال ات

©

واكقته اندمعو ملاعل

ان نذكرت فكلى تلوب ©
هالسبلاج ,خون

اوتأملته فكلى عيون ©

حشرت هناجات با
كزشت باوى بور هبعت ,نود

خنضاز
وحعظِمرََلةآَ هلله :دازو ناديتدت تابنا تكاشيت' باز:مضط عليه السلام حو
رت
مشاهدات با
كزشت باوى -توارتن نود تاهركه ,روى تكريد ينابى” اوسفزود آن مقام
اهل تكون است وابن مقام ارباب ممكين  2لقد راأىيمانت ريه الكبرى و وابىالله

لقد رأى ممد عليه السلام ليلة المعراج الآ يات التى كهبىراها وعظهاها فأرى معنائب

الملك والملكوت ماتلحابط به نطاقالعبارة فقوله هاينات ريه حال قدمت على ذا وكلة
من لبان لانه المناسب لمرام المقام واهلوتعظم والمبالغة وإذا لتمحمل على التتعيض على ان

يكون هوالمفءول ووز ان يكون الكبرى صفة للاياتوالمفءول محذوف اى شيأ عظها
آمينات ربه وان يكون منمزيدة يعنى على مذهب الاخفش وكان الاسرآء ليلة السابع
الاين روخ ا عر فاطلية احلاكش ا
ألبعنة ا|لثانية أمشنزةم؛ القؤةا قبل اليبجزاة
شَلل كآ فىتفسير المناسبات وفيه اشكال فان هذه السورة تزلتفى السنة الخامسة هنالاموة

على ماص فىالوالسورة قالالمفسرون رأى عله السلام اى ايصر تلك الذلة رفرفا اخضر
تدا ف]ؤوبالف)] 2طلا عله واماوز هدواة ا1لنتري) اللانقشفاط ولعو صتورة بعمته ,البسطلة
| العريضة اللطة بالافاقمطلتا لابه عليه السلام فيسفر العالم البسيط ولا يصل اليه الا
هن له علو الهمة مثله وقد قال حسان رخىالله عنه فى نمه عليه السلام
|

يبا

لدجههم لاعتو الشكراراها

يووا نعلي

مالده  3:بي
“اي : +وهمته 'الضغرئى-اجل :ن

قتف اللللافكة والسكرة الاثريع-اوجنة:المأونى ولا انان الاأألعالغاق

وما فىالنبران لاهن الطغيان والظم والانوار ومايعحز عنه الافكار وحارؤ.ه الابصار

| أققتن .ذلك :غاراء:فى اللسواات ااملاننيياة عليهم'السلام :اشارة يكل الى .أشن دقيق جليل
اوالقاسم الس.لى رحمهللله فىالروض الانف والذى اقول فىهذا
وحالة شريفة قال الاهام ب

ان ماخذ فهمه من عل التعبير فانه من علالنبوةواهل التعبير هولون من رأى ديا بعينه
ال
فمنام فان رؤياه تؤذن با يشيه هحنال ذلك الى فىشدة اورخاء اوغير ذلك مالنامور
التى اخبر مها عنالانياء فىالقرء ان والحدرث مثلا منرأى .ادم عليه اللام فىمكان على
حس نه وحماله وكان لاولاية اهلا ملك «لمكا عنما لقوله تعالى ابى جاعل فاىلارض خليفة

لجراي ونلاجا:لالب فانةةإفيط عيش رطيانويصيبه شدة واذى مانلناس ثيمظفر
عام ومنراى

اإراهم عل.ه السلام فانه لعق اناه وويرزق الحم و صر

0

اعتاانه وساله

هول وشدة ممنللك حانز م نصر وهنراى ترسف عليه السلام قابه كنات عليه ويظل
وساله شدة وميس م علك ملكا ويظفر ومن وا

مومى وهرون علمهما السلام فانالله

ج# + 75ه»
الجزء السابم والعشرون
|لزيغالميل .عن الاستقاهة.,اى .مال اِصيٌ'رسوكاللهغالليمهللام,اذق خدلعناراء "ظل.ومًا
ا
طنى  #وما تحاوز مع ماشاهد هناك منالاهور المذهلة ما لامحصى بل اثبته اثيانا صرحا
متيقنا اوما عدل عرنؤية العحائب التى ام برؤيتها ومكن منها وما جاوزها واستدل على
ان رؤيةالله كانت بعين بصره عليه السلام شّظة شوله مازاغ البصر ا لان وصف اللصر

بعدم الزيغ شتضى ان ذلك مَظة ولوكانت الرؤية قابية لقال مازاغ قلبه واما القول بناه
يجوز انيكونالمراد بالبصر يصر قله فلا بدله منالقرنةوهى هنها معدومة ( قال الكاشى
ا

وميهواؤاتت,ينكرييستود رنكذ غك
| قعمغنامالابه( ميل انشكزاد جشمعذذ غلبالدلام.

ازحديكه مقرر ,بود نكريستن .ورا درين ابت ستايش :ان حضرتست بحسن ادب وعاو
مت :اران (إشة إرنو التفات بر هبيج ذره از:ذرات كسالك يفتكلئك ودبدهٌدل جز

مشاهدُ حمال بىزوال الهى نكشود
درديده كشيده كل مازاغ
هيرابد زاق اعرنئن .يزو از
ه
ديش
يه ز
دبرد
بس

٠

فىراغ نكاه كردوتنى باغ

حل ناز وبردةٌ راز
 8انا

ىرده بديد أنه دل خواست
برخاست ٠ ل ,

وفىالتأويلات التحمية ابر الى محقق النى عليه السلام عقام حقيقة الفقر الكلى الذى
| هو الخلو المطلق عما سواه لانه قال الفقر فخرى واى فقراعظم وافخم ٠ن ان رج
جوده الكلى الازى وشوم بالوجود الحقيق ويظهر إصفات سيده حتّى شال
عن
| العيد و

له عبدالله اى لاعبد غيره يعنى مامال بصر .مللكه الجسمانى الى ماللكدنيا وزينها وزخارفها
وجانها وقربامما
وجاهها ومالها وماطفى نظر مللكوته الروحانى الىعالم الآ خرة ونعيمها در
ظوغرفاما بالتحدا واجتمعا الحادا كليا وا<ماما حميقيا هنغير فتور وقصور على شهود
|لحق واسماله وصفاته وعجائبمجلياته الذانية وشواثك تتزلانه الصفاسة وايضا مازاغ عين
ا

ظاه ,الى الكثرة الاسمائية فا.ة بالؤحدة الذانية وغ امب تنزلاته بكمال قبامه يشهود
المرنيتكن ولاحاطة علمه بوحود المرسّعن فافهم والانندم وقال البقلى رجدالله هذه الا ية أ

| فىالرؤية الثاسية لانفىالرؤية الاولى ليمكن شى* دونالله ولذلك ماذكر هناك غالضبصر
وهذا منكال يكين الحجيب فىحل الاستقامة وشوقه الى مشاهدة ربه اذلم يمل الى شى”
ةيل
دؤنه وان كان؟ ل بالتعقراف.والففضلءوة كفشىفنة)الاتسزاار! هوش عليه السنلام _كجوان لد
خؤاست كه ار انظن الك أورا ابصمصام غيرت .لقتراى :جَوَانّدادند سن جون ناوان

زد ان سؤال كشت بغرامت تبت اليك واديد امد باز جون نوبت يعصطف عليه السلام
| رسيد ديدهٌ ورا توياى عيبرت لاعدن عبنيك درةايسان ا

داه
اى لهذا د

5

|

| ديده مارا خواهى ديكر نكر تابعاريت بكس ندهى مهتر عصابة عزت مازاغ البصر وما
ااطوازفايد تخودابيلت لزباة ألغطالكدة
ردم جشم خويش وتكشام نيز ٠ ناروز زيإرت بواى يار عنيز
تالا رحم جون حاذ سر حضرت كشتح
تال واجلال ذوا ال واللاك 2و ةناوكتدفا

)د

|
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 0آشَمكا قاله الشيخ ايضا قبفكثان :اقح الاذهان وقال يم الدين رحمدالله فى تأويلاته

يشير الى انالنة العلية التى يسحن ما الحانين العاشةون عن انا نهم فىمقعد صدق
عند ملك مقتدر وفى قوله عندها اشارة الى الهوية الظاهرة بالشحرة الواحدية المسماة

بسدرة المنهى لانهاء ارواح الشهدباء المقتولين بسيف الصدق والاخلاص ورج الرياضات
والمجاهدات الها © اذ يغشى السدرة مايغثى 6ه زيادة فىتعظم الل_درة :واذ طرف زمان

لرأه نا بعده مالنملة المافية فان ما النافية لابعملمالعدها فما قبلها والغشيان معنى التغطية
والستر ومنه الغواثى وصيغة المضارع لحكاية الخال الماضية:استيتضتارا لصوربها البديعة

الاللاءذآنا باتعمذان القعبان .بطر بق التحده والدئ والقد وأغ ,جمد جين!ثيل عند(الندرة
وقت ماعّشها وغطاها -مياكلاتنبه الوصف ويلىا.:ه البسان كيفا ولام وفىالحديث
و(غميا إلقاق ارس خا تلشرراحهمنخاقاه يستطيخ إن اننمتها ):روعنه .اعلسيهنلام
ر(أبت السدرة يغشاها فراش مذنهب ورأيت على كل ورقة ملكا قاثما يسبحالله )

وعنه عليه السلام يغشاها رفرف اى حماعة منطيور خضر وقيل يغشاها فراش اوجراد

من ذهب (ك قال الوكاكشىوي)ند بر حوالى” أن فرشتكان طيران هيكردند جون
بروانجاى زرين ٠ وقبل يعشاها سبحات انوار الله حين تحلى لهام تحلى اجبل لكنها
كانت اقوى هنالحل حيث لميصها مااصابه مالندك و ذلك لان الجبل كان فى الم الملك
الضعيف والسدرة فىءالم الملكوت القوىواذا لنمخر عليه السلام هناك مغشيا عحلييهنرأى

جبرا ثيلكاغتئى عليه <ين رأء فىالافقالاعلى لقوة القكينوذاية لطافة الجسد الشريف
وقبل يغشاها الم الغفير منالملائكة امثال الغربان حين معن على الشحر يعبدون الله
تعالى عندها اويزوروها متبركينمهامايزور الناسالكعبة وقبل يغشاها الملائكة النازلون

للقاء النبىعليه السلام فانهم استأذنوا للقاله فاذنلهم وقيل لاتأنوه بخير نثار لام كل واحد

رىوه بين يديه شربا اليه وفى
فاثحص
نطباق الْنة عليه مالنلطائف مال
عينهطمبق اها
اللكزكةاهام اغطن ازنقوال 1ل ردععدا زادلىبندزة لناال) يس سه جز /.الصلوات .لسن
نته لايشرك بالله شا وف اوبات التحمية يشير
وخواجم سورة اللقرة وعفر لمئمات مام

الىتعظم المظاهس الامهائية والصفائية اطمالية اللطفية والخلالة القهرية الغاشية السائرة شحرة |
حصى لعدم عهاية مصادرها لان الاسماء
الواحدية المسهاة بسدرة المتبى محيث لاتعد وتلا

طاولا ويالر انعفوا منتالمةز وات كإقنت من ,حيثكلبائها «نتاهة,وكان جتيقةةالديدرة |
وعمودها مغشية مستورة بكثرة اغصانها واوراقها وازهارها وهذا الوصف بدل علىعظمة |

لة
اها
جةلعنن
وشحر
شأن ال

قدرها وكيف لالوواحدية من حيث الحقيقة عين الاحدية

ومن حيث الاعتمار العقلى غيرها فافهم جدا لايفوتك الحقيقة ابللطريمّة والشريعة انتهى |
وقال البقلى رحمهالله امهم ماغشما لان العقول لاندزك حقائق مايغشاها وكت يغشاها
وإلعقامشاع نالحلولفىالا ماكن وكان تالشحرة

رم ة لظهوره سبحا نه بودي

ىلعم سولون بعدعنفامم به اننا  © 2مازاغ البصر م
اله والراسخون ف ا
لال
الا
لايم تأوبه ا

الجزء السابع والعفرون
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منها وانهاء مظاهرها الها بحسب الاعمال والاقوال والافعال والاحوال شهت الجدره

بشحرة الكثرة لكترة اظلالها واغصانها م فىشحرة الكثرة التى هى الواجدية لظهور
التلينات والتكة اتمنها واستظلالالمتعينات مهابالوجودالعينى الخارحى! نتهى وقالاليقلى ماالرؤية

ت
نتإى
كنأن
الثائئة ,ابكأشلنفا :املنرؤية الاولى .ولاالاولى يكاثنفت هالنرؤية الثانية اب
ك
تالفى
احلا لقلت لك انه عليه السلام رأى ربه فىطافه بعد أن رجع منالحضرة ايض
الساعة وماغابقلبه منتلكالرؤية لحة وما ذكر سبحانه بيانان مارأىفىالاولى فىالامكان
ولجلال ولبس
وها رأى عند سدرة المتهى كان واحدا لان ظهوره هناك ظهور القدم ا
ظهوره يتعلق بالمكان ولا بالزمان اذالقدم منزه عنالمكان والجهات وكان العبد فىالمكان

والربفالمكان وهذا غاية فىكال تنزمه وعظم لطفه اذلى نفسهلقاب عبده وهوفىالامكان
والعبد فىمكان والعقل ههنا مشمحل والعلم متلاش لانالعقول عاجزة والاوهام متحيرة
والقاوب والهة والارواح حائرة والاسرار فانية وفى هذه ال ايةسيان كال شرف حبيبه
لنكفون
اكو
افوأ ء/ندلةاغرئ زعنيًا سدوة «النتيى طن زعلنة السلاء :إنهارامر افلىاولى لي

لكمال.علمه بتتزبه الحق افلما وأء:ثالية عل 'انه لاححجه ثى” ,من اللدثان و .طادة الكبراء
ببده
اذا زارهم احد يأنون معه الى بابٍالدار اكذاان كرما فهذا منالله اظهار كال ح
ا وحقيقة الاشارة أنه سبحا نه اد ان يعرف حسيه مقام التناس فلس لاعس واظهر المتكرا

بأن بان الحقرمشنجرة “ندر النتهى,كابان<من شدرة العتاب لمومى لتغروف حبه يكبال
المعرفة اذليس بعارف منلميعرف حبيه فىالبسة #تلفة انتهى و لما اراد سبحانه اينعظم
| السدرة وبين شرفها قال © عندها /ه اى عند الس_درة  #حنة الأوى  4والملة حالية

| قبلالاحسن ان يكون الحال هوالظرف وجنة المأوى شع به بالفاعلية واضافةالخنة الى
المأوى مثل اضافة مسد الجامع اى المنة الى يأوى الها المتقون ,اى تنزل فها وتصير
و تعود الها ارواح الشهداء و بالفارسية هشقكه ارامكاه متقيان يامأوى ومكان ارواح
شهداست اؤاوى الها ادم و حواء علهما السلام َال اويت منزلى واليه اويا واويا عدت
واوننه زلته سْفسى وللأوئا لكان قال حضرة الشيسخ الاكبر قدي سمره الاطهر أدم عليه

السلام ائزل منجنة الماوى الى هى اليوم مقام الروح الامين جبريل عليه ال_لام وهى
اليوم ا

لذرية ادم وتزل اليهاجبراثيل من السدرة نزول أدم  6الكنة لاشتضى

الخلود لذانها فلذلك امككنن خروج اد _مها ولذلك .تأئر .بالاشتباق,إلى .ان يكون ملكا بعد
سحود

الملائكة له لغرور ابليساياه و وعهده

فىالخاود رغن ةة فىالخلود والبقاء مم ا

عله

والجنة الى عرضها السموات والارض.تقتضى الخاود لذاما يعر هدنخلها انه لايمكن
اف
صىو
الخروج مها اذلاسدل الكون والفساد المهاقال تعاللى ف

عطاءها أنه غير يحذوذ اى

عبر منقطع انتهى ذالحنة اللىعرضها الس.مواتوالارضارضها الكرمي الذىوسع 1
طةةبالجنان مان ولبست 2
وَالارض وسميها العردئن الحبط فهى -محخيط

الحنة |الىى اذك مم

) 3

١
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||
ىبتنم'ةواتسلا !ابلا ..نكحاالخلا
'ىرسا ىنلاب"هلعهزالا ىوتتا للا :ةرايعلا( لتقفهل“هذه
كتاوت لع كنس ىو اطرم نقب كازا تعا كوت هتفر“ دغلب تندلوب هاو"لاقو||

كمب انها :سدرة فىاصل العرش على رؤس حملة العرش و الها يذهى الخلائق وما خلفها

غيب لايعلمه الاالله وبالخملة هى شحرة طونى وقال مقاتل السدرة هى شجرة طونى ولوان

رجلا ركب نحبيه وطاف على ساقها حتى ادركه الهرم لما وصل الىالمكان الذى ركب منه |

تحمل لاهل المنة اللى والحلل وججيع الوان الثار ولو ان ورقة مها وضعت فاىلارض

لا'اءت اهلها قبل اضافة السدرة الى المتهى اما اضافة الثى” الى ٠كانه كقولك اشجار
اللكان المي كعتد مرا  3إختتسراء ملك اواضافة المحل الى الحال كقولك كتاب الفقه
والتقدير سدرة عندها «نانلهىعلوم اواضافة الملك الى المالك على حذف الجار والجرور
اى سدرة المتهى اليه وهو الله تعالى قال الى رايلكمنهى واضافة السدرة الكلاهضافة البدت
اللهللتشردف والتعظم وقال بعضهم المرى هوالله تعالى يعنىان حمدا عليه اتاج رأى ريه

رةؤكاينةتالاولى
مةاخرى إعنى م تان كأكلمهوسى ص تان وفمهاشعار بأنالرؤيةكالاثالني
نزول ودانو فقوله عند لامجوز انيكون حالامنالمفعولالمراد ابلهلهتعالى لاناللهتعالى منزه

غرأن محل فىزمان اومكان “فهو متغلق ترأى :ينى 'انه عله السلام رأى ريه رؤية نانية

داقر ةرفس كان كزاة الط دافا الزاا انوا روت «لاللماق كاناذا:قللت :رانك
الهلأن فل" 'لك' ان رابك :فتفؤلة :عش “الطخر :الفلانية و“-جعل :انن ران الاسزاء
صرتين ٠ الاولى بالفؤاد وهذه بالعين ولأ كان ذلك الاتاان الا بتنزل شطع مسافات البعد
التى هى الحجب ليصير به محيث اراه البشر عبر شوله نزلة اخرى وعين الوقت بتعيين

ع كعبنبالاحبار
وروى
يعن
ك)
المكان فقالعند سدرة المتهى كافىتفسير المناسبات (و
ةا در قال اناه قاوس باتلامق عزن توراه عفد مرتينعايجما
ةذا الكلام فقيل
السلام فلما بلغ ذلك عائشة رضى الله عنها قالتقداقشعر جلدى منهسةه

لها ينام المؤمن لبس قوناه كاك وقد اه نزلةا الغزى فقآلك لاسأ

لذاالى ل

السلام عذنلك مارك زات جبراثل نازلا فىالافق على خلقت٠وصورنه انتهى والييضي

ية
عووعن
صمخل
رأه شؤاده مرتين ٠ شول الفقير لما كان هذا المقام لا

و احمال و تأويل

كفروا منانكرالمعراج الى المسدد الاقصى دونهبصااللقطهى وهو قولهتءالىسبحانالذى
اسرا يعبده اللوطلُوًا “ا03مكل الى نسافوقةلثؤتة باقار:المشهور"' قال االشتيخ الااكبر
قدس سره الاطهر ان معراجه عليه السلام اربع وثلانون مرة واحدة محسده والباق

بروحه رؤيا رأها وفىالتأويلات الاحمية يشير الى رد استعحاب اهل الححاب شهود الى
طَْهُ الثلا العلا الآلمية مطاف الكوتية.واطخالى القلبية وأ لهم .هذا :الامتسيجاب
والاستغراب وما قيدء فى حضرة دون حضرة وفى مشهد دون مشهد بل شهرة وعلانية

صرة بعد ممرة وساعة بعد ساعة بل مااتحب لظة منه تالىومافاب عنه لحة مرة شاهده

 1791احدنته فاته عنه د ونان 6فى مقام العايهم  --ه عند تزوله لقالي |

دوح السساندوات باسع
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 5فميحه قال ابن عطاء امعاتقد القلب خلاف مارأًنهالعينوقالليس كل منرأى.
سكن فؤاده منادرا كه اذالعيان قد يظهر فيضطرب السر عن حمل الوارد عليهوالرسول
عليه السلام كان مولا فها ففىؤاده وعقله وحسه ونظره وهذا بدل .على صدق طونه

وحمله فم شوهديه أ قتارونهعلىمارى  7ايا تحادله نا با حمد براليه ديد درشب

معراج وأخاذلة* أن ودكه-ضفت رك المقلاتق واخبز كازؤان خود برسيدند ٠ وقال بعضهم
افتحادلونه على رؤيةالله تعالى اى ان رسولالله عليه السلام رأى الله وهم #اداونه فىذلك

و يشكرونها وفى التأويلات النجمية يشير الى مماراة الحتحبين عن المق بالخلق ومجادلهم
فى شهود الخلق مزدون الحق لقيامهم فمىتام الكثرة الاعتبارية منغير شهود الو<حدة
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الحقيقيقة أعاذنا الله واياممن عذاب ححم الاحتجاب ومن شدة لهب النار والالتهاب
ولقد رأه نزلة اخرى  »#الضمير الوارز فىرأه طيريل ونزلة منصوب نصب الظرفالذى
هو مرة لان الفعلة اسم للذرة هالنفعل فكانت فى حكمها والمغى وبالله .لقد رأى عد
جبريل عامهما السلام على صورته المقيقية مرة اخرى منالنزول وذلك انه كان للنى عليه

السلام فولبلة المعراج عرجات مسأ لةالتخفيف 'مناعداد الضلوات المقروضة فكون لكل
ورية الزلة افراع جبريلفىبعض تلك النزلاتهق عند سدرة المنتهى 6ه وهو مقامجبرا ثيل
وكان قد بقهناك عند عروجه عليه السلام الىستوى العرشوقاللودنوت املة لاحترقت

قال عليهالسلام رأنته عند سدرة المنتهى عليه ستّائة جناح ,تنائر منه الدر و الناقوت وعند

| أغيواز ان ككوان دارا وان بكوو هالا

 1الما  4#ناجمواق لاوج الثلنا

| لتكونة لاا وان توا الى غلة الجلوا؟ مان خطتوين ور اسك :الى :ول

أسحزة نب افلدىماة“المكايعة عن مين العرش مرها كقلال حر وورقها كا ذان الفلة
ذرها الله كفتىابه يسير الراكب فىظلها سبعين عاما لاشطعها
|نبع مناصلها الامارالتى ك
والممبى مصدر هيمى يمنى الانهاء ماقال الز مخشرى او اسم مكان ععنى موضع الاتهاء
ك
ااك و
االح زوم الأو
ظكا نها .فىمنتبى اللنة توقيل لاتبئ الما الإوتكة ل

قوز الاذتكة

| اذالم عاوزها فا فئان لاحاوزها عام فاعلاها  علالااخلنكالواسالة لندناعليه السلام
أ . 5اان خواص الآمة بقما تن مع انق عله البلام

| الى مقامه ا خصوص  4فككذا الملا وك 0

فىحنة عدن بدون ا حاوزوا

معجل

فوالسدرة بدون أناعفدوا

ظالى ماخص به منالمكان وقيلى الما ينتى عر الخلائق واعمالهم ولا يم الكل ماارد2ها
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| وذلك لان الاعمال الصالخة فيعليين وتلاعرج اليه الا على يد الملائكة فتقف عندها
|وقوف الملائكة هذا بالنسية الى اعمال الامة واما خواص الامة فاهم هن الاعمال مالا
ك
بف عندها بل #اوز الى عالم الارواح فوق مستوىالءرش بل الىماور اءه حلياثيعلمه
الاالله فثل هذه الصالحات الناشئة عن خلوص فوقخلوص العامة لبت سد الملائكة اذلا
يدخل مقاءها احد وقيل انه اامها ارواح الشبداء لامها فىارض انان او ينتهى الما
نقها مالناحكام يوصعد  1الات نار وعن:انى هزرة رضىالله ععه لما |
مامبط هفو
ار

©
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 "٠جه

رؤيةالل هنا بالعين لغير مد غير مسل ايضا انتهى قال ابن الشييخ اعم ان رؤيةالله الى
'رة ولان مذهب اهل السنة الرؤية بالاراءة
جائزة لان دليل الّواز غير مخصوص بالا خ

لأقدوة اعد :ؤاذا يحضل الغلى بإلشق؟ من :طرريق لض كان راؤيةبالان]:ة وان حصل مق |
طريق القاب كان معرفة واللهتعالى قادرعلىان ماحصللعلم مخلق ملدالرمعلوم فىاليصركا قدر |

ان يحصلهخلق مدرالمعلوم افلىقاب والمسألة مختلف فها بينالصحابة والاختلاف فالوقوع |
ما يبى” عنّالانفاق على الجمواز انشثهى وكان الحسن البصرى رحمه الله يحلف بالل ان ممدا |
رأى ربه لابلةمعراج ( وى ) النقاش عنالامام احمد رحهالله انه قال انا اقول محديث
ان عباس

رذى الله عنهما لعينة زأه ا حى اشطع فس الامام احمد ٠ كلام

سرهدئى

ا

فىشل بشنيد خداويد جهارا فى جهت ديد

دران ديدنكه حيرت حاصاش بود ٠ داش درجثم وجشمش ددرلش بود
قال بعض الكبار الممنوع منرؤية الحق فىهذه الدار اعا هو عدم معرفتهم له والافهم
برويه ولا يعرفون انه هو على عبر ماسعمّل البعر فاللق حاب عليه د آثما فانه تعاللى جل

اعلنتكييف ذنيا واخرى فافهم فهم زوه ولاو زمرو ك 3من هذا الافصاح لايكون
انتهى ه..شول الفقير نمانالله جل عن الكيفية فىالدارين لكن فرق بعنالدنيا والاآخرة ا
كثافة ولطافة فان الشهود فىالدنيا بالسر الجرد لغير نينا عليه السلام مخلافه فىالا خرة
فان القاب مقلب هناك قاليافيفعل القَالب هناك ماشءله القلب والسر فىهذه الدار فاذاكانت
لطافة جسمالنبى عليه السلام تعطى الرؤية فىالدنيا فاظنك بلطافته ورؤنته فالا,رجروفكون
شهوده

يود

النحمة عمد لمر

فىالدارين حىيث رأى ده

ملكياة و(عممر ل

بالسر والروح فىصورة

دراى

مور

لىالتأويلات
الجسم قا ف

فلكوية باطن اق

5

حبث

اه

الناطق/اوولى :مصر يلنكيطاه الى هجنين ابتمةالظاهل .ورأى بأحدية جمع القوتين
الملكونية والملكية القيقة 5اجعة المتعئة جميع التعيذاتالعلوية الروحانيةوالسفلية الحسئانية
أ  0اطللاقه فىعين العبله المطلق عن التعيىن واللائعين

والاطلاق

واللا اطلاق اتهى ه_ذا

وليس ورآء عبادان قربة وقال اليقلى رحمهالله كذرالله رؤية فؤادء عليه السلام ولميذ كر |
العين لان رؤيةالعين سر ببنه وبين حبيبه فلم يذكر ذلك غيرة عليه لان رؤية الفؤاد عام

ورزؤيةالنصر خاضأزاء ماله عيانا.فراه نضرءالذخ كان مكحولا نور ذاته وصفاته وبق

الرؤية الىالفؤاد فرأى فؤاده حمال الحق ورأى مارأى عينه ولم يكن بنز,مارأى بعينهوبين |
مارأء!أضواذم,فرق :فأَوْال اليق الاهام.وكشك العان إِشَوَله ماااكذب الفؤاد.مارأى حق |
لايظن الظان ان ماراى الفؤاد انار راى بصره اى صدق قليه فما راه من لقاثه الذى |

رأه بصره بالظاهى اذكان باطن حيبيه هناك ظاهي' وظاهر .باطنا مجميع شعراته وذرات
وجري ة ورالسر)تقاراقية لق اك اللعاهو الصادقابأن :يغيت ,اعرنقية .شق" عن جود |
ل عليه السلام رأيت
عالمزانلق فكالزئيةح:بينه و كذلك قال

دف بعيبى ولي دواء |

الجزء!اسابع والمشسرون

© ١7 5ه

“واستتتخات العقول والتهوء اولماع ١سولة الفعير؛ .لاشك :ان اهوااك اليد+غل:السللام
اتللكدلة علىاقسام قسم اداه الى اهلكولالواحكام والشرائع وقسم اداة االلىخواص
نام العلوم الذوقية
وهو المعارف الالهية وقسم اداه الى اخص الخواص وهو اللحقائق و

وقسم آخر بتقمعه لكونه تما خصهالله به وهو السر الذى بينه و بينالله المشاراليه بقولهلى
املعلدوقت اسل فانه محل مخصوص وسر مكتوم لاشثشى وهكذا كل ورثته فان لهم نصيبا
منهذا المقام حيث ان بععلضومهم برنحل معهم الى الا خرة ولا بوجد له حل يؤدى

اليهاما لكونه خمصنائصهم واما لفقدان منيستعد لاداثه وذلك نحسبالزمان ولذا جاء
نى فىالاولين وبق معه الرسالة ولم قبلها احد منامته لعدم الاستعداد فهم وفىالتأويلات

النجمية فىهذه الاية يشير الى انالله تعالىهنهقام ميته الجامعة جميع المظهريات من غير
واسطة حبريل وواسطة مكائيل اوجىاونحلى فىصورة الوجى لعيده المضاف الىهاء هوبته

المطلقة محقائق منقتضى حكم الوحدة والموجى به هوان وجودك يامحمد عين وجود
المتعين بأحدية حمع حميع الاعيانالظاهرة المشهودة والمقائقالباطنة الغببية المنقودة ففعين
كونها موجودة مطلقا عنهذا التعين والّع والاطلاق مكاذب الفؤاد مارأى ٠ اعلم
ان المرثى ان كان صورة جبريل عليه السلام فالرؤية منرؤية العين وان كان هوالله تعالى
على ماذهب اليه البعض فقد اختلفوا فىانه عليه السلام رأىالله تعالى ليلة الاسراء .شَلبه
ابد
فماؤكد
لمنى
اونال
اوبعين رأسه فقال بعضهم جعل بصره ففؤاده فرأه فىفؤاده فيك
مارأه الفؤاد اى لقمل فؤاده له ان مارأبته هاجس شبطانى وانهلسر ,منشأنك ان ترى

الزن تغالى بنتيقن "ان اقآرأء بفؤادة عق شح وقال'ابعضى ازأهديشتةلقوله>غل الثلام
| ازالله اعطى مومى الكلام واعطاى الرؤية وقوله عليه السلام رأيت دبى فىاحسن صورة
أ صفة قآل فىالكؤائى عذالاغة أفنه“لآنه تجوز انه 'ازاد الرؤية بالقلت أن “زاده معرفة
على غيره ٠ شُول الفقير اراد الرؤية مفقىابلة الكلام يدل على رؤية العين لان مومى

عليه السلام قدسأ لها ومنع منها فاقتشى ان يفضل الى عليه السلام عليه عا منع منه وهو
| الرؤية النصرية ولاشك ان الرؤية القلبية الخاصلة بالانسلاخ يشترك فها جميع الاساء حتى |
| الاولياء وقد صح ان موسوراى ربه بعين قلبه حين خر فىالطور مغشيا عليه وحملها على

| زيادة المعزفة لاحجذئ 'نفنا وكانت" غائمة ردقالله عَنبا “مول من زعن' بأنممدا زأئ ره

| فقد اعظم الفرية علىالله قال فىكشف الاسرار قول عائشة نفى وقول اعبنياس بأنهرأى
اثبات والحكم للمثبت لالاثافى فالنا فى اعا نشاه لانه ليمسمعة والانت اعا انيئة لابه سمعه |

وقراالنى
| وعلمه انتهى وقول انى ذر رضىالله تعالى عنه للنى عليه السلام هل ريت رنيك

| :لزان النعحتة'  (5عبر وات فالذلف الؤلسناوكنا دامر رالدوقا لحبروما لاككولة زو فض
بايت '«ثل هذا اى الرؤية بالعين الا بالاماع وفى |
ماسيق تحقيقه وقال فعين المعالى ول
"كف الاشراز :قال تشم رأه شَابه دون عينه وهذا خلاف السنةوالمذهب الصحيح اله |
عليه السلام راق ريه يعن وألة انتهى واىلكوائى يستحيل رؤيته هنا عقلا ومعتقد

1

0

جه

د
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الجن

ردم ددم انك
عليه السلام ورجوابفرهوديد

الكت  1نا وما سوى ذلك ركته لاجلك سوم 5

ادتو

طاعت هننجاى ى ارند وعصيان نيزى ورزيد طاعت ايشان برضاى منت وعمصبت
ايان بمَصْاى مبنسن انحه برضاق من از رإيشان .نابت شود جه ادك وبا قصور نود
تبول .ركم زنك كرقم وامحه شضًاىمناز ايشان دروجود آي ل جه زرك ووسيار

قب٠ل
ويمم
باشد عفو كتم زيراكه رح

جلبرها
اوجى الي اهنالخجنةمحررمةعلى الإساء بق

يكسنا
ابل
وعلى الاثم حتىندخلها امتك وق

مناخاق فليس بابدهم شى واحتعل بتك

جعل قلبك معلقًا بالدنيا فالى ماخلةتك لها وقبل اوحى اليه الم
مهى فان جصعلك الى وملا

ذرك وقيل أوحى اليه امنالرسول ال بغير
محدك ينهافآ وى الى قوله ورفعنا لك ك
واسطه حبريل وقبلاوحى الله عش ماششْتكت فايك مرت وأحيب هن شْئُت فانلك مفارقه واجمل

(روى ) انه عايه السلام قال شكا الىالله ليلة المعراج من امتى
ماشئت فالك مجزى به و
شكايات  ٠الاولى ل امكلفهم عمل الغدوهم يطابون منى رزق الغد ٠ والثانية لاأدفع
|ارزاقهم الى عيرعم وهم يدفعون ماهم الوغبرى ٠ والثالثة ا.ميا ركتون وزق ونشكرم
| عيرى ومحونون معى ويصالحون

:العة
خلتى ٠ وا ر

0

وحم

يطون

العزة

روم يحهدون أن الوقعوا أ اسم د اال
من سوا كيه والخامسة ابى خلقت النار لكلكاف
لنالانتك
قا
ق

ان أحيدم احدا لاحسانه

اليكم فأنا اولى ِنهلكدة

ننم عليكه وان
أ

خدم أت

مرتاحك التئاء .والارضل فأنا اولى بذلك لكمال قدرتى وان أن رجوت” اإحدا نف1اناولى
نهلانى احب عبادى إن نج استحيدم من احد ماهكم ايلهفنا اولى به لان فم

الحفاء ومنى الوفاه وان اثرتم احدا بأموالكم وانفسكم فانا -لب
/ىذلك لانى معبودكآوار 0

1

:آ

صدقم احدا فىوعده فانا اولى بذلك لانى أنا الصادق وقبلاوحى الله اليه يا عمد +اكز

مال امتك لثلا يطول :-س اهم فىالقيامة ولم اطل اعمارهم أثلا تقو قلومم ول اخأجم

| بالموت لثلا يكون خروجهم منالدنيا بدون التوبة وأخرمم افلىدنيا عنالا خرين اثلا
يطول فىالقبور حبسهم قال لعضهم ان مااوحى البه مفسر فىالاخمار وذطةيت .به الروايات ١

اعماع م قليلا ولبكيم ظ
ماهنوال القيامة وغيرها ولهذا قال عليهالسلام (والتلمون م أ
[ركثينا قال جعفر الصادق رضىالله عنه فأوحى الى عنده 0

بلا واسطة ما بهو به

مر أوالل  2 1له احد سواهبلا واسطة اى فىالعقى <هن يعطيه الشفاعة لامته وقال

البقلى امماللهسر ذلك الوحى الختى على جميع فهوم الخلائق هنالعرش الى الثرى مَوله |
ْاذماجولايه نان أى ثى راوح الى بيحبيه لآن تايلنحب والحجوب سر

 0لا يطلع عليه

| غيرها واظن انه لوبين كلةمنتلك الاسرار يع الاولينوالا خرين لمانوا جميعا مننقل
لهام
سلي
لؤ ع
امصط
|لك الوارد الذى وهرندالحق .على قلب.عبده احتمل ذلك ال
ذ

بقوة

| ربانية ملكوتيةلاهونية البسهالله اياها واولاذلك لنمحتملذرة منهالانها انياء تجببة واسرار

.ازلة ,اوظهرت .كلة منها لتعطات الاحكام ولفنيت الارواح والاجسام واندرست الرسوم

الجزءالسابع والمشرون
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:

افلحىقيقة دون الهمذخهاق -كقوله ثم:دنا فتدلى انتهىفالمعنى ثمدنا كنار ازب"المززة:فتذى
اى زاد فىالقرب حىتكان من ممد عليه السلام قاب قوسين اوأدنى فعنى الدثنو والتدلى
الواقعين اهلنله تعالى كع النزولمنهالى السماء الدنيا لكيللة فىثلث اللبل:الاخير وهو
ان ذلك عند الاهلحقائق مقنام التتزل ععنى انه تعالى بتلعلف بعياده وبتنزل فىخطابه لهم

فيطلق عنلفىسه مايطلقونه على اهم فهو فىحقهم حقيقة وفىحقه تعالى يفحىازاانسان
العيون قال القاضى ١نوالفضلفى كتان الشفاء اعلم ان ماوقع فىاضافة الدنو والقربمنالله
اوالىالله فليس بدنو مكان ولاقرب مدى بلك كذرنا جععنقر الصادق لس بدنو حد
وابما دنو النى هنربه وقربه منه ابانة عظم هنزلته وتشريف رنمته واشراق انوار معرفته

ومشاهدة اسرار غَببه وقدرته واملنله لمبهرة وتأنيس وبسط وكارام قالفىفتيم الرحمن
فن جعل الضمير عائدا االلىله لاالى جبريل عهلى
ذا كانقولهفكان اسل عب
نارهةاعينة
القرب ولطف الحل واتضاح المعرفة والاشراف على الحقيقة من ممد عليه السلام وعيارة
اجابة الرعبة وقضاء المطالب قرب بالاجابة والقبولوانيان بالاحسان وتعحل المامولفاوجى

الى عيده ماأوحى قال فوالاسئلة المقحمة احمل ولم بغسرء لانه كان يطول ذكر حميع
أمعايحن .الي قذ كوم رادا فونكيراقشمرن المت لتساك تقال :فاوتسل !1لاعدنا يهاأونس ودقالت
الشيوخ سترالله بعض مااوحىالى عبده مد عليه السلام عنالخاق سترا على حاله لثلا يطلع
عليه عبره فان ذللاكسشعلق بغيره واتما ذل
خكومن
اص محبته وهعرفته وعلو درجاته اذبين
الأحباب مجرى هناملاسرار مالا يطلع عليه ا“لجاانب والاغيار قال عليه السلام لى وقت
| مع الله لايطلع عليه ملك مقرب ولانبى مرسل وسمعت الشيخ ابا على الفارسى رحمهالله

بقول فىهذه الاية قولا يطول شرحه وقصاراه برجع الى انه تعالى ستر بعض مأاوحى

الى سه عنالخلق للا على ان علممم بذلك بذتر اعلنسير فصراطالعبودية اتكالا عملى
حض
الردوبية ولهذا قال عاذ بن :ج
ايللرض
لىه عنه حمث قالمعاذ ءاخبرالناس بذلك يارسولالله

فقال تلخابرعم بذلك لثيلشاكلوا انتهى
اىن
م اذ
خفكن
ع لفيكم :لذن الا

والنكذا عند كرام الناسمكتوم

بي والسر عندى فى بستله غلق

وقيل ي بينالحبينسيرليسيفشيه

يناغا وب ارق ليشابهل:

قضداع
ق30ن3خ

مفتاحه والاب مختوم

قولولاحملللخاق بحكيه

اعد
دد
ج

الاي ندستؤواتوتوارين #البيةس ذيلةايا

(وقل ) دردى كه مناز عشق نو دارم حاصل ٠ دل داند ودماننم ومن دانم ودل |

ويد كه اولى انست كهتعرض أن وحى تكلم ودر رده |
ق(ال الكاشنى ) بعض عل
كما
بكذارم وجمعى كويئد أنجه ازان وحى درجنزى ويا اثرى عارسيده ذكر ان هج ا

مصان ندارد ودامانت بسيار واقع شده وتدفرسير جواهى بسللى ام يافته اجايسه وجه
اختصاص بى بابد اول انكه مضمون وحى ابن بودكه يا تمد لولا انى احب معامة امتك |

ماج بتي وليدكل 1١١ف:سلت اكاواوستعتجناوم ععاداتبه:أيمالك قط بؤرلة ةاطرتاف ايلعلا
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النحم

0خدهت.يافته بود ديكر باره در وظيفةٌ خدمتافزود ودر سحدهٌ وعدهُ قرب نزهست كه

اقربمايكون العبد منربه أن يكون -اجدا فكان قابقوسيناوأدنى كنايتست از تأكيد
قربت وتقرير محبت وبواسطة قرب بافهام درصورت كيل مؤدى شدهجه عادت عظماى
بودمكه جون تأكد غهندي وتوثيق 'عهدق :خواستتدى كه بغضن ندان زاء
عرب ان «

نيابد هيك ازمتعاقدان كان خود حاضر ساخته بايكديكر انضمام دادندى وهردو سكبار

قبضتين راكرفته وسكبار كثيده باتفاق بك تيرازان بيند اختندى وابن صورت ازايشان |
اشارت بدان معنى بودى كه هوافقت كلى هميان ماحقق يذيرفت ومصادقت وانحاد اصلى
روجهى وت رافك  5بعدازان رضخا وسخط يكى عين رضا وقخصط :أن ديكزاست لمن |

كإنياةطرنن) لك باعنادتع او اعضق “مؤادئ تسد ة كانت :وقزت :خضت اليغتبوابأخق

| سبحانه وتعالى عثابه” تأكد يافتة كهمقبول رسول مقبول خداوندست ومردود مصطق ١
| صردود دركاه خداست وعلى هذا القباس ونزد محققان دا اشارت نفس مقدس اوست

وندلى منزله” دل مطهراو فكان قاب قوسين «قام روح مطيباو أدتى عرتية سرمئوراو
ووح او درمقام قربت وسراو
| ونفس او در مكان خدمت بود و دل او درهئزل محست ر
| در :مسة مشاهدت شيخ ابوالحسين تورى را قدس سره امزعنى اين أيت برسيدد |

جوابٍ داد جانىكه جبرائيل تكنحند نورى كبست كه ازان سخن نوائد كفت

|

خيمه برون زد زحدود وجهات ٠ بردهٌ اوشد نتق نور ذات
زرك هئ اؤولادورا كدت

133

ارد إنالكزننت

ككفت كران وده قوق برده ساز ٠ زمزهة كويد ازان برده باز

|

إفدلة عل ان تارمو اليه اعلهسلام :انتبقال»فىكزوايةلا/استرى | الىالبياء قزجى| :
ان بنى وبنه كقاب قوشين او أذق دقل الل قدا عاك .انتك ,اشن .الام |
| دف حكتى
| لا فض الاثم عندعم اى بوقوفهم عخلبىارهم ولاافضحهم عند الاثم لتأخرهم عنهموقال |

بعض الكبار ثمدنا اشارة الى العروج والوصول وقوله فتدلى الى التزول والرجوع وقوله |

فكان قاب قوسين عنزلة النتبحة اشارة الى الوصول الى عالم الصفات المشار اليه تشعولاهلى

الله الصمد وقوله اوأدنى اشارة الى الوصول الى عالم الذات المشاراليه َوه تعالى الله احد
فىصورة الاخلاص لخغاصل المنىثمدنا اى الى الحق مانلخلق فتدلى االلىخلق منالحق |
فكان قاب قوسين فىمرنية الوحدة الواحدية الجامعة بين شبادة الصفاتو الخلق وببنغيب
الذات والحق اأودتى فىالوحدة الاحدية الختصة بغس ذات الحق واذن هنا امران ٠ |

الاول الوصول الى ممئية قاب قوسين وذلك بفناء فىالدفات فققط ٠ والثانى الوصول الى

منية اوأدنى وذلك غناء فىالصفات والذات معا فياسنرالله النزول والبقاء يكمل الامس |

فىهاتين الجهتين ولعمرى عنيز اهل هذا المقام جدا وقال بعضهم ضمير دنا اآلخىره يعود ظ
لشافسرار دنو الله منالعيد علىنوعين| حدها باجابة الدعوة واعطاء ظ
| الىالله تعالىقال فاىك
| المنية ورفع المازلة كافىقوله فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دمان والثاتى بعنى القرب
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نحيه وقبل قدر ذراعين ويسمى الذراع قوسا لابه ساس به المذروع اى شدر
عا
مهما ص

فيركن قربا قرب التصاق ولا بعيدا محيث لابتأنى معه الافادة والاستفادة وهو الحد
المعهود فىجالسة الاحباء المتأدبين  9اوادنى  64اى على تقديرك الها الخاطبون كا فى قوله
ذلك
اوتزيدون فان التشكيك لايصح عاللله فأولاشك هجنهة الغباد ماان كلة لكعل
فىمواضع منالقرء ان اى لور اها راى” منكم لقال هو قدر قوسين فالقرب اوأدنى اى
لالتبس عليه مقدار القرب والراداى منقوله ثمدنا الموقوله اوأدنى ثيل ملكةالاتصال
ونحقيق اسّاعه لما اوحى اليه سف البمد الملبس وحمله بعضهم على حقيقته حيث قال فكلما

دنا جبريل املننبىعلهما السلام انتقصفلما قرب منه مقدار قوسين راه على صورته التى
كان براه علها فسىائر الاوقات حتى لايشك انه جبريل وهناكلام آخر محجى” بعد هام

الآيات ف8أوجى © اى جبراشيلههالىعبده  4اى عبدالله تعالى واضماره قبل الذكر
لغاية ظهورء م فىقوله تعالىمائرك على ظهرها مندابة اى على ظهر الارض والمراد بالععد
المشمرف .بالاضافة الىالله هوالرسول عليه السلام كافىقوله تعاللى سبحانالذى اسرى بعبده
ههما اوحى » اى مالناهور العظيمة ااتىلاتنى مما العبارة اوفأحخالله حينئذ بواسطةجبريل

مااوحى كمذابالفؤاد  #اى فؤاد تمد عليهالسلام وما نافة  مارأى  #ماموصولة
وبنهاعاد حو فاط “مازتاء سصره هن صورة جبريلاى ماقال فؤاده لرمأاه لامعرفك ولو

قالذلكلكان كاذبا لانه عرفه بقلبه كارأه سبصره قال بعضهم كذب مخففا ومشددا بمعنى

واحد وقالبعضهم منخذف كذب جعل مافى موضع النصب على نزع الخافض واسقاطه
يها وانما بقولذلك انلوقال له لااعرفك
ذلفي
كهَ
اكىذمابفؤاده فهارأه ببصره اىلم
ولا اعتقد بك  8أفتارونه على مابرى  #اى اتكذبون مدا عليه السلام فتحادلونه على
مابراه معابنة .منصورة جيريل فالفاء للعطاف على محذوف اوأبعد ماذكر من احواله المافية
للمماراة فارونه فالفاء للتعقيب وذلك ان النىعليهالسلام لما اخير برؤية جبريل تعجيوا منه
وانكروا والمداراة والمراء اللادلة بالباطل فكان حقه ان بتعدى بق مال جادلته فىكذا

لكنه ضون معنى الغلبة فتعدى تعديتها لان الممارى ّصد بفعله غلية الخصم واشتقاقه من
مرىالناقة كان كلا املنمتحادلين يعمرى ماعند صاحيه شال مريت الناقة مريا مسحت
ضرعها لتدرو مريت الفرس اذا استذر<ت ماعنده هانلرى اوغيره ٠ ول الفقير كان
الظاهى ان َال على مارأى وجوابه انه لما كان اثر الرؤية باقا صح ان َال برى وايضا

ان رؤية جبريل مستمرة الى وقت الانتقال ولو على غصيوررته الاصلية وقالالحسن البصرى
رحمدالله وحماعة علمه شديد القوى اى علمه الله وهو وصف منالله فسه بكمال القدرة
والقوة ذومية اىذواحكام الامور والقضايا وبينالمكان الذى فيه عامه بلاواسطة فاستوى
ا بس زديك شد حضرت
| أى رمد عليهالسلام وهو بالافق الاعلىاى فو قالسموات ثمدن ٠

 ١دا حشرت التديث .رعق مقزاك !ركان الوحلت ركمتة عكانك ,مزلت د عنزل» ومكان
| فد لى الس وتوا

لعفى سحدهةٌ خددت اوررق خدايرا و <ون ابن ميرسه بواسطة

خدمت)
(
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يدور بالبال الهاما املنله تعالى لاتعملا وتأملا ان النىعليه السلام اما

ا تاي

بالفناء التام ولذا وقع الامملةاء فىاللدل الذى هو «ظهر القناء حاون الهار الذى هو مظهر ١

| البقاء وكان سات بالفناء سيعا عملىىاتب الا-ماء السبعة التى آخرها القيوم القهار وللاشارة

الى هذه جعلت منارات الحرم المى سيعا لان سر اليقاء انما ظهر فىحرم النى وملام
انارت سا 0هدرم انها القادىا لتو راتوا لماير انين اليم اقلق فق
الاثنى عاشليتى آخرها الاحد الصدد وكل واحد منثلك الاسهماء السبعة مائة على حسب
سعتلايال االىنا ءاسن مع احدية جمعها فكون تموعها هاذلاحسب سيعمائة ولماكان
جيريل دون النى عليه السلام افلىفناء لمجاوز تلك اللبلة مقامه الذىجو "سارة الى
حتى قال لودانوت امملة لاحترقت ونجاوزه النىعايهاللام الى مستوى العرش وقهره وعاب

عليه فىذلك فانتهى سير جبريل الى الاسم الق.وم فصار مقهورا نحت سير البى عليه السلام
كاافنىه وقائما .بوحيه لاقلوب ولذا سمى بروح القدس الحياة القاوب بوحيه كياة
وقمائم
ا المدتكاد بالارواح فلهمن تلك الاحتحة

السمعماثة سهانة صورة

ومعى واتهى سير النى

النقوة النبوية ازيد منالقوة الملكيةلانها القوة الالهبة وقد قال تعالى بدالله فوق ابديهم |
وان اخينول لكو من الايدى اما ستفيد الد والقوة من بدالنىعليه السلام وقونه فاعرف

| ذلك وكن منالموقنين ا وهو بالافقالاعلى  6حال منفاعل استوى والافق هاىلدا ثرة
التى نفصل بين مابرى منالفلك وما لابرى والافق الاعلى مطلع الشنمكى 6الآان الافق

ا“لدانى مغر.ها والمعنى والحال ان جبريل يافق الشم.س اى اقصى الدئيا عند مطلع الشمس
وبالفارسية وبكنارة بلند تبورد از اسمان يعنى “زديك مطلع ١فتاب ٠ ومله يل ان مطلع
العشاومثرتها.ك أرلاملانطانر ريخل وان كان زالدتضانكا لنكرة عل ماسلت وايضيا مثل
روح الانسان وحسده فان ارو علوى واللب-سدفلى

وقد طاع من دالمالارواح ونع نك

سعل
فيعالم الاجساد  8ثمدنا  #اى أراد الدنو ماناللى
لهام

اك كزانهلخفيل زياد

القروت بالذاتاوبالحكم والتستعيك ف الزافان والمكانوالمئزلة كم المفردات  3فتدلى *
والدنو

التدلى استرسال مع تعلق اى استرسل مانلافق الا على همع تعلقه به فدنا هانلى عليه
السلام

شال يقالت

الغرة ودلى

رجليه

من

|البرا

وفىالخديث

لودليتم جيل

إلى الارض

السفلى لهبط عبىالله اى على علمة :واقنازته :وإسلظانة :فكىل مكان وادلى دلو :والدوالىالقر ْ

المعلقوبالفارسية اونك ه فكان 6ه اى مقدار امتداد مادئْهما وهوالمسافة ق©ابقوسين | *#

مجمل مساحة الاشاء بالقوس وفى معالم التنزيل معنى .قوله كانبين جبراثيل وعمد عليهما
السلام مقدار قوسين انهكان بسهما مقّدار مابين الور والقوس كا“نه علب القوس على |

تن .املنعرب ,كان اذل أرادا ,عقد
نةا
الوات وتلا اناك الى «أاككد افر :اسل اف

ا كحلد
واعى
الصفاء والعهدخرجا بقوسهما فألصقا بينهما بريدان بذلكانهما متظاهران يح
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الفاشاوظى بات عنده لزن 5ض قلت اجر بالطلاق انه.ياتعندهثلكالليلبةم أها فهل هم |
الطلاق على احدما فأرسلت ريدق الىالشيخ عبدالقادر فسأله عن ذلك فقال لوقال ازبعون ١

ا بتعند هم لصدقوا فأفتت 1بأنهلاحت علىواحد ممما لان تعدد الصور بالتخيل والتشكل

تمكنكابمّعذلك للجان قال الشسعرانى و اخبرنى منحب الش.خ مد الحضرى انه خطب
فىحمسين بلدة فىيوم واحدخطبة اجمعة وصلىهم اماما واما الشيخ حسين انوعلى المدفون |
به ان التطور كان دأبه لنيلمااورا حتى فيصور السياع |
صنىح عانه
اخبر
يمصر المحروسة فا
والهائم :ودخل عليه بعض اعداله ليقتاوه فوجدوه فقطعوه بالسيوف ليلا ورهوه علىكوم
بعيد ثم اصبحوا فوجدوه قاما يصلى وفى جواهه الشعرانى وصورة التطور ان شّدر الله

الروح على تدبير ماشاءتمن الاجسام المتعددة مخلعة كن فللاولياء ذلكفالدنيا محكم خرق

العادة واما فالا خرة فان نفس نشأة اهل الحنة تعطى ذلك فبدير الواحد الاجسام
يتعدد
الم
دةيكا
ر الروح الواحد سائر اعضاء البدن فتكون تسمع وأنت تيصر وتبطشس
وثى ونحو ذلك وفىالفتوحات المكية والذى اعطاه الكشف الصحيح ان اجسام اهل
م
امنات فالدنيا فيكون
الجنة تنطوى فىارواحهم شكوان الارواحظروفا للاجسام عككس
الظهور والحكم فىالدار الا" خرةالجسم رن ولهذا تحولون فى اى صورة شاوًا م
هواليوم عندنا للملائكة ودالم الارواح انتهى وفىانسان العيون ءلم المثال ءالم متوسط بين
عالمالاجساد والارواح الطفمنوالم الاجساد وكاثف منءالم الارواح فالارواح0

وتظهر فىصور مختلفة من عالمثال وهذا الحواب اولى من جواب ابن حمر بأن جيرا ثيل
كان سند بعضه فىبعض وهليحى” جبرا ثيلفىصورة دحيةكان فيالمدينة بعد اسلام دحية
واسسلامه كان بعد بدر فانه ليشمهدها وشوهد المشاهد بعدها اذسعد محيئه على صورة دحية

|قبل اسلامه قااللشيسخ اكلبار رضىالله عنه دحية الكلى كان امل اهل زمانه واحسنهم

 ١تنوتؤةا يكازا نلاشن دق زوك بلخرنيا) عرة ,نيلدن تكو فتملرد اغاونا روا تلكا أله
| مايق وبينك ياد سفير الاصورة الحسن واطّال وه التى عندى فكون ذلك إشمزى .له
| عليها اللبلام..ولاسها«:اذا الى .تأ 7الوعيك,والو جر:فتتكون” تالت الضسوزة /الللة بسكن مله
ماحرك ذلك الوعيد والزجر هذا كلامه وهو واضح لوكان لايأنيه الا على تلك الصورة

| الاان بدعى انه من حين اناه على صورة دحية ليأمنه على صورة ادع غيرة :بق هنا كلام
|وخودان

انين وداه وكذيان المر]ه الالخنسة فىحقالملائكة صفةملكيةوقوة روحانية

|وليستكا جنحةالطير ولا ببناذلك وصف كلجناح نهابأنه يسد هاالبمينشرقوالمغرب

لنتهى» »٠ شوك الفقيز هذا كاؤم غ !وآلا” منغ وا مجمع الملك بين قوة روحانية وبين

ناح الطير اوغيره فان المعقولات مع الحسوسات ندور
| جناح يلي يعالمه سو اء كانذكلك
| والجع انسب بالحكمة والصق بالقدرة وقد اسلفنا مثل هذا فاىواثل سورة الملائكة فلا
0

فيه عند اوالى.الاالنات واعا شتهى المهًام أن سين وجه

كون دنااح جبريل سهائة

| لاازيد ولا لق5م 0اظفر يانه لافىكلام احلالرسوم ولافىاشارات :اهاللمقائوقاقذى
(بدور)

ين
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| بوجه مااولقاكشسفرار ذانقبلكف يجوزأن يغيراللكصورة فسه وهل در |
غبرالله على تغبير صورة الخلوقين وقد قلتم ان جبرا ثيلأرنسىول اللهمرة فصورة رجل
ومرة فىصورته التى ابتدأءالله علها وان ابليس ألى قريشا فىصورة شيخ من اهل نجد

الطلوات اعابكنيلك" العوو او خوديوير الوكن رانألكالاشازغلة الآاستوانا علقة |
اهم
للي
سف ع
لمصط
ايه!لل
يناثلل ؛فتعل اد تعالى تنب

وليلم انلناطن عآوفنة “اذىاماطفتورز

مختلفة فان ذلك لاابشّ
لدراعاليلهله وهو ابنراء مرة قد سادلافق واخرى 2#معه مكان
| ضيق واما ابلس فكان ذلك هزه خيلا للناظرين وبموما دقان اتاد كشن الداع '6

بالعصئ والمبال :قالالله تعالى فاذا حبالهم وعصهم مخيل اليه من سحرهم انها تسى انتهى |
مافىالكشف وقالفى كام المرجان قالالقاضى انو يعلى ولا قدرة للشياطين على تغبير خلقهم |
والانتقال فىالصور اى صور الافس والهاثم والطير وانماجوز ان يعلمبمالله تعالىكلات
وضريا منضروب الافعال اذا فعلهوتكلم بهنقلهاللهمنصورة اصلوىرة فيقال انه قادر |
ل اذا قاله اوعلى فملاذافعلهنَلِهالله من
ولى
قر ع
عاللىتصور والتخيل على «عنى انهقاد
صورته الى صورة اخرى نجرى العادة واما يصور نفسه فذلك محاللان انثقالها منصورة |
| /للواطوؤة اعاكون تقض النة ؤهريق الالدناء“واذا انتقطت يطل +الناة وَالسجخال |

وقوع الفعل من الخلة فكيف بنقل نفسه قال والقول فىتشكيل الملاكة مذنلك انتهى |
وقاكَ واليى 'الاسكوى'فة ان مقنال مثل حيري وتصور ابلس لسن ماده انها 'الحدانا |
تلك الضورة والمثالغنقدرة انغسهما بباقلدارالله عاللىقثيل والتصويز كيف يشاء فلا
منافاة بين القولين غاية مافىالماب ان العامل عطنريق اقدار الله به من الاسباب الخصوصة

| اضرق دوقالكاو)انشاق) لون قناقن اذا دكا لجرريل علااصؤزة الاارى ولط الاغبرءابلك |
صهلى
اسد
لج
اير
 ١الروجتتشكل بذلك الشكل وعليهعلىيص

حيا هنغير روح اوميتا اجبب أ

بأن الجانى مجوز أن لايكون هو ارو بل الحسد لانه مجوز انالله تعاللى جعلفىالملائكة
فكون:اللسد .واخَذا ومن ؛ئمةقال |
قدوؤة.غل:النظورا والتدكل ابأئاشكل أزادواه كان
نسا ذاانته انقلبت رجلا بمعلناه انهظهر |
ملاعلب
الحافظ ان حر اانلتثمللك رج
افنى بل يخ على |
حَلك الصورة تأسلنا كن مخاظه والظاهى ان القدر الزامد لا/زول ول ب

لاة الشيعة أنه لامانع والإافذاان ىفاك عدو
الواافوتاطلا وا جد مذنلك بغعض

ب|

على واولاده الاثنى عشر راضلوله عهم ومحوز ان يكون الحسد للملك متعددا و عليه قن

لرىماالتصرف فىجسد اخرغير جسدها المعهود |
| الممكن ماجنعل اللهلروح الملك قوة عتد

تمصعرفها فىذلك الجسد المعهودك هوشأن الابدال لانهم برحاون الى مكان ويقيمون |
طىبفقىات ان
اناللسك
فىمكاهم شبحا آخر شبها لشبحهم الاصلى بدلا منه وقدذ كر اب
كراماتالاولياء انواع وعد منها ياكنونله اجساد متعددة قالوهذا هوالذى يسميه الصوفية ١
وهااقىعة الشبخ عبدالقادر الطبحطوطى فقد
كير
بعالم المثال ومنه قصةقضيب البان وغ
 3الجلالالسيوطى انه رفع اليه سؤال فبىارلجلطلحالقفانولىاللّهُ الشيخ عبدالقادر
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ون
|#علمه ب اى القرءآن الرسول اى نزل به عليه وقرء عليه وينه له.هذا عيلىكأن
الوجى بمنى الكتاب وانكان عنىالالهام فتعليمه بتبليغهالىقلبهفيكون كقوله نزلبه
قىنك
الروح الآمين عل

© شديد القوى  مناضافة الصفة الى فاعلها مثل حسن الوجه

والموصوف محذوف اى ملك شديد قواه وهو جبريل فانه الواسطة فىابداء الخوارق

ويكفيك دليلا على شدة قوته انه قلع قرى قوم لوط منالماء الا سود الذى نحت الثرى

| وحملها على جناحه ورفعها الى السهاه حتى سمع اهل السماء نياح الكلاب وصياح الديكة ثم

قلها وصاح ينود صيحة فاصبحوا جانمين ورأى ابليس يكلم عيمى عليه السلام على بعض

عقبات الارضالمقدسة فنفخه نفخة مجناحه يعنى بادزد ويرا مجناحخود بادى وألقاءفىاقصى
جل فالهند وكان هبوطه على الاسياء علبهم السلام وصعوده فىاسرع من رجعة الطرف
زومرة يه اى حصافة يعنى استحكام فىعقله ورأبه ومتانة فىدينه قال الراغب امررت
الحبل اذا فتلته والمرير والممر المفتول ومنه فلان ذومية كا نهحكم الفتل وافلىقاموس
المرة بالكسر قوة الخاق وشدة والمع مرر وامرار والعقل والاصالة والاحكام والقوة
وطاقة الحيل كالمربرة وذوميةجبريلعليه السلام والمريرة الحبلالشديد الفتلهه فاستوى»

عطف ععلىلمه بطريق التفسير فانهالىقوله مااوجى بيان لكيفية التعلم اى فاستقام
جبريل واستقر عصلوىرته التى خلقه اللهعلها ولهساثة جناح موشحا اى مزبنا بالجواص

ادلوصنورةالتى كان تمثل مهاكاهبط بالوحىكصورة دحية ااميلرعرب وك اانبىراهمعليه
السلام ففصورة الضف وداود عليه السلام فىصورةالخصم وذلك ان رسولاللهصل اللهعليه

وس احب أن براء فيصورته التى جبل علا وكان رسولاللهصلى اللعهليه وسم مجبلحرإء
للوز فىقرب مكة:فقال .ان:الارض ,لاتسعنى ولكن انظر :االلىسماء
طال 7المسن ي
بيفو
وال
' فطلع له جبريل منالمشرق فسد الارض منالمغرب و ملا" الافق فخر رسولالله ماخر

هومى فىجبل الطور فنزلجبريل فىصودة ادلمآيين فضمه الى نفسه وجعل يمح الغبار
عنوجهه وذلك فذان الحسد وهو فالدنيا لتاحمل رؤية ماهو خارج عن طور العقل هنا

رؤية الملك على صورة جيل علا واعظم منها رؤية الله تعاللىفىهذه الدار قيل ماراه احد
من الاساء فىصورته غير ندينا عليهالسلام فانه راه فنها مىتينمية فىالارض ومة فىالمماء

لايللمةعراج عند سدرةالمتتهى لما سياتى (وروى) انحمزة بن عبد المطلب ارلضله عنه قال
بارسول الله أرنى جيراثيل فىصورته فقال انك لاتستطيع أن تنظر اليه قال بلى يارسولالله

| أرنيه فقعد ونزل جبرآئيل على :خشبة فالىكعبة كان المشركون يضعون ثيابهم عليها اذا
طافوا فةالعليه السلام ارفع طرفك ياحمزة فانظرفرفع عينيه فاذاقدماه كالزبرجد الاخضر
وى ) انه راه على فرس والدنيا بكيلنكلها وفى وجهه اخدود من
ويهر(
فخر مغشيا عل

البكاء لوألقيت السفن فيه لجزت وانما راء عليه السلام ميتين ليكملى له الامس مرة فىعالم
الكون والفساد واخرى فاحل الا*نزءالا” على واتما قام بصورته لكيودان مايأنيه
| فصوىرة دحية هوهوفانهاذا فرآفهصورة نفسه عرفه حق .معرفته ولميرقعليهاشتباه
(وجه)
ب

ستؤرة النكه

©  "١٠١جه

من عندالله تعالى ثم حصل لى ثم وهم افرأيت لنى عليه السلام فالمثام فقال لاتعتمفقد
كفينا امه ثمسمعت انه خرج ضيعة له فقاتلل,طفرىيق تعوذ بالله من الاطالة عالاىنبياء '
و ودلتهم الاولناء وضمن ينطق معنى الصدور قتعدى بكلمة عن فلمعنى وما يصدر نطقه

ظ بألقرءان .عن عواء'ورأها اطلا فان:المرّاد'استمراز.نق.النطئ عن الهوئ لائقى :استمرازر

| النطق عنه وقد يقال عن هنا بمنى الباء اى وما ينطق بالهوى  5لقال رميت عن القوس
| اى بالقوسن وفىالتنزيل -وما نحن نتارى الهتنا عن قولك اى شولك قال ابن الشيخ قال |
اولا ماضل وها غوى نصيغة الماضى ثمقالوما ناطقل عهنوى بصيغة المستقبل بانا لاله |
قل البءئة وبعدها اى ماضل وما غوى <ين اعتزلكم وها نفدو قبل أن عض رتلولا

ول الفقير فيه بعد ما
َ٠
ونماظق عن الهوى الآ ن حينباو عليكم آيات ربه الشتهى
لايخ والظاهى ان صيفة الماضى باعتبار قولهم قدضل وغوى اشارة انلىحقق ذلكفىز مهم

واما صيغة المضارع فباعتبار مجدد النطق فىكلحال و الله اعلمبكلحال  8ان هو »#
©وجى  #اليه بواسطة
اى ماالذى ينطق به املنقرءان  8الاوحى  #منالله تعالى ب
جبريل عامهما الققلالاء واعو طلفة (مواكرى لوس *رافعة .لاعتتاك «اللخان هفئاة اللالتمراو
التحددى يعنىازفائدةالوصف التنبيه علىانه وححتىرقة لاانهيسمى به محازا والوجىقديكون
اسها عامعلنَىكتاب الالهى وقد يكون«صدرا وله معانالارسال والالهام والكتابة والكلام

والاشارةوالافهام وفيهاشارة.الى انالنى عليهالسلام قدفنى عنذاته وصفاته وافعاله فىذات

لبق منه انض ولارسم ولااثر ولاعين فكان ناطقا نطقالحق
للتوصفاتة وافعاله بحيث ب
لانطق الشرية فلا يتوهم فبه ان مجرى عليه الخطرات الشيطانية و الهواجس النفسانية
ولذا قالوا مايصدر عن الوادصل شريعة اذهو >فوظ كا ان الى عليه السلام معصوم قال

عضن الكبار هن وضع منالفقراهوردا منغير الوارد فىالسنة فقد اساء الا“دب ماعلله

ورسوله الاأن يكون ذلك بتعريف مانلله تعالى فزعرفه خصائص كلات مجمعها فيكون
حنئذ ممثلا لامخترها وذلك مثل حزب المحر لاشاذلى قدس سسره فانه سافر فىمحر القازم

مع نصراى بقصد الحج فتوقف عابم الر.م اياما فرأى الى عليه السلام فىمبشرة فلقنه
لاقع

انداومن النصراتى بالسفر فقال وابن الررع ققا افطل واية الأكن يأبف ان

الامى م قال واسلم النصرانى بعد ذلك وقس عليه الالهام والتعريف فىاليةظة وقد اخير
انويزيد السطائى قدس سيره انه «ولد بعد وفاته ممدة طويلة نفس من انفاساللهوهو الشبخ

ا.والحسن الخرقانى قدس سره فكان كاقال ( كوذا قالصاحب المثنوى )
٠ ازجه محفوظست محفوظ ازخطا
لوح محفوظست اورا بشوا2
رىملست ونه خواب ٠ وحى حق والله اعم بالصواب
فتىحومدت وب
ازبى مره عامه در مان

 56وحى دك لككوانقن أورا صوفيان

وناو لاكرزائن كالسظار 641ولتت ذا عزون لطا اعد تحواول :ك1اء اوت

مؤمنا ينظر يسور الله شدى

ككتتدسه
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.
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| قاثمباخلحاتزج عن الطبع كااخبر عن نفسه الشسرفة القدسية شَوله لست كا حدك ابيت
أ  53ربى لطعمى وسقينىوهذا

ب
دل على قيأمه باحق و خروجه عن الطبع واحكامه اسّهى .٠

| شول الفقير امده الله القدير لفظ النحم 'نون هى خحمسون محساب أمجد و جم هى ثلاثة
فامجموع ثلاثة وحمسون وميم هى اربعون فأشار الىانالنى عليه السلام بعث عند الاربعين
| وجعل خاتم الانباء والمرسلين ومكث فىءكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة والجموع ثلاثة

| وتخسؤؤن وقد مماء الله قغالى ابالنخم ,فى هده :الارية كارنهاه سبراعط منير|ء فى نابةجراى لابه
أ

المذكورة وبرت الى المديئة ولذا اقم اللهعلى عدم ضلاله وغيه لانه فى غسوبه ذلك

| وتمركتورراشية مهد :نحيث ركان|بأصو(اله زكخال واذته فلما ضرت من نرسكة المت الدننا
ممئين
على قررش و صاروا فىظلمة شديدة ونا طلع على المدينة اشرقت الارض على ال

حت امهم وقعوا فىالدر التام فىالسنة الثانية منالهحرة حيث نورهم الله حت لواء حبده
نور النصرة على الاعداء سدر وصارحال الاعداء الى ظلمة الءدم وبمهذا يظهر سر قوله

تعالى وماكان الله ليعذهم وأنت فهم وما كان الله معذهم وهم يستغفرون وسر قولهعليه
السلام لانقوم الساعة حتى لاغَال فىالارض الله الله اى بنقطع اهل الذكر المتصل وكان
| هو النى عليه السلام فىمكة ويروجه عنها بمفارقته عن ارضها واصرار القوم علىالشيرك
والعناد وقع علهم الطامة الكيرى ببدر "ا تقوم الساعة عند انقطاع اهل الذكر الد!ثم
نارض ففيه اناس يعنى الناسين لايعرفون قدر اهل الذ كر والحضور فيا بهم بل
مال

١

يعادومم ويؤذوعم مع ان ذلك حلا كه لام ملكومم وباشطاع الملكوت والارواح |

عن الملك والاجسام زول الملك ورب الاجسام لانقطاع سيب البقاء ومن هنا قالوا

زرلله رجالا متصرفين فىاقطار الدنيا ولو فىدارالحرب قاله لابد لاوجود من فيض البقاء

والاغندا امد ناالله “/ؤايار> عزيد فضسله وجوده و شرفنا بوصاله وشهوده بحرمة النجم
| وهويه وسوده اءين ادين 8و8ما نطق عن الهوى * هال نطق ينطق نطقا ومنطةا
ونطوقا تكلم بصوت وحروف يعرف ما المعاى م فىالفاموس فلا يستحمل فىالله تعالى

| احبه واشتهاء نمغلب على الميل الى الشووات والمستلذات منغير داعية الشرع ومنه قبل
صاحب الهوى للمبتدع لانه مائل الى ما مهواه فى امس الدين فالهوى هوالميل الخصوص
| المذموم ولهذا انهىالله انبباءء فق
االو1دد عليه السلام ولا تتبع الهوى ولندينا عليهالسلام
| ولا شع اهو اعم ولم عمل احد مالنانناء اليه بدليل قوله عليه ال_لام مااطلى نى قط

قال :اظلل الزجل اذا مال:الى_هوااء (.حى ) عن تعطن,الكبارناانة قال كت !فمىحل

بعض الغافلين فتكام الى“أن قال لامخلص لاحد من الهوى ولوكان فلانا عنى به الثىعليه ١

ا الام حيث

قال حيبت الك من دنيا 5:ثلاات الطب

و التذشاء وقرة عينى فىالصلاة قات

له أ

اما تستحبى منالله تعالى فانه ماقال احببت بل قال حبب فكيف يلام العبد على ما كان |
اس
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ان القسم بالتحم شتضى تعظيمه وقد كان

النحم

5
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فنه

مهويه علىعدم“تملاحيته للالهية بافوله و قبل اخصلهوى دون الطلوع فان لفظة اانحم
دلتعلى طلوعه فان ااصللنحم الكواكك الطالع وقال الافام جعفر الصادق غالل عنه
أراد بالنجم مدا عليهالسلام اذا تزل ليلة المعراج والهوىالزول ٠كفته اند ان روز كه
ابن انت فرئ فك ورسول خدا واف نت اشكان كاد عتية بانلى لهيك»كيفكت لفوت
ترب النحم اذا هوى وبالذى دنافتدلى ودختر رسول عليه السلام زناو نود طلاق داد

ظوَشلو لخ دادعا كردبؤقكفلت اللهم سلط عليه كليامنكلابك بعد ازان عه تحارت شام

رفت بابدر خويش ابولهب درمنزلى ازمنازلراه فروامديد وانحا ديرى نود راهىازدر

فورامد وكفت هذه ارض مسبعة درين منزل سباع :فراوان بود تكريد ناخويش را از
ا سباع نكاه دازيد اواهب اكاب خويش أله كت
رمسم كهدغ

د

ان شر صر إنكاة داريد كه من مى

دروائ رسدايبشان هزه كردوى در امدئد واورا درسسان كرفتند وباس

اوىداشتند درمانه “شب ربالعالمين واب برايشان افكند وشيرسامد وبايشاندر كذشت
ولطمة برعيه زد واورا هلاك كرد ٠ ول يأكلهلنداستة .وحمل من الثاؤين”"اللطل !اذا
سجد والغازى اذا قتل شهيدا والعالم اذا مات و وضع فى قبره فان هؤلاء جوم والاخبار
ناطقة ها قال عليه السلام علماء امتى كالنحوم ا هتدى فالبر والبحر وقال امامالغزالى

رحمدالله اهلمصحابة اذا مانوا لقوله عليهالسلام اصحابىكالنحوم بأمماقتدلتم اهتدتم وعلماء
الاسلام لقوله عليهالسلام العلماء جوم الارض وقال بعضهم هو قسم يانلومرعرفة اذا وقع

فعدكاقال نعيال الكل تووه كيك فها مصباح (وقال الكاثفى) و'زد محققان سوكند ياد
ال
كردهيستارهُ دل حضرت تمد عليهالسلام برفلك نوحيد منقطع شد ازما سوى الله تعالى ٠
اتنا أقسم اللهإنجم الهام حين سقط من خائف الغيوب الىمعادن القلوب وفالتأويلات
التجمية قال الاخفش الحم نبت لاساق له فيكونهويه سقوطه على الارض  5قالوالنحم
|والشحر يسحدان شير الىازالله تعالى يشت حية الحبةالدا ئمةالمئزهة عن التغير المقدسة

علوالتةل الىموقسك) وللافظت ,مورخغتر جسم لالإاتط,المُطلقة .لكالنة باجطس.ة لماجا ملدة:رؤ/اض
قلب سه وحبييه القابل لاسات سانات الولاية و الندوة والرسالة الموجءات لظهور رياححن

|الحقائق القرءانية وشقائق التحايات الربانية وازهار التنزلات التانية وعرارا الطائف
الا<س-انية العرفانية كالمشاهدات والمكاثفات والمعانات وامثالها وجواب القسم ماضل |

صاحيكم وما غوى وبه نشير الى ان وجود الى عليه السلام لما كان اول نور وحدانى

بسيط علوى لطيف شعشعانى محلى نه الحق وتعلقت به القدرة القدعة «الازلة هن غير |
واسظة كا اخبر عنه شَوله آنا منالله والمؤمنون منى وليستفيه ظلمة الوسائط الامكانية |
ا موجبة لاضلالة الماتحة للغى بل هو عنلوىرءته الاصلدة السيطة الشعشعاية المقتضية للهدى ١
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|هاالماجننجىم وعو يهك قال تبالى ف«احذواى © غورطليوهعه .قا خلوى ببوى
املنثانى هويا بوزن قبول اذا غرب.فان الهوى سقوط هن عاو الى اسفل وهؤيا بوزن
دخول اذا علاو صعد و العامل فىاذا القسم اى أقسم فانه بممنى مطلق الوقت منساخ عن
مكت[ك اذا احمر البسر فلا يازم عمل فامللخال فالمستقيل يعنى
تقول
معنى الاستقبال كافى
فاعنق القسم انشاء والانشاء حال واذا لما يستقبل *ن الزدماق :فتكوان امدق أقسم الا ن
باللحم وقت هوى بعد هذا الزمان ثمانالله تعالى | قسم بالنئحم حين هوى اى وقتهويه

لان شأنه أن ممتدى به السارى املسىالك الدنيا كأ نهقبلوالنجم الذى بهتدى به السابلة
فىالبر والحارية فىالبحر الى سو آ .السبيلوالسمت  ماضل صاحبكم » هوبجواب القسم
| اى ماعدل عنطريق الحق الذى هو مسلك ال
خارة وهذا دلبل على ان قوله و وجدك
ملنالالتى فاه عليه السلام قبلالوجىويعدة لبمزل يعيد ريه وبوحده وسشوق
ضالا ل ض

مستقبحات الامور وفيه بان فضل النى عله السلام حيث ازالله تعالى قال فىحق ادم
عليه السلام وعصى ادم ربه فذوى وقال فىحقه ماضل صاحبكم  9وماغوى  6النى هو
كنون
اهاعلتمقناد 'فاسد :وذلك ان" امهل قذيكون م
الخهل'المركب قال :الراغبٍ"التى “ج

الانشان' غبة متم *ضلا لأغنا طاولا فاسدا" وقد ,كوان) اامعنتقادةدى؟ والقداوتهذ الاق

هَال له غى فعطفه على ماضل من عطف الخاص على العام للاهنام بشأنالاعتقاد يمنى اله
| فرق بينالنى والضلال وليسا معنىواحد فان الغواية هى لطأ افلىاعتقاد خاصة والضلال
اعم منها ناولا لطأ فىالوقوال والافعال والاخلاق والءقائد التى شرعها الله وينها لعباده
| فالمعنى وما اعتقد باطلاق 2:اى هو ففىابة الهدى والرشد ولس مانتو همونه من الضلال
| والغؤانة:فىثى”"اضلا-:وكأنوا سَوَلون صل مد عن ادتن ابلله وخرج عن الطريق وعول
عضا من تلقاء نفسه فر الله علهم بنفسه بتنزيل هذه السورة تعظها له والخطاب لقريش

أ واإراده عليه السلام بعنوان صاحبيته لهم للابذان بوقوفهم على تفاصيل احواله واحاطهم
رنه عليه السلام ا
خيرا باء

عنه بالكلة وباتصافه بيغاية الهدنىوالرشاد فان طول يم

له ومشاهدءم محاسن شؤونه العظيمة مقتضية اذلك حما كافىالارشاد ( وقال الكاثى )

وتسمية صاحب نيجهت الست كه حضرت يغمبر عليه السلام مأمور بود يصحبت كافران
خيك دغوت:انشان” © ويؤبت لاف الارلعكاد رفول لزاغت القردات الاشال:الصءاعكا
| فىالعرف الالمن كثترت ملازمته وقوله تعالى ثمشكروا مانصاحيكم مجنة سمى الى

عليه السلام صاحهم لبها اى انكم حبتموه وجر توه وعرفتم ظاهيء وباطنه ولم مجدوا
به خبلا وجنة وتقييد القسم نوقتالهوىلان النحم لامتدى به /الطارائع  120كلناووالاط
| الخياء وا نعل المشرق هن المغرب ولا الشمالمن النوبٍواها متدى به علد هبوطه أو صءوده

 ١السلام وقال سعدى

المفى  2التقييد نووت الهوى قة الدراوك لكونه اظهر

دلالة على| 

وجود الصائع و عظم قدرته كم قاال الخليل عليه الام لأاحب افلالين قال ابن الشيخ أ|
 ١فىحواشيه) 

275 ٠١94

لضه
لر
اعود
ابن مس

سورة النجم

>

عنه و لرقأديت الرجل اى الفاعل لذلك قتل كافرا لانه يخوز أن

يكون المراد بقتل مات وانما سجد المشركون لاالننى عليهالسلام لما بلغ الى قوله أرفتم
اللات والعزى و هئات الثالثة الاخرى الهق الشيطان به قوله تلك الغرائيق العلى وان

شفاعتهن لترنجى كاسبق فىسورة الحج فسمعه المشركون وظنوا انه منالقرءان فسجدوا

لسمعوا
لتعظم الهتهم ومن ثمتحب المسملون من سجود المشمركين من غير ايعان اذهم ي
ماااللشقيطانفى ذان المشركين وأرادوا بالغرائيق العلى الاصنام شمهتالاضنام بالغرانيق
التى هى طائر الماء جع غنسوق يكسر الذين المعجمة واسكن الراء ثم النون المفتوحة
اوغمنوق بيغم الغين والنون ايضا اوغرئيين بغم الغين وفتح الاون وهو طير طويل
العئق_وهودالكرةم اومايشبه ووجه الشسيه بن الاصنام وتلك الطبور ان تلك الطبور
تعلو و رفع ووالسياة فالاصنام مشبة مما فى علو القدر وارتفاعه قال لعضهم و الحم اول

سورة نزلتجملة كاملة فها سحدة فلا ينا فىان اقرأ باسم ريك اولسورة ازلت فبها سجدة
لاالنازل هنما اآثولها لاموعها دفعة والواو للقسم ٠ اكابمعانى كفتند قم درقر ان

بردو وجه است يكى قسم بذات وصفاتخالق لججلاله جنانك فوريك فبعزتكوالقرءان
اليد وجمحنين حروف محىدر اوائل سور هى حرفى اشارتست يصفتى از صفات حق
وقم بران يادكردء وجه دوم قسمست بمخلوقاتوان برجهار ريست يك اظهار قدرت
راحنانتكه والذاريات والمرسلات و النازعات هذا وامثاله نيه العياد عل .معرفة القدرة فا

ديكر قسم برستاخيز اظهار هيبت را كقوله لااقسم بوم القيامة أقسم ا ليم هيبته فيا
سوم قسم روتكد اطيارر ياك :زات تدان تفع توك لازاش يعنارعنس وشكر أن

بكذارند كقوله والتين والزبتون جهارم قسم است ببعض مخلوقات بيان تسريف را م

خاق عن وشرف آن .جيز بدانندكه قسم بوى يكادرده اكةوله لأقامم بهذا البلد إعنى

لعمرك وهذا على عادة الغرن انما تقسم بكل هالستعظمه وريد اظهار لعظ.مه وقل كل
وضع أقدم قه مخلوق

قالرن فيه مضدر كقوله والاحم وربالاحم وربالذاريات واشياه

ذلك والمراد بالنحماما اأثريا فانه اسمغالب علما ومنه قوله عليه|اسلام ماطلع الننجم قط وفى

الارض مانلعاهة تى الارفع بريد بالنحم الثْريا باتفاق العلماء وقال السهالى رحمهالله

وتعرف الثريا بالنجم ايضا وبألية امل لا نا تطلع اعلطلط ريول هخ رسيي كوا كن
ولا يكاديرى السابع .لها لخفانه اولفىحقيقة انما اثننا عشسركوكياوانرسول الله صلىالله عليه
وم كان براها كلها القوة جعلها اللهفىيصره وقال فىءعين المعانى وهى سيعة انجم ظاهرة
والسابع عتحن ه الاإصار وكانتقريس كلها وشول احسن الحم افلسماء "اليا والخانا

د
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| وقبل التسيح من الال صلاة العشاءون و أدبار النحوم صلاة الفدر وفىالااية دل على

ان تأخير صلاة الفحر أقضل لاه امن تاركلمفحر بعدما ادي التحوم واعا اديرالتجوم
يعدا يهسافن قاله .انوا اللنت فيىترا وقال :!::كثن المفسرين ادبار الاجوم يعنى الركمتين قبل

صلاة الفدر ؤذلك حين تدير الندوم بضوء الصبح وفى الحديث ركمتا الفجر اى سنة
الصببح خير مالندنيا وما فا وفيه بيان عظم 'نواهما ٠ لشاولفقير فىقولهم وذلك حين

ال نظر لان السئة فىسئة الفجر انه يأنى مها فىاول الوقتلان الاحاديث ترجحة فالتأخير
موح واول وقنما هووقت الشافبى وليس للاحوم اديار اذ ذاك واعا
الى قرب الفرض ج

ذلك عند الاسفار جدا وقال سبل قدس سره صل المك.توبة بالاخلاص اريك حين تقوم
الها ولا تغفل صاحا ولا مساء عن ذ
كر هنلا يغفل عن برك وحفظك فىكل الاقاوت

اولتقأولالات :التحمبة ا؛قوله #واسضم ال «يشير :ال ملدااومته على الذكردوملا مف له الدب

و[للثاز انعياء اوقد عنتاىنطياس يفما رديورة :فااقاك..بمضوالملكبا مولصوئزادت |المرين ,أن
شول لشبخه اجعلنى فبالك فان فىذلك استخداما لاشبخ وعمة له وانظر الى قوله صلىالله
عليهوسم منقالله اسألك مىافقتكفىالطنةحيث قال للسائل اعنى علىنفسك بكثرة السحود
ف<وله الى غير ماقصد من الراحة فعم الرياضة واجب شدعه على الفتتحفىطريق السالكين

اقب اريعناك أن لاشوم ع ابخروله لل ةيوار
لاالجذوبين والله علم حكمانتهى و

اوله ومن طمع ع اشرو نانوي لخنندل ذاهازسضاج  لخراللنن دمعو فةانذولك
|

ْ أفلا ٠ شول الفقير كان الموحد فرضا على رسو لالله صلى اللهعليه وم واعا كان لؤخر

الات *ألى لخن الليق اما لاو كز متزنود _الملاتبكة ذفالناةالوقت وامازلان ,الؤتر:/ضالاحا
عليه السلام اولالءإة المعراج لعد الام وناسب فصلها عن العشاء وتاخير هاوفى خم َه
بالنحوم

حسن

وافتتاح الحوؤزة الا ليه بالنحم ايضا دن

السورة

الانهاء والاسسّد  2وه نالاسرار

مالا بح على اهل التحقيق
الغو فىولخر رحب
متاتولاةبالجاور تون الله
|

سوره ة

0

الحم 1

ا

الثر 3لدومةفاوع

وما 2-1

1تان

1

ومائ ةة والف

وسدتون

الرحمن الرجيم م

|  9والنجم  44سورة الاحاواك فتراوةاعلن مهارسو لاللهصبى الله عله و-للم وجهر نر 5

|الحرم و المششركون يستمعون نزاتفىشهر رمضان منالسنةالخامسة من النيوة وما بلغ
فى
عليه السلام السحدة سعود

معءه المؤمنون افكت كول واتلوالاي

عير ابى لهبفىرواية

فانه رفع حفنة هن تراب الى جبته وقال يكفينى هذا فىرواية كان ذلك الوليد بن المغيرة
فانه رفع ترابا الى جبته فسحد عليه لابهكان شيذا كبيرا لاشّدر على السحود وفى رواية
| وصدمحت امية بن خلف وقد بعال لامائع أن يكونوا فعلوا ذلك حبعا بعضهم فعل ذلك
تكبرا وبعضهم فعل ذلك تجزا ومن فعل ذلك تكبرا ابو لهبٍ ولا مخااف ذلك مانقلعن
دابن)

©

٠١١

سورة

©

الطور

ول اللهم |
بن
رجه الطوحيق)الشدر .فتال ١(اشتيصا عإرايانخيي؟ «اذلا/ضيخ وأدقين ا
اجرسنا بنك الى .لاننام واحفظا بركنك الذى لابرام وارحمنا شدرتك علينا فنلهالك |

اواك فهو زاجاقنا روقاك/:اسفوراض قديناطارة الكناتاطقوريق
53 2ممعم

فهتف

 1فخفت

تفكةفطاخلت الوتخرية بالليل ظ

ف هاتف ابت فان بحوات ابيين كيلك #نطالع»

من ااعتطاةالير ثلاث ٍْ
اللى |للهعليهوسلمأن مقنالاعود  0السملم العل ا
| عنرسول

ملرالك .واقوا فلك ااباجذاخر مواؤةإلطميز حرق الدعلاه الااهو الى آخر السورة جين

يصبح وكل الله به سبعين الف ملك بحرسونه وكذلك اذا قرأها ين يمسى وكلالله به

سبعينالف ملك بحرسونه وتملأنيكون ذلك بسبب انالخواص هحبناباللهوالييب

حرس حبيبه كا روى انه ينزل على قبر الى عليه السلام كل صباح سبعون الف ملك
ويضربون اجنحتهم عليه ومحفظونه الى المساء ثمينزل سبعون الفا غيرهم فيفعلون به الى |

الصباح كم بفعل الاولون وهكذا الى .انلوقميامة  8وسبح #ه اى نزهه تعالى عما لايليق
ا6ه
نوم
من ش
ى
بهحال كونك ملتسا ههمحمد ريك ه على نعماله الفائتة للحصر 8ه حي
حاسكسبحاتك اللهم ونحمدك
مقام قشت قال سعيد ابن جبير وعطاء اى قل حين قوم متن

اى سبحالله ملتسا محمده فان كان ذلك المجاس خيرا ازددت احسانا و ان كان غير ذلك

كانكفارة له وعن انى هريرة رضواللّه عنه قال قالرسولالله صلىالل عهليه وسل جمناس
يحلسا فكث فيهلغطه وهو بالغين احجمة والطاء المهملةالكلام الردبى” القببح اوختلاط |
| اصوات الكلام حتى لاغهم فقال قبل ان هوم سبحانك اللهم موحمدك أشهد أنلااله الا

أنت .استغفرك واتوب اليككان كفارة لما .بنهما وفى فتح القريب فقد غفرله يعنى هن
الصغائر مالم حنلمج لق ياد كالغبية وقال الضحاك والرسِع اذلاقّت :الى الضلاة زرفل
الله
سبحانك اللهم و محمدك وثيارك اسمك وتعال دك ولااله غيرك وقالالكى دوين
باللسان حين هوم مانلفراش الى أن يدخل فاىلصلاة لما روى عن ماصم ان حم ابه

آل سألت هائشة رضىالله عا بأى تى .تتح رسولالله عليةالسلام قيام الإلى فقالتكان
واهدنى وارزقنى وعافنى ويتعوذ منضيق المقام نوم القيامة هق نواملابل فسبحه  #افراد |
عض

الادل بالتسيح والصلاة لان العمادة فيه اشنفى على النفس والعد عن الرياء م يبأو به |

 ١شدعه 1ك الفعل .٠ شول
قن أوأك

الفقر قاين

الادل زمان المعرا ج7

أن يلتحقى ترسو لالله عليه الب_لام

ىَّ معرأ جه

والصلاة

هوالمعرا 6

لهال بالاسل والناس

المءذوى
نيام اى

ا

فىجوفه حين غفلة الناسو لدعرف ذلك الوقت كان معراجه عليه السلام فيه لااقلرصاح

لانفىقريه قديستقظ .بعض النفوس للحاجاتوان كان السخر اعلالى مماله :خواص كثيرة
© وادبار الابحوم  4مكيب

الهدزة

همصدر

ادر

والنتحوم

اسع

سيم وهو

اليكو كن الطالع |

هال نحم توما وما اطىلع والمعنى ووقت اديبارها مانخر اللبلىاى عَبيتها بضوء الصباح

١٠٠ #8 ج©ه
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فىجانب مصرعه فىبدر انه خرج منالارض وفى عثقه سلسلة نمانر يمك اطرافها اسود
تخلهالاسود فىالارض محجذن شديد واختلافاحوالالعضاة فىعذاب
وهو يناطلماء حاد

القبر محسب اختلاف معاصهم وكاثر عذاب القبر فىالول فلا بد املنتتزه عنه وسمع

الهائم عذاب القبر واعا ليمسمع منيعقل منالجن والانسوكان عليهالسلام يدعو وشول
الهم انى اعوذ بكمعنذاب القبر ومن عذاب انار ومن فتنةاليا والممات ومن فقنة
المسيح الدجال و عجى المؤمن همن:اهوال القبر وفتنته وعذايه حمة اشياء الاول الرباط
فيسبلالله ولو نوما وليلة ٠ والثالى الشهادة بان شّتل فيسب لالله ٠ والثالث سوزة الملك

فان منقرأها كل ليلة يلضره الفتان ٠ والرابع الموت مبطونا فاه لايعذب فقيره والمراد
بالمبطون صاحب الاسهال والاستطلاق ٠ والخامس الوقت فى الحديث منمات بوم الجمة
اوليلة اللجمة وق فتنة القبر نسألاللهسبحانه أن يعصمنا منالزللومحفظنا منالخللومجمانا
فىالقبر والسامة منالا منين وبشرنا عندالموت برحمة منه وفضل مبين جاه النى الاين
والا ساء المرسلين والملائكة المقربين  0واصبر لحم ريك » بامهالهم الى إتومهم الموعود
واشايك فيهبيهم مع مقاساة الاحزان والشداير ولا 5

فىفضق ما يمكرون ٠ شَول

الفقبر اصيالله تعالى نببه عليه السلام بالصير لحكمه لذاىلالكفار وجفائهم تسهيلا للامس
عليه لان فىالصبر لحكمه حلاوة ليست فىالصير للاذى والخفاء وان كان الصبر له صبرا
وايتنا ححيث تراقبك ونكلا'ك وججع
«انك بأعيننا » اى فىحفظا حم
للحكم فاعرف ف
العين مع الضمير و الايذان بغاية الاعتناء فىالحفظ ويكزة اسمابه اظهارا للتفاوت بين
اليب والكلم حيثافرد فيه الءينوالضمير كاقواللتصنع علىعينى وف التأويلات النحمة
ائ لاحكم لك فاىلازلفانه لابتغير حكمنا الازلى ان صبرت وان لمتصبر ولكن ان صبرت

على قضائى فقد جزيت “واب الصابرين يغير حسابفالك بأعننا نمينك على الصبر لاحكامنا

الازلية كمقال :تعالى واصبر وماصبر الاباللّه وعف,ىائمس الببان للبقلى ذ كر قوله ريك
بالغسة لانه فىمقام تفرقة العودية والرسالة #تضى -الة المشقة ولذلك امرء بالصبر ولما مَل

عليه الخال نقله املنغببة االىمشاهدة بدوله فاك بأعيننا اى تحفظك مالناعوجاج والغير
فىجريان احكامنا عليك حتى تصير مسستقما بنالنافيناوحن تراك مجميع عبون الصفات
حاتى
| والذات بنعت الحبة والمشق ننظر بها اليك شوقا اليك وحراسة لك محرسسك ه
| لايغيرك غيرها منالحدنان عنا وترفع مها عنلك طوارق قهرنا فالك فىمواضع عرون مححبتنا

وأنت فكىاناف لطفنا انظر كيف ذكر الاعين وليس فالوجوه اشرف منالمؤنومن
احتصن بالله كان فىحفظه ومن كان فىحفظه كان فى٠شاهديه ومن كان فىمشاهده استقام

يعهش
عش م
معه ووصل اليه ومن وصل اليه انطع جسماواه وامنطع شسموااه عا
االاسد
الربانيين قالبعضهم كنامع ابراهم بن ادهم قدس سر  .فأناه الناس بأابا اسحق ن
وقف على طمَرنا فأنىابراهم الىالاسد وقال له باأبا الحارث اكننت امرت فينا بشى'
قبعانا تيع و

ار

سد وهوبهمهم والهمهة
اي فتنحعنطرقنا فأدبر الا

(ديد(
ر

علْوَرَاَة 6الفلؤر

ج 552 ٠١6ه>ه

هن المماء حتى شاهدوا بالعين لقالوا انما سكرت انصارنا ولبس هذا عنانا و مشاهذة |
فذرعم يهبس دست بدار از ايشان يعنى حرب مكن با ايشان كههنوز بقتال مأمور
سق ومكافاتأيشان بكذاز © حتى يلاقوا  #لِعَاسنُوآ وبالفارسية نا وقى كه للد معانه

ن©ومهم  6مفعول به لاظرف ا#لذى فيه يصعقون  #اى يبلكون وبالفارس.ة هلاك
كرده شوند وهو عاللىبناء للمفعول صمعنقته الصاعقة اوهن اصعقته امانته واهلكته قال
فىالختار صعق الرجل بالتكها دعقة عشى عليه وقوله تعالى فصعق مفنىالسموات وءن
فىالارض اى مات وهو نوم يصيهم الصعقة بالقتل نوم بدر لاالنفخة الاولى ثم قبل اذلا

يصق بهاالا كمانن حيا حينئذ قالابن الشيخ المقصود منالحواب عالناقتراح المذكور

سيان امهم مغلوبونبالحجة مبهوتون وان طعنهم ذلك ليسالاللءناد والمكابرة حتى لواجبنام |
فى جميع مقتحاتهم

يظهر هنم الا ماسّنى على الءعناد واللمكارة

فإذلك رتت عليه قوله |

ا دذر جم بالفاء ل لوم لايغنى عم ليدم ع  7اى  2من الاعناء فىفرد العذان وبالفارسية ا

روزى كه نفع نكند .وباز ندارد از ايشان مكر ايان جيزى را از عذاب ٠ وهو بدل
بمونءهم  8ولاهم بنصرون ١#4جنهة الغير فىرفع العذابعنهم© وان للذين ظلموا يه
اى وان لهؤلاء الظامة انى جهل واضابه عهذفابا 6ه آخر © دون ذلك  #غير مالا قوه
منالقتل اى قله وهو القحط الذى اصامهم سبع سنين كس فىسورة الداخان او وراءه
اهو خذامل الف رتواماا بتذه ووخو هذاكة اخلررة «ولكن ١كثرحم لايعلمون  6ان

ذر لفرط جهلهم وغفلتهم اولا يعلمونغياً اصلا وفيهاشارة الىان منْهم يهعنلم
الامى كا ك
ذلك وانما يصر على الكفر عنادا:فالعالم الغير العاملوالاهل سواء فعلىالعاقل أن محصل |

علوم الا خرة ويحمل ها قال يعض الكبار العام علمان علم تحتاج هنه مثل ماتحتاج هن
القوت فيخنى الاقتصاد و الاقتصار على قدر الاجة هه وهو علم الاحكام الشرعية فلا
شتى النظر فنه الا بشّدر .ماالسحاجة افللىهالوقت فان تعلق تاللكعلوم ١1 هو بالاحوال
الواقمة فىالدنيا لاغبر وعام ا

 4حد يوقف علده وهو

ن
ومواط *
الغ المتعلق باللهو

القّامة

اذالم عواطها يؤّدئ العالم مها الىاستعداد لكل موطن عا يلتى به لان الحق تعالى سْقسه
هو المطالن

ا

وه

فىذلك

الوم

مروت

رنفاع الوسائط
بار

م

دج

وآهو

عه

رخ

الفصل

فى

للانان

ابو

العاقل

أكون

يعم انه يطلب

مثه

|

الجواب فا فلهذا أشنا علمواطن القامةبالم بالله انتهى وفىالاابةنا عذابالقبر |
فان الله تعالى ىن الع.د مكلف

فى قبره وبرد

.الذى عاش عليه لعل مانسال عه وما حت

الحناة الء ومحعله هن العقل

به وهم ا

جل

الوصاف

أ

من ربه وما عد ل من كرامة ا

وهو ان ولقد قال عمر بن القطاب رضىالله عنه لما اخبر عايه الام شتة المدث فىقيره

وسؤال منكر ونكير وها الملكان يارسولالله أبرجع الى عقلى قال مم قال اذا ك١فيكهما
والله ائنسألاولاساً لنهما واقوللهما انا رانلىله شرن
بكما اما وانكرتالملحدةوهن0-2
“هادف ا “لكر وانه ادس .له حقيقة وقدرؤى ابو جهل
املناسلاءيين عذهب

_ ©

الجز+ء التايموالعشرون

ليه 2

بجتايتةنة  75المغرم والغريم شَال امن لهالد -ن
|مانو ناكا زالةزماله هن كع[ غك
اموتك |
ولمنعله الدين انتهى8م2ثقلون 4ه مجلون التِمْلوبالفازشتك راق ؤاْشوها فلذلكل ش
يعنى لاعذر لهم اصلا والدين لاسباع بالدنا

دشيو داناطاة اذك 1على وادب هيفروشد بنان
وإ اشتكنبولس
فالاجر علىالله تعاللى ا قال ان اجرى الا علىالله وقد سيق #تَيقه فى مواضع متعددة
هام عندهم الغيب »ه اى اللوح اللحفوظ المثدت فه الغبوب 89فهم يكتبون 64مافيه حتى
الكاعق) )ذاشه تبان يعيرورس لاد رإؤان كاءبز
ختكواافى ذلك نهو داقاانيات«ز وقال" ا
سغمين علءه السلام از اس :قات واتفك :باطلكت الاكماات ك5

مهوت توك خواهد ود

هام بريدون ككدا  6اى لايكتفون هذه المقالات الفاشدة ويريدن مع ذلك أن يكيدوا
يككيدا واساءة وكهبودهم برسولالله عليه السلام فىدارالندوة ومكرهم بالقتلوالحيبس
والاخراج فان الكبد هوالاصالذى يسوء مننزل ه ٠ كان فى نفسه حسنا اوقبيحا
فالاستفهام فالمعطوف

للتقرير وفى المعطوف عليه للانكار وقال بعضهم اللكاكر تروت

الا<تمال وفىالتعرفاتالكيد ارادة مضرة الغير خفية وهو مانلاق الخيلة السيثةومنالله
التدبين",الحق لحازاة اعمال الى وقال سعدى المفى الظاهضن انه من الاخار بالغب :فان
السورة مكية وذلك الكيديكان وقوءه ليلة الهحجرة فان قبل فلكن نزول الطور فتىلك
الالمة قلنا قدنيت عن ان عباس رضوالله عنهما انه تزل بعدها بمكة تارك الملك و غيرها
مه اسلو «لفالذين كفروام المكيدون  6القصر اضافى اى هم الذين يق مكمدهم
اويعود عاممم وباله لاءن أو

قواءانايكيدوه فانهالمظفر الغالفك علهم قولا وفعلا مححة وسافا

اوهم الغلوبون فاىلكيد مكانبدنه فكدته والمراد ما لايع بوم ددر من القتل يعنى عند

انتهاء سئين عدتها عدة كلةام وهى ؤس عشرة فان غنزوة بكدانرتفىالثانية املنهجرة
واهلخىامسةعشير دهن البوة هؤام لهم اله غبرالله  6بعينهموبحرسهم منعذاءه يقسبحانالله
«م9ا بكشوونتهة«اى عن وديم فا بتار يقاواع و 2كدنما يتتركرنه
تزهه تعالى ع
هاا موضول::و الماك مقذن أواكذا :الناين

ذبيرل عزتش ننشيند غبار شرك ٠ باوحدتش كمى دم شركت جه سان زند

الزنع داق كريد
كعان افكندية ..الوارمدن مدال برزا؟ أب عاليتك :كالفيخ ا«آثقي خ

© وان ركوسافا يهاى قطعة هاقلهسنماء ساقطا  6علمهم اتعذبيهم وفىعين المعانى قطعة

من الندات اوؤمق!الاتؤالااوعناندا تخا -من'التكشضل" وجو التعظة>كالكقنوافاور الفاطواسل
الككدقة بالتكتماو لقملة فاالمقه واجمع كف وكسف وف الختار وقلل:اللكناق واالكالفة
فحاب رو  3غليظاومتراكب اى
واحد  #8شَولوا  6من فرط طغياهم وعنادهم س

هم فىطفغيان مث اواسقطناه عاءهم حسما قالوا اوتسقط السماء كما زيحت علينا كسفا لقالوا

هذا سحاب را ؟ اى الى بعضها على بعض عطرنا ولم يصدقوا انه كسف ساقطلاءذاب

|دفالااسائة يعنى انهم وان يروا كلايةلايؤمنوا بهاما قالتعالىولوفتحن! علمهمبابا
(من2

©

8 ٠٠١ه

-سورة الطور

قالوا الله .و*مرغيره «وقنين يما قالو' وأالعالرماضوا عنعبادته تعالىوالاهان بىكان شدن

© ام عذ-هم ئخنزرابك 

مغ خزانة بالتكسر وهو مكانالخزن يقالخزن المالاحرزه

وجعله افلىخزانة وهو على حذف المضاف اى خزائن رزقه و رحمته حتى برزقوا النبوة
مِنْعاؤًا ومسكوها عن شاؤًا.اى :اعندهم خنزعالمه وحكمته خى:مختازوالهامناقتضت

الحكمة اختباره 

ام مم المسيطرون  6اى الغالبون عاللىامور يديرونها كيفماشاوًا'

| حتى بديروا ام الربوسة وبينوا الامور على ارادهم ومشيهم وفعين المعانى اى الارباب

المسلطون عاللىناس فبحتروهم على ماشاوؤًا منالسطر كانه مخط للمسلط عليه خطا
تقكثت الاسرارالمستطن :المسلظ..القاهس:الذى .لايكون  مجخت:اغس نخد ومهنه
لاجاوزه يو
المسيطر الرقب الهافظ والمتسلط والسطر الصف منالشى” الكتابوالشحر وغيروالخط

والكتابة وحرك فىالكل والصطر بالصاد ونحرك السطر وتصيطر تسيطر طؤامليمسليي
منصوب الالىسماء وبالفارسية اأباسل«:اإقائر اسلت عرد يانىاكد يدان _يلانامهان رويد قالالراغب
الح ماوصل

به إلى الامكنة العالة فيرجى به السلامة م جعل اسما لما سوصل به الى

كل شى” رفبع كالسبب قال ابن الشيخ لا ابطل مالناحمالات العقلية جمييع ماوع راذا
هعالىوهواظهر
منو ا !١عليتهكذببهم و انكارهمم ببقلهمآلاالمداهدة و السماعمن ت
سم© يستمعون فه و ضوهن يستمعون معنى الصعود
| امتحالة فهكم مهم وقال .بلألهم

فاستعمل بفى وفيه «تعلق محذوف هو حال من فاعل ستمعون اى ستمعون

أ

صاعدين

فىذلك اللم ومفعول يستمعون محذوف اى الى كلام الملائكة وما بوحى الهم من علم
حت يعلموا ماهو كان مالناهور اسلّىةولونفها رحما بالغيب ويعاقون ما اطماعهم
بغي
ال

الفارغة وكفىشف الاسرار فيه اى عليه كقوله فجىذوع النخل اى علها ف فايأت ١ 6#

فدية وهو ام تعحيز « مستمعهم  6شنوندهٌ ايشانكه
بسسايد كهسارد ٠ فالياء الللاتع
بر اممان برفتند وبيغام غيب شنيدند ب©سلطان مبين  #مححة واضحة تصدق اممّاعه
اهء باشب ,رصدق امماع وى ام له البناتولكم البنون ©
وك
كشن
والفارسية حمق رو
هذا اتكار عليهم حبث جعلو اللهمايكرهون اوتس_فيه لهم وثركيك اعقو لهم وايذان بأن
ملنعقلاء فضلا عنالترق بروحه الى عالم الملكوت والتطلع على |
هنذا رأبه لايكاد يعد ا

الامتراو:الغية.:وذلك.ان مجنعل .خالقه .ادون .حالا مهب بأن جعل :له :مالا يرضى لنفسه
كا قال تعالى واذا بثشر احدهم بالاثى ظل وجهه مسودا وهو كظم فانه لميستبعد منه
امثال تلك المةءلات الْقاء والالافات الى الخطاب لتشديد مافى ام المأقطعة مالنانكار
والتويخ هوام تسألهم اجرا  #رجوع الى خطابه عليه السلام واعراض عنهم اى بل

أنسأ لهماجرا على تباغ الرسالة ناناوان زده شدند© 8فهم #لاجل ذلك« مم
مانلام غسامة فادحة فالمغرم مصدر ميمى معنى الغرم والمضاف مقدر وفىالكشاف المغرم
ان يلتزم الانسان ماليس عليه وفىالفتح الرحمن المفرم مايلزم اداؤه وفىالمفردات الغرم

جه

الجزءء السابع والعشرون

” عه
ب

اصلا وان كانلكخلقىحن

لك مسوءة
ا
فن

بر

والا فنك يا من الكاب هلام  2قوم طاغون

يي

© ظ

| محاوزون الحدود ف المكارة والعناد هَمَّظهور الحق لامحومون حول الإأشكاو الإتكتذاسهاا
ولذلك شولون ماشولون من الا"كاذيت الخارحة عن دائرة العقولوالظنون

قال اءن الشيخ

 2قبل لابل ذلك منطغياهم لانه ادخل فىالذم من نمّصان العقل وابلغ فىااسلية لان

منطنىعلىاللهفقد باء بغضيه ام شولون تقوله كههو ترقالى ماهو ابلغ فىكونه منكرا
وهو أن ينسبوا اليه عليه السلام أنه يختلق القرء آن منتلقاء نفسه ثمول انه من عندالله
افتراء عليه والتقول تكاف القول ولا يستعمل الا فىالكذي والمعنى اختلق القرءان
منتلقاء نفسه وليس الاأمىكازعموا « بل لايؤمنون يه البتة لانالله ختم على قلومم
| وفىالارشاد فلكفرهم وعتادهم برءونه هذه ابلااطيل .التىلامخق على احد بطلانها كيف

لاوما رسولالله الا واحد منالعرب أنى با جز عنه كافة الام منالعرب والعجم وفى
كون ذلكمبنيا على العناد اشارة الى انهم يعلمون بطلانقولهم وتناقضه ف فليانوابحديث
اومحنون اوشاعى ادعى الرسالة وتقول

هن
انه
كاان الامى كم زعموا مكنا
مثله » #اى اذ

القرهان منعند نفسه فل,أتوا بكلام مثل القرءان فالىنعوت التى استقل مها هانلحينثظم
ومنحيث المدنى قال فىالتكملة المشهور فاىلقرءان محديث مثله بالتتوين فيكون الضمير
راجعا الى القرءان و(روى ) عنالجحدرى انه قرأ يحديث مثله بالاضافة فكون الضمير
ااننوا صادقين  6فم زعموا فانصدقهم فىذلك يستدعى
راجعا الىالنى عليهالسلام ِ ك
قدرهم على الاثبان عثله هشضيةمشا 5

له عله الوالة فىالشرية و العربية مع مابهم

مظنوا ,الممارسة:اكتمان والاشعان وككاة :أألوملة لا “ساليب النظموالنثز والمبالغة فى-فظ

الوقائع والايام ولا ريب فىان القدرة عاللىشى' ٠منوجبات الانيان به ودواعى الام
حنيث فصاحته وبلاغته اوستعلق معناه ولا
أتنعلق بالنظم ه
بذلك ٠ واعلم االناتعاز اما ي
يتعلق به منحيث مادته فان مادته الفاظ العرب والفاظه الفاظهم قال تعالى قرءانا عسبيا

تنبها على أمحاد العنصمر وانه منظم منعين ماننظمون .كهلامهم والقرء انمعجز مجنميع
الوجوه لفظا ومعنى ومتميز مخنطية البلغاء سلوغه حد الكمال فىاى عشر وجها ابجاز
اللفط والتثذيه الغرق ولا سجدان 2اللديعة وتلاؤم

الرواوك والكلمات وفواصل الاناك

ا

وتحانس الالفاظ وتعريف القصص والاحوالوتضمين الحكم والاسرار والمالغة افلاسماء
والافءال وحسن البان فىالمقاصد والاغراضو هيد المصال والاساب والاخبار عماكان
وها يدون هوام خلقوا منغير ثى  6م عن لانتداء الغاية اى اماحدانوا وقدروا 3
القدى البيدم #وزالتجل العحيب هن عبر 0
|

من عمادة و<ر  0ن

وقل ام  1+واهن لحل

للسدية ( وقال الكاثنى ) ايا نود

اك

ا

ن نذر“ومادز ضاد انك 75مشان ادن انداز ادسان زاده شه
| ود

0

وام هم الخالقون 6ه لا فوم

فإذلك لايعيدون

لاثول

لاقنفى حيزى

لعنفى

بهلعافتل تعقل

الله تعالى 29ام خلةوا

الدموات والارض بل لاوقنون  3اق" اذا استاقاا مرنء خلقكم وخلق السموات والارض )١

(قلوا

25

0

او نتظر

أوجاع اموت  35هات

بم لتجاصؤلائن جا

أمء؟ع

2

أنوه شابا وذلك

55 35

ينزاجلا ينوكل اننا

الصبيان

سورة

الطور

فكع

هوت

6
كافرهمارج

53

اورخصا اواصا إشظر زواله اوحصوله اسَهى وفيه عّدة كرعة باهلاكهم وحاءفى التفسيران ا
لازرراء

جيعهم مانوا قل رسو لالله كلى اللهتعالى عليه وسح وقد وقع ف اننا أنْ عض

اهان بعض الاولاء فأجلاه وكان انظر هلاالكه فهلك قله هلا كا.هائلا حدث قتل وقتل |

نزورف رو ف الذايترغايكا ود رالميةا تيص :رفوالا موق ودعورة, .اعخاق :للكاللهتوواركل علع اللسى أ
فما مخرى علىعباده والتسلم لاحكامه فالىمقولين والمر دودين اذكل مجرى على ماقضاهالله |

هؤام تأمرعم احلامهم 6ه اى دع تفوههم هذه الاقوال الزائغة المتناقضة و فهم ماهو |
اقبح هنذلك وهو اهم سفهاء ليسوا مناهل العييز والاحلام العقول قال الراغب ولس

الحمافليحقرقة هو العقل لكن فسروه بذلك لكونهمنمسبات العقلواطام ذبط النفس |
لالع عن ه.عحان الغضب  0هذا
قطنة ودقة

اى هذا التناقض فىالمقال فان 7

يكوق دا |
ا

نظر فىالامور والحنون مخ على عقله خل فكء والشاعن ذوكلام موزون مسق

تدا :الى .التناقض |,
محل فكيف مجتمع جو لاءفى«واجد واس الاحلام |.يذلك بحاز يعانا
شيدق الشيية كقولى اضلاتك ناسيك إلى نكما يعنت انا نازلاائة عات الاختلام] (صة
ت
عل الإشتتارة ا  5ده وفى الكورائن جعل ب

0
قال

الحلوم ع

مجازا ولضعفها

جعت

2

القمة ا

داك احلام و ام بالكمر الاناةيا مهَك
ال 5ويضببين الرؤيا

فراش بدعون اهل 1

والهىفار الله 0 035

| مغر فةالمق من |

الباطلوقلى لعمر وين العاص رضى الله عنه مابالقومك ليمؤمنوا وقد وصفهم اللهبالعقول
فقال تلك عقول كادها الله اى ليمصحمها التوفق وفىاخبر االنله لما خلق العقل قال له
ادر فأدر ْم قال له اقل فأقل .٠بع ركعت بوى لشت 7

يشت كا

روى باذ كن روى باز كرد ٠ فانى لماخلق خلقا ١ كرم على منك يك اعيد ويك اعطى

ويك اخذ قال انو عددالله المغرنى لما قال له ذلك تداخله العحب فعوقب ءنساعته فقيل له
التفت فلما التفت نظر الى ماهو احسن منه فقال منانت قال أنا الذى لانتوم الانى قال

ومن أنت قال التوفيق ( وفاللثتوى )
 5عنايت كى كشايد جشم را  .جز محبت ككنشاءد خشم را
ردا مباد ٠ در جهان والله اعم بالرشاد
س خو
كوفيق
جهد فىت
روى ان صفوان بن امبة فذر على رحل فقال ابا صفوان

بن اءية بن خلف ابن فلان

بي ذغلك  #عبراارزغقلة غتهرفارسل الله .وعضي "فلما خاءقال ,كلتك امك ماقلت فباب |
ان
جينبانبتكل يفتاه مبن:ان كان,لك شوى فان للشر كدها و
حمسصح
م
م
ص
م
وا
ج
ع
م
عو
'
س
ص
او

كل:
ع,قلك
كبان

فان الك
2

١٠٠ 2ه

الجزء ١اسابم وااءشرون

انت مع علمه تجهله عقشاعى  #اى هو شان وقد سبق .معى:الشءر.والشاعن فاواخر

سواة فنن“ .فصلا ,قال _الامام#الموزوق7شنازح خاطابة #أحو اله زناهعق ايلخاد تابخ
المنذلوم 52

اراق لانن ملوكهم قبل الااسالام ولعده

الرياسة ولعدون

اأشعر دا

حدون

بالخطابة ويعدوها كنات

لان الشئن كان مكسية ومخارة وفه ودف

ا

اللدّم عندالطمع ا

نصفة لكريم والاكريم ع ار صلئة توصف الثم وثما يدل علىشرف اانثر انالاحاز |

ظ

وقع فىاانثر دون النظم لان/ازمن,النق) عليه! البضالام:ازم: :الغضانخة

:اكاذارة كوم صاحبب] ظ

باار فان قات فاذا كان الاتاز واقعا فىالنثر فكبيكف قالوا فى حقى القرئان شعر
روضة ال

وفى حقه عليه ااسلام شاعى قات ظُنوا انه عليهالسلام كان برجو الاجر على التتابغ وإذا
قال تعالى قل مااسا لكم عليه من <ر فكان عليه اللام عند هم عمزلة العا كان

الشاعى انما _تحاب بشعره فىالاغاب المال و ايضًا كاانوا يعدون الشعر دناءة حملوا
القرء ان عليه ومرادهم عدم الاعتداد به فان قلبثًا كفت كانوًا يعدون الشعر دناءة وقد

اشتهر افتخارهم بالقصائد حتى كانوا يعلقونها على جدار الكعبة قلت كان ذلك من كال
عنادهم اوجريا على ملك اهل الأطابة هالناوائل فاعرف فان هذا زائد على مافصل
ففسورة يس وقد لاح بالبال فىهذا المقام قال ابن الشيخ قوله ام بولون اللمبناب
قبل احسن الشعرا كذيه وكانوا شَولون لانعارضة فىالحال حافة أن يغاينا شّوة شعره وانا

نصبر ونتريص موه وهلا كه كا هلك منقله منالشعر اء وحيئذ تتفرق احاءه وان أباه
سنه
مات :شذابا ون رحو أ ككون طون اكوريا اليهوذلك قوله ا

به ريب الماون

وتعالى 00نتريص

التريص الانتظطار والريب ماشاق النفوس اى نورث قلة! و اضطرايا لها

هحنوادث الدهى وتقليات الزمان فهو عمنى الرائبهنقولهم رابه الدهى وأرابه اىاقلقه
وقيل سميت رمالاها لاندوم على حكااللريب وهوالشك فابه لاست بل هو منزازل وفى

المفردات ريب الدهى صروفه واتها قبل ريب الما بتو ,فيه منالمذكر وفيه ايضا الررب

ان نتوهم بالشى” امسا مافتكشفمعما توهمته ولهذا قالتعالىلاريب فيه والارابة أن تتوهم
فيه اصا فلا نكشت عما تتوهة :وقولة نتريص.نه ويك ؛المنون” بسماء رسا .لاهننحت :أنه
مشكك فكىونه بلهن<ى.ث اله يشكك فىوقتحصوله فالانان ابا فىريب المنونمن جهة

نةه
كمنوجه
وقته لا

بي

وعلى هذا قال الشاعس

اءا"آلنائن قدعلم وا أن لاسائ ليع

مايا

الؤداعك عللواا معدا ماقللير

تسيل

انتهق  والنوان الدهس :و اموت وَاللكلكزالاامعان/كاللنورنة,وال وزكاجطة -با اليذاافقى نامر غ1
| منمنه اذا قطعه لان الدهى قّطم القوى والموت طم الامانى والعمر وفى المفردات قبل
ٌ امون

للمئية لاا تنص

العدد و شطع اادد اشهى وريب

منصوب

على أنه مقعول

به والمعنى

|بل أبقولون نننظر به 'نوآئب الدهى فببلك كاهلك غيره منالشمراء زهير والنابغة وطرفة |
(وغيرهم)

-ورة الطور

© 8و١5 >>>

معخالليفلهقواله
لسلام ووسكعاتن الهنارفاكاك بهأانزل علىمد قلت اللائ لى|
فىالتوفيق أن إشال مصدق الكاه تلكزة كافرا اذا اعتقد انه عالم بالغيب واما اذا اعتقّد ايه |

ملهم هنالله اوان ان يلقون ما يسمعون منالملائكة فصدقه من هذا فلا يكون كافرا
انتهى كلام ابن الملك وفىهدية المهدبين منقال اعم اللتكؤرات اككتفرك الو قالكانا اخار
كواك از وابلن!! كدر ايضا لان المن كالانس لابعلم غبيا ولا مجنون  6وهو من به
جنونوهو زوال العقلاوف_ اده وفىالمفرداتالْنون اطلائل بايلننفس والعقل وفىالتعرفات
المنون هو اختلال العقل بحيث بمنع حريان الافءال والاقوال على بج العقل الا نادرا

وهو عند ابى .بوسف احناكاصنلا فكىث!رالسنة فطبقوما دونهفغير .طبقوفالتأويلات |
التحمية شر الى ان طبيعة الانسان متنفرة محقنيقة الدن مجدولة على حب الدنيا وزيلها ْ

وشهوانما وزخارفها والجوه الروحانى الذى جبل على فطرة الاسلام فىالانسان «ودع /
بالقوة كااوهص ا
فلمعدن قلا ستخرج الى الفعل الا مهد جهيد وسبى نام على قابون |
الشمريعة وهتالعة الى عليه السلام وارشاده وبعده بارشاد ورثةعلمه وهم العلماء الرباسون ١

الراسخونف ا
ىلل من مشا ع الم.لكين وف زمان كل واحد منْهم والخاق مع دعوى أسلانم |
شكزون عسليىرهم فىالاعال ويستمعدون “رك الدنيا والعزلة والانقطاع عانلخلق والتدّل ١
الىاللهوطلىالق الا فو كعاالل فىقلومم الاعان وأيدهم روح منه وهوالصدقفىالطلب ١

وحسن الارادة المنتحة من بذر محمم ومحبونه وذلك فاضلله يؤليه من يشاء والا فن |
خصوصة طيعة الانان أن عرق هنالدن م عرق السهم املنرمية وان كانوا يصاون |
ويصومون

وبزحمون امهممسلمون

ولكلن بالتفلد لابالتحق.ق اللهم الا «ن شمر ح الله صدره

للاسلام فهو على نور من ريه اسهى ٠ سول الفقير فالا اية تشيريف للنى عليه الام
ددا

ح.ث

انالله فيك

النزاما ,فا :لاس 0

ناب عنه فىالوابي ورد

الكافر ن

ده

وهوايضا

تفتريم عا 2

الذى هو :متعلق بالوحى وناكان مقتضاء كال العقل والصدق ْ

 "2قانهلذو ندفع الوم 3 00

وتفومكه  5ة فان  -لااله ننى

للوجود التوهم الذى بتزهزونة والافلا شى غير الاثياتفافهم والله المعين
يت عم قدرش برارست ٠ خاك بايشجرخ را تاج سمرست
جؤام شَولون وه تلك اع اكورست قازحو و

4
ومعنىالهمزةفها  0و

وله هذ الا يات إمنةطفة كدق ربولالهموة

ىعن اليل انهقالمافسُورةا لطورهن 3كزامكلهاستفهام

وليس بعطف يعنى لدت عنقطعة وقال فبىرهانالقرء ان اعادام حمس عشمرة مرة وكلهاالزا مات
وليسللمخاطين ماعنها <واب وفىعينالمعالى امههنا ةمعسششر واكسلةتفهام اربعة لاتحقبق

هدا
ووق
لله
او
قلون
| علىالتو سخ عمنى بلام شواوز .شاعام شَو
كداوقدفعلوها

راهزا

الإجكاروففت

عاطفة وا  -تفهم أعالى مع علمه0

وامه,قومطاغونوام.ريدون

ك  5كام
ليك ج:بسع مافىهدهالسورة ك ,

3عدأ علوم وو حا لهم|اكقوك الس

ويام عير

د  00اجاهل

ححدل

الجزء السابع والعمشرون

جه

موا

>

المغرنى قدس سيره الخلق كلهم معاللهفىعقام الشكر وهم يظنون اعهمسكام (السير وقال 0

اإراهم الخواص قدسسره لايصح الفقر لافقير حيتكىون فبه تخصلتان احداها الثقةبالله |
والثانئة الشكزلة' فها ازوى عنة املندنسا مما انتلى اءهاغترة) روتلكامل_/الفقيل حى  يكواننظ

الله له ال
فمنع فصل نهظنره له فىالعطاء وعلاءة صدقه فذلك أن جد للمنع املنحلاوة
مالا محد للعطاء والتقرب باسم البر تعلمَا وجود محيته لاحسانه وترك التدبير معه لما 'نوجه

كمرنامه وكثرة الدعاء كا قال اكنناا مقبنل ندعوه انه هوالير الرحيم ولحلا بالنفع
لعبادالله و الشفقة عامهم فانالبر هوالذى لايؤذى الذر وفالتأو يلات النحمية واقبل بعضهم

يعنى القلبوالروح عبلىعض يعنى النفس تساءلونقالوا انا كنا قبل اى قبل السيروالسلوك
فىاهلنا اىفىعالم الانسانية مشفقين اىخ
ميىومن
سائف
م

الصفاتالبيمةوالسيعية والشيطانية

والشهوات الديوية فاها مهب سموم قهر الحى فنالله علينا و وقانا عذاب السموم اى
ه مدنه
سموم قهرء واولا فضله مامتخل
نا وسعبنا بلإناكنامن قبل ندعوه ونتضرع
جصنا
اليه بتوفيقه فطلب النحاة ومحصيل الدرجات انه هوالبر يمن يدعوه الرحيم يمن يليب اليه
فذكر » قال ابن الشخ لما بينالله ان افلىوجود قوما مخافون الله ويشفقونفىأهلهم
قا(ل الكاشق) |
والنىعليهاللام مأمور بذكيرنمخنافالله فرع عليهقوله فذكر بال
وفاء

أورده اندكه حماعتى مقتسمان برعقيات مك حضرترسول را عليه السلام تزد قبائلعرب
كوانك#وحتون :ومدووعاز تمتفوك أنيتها ذو ان تررك لوعنالىالفعكم ابلك

امدكه فذكر اى فانيت على ماأنت عليه من/ذ كير المشركين ما أنزل اليك املناايات
والذ كر الكم ولا تكترث ءا هولونتما لاخير فبه املناباطيل 8فا انت نتعرمبك #
تعمت رسهمت بالتاء ووقف علما بالهاء ابن كثير وابو عمرو والكسانى ويعقوب اى يسبب
انعامه بصدق اليوة وزيادة العلل و
(قال الكاشق ) بانعام روردكار خود يعنى محمدالله

ولعمته اوما'أنت بكاهن .حال "كنك مُنَْمًا 'عليك أنه فهؤ حلاالزمة مالرمنوق فىكاهن لانه
| عليه اللام ل.شمارق هذه الخال فتكون الباء لاملابسة والعامل هو معنى الى ومجوز أن
حمل الباء لاقسم ب8كادن  3شَولون قاتلهم اللهوهو بمبنتدع القولوبر عماسكون

فىغْد هنغير وحى وفىالمفرداتالكاهن الذى حبر بالاخبار الماضة الفية بضر بهن الظن

ك|العراف الذى مير بالاخبار المستقلة على نحو ذلك ولكون هاتين الصناعتين منيتينعلى

الظن الذى مخطى" ويصيب قالعليه.السلام بمىنأعرافا اوكاهنا فصدقه با قال فقد كفر
| بما نز
ألالله على محمد وهال كهن فلان كهائة اذا تعاطى ذلك وكهن اذا مخصص بذلك
|وتكهن تكاف ذلك وفىالقاموس كهن لوه ك
نعل
صر

وكرم كهانة بالفتح وتكهنتكيهنا

| وتكهبنا تشى له بالغنب فكهاوهن والمع كهنة وكهان' وحرفته الكهانة بالكسر انتهى

قال اين الملك فىقوله عليهالسلام منسأل عراف تلقبل صلاته اربعين ليلة العرافمن حبر
ونا
| بها اخنى د
قلم
ورالكهنو اما منناليم لاسههز اعنم اولتكذييهم فلا يلحقه ماذكر
اسن
فىالحديث شرسنة كنرك ولد من صدق كاهذا لم شل منه صلاة اربعين لبلة فاآن قلت هذا

1
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ودم دردسا و مشفقين  4ارقاء القاوبٍ خاثفين من عصيان الل .هتعالى.٠ءتنين بطاعته او و جلين ا

اهلنعاقبة قبد شَوله فىاهلنا فكاونهم بين اهلمم مظة الا من فاذا خافوا فىتلك الال
فلا'ن مخافوا فىسائر الاحوال والاوقات اولى وقال سعدى المأتى ولعل الاولى أن محمل

اشارة الى معنى الشفقة على خاقاللهكماان قوله اداكنامنقبل ندعوه اشارة الى التعظم
لاامرالله وترك العاطف لعل الثالى بيانا للاول ادعاء لاميالفة فهوجوب عدم انفكاك كل

منهما عن الاخر التهى اه .فول الفقير الظاهى .ان هذا الكلام وارد على عرف الثاس
فانهم بقولون شأننا بين قومنا وقبيلتناكذافكهامنوا فىالدنيا بين قبائلهم و عشائرهم على |
ص.فة الاشفاق و فيه تعريض بأن بعض أهلهم لميكونوا على صفتهم و اذا صاروا محرومين ١
وبدل على هذا ان الاهل يفسر بالازواج والاولاد وبالعسد والاماء وبالاقارن وبالاان

وبالمجموع كافشر ح المشارق لابن الملكف فنالله 6اى أن علينا وه بارحة والتوفيق

للحق  ٠سول الفقير الظاهى ان المن والانعام اما هو بالّة ونعيمها م دل عليه قوله
و«وقاءا عذاب ااسموم  اى حفظنا منعذاب النار النافذة فىالمسام اى قب السد

كالمئخر والفم والاذن نفوذ السموم ؤاعلرىرعح الحارة التى تدخل المسام فأطلق عجلىهم ١
لنفوذ حرها فىالمسام كالسموم و فالمفردات السموم الررع الحارة التى تؤثر تأثير السم |
و قال البتلى هذا شكر من القوم فىرؤية الحق س_بحانه اى كنا مشفقين من الفراق

افلىدنيا و البعد فىنوم التلاق فنالله علينا و وقانا من ذلك العذاب الحرق المفنى هذا فى |
اوائل الرؤية اما اذا استقاهوا فىالوصال نسوا ماكان فهم هن ذكر الاشفاق وغيره
والاشفاق وصف الارواح والخوف صفة القلوي وقال ال.د قدس سره الاشفاق ارق |

مانلذوف والذوف اصلب وقال إعضهم الاشفاق للاولياء والحوى لعامة المؤءنين و قال

الؤانتطيج قديئن اس الايحظوا  دهاعم أو شفقتيع|دو تزتلهوا االونسائل :قطمستا .التوسلين
عن حقيقة وحجبت ٠اندراك هنلاوسلة الا به هل انا كنا منقبل  6اى قمبنل لقاءالله |

|| والمصير اليه يمنون فالدنيا  8ندعوه 6#اى نعبده اونسأله الوقاية ا©به هوالبر  6اى

المحسن وارحم * الكثير الرحمة الذى اذا عبد اناب واذا سئل أجاب قال الراغب البر
خلاف البحر وتصور مانلهتوسع فاشستق منه البر اى التوسع فىفعلى الخير وشسب ذلك
نارة الىالله تعالى نحو انه هوالير الرحم والى العيد ثارة فيقال ير العيد ربه اى توسع |
فيطاعته افلنله الثواب واملنعيد الطاعة وذلكضربان ضري فالاعتقاد واضر
لرا ف
عىمال
الفرائض والنوافل وير الوالدبن التوسع قالاعشكان الهما رضده العقوق قال فىشرح

عنرف انه هوالير الرحمبم رجع اليه باارغبة فىكل.حقير وعظم فكفاء ماأحمه |
الامماء ه
بره ورحمته وقد قال فىحكم ا.نغعطاء أ
تعىطاك أشهدك بره واحسانه وفضله ومتى هنعك
اشودك قهره وجلاله وعظمته فهو فىكل ذلك متء ف اليك نارة ماله واخرى لاله

و.قبل ,بوجود لطفه عليك اذوجه لك مادوجب توجهك اليه ولكن اما يؤإك الانع لعدم
فهمك عنّالله :فنه اذلو:فهمت عنه كنت تشكره على ماواجهك منه فقد قال ان عمان |
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| يتكلم بهسكارىالمعرفةف اىلدنياعندالخلقولا يشابه حااللأحهلضرة حااللادهنليا جمينع
المعانى ثمانه قديقع الاكل ا
ولشرب فالمنام فبسرى حكمه الى الجسد لغلية الروحانية أ
قال بعض الكبار العيش مالعله هو القوت الذى هناكلهلابجوع واليه أشار عليه السلام
شوله الى لست كهيمتكم الى ابت عند ربى يطعمنى ويسقينى والمراد نذلك الشبع والرى
الذى يعود منتمرة الا كل والشرب يعنى بببت جائعا فيرىفىمنامه اله يأأكل فيصبح شبعانا

وقدااشق ذلك لبعضهم بحكم الارث وبتى رأابحة ذلك الطعام حين استبقظ نحو ثلامة ايام
والناس يشموها منه واما غيرالنى وغيرالوارث فاذا رأى انه يبأكل استيقظ وهو جيعان

مثل مانام فصح قوله صلىالله عليه وسلٍ االنمبشرات جزوٌ هناجزا :النبوة ان,تهىقو٠ل
ىع
اافقير فرب شبعان فىدعواه جيعان فىنفس الامى الاترىحال من ١ كل فىمنامه حشتي

تماستيقظ وهو جائع وكذلك حال اهل التلوبن فان مشنرب شرابا منهذفه المعرفة بقع
فىالدعاوى العريضة م شاهدناه فبءض المعاصرين ولا «درى ان حاله بالنية اخلىال اهل

العيكين حال" النئ اهن كز مزراخلاعة افر للخ لقو اسكرنفموزال مله نامث

املنحقيقة فاعرف حدلكو لانتعد طورك فان التعدىن قبيلاللغو والتأثم ق
(ال الححندى)
 5عشق دم من
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شهيد عش_-ق ٠ دعواى ابن هقام درست

باز شهادنست

طفرف" غلهم!(4#المؤاق» الاقكتون :الدىا" ول" الائعث ادن بناوز” ملل تلاك
حافظا اى ويدور على اهل الإنة بالكأس وقبل بالخدمة غ9لمان لهم 6حع غلام وهو

الطار الشارب اى اليك مخصوصون مم لميضفهم بأن شَول غلمامم لثيلظان انم الذين
كانوا مخدمومهم فىالدنيا فشفق كل هخندمه احذا فىالدنيا أن يكون خادما له فىاطنة
فتحزان الكوانه لازال نابعا وافاد التسكير ان كلمدنخل انه وجدله خيدعمرلم
فهمم

فىحواشى سعدى المفتى ك©أنم لوْلوْ مكنون * #حال من غلمان .لامهم قد وصفوا اى
كأهم فالبياض والصفاء لوْلوْ مصون فىالصدلانه رطيا احسنواصق اذ لمسمهالايدى
ولم شع عليه غبار وبالفارسية كويا ايشان درما ولطافت مرواريد بوشيده انددر صدف

نمت كل بديشان “رسيده ٠ اومحزوزلانه لازن الا الثفين الغالى القيمة قيل لقتادة
هذا الخادم .فكيف ادوم فقال قال رسولالله صلىالله عليه و سل والذى فى بيده

ان فضل الخدوم على الخادم كفضل القمر لل البدر على سائر الكوا كب وعنه عليه
السام أن أدنى اهل اللنة هازلة لمنادئ القادم مراخدامة فتخرة الفث'مناط لتك لتك
ف واقبلبعضهم على بعض  #4وروى ءاىراد بعضى ازمشتيان بربعض ديكر ب8تساءلون»ه
اى يسأل كل بعض هنهم عضا آخر عاخنواله واماله وما استحق به نيل ماعنداللة من

الكرامة وذلك :إذذا و اعترافا بالنعمة العظيمة على حسب الوصول الما على ماهو عادة
اهل لاس يشرعون فيالتحادث أيتم به استئناسم كو
 6سالا ومسؤلا لاانه

| يسأل بعض معين هنهم بعضا آخر معينا ظ قالوا  64اى الم_تُولون وهم كل واحد مهم
| فىالحقيقة ##انا كنا قبل ه اى قبل خ
دول الجة و فىاهلنا يهدرميان اهل خود يعنى
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دام نابت مقم اانحسن ففى المنة مؤيد اوان اساء فى النار مخلدا لاأنفالىدنيا دوام

الامال بدوام الاعيان فانالعرض لابقالا فىجوهى ولا بوجد الا فيه وفىالا خرة دوام
الاعيان يدوام الاعمال فانالله باسعتمالهم لكونها عندالله منالباقيات الصالحاتوماعندالله
باق والماقى منالاعيان سق سقاء عمله قال فىالارشاد وهذا المعنى انسب بالمقام فان الدوام
قتضى عدم المفارقة بينالمرء وعمله ومن ضرورته أن لاسنقص منأنواب الاباءى” فاججملة
تعليل لما قبلها انتهى  وامددناهم “أ اصل المد المر وا كثر ماجاء الامداد فاىلوب
والمد فىالمكروه والامداد بالفارسية مدد كردنومدد دادن ٠ وفىالقاموس الامداد تأخير

الاجل وان تنصر الاجناد مجماعة غيرك والاءطاء والاغاثة 

شاكهة  #هى الغاركلها

وقفتاوفووتلقنحامء ممعااييشقتتببوونن إهفنوتاننلي امصلتمرماءحوواضربطولتب!ه واارللملعاانىي وزدونذالهكم انعهلىتعاملاىكالمنا قمانلمبوماادىألتانلاتهنمم
ون النقصان .يصدق

بايصال المساوى دفع هذا الاحمال شوله وامددناهم اى لبس دم

النقصازبالاقتصار عاللىمساوى بل بالزيادة عبلٍىاوعامالهم والامداد وننوين فا كهة للشكثير
اى هكهاةلانتقطع كنااكلوا مرة عاد مكانها مثلها وما فىمايشتهونللعموم لانواع اللحمان

اولفخبر الك لتشتهى الطير افلىجنة فيخربين بديكمشويا وقيل بقع الطائر بين يادلىرجل

فىاطنة فأ كلمنه قديدا ومشويا ثميطبر الى الهر ف تنازعون فيا » نزع الثى” جذبه
منمقره كزع القوس ن
هكبدها والتنازع والمنازعة المجاذية ويعبر بها عنالخاصمة والجادلة

والمراد بالتنازع هنا التعاطى والتداول على طريق التحاذب يعنى اذب الملاعبة لفرط
السسرور والحبة وفيه نوع لذة اذ لاّصور فىاطلنة التنازع معنى التخاصم والمعنى بتعاطون

فىالنات ويتداولون هم ؤجلس اوم بكمال رغبة واشتباق كاينى' عنه التعبير بالتنازع

وبالفارسية يايكديكر داد :وستد كد درشت يعنى بهم دهند وازهم ستانند ك9اأسا »#

كاسة مملو ازخمر بشت ٠ والكا'س قدح فيه شراب ويلسامى كأسا مالم يكن فيه شراب

كا لاقي ماندة الميكن عليها طعام والمعنى كا ساامىرا تسمية لها باسسم محلها ولماكانت

الكأس مؤنثة مهموزة انث الضميرفىقوله ل©الغو فها #اى فىشرنها حبث لاسكامون
فىاثناء الشرب بلغوا الحديث وسقط الكلام قال ابن عطاء اى ليغو
كون فىيجلس محله جنة
عدن والساقى فها الملائكة وشرمم كذرالله ورمحامهمنحية منعندالله مباركة طببةوالقوم
اضياف الله قال الراغب اللغو هالنكلام مالا يعتد .ه وهوالذى بورد لاعن روية وفكر

فبجرى مجرا الاغا وهو صوت العصافير وتحوهامن الطيور ف ولا تأنم #ولا بفعلون مايألم

بدفاعلهاى بنسب الى الالملوفعله فىدارالتكايف من الكذب والسب والفواحشس ؟ هو ديدن

المنادمين فىالدنيا واها سَكلمون بالمم واحاسن الكلام و :شعلونم باذعلهالكراملان عةولهم

نابتة غيرزا ئلةوذلك كسكارى المعرفة فىالدنيا فتامناهمساتكلمونبالمعارف والحقائق قال اليقلى
وصفهمالله فىشرمهم لكاسات شراب وصله بالمنازعة والشوق الى مزيد القرب ثموصف
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خر وهوان الصبيانوالانين |
طائفة وهو الظاهى ا فىشرح المشارق لابن الملك وبق قاول
واهل الفترة بلراسللهم .نوم القيامة رسولهن جسمم ويدعون الى الاعان ويمتحن المؤهن |

باشاع نفسه فىنار هناك لافنلقدبلعوة وملتمنع اعلانبشَاع المذكور خلص لاماليست ينار
حقيقة والادخل النار اى جهم وقال الشبخ روز يهان البقلىفىعى! ئس الببان عندالااية

هذا اذا وقعت فطرة الذرية منالعدم سليمة طببة طاهرة صالحة لقبول معرفة اللهونلتمغير
مونتأثيراحية الاضداد لقوله علهالسلام كل مولود «ولد علىا لفطرة فأنواه هود انه و سنصر

انه ويمحسانه فاذا بيت على النعت الاول ووصل الها فيض هباشرة نورالحق ولم ثم عامها
الاجمال بوصلها الله الى درجة آباممم و امهامهم الكبار املنمؤمنين اذهناك ثم ارواحهم
وعقولهم وقلومم ومعرفتهم بالله ع
منشدكاشهفدته وبروز انوار جلاله ووصاله وكذلك

حال المريدين عندالعارفين سلغون الىدرجات كبرانهموشيوخهم مامانوا بأحوالهم وقبلوا
كلامهم كاقال رويم قدس سره منامن بكلامنا هذا منورآء سبعين ححايا فهو مناهلنا
لككذمعين
اول
وقال عليه السلام مناحبقوما فهو مهم وقال تعالىومن يطع اللهوالرسول فا
انعاللهعلهم من الندين والصديقين قالشيد اء والصالحين ولا تعحب منذلك فانه تعالى

مبلغهم الى اعلى الدرجات فاذا كانوا فىمنازل الوحشة يصلون الى الدرجات العلية فكيف
لايصلون الما فىمقام الوصلة اسهى ٠ شول الفقير يظهر منهذا ان لحوق الابناء الصورية

والمعنوية بالاباءدفرىجاهم مشسروط بالايمان الشرعى و التوحيد العقلى وليس لاطفال

المشركين شى' منذلك فكيف يلتحقون بأهل المنة مطلقا فاتما يلتحق المؤمن بالمؤمن

لجانسهما واما الابمان الفطرى قلا يعتبر فىدار اللتكايف وكذا فدار الجزاء والله اعم

بالاسرار ومنه ترجو الالتحاق بالاخبار  #كل اعرى  #همرردى بالغ عاقل مكلف
|  8بها كسب

باحه ارده باشد ازخير وشر عو رحان  دركروست .روز قيامت يعنى

وابستاست ساداش كردار خود وزان رهابى ندارد ويعمل ديكرى مؤاخذه نسست وذن

مكلفه نيز مين حكم دارد ٠م فىتفير الكاشنى والرهن ماءوضع وليقة للدين وما كان

الرهن ستصور منه حبسه استعير ذلك للمجتيس اى ثشى كان وقال ابن الشبيخ مماصدرية”
والفعيل معنى المفعول و العمل الصاح عزلة الدن الثات على المرء منحيث اله مطالب به

ونفس العبد مرهونة به فكما ان المرنهن مالميصل:االلهدين لاسسفك  منه الرهن كذلك
العمل الصا مالم يصل الىالله لااتخاص نفس العبد المرهونة فالمعنى كل امرى” مرهون
عندالله بالعمل الصا الذى هو دين عليه فان عمله واداه ماهوالمطاوب منه فك رقبته *ن

الرهن والا اهلكها وفىهذا المعنى قالعليه السلام لكعب ابنتحجرة رضوالله عنه لايدخل
الجنة لحم نبت هنالسحت الذار اولى به ياكعب بن تحرة الناس صنفان فبتاع نشفسه فمتقها
وبائع نفسه شوبقها وفال مقانلل كل امرى” كافر بما حمل من الشيرك مرهون فىالنار والمؤّهن

اجخهر
لايكونمي نا لقوله تعالى كل نفس ما كسيت رهينة الا اهاب العين وفىالا يةو

وهو أن يكون الرهين فعيلا يممنى الفاعل فيكون المءنى كل اعمرى” بما "كسب راهين اى
26
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 ١وقعمن لشيس فىسبحم رحل
| كا

سور#ة.العلوز

وذار  10وم هفات 9

شرعا اولاه خلاف ماقل المتتحعة"اذانه عقر

عليه 81اصير كير ليا

ورمعل دين انويه وفى الفتوحات

ا|لمكة الطفل المبى فىدارالحرب اذا مات ولميحصل منه عييز ولاعقل يصلى عليه فانه على |
ا فر الاسلام وهذا اولى ثمن قال لايصلى عليه لان الطفل موه منالطفل وهو مايتزل |

املنسماء غدوة وعشية وهو اضعف هانلرش والوبل فلما كان هذا الضعف كان مرحوما |
ْوالصلاة رحمة فالطفل يصلى عليه اذامات بكل وجه انتهى وان دخل الصى فىدار الاسلام |
ان
فكان

معه انواه اواحدها فهو على دينهما وان مات الانوان بعد ذلك فهو على ما كان

لسلام يصير مسلما تبعا .للدار وللمولى
 3فالهذية-واق ديكن عه واحد مهما حين ادلخا
ا ولواسماغرالاورن فىدارا+رب إصبر الصى مسلم] باكلامة!و كذ لواسم احد الاون

ظفىدار الاسسلام >نم سى الى بعده هن دار الحرب فصار فىد ارالاسلام كان نا بأسللامه
اضوهم فىالدنيا شحا كا ففعين
| جهوماااتناهم يهورا نقصنًا الا بام ناالالحاقوالا لبغ

بلغال هركالكنيالك+كشوال+إضزث الاق القاهوعن :أألقة ١اخقآ ببأالتة :تمحة 2 61ه لتنا
عمملنهم كهمنثوابٍ عملهم ل ٠نشى”  6نالاولى متعلقة لبتأناعم والثانية زائدة
والمعنى مانقصناهم عممنلهم شيأ بأن اعطرنا بعض مثوباتهم اعناءهم فتنتقص ميدنوهم وخط
درجم واعا رفمناعم الى درجم ومتزلهم بمحض التفضقوالاعطان د «ينى يلكا عل |
واكرم خود اولاد را رفعت درجه ارزابى فرهودم شابلخاسلام سين مروزى ازاستاد |

ما التلقهل ميكند كه ايعان وعمل جز فضل ليمزلى بيست
هسى
مرخ
حس
رعلى
خود احمد بن ابى
درفضل خدا نند دل خويش هدام ٠ نافظلل نياشد تسود كار تمام
ونِذاأت خدنحة رضى اللهعنا رسو لالله صلى اللهع!مه وسسامعنولدين لها مانا فىالاهلية فالعليه

النلام ها فىالنار فقكرعت فقال عليهاللام لورأيت ها لابغضتهما قالت قالذئ مندشقال |
فىاطنة انالمؤمنين و اولادهم فىالنة وانالمشركين واولادهم فالىنار كافىيعين المعانى وقال |
ا الامام محمد انالامام الاغظم 'وةف فىاطفال المشسركين والمامينوالختار ان اطفالالمسلمين
هلنانصار قدعى الى عايه السلام الى جناريه فقالت
| فىالنة واما ماروى اله نوقى صى ا
عائشة رض الله عنها طونى له عصفور منعصافير انة فقَالعله السلام اوعير ذلك 00

| اقلت ,الى غايلرخزم به انالله خلق الة وخلق النار فخلق

لهذه اهلا فاعا هاه

عن ال كم على معين بدخول النة ماففشرح المشارق لان الملاك وقال مولى رمضان
| فشرح العقائد .ولا يشمد بالطنة والنار لاحد بعبنه بليشهد بأن المؤمنين مناهل اللنة
والكافزين :مناعل:النار كونذا اطقالهم شيعالهم وقل هم فىالْنة اذلا الملهم وقبل هم
| فىالاعراف و وجهه ان عدم التيةن لعدم العم حاءةه اذا مات ولد المؤمن طفلا

| فخامته الاممان لاحالة نيعا لاه الا أينكون نابعا الخاعة آبيه وهى غير معلومة انتبمى
شكينكوم خدام اهل النة كمفىهدية المهديين والا كثرون
واختار العض ف الفال ال ر

عله علريةلكومم غير
|لى اعم ففى النارانعا لا م وقاكنآخرون
ع

 -بوتت قنّه

الجزء السابع والعشرون
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مفعولين بلا واسعلة قالتعالىزوجنا كنالا ففهمنممنى الوصل والالصاق اوللسيسة والمنى
صنيارعم ازواجا بسبهن فان الزوجية لحاقق بدونانضمامهن الهم يعنى ان التزويم حينئذ
لبس على اصل معناه وهو النكاح وعقد اللكاح بل معنى تصييرهم ازواجا فلا ستعدى الى ١
مفع ولن وبالفارسية وجفت كرداتم ايشاارا ر نان سفيد رو

اككاده جنم  +:قال الراغب

ثم من دليجيا فالتروان زوجناهموجاك َال بم اؤبتياكة 5
ولس ف ا
ىلأنةتزويع كلدنياكم ين
0
ي الحنة لحقت بذار تتكاعفت فقأن روج دل

الجنة بالحور شَبول بعضهم بعضا لابأن يعقد بهم عقد النكاح قال فالواقعات المحمودية |

انلاهل النة بيوتضيافة يعملون فبها الضيافة للاحباب 0

اهلهم لايظهرن

لغير انحارم انتهى ٠ يقول الفقير الظاهى ان عدم ظهورهن ليس منحيث الحرمة بل من

حبثالغيرة يعنى ان اهل الرجلاشارة الى سره المكتوم فاقتضت الغيرة الالهية انلانظهر
هل
اغير
لل
افثى
لاغليرحارم م ان السر لاب

والا فالحل والكرمة مننوابسع التكليف بولا

تكليف هنالك واتماكان ذلك ونتحوه منباب التلذذ وهالذين امنوا « 64بتداً خبره الحقنا
مم

واتبعنهم ذريتهم »* عطف عالمىنوا اىنسلهم ب8اعان  6متعلق بالاشياع والتشكير

لتقلل اى بثّى .من الاركان ,وقليل بالاعان لسن ميننا على دخول الاجمال فته بل المراد

قلة تمرانه ودناءة قدره بذلكفالتقليل فيه ععنى التحقير والمعنىواتبءتهم ذريتهم بإعانفى الملة
فاصرين عنرتية ايمان الآ باء واعتيار هذا القيد للابذان يبوت الحكم فىالاعان الكامل
اصالة لاالحاقا ا©لقنا .همذربتهم  4اى اولادهم الصذار والكيار فالىدرجة كا روى
نه تعالى رفع ذريةالمؤهن فىدرحته وكااننوا دونه لتقرهم عيئه اى
انه عالليهسلام قاال

يكمل سروره ثتملا هذه الاابة وفها دلالة ببينة على ان الولد الصغير محكم باعانه تبعا
وقيقا للحوقه به فاه تعالبى اذا جعلهم تابعين لباام ولاحقين مم فىاحكام
|لاحد ابوبه تح
الأ اخرةفينتى ان يكونوا نابعين لهم ولاحقين مم فىاحكام الدنيا ايضا قال فىفتح الرحمن
انالمؤ منيناتبعتهماولادهم الكبار و الصغار بسبباعامهم فكيار هم بايهاتهم بأفسومو صغارهم

بأنالبعوا فىالاسلام بباام بسبباعانهملان الولد بحكم بإسلامه نيعا الاحد ابويه اذا أسم
| وهو هذهب الى حنيفة اولشافبى واحمد وقال مالك نحكم باسلامه ثبءا لاسلام ابيه دون
امه واما اذا مات احد ابويه فىدار الاسلام فقال امد محكم باسلامه وهو من مفردات
مذهبه خلافا للثلائة واختلفوا فىالام الصى المميز وردته فقال الثلائة يصحان منه وقال
الشافى لايصحان وفىهدية المهديين انلام الصى العاقل وهو مكنان فى الببع سكالا

وفىالشسراء جاليا يح استحسانا ل<اتير ثمناقاريه الكفار ويصلىعليه اذاماتوارتداده
ارتداد استحسانا فىقول الى حتيفة وممد االلاه حبر على احدن الوجوه ولافتل لاله
لبى مناهل العقوية وفالاشاء ان قبل اى مد لاشتل فقل منكان اسلامه عا اوفيه
أ
ا

شبة واى رضيع محكم باسلامه بلا نبعية فقل لقيط فىدار الاسلام وفىالهدية ايضا صبى

© انر >»:

لبان ان"

وتان خقل" شر وز"“رشنا

اطا 0

امريد “والامتناؤلون عدن كر الأغركذا

لالدفع المجوع اوعطشس  8#ووقاعم رهم عذابٍ المحم  6#الوقاية حفظ الى مما يؤذيه |
ويضره والجحمة شدة تأجج النار ومنه المحم اى جهم لانه مناسمائه! وهو عطف على |
ن|اعم على ان مامصدرية اى متلذذين يسيب ابتاء رهم ووقابتهم عذاب المحم "ان

جعلت موصولة يكون التقدير بالذى وقاهم رمم عذاب الجحم فبيت الموصول بلا عائد

واظهار الرب فى موقع الاضمار ٠ضافا الوضميرهم للتشريف والتعايل هفكلوا واشرنوا ١ #

اى شال لهم منقبل خزنة الْنة تدم!اكلوا واشرنوا اكلا وشريا ههليا 6هقهنيئًا صفة
مصدر محذوف اوطعاما وشرابا هنيئًا فهو صفة مفعول يه ذوف فان ترك ك
ذر المأ كول
كروب  5111كلك غتهوماو كرهنا والهنى و"المرى صَفتان من هَنَوٌ الطعاء ومرؤ

اكذاان 'ثنائغا ك
يؤقارنذة لاتتكدثرة افيه أى كانلحاكتارات' التكذردطن النشق"واللقم
وسائر الا فاتكا يكون فىالدنيا قال ابنالكمال ومنه منى المشمير افلىلسان الترى باللحم
| المطبوخ  8#بماكتتم تعملون #ه بسببه اوعقابلته قال فىفتح الرحمن معناه ان رتب الطلنة
وأعيمها هى محسب الاتمال واما نفس دخولها فهو برحمة الله وتغمده والاكل والشرب
الى لمر مانلول ودر ” واغتانالنيالة الفتائلة لاتوجب علىالله التتعم امجابا لكنه |

| قدجعلها امارةعلى هفنىسيعقلمه اتنعيمه وعاق الثوابوالعقاب بالتكسب الفذىىالاعمال.
امام زاهد رحمهالله فرمود كه هجرند وعده بكردار ندهواست ما اصل فضل الهدست

و 1ساسك الكورداعاد كداز ماه واه 92
٠

كه بافضل 'نوكردد هم ترازو

ندارد فعل من از زور بازو

فضل خويش كنفضل مرايار ٠

بعدل خود بكزبافعل مكنار

| قال سبل جزاء الاعمال الاكل والششرب ويلسااوى اعمال العباد اكثْر مذنلك واما أ
لسرا الكل فيو ول وسقاهم رهم شرابا طهورا

وهو شراب على رؤية المكاشفة

والمشاهدة . 8تكئين © حال منالضمير فىكلوا و اشرنوا اى معت.دين ومستتدين

على سرر #هجمع سرير وهوالذى محاس عليه وهو منالسرور اذاكان ذلك لاولى
امه

وتعررر

المدت لشميه  02عورد

وللتفاؤل

بالسم ور

الذى ياعدق المت 79دو عه الىالله

وخلاصه منسحنه المشار اليه شّوله عليه السلام الدنيا سحن المؤمن  8مصفوفة  :#عصطفة
قددف بعضها! الى جنب لعض اوصمولة اى ٠ ننة بالذهب والفضة والجواهى وبالفارسية

| برنختهاى بافته بزر ٠ والظاهى ان جمع السرر مبنى على أن يكون لكل واحد منهم سرر |
له
2

ك0 2

فكل هن اشتاق اصلدىيقه بزوره فىمتزله قال الكلى صف |

| بعضها الى يعض طو لها مائة ذراع قالمماء سا بلونعامهافىالزيارة واذا اراد احدهم القعود |
علها تطامنت والضعف فاذا قعد عاما اشنكك"ان اصل حااها  9وزوجناهم جورعن 43
1

الذور حو اا" وواحد

العين عمناء واعا سعان

حور

الان الطرف

حار

سل

ا

ح<١51 # 5ه

الجزءالسابم والعشرون
ههسواء عليكم * #خبر ةتنا حذوف
ار لكنهفى الاصل مصدر

دلعله روا

ف
اولا تصيروا وشوااء وان كان ععنى

كعنى الأبتواء والعنوسواء عليكم الامنان

ففعدمالنفلعايدقع العذان ولا حخفيفه اذلابد أن 0

اجزعم

١ممصب رم ظ

الصبر حين ينفع وذلك فىالدما 0

لاغبر ثن صبرهنا على الطاعات ليمزع هناك اذالصيرو اكنان ما بصلا لكن اخره خلو

هم واعمالهم
رلى
فء ع
كجزا
عسل فإانما تجزون مكانم تعملون  64تعليل الاستواء فان ال
علىاللهكان الصبر وعدمه
حم يحاسلبوعيد 0
القيحة حيث كان 0
سوع]ء فىعدم النفع وفىالتأويلات النحميةانما مجزونما ك"نم تعملون افلىدنيا املنخير والشر
والخشوع  0-2والدعاء قانه لابتفع 1
لاالذى تعملون قالاادرة من الصير والخضوع

منها والحاصل أن بال الحأوا فا ولا تكلمون انتهىثمالنار ناران النار الصورية لاغل
صل بهممناهل
اىتومن
الشرك اللىو من لحق م املنعصاة والنار المعنوية لاهل الشرك ال

بٌ
ذبامن
عحبو
الححاب فويل لاكللطمانئفتين بوميظفر الطالب بالمطلوب ويصل الحبالى ال
جهنم وعذاب العبد والقطبعة والحرمان هالنسعادة العظمى والرنبة العليا فليحذرالءاقل من
الحوض فىالديا والاعب مافاالنغفلة عن خالقالبريات توقدنيران الحسراتوفىالا يةاشارة
الى مني الخوف كاان الاأية الى تلمها اشارة امليىئنية الرجاء فانالامنوالقنوط كفر ٠
زيرا كهامنازعاجزان بود واعتقاد تحزدرالته كفرستوقنوط ازلئهان بود واعتقاد لؤمدر
اشد
اللهكفرست جراتئى كهدرو روغن نماشد روشانى ندهد وجون روغن باشد ونابتش
ضياند هد

بس خوف

برهئال اانثن اكت ورحاء  7متاك روعن واعان رمثال فشله ودل رغ

شكل جراغ دان جون خوف ورجا مجتمع كشت جرائى حاصل امدكه دروىهم روغناست
كهمدد شَاست حلا

فأذة 2

اعان ازميان هردو مدد ميكيردازيى سقا

|و ازكى يضما ومؤمن سدرقةضياراء هبرود وعدد شاقدم بىزبد واللهولى التوفيق  8ان المتقينيي

عوالكمو والمعاصى يل فىجنات وذعم 6ه النعيم الخحفض والدعة والتمالترفه والامم النعمة

بالفتح قال الراغي النعم النعمة الكثيرة ونع اتناول مافيه النعمة وطيب العيش ولعمه تنعيا
جعله فنعمة اى لين عبش والفبحر التثم استعمال مافبه النعومة واللين نالأ كولات
والملبوسات والمعنى فى<نات ولعم اى قىابة حنات واى لععم مغنى الكامل
التنوين للتفخم اوقحنات

ولعم #خصوصة

فىالصفة علىان

بعكومها أشرف
بالمتقءن على أنه للتنويع واطنة مع

دوهمان من بدخلها انمايدخلها ليعمل فها ويصلحهاو نحفظها لسدح م عولفق
المواضع قبت

'ناطورالكرم امىصلحه و حافظه كاأقلالقفاىموس الناطور اىبالطاءالمهماة حاالفكظرموالنخل
اعدماهم فبامتنعمون كاهوشان المتفرج بالبستان لاكالناطور والعمال
فون
اتحمى انتهىفلماقاال
والفاوسية شادمان ولذات يابسدكان »٠ وفىالقاموس الفا كة
ين  #ناعمين متإذذين ب
©هذا
ك

صاحب الفا كهة وطيب النفس الضحوك والناعم الحسن العش م ان الناعمة والمتعمة
الحسنة العيشة  8ما اناهم رهم  4اكزرا متهاى جاوداتى وفىفتحالرحمن امننعامه
ورضاه  6وذلك

م فد لسبتعراق قالع
ان الله

الظاهرة وقليه مشعُول

نامس مأ ؤلما قال

2

سورة الطور

قم ١ _-

فىالج" والذهاب والحريان المتريع اى تضطرب ونجى"' وتذهب وبالفارسسية
5
اقدواضطر ات اند ن١كلم يتكا فب قبل دون النياكءار ينووا الت .وتتكافا يأهلها تكفا

وطون و
| السفينة وقيل مختلج اجزا ؤهابعضها فىبعض وعوج اهلها بعضهم فيىبخعضتل
الملائكة وذلك مناخوف #وت8سيرالمبال سيرا 6#اى “زول عنوجه الارض فتصيرهاء

مطل قي تكة طاقي» تدر لجان إوننعى ااثداي اتير :دتقطيد اخري لفون
| المنفوش لهول ذلك اليوم وميه وجود السالك عتنحدلى الجلال بالفناء فانه لاق منه اثر
ان كناالفعلين عصدرمما للايذان لغر انهمًا وخررحهما

عن الحدود المعهودة اىْ مورا ْ

| تحبا وسيرا ديعا لجدرك كنهنا ع8فويل ومي دد للمكذبين  6القاه فصبحة واملةجوا 1

| شرط محذوف ااىذا وقع هالو نزوالسبعار ناذا كان الام كاذ كرارقويل وبعدةعدات
بوم اذشّع لهم ذلك ,وغ لاسافى تعذيت:غير المكتابين: :مناهل الكبائر لان الؤيل الى |
هوالعذات العَديد اما هوللمكذببن بالله ورسوله وسوم الدين لالعطناة امومنين  0الذين مم ا

 5 00اى اندفاع جيب فىالا باطيلوالا كاذيب وبالفارسية درشروع كردن ياقوال
قع
به
باطله كه اس

شوء'افلات وَتتحدت

ى

عليه السلام

واشكارا لعثث 0

قال

و

|

فح الرحمن

الخوض التخبطفىالا بشاطيله مخوض ١فاء وغوصه وفىخواثىالكشافالخوض منالمعابى |
اا انه علب فاوش بلاطك نكم لاه |
جحياتن  3 8ين ال
الغالية فانه يصل

هفمىخوض لو ضد عا مخصيض 0

و |

واما هو

الرجم ي©لعيرن  6ياهون ويتشاغلون بكفرهم ب8وم يدعون الى نار جهم دعا #الدع ١
الدفع الشديد واضله أن شَال للءائر دع دع اى يدفعون الها دفعا عنيفا شديدا بان تغل |
يدهم ال اعناقهم ولمع تواصهم الى اقدامهم فيدفعون الى النار دفعا علىوجوههم

|

وفىاقفيتهم حتى بردوها ربوم امابدل هننوم بمور اوظرف لقول مقدر قبل قوله تعالى
قنبل خزنة النار اهذلهنار ع التى كم و الدنيا وقوله
© هذه النار يه اىشال لهمه
ف ما يهمتعلق شوله  8تكذيون #*#اى تكذبون الوحى الناطق ما ما فددن هذا 5ه |

اورسخ ونقر بع لهمحيث كانوايسمونه سحرا وتقديم الخيرلاندحط الانكار ومدارويخ |
 7آل  5شولون للقرء 3

الناطق هذا سحر فهذا المصداق اى الثار سحر ايضا

وبالفارسية آيا سحرست ابنكه عى ينيد » فالفاء سبيية لاعاطفة للا يلزم عطف الانشاء على
الاخمار فهذا الاستفهام ل سيب عن قولهم لاوحى هذا سر

والمصداق

مايصدق

الشووا

وانحززال الالجز 'زمشاعبانيها_تصَدق اقؤال الاقناء.فالا خار:عتا بمو بان الذئ وله مرب

عذاب النار <ق 88اامنم لاتيصرون #اى ام انمعمى اعلنخبر عنه كاكم عميا اعلنخير
اؤام سدت ابصاريم ما سدت فالدنيا على زجمكم حيث كم تقولون انما سكرت الصارنا |
بلىمن قوم مسحورون « اصلوها  6اى ادخلوها و قاسوا حرها وشد اندها ف فاصيروا

هة قطعرجاهم
اولاتصيروا  5فافعاوا ماشككممن الصبروعدمهفانهلاخلاص لكم همهاوهذا عجلى

١ 5د١ #هه

الجزءالسابع والعشرون

جمملنتها اجثملة المقسمعليهاوقال جبير بن مطمم دمت الميافتة :لا*:كاتإسؤلال عهلةالسلام
فىاسارى بدر فلقيته فىصلاة الفجر قرأ سورة الطور وصويه مرج منالمسحد فلما بلغ

الى قوله ان عذاب ريك لواقع فكأعا صاع قلى حين سمعته فكان اول مادخل فقىلى

الاسلام فأسلمت خوفا منأن ينزل العذاب وماكنت اظن أن اقوم منمةاعى حتى هع
ف المزلي ومثل هذا اتام وقعلعمر رضىالله عنه .حين بلغ دارالارم فسمع النى عليه

السلام يقرأ سورة طه فلان قلبه واس فالقاوت ا+لتريئة يعو وتنا برهن

ون

اذا كان الواعظ هو القرءان العظم او التالى هوالرسول الكريم او وارثه المستقم واما
القلوب القاسية فلا جع فا الوعظ كملجمع فىقلب ابىجهل ومحوه ( قال الشيخ سعدى)
اهنى را كه «وريانه مخورد ٠ تتّوان برداز وبصيقل نك
باسيه دلحه سود كفتن وعظ ٠ “رود ميخ اهنين درسنك
وفىالتأويلات النجمية العذاب لاهل ااعذاب واقع النستلان!افتذ !مدان ول يناه

وكان مندعاء السرى السقطى قدس سيره اللهممهما عذيتنى بذل الحجابٍ والحجابواقع
فس ماله دمانفع من قبلالعيد بلدافع حاب النفس هو رحمةالله
ناب
لح
احاب
فان اعظم الح
تعالى ماقال تعالى الا مارحم ربى ٠ عبدالله .المغاورى مردى بوداز نواجى اشييليه دربلاد
عرب دربعضى اوقات تشويش وبرا كندى مخلق راء يافته بود زنى تزدوى آمد وكفت

البتة مسا بابشليه رسان وازدست ابن قوم خلاص كناوزن را بركردن كرفت وبيرون
| !كد واو ازشطار بود وقوق عظم داشت حون بحاى خاوت ورسيد وان زن لغاية مله
بود شيطان اورا

عحا معت

أن

دن

وسواسه داد وشفس

حينئذ نظيركوانسلاحفدكيتلةدمكاالقتىلق:ال ازلزشا.رسخك سعدىتلم فها

اناك

ف

5

فكان

حال اموا

'هاق و3سكساراى
امرواها تراز ذ

بشانكه كارد ا حلقش عالد »٠

 2ازجكال كرك درر بودى ٠2

زوان كان ازوى تالد

جوددلام عاقبت ا توتودى

عشالل يأخوذ ككفت" اعباغيجا ابن بدكلية ام« لانت الشك ويغنائك الكزدن روا ع "دازم
ونفس البته بو عصيان حرص عكىود وتاروسيدكه نفس فالب شود وكارى ناشايست در
والجود دابنا'[لك؛ مدئ /لخواداؤًا! فيان ياوشنك كافك تاوتكفت” الثانة ولا الفارع اسرك
رجوع اوبطريق <ق ابن بودودر همان وقتروى محج ماد ودر عهد خود بكانة روزكار
بود ٠ فقد رحمهالله تعالى رحمة خاصة حبث نحاه بمدنالنفس الامارة ولو وكله الى فسه

لصدرعنه ذاللكقبييح وكان سيبا لوقوعه فىالعذابفىالدنيا والآ خرة اما فىالاخرة فظاهص

وامافىالدنيافلان التابس بببالثى” تلبس «دوكل فقعلبح ووصفذمم فهوعذاب حكمى
علنانسان يلوم عرازالما مورايه
ونارمعئوية والعذابالصورى ا'رذلك فليس منخارج ا

ظرف اواقع مبين لكيفبة الوقوع منى' ع نكال هوله وفظاعته لالدافع لانه بوهم اناحدا
يدفع عذابه عير ذلك الوم والغرض ان عذابالله لابدفع فىكل وقت والمور الاضطراب
(والتردد)

5

5

و ةالطود

 ١١ته

 ١دتما الئادوم| التيامة >ااتستقة الاراضن اطبا ل»وأقسمبالكتاب اللعاوية كرالكتانة دن١ 
عليهالمسطورف الاوح ا حفوظ فرق منشورهوالمصاحف وأقم باأبيتالمعموروهوالنىعليهالسلام

 1الله ببتا بالكرامة معمورا وعندالله مسرورا مشكورا و أقسم بالسقف المرفوع و هو
اسلنى عليهالسلام كان والله ستفا مرفوفوعاوفىالدارين»شهورا وعلىالمنابرمذكوراوأقسم
--

وهوقلبت #دعليهالسلام كان والله من حباللهمماواً فأقسمالقورع جمد يموما

وبراشنة خصوصا ونقلبه ضياء ونورا وبكتابه خحة وعلى.المصاحف مسطورا فأقسم اليب

بالبيب فلا وراءه قسم وقال شخى وسندى روح الله روحه فى كتاب اللانحات البرقيات
لدوالطور اى طور الهوية الذاتيةالاحدية الفردية الجردة عنالكل والْقيقةاللمهةالصمدية

المطلقة عن المع وكتاب اى كتاب الوجود مسطور فيه حروفالشؤون الذائية الكمالية
الوجودية والامكانية وكلات الاعنان العامية الحلاية والخالية الوجونية و الامكانية وايات
الارواح والعقول المجردة القهرية اوللطيفة وسور الحقائق و الصور الثالية الحية المقرية

والممغدة فىرق اىرق النفس الرحمانى والامالربانى منشور على ماهيات الممكنات و حقائق
الكاثنات سوط على اعان :الجردات وصور الممثلات بالفيض الاقدس والتحبى الذابىاولا

والفيض المقدس و التحلى الصافانى و الافعالى ثانيا
ات التعينات والظهورات :ب
لليبه
كّاص
ال
المتحةق بهجزئيات التشخصات والمْيزات والقرءان والفرقان اللفظىالرسمى ميع حروفه

وكلانه اوانه وسورهانهوالا ذكر وقرءان مبين.وهذامكتوب سدالخلوق ومسطور مخطه
| |وإذاك امكنتوتن بيد الخالق ومسطور طه فإذاكان واجب التعظيم ولازم التكريم محيث
لامسه الا المطهرون هن الحدث مطلقا فيا شقاوة من عقل الكتاب الالهى الرسمىواقبل

عليه بالتعظهم والتوقير وغفل عنالك .تاب الالهى المة.تى واهمله عن التعظم والتوقيربلاقدم
عبلاهلاهانة والتحقير ويا سعادة

هن عقلهما ولميغفل عن واحد مهما و لمعمل قاععا

بلى اقبل علىكل منهما بالتعظم والتكرم انقيادا للشريعة فىتكرم القرءانوالفرقان اللمظلى| 
واذعانا لاحقيقة فىنحر م القرءان والفرقان الوجودى اداءلحق كل ممرثية و قضاءادين كل
منزلة قاتما فىكل مقام بالعدل والانصاف انا فىيكل حال عن الور و الاعتساف ٠ مول

| الفقير ففذلك الكتاب تفصيل عريض آخر لكل مناللكتابين المقيتى والمجازىواقتصرت| 

هنا عشلىىيسير مما ذ كره اناسبة المقام والمسئول منالله الجامع الاسفاع بعلمه النافع ا(ن
 ١عفذاتةبرنك الواقع»).اى :انازل.خجما .و+هو :عجوات :للقتم .قال .فى.فاتلجن المرراد عدا
اللأكخزرحاللكنقاز.لاالعنالي)! الديتؤافى و الب «الاشارة فى الاوشاد
"جثالهندافع ) ددفعه وهو كقوله تعالى لامردله

محا السورة#المتقدمة

منالله وبالفارس.ة ست

مان عذاب

رهايج دفع كنتده بلك ممه حالواقع جواهد بود م وهو خير نلااننقال بعضهم الغرق
بايلندفع و اليه ان الدفع بالدال .تعمل قبل الوقوع والرفم لالغلا بعد الوقوع| 

ظوتخصيص هذه الامور بالاقسام بها لما انها منامور عظام تنى” عنظم قدرةالله وكالعلمه
| وحكمته الدالة على اخاطتة نتفاصيل اعمال الغباد وضبطها .الشاهدة بصدق اخباره الى

الجزءالسايعوامشرون
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.فهوالاصل فالطواف و الزيارة ولذارأى النىعلبهالسلام لايللمةعراج ابراهيم عمليةاللام 
تند ا ظهراء :لم النتلشت اذى وزان الك واليه انلحمجلائكة وقال بعضهم المراد
ذهالك فهو
كلقلىليسفي
باللدتالمعمور قاب المؤْمين و عمارته بالمعرفة و الاخخلاص ذان

خراب ميت فكأنه لاقلب ه والسقفالمرفوع  6يعنى السماء المرفوع عانلارض مقدار
سهائة عامقال تعالى وجعاناالسماء سقفا محفوظا ( قالالكاشنى ) يعنى اسمان كه جمعانوار
لم
بهعوحايط
حكمت ويخزن اسرار فطرتست وياعمش عظم ٠ ولذالكنالءرش سقف اللنة و

الاجسام كاان ساقلفببت يط باطدران ولانخنى حنسى موقعالءنوان المذكور من حيث
اجماع السقف معالبيت ومن حيث انالعرش على التقدبر الثانى و اابيث المعمور متماربان
تقار السةف بالبيت هوهالبحرالمسجور  #اىالمملوء وهواليحر المدط الاعظم الذىمنه
مادة جميع البحار المتصلة والمنقطعة وهو حرلايعرفله ساحل ولايعلحمقهالااقةتعالى والتخخار

يس
بحرلعر
االب
شهذا
التى علىوجهالارض خلحان منه وفى

لمنهالله وفيه مدا ئن تطفوعلى

وجه الماء اوهىلة من الحن فىمقابلةالربعالخراب مالنارضوفيه قصور توظهجرهعالىلماء
طافية تموغيب وتظهر فبهالصور العجبية والاشكال الغربةينم تغيبفىالماء وفىهذا البحريذيت
شدر المرجان ككائر الاشحار فىالارض وفه مانلجز اثر المسكونة و الخالية مالايعلمه
الااللهتعالى قالفىالقاموس سحر التنور احماه والهر هلاه والمسحور الموقد والساكن ضد
والبحدر الدئ موه كمه

انتى* قال باعلضمفسر بن و البحرالمس<ور اىاللوقد مقنوله

تعالى واذاالاحار سحرت والمراد بهالحنس وعددالبحارالعظيمة سيعة ن)عادد الامارالعظيمة
كوذكلكلماء كثيربحر(روى) اناللهتعالى احلمبلحار بوءالقيامة نارايسجر با نارجهام

وفالحديث (لابركانرجل محرا الافازيا اومعتمرا اوحاجا) فان نحتالبحر ارا اتاونلحنار
بحراوالبحرنارفى ناروهذا علىأنيكون البحر بر الندياومحرالارض وقالعلىوعكرمةرضىالله
عنهماهو حر ناحلتعرش عمقه كاين سبع سءوات الىسبع ارضينفيه ماء غملّياظللهبح راح وان
روف
ومهوكحف

اىعن السيلان بمطرمنه علىالمونى ماءكالمنى بعد افلخة الاولى اربعين صباحا

فينيتون فىقبورهم وحمله بعض المشاز علىصورة احياء اللهتعالى يعنىسمانهيت النيات عاء

المطر فبظهر منالارض فكذا الموتى لقهمالله خاقا جديدا فيظهرون ٠انلارضكلنبات
ولكن هذالامنافى أنيكون هناك هاء صورى فانالانسان منالمنى خلق و بصورة ماءكاانى
سيت ولله ىكل دى” حكمة بديعة وقلى هو نحر مماء الدنيا وهو الموج املكفوف اولاه
لا'حرقتالشمس الدنيا ٠ ونزدارباب نحة.تى عراد طورنف ساس تكه هومى اقلببران باحق
سحانه مناحاة مكند ك
وتاب مسطور اعانسث كه دررق منشور  0رت ازلى نوشته

0022فتىبقاومم الايمان وبيت سرعار فانست كهبنظرات تجليات سبحانى ابادالى يافته
أ

وسهقف

| مسعحور

قييت رفع القدروالدرجات
صرؤو 3
1

اننتباء لشن يحمت 'ناقّه .

وقال

أل الحضرة أت

اك شَفطك

عمد العز بزالى قدس

خانة ذلطت

وغءأر

الله بالطور
سير ه أقسم

وهوالجيل وهوالئى صلىالله عله وم كان فىاءته كالجال فىالاض استقرت بدالاءة على |

ْ
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سورة الطور

المكتوية والمراد بهالقرءان اوالواح موس وهو الانب بالطور او
يمكاتب ف اىللوحو اخر

سطرفاللوح الحفوظ سبقت رحمتى على غضى هنأنانىبشبادة أن لالهالااللهأدخلته المنة

اوما يكتبه الحفظة حارلجهم نوم القيامة منشورا فا خخذينه اوخذ بثماله نظيره قولهتعالى
وتخرج له بومالقيامة كتابا يلقاه نشورا ف فيررق منشور ه الركرقالجلدالذى يكتب فيه

| شيه كاغد استعيرلمايكتب فيه الكتابة املنصحيفة وسمى رقالانهمرقق وقد غلبالاستعمال

.على اهذلاذىهو من جلودا حيونكاافىفتح|ل رحمن واقاللقفاىموس الرق ويكسرجادرقيقيكتبٍ
فيه وضدالغليظ كالرقيق والصحيفةالءيضاءانهى والمنشورااسوطوهوخلافالمطوى قالالراغب

وسكير هالاتفخم اوالاشعار بامهها لسا مما يتعارفهالناس والمعنى بالفارسية و سوكند بكتاب'
ا نو شتهدركه كهكثاده دكردد دوقت خوادن وعبلى هدر أذلكون مايكت فىاللوح كوان

وه نور
اء
كمهتنور
الزقالمنشور تجازا لانالاوح خلقهالله هدنرة سضاءدفتاه منياقوت ةحمراء قل
ع ضهكابهنالسماءو الاض نبظورمفيثهكللامائة وستان نظرة خاق اللهنكظلرة حى وعيت

ويعزويذل ووشعل مايشاء #ؤواليتالمعمور» الىكعبةوعمارتمابالححاج والعمار والمجاورين

واالضراح يعنى اسم البدتّالمعمور الضراح قالالسهيلى رحمهالله وهوفىالسماء السابعة واسمها
وعباقالوهب بنمئيه قمانلسبحان اللهومحمده كانلهتور عملاابينع وياوحريبا وحربيا

| هالارض السابعة اننهى وهوخبالالكعية وعمرانه كثرة غاشيته منالملائكة بزوره كلبوم
سبعون :الف ملك بالطوافٍ والصلاة ولايعودون اليهايدا و حرمته فىالسماء كرمة الكعة

سران
ناط
اوعلددا خو
افلىارض :وه
55-0

فىاليوم واللدلة ومنه قابللاقنلب مخلوق متنّااللبمعمور

وثق.بألبناكطاناللمايتالمعموروالاشفاس كلملائكة دخولاوخروجاوفى اخبارالمعراج وأنت
فالسماء [اسابعةالبدتالمعمور واذا امامهحر واذا يوم الملائكةفيخوضون فالبحررجون

فينفضون أجنحتهم فبخاقاللههنكلقطرة ملكا يطوف فدخاته وصايت فيه وسمى بالضراح
فمىثاكلانسماء السابعة والضرح هوالا بعاد
بغم الضادالمءحدمة لانه ضرح اى رقع وابعد ح

والتنحية شال ضر حهاننحىاهورماه فىاحية واضرحه عنك اىابعده و الضررع البعيدوقيل
اماء
كان سا منياقوتة انز لهالله موضع الكعية فطافبهادم وذربت» المزمان الطوفان فىرافعلس
وكان طوله كابينالسهاء والارض وذهب بعضهم الىانهفىالسماءالر ابعةول مانافاة فقد تان ىكل

سماء بحيالالكعبةفالىارض با ٠ شولالفقيروالذى يصحعندى من طريقالكشف اناليت

المعمور ةفاىنلاسيماءالسابعة فانه اشارةالىفقامالقاب فكماانالقلب عزلة الاعساففذانه رزخ

ببنالرو حوال+سدكا ناالاعىاف برزخبينالجنةوالنارفكذاالبيتالمعمور فانه.رزخ بايلعنالم

الطبببى الذىهوالكرسى والعرش وبينالعالم العنصرى الذى هوالسموات السبع ومادوتما

واشخالاساق اينكن ىكلنناءنت عل لحدةموزعان_صلووة الثنت المغموز :5انهالاسافى .كون
الكعنة فمىكة أنيكون ىكل بلدةمن بلادالاسلاممسبحد عحلىدة عصلوىرتها فكما انالكعية
مالمساجد وجميع الماجد صورهاوتفاصيلهافكذا البيتالمعمور اصل البوتالتىفىالسموات

الجزءالابع والعشرون
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مأكان فالعذاب ات وكل أت قريب كاقالوا

رجه قنامت د ف اندولىى ابدعمر الكزخه أ

دراز بود حون ميك روى مود ازان درازى جهسود نوح جراد سال درجهان يسسر ,رده
اننتامون رحند يهزار سالبت م :عتردء .اع اتفغلى العاقل أن بتعجل فىاتوبة والانابة

حت لايلتى الله عاصيا وبلتاعجل فالموت فانه ات البتة وفىالحديث لاتمنين احدم الموت
ولا يدع به منقبلأن يأنيه انه اذامات احدك انقطع عملهوانه لايزيد المؤمن عمره الاخيرا
كنان سنا فلعله ان بزداد خيرا وان كان مسيًا فلعلالله يرزقه انلاابة
اى فانه ا

اى كهناه رفت ودر خوابى ٠ مكرابن بذج روز دريانى

وافلىتأويلات النجمية فان للذين ظلموا ٠ناهل القاوب على قلومهم بأن جعلوها ملوثة
يحب الدنا بعد اكنانت معدن محية اللهذنوبا مثل ذوب اتحاهم منارباب النفوس جميع
صفاءها يعنى ان فساد القلب بمحية الدنيا بوازى فساد النفس يجميع صفاتها لانالقلب اذا
صلح صلح به سائر الجسد واذا فسد فسد به دا الجسد فلا تستعجلون فىافساد القلب

فويل للذين كفروا بنعمة رهم فى افساد القلب مبونمهم الذى بوعدون بافساد سائر
صفات الحسد واملنله العصمة والحفظ

يمت سورة الذاريات بعون خالق البريات فىاو آاخر حمادى اخلارة هن سنة اربع
عشرة وبالورو اليد
تقو لحووة الطؤر

واالكنخ رفون"

اكاساكا ل

16

ل يمذ كره البو اليتق فى المعربات وقالانعياض زضى اف عهما  0كُات قال
هع لوم بالطور بعض ناعقة  88مااست الطور فوقه ورقه  #8
كويند مياد انحا مطلق كوهست كه اوناد ارض اند ٠وفيه منابع ومنافع وقيل بلهو
جبل .#ط بالارض والاظهرالاشهرانه اسمجبل مخصوص هوطور سينين يعنى ابلبلالمارك

وهو جبل بعدين واسمه زبير سمع فيه موسى عليه السلام كلامالله تعالى ولذا اقسمالله
تعالى به لانه بحل قدم الاحباب وقت سماع الطاب وورد على حل القدم كثير لقالالوليار

فظهر علمم الخال تلك الساعة وقال فىخريدة العحائبجبل طورسينا هو بين الفأم
ومدين قلى انه بالقرب من ايلة وهو المكلم عابه موسى عليه السلام كان اذا جاءه موسى
للمناحاة .مزل عله غمام فيدخل فىالغمام  -ذا لال والا كرام وهوالمل الذى دك
ا عند التحلى وهناك خر *وعى صعقا وهذا اللاذا كسرث حاريه خرج من وسطها

| شحرة العوسج على الدوام وتعظم الموود لشحرة العوسج لهذا المعنى وشَال لشيحرة
العوس_جج شحرةاود انتهى كلام الخريدة و العوس_ج جمع عوس_حة وهى شعو لك
فالغاموس «وكتاب بطو م  7مك“توب على وله الإمطام فانالسظر تربيبالحروف

ٍ
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فىنقض ولا ابرام وقال بعض المشاع القوى منالقوة وهى وسط .مابين حال باطن الحول
ثوم بحس يىهافلاعضاء
ا<
لمى
وظاهى القدرة لان اول مابوجد فىالباطنهن مئة العمل يس

اظلؤواةالتطدل <6التاوال تسلا :قنازة “ولذرت كان فكىلة
قال اتنتفو قو ليوز ا!لنملؤة ن
لاحول ولاقوة ابلاالله وهو عثيل لاتقريب الى الفهم و الا فالله تعالى مزه عن صفات ١

الخلوقين وءن عرف اله القوى رجع بحوله وقوته فكل شى” الى حوله وقوته والتقريب |
هذا الام تعلقا منحيث اسقاط التديير ونرك منازعة المقادبر ونفى الدعوى ورؤية المنة
له تعالى ونى خوف الاق وهموم الدنيا وملا يانكون قويا فىذاتالله حتى لالخاففه

لومة لاثم ولا يضعف عنأمىه محال و خاصية هذا الاسم ظهور القوة فىالوجود فا تلا
ذره مظلوم بقصد
ذوهمة ضعيفة الاوجد القوة وذلواج-م ضعيف الاكان له ذلك ولو ك

اهلاك الظالم الف مكرةان له ذلك وكنى أمىه وااتين هوالذى له كال القوة محيث
ياشارك
لايعارض ول

ولادابى ولا شل الضءعف فىقوبه ولا عانم فىامه بل هو الغالل ١

الذى لايغالب ولا يغلب ولا محتاج فىقوبه اكول سيب ومن عرف عظمة قونه ومتانتها

لممخف هن شى” وم شف همه على  1دونه استادا اله واعتادا عليه وخاصية هذا الاسم

ظليْؤ و االقوجٍ إذاكرهمع اسمه القوى والإآآذتكوب لل لقان دبكلا عر" عزنات وتكذلك |
الشاب التايا  9فان للذين ظلموا  4اى ظلموا انفسهم تعراضها للعذات الخالد نتكذيب
وعم عل  0 653نوا يي
رسو لاللهصب الله عليه وس اووضعوا مكان التصديق 0

اى نصيبا وافرا »نالعذاب« 8مثل ذنوب اصعامم  6مثل انصياء نظرانم منالات الحكية |
وهو

ماخوذ

من مقاسمة

السقاة

الاء بالذبو بوهوالدلو

العظم المملوء قال

0

نا ذنوبولكم

ا

ذنونب ٠ فان |ندم فلنا القلايب * قال فالمفردات الذبوب الدلو الذى ذنب واستعير للنلصس ١

ا استعير السجل وهوالداو العظم و فىالقاموس الذنوب الفرس الوافر الذنب وءن الايام
الطويل الثير والداو اوفها ماء اوالملا'ى اودون الملا أى والحظ والنصيب واجمع اذمة |

ولاب انتهى هو فلا يستعحلون 6هاصله يستعجلونى ساء المتكام اى لايطلبوا منى |
وذنائب ذ
اناناكك فىالجى' به لان له اجلا معلوما فهو نازل مم ف وقته الحتوم سَال استعحله اى

حثه على العجلة وامسه ها وبشّال استعحله أطىلب وقوعهبالعحلة ومنه قوله تعالى ألى |
و
ان
كقين
امرالله قلا تستعحلوه وهو <وان لقولهم مت هذا الوعد ركم صاد

النضر ن

الحارث يستعجل بالعذاب فأمهلالى بدر ثمقتل فىذلك اليوم وصار الى النار فعذب اولا
لمك ْمبالنار © فويل لاذين كفروا  1روا انجالوثرا
من العذاب

والشقاء والهم وهال واد فىجم

ع

كه كافر شدي واالويل اشذ |.

الموصول موضع

ضمير م لسعحيالا عام

ا

بها فىحيز الضلةامق الكلهوا راتما زاباشيلة الحكم والفاء لترئيب ميوت الويل لهم على أن |
لهم عذابا عظها  53ان الفاء الاولى لتربيب النهى عن الاستعحال على ذلك  #9دن _نومهم
الذى بوعدون

ه من للتعليل ائ بوعدوبه

م
نن
وم

بدر وقل نوم القيامة وهوالانيب لما

| فصدز السورة الا .نية:والاول هوالاوفق الما قيله محنءث اهما املنعذاب الداوئوايا |

الجزء السابعوالتشرون
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علد ؤليانا,لرزق طالب .و لبس يمطلوب قال الامام الغزالى رحمه اللهفىشرح الاسهاء
الرزاق هوالذى خلق الارزاق والمرتزقة واوصلها الهم وخلق لهم اس.اب الغنع عها

والرزق رزقان ظاهروص الاقوات والاطعمة وذلك للظاهص وهى الابدان وباطن

وهى المعارف.و المكاشفات وذلك للقلوب والاسرار وهذا أشرف الرزقين فان مرتها حياة

الابد مورة الرزق الظاه قوة الجسد الى مدة قريبة الامد والله تعالى هوالمتولى لخلق |
الرزقين والمتفضل بالايصال الى كلا الفرقين ولكنه ببسط الرزق لمن يشاء ودر وغارة

حظ العد مهنذا الؤوصف امران ».ه احدها أن يعرف حقيقة :هذا !لوضف واه لايلشحقه
الاالله تعابى فيلناتظر الرزق الا منه ولا بتوكل فيه الا عليه كا روى عنحاتم الاصم اله

قال له رجل منابن تأكل فقال من خزانته فقال الرجل يلق عليك الخيز منالسماء فقال
لتولتمكن الارض له لكان يلقيه من السماء فقال الرجل أنهتةولون الكلام فقال لمينزل
املنسماء الا الكلام فقال الرجل انا لاأقوى لغمادلتك فقاللان الباطل لاهوم مع الحق ٠
وكون سببا لوصول
والثانى أبرنزقه علما هاديا و لسانا مرشدا و بدا منفقة متصدقة ي

الارزاق الشرفة االلىقاوب بأقواله واعماله واذا احبالله تعالى عبدا | كثرحوا ثمالخلق
اليه ومهما كان واسطة

ا

الله وبين العياد ففوصول

الارزاق

الهم فقد نال حظلا من هذه

الصفة قال رلساولله صلىالله عليه وس الخازن الآمين الذى يعطى اام به طينة به نفسه
احد الماتصدقين وادى
ْخزانة

ارزاق

العياد خز  1أنالله قل جعات

القلون فقد المكرة إشوب

يده خزانة ارزاق

من هذه الصفة

الا دان والشالله

انتهى كلام الغزالى فعيد الرزاق

هوالذى وسع اللهرزقه يؤر به على عباده وسط على من إنشاءالله  1سيط

له لانالله

| السطقلةن,الروق أن طهراً فلل اصلوة لخر كل باعي ام ,تاشلل النيت اغتيوا رطا لعن
ا هن باحمة القيلة ويستقلها فى كل باحية ان الك و فى الاربعين الادرسسية سحايك يارب
كا

3

0

و ورانه ورازقه

قال الي وردى

المداوم عليه شذى حاحته من الملوك وولاة

الام فاذا أراد ذلك وقف متابلة المطلوب وقرأه سبع عشيرة مرة ومنتلاه عشرين نوما
على الريق رزق ذهنا شهم به الغوامض وقال الغزالى فىشرح الاسمين القوى اين القوة

ندل على القدرة التاءة زالمتانة ندل على شدة القوة والله تعالى منحيث اله بالغ القدرة
ناعها قوى وهن حبث اله شديد القوة متين و ذلك يرجع املعىنى القدرة اسّهى و عند
القوىهوالذى سَوى شودَالله على قهر الش.طان وحئوده التى هى قوى نفسه منالغضب

والموة وَالهوئ م ساق

ناطين الانس وان فلا شَاوبه شى منخلقالله
 5أعت"]"نههشي

الاقهره ولانناوبه احد الا عله وعيد المتين هو القوى فىديئه الذى ليمتاثر تمن اراد
2

فيعنبد القوى هوالمؤثر فىكل
ولميكن ان ازله عنالحق إلعتديه لكوي امئن كل مت

ثى” وعبدالتين هوالذى ليتمأئر منمى' وقال ابوالعياس الز روقالقوى هوالذى لايلحقه

اضءف ؤذاه ولا ناته ؤلاافى افغاله فولساه تدس ولا تعل ولا برذكه :قور ولا يجز
شىض)
(ف

5
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ولاانفسهم ولاعيرهثم واصله أن يطعمونى ياءالمتكلم وهو :بان لكون شأنه تعالىمععباده

«تعاليا عن ان يكون كسائر السادة مع عيبدهم حيث لكوم لدستعينوا مهمفتخىصيل
معايشهم ونبيئة ارزاقهم فان منهم هن بمحتاج الىكسب عبده فاىنليرلزق ومنهم منيكونله

مال وافريستغنى.ه عن حمل عبده علىالا كتساب لكنه يطلب املنعيد قضاء حوا جهمن
ديه و هو تعالى مستغن عن جميع ذلك وفع الغناد
طبخ الطعام واصلاحه واحضاره ببين

وعيره انما يعود علمهم والمعنى ما اريد إن اصرفهم فىمحصيل رزق ولارزقهم ولافىعيئةبل
اشذل 0

دزتهم وعا يصلحهم ويعشهم من عندى فليشتغلوا مما خلقوا لهمن عبادن

وفىالا”به تعريض بأُصنامهم فاتهمكانوامحضمرون لها الما كل فربما اتا الكلاب ثمبالت

يلر"افلىمناسات
علىالاصنامثملايصدهم ذلك وهذالاًيقدلل عالنىالرزقاعم هتنافلاس ك
وقال إعضهم معنى أن يطعمون أن يطعموا احدا من خلتى واما اسئد الاطعام الى نفسه

| لانالخلق عبالالله ومن اطممعيال احد فقد اطعمه كاحاء فىالحديث شولالله استطعمتك

فلم تطعمنى اى لمتعامعنداى ذلا نالانتظياة لتؤسؤال الوؤق الشعل :ف اوسظالله
هايل لعدم ارادة الرزق هنهم وهو من قصر الصفة عاللىموصوف
| ا©نالله هوالرزاق #تع

اى لارزاق الاالله الذى رزق كل مافتقر الىالرزق وفبه تلوح بأنه غنىعنه ذوالقوة 
على جميع ماخلق تعايل لعدم ارادنه منهم ان يعملوا ويسعوا فىاطعامه لان من يستعين

بغيره فى اموره يكون عاجرا لا قوة له 8ف المتين  #4الشديد القوة لان القوة تمام القدرة
والمتانة شدتما وهو بالرفع على انه نعت للرزاق اولذو اوخبر بعد خبر وفالتأويلاتالتجمية
انالله هوالرزاق جميعالخلائق ذوالقوة المنين فىخاتى الارزاق والمرزوقين وفالمفردات
القوة تستعمل ثارة فىمعنىالقدرة وتارة للهى' الموجود فىالثى” ونارة فىالدن و فىالقلب
وفىالمعاون من خارج وفىالقدرة الالهية وقوله ذوالقوةالمتين عامفهااختصالله بهاهلنقدرة

وماجعله لاخاقاتمبى ٠ لشاولفمّيرقدس.قانالقوة .فاىلاصلعيارة عن شدة النية وصلايها
المضادةللضعف واللهتعالى منزه عن ذلك فهى فىحقه تعالى معنىالقدرة التامة وو زآن يعتبر
مالارض ومتنته
قمظواىهراسمانه وصفانه ايا كمانت والمتذن مكتئنفا الصلب وبهش.هالمئن ن

ضربتهتنه ومكن قوى متنه فصار متدنا ومنه قبل حبل متين ٠ ودرارججمة رشف در معنى
قوى ومتيناوردمكه قدرت قاهرءاش دلمل قوت بالغه اكتماينته وشدت قوتس ححت متانت

بىتش رافتورى ونهدرروزى وبنده توازى قدرتس راقصورى
ااز
تر س
مركا
قدرت شده بدد
وكيك اعازدء /لتبازد اكأرعا :توه بايد
زاإليوززء

بروزق :نى :ننواا يا ترا نوازد اه برححت بى كارا كارسازد
قال لعضهم رزقالله بااتفاوت ر زق عضوم الايمان ولعضوم الاهان ولعضهم العرفان وبعدهم

|وبعضهم الديان وبعضهم العيان فياوالا ماعل اللاف وال_عادة ويعضهما

وإعضهم

الحرمان وبعضهم الطفيان وبعضهم الكفران فهؤلاء أهل القهر والشقاوة وقال عضوم |
واباه وبالطعل العإنين ونوار الارزاق_ عليه ١
ْ تبروا باللييب الطاليك .الادز اقنا خز

د م السابعوالعشرو0
0ت
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على الرنجهكت كك  0 5فيه فاذا كلتفرانضه ار

هبتفرغ
عليبه ف

فها بينالفرضين لنوافل اخيراتكانت ماكانتولانحقر شيأ مهلنه فانالله ما احتقرهحن
خلمه و أوحيةفانالله مكالفك بأمس الاوله ذلك الامى اعتناء و عناية حي كلفك به اذا

واظب علىاد اء الفرانض فانه بتقربالىاللبهأخبالامور المقربة اليه وورد ف اىلخبرالصحيح
اعلنله تعا
شلىرما
ب

الى عبد بشى”احب الى ثما افترضته ومابزال الع.د ستقرب الى بالنوافل

حتى احبيته فاذا احيبتهكنت سمعهالذى سمغ ويصره الذى به نيصر ويدء التى بهاييطس
ورجله مها يمثى ولئّن سأأنى لعطاينه ون استعاذنى ل'عابذنه وماترددت عنثى“ انافاعله

ترددى عن قبض نفس عبدىالمؤمن يكره الموت وانا١ كره مساءته فالقرب الاول هوقرب

الفرائض والقرب الثانى هوقرب النوافل فانظر الى مانتتحه محبةالله مكنون الحق تعالى
قوى العبد منالسمع والبصر واليد والرجل فواظب عالدىاء مايصح به جود هاذلهحية

الالهية منالفر آنضُ والنوافل ولايصح نفل الابعد تكماة الفرأنْ والفنفل عينه فروض
ونوافل فها فبه املنفروض تكمل الافرنْض ورد فىالخير الصحيح انه تعالى يقول انظروا
فإضلاة عيدى مها أمن
اعصها فكااقنت نامة ركتدث لف"ممقا روافكان نتقص (اماتبتوا يفال
انظروا عل لعبدى من تطوع فان كانلهتطوعقالالله تعالى | قاو العدى فريضتههن تطوعه
م يؤخِذ الاعمال على ذا > وليست النوافل الامالها اصل فىالفر آنْض ومالا اصلله فى

فرض فذلك انشاء عبادة مستقلة يسمها علماء الظاهى بدعةقالاللهتعالى ورهيانية استدعوها
وسماها رسولالله رياه عليه وسلم سنئة حسئة والذى سهاله اجرها و احر من حمل بها
الى .انلوقميامة نين أن إنقصوامن لجوزع شق روماب بتكن فقىلا النقن) أن ملس

الفرض يسك افشىين القبل بووضرل .لبتحيز الفزائض باالفمزن كمالاة النيل مخبيت لكك
1

الاصل ثمائها تشتمل عاكور  1سس من كر وركوعوسودمع وها

فىالاصل نافلة وهده

مأ
ار أل والاقءال فر ْ]

60اع.لاونان ا بالاقتداء بالنىلبه حطلة افان ذا أحرا]
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ماج  1ف النسنينفانالنى ل السلامكان  9كي

| التكليف على امته ومن سن

فتد كلف وكان النىعليه السلام اولى ذلك و لكن ركه

مخفيفا فلهذا قلنا الاتباع افلىترك اولى واعظم اجرا منالتسنين فاجعل حالك  5ذنكارلك
ولقدروى عانلامام احمد بن حئيل رحمهالله انه ماالابكطليخفقيله له فى ذلك فقالمابلغنى

كيف كان رسولالله عليه السلام يأكله فلما لمتبلغ اليه الكيفية فىذلك تركه ومثل هذا
سدم علماء هذه الامة على علماء سائر الاثم فهذا الامام علم وتحةق قوله تعالى عن

أغادن  0وقول وحال ١كتر مننحأينطه به ونحصيه فكيفب اننتفرغ لنسن فلا
 ١كاف الأعتاا؟ثثر ما ورد «هماازيد منهم » اىمنالحن والائس فى وأقت م نالاوقات

ِ من رزق 6ه كرولا لانفهم ولا لغيره |ر محصلوله يكسم © وماابيقان يطعمون |

(ولا)

قبا١ >

فصدف

سورة الذاريات

عبودرى وان معرفق مقسم قسمين معرفة صفة حمالى ومعر قة صفة جلالى و لكل |

واحد مهما مظهر والعودية داسحس ات على المظهرين بالاشاد لها والعرذ عها شن انقاد لها

التسلموالرضى  5أمى به فهو مظهر صفاتجالى ولط ومنكرد عليها بالاباء والاستكبار |
فهو مظهر صفات جلالى وقهرى فحتيقة معنى قوله وما خلقت الحن والانسالا لبعدون
اى خاقت اللمقبولين مهم لعيدوالله فكونوا مظهر صذات لطفه و خلقت المردوديئ

منهم ليعبدوا الهوى فيكونوا مظهر صفات قهره هذاالممنى الذى أردت من خلقهم انتهى
ٍ والحكمة لانقتضى اتنفاق الكل عاللىتوحيد والعبادة والاخلاص والاقبال الكلى علىالله
| فاناذيك ماحل باخ" المشكاش* ودأرك “فنق؟ ولا الى ربت “الذنيننا ولاق َكاَللفضخ
أ

يخالف الاخرى فالارض حميعا قبضته والسموات مطويات بمرنه فاقتضت الحكمة الالهية
|ظهور ماأضيف البهكلهالنندين فللواخدة المضاف البها عموم السعدآء الرحمة واللنان
ا والاخرى

القهر والغضب

ولوازمهما وقدوجدكلاامقتضيين

والمقصودالاصى

وجودالانسان

| الكامل الذى هو صىاة ماله تعالى وكاله وقد وجد والسواد الاعظم هوالوا<د علىالحق

وقالالواحدى مذهب أهل المعانى فىالآلية الاللخضعوا لى توتذللوا ومعنى العمادة فىاللغة
الذل والانقياد وكل مخلوق منالن زالانس خاضع لقضاءالله تعالى مذللاشيثته خلقه على
ماأراد ورزقه  5قضى لاعلك احد لنفسه خَروجا عما خلق عليه وقال ان عباس رضوالله
شالم
عنهما الاليقروا بالعودية طوعا اوكرها يعنى ان
ّؤرموننله طوعا والكافرون شرو نله

عا عله غليدنازةالخلمةللكاذدلاكنويأةوالنة :نشوا :بالحاق:وانتحفاق المناذة-لذون خيرم
فالخاق كلهم هذاله عابدون وعلى هذا قولهتعالى وله مافىالسموات والارض كله قانتون

على معنى مانوجد منهم هن دلائل الحدوث الموجبة لكونها مربوبة مخلوقة مسخرة م
فىالتسير فهذه جملة الاقوال فىهذا الباب وفى خلقهم للعبادة بطريق الحصر اثارة الى
انالردوبةالله تعالى نا
العبودية للمخلوقين وهى,أخص اوصافهم حتىقالوا انهاافضل املنرسالة

اذا" قال تاك امرك كش الابؤسولة ودع 'المد ىعبتا ن نذا تعتدط' ورسولةفن ادع

الربوبية املنخلوق فليخذرهنمديد الآآية وجميع الكمالات للتعالى وان ظهرت ٠انلعبد
فالعد مظهر فقط والظاهى هوالله وكاله والعبادات عشيرة اقسام الصلاة والزكاة والصوم |
والحج وقرءاة قرءأن وذكرالله فىكل حالوطاب الخلال والقيام محقوق المسلمين وحقوق |
الصحبة والتاسع الامس بالمعروف والنهى عنالمذكر والعاشر اتباع السنة وهو مفتاحالسعادة '
وامارة محنةالله كمقال تعالىقل انكلم محوزاله فاسعونى محسكم الله( قال المولى الحاعى ) |
ياىالله السلام عليك ٠ انا الفوز والفلاح لديك

|

 2طريق سنتنو ٠
 0هستم از عاديان امت انو
مانده ام زير بار عصيان بست ٠ افم اياي "١
كه يكز ىسنت

فينينى للعبد أن يعد ربه ويتذلل لخالقه بأى وجهكانمالنفرائض والواجبات والسان |

المزءالسابع والعشرون

رزب »©2ه
5

فلذلك اطلق علها اممالغاية ودخلت علا لا املغانة مبالغة فىخلقهما على تلك الصور 6
ولا وجه الااية باخراج اللام ظعانهى معناها حمعلها للمبالغة فخلقهم بحيث تتألى منهم |
العادة فار الى وجه العدول ا
علنظاهي شَوِلهِ ولو حمل على ظاهره لتطرق اليه الماع
والابطال وللزم تعارض البآتين لانمن خلق منهم لهام لايكون لوقا للعيادة انتهىمانفى
حواثى ابن الشبخ وقال فىنحر العلوم اى وما خلقت هذين الفرشين الا لاجل العبادة

وهى قيام العبد ها تعبد به وكلف هامنتثال الاوامس والنواه اوالالا “طلب العبادة منهم
واقد
لطل
فبرمن
شّين العبادة فكىيه المتزلة عالسىيائه وهذا التقدير صحيح لاتقدير الارادة
لاالنطلب لايستازم المطلوب مخلاف الارادة كا تقرر فىموضعه فيكونحاصله ماقالبعضهم
فىتصوير المعنىالا لنؤصوا بعبادتى  5فىقوله تعالىوما أمروا الا ليعيدوا الها واحدا وهذا
مستعر على مذهب اهل السنة فلو انهم خلقوا للعبادة ماعصوا طرفة عليكننهم خلقوا
للامس التكايى الطلى دونالامى الارادى والا ل تخاف المراد عالنارادة ولما كان لعين

العاصى الثابتة فىالحضرة العلمية استعداد التكليف "نوجه الها الامس التكليق و لما ليمكن
لتلك العين استعداد الاثيان بالمأمورءه تلحمقق منها المأمور به ولهذا تع الخالفة والمعصية

فان قلت مافائدة التكايفو الام بما يعلم عدم وقوعه قاتفائدة عييز منله استعداد القبول
من ليس له استعداد ذلك لتظهر السعادة والشقاوة واهلهما وقبل المراد سعداء اجنين

كا انالمراد شوله تعالى ولقد ذرأ نالهم كثيرا منامنوالانس اشقياؤها ويعضده قراءة

قمرنأ وماخلقت ابن والانس المؤمنين بدليل ان الصبيان والجانين مسككئنون منتموم

الآاية بدليل قوله تعالى ولقد ذرأ نا لهنمكثيرا منالحن والانس قال ابن الملاكفان قات
ك
|يف تكون العبادة علة للخلق ولم تحصل تلك فكىاثر النفوس قلنا يجوز أن يراد هن
| النفوس نفوسالمؤمنين لقراءة ابن عباسرضوالله عنهما وما خل
م وا
منسنمن
ؤلا
اقتا
للحن
ين
| الا ليعبدون وأن راد مطةها بأن يكون المراد بالعبادة قابلية تكليفها كا قال عليه السلام
ماعن مُولود أبوزلالاغل" الفظيكة وانتانان أرآبركات ١ العررفة وو امئان "لانجااتداطرة مكدر
ايضًا م قالالله تعالىولئن سلأهم من خلق السموات والارض ليقولنالله انتهى وقالتجاهد
واختاره البغوىمعناه الا لبعرفون ومداره قوله عليهالسلام فها محكبه عنرب العزة كنت
كعنا فنا فلك أن أعزاق “نامك رودل عزوو" والبل"النذا» اللسؤاعل العلاقة
بالعبادة على طريق اطلاق اسم السبب على المسيب التنبيه على انالمعتبر هى المعرفة الخاصلة /

بعبادته تعالى لاماحصل بغيرها 5عرفة الفلاسفة  5فىالارشاد وقال بعضهم لأمخلقهم الا
لاجل العبادة بإختيارهم نالو الشعرف والكراعة عندى ولم اقسرهم عاما اذلو قسرمم |
علها لوجدتههم وأنا غنى عنهم وعنعبادتموالحاصل انهم خلقوا للعبادة تكليفاواختيار
الاجبلة واجبارا شن وفقه وسدده اقام العبادة التى خلق لها ومن خذله وطرده حرمها

وحمل ما تخاتق له وفىالحديث اعملوا فككل ميسسر لما خاق لهكمفيعين المعانى وقالالشبخ
| ماجلمدين دابه فىتاويلانه وما خلقث ان والانس الا ليع.دون لان درة مُعرفيَ مودعة
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ال دجلاو صاقف عان  +رواحت إشديكة يكن اه رمان
مزع قردست وعى رتجاتك :خود كرد بان
ورية مكماكه ذا ان ادمبان؟
والاشاعرة أنكروا.حة نوجه تعليل افعال الله تغالى معنى وانكان واقعا لفظا بمسك |
بأنالله تعانى مسستغن عنالممافع فالايكو فعلق لنمعةم زجامة آلنه 0غم لانه كعاللى
قادر على ايصال تلك المنفعة هن عبر توسيط العملى فلا يصلح إن يكون غرضا فعلدثم لام
ةشبها لعمادة العناد يما شرض علة لخلقه فىالترتب ععلل 1نيههروا كر
التعليل يكوناتتاراج سعيةق

النفكلة والمعةثلة الوا بصحته انفعة عائدة الىعادزة سكا هاألنفجلاخلى عن الغرض عب
والعيث منالحكم محال كم فىشرح المشارق لابن الملاك رحمهالله قال اابلنشييخ استدلت
المعتزلة شوله تعالى وما خاقت الحنوالانس الا ليعيدون علىان افعالالله معللة بالاغمراض
وعلى ان صادالله جائزان عخلف عن ارادته اذا كان المراد منالافعال الاختارية للعباد

وجه دلالتهعلها هوان وضع اللام :لان تدخل عل .ماهو ,غنض_من الفغل..فشكوزن الصادة

فرضا مخنلق الجن والانس والغرض يكون مرادا فينتج انالعبادة غرض هن حميع
الكن والانسوظاهى ان بعضا مهم يلعمبده فتخاف ماده عناراديه وهوالمطايقوالحواب

اعلنأوقيانه لايل الدليل القطئ :علونانه تيال لأفيل .فعلا لغرمؤن؛ وجكر أن ييؤول

اللام فىمثل هذه المواضع بأن بعال ان الحكم والمصالط التى تترتب على فعله تعالىوتيكون
هىغاية لهلماكانت بحسث لوصدر ذلك الفعل هنغيره تعالى لكانت هى عرضا لفعله شبت

ادتبا قبق فدخلت علها اللامالدالةعلىالغرض لاجل ذلك التشبيه واطلق عا ما
سمالغرض لذنك حق قل الغرض

هن خلق مافىالارض

اشفاع الناس به لقوله تعالى

|  8-1خلق لكم مافىالارض جيعا وهذا الحواب انما يتأنى فىاللام الداخلة علىماهو
فاية مترئيةا عللفىعل ولابنفع فىقوله تعالى الا ليعبدون لان العيادة لتمكن غاية مترتية

على خلق كثير منالحن والانس حت
اىنقا
هلا شبت بالغرض منحيث كون الفعل مؤديا |
ليها  655مترسيةعليه فاطلق عليها اسمالغرض ل علها لاالمغرض لذلك ولكنه |
اوت :لكان حوايا اعلنامبتدلال الثاق لانه؛ مين على كون مداول اللام غمرضا فيىن |
الا ض :وما كان غيضا غل بطريق التشبيه .لايكون مرادا فلا يلزم بمنعدم ترثيه عاللىفعل |

مخاف المراد عنالارادة فلا تم الاستدلال واشار المصنف الجىوابه وله لما خلقهم على
صورة هتوجهة الى العبادة مستعدة لها جعل خلقهم مغيا ها وتقريره ان العبادة ليست |
ظبة متومة على خلقهما فصلا عوآن تيكون غرضًا وعاداجق_بازم_منعدم ,رتيها على |
خلقهما مخاف المراد عالنارادة وابما دخلت عاما اللام التىحقها ان بدخل علىالغرض ١
اوعلى ماشيه بهفىكونه مترنما على الفعل باعلا علة فىالجلة تشببها لها بالغاية المترمة

محنيث ران اسن ,والانين بخلقوا :على صورة متوجهة االلىعادة ىال قابلة لها مغلة |
اى قادرة عامهماتمكنة منها وقد انضم الى خلقهم على تلك الصورة ان هدوا الى العبادة
عاد كلاد
ده والتفلية بساروا ذلك كم نم خلقوا للعدادة دام غابةماريية علىخلقهم
اع ب

7127

الع

اجن مشا و ترذن

©

|لتذلل ولاستحقها الامنله غاية الافضال قال بعض الكيار العبادة ذائية للمخلوق لانها
ا
ذلة واللغة العربيةواعا وقع التكليف بالافعال المخصوصةالى هى العادة الوضفية للتنبيه

علىتلك الذلة الذائية حتىبَذللوا توخضعوا لرمم وخالقهم بالوجه المشروع ولعل هدم
خلو اط فاىنكر التقدءه عن لق الذي افلىوجود ومعنى خاقهم لعبادته تعالىخلقهم
مستعدينلهاانم استعدادومعتممككنانني!ن اذا كل ككين .معكونها مطلوبة»نهتمنزيل رييب
الغايةعلى ماهىكراةلهمنؤّلةيواتل الفرض على ماهو غرضله فان استتباع افعاله تعالى لغايات جليلة

ما لائزاع فيه قطعاكيف لاوهى رححمة منه تعالى وتفضل على عباده واما الذى لايليق

جناءه تعالىآعليلها بالغرض ععنىالباعث على الفعل نثحليولاه لمبعل لافضاثه السىتكماله
| شعل وهو الكامل بالفغل منكل وجه واما يمعنى نهاية كالية شضى الها فعل الفاعل الحق
فخير مفى من افعاله تعالى بلكلها حارية على ذلكالممهاج وعلى هذا الاعتار يدر وصقفه تعالى !

بالحكمة ويك فىنحةق معنى التعليل على ماشّوله الفقهاء ويتعارفه اهل اللغة هذا المقدار
ضيات اللام حتى يلزم منعدم
وه حقق مدلول اللام واما ارادة الفاعل لها فمليقستتمن
صدور العادة عن للعض ملف اللزاد عن الارادة فان تعوق البعض عن الوصول الى الغاية

مع تعاضد المبادى وتأخر المقدمات الموصلة الما لايمنع كونها غاية كما فىقوله تعالى كتاب |

ألناه اليك لتخرج الناس منالظلمات الى النور ونظائره كذا فىالارشاد قال سعدى
نز
المفتى فاللام حينئذ على حقيةتها فتأهل انتهى والخاصل ان قوله الا ليعيدون اثيات السبب
الموجب للحق فهذه اللام لام الحكمة والسبب شرعا ولام العلة عملا قال المولى رمضان

فىشرح العقائد واستكماله تعالى شعل نفسه جائز بل واقع فانه تعاللى حين اوجد العالم
قداستكمل بكمال الموجدية والمعروفية على مانطق به قوله تعالى وما خلقت الحنوالانس
الا ليعبدون اى ليعرفون وهو كال اضافى محوز الخلو عنه انتهى مقصود الهى ازهمه كال
جلا واستحلاست كه درانان كاءل جعا وتفصيلا بظهور امد ودرءالم تفصيلا فقطسؤال
طلك ان مقمتوديهه اشيكمالمك كد ممتدى سيو هجائديع جنات اهل كلام مبكنودكه

افءالالله معلل بأُغساض نشايد بودن جوابٍ نجه حورت استكمال بغير است واين

استكمال تصفات أخوداست :نه بغي كذا فىتفسين الفاتحة لاشيخ صدوالدين .القنوى ,قد
سره وكذا قالفىبعض شروح الفصوصان للحق سبحانه كالاذائيا وكلا اسمانيا وامتناع
| استكماله بالغبر ائما هو فىالكمال الذاتى لاالاسماثى فان ظهور ار الاسماء تمتنع بدون
المظاهى الكونية انتهى ( قال المولى الجاعى )
وجود قابل شر طلركال َسنت .

 0ذاتساشد لغير مستكمل

(قال ايضا )
و

ائذاترفيع :ونهجوهى عرض » فطل وكرمت بيست معلل يغرض
يعنى سح_قبحانه وتعالى حسب كال ذاتى ازوجود هلم وعالميان مستغنيست كم قال .تعالى
دك
موقوفست ارا -دوات اعان ممكنات يس ارا احاد
لسمائى
والله هوالننىوجونظهود كا ا
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والاوم والملامة دك وبالقارسة تكوهبدن ْ

هتامنأهمنت علوم بالعجز عنهداتهم |
فبي
وقال ابعض.-الكياز فتول عنهم فانكلامبدى من اح
لانك مباغ ولس اليك مالنهداية ثى' وقال بعضهم فتول عنهم بسيرك الينا قا انت علوم |
يانك
حل
حتقم
فىابلاغ رسالتك واشتغالك فىالظاهى بهم واعلامهم باسباب تجامم فانت مس
ابلاغ الرسالة عن شهودالعين

|

وذكر  0اى افعل التذكيروالموعظة ولاندعهما بالكلية

اوفذكرهموقد حذف الضمير لمظهموهرؤافلانالذكرى تنفع االمىؤمانيلنذييهنقدرالله
ماهم اوالذين اموا بالفمل فاعها تزيدهم إصير د وقوة فىاليقيى لعنى نعناد كافران وححود

ٍْ

ابشان دست از ترييت مسدانان بازمدار وهمحنان بر تذكير خود نابت باشسكه وعظرا
فواثر بسبارست ومنافع بى شهار فانالنصبحةتلينالقلوب القاسية وفىالحديث (ماءن مؤمن |
)ساعة بعدالساءةوالحين بعدالين (انالمؤمن
افيىنةال
| الاوله ذنب قد اعتاده الفينة بعد ال

خلق مفتونا ناسيا فاذاذكر ذكر ) وقال بعضهم ذكر المطبعين جزيل نوابى وذكرالعارفين
ماصرفت عنهم من بلا وقال بعضهم ذ كرالعاصين منهم عقوى

للبرجعوا عن مخالفةاصرى

وذكر المطيعين جزيل وانى ليزداد واطاعة وعبادةلى وذكر الحدين ماشاهدوا منانوار
غيب ليزيد وافى يذل الوجود وطلبالمفقود ٠ ودر فصول
ابلب
| حمالى وجلالى فىالغنب وع

لاود فك كالم يفاك زرةاايك رز حيو متطيل!ااشليد اسباار نودمد اوداؤل لت |
خداى باياد مردم دهد تاشكركزارى كايند دوم “وانى محنت وبلا ذكر كند نادران

شكيبابى ورزند سوم عقوبت كناهان برشمرد أناازان باز ايستند وتوبه كتند جهارممكائد
ووساوس شيطانى سان فرمابد”اازان حذر تابند حمفنا وزوال وبى اعتبارى دنياير ايشان
رفةؤ

كادابد نادل درويه نديد ششم زا بيوستّه 1

كد نارفكنرا اأمادة شويد

هم قيامت را آماده وذكر ان بسيار كويد ناكار ناروز بسازند هشتم دركات دوخ
اار
وانواع عقواتبائع +ان لسان»كعدماإزوان بترسلد نهم درطا عبكنتا واقجام تعمبباى ر

ارد نابدان راغب كردند دهعم بناىكلام رخوف ورجا نهديعنىكاه ازعظمت كويريا
| وهبت الهى سخن اند [نااؤو ع جا ستة اؤوققءاز رحزت ومعفزر ع مهوبأىاروتشراركدة

نابوى اميدوار شوند بس.همنوعظهكه مشتملبرين سخنانست منفغت ءؤمنالدت خصوصا

اذاكان المذكر عاملاعا ذكرهمبه غير ناس نفسه فان تأثيره اشد من تأثير تذكير الغافلين
عالمكه كام اتىون برورى كنوان

“ونشوزلستن 1ك اسك :كورا [رعبرعزل كقد

وانها قلنا تمانثيره فانهم قالوا
شتت
ماد جبلاكيدبكردانارم كوئق .٠ رو

:ايند بزديؤواق

فكللاام الافى الاستعداد والتهى' للاسماع ولذاقال تعالى إن فى ذلك لذ.٠كرىلمنكان
له قاب اوألق السمع وهو شبيد «إ وماخلقت اهن والانس الاللعبدون  6#قرأ عقوب

ليعبدونى وكذا يطعمونى ويستعجلونى كا سأنى بائيات ياءالمتكلم فين وصلاووقفا وحذفها
الناقون فىالحاللن والعيادة ابلغمن العيودية لان العمودية اظهار التذلل والعمادة غاية

ا لجراءالنايعوالمعيرون '

نذرر مبين
ااى م ايمل"التق عه ا ن

نارجه

وفيهاتألكيطينا قله ان لدان منالعقات الهتعالى ١

| لكن لابطريقالتكرير بل بالنبى عن سببه وايجاب الفرار منه قال فى برهانالقر انالاول
متعلق بتركالطاعة والثانى متعلق بالشرك بالله.فلا تكرار وفالتأويلات النحمية ولاتجعاوا

| معاللة فالمعرفة بوحدانيته الها آخر منالنفوس والهوى والدنيا والااخرة فتعيدونما
الميل اليها والرغبة فا فانالتوحيد فىالاعراض عنها وقطع تعلقاتما والفرار الىالله منهالان
هن ضخ فراره الىالله صح قراره معالله وهذا كال التوحيد الى لكم تذير مبين اخوفكم

البم عقوبة البعد وعذاب الالنينة اذا اشركتميه فىالوجود فانه لايغفر.ان يشسركبه
كذلك يه اىالامى .وهو امالاثم السالفة بالنسية الى رسلهم مانذكر م تنكذيب
| قريش ومشرك العرب الرسول صبىالله عليه وسلم وتسميممله ساحرا اوحنونا ثم فسره
ص

شولهقؤماانىالذينقمبنلهم منرسول #4هن رسل اللهجؤالاةالوا »/فوىح#قهسهاوحرا ومجنون 6
احنردند وا كر ازبعث وحشر خبرداد
وس
خرا
يعنى | كر معجزه بديشان تمودحمل او

قوك ورا" تطبيدن» غك حون تختلاسسه كرادزب اين فية رمع.د سيك وكا لتك  :اايالذ
أنوا صوابه :4انكار وتعجيب هحنالهم واحماعهم على ترق ازمانهم علىتلك الكلمة
الشنعية التى لاتكادمخطر سال اخدمنالعقلاء فضلا عن التفوه مها فى<ق الاساءاىاوصى
الاولون الا خرين بعضهم بعضا هذا القول حتى اشقواعليه © بل هم قوم طاعون 6
اياك كسكون هدار اتفاقهم ع|لاىششر توادهم بذلاك لبعد الزمان وعدمتلاقهم فىوقت

واحد واثبات لكونه اما اقسح منالتواصى واشنع منه وهو الطفيان الشامل للككلالدال
على ان صدور تلك الكلمة الشنيعة عن كل واحد هنهم عتقضى جبياته الحبثة لاوجب
وصية من قبلهم بذلك من غيرأن يكون ذلك مةتضى طباعهم وفيه اشارة الى ان ارباب

النفوس المتمرذة من الاولينوالا خرينسكوزة فىجباتهم طبعةالشيطة مالنقرد وال باء
والاستكبار ها أناهم رسو لمنالانساء فىالظاهساومن الالهاماتالربانيةفىالاطن الاأتكروا
عليه وقالواساحر بريدأن حر ناا و>نو نلاعبرة بشوله كا بأعضنهماوصى بعضهمبالعردوالا نكار
والجحود لانم خاقوا على طبيعة واحدةبل هم قوم طاغون بأنهم وجدوا اسباب الطغيان
مانلسعة والتنم والبطر والغنى قال الشاعى
انالشباب والفراغ والحده

*#

مفسدةللمراءاى مفسده 

*

فمكسوا الام وكان يشينى لهم انيصرفواالعمر والشياب والغنى فى محص المطلوبالحقيق
( قال كأ الحافظ )

عشق وشباب ورندى مموعة مرادست ٠ حون جمع شد معانى كوى ان 'نوان زد
|

فتول عنهم “ف*أعرض عن جدالهم فقد كررت عليهم الدعوة فأنوا الا الاباء

كلالتو" بلقا رسيك ورين «وؤوئ كردا
 ١واللب

ن!'زهكاذات اايقك انلناوةق)كه رمق رسسوى

صرط علبهم وذهاب النفس حدمرات وقالالواسطى
لرمف
| بقتال وافىلفرتحمن فتول عانا
| ردهم الى ماسبق عابهم فىالازل ءنالسعادة والشقاوة © ها انت علوم  6على التولىبعدما

(بذلت )

و سلا ج©هه
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وحدت
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صمدست وشاراز ومحدول

احدست وثار از ومعزول

سج 1

وفبه اشارة الى انه تعالى خلق لكل شى معانلم الملأك وهو الم الاجسام زوجا من عالم |
| الملكوتؤهو عالم الارواح للخت ل

اسان ماعلكو نهوملكوته انما ِدالقدرة

الالهبة لعلكم بكذرون انكم هذا الطريقجتنم هن الحضرة وبهذا الطريق ترجعون الىالله
سبحانه  8ففروا الىالله  6#اى قول لقومك يإتمد اذا نكالا كذلك فباوهاالىالله |
الذى هده شؤونه بالاعان والطاعةكى عوامن عماءهوشوزوا بشوايميعنى انفىالامبالايمان

وملازمة الطاعة بلفظ الفرار شما على ان! وراءالناق عقا بانجب أن شروا منه قال بعض

| الكيار باأهالذن فرتم هنالله بتعلقات الكونين ففروابنءت الشوق واللحبة والتجرد
الىاللهشطع التعلقات عن الوجود وعما سوآه تعالى مطلقًا وهمن جع

فرارهالى اللهصحقراره

معاللهوايضا ففروا منه اليه حتى نشوا فه قال فانالحادث لاشت عند رؤية القدم وقال

ومن العذان الىر حمة ومن سخطه

ان رضو ابه وقال تمد ن حاهد رحمهالله حقيقة الفرار ٍْ

ماروى عن النى عليه السلام انه قال والجأت ظهرى الك وماروى عنه فىحديث عائشة |

رضوالله عنها واعوذ يكمنك فهذه غاية الفرار منه اليهوقال الواسطى رحمهالله ففروالىالله

معناهلماسبق لهم مناللهلاالى علمهم وحركاتهم وأنضهم وسثل “بعضهم :عن“ -قاولى

له
لروا
افف
ىرأ
لمق
ام ث
فىاول قد

ناا
ولين
دا ا
#فرو
تلسا
عليهالسلام َافروا قصحوا قا

ا هيحكس درتو نا وخ تكه ازخود نكريخت ٠ هيحكمى بأنونه يواست 51

الاسرار فراز مقامى است

وكفىشف

ركه ان مقام درست
كاك

حود

يتدعية

شود نشاشن
كرو خودجنايت

واد بريد

از هقامات وتان ومتزلى ازمئازل دوس كلق |
[انلقت كلاعةه فس
بد

أميد اكت

خود عىسامت سد همه سخن
خودببردوبراخلاص

خودممت

[اميذؤاكفك :دواتى ابد در راءوى از فضل حق ند واز حكم ازل نه از حهد وكردار
حود وهذا موت

ننفسه وهمه خلق

عن

زيده ازمر ده

ميراث برد مكر ابن طاهه

ىده

|

از زيده هيراث ترد ه وفىالخديث من أرادأن ابطرإلىميت عشى على وجهالارض فلينظر |

اناا بكر ا
مدنا

مه

للكم انهامذار مبان  #اى ١فىلكم من جهته تعالىمنذربين كوه |

تعالى بالمعحزات

الساهرة او مظهر لما حت

اظهاره

 0نالعذاب

المندززنه وفى امه

للرسول عليهالسلام بأن يأمسهم بالهرب اليهكن عقابه وتعليله يانه علهاللام سذرهم
من

<هتنه تغَالى

لاعن

تلقاة

سشته»

وعد ص

حاتم

من الإوتروب وفوزهم

الطاوياة

آخر فى لكنت
اتقولواالها
| نفسه كانه قوبفلروا منان تجعلوامعهتعالىاعتقاداو
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م لاعن المطاهة والمكاسة
ف الاقالء

واهل النظر من

الملمين بميلون الى هذا القول ومنهم رد سبع على الاتخفاض والارتفاع كدرج

المراق وبزعم بعضهم ان الارض مقس_ومة طّس مناطق وهى المنطقة الثمالية والنوبية
والمستوية والمعتدلة والوسطى واختلفوا فلغ الاو تناه دزو اللإناعككاول ساون
مابين اقصى الد'يا الى أدناها مسيرة حسمائة سنة مائتان منذلك فالبحر ومائتان لس
إسكنم! احد ومانون فا يأجوج ومأجوي وعشرون فبا سائر الخلقوعنقتادة قاالدلنيا
ارنغة وعشرون الف فرسخ فلك السودان منها ائنا عشر الف فرسخ وملك الروم كانية
الاف فرسخ وملك المحم والترك ثلاثة الاف فرسخ وهللك العرب الف فرسخ وعن

عبدالله بن حمر رضوالله عنهما ربع منلايليس الثياب منالسودان ١كثر جممنيع الناس
وقال بطليموس بس_يط الارض كلها مائة واثنان وثلاثون الف الف ومّائة الف ميل

فكون مائتى الف وكانية وتمانين الف فرسخ فانكان حقا فهو وجى منالحق اوالهام
وانكان قباسا واستدلالا فهو قريب مانلحق ايضا واما قوله قتادة ومكحول فلا بوجب
الع القنى الذى شطع على الغيب كلذ فىخربدة العحائب  #ومن كل شى كهاى

مانجناس الموجودات فاهراد بالشى” الحنس وقلل منالحبوان 89خلقنا زؤجين »© صنمين
ونوعين ختلفين كالذ كر والانثى والسماء والارضو الال والنهار والشمس والقمروالصيف
والشتاء والبر والبحر والسهل ولاولالانس وان والنور والظلمة والايض والاسود

والدنيا والا خرة والامان والكفر والسعادة والشقاوة والمق والباطل والخلو والمر
وماولت والحياة والرطب واليابس والجامد والناىى والمدر والنيات والناطق والصاءتوالحم
والقهر والحود والخل والعر والذلة والقدرة والعحز والقوة والضعف والعم واللياحل

والصحة والسقم والغنى والفقر والضحك والبكاء والفرح والمْ والفوق والتحت والعين
والثمال والقدام والحاف والحرارة والبرودة وهلم جقراال الرْاغبٍ شَال لكل واحد

منالقرنين هنالذ كر والاثىفىالحبوان المتزاوجزوج ولكل قريشين ا

اها ذوج

كاف والتعل ولك ماشترن بالا خر عاثلاله اومضادا زوج وفىةوله ومن كل شى”خلةنا
زوجين شه على ان الاشياء كلها

وضق لات و طلو
كي من حورص ت

وان الاو

بتعرىمنهااذا لاشياء كلهامسكبةمننر كيب هتضى كونه مصنوعا وانه لابدله مصانئع لبها
على انه تعالى هوالفرد فبين وله ومن كل شى ال ان كل مافىالعالم فانه زوجهن حيث
ه
حمن
وْفك
ان له ضدا ما او هثلا مااو تركا مابل لاس

ها عل انه.وان

ذر ههنا زوجين
توشرمكة وابما ك

:لميكن له“شد .ؤلامئل ,فانط لاسنتقك من ترك طوارة:ومادة واذَللك ابئان

قالآ إبفراز* قد اطترى)اظهر ال مولهالرتبواكة “5الوونك1اييى نان خاق الازواج ليخلص له
كرون  4اى فعلنا ذلك كله الا والتواقنومخلى اواج اق
لفرعدالنيكةم©«.نذ
ال
ش دك

روا فتعرفوا

فتعملوا عقتضاه

أنه الكق!الكن

وبالفارس.ة

ور ازقه وأنه

المتحق للعسادة وانه قادر علىاعادة اميع ا

باشد كهشماعد بر شويد ودانيدكه 0

از يخواست ا

0355

هه لفق جه

مذو كنتتبأاكوك اموزكاق عا
اى ضاع زماننا ومضى بلا فائدة

_سورة الداريات

لمكاو تكردع وشد روزكار

والتتماءنيناها  #تضل زالتماءمعل! الانستعال لعلونا |:

السماء بذيناها حكاولننا ماتسين 8هبأيد  64اى قوة فهو حال منالفاعل اوملئسة مَوة
فككون رإعال انلمفخول:وبخوازة ان رايلكلولنءرلاسلينلة نا رونك قد ركاب فتعلق ,بتيثالها ١
لابالحذوف والقوة هنا عءنى القدرة فانالقوة عمارة عن شدة
والله انعالى موه عن ذلك

والقدرة

ف

الصفة

المنة وصلاشها

المضادة للذذئفك

الَو ممافشكن المى من الفعل ورك

بالارادة

ق(ال الكاشفى ) هوت الوهيت وكفته اند هَدرتى برافر نش داشتم هال آديئيد أيدا |
اى اشتد وقوى قال فىالقاموس الا د اولصالبلقوة كا“لايد اوبدته مؤايدة وابدته :أسدا

فهو مؤيد قوبته انتهى قال الراغب ولما فىاليد منالقوة قبل انايدك وأبدتك قويت يدك
 #وانا لموسعون  لقادرون منالوسع يعنىالطاقة والموسع القادر على الاتفاق قالفىثاج

المصادر الايساع تواتكر شدن وثهام فراسيدن وقّال اوسعاللهعليك اى أغناك انتهى
فكون قوله وانا لموسعون الا مؤكدة اوتذيلا اثانا لسعة قدرته كل شى” فضلاعن السماء
اوللوسعون السماء أى جاعلوها واسءة اوما سها وبين الارض او الرزق على خلقنا لقوله

تعالى وفىالسماء رزقكم وفيه اشارة الى ان وسعة البيت والرزق منتحليات الاسم الواسع
والارض #ه اى وفرشنا الارض  8فرشناها كه مهدناها وبسطناها مانلنحكتعبة مسيرة |
حمسمائة عام لستقرواعلما ويتقلبوا م بقلب احدهم على فراشه ومهاده 89ففم الإعيؤن»
 3ين وهو اللتطاورض بالمدح الحذوف أى مم نحن فحذفاامّدا كاله هن عبر أنْهَوم ا

 00مقامهما وقد اختلف القدماء فىهر.ئةةالارض!:وششكلها .فد كن لعضهم امها مسوطة

مستوية الاح فىاربع جهات المشرق والمغربوالوب والثمال وزعم آخروناا كهرئة
| المائدة ومنهم منزعم اكنهابئة الطبل وذ كر بعضهم انها تشيه نصف الكرة كهيئة القبة
وان السماء عمسكة على اطرافها وزيم قوم ان الارض همقعرة وسطها الام والذى عليه

اخمهور ان الارض مستديرة كالكرة وان السماء محبطة مها هنكل جانب احاطة البيضة بالمح
فالصغرة عنزلةالارضو ساضها عزلةالسماء وحلدهاعنزلةالسماء الاخرى عيران خلقهاليس فيه

تبدرةارة الكرة المستويةالخرط حوّقال ههندسوهم
ستد
امس
كهى
استطالةكاستطالةالبيضة بل

لوحفر فىالوهم وجه الارض لادىالى الوجه الاخر واو انقب مثلائقب بأرضالاندلس لنفذ

الثقب بأرض الصين واختاف فىكية عدد الارضين فروى فىبعض الاخبار ان بعضها فوق
ض
اظركل
بعض وغل

هلا على دفة
مسيرة حمسمائة مام حتى عد بعضهم لكل اارض

ض باسم خكااصسحى كلسماءباسم خاص وزعم بعضهم انفىالارض
امىركل
وهيئة تجبية و-
الرابعة حيات اهل النار وفىالارض السادسة محارة اهل النار وعن عطاء بينسار فىقوله
كم ونوح مثل
دممكا
| تعالى خلق سبع سموات ومنالارض هثلهن قال فىكل ارض آد
نوحكم وابراههم مثل اابهريمكموليس هذا القول بأجب مقونله الفلاسفة النشموس
شموس كثيرة والاقار اقاركشي جوكا قاد ضمحرذ ونجوم وقالت القدماءالارض

الجزء السابم والعغرون
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وجد الخدود :فى ,تعديت»الحد التذى د لك التشارع'صتَرت) فاسَقا(واطملت«الشيطان وى
عنك عندالعصيان الملك المؤيد للمؤمنين فاذا وكل العيد الى نفسه والى الشيطان فقدهلك

خلاارج منوجود الانسانفالعذاب
انرج اذ
وكل نان وعذانوبلاء فانما يأنى من الاداالخلخلام
صورة اوصافه وافعاله واخلاقه عادت الله حين عصوالله تعالى وكذا الثواب صورة ذلك |
عادت اليه حين اطاعاللهتعاللى فان قلت كل ذلك اذا كان هانحوال العهن الثابّة للعبد

فكل عرد فانما يمر على طريقّه فىالهداية والضلالة شا معنى دعوة الاساء وارشاد الاولياء
قلت تلك الدعوة ايضا من -١وال اعبان المدعوين فخلاف الخالفين وان كان مانلتحلى

لكن حقائق الانبياء اقتضت التحلى مموافقة التحلى منوجه والزد عليه مآنخر فكان
اعمسفم حيرة فلوكانوا مخدمون التحلى مطلقا لما ردوا على احد فاذا ورد الامى التكاليق

فاما أن نوافقه الام الارادى اولا فان وافقه فالمكلف منتقل من دائرة الاسم المضل

الى دائرة الاسم الهادى وذلك الانتقال مناحوال عينه وان لبومافقه فعنى التكليفانه
مناحوال عبنه ولابد وايضا فيه هيزالشق هاانسعيد وبالعكر فاعرف هذه الخملة تسعد
واحّد كد سنقلك الله امن 7 3انان اللى! حداا 2جداحلنااك لااتويك الاكارو طول
العد  6فباخ الكدقاذ والفساق حتى لاحل بك ماحل بهم هالنصاعقة والطوفان مع ان
صاعقة الموت وطوفان الحوادث لابد وان نحل بكل احد حيث لايستطيع القيام مهكناءه

فيموت فىمقامه قال الشسخ سعدى .فىالبستان
كب اعت ل "تو اد متو :نه ل

كدةسم برك برنهاى نيكراى
بدان ماند ابن قامت جفته ام
ا

داز حجهان ركشل

دول لقندق ارال الاكا

0.٠ كدلايم همى برليايد زجاى
.

0

0

بكل دفررو رفته ام

بات قيامت

يراد زكل

نشاط جوانى زبيران محوى

٠ كه أب روان بازنايد يجوى

اكر درجوانزدىدست وياى

٠

درايام بيرى لمش ياش وراى

نلطت
جوذواراندكعكلحي

الا متووفك زإراكارثا زماردسك

كرولش افد

رك لقاع الكل علد ن1يكراويك

دق
وقم!تك
تنعاظ “ا

نايد هوس كردن ازسر بدر

٠

كهروزهو سازى آمد بسر

يبيزى عا تازه كردد دلم

0ه عاسيزه مذواهد دميذ از كم

تفرج كنان درهوا وهوس

٠

كنشيم برخاك بسيار كس

كسكا2ك كر يفك لزي

مسر

كدري

رونا 2المدكل» كر

مويق  .ليت » ارب اسوام

دربغا <نين روح اواو :زايا

سو
ن
ىطا

البطادة

لاصيا

بوثم وان خورم

دروكا «.شخول باطل سكيع"

باوكا

رفع

ما"باسك ةعة رداناب وى كان

٠

نيردا خم ام

0

“ريدق دوز مايدم وغافل شدم

دين خورم
حوس
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 2ذأ جهه

و|الخمنس والعة فا عقروا الناقة «وم الاربعاء وهلكوا بالصيحة بوم السبت وقدفسر
شَوله متعوا فىداركم ثلاثةايام قب الل لهمصا عليهالسلام تصبح وجوهكم غدا مصفرة
ا ولعد

عد

ا

واليوم الثالك مدودة

4
نميصبحكم العذابن فكان كذلك وامًا سبدلتالواهم

 ١يديت  5لانمكانوا كل:توم فىالترق.الى.سوء.الحال ولاشك الناض يصيرواضة رام
اجرخ اسود والسواد منالوان الخلالوالقهر وايضالون جهتم قائها شود اءرمظلية فعند
انمس رعهم  #اى
الهلاك صاروا الى لون جهم لانما مقرهم ولعوذ بالله مها ف8عتوا ع

فاستكيروا اعلناهتثال يها وبالفارستية :بين سكشرندد .ازفرمان١ .فر دكار خود ونتدارك
كازاكود متذول ,يكشتتدزء ,شالعتًا عتوا_وعتتارزوعتا استكير «وعاوزا ,كد فهؤعاتوعق
وله اعبدوا الله وقوله فذروها
واس رهم هو مااصوا به على لسان صا عليه السلام مقن

تأ كل فىارض الله اوشأندمم وهو دبنه اوصدر عتوهم عناص رم ويسبيه كان ام رهم
إحنادبه وترك الناقة كان هو الست فىعتو م  35فخر العلوم والفاء للست للعطف على

قيل لهم فانالعتوا ليمكن بعد المتع بل قبلدواتما هو تفسير وتفصيل لما احمله فىةوله وكفى
ود
م فانه يدل احمالا على انه تعالى جعل فهم آبةثمبين وجه الايةوفصلها قال فى شرح

الرضى ان الفاء العاطفة للحمل قدنفيد كون المذ كور بعدها كلاما ميثا على ماقلها

9خذتمهم الصاعقة 6ه قيل لما
فىالذكر لاان مضمونها عقيب مضمون ماقبلها افلىزمان فأ
رأوا العلامات التى بنها صا مناصفرار وجوههم واحمرارها و اسودادها عمدوا الى قتله
عليه السلام فنجاه اللهالى ارض فلسطين ولماكان ضحوة اليوم الرابع محنطوا وتكفنوا |

بالانطاع فأنتهم صبحة جبريل عليه السلام ماصرح ا فىقوله واخذالذين ظلموا الصيحة
فهلكوا فالمراد بالصاعقة الضحة لاحقيقتها و نان تنزل مالنهاء فتحرق مااصابته وقبل
0

صيحة املنبم
اة فبها صوت كل صاعقة وصوت كل دى” فىالارض فتقطعت قلوهم |

فصدورهم وقال بعضهم اهلكوا بالصاعقة حقيقة بأن جاءت نار منالسماء فأهلكتهم جيعا |
وهم سنظرون  6الهاويعاكوبا لاما جاءهم معاسنة بالهار فينظرون منالنظر بالعين |
وفه رجح

تكن

المراد بالصاعقة حقيقة النار جا

اس

ظهرترأوها

باعل والصيحة

لابنظر الها واتما تسمع بالاذن والظاهن اانلصاعقة لاننافى أن يكون معها بصبيحة جبريل ا
أ وقل هو من الانتظار اى نّظرون ماوعدوا به من العذاب حىيث شاهدوا علامات 'زوله |
من لغير الواهم فىتلك الايام وشال سمعوا الصبحةوهم ينظروناى

دن قام

حبرون هقفااستطاعوا

كقوله تعالى فاصحوا فىدارهم حاكين أى لاصقين بككامم من الارض لاشدرون

ع المركة والقيام فضللا عنالهرب قَالقيام ضد القعود يهوماكانوا منتصربن  6لغيرهم ا

كالم عتنعوا بأفهم قالتاج المصادر الانتصار داديستدن  8وقوم نوح  6اى وأهلكنا
«نقبل ه اى
قومنوح فان ماقبله يدل عليه ويجوز أن يكون منصوبا باذكر المقدر م
ين عن اله ودفما كانوا فيه من
مقنبل هؤلاء المهلكين يق|نهمكانوا مقاوفاسقين  6#خجار

الكفر و المعاصىوهو علة لاحلاكي  8واعم اناللهتعالىقدارسلٍ الرسلدة*شرع الشرانع

الجزء السابم والعشرون
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رحعب"
قوله عليهالسلام نصرت بالصيا وأهلكت عاد بالدور وهى رع تقابل الضبا اى ت

منجانبمغرب فان الصا نحي جماننب المشرق وقال ابن المبيبالر.مم العقم هىالجنوب
مقابل الثمال وهى رع نجى” ثممنال بمتنوجه الى المششرق ف مانذر 6ه اى ماتترك سال
ذره اى دعه بذره ركا ولا تقلوذرا واصله وذرميذرهتحووسعه يسعهلكن مانطقوا بعاضيه
ولا عصدره ولا اسم الفاعل #3سق

اتت عابه  4اى جرت عليه  1لفسهم ودورهم

وأموالهم وأتعامهم اهلفاجعاته كالرهيم  6كالثى” الالىالمتفتت فهو كل مارم وبلى ونفتت
ه شده راز بده+
ن!
هان
كتخو
عنظم اوننات/اوغتز ذلك وبالفارسية مثل كاه خشك .يا:اس
م

وفىالقاموس رم العظم برم رمة بالكسر ورماورمها وارم بلىفهو رمم وفىالمفردات الرمة
بالكسر مختص بالعظم والرمه بالخمبااللحيلالى والرم بالكسر بالفتاتمن الخشبوالحشيشس
والتين وعن ابن عباس رضىانله عمهما ماارسل على عاد منالر.مم الامثئل خامى هذا يعنى

ان الرح العم نحت الارض فأخرج منها مثل مار ج املنخاتم مانلثقب فأحلكهم الله

نه وفبه اشارة الى شدة تلك الريح واشير بكونما حت الارض الى ريم الهوى التى نحت
ارض الو<ود فهى ايضا شديدة جدا فانم! حيث هيت كت الديار بلا قعوايضا فى دع

جلالالله تعالى وقهره فانها اذاهيت بميت النفوس عناوصافها فسلتاى منها شى' فالعقم
فىرالجسد والعاصف والقاصففى حر الروح وكان عليه السلام يتعوذ بالله تعالىحين هب
الرياح الشديدة فليتءوذ العاقل منالمهلكات فانه اذا هركت النفس بالهلاك الصورى قبل

الكمال خسرت التحارة وكذا اذا هلك القلب فان حباة المرء حينئذ لافائدة فها ٠ سؤال
كندذان خسن بصيررق رجمهالله كه ياشيخ دلهاى ماخفته است سخن 0011

وار

اى كا
لاهما
درى
عمكونداجة كيم كفرعا 6ن 2السفته بودئ اك فته راعشا نيدان شو

وده انك كدالقاجد عل شاي تفار مى ,كريةد تلقال اولخ لاا )
اب
وت
خد س
اى عهد بدن دو طفل صغير ٠ مانده در

عفات اسير

نياشذان كت اجل كقد يداريه .كركروى ,زخواب. :شرا؛ ادر
قال ع#د بحنامد رحمه اللهوكان حالسا عند احمد بن حضرويه وهو فىاللزع وقدالى عليه

خمس وتسعون سئة هو ذا فتح لى الساعة لاأدرى أشتح بالسعادة ام بالشقاوة وعن خاف
بنسالم رحمهالله قال قلت لان على نن المعتوه ان مأواك قال دار سللتوى فنهاالعزيز

والذليل قلت واين هذه الدار قال المقاءر قلت أما تستوحثر .فىظامة الليل قال الى اذ كر
ظلئةالالحوددؤاو جشتبن_فون غل :ظلمة الال ,قلت.له فوافا ,رايت افلمقا ىهشا سكرء
خارة مايشغل عنهول المقابر ووجد مكتوبا عبلىعض القبور
قال رعا ولكن فىهول ال
د

مقيم الى تأذاكت ا شيخلقه  .:يويا

لالقاؤاك ييخ وزانت! قرت

تسيني

رباع اسوئدة باذ ككل لؤنوم نالويالق /ازالزد وسلىكاسلىوأنت حدب
وم صالم ايات او وجعلنا فهم ا « اذقيل لهما
© وفى نود يه اى وقفى
اسفعوا بالجخا الدما

© حتى حين  6الى واقت زوك

|

العذاب وهو اخرا ثلائة ايام الاربعاء

(الخمس )
و

سورة الذاريات

© 5١عه

من عظم قدرة اللهتعالى فقة عغوة عاطق ات

عاذكفك يحضرنه متنزه فىحهاله

فهم ادال عقول بلا عقول وهم فىذلك على ثلاث صراتب مهم منيكون واردهأعظم منالقوة

التى يكونفىنفسهعلها فبحكم الوارد عليه فيغلبعليهالحالفيكون نحتتصرف الالو لاتدبير
خال ومنهم من عسقكله هناكو سعليه عقل حيوانيته فيا كل ويشرب
له فىنفسهمادام فاىذللك

وبتصرف هن غتيدربير ولاروية ويسمى هذا منعقلاء الانين لتناوله العيش الطببعى
كسائر الحيوانات ومنهم منلايدوم له حكم الوارد فيزول عنه المالفيرجع الى الاس يعقله

فيدر أمره ويعقل مابقول ولقال له و يتصرف تعدنبيروروية مثلكل الانسان وذلك هو
صاحب القدم المحمدى فانه صاللىله عليهوسلمكان يؤْخد عن
شه

عند “زول الوحى 3

يسرى عنه فيلق ماأوحى به اليه على الماضرين واعلٍ ان الحاذيب لايطاليون بالاآداب
عنظم ااعملسله تعالى
الشرعة لذهاب عقولهم لما طرا علها م

هركه كرد ازجام يحكقجرعه نوش ٠ نه ادب ماند درونه عقل وهوش
وحكمهم عنداللهحكم منمات عحلاىلة شهود وتانسعتقامة وحالهم فىالدنيا حكم المموان
|ل وشرب ونكاح من عير هيد ولا طالبة عليه
ينال جميع مايطلب حكم طببعته هن ك

عندالله مع وجود الكشف واه علهم ماتكشف الهاثم وكل دابةحياة اميت على النعشس
وهو حور وشّول قدمونى ان كان سعيدا وشول اين نذهبون بى ان كان شقيا فذاهب

ه
تموا
لفقل سناو" الام
لتنضا

معط د االاشحياط ابه أفاهلواسمشندااء ادن رضىال

عنهم وا كثر اللانين منغاية المكاشفات والمشاهدات يعنى انهم يكاشفون الامور الغبية
والاحوال الملكوسة ويشاهدون ماخى عن أعين العامة وذلك هغنير سبق الجاهدة منوم

فبذلك يخرجون عندائرة العقل اذحلمالون الفتح الفحائى لعدم نميهم فوم 0 0
ادخالهم فىداثرة العقل الاان أرادالله تعالى ذلك فالمق.ول اليقاء على العقل وأن يكون
المرء غاليا عحلاىلة لاأن يكون الخالغاليا والاول ماحنوالاهل النهاية والثانىمن!حوال |
اهل البدية واد الغالل على امد ماوع اى وفى قوم هود ايات ان كان معطوفا

مر
اك"لوو
الو شن اواوجتعاناء :نهم آبة علىسا وكيا ممطوفا عقلوىله وتركنا فا آية
ههاذارسانا علوم كه لى على أنفسهم اصالة وعلىدورهم  7والهم  7تعامهم عا © الررح

النقم 4المقم
با هزمة تفعفىالرحم فلاتقبلالولد م فىالقاموس وصفت بالعقم لامها

اهلكتهم وقطءت دابرهم فالعقم معنى المعقماوالعاقم وفيه استعارة تبعية شبه كم
وقطع دابرهم باعقام النساء الى لايلدنولابعقين بماطلق المشبةيه على المشيه واشتق

| النكم او وصفت بلهانها 2سّصمن خيرا مامنانشاءمطمطرر اوالقاح شحره لعنى شه عدم
| تضمنها منفعة بعقمار أ ا
مطلق عليه فالعقع.م ععءنى الفاعل مالنلازم وفىير العلوم ولعله

سماها عقيا لامهاكانت سبب قم الارحام

ا

بأعلا كها اياضم وقطعها دابرث ,وهى

م
رن
ياح العذ
ابوالهلاك وه النكاء على قولءلى رضوالله عنه وص الي اترفت ووقعت |

بين رمحين اوبينالصيا والشمال ومح الدور على قول ابن عباس رضوالل عنهما ويؤيد| .

الجزءالسابع والعشرون

3

خ>> 551 3

فقول :هفوىجلوساىيضح حك مدمولالكديه ان لانتاتفة إن بال "كنا رقفوتىبين

آيةكمايصح أن غَال تفركىنتالك القرية آبة لانالترك ينى” اعلناعّاء فاذا ل بقموسى
فأرسلناء 6ه منصوب بايةمحذوفة كااىئنة وقت ارسلا وعلى
كيف بق ماجعل فيه اذ
الثانى ظرف طعلنا المقدر ف الى فرعون  6صاحب مصر هبوسلطان مبين < #و ماظهر
على بدءه مانلمحزات الباهية كالعصا واليد اليضاء وعبرها وااسلطان مصدر يطلق على

المتعددظ فتولى بركنه  #اى ثنى عطفه وهو كناية نعالاعىاض اى فأعرضعنالايمان
نه وازور فالتولى عءنى الاعراضوالباء فىبركنه للتعدية ما فىقوله ونأى محانيه فانها معدية

لأى ععنى بعد فيكون الركن يمنى الطرف والخانب والمراد مهما نفسه فانه كثيرا مايعير

بطرف الثى” وجانيه عن نفسه وفىالصحاح ركن الثى' جانيه الا قوى كلمتكب بالنسية

إل انلباال يوقيل .فتولى يهار يتقوى به بمرلك بعتا زكرء افا الرلكج اسم لما بر كن اليه
ْ الانسان وليكن منمالوجند وقوة فالركن مستعار لخنوده تشبها لهم بالركن الذى سقواق

به البنيان وعلى هذه الياء للسبية اوللملايسة والمصاحبة ##وقال يههواى مومى لإساحر»
جادوست بحشم ندى خوارق عادات ميمايد جهاوحنون يه اودنوانه استعاقبت كار خود

عمى الديشد ٠ والمنون ذوالحنون وهو زوال العقل وفساده كا'نه ناب ماظهر على يديه

اهلنخوارق العحبية الى الجن وتردد فىانه حصل باختاردوسعيه اوبغيرها وقال ابو عبيدة
اوبمعنى الواو اذنسيوه المهما حميما كةوله الى مائة الف اوبزيدون محققان كفته اندطعن
وى برموسى دليل كال جهل اوست جه اورايد وجيز متضاد طعن زد ومقررست كه

سحررا عقلى كام وذهنى دراك وحذاقتى وافريايد ودبواتى دليل زوال عقلست وكال
عمقل وزوال انضدائند 8فا#خذناه وجنوده فنبذناهم فىالم * #النذ القاء الثثى' ومارحه
هن
ذتأ
خيا
لقلة الاعتداءبداىفطر حناهم فىحرالقلزم مكعثرمم ا يطرح احدك فيه حص
فىكفه لاسالى ا وبزوا لها عنه © وهو ملم اى أخذناه والمال انه ات بما يلامعليه
صغيرة اوكيرة اذكل صاحب ذنب ملوم على مقدار ذنيه ق(ال الكاشفى ) ملم م_تحق
ملامت بودياملامت كنتد خودراكه .را اعراض كردم ازمومى وير وطعنه زدم وبدن
سبب كفت آمنت انه ال
بكوى انجه دانى سخن سود مند ٠ وكر هيج كس رائيايد يسند
ك 5فردا يمان  7ارد خروش

٠ كه اوجرا <ق نكردمبكوش

والااية اشارة الى موسي القلب.اذأرس لاسرال الزعون٠التغسر#افتتلطانؤوتقوةاعميًا. |

لاله الاالله مبين اعوازها بأن تلقف ما يأفكون من سحر وهات سحرة صفات فرعون
النفس فاعض عنرؤية الاتحاز والاعان مجميع صفاته فأهلك الله فىيم الدنيا والقهر
والالونعوذ بالله منغضب املك ااتعالوقد كان شسبهودى القلبالى السحر اواطنون

فان مخنالف احدا فهو عنده يجثون وليس موبى القاب تحجئونا بل مجذوبا والفرق بينهما
انالجذون ذهب عقله باستعمال مطعوم كونى اوغير ذلك والمجذوب ذهل عقله لما شاهد

مر

© >> ٠١6١

شِوْرة الذازيات
طح

7ت )|

سك اكاب كهف روزى جند  .إننيكان"كرافت وعدءشد

| وقبل كان لوط واهل بته الذين #وا ثلائة عشر ٠ وكفته انديك كس ازان قوم بلوط
 1اعان اودكا بود درمدت سدت شال-ة"قَالَ العلماء يأنىالنى بوم القيامة ومعه أمتّه فار

معه قومه اند معه رهطه وااتكسعه انه ا

معه حل وار استتبع وم شع ودعا

فم جب وذلك لاسانه فىالوقت الشديد الظلمة وفىالا ية اشارة الى ان السمالوقن

متحدان صدقا وذانا لامفهوما والمسلم اعم منالمؤمن فانه مامن مؤمن الا وهو ملم من
غير عكس والعام والخاص قد بتصادقان فىمادة واحدة وقال بعضهم الامان هو التصديق
بالقلب اى اذعان الحكم ابر وقبوله وجعله صادقا والاسلام هوالخضوع والانقياد معنى
قبول الاحكام والاذعانوهذا حقيقة التصديق م لاخ علىمنله ادنى عوقتلأملوانكار
ذلك مكابرة ه وتركنا فيا يه اى فىتلك القرى ف آبة  64علامة دالة على مأصااهم

منالعذاب هى تلك المجارة اوماء أسود منتن خرج منارضهم  للذين افون العذاب
ىمهدنشأ نهمأن يخافوه لسلامة فطرتهم ورقةقلوبهم دونمنعداهم ذمونىالقلوبيٍ
الاالي
القاسية فانهم لايعتدون ما ولا تمذوعإذانة

كا شاعنا كيف الحجاج حينالمرور عد لين

صالم عليه السلام وكان عالليسهلام بى حينالمرور مثل هذه المواضع ولسكلر اسه

لضن ابالتكاة وتنك ' لقم لابق فق كالقلارت تان !حك القباء! مودريةنذاديثه'والانتقام
مناعد !نهولو بعد حين وعلٍ ان المعتبر فىباب النحاة والحشر مع اهل الفلاح والرشاد

هو حنهم وحسن اتباعهم وهو الاتصال المعنوى لا الاختلاط الصودى والالحنت امرأة
توح ولوط وقد قال تعالى فى<قهما ادخلا النار مع الداخلين فعلى العاقل باتباع الكاءل
| والاحتراز ع
انهل الفساد والقصور سما الناقصات فاىلعقل والدين والشهادة .والميراث

والنفسانية والشيطانية فالبة فهن فاذا اقترن يضل اخر فسدن وفىالا بة اشارة الى ان
القوم المجرءين المسرفين هم النفس وصفاما الذميمة والاذكار والاوراد والمجاهدات

والرياضات مهلكةللافس واوصافهاوليس فىمدينة الشخص الانساتى املنمسامين الا القلاب
السلم واوصافه الخميدة فهىسالمة املنهلاك واذا اهلكت النفس واوصافها ما كذر يكون
تذكيها' عوبتي اخلاقها آبة وعبرة للذين مخافون العذاب الالم بوعيد قدافاح منز كاها
صكوانلها فىالخارج بالاسباب والواسائط لكنها
وقد خاب مندساها ثم هذه الركية وحان

| اققالحقبقة) فصل امنالله -شبحانه والا.لثالهاا كل مننشت بالاسسنان نسأل الله سحانه أن |
يجعلنا مناهل النفوس المطمئنة الراضية المرضية الصافية و#فى موسى #هعطف على قوله

قنين فقصة أبراهم ولوط علهما السلام معترضة بينالمعطوف والمعطوف
للاارضم اويا
تىا
وف

عليه تسلية لرسولاللةعليه اللاممنكذسهم ووعدا له باهلاك ااعنده الاذاكينكماهك
قوم لوط اوعلى قوله وتركنا فها ابة على معنى وجعلنا فىارسال هودىالى فرعونوااله
عافكلو) افررغون وقؤمه الوق لكلهمون يمنقال خلفتهيا اننا ونه ناوقك 1اجيج بواسقيتوا لعا

اح

ا

ُْسُْظؤظؤُلشظْتش لسُلش

ا 5 122لئست

|الغالب لان المزاج بعدالاريعين فالياحطاط لغلبةالببوسة والبرودة لكناللهحى ويميت |
|فبحى فى الكبر ما امانه فى الصغراى فى حال الشباب ويميت فالىكبر ماأحياء فقالصغر
| بأن  يميت النفس فاىلكبر بعدما كانت حية فىالشباب ويح القلب فاىلكبر
١
|

بعماركاق ب ا

جو جزيل ليقن والعطاء _
داز
ومننلله

ا
ا
لس ا 0

0
ا

قال #ابراهمعليهالسلام لاعلمانهمملائكة ارسلوا لا'س « فا خطكم »الى
غاب الخطير الذى لاجله ارسلتم سوىالبشارة فان الخطب يستعمل فىالامى العظم الذى

يفكىثرالتخاطب وقلمايعبر بهعنالشد اند والمكارء حت قالوا خطوب الزمان ونحو هذا
والفاء في لهلتعقيب المتفرع على العلمبكوهم ملائكة 8ابما المرسلون * اى فرستاده
شكدان قلوا انا ارسلنا الى قوم يحرمين #4متادين فىاجرامهم واثامهم شرق علا

وط  8لنرسل
وفىفتح الرحمنالجرم قاعل الحراثومهى صعاب المعاصى والمراد بهمقاوم
علهم  #اى بعدما قلبنا قراهم  5عالها سافلها حسما فصل فسى_اثر السور الكرعة
محارة هنطين  6اى طينمتححر وهو ماطبخ فصار فىصلاءة الحجارة وهوالسجيل

تموب متي
يعانىلاسنجيل جارة هنطين طبخت ينماركجهن

وي ان

منطين لتوهم انالمراد منالححارة البرد شَريمئةارسالها منالسماء فقلمبالمنطين اندفع

لهة
سي
رمة
ممسو
ذلك الوهم ©

مسنوهت الماشية اى ارسللها لترعى لعدم الاحتباج الما

قال سعدى المفي فيه ان الظاهى ححنئذ هنعند رءك باثات هن الخارة انتهى اومعلمة

للعذاب هالنسومة وه العلامة اومعلمة ساض وحمرة اوسما تميز ها عن محارة الازرض

عنى
رم
بامم
اوب

مها ويهلك « عندربك  #فخىزائنه التى لاتصرف فبها غيره تعالى

لامسرفين »© اى الجاوزينالحد فىالفحور اذلم سَنعوا بما ابيبح لهم املننسوانللحرث

اموا النكران وكن 7أن قياس ا لمكن اراق الغاول أكزت توق والعقرض]
فاخرجنا 6هالفاء فصبحة مفصحة عمنحذوف كا"نهقبل فهاشروا ماأصروا به فأخرجنا

ن
و)
جاشق
(ال الك
هونا فأسر بأحلك الك فهو اخبار منالله ولبس مول جبريل ق
ابراهم معلوم فرهودكه بمؤتفك مى روند بهلاك كردزقوم لوطدل مياركش يجهت برادر
زادة متأ شذكة :أي حالاودؤان بلآحكواه اكذرذ فلاتئكة كفتدد”' عم خوركهلوطعليه
السلام ودختران او جات خواهند يافت ٠ وذلك قوله تعالى فأخرجنا  8من كان فبا 6
اى فىقرى قوم لوط وهى حمس على مافى تفسير الكاشق واضمازها بغبر 3-كزها' الشيرتها

م©نالمؤمنين يه ٠نامن بلوط «فا وجدنا فها غيربيت  #اى غيراهل ببت  من
ْ المسلمين» 1

الطراحء  6-0اعمرأنٌفكانتكافرة والمهالاشارة (شو لالشيخ سعدى)

( بادان )

أ

جعة5
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هم

ناءلى اقبلت والصرة الصححة الشديدة إشَال صر يصر صروا اذا صوت ومنه
حال هقف

ْر الباب وصربر القلم اى حال كونها فيصيحة وهو صوت شديد وقبل صرما قولها
صري
اوه اوياويلقاورنتها (وقال الكاشنى) درفرياد ومكفت اللملاء اللبلاء ابن كلهواد ذوككفثت

ظكدوقت تعاظم امور برزبان راندندى ٠ والصرة ايضًا المناعة امام بعضها الىبعض
يشان

كأنهم صروا اى جمعوا فىاناء وهافسرها بعضهم اى اقبات فىججاعة هن النساء كن عندها
وهى واقفة مبيئة للخدمة © فصكت وجهها  #الصك ضرب الثى بالشى العريض
هال صكة اى ضربه شديدا بعريضاومام كافىالقاموس اى لطمته منالحباء  1انهاوجدت

حرارة دم الحيض وقبل ضربت بأأطصراابفعها جبينها كابشعله المتعحب وهى هادة النساء
اذا أتكرن شيأ( وقال الكاشق ) يس طبانحه زدروى خودرا جنانحه زنان دروقتتعجب

كنند © وقالت تجوز عقم  6اى انا جوز عاقر لالمدقط فىشبابى فكيف ألد الاآن ولى
تسع وتسعون سنة سميت العجوز تحوزا لعجزها عكنثير هنالامور واصل العقم اليس
المائع مقنبول الاثر والعقم مالننساء التى لاتقل ماء الفحل قال فىالقاموس العمم بالغم
هزهة تقع فىالرحم ,فلاشل الولد وفىعين المعانى العقم هن سد رحمها ومنه الداء العقام

الذى لابرجى برؤء وععناه العاقر وه المرأة التى لاحل ورجل عاقر ايضا لمن لابولدله

وكانت سارة عقما لتلمدقط فلما لتملد فىصغرها وعنفوان شباما ثكمير سنها وبلغت سن
الاياس استبعدت ذولتكعحبت فهو استبعاد محكم العادة لانشكك فىقدرة اللّهسبحانهوتعالى
قالوا كذلك يه اى مثل ذلك الذى بشسرناه ف قالربك واءا تحن معبرون مخبركبه
عنه تعالى لاانا نقول نمتلقاء افسنا فالكاف فكىذلك منصوب الحل على انه صفة لمصدر
قال الثانية اى لاتستعدى مابشرناه .نه :ولا تتعحى منه فانه تعالى قال مثل مااخيرناك به

انه هوالحكم العلم  :4فيكون قوله حقا وفعلهمحكمالامحالة
وكنق كوبكار

تودانا بود ه برابمام اوم

|

نوانا

فود

زد ركهش رومكن خؤى كن ه مراددل خوشاز وجوىورس

|

روى ان جبريل عليه السلام قال لها انظرى الى سقف بيتك فنظرت فاذا جدوعه مورقة
عرز فشنت وتلكمن هذه المفاوضة مع سارة فقط بل مع ابراهم ايضا حسها شرح
نذاكلرسارة ١كتفاء
فىيسورة الححر وانها لكميرذهنا ك|تفاء بما كذرهناك كا ابه لهمي
| بما ذ كر.ههنا وفىسورة هود وفىالاتية اشارة الى انه لانجوز البأسهن فضلالله تعالى فان
عد حين وققداوؤقت وبامرت شحرة مسيم علها السلام ايضًا وكانت
المقدور كائن وبلو

| بابسة كامس فىسورة ميم وقد اشستغل افراد فىكبرهم ففاقوا على ااقلرهم فىالعلي فعض
محرونى البداية مرزوقون فالىنهاية قنهم ابراهم بن أدءم وفضيل بن عياض ومالك بن
سارللاهرهم فاهم وان بعدوا عنالفطرة الاصلية يسبب 'لاحوال العارضة ْ
دينار قادس

لكنهم لما سبقت العناية فىحقهم الجذ.وا الىالله فتقرنوا لديه وازالوا عنالفطرة الغواثى
مرا قولهم الصوفى بعد الاربعين بارد فهو محسب
اكف
وقد
فانستعجز قدرةالله تعالى ف

الجزءا لسادس والعشرون
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اوضاع شكال خاذقنا ماعلل النانق تقواكالني العاللة ٠ت'كن سلامهم فذلك الزمانوفىتلك ١

الارض لان السلام لنيحكينتهم لانه كان بين أظهر قوم كافرين لاحي بعضهم بعضا |
عىن)ى هىكز جون شما قوىى نديدم در |
ياشف
(قال الك
| بالسلام الذى هنحوية المسلمين و

| صورت وقامت مرا يكوسيد ك<سهائيد ابشان كفته اند مهما نانم

فراغ الى اهله #

بعَال راغ الىكذا اى مالى اليه سرا فالاختفاء معتبر فىمفهوم الروغ اى ذهب الهم على

حفبة “مراضفة فانم نأدكالمقفت) أنتنادوة بالقرتععاغمينزاذانبلمتسعر ,له الضيفاء خذدزا
هن أن يكفه ااضيف ويعذره اويصير منتظرا و(حكى ) اله تزل سبعضالمشا.ع ضفيأفشار
ا

الى ميد له باحضار الطعام فاستطأ فلماجاء سأله عنوجهه ؤةالالمريد وجدتعلىالسفرة |
ملا فتوقفت الىان خرجت هنما فقال الشيخ اصبتالفتوة ولما اطاع على هذه الخالبعض
منهوا على حالا منذلك الشيخ قال لميصب الفتوة فان الا"دب تعجيل القرى و<ق
الضيف"اخق مرق الغل فعا الؤاقحت تعر اللوريلة إن ,لاعن الاررضك لض بالطمرة

تتلا #لاقحاة طقل ننق  4الفان:فهجسّة مطاتحة عن جل» ع ققدوالاء التغدية
وَالتْتل ولد“ القرة الأصور عط الى #تقدة !نه اذا أضاردثو زا االندزاة:والشون :لكويطة' من
جنس السمن ونولده عنه والمعنى فذح حلا سمينا لانه كان هامة ماله ار واختارالسمين

زيادة فىاكرامهم فحئذه اى شواه فحاء به يعنى بس ساورد “"كوساله فونه دايان كزتدء

ف«قر به الى يه بأنوضعه لدهم حسما هوالمتاد لأكاوا فل يأكلوا ولما رأى منهم ترك
الاكل ق
فال ألاتا كلون 6ه منه انكارا لعدم تعرضهم للاكل وجراعليه و(روى )
انهم قالوا تحن لاتأكل غير تمنقال ابراهم كلوا واعطوا أنه قالوا وما أمنه قال اذا اكلام
فقولوا بسمالله واذا فرغَتم فقولوا المدل فتحب الملائكة هنقوله فلما رام لايأكلون
© فاوجس هنهم  #الوجس الصوت الى كلا مجاس وذلك فىالنفس اى اضمر فىنفسه
 2خيفة  #اى خوفا فتوهم امهم اعداء جاوًا بالشر فان عادة من يجى لقع ورالضراك أن

لابتناول منطعام بهرنيد اضراره قالفعين المعانى منلم يأكلطعامك لممحفظ ذمامك ٠ ظ
ول الفقير يخالفه سلامهم فان المسلم لآنن أن يكوؤن-م نأل السام وقبل وقع فىنفسه

مملائتكة ارسلوا لعذاب ف قالوا وحين أحسوا مخوفه 9لا9تخف  8انا لراسللهوقل
 00ولشعرؤه 0
فشح جبريل العحل مناحه فقام عثى حتى  0د ف رفهم وامن فم

وبشارت ومزده داديد مراورا ٠وفىسورة الصافات ويشيرناه اى نواسطتهم  8بغلام #
هو اسح والغلام الطار االشلاركبو
هلضده اومن حين نواد الى أن يشب كافىالقاموس

علم  #عند بلوغه واستوالهولم تلدله سارة غيرههه فأقبات امراً نه© سارة لها سمعت

بشارعم الى بها وكانت فىزاوية اننظر الهم قالابن الشبيخ فأقبات الى اهلها وكانت مع

زو<ها فى خد مهم فلما تكلموا بولاد”مها اللتحتك واغوضت عم00

الله ذلك 5

الاقال على الاهل ول بذ كره بافظ الادبار عنالملائكة قال اك المقق “كذا لسرا

الكبير ولا بناسيه قوله كذيكةال ربك فاتهيقتضى كونما عندهم فالاقبال اليملإ صرة»4
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وتسميتهم ضعبفا لانهمكانوافيصورة ااضيفححث اضافهم ابراهماولانهم كانوافىحسيانه
كذلك  8المكرمين 6ه صفة للضيف إى المكرمين عندالله بالعصمة والتأسيد والاصطفاء
والقربة والسفارة بينالانساء كاقال بلعباد مكرهون اوعند اراهم بالخدمة حيثخدمهم

نفسه وبزوجته وايضا بطلاقة الوجه وتعجبل الطعام وبأنهم ضيف كريم لان اراهم
اكرم اللايقة وضيف الكريم لايكون الا كرءا وفىالحديث هن امن بالل واليوم الا خر

|رامه تلة.ه بطلاقة الوجه وتعحل قراه والقيام سنفسه فىخدمته وقد
فليكرم ضيفه قلى ك
جاء فىالرواية انالله تعالى اوحى الى ابراهم عليه السلام ١كرم اضيافك فأعد لمكنلهم
شاة مشوية فأوحى اليه ك١رم فجعله 'نورا فأوحىاليه ١كرم فجعلةجملا فأوجىاليه!ا كرم

فتحيرفيهفعمان ١ كرام الضيف لبس فىكثرة الطعام فخدمهم بنفسه فأوحى اليهالآ ن

|رهت الضيف وقال بعض الحكماء لاعار لارجل ولوكان سالطانا ان مخدم ضيفه واباء
ك
ومعلمه وتلعاتبر الخدمة بالاطعام ( قال الشيخ سعدى )

شنيدم كه مرديست باكبز .بوم

 ٠شناسا ورهرو دراقصاى روم

من وحند سالوك حرا بورد

بديدار ممرد

سورحشم به نك ابسويد ,ودسات

 ٠.إر فتم قاض

 ٠تمكين وعزت نشاند ونشست

زرشدد,دموزرعوشا كردورخت
مخاق ولطاف كرم رود نود  ٠ولى ديكدانشس قوى سرد لود
مىوت جولى ردرخت
روك ف

حمدشب بودش قرار وو

 ٠زتسبيح وبلل ومار از جوع

سحر كاميان بستودر بازكرد

زهان لطي :دشوه ا.إخازايكرد

 530بدكشيربنو خوش طبع بود ك 5باما مسافر دران ربع بود
عن

الوسة .كلفته ستصحف

ده»٠دكرهويش را نوشه ازءوسه به

دكت عند دستورل كفن يق

وفش بر سريزن
 ٠مسا نانده ك

اذ دخلوا عليه 6ه ظرف للحديث فماعنى هالبلاك حديثهم الواقع فىيوقت دخولهم عليه

ف فة.لو اسلاما  64اى نسلم عليكسلاما والفاء هناك اغارة الى انهملمخملوا بأدبالدخول
بلىجعلوا السلام عقيب الدخول  8قال  6اءراهم فو سلام © اى عليكم الام بمسيالوم
برزثما باد :م فهو مبتداً .خبره محخذوف وترك ,العطف قصدا الى الاستثناف فكان قئلا قال
ماذا قال ابراهم فىجواب سلامهم فقيل قال سلام اى حاهم تحية أحسن منحنيهم لان
نميهم كانت باخملة الفعلية الدالة على الحدوث حيث نصيوا سلاما ونحيته بالاسمية الدالة على
دوام السلام وسانه لهمحيث عدل به لكل الرفع بالانسد آء  2قوم متكرون  7شال تكرت

الرجل بكسر الكاف تكرا وانكرته واستتكرته اذا لتعمرفه فالكل يعنى واصله ان يرد
على القلب هالا بتصوره وذلك ضرب مانلجهل قال تعاللى فعرفهم وهم له منكرون م

افلىمفردات اى قال ابراهم فنىفسه منغير أيشنعرهم بذلك هؤلاء قوم لالعرفهم فهم |
مككرون عند كل احد وقوله كرعن اى سنفسه فقط فأحدما غيرالا,آخر وكانوا على

لوبحبان
ار

١١  -اسع ©

الجزء السادس والعشرون
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وادى اسان رزقه واقسمعله  7-1بوعده وقسمه فتائلهالله كيف امد1

|أأقاك_هرم»بق .سان دلا “ازيلمالقرى راشع اس عه ابن تىاءلان١ كران قاوطا الىالشأم فقال
كمنك المعققة نهاء قال أوشيل فى .لهذه- :القاوت, .قث ارخالطها"القّتك فا :تننفها الشطلة
ه
9و مثل مااتكم تنطقون يه اى كما'نلهاشك لي ف انكم نتطقون سْتى ان لتاشكواى
حقيقته وبالفارسية عمحنادكه شك بست شمارادر سذن خودشك نيست درروزى ذادن من
وغيراو ٠ ولصيه علىالحالية فق للملئكن فىالحق اوعلى اله ودف لمصدر محدوف اى أنه

لحق حتما مثل نطقكم فانه لتوغله فىالامهام لاستعرف باضافته الىالمعرفة وما مزُادةاوعبارة

عع آشى؟ عل اذلبكوة :ادها طفةلهاتقد بن المتداً اى هواتكم تنقطون وفىالتأويلات
النحمية م نطفكم اللهقتنطقون هدرته بلاشك كذلك حقعبىالله ان برزقم ماوعد؟

وانما اختص العشل -بالنطق لانه .مخصوص بالانسان وهواخص صفاه:اتهى وفالا يةوليل
للتوكل علىالله وحث على طلب الوا منه واحالهم على رؤية الوسائط ولوكانوا على حل
سعملىاء
اهم
اال
التحقيق لما اح

ولاعلىالارض فانه لوكانه السماءمن حديد والارض مننحاس

ق عبلىة
رياد
فلم تمطر ولم تلبت وكان رزق حميع الع
ب
حالى
اوصل
صائطو
خرج من عالم الوس

ولى مانولياء الله الكمل ماسالىلانه

الوسائط واهه تعالى اماابلعالسعبندابٍلابالاساب

ولورفع الاسباب لكان قادرا على ايصال الرزق فانه انما بفعل بأمركن وبيده الملكوت
وهذا مقامعظم فلما سلمت النفوس فيه منالاضطراب والقاق لعل الفتاح ادخلنافىدارة

الفتوح امين وعنالاصمهى اقبلت فىالبصرة هنالما.م بعدالجعة فطلع اعسابى على قعود
وهوبالفتح من الابل مافتعدهالراى فىكل حاجة فقال املنرجل قا
نعاين
قتم
انلىا
هصم

اتريات
ذلو
اقباتقلت هن موضم ينلى فكبلهامالرحمناى مانلنلهتالحرام قال اتولعالىلفت
فلما بلغت قوله وفىالسماء رزقكمقال حسبك فقام الى ناقته فنحرها وو زعها على مانقبل
واد ير وعمدالى سيفه وقوسه فكسر ها وولى فلما جحت ماعلرشيد طفقت اطوف فاذا
 ١عن هتف فىلصوت دقق فالتفت فاذا انا بالاعرابى قد نحل واصفر فسامفاستقر|السورة

فلما بلغتالا بة صاح فقال قدوجدنا ماوعد ربنا ح-قائم قال وهل غير هذا فقرأت فورب
السماء والارض انه لمق فصاح وقال ياسبحازالله منذا الذى اغضب الجليل حتى حلف
لميصدقوه بالقول حتى الهاؤه اقلاعليهناثلاثاو <ريججتواعه قسة انطال اللهالتؤاكل.والاعياد
ادبيثراهيم  #تفتخملشأناحديث لانهاستفهام معناهالتعحب والتشويق الى
فكح
ينا
© هضلا
اسماعه ومثلّليهكو نالافمافيه فخامةوعظمشأنو نذبيهعلىانه مستماعلمه رولس االللسهعلايلهام بغير
طارليوقجىاذهواى س
ليماالرخطوقر اءنهوم+يصاحب اسصحابالتوارع ففيهاثسات سوتهقالاءن
االلشباخستفهام للترقيراى قدا ناكو قولىانلميأك نحن تخبركوا لضيف فىالال مصدر ضافهاذا تزل
افن
فضيو
ضاف و
ولاض
بدضيفا و لذلكإطاقعلىالوناحدو اسماعة كالزور والصوموقد مع فيقا
قالالراغب اص
للغب امليلضشا
فت الىكذا واضف ثكذا!الى»كذا:والضيفمنمالاللك

7زولابك وصارتالضيافةمتعارفة فوالقرىكانوا انىعشر ملكاءنهمجيراليل ولبماتلاو اسل]|
( وتسميهم )

ه
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االلىخواص يدانه ققال المترالى ريك (روى) ان علءا رضىالله عنه صعد الاير بومافقال /

سلونى عمادون العرش فان مابين الجوالح عم جم هذالعاب رسولالله صلىالله عليه وسام
انما
ّتجكلا
سلا
اىذنللتوراة وا
| فى شى هذا مارزقنى الله رهسنولالله رزقا فسوادل.ذىلنوفس

وأغخيرت عا فنهمالصدقانى على ذلكوكانفاىلجلس رجحل عانى فقال ادعى هذاالرجلدعوى
عريضة لافضحنه فقام وقال يا على اسأل قال سلى شقها ولاتسأل تعنتا فقال أنت حملتنى

عزاًآ ويك ننيل :زيرك كاك زاغلن“ .قال رهاكنت :أعلن ريا !ل+اراء ,فقا كيف «رأيت, :قال بلردء
العبون مشاهدة العسان ولكن رأت القلوب محقيقةالاعان ربى واحد لاشريك لهاحدلاثانىله
فرد لامثل له لاحوبه مكان ولابداوله زمدن لادرك بالمواس ولاشاس بالقياس فسقط

اليمانى مغشيا عليه فلما افاق قال عاهدتالله انلاأ-أل تعنتا (وحكى) عن بعض الصالحين
اداززاق فالمنام ٠مزوةاالكرخئ جعصاابصر“>والءرش قد اشتغل :عن حوزاطنةوقصورها

فيلكالت لزان ماعنا رقا سعرووف لكر عى.ماك أشتاقا! الىالنه فأباله أن منظر البه
وهذااظر هناك ٠ن نانم النظر بالقاب فىالدنيا اقوله تعالى وءن كانفىهذه اعمى فهو
فىالا خرة اعمى وامااانظر باليصر ؤرالدنيا فلمالميحصل لموسى علية اد سلام لمصل

لغيزاءالالكام على !يكل قابلزة .نهالاماحصل لارل-ولله اصلللىه عليه وس وقدكانفى خارج
حدالدنيا اكذان فقوالعرش والعرش هانلعالم الطبيجى وهلاق اعالم الارواح ٠ واعلم

ان رؤية العوام فى مينية العام ورؤية الخواص فىمرضسة العين ولهم مراتب فىالتو-يد
كالافءال والصفات والذات فحلهد العاقل فىالترق هن صاسة العام الى م سة العين وهن

الاستدلال الى الشهود والحضور 8ه وفىالسماء رزقكم

اى اسباب رزقكم على حدذف

المضاف يعنى به الشمس والقمر وسائر الكوا كي واختلاف المطالع والمغارب التى يترتب
عليه اختلاف الفصول التى هى «يادى حصول الارزاق (كاقال الشيخ سعدى )

ابر وباد ومه وخورثشيد وفلك دركاريد ٠ تانونانى يكف ارى ويغفلت #ورى
هه ازنام له امش كادتة وفرمان برادر ه لاشزيك انضاك ساشدكه توفرمان تبرق

اوفىالماء تقدير رزقكموقال كسان يع علىدازلتسلياء رزقكم كقوله تعالى ولاصليتكم
وفى جذوع الاعخليلوومانوءدون 6همانلثواب لانالخنة على ظاهلرسماء السابعة تنحالعرش
قرب سدرة المهى اوارادان كل ماتوعدون منالخير والشر والثواب والعقاب والشدة

والرااى وغلره حكدن قوري الكياء ,هر اودواتينان كته شكيو يدت دراوجك زآوسزيان
جهارم است ٠ شلاولفقير امسالعقاب ينزل هالنسماء ونفسه ايضا كالصيحة والقذف والنار

والطوفان على ماوقم فىالاتم السالفة يه فورب السماء والارض  #اقسمالله نفسهو ذكر
دن فون امرالا يات
الرب لاه فى سان الترية بالرزق  8انه هه اوبازفاتوعدوق« ,اؤاماة ك
والرزق على انه مستعار لاسم الاشارة  9لحق 6هولاه راستست ٠ وفىالحديث ابىاان

نكم ان يصدق ربه حتى اتسمله فقال فورب الل وأقال .اسن )فى هت رالا .ب يلف
انرس 1ولالله علءه حاعادلسلام ل قال قاتلالله اقواما اقسمالله لهم بنفسهفلم يصدقوهاتهى ولو وعد
سك  0400130خسم

:

ل

>
©>
522
58581
رون_____2#-
مرشون
اللعش
الجمزءالسادس ووا

5

ا كفلل ازوشلكنه كر ساحل البحر الروعى
لهيركومينناالللمصشصرئهعص 5ةالة,الجمشىب أععليلههاالللللارورهى
أورممااط

مجواز .طولاو ض والستيماظع «والمنخ ص اللهعليهوسلممخطالة كني الاق يالى
قوله عليه السلام جاء الله من سيا واستيين شلساعة .وأشرؤق ينا لجال 4افاراق زائ وجاك

مكة وافلىقاموس فاران جبال عذ كورة فالىتوراة هنما بكر ابن القسام
ثى' الاوفى الانفس لنهظر
ل
(ففياقسى )ان  00آيات اذ
يدل دلالته على ماسيق تطبيق العالم الصغير بالتكبير فى اواخرحم السحدة عند توي

ابأننا اسك معما الفرديه منالهئات النافعة والمناظر البيةوالتركيبات العحببة والتمكن
املنافعال البديعة واستنباط الصنائ الختلفة واستدماع الكمالات المتنوعةوفىحرالعلوم
وؤىالارض

ا

ال

مرخ ابواع الحموان والا شحار

والجمال

والا.هار

وفى أأفسكم ابات لهم

مانتنْبالصنع الدالة على كال الحكمة والقدرة والتدبير والارادة فكون مخصيضا بعد
تعميم لان لون الناس مفماىالارض  56نه قبل فىالارض ايات للموحدن كدق وفى

أفسكم خصوصاايات لهم لان أقرب المنظور فيه من كل عاقل نفسه ومن ولد هونهماافى
بواطها وظواهرها هن الدلائل الواضيحة علىالصائع وفى شلها منهرئّةوحال الى حال من

وقتالملاد الى وقت الوفاة قال ديم

وهاحد
نعدللى ال

 4الويكل: .ب'ت لهابة #

*

وذلك لنإكال :ذوا؟ مجلاجه  7وككذا بروحه ولاعيرة كلمي الاحزاء والاعضاءومامن
عدد الاويصح وصفه بالوحدة فيال عشرةواحدة ومائةواحدة على ان كل جسم فهو
قناط
توي الى الحزء الذى لاتحزىوهواللقطةوكل لفك فهواماعن كك م

كالاتع اواتمطن

او سبع وقسعسلاهئرالتركببات الحروفية والفعلية وفىالتأويلات  2شاور ااهل
الاننئان نضلءاة جع صذا تَالحق ولهذا قال عليه للدم هن عرف شه فقد عرفريه

فلا يعرف احدنفسه ٠ الابسكالها وكالهاىأن تصيرصىء أ نامةمصقولة قابلةاتحلى صفاتالحق
لها فيعرف نشسة بالمرءالة ونعرف ريه بالمتحلى فباكماقال تعالى سارهم اياتنا فالا فاق

| وفى أنقسم <ق شين أهمانهالحق
حهان | أ حسن شاهد

٠ فشاهد وحهه ك0

ماست

ات

 0افلا تيصصرون يه اعبالا بتظد ون فلاسصرون بعين البصيرة حتىتعتبروا وتستدلوا الصنعة

لا(لكاشق ) استفهام ععنى اصرست
اعللصىائع وباللقسش على النقاش وكنذا على صقفااته
 030عت ا بد وعلامات كال صنعدرذات خؤة ”الما حدم اكفدد ول انق طلم
وان

ا

زاكر ابن انها غ5

هس

خود ند ودوصؤئحة و<ود

اثار قدرت

مطالعه

ايد حظط خودرا ضايعاداه تاقد رؤاز:زتنكاق ها
وت باه يايد
|

نارق را

اانو رجثم

خود

02
تجا وكا

ابوحان دلربابى .٠ مفكن محاك دواد راك نواز بلاد00
ود

حه

داق

.

فدف إنالونكبوا وال مانى
جوورا زر

 ١قو
االلااوايقى تعرآف 2ه قوم لصفانه وافعاله وه وقوله وى أنفسكم أفلا نيرون

اح

وتعرف

ال الواس)

مهفل جه

ويا

انان غلابماعة0

عور ف

خلا ع ن لقه حلق ا مع الود دل بانقل 1

| اوبكر رضوالله عنه هل فىمنها بارسولاللقهكاللها فبك يا ابا 3واحم ا الىالله السذاء |
ارال اصحابه بالتوكل فلمشتس علهم بشى ثلاثة ١
ْ ( حكى ) ان اليخ لبر

حلكسب بدوله هوالذى جعل لكمالارض ذلولا فامشوا
ايام ثقامل لهم انالله تعالىقدأبا ا

| فىهنا 5وكلوا منرزقه فخر ج واحد منهم فاعياه الجوع وجلس عند حانوت طبيب

انصرانى فعرف الطبيب جوعه مننبضه فأمص غلامه بالطعام فقالالفقير قدانتلى هذه العلة
اعون رجلا .قأص غلامه حمل الطعام الهم ومثى خلفه فلما وصل الطعام الهم قال
الشلل لانئان 2

آقيل المكافأة بالدعاء فدعواله فلما سمع الطس دعاءهم ,دخل وأسر

فظهر معنى قوله هلحجز لان"

اء احسان الطبيب التصرانى بالطعام

لو الإطان

الاحسان منعبادالله بالدهاء ومنالله شوفيق الامشازم ىلاها

شار قا ها ناهر ١الله

فمضنله املرمقامات والكمالات انه فها حق للطالبين الصادقين اذا قصدوهم مناطراف
العالم فطلم .ذا عيفوا قدرها والحروم عنم يعرف قدر تلك المقادت والكمالات فا

قصدوحم فىضا ف
الهم فذءة كرم هؤلاء الكرام حق التفقد والنصح فانالدين النصيحة
فاعهم عزلة الطينت والحروم عمزلة المريض فعلى الطبيب أن َأ الى المراض وردى سطه

>الضيزه لافاجله  وادوية تتنعه الى أن
وَيدَرافَ عاته وإمزفة :خنطا وتام الانحماق هنكل ج
ازيل بعرضةوتظهز حتة كذا قالتأو يلات التجمية يلوفىالارض آيات للموقنين يه الاسّان
بىكان

الايل روااضة على وجود الصائع وعلمه وقدرته وارداته ووحدته

ا
همث
ان ح
وفرط رحمته م

وج
حا
فالك
مدحوة كالساط الممهدوفها مس

للمتقلبينفىاقطارها

والسالكين فىمنا كبا وفها سبلوجبل وير ونحروقطع متحاوراتوعيون متفحرةومعادن

متفئنة وانها تلقح بألوان الننات وانواع الاشحار وأصناف الغار الختلفة الالوان والطعوم
والروا محوفها دوابمنيثة قدرتب كلها ودير لمنافع ساكاها ومصالحهم فىحممواعتلالهم
وقال الكلى عظات هانثار مهندم

وفىالتاويلات النتحمية مننااى دن تلاك الا يات انها

فل كن تق تكد" اللؤفن القارف شيل كرد عملتر كر ادوم أمتقك ماه أويم
برؤية اساحقدهالله اليه فلغنيته اعلنْقيقةومطالءته االحلقبتعفينرقةو اهل احقائق لاتصفون
هذه الصفة ومتها انها يلىعلها قذارة وقامة فتننت كل زهن ونورووود وكذلك العارف
انيرك هلقي أبعخلماء ولايترشح ال ناكسل ]كل واشيبية (زااكةة ومني ان ناكاقا خلا

سخا يترك ويلعامر لاله لاحتمل العمارة كذلك منالا ان له هذه الطرهّة همل فان
«قابلته هذه القصة لكقأاء البذر فىالارض السبخة انتهى قال ضرت الشباخلاكبر قدس ظ
سمه الاطهر ولاسذر

العم  1فىا لارض عمان ٠ لعنى

حَاق 17

هو عذاء القاب

وادوي كلت  3بعى الخنطة لالحسم وقوله فى الارض تمان لعنى ق ادن استعداد .هذه
الطوائف

الذين لادمدرون الحق ولا يشاهدونه

ارس ظهور حل

فى جمبنع الاشاء وفى حقائق النقى ايات أ

كاائه وصفابه فى
م ءاة الا كوان م ظهر

منالطور

بونى عليه السلام

ظ

اجزء السادس واللءشرون

ا

0

ب

١١١ 2ع

7

يله فيك لاصباح لها

افننتها قابضا على كدى 

قدعصتالعينبالدموع وقد يي

#

وضصتخدى علىسان بدى يي

واما لكمال انس وطيب روح  6قلوا
بي

شوالله“عنشا نصيرا عضى

الى

زمان الهوىفىالصىوالحنون بي

بيه

لاله محى الداد اللحا

بي

ظ للءين عند ارتداد الحفون في

واعم ازالله سبحانه امس نه صلىالله عليه وسام بأحياءاللإلىلان هذهالطرقة اقربطريق
ممالل للمقيل الصادق وما يطيقها الا المتمكن الصابر العابرمنكل عاق وفىالحديث فرض
على قيام الالى ولم بفرض عليكم وذلكلاانه روح العالم ومداره فكيف يكونالله ولى يل
سنفسه عاللىله متتكاسل وبتّكاسله رب العالم ويشتد <هل اهله م انالروح اذا ضعف

اختل المسد وقواه وهنهنا عرفت شدة نوعل الانقياءفىالعادات وكا

قرب الانسان

املنكمال اشتد تكليفه فاعرى هذا ( وبروى )ان الياس الننى عليه السلام أت اليه
ملك الموت ايقيضه فبك فقال له اتبكى وأنتراجع الى ريك فقال بلابكى على لبالىالشتاء
ومار الصيف الا<باب يومونويصوهون ومخدمونو لذذون عناجاة محبوبهم وانا رهين

(ال الحافظ ) دع
الثرات ار  2الله البه قداجلناك الى بوم القيامة ليك خدمتنا فتمتع ق
التكاسل تنم ٠ فقد جرى.ثل كهزاد را هروان جستست وجالاى وفىاموالهم حق #
اى تصيبوافر يتوجيوه على افسهم اى يوعندهواجبا عامهمويلزمونه قربا االلىهواشفاقا

دح الاباك

لدو  00اء قن بنع الز كاة منالاغناء بوجد فهم هذا المعنى

و

ولا يستحقونالمدح  8للسائل  خاجة المستحدى اى طالبالخدوى والنفع #و اروم »

اى ااتعفف الذى محسيه الناس عَنيا فيحرم الصدقة وفىالقاموس الحروم الممنوع هناخير
ومن لاغى له هال واالفمقرتدات 'أق االذى لمبوسع عليه فىالرزق  6و سع على عيره بل ملع

هجنهة الخير وفىحر العلوم وانا خصصه بالسائلوالحروم ولم يذكر سائر التحقينلان
ذلك

 -ىّ سوق

المفروضة

الصدقة

اذل

قوله عله السلام

ان فىالمال

ما

سوى

الزكاة

|هنالنفقة على الوالدين اذا كانا فقيرين وعلى ذىالرحم الحرم وما مجحب هنطعام المضطر
وحمل المنقطع وو ذلك وفىالحديث ويل للاغنياء من الفقر اء نوم القيامة شولون ربنا
ْ ظلمونا حقوقنا فيةولالله للم

| .مناحسن الاخلاق (قال الحافظ )
.
|
ا

جه دوزخى جه مشتى حاهذى

 ( 1وقال الشبخ سعدى

الوم ولاأبعدهم

:

٠ مدذهيهمه

<حه ملك

الا ” 3فلاءد ءنالاشاق وهو

ٍِ

ذفر طر قتست امساك

)

لويش ري كر

اززر وثم أراحقى برسان
*«

حش ار

وه 7

رت

موصي

در كوع عشق ,شوكت عا
(وفىالثتوى)

©

5 ١66ع

وو

سورة الذاريات

ركد «اقراد مدق كن ودعوى جاكرى

 0هست حَورشيد راه او ه حرف طونى هلله زلت نفسه
ظل ذلت نفسه خوش ٠ضحست

٠ مستعدان انا #هجعست

كرازين سابه روى سوى عنى ٠ زود طائى كردى ورهم كى
وقال الكلى و#اهد وبالاس_حارهم يصلون وذلك ان صلاءم بالاسحار لطلب المغفرت
(نتعار اهلنابل ) هذا جمونامع الكلم لانه شالتعار املنلبل اذا استيقظ |
وافلىحديث م

نمونمه مع صوت كذا فاىلصحاح وهذه اليقظة تكون مكعلام اليا فأحب النى عليه
البعلام  0ذلك الكلام  0وجلملا ولا بوجذ ذلك الامن استأنس بالذكر
ف(قال لااله الااللهوحده لاشريك لهلهالملك ولهالمد وهو على كل ثى” قدير البدلله
وسبحانالله واه ١كير ولاحوك ولاقوة الابالله نم قل اللهم اغفرلى اودعا) اىبدا

آخرغيرقوله اللهم اغفرلى ا(ستجبب لههذ)ا الجزاء متزتب عاللىشروط المذكورة
والمراد ما الاستحابة اليقينة لان الاحمالية ثاستة فىعير هذا الدعاء ولولبمدع المتعار بعد

هذا الذكركان له تواب لكنه عالليهسلام لبمتعرض له( قال 'نوضأ وصلى قبلتصلاته )
فريضة كانت اونافلة وهذه المقبولة القينية مترئية على الصلاة المتعقة لما قبلها وافىبر

الصحيح يلازلله السماءالانيا كل ليلة حين ست ثاللثليل فيقولانا الملك من الذىيدعونى

فأستجيب له منالذى يبألنى فأعطيه منالذى يستغفرنى فأغفرله وكان البى عليه السلام

اذا قام منالليل ,مبحد قال اللهم لك المد أنت الى و وعدك حق ولقاؤك حق وقولك |
حق والمنة حق والنار حق والنبيون حتى وتمد حقوالاعة حق اللهم لك أسلمتو يك
ا ركلك ولت رالك اعكيوك خاصيت واليك حا فت فاعفر ل عاقدمت وما
لحرت وسياروت وجاناعلت الت المقنح وإنت لوخ لاله الارأنت ولا حول ولاكرة

يل اى الالى أفضل قال لاأدرى الا ان العرش يبتر
الا يك قال داود عليه السلام باآجمنر
وقت السحر وبلهاتز العرش الا لكثرة محليات الله اما تلقيا وفرحا لاهل السهر وا
طربا “لناين المذنيين والمستغفرين فىذلك الوقتواما تعحبا لكثرة عفوالله ومغفرتهواجاته |

للادعبة فيذلك الوقت واما تسحبامن حبن لطفالله فىنحتته علىجبادء الا ين الهار ببن
منه مع غناه عنهم وكثرة احتاجهم اليه تعالى ثممع ذلك هم غافلون فنىومهم وهو

بتوجه الهم ويدعوهم بقوله هل منسائل هلءن مستغفر هل منانئب هل مناندم وقوله
قت
ولك
لل ذ
امث
عردوم ولا ظاوم واما تعحبا منغفلات اهل الغفلة سنومهم فى
ّرض غي
| شهن

وحرمانهم هنالبركة واما لانواع قضاءالله وقدره فىذلك الوقت من اخيرات وا'شمرور
والابل اما للاحباب فىاأس المناجاة واما لاعصاة فىيطلب الاحاة والسهر لهم فىلالم د

ااإغرطلأسفلواش لهف واما للاشتاق ,اوللفراق  5قالوا

ا

مسشرون
لساد
اا
اوزا

| (وفى المثتوى )
٠ برجهم در بم شب باسوز وناب

درد يشم داد حق امن زخواب

درد دها مخشيد <ق ازلطف خوشس ٠ تامحسم حمله شب جون كاو ميس

قآل دود بن رشيد :من احانمدا نالحسن :قث -للة:فأخذى[البردا مكنع امنالى زفتقت
فزأًيتقائلا ول يا داود امنا هم وأقناك فتكى علينا "ها نام داود بعد تلك الليلة ٠ روزى
اوزامكفت بمردفاش ىك لتنا اتانيه
حاكودئ بازبسساركنوان_اليحزقة ازإجهال ا
هدي دشت" يخي دكفت :نيتكر ذم كه اهراكن ديكر :مخاسقنال7تفالى (وخيون نْاحمِدوا
ىزكب نكرااة #بشاق :ياالدوكفيد
ما لمشعلوا ومن مخواهمكه ازان قوم باشمكه لبشائز | ج

بعد ازانسى سال كاز بامداد بطهارت از خفن كزارد ٠ قال الشبخ انومرو فىسبب

»يلتحافةتقولا ام األجغلفلةققوءوا إلى روككية رثكو ع تطى :اعطلزؤنلولغفز
لتوانته تمت ل
الذنب العظم فلما سمت ذلك ذهيت عنىثم لما حت الى وجدت قلبى خاليا حعبنالدنيا
فلما ات لقبت الخضر عليهالسلام فدلنى على مجلس الشيخ عبدالقادر الكيلانىرضوالله
قنه وجفلك أعلهير واكاك اتفنئ!اوللهازريت بأبهحت حمعاللهلىكثيرا املنخير هباولاسحار

هسحر السدس الاخير منالليل لاشتباهه بالضياء كال حر يشيه الحق
| هم يستعفرون ال
وهو باطل أى حم هم قلة نجوعهم وكثرة محدهم بداومون على الاستغفار فىالاسحار

كانم اسلقوا فىلللهم الحراثم ٠ وابن دايل آانستكه يعمل خود معحب لموده اند |
طاعت ناقص مامو حب عفان لشوادع واوا م 10مدد علت عص.ان لبشبواد

('وى ساءاالفعل علىالضمير المفيد لاتعخصيص اشعار با:هم الاحقاء بوصووا لا تَعْهًاركااعم
ْ الماختصون هلاسد أمممله واطنا 6م فهوق
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هدم الظرف

للاهيام ورعاية 0

ا

وعنالح_ن كانوا لاسناءون منالليل الااقله وربما نشطوا شدوا الى السحر ثم اخذوا
بالاسحار فىالا تغفار وفىالتأويلات الادمة يستغفرون منرؤيةعبادات يعملوما فىسهر هم

| الى الاسحار ممزلة العاصين يستغفرون استصغارا لقدرهم واستحقارا لفعلهم
عذر فصير خدمت أوردم 1

بدارم يطاعت استظهار

قاصبان اذاكناه تتوئه تكالنيا/خ عاررقان :الزعادت [ااعيفان
ار التقصير فىالععادة اوءن رؤبتها قلى يارسولالله كيف الاستغفار قال قولوا اللهم

فكل بوم مائة ممرة وفىالحديث انالله لبرفع الدرحة لاعبد الصالح فبقولاوياؤ
فقول بالاستئفار ولدكلك اى بأن قال رناعفرلى ولوالدى
ألدذماق الىالدءن لس هر روك

بالاحار

او افك الذين اذا

تيا 1عاد :

وفىبعض الاخياران :احب

ارأقات بأهل

الارض

ع

فكب

فصسر كت و 3عنم ) والالحافظل (

ههكاج عاذت  5خدداداد حافط

1

ازعكنعاق

ُْ وورد سعدر فى لود

(قال )
و

ج© 2م٠6 2ه
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واقئف عمى غردة تكد اندراه ٠ تارهيوان براهئمابى عق ريد

|فللرشد اذا لابد منه فانالمريد ضميف والشبخ كالحائط المستحكم ك(اقال الشيخ سعدى )
مربدان زطفلان شو كرو

مشام حو دبوار مستحكمند

( وقال الصائب )
فلاف دتو ندارد مرى أزواكان اه لت ببران أحُوا  1مزل سبد
نسألالله سبحا نه أن بدلنا على ساوك طرفّة وتوصلا الى جنابه بتوفيقهانههوالكرمالرحم

االمتقين  #عنالكفر والمعصية والمهل والمل الى ماسوى المولى و المتصفين بالايعان
والطاعة والمعرفة والتوجه الى الحضرة العليا ِ#فىحنات * أى بساتين لاءرف كي

فالتكير للتعظم ومجوز أن يكون لاتكثير كافى قوله ان له لا بلا وان لهلغئما والعرب
تسمى النخل جنةهة وعيون » اى انهار جارية اى تكون الانهار حيث روما ونع عليها

أبطارهملاانهمفها وعن سهل رضوالله' عنه التق افلدنيا فى جناتالرضى ايتقلب وفىعيون

الناس يسبح وقال بعضهم فىجنات قلومم وعيونالحكمة فى عاجلهم وفى جنات الفضل
وعيون الكرم فغدا تحلى ودرجات والوم مناجاة وقربات  9اخذين ما انهم رمم ه

حال اهلنضمير فاهىار قااىبلين لكل ماأعطاهم منالثواب راضينءه علنى «منى ان كل
مأعطاءه) حدن عرشّى :متلق بالقول:لنسن :فيه مائرد لابه فئغانةا الِودة ومنه قولهويأخذ
الصدقات اقبىلها وبرضاها قالبعضهم اخذين مانااهم ربهماليوم لوب فارغة االلىلهمن
ان التلافة وهنا اعدو نومايعطيهم رمم فالىنة من فنون العطاء والرفدثم اعسلتلحقاقهم
ذلك بشوله ههاكنهامنوا قبل ذلك ه قبل دخول النة اى فىالدنيا هق محسئين كانواقابلا

املنلبل ماوجعون  #4الهجوع النوم بالليل ندالونهار وميادمةن لتأكد معنى التقليل فانها
تكونلافادةالتقلئلكافى قولك| كلت| كلاماوقليلاظر ف ومهجعون خب ركانوا كااىنوا بحعون
فىطائفة قليلةمناللبل اوصفة «صدر محذوف اى كانوا محعون وما قليلا من اوقاتاللبل

يعنىبذكرون ويصلون ك١ثرالاالى وسناءون اقله ولا يكونون مثلالمطالين الغافلين النائمين
الىصباح وقال بعض أهل الاشارة فايشهارة الى ان أهل الا--ان وهم أهل الحبة
والمشاهدة لابنامون بالللى لان القلةعيارة عنالعدم ومعنى عدم نومهم ماأغار اليه اصلىله
عليه وسلم هاللهعناوملم غادة قن ييكوان افلعنادة لامكون ”ثاثا قل نزلت الآاية فىفشأن
الانصار رضىالله  7حك كوا لاون ف مسحدالنى عليهالسلام م عضنون الى .قا

هما مان اهنا شاع والحذاءا بالتتاعة١.لاوامنة.لأؤ قااللكاشق) :اسه نانس تك اخواب
لكرتيد ئنا لقا اتحقي اذا عرد نواد اوواقك ثرا دراز! كقييدندى  "5وعن عفر
المغرب والعشاء <تى يشهد العشاء فهو مم وعن انى

بن  1اه قال من ل بوجحم0
الدرد اء رخىالله عنه قال سالت ردولالله صبىالله عليه وسلم اى صلاةالليل افضل قال

ففنصف الايل وقليل فاعله ( قال بعضهم )
ك 0اندر خواب غفلت يافت بليل صد وصال ٠ خفته نابينا بوددولت بسسداران رسد /

الجزءا لسادس والعشرون
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لع :قاذا/انا .جبالس متكقانى 1و+لفتفول الحا قنعتختامتمتكؤانعففول “ززاقامعاكيذ الى
فيا جرى فقامت الصلاة وصلىالناس فصابت معهم ولميكن لى شغل الاالفى لاع فهفلما
فرغتنعت زو« فاؤانة قذرذ خن نعل “دوت هالتفت الى/اؤقالا .بالتهال 16أنكأماأشت #ها رابك
قلت كلاسالياب بر حمكاللهفنظرت الباببعينه لفحوت القصر فنظرتالنخلة والمطهرة والحال

بعمنه والمنشفةٌ مبلولة فقلت آمنت بالله فقال ياسهل من أطاعاللهأطاعه كل ثى” ياسهل

اطليه تجدءفتغرغرت عيناى بالدموع فسحتهما وفتحتهما فلم أرالفق ولاالقصر فبقيت

متحسرا عملأىفاتنى مهنماخذتف العبادةط ألونكه االكىفارفيقولون لإايانابلودمين»

يحذف المضاف مناليوم واقامة المضاف اليه مقامه فلابرد ان ظرف

الزمان لاسّع خبرا

الاءعنالحدث وفىالنظم أخبر.ه عنالزماناىمتى وقوع بوءالجزاء لكن لابطريق الاستعلام
حقبقة بل بطريق الاستمعحال استهزاءههبومهم عاللىنار يشتنون4ه جواب للسؤال واستصب
بوم شعل مضمر دل عليه السؤال اى شّع بومهم علىالنار محرقون ويعذبون ا ماشئن
الذهب بالنار شَالفتنتالشىاى احرقت خئه لتظهر خلاصته فالكافر كلهوخيث فبحرق كله

وككون أن كون بخخيو اممخذا خكناوق نا نندوا اون ناخ واالفسب الاساقله »:ال “ون لاهنكن
© ذوقوا فتنتكم 6ه اى مقولالهم هذالقول اذا عذنوا والقائل خزنة النار اوذوقواجزاء

تكذيكم كافى قولهتءالى ثملمتكن فتنتهم اكىفرهم امدابه ماقبته قال الراغب اصلالفئن

ادغالالذهب:النار لنظهن جود من راءذنه اويستتمل فىادخال الانسنان انار “وقولهتعالى
ذوقوا فتلتكم اى عذابكم وتارة يسمون ماحصل منهالعذاب فدستعمل فيه محو قولهثءالى

ألا افلىفتنة سقطوا وتنارةفى الاختبار #وقوله وفتناك فتونا و هذاالذى كنمنه تستعحلون»ه
حلة من ميتدأوخبرداخلةنحتالقول المضذر وهذا اشارة الى مافى الفتنة من معنى العذاب
اى هذالعذابٍ ماكتتم ت_تعحلون به فى حياتكم الدنيا وتةولون متى هذا الوعد بطريق

الاستهزاء ويجوز ان يكون هذا بدلامن فتنتكم بتأويل العذاب والذى صفته وفيه اشارة
الى أهل المكر والدعوى الذءناستبطأواحصول المرام فسألون ايان بومالدين وهم فىظلمة

لل الدنيا مستعحلين فىاستحباح هارالدن فأجانتهم عنزة الجيروت اعلنكبرياء والعظموت
يوم خم على نار الشبوات يفتنون بعذاب البعد والقطبعة يعذ.ون ذوقوا عذاب فتنتكم التى

قطعت عليكم طريق الطلب هذا الذى كثتم به مملون مانلطلب وتسستعحاون الظفر
بالمقصود ٠ قال الشسيخ ابوالحدن الشاذلى كنت انا صاحىلى قد أوسا الى مغارة نطلت
الدخول الىله وأقنا فها ونقول بفتح لنا غدا اوبعد غد فدخل علينا بومارجل ذوهية

علمنا انه من اولاءالله فقلناله كف حالك ققال كف يكون حال من شَول فتح لا غدا
او بعد عد ياشس ل لاتعدين اللهلله فتيقظنا وسنا الىالله فبعد ذلك فتح علينا ففيه اشارة

الى كتارلاستعحال فىطريق الطلى والى الاخذ بالاخلاص والى العمل وفق اشارةّالمرشد
الفيض و الود واماالع ل بالنفس فيزيد فى وجودها
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سووة#الدارئيات

كا قال تعاللى فىشهادة المثافقين لكاذبون فالخراصون الكذايون المقدرون مالا سحة له
وهم اصحاب القول الختلف كأنه قبل قتلهؤلاء الخراصون فاللام للعهد اشارة الهموعن

مجاهدهم الكهزة ل الذينحم يهلفظهممبتدأوخبره قوله  فىتمرة 6همنالجهلوالضلال
تغمرهم وتغشاهى .عناعس الاخرة قال الراغب أصل الغمر ازالة اثر الى" ونه قبل
للماء الكثيرالذى يزيل اثر هله غمر وغاص ويه شه الرجل السخى والفرس الشديد

بواسسوسس
كد

|العد وفقيل لهما غمركم شها بالبحر والغمرة معظم الماء الساترة لمقرها وجعلت مثلا
للجهالة التى تغمر صاحما والى تحوه أشار وله فأغشياهم وقلى للشدا بد غمرات قال
تعالى فىتمرات الموت وقال الشاعس
ير اضدقواءو للكن غلرق الاعر ني
اوقلع العولة كي جناررق
هه ساحون  6خبر بعد خبر اى غافاون ا امروابه قال بعصهم الغمرة فوق الغفاة
وللسوو دون العيات قل الراغب*البنهو خط :غعقولة 'وذلك/ضيرناناجدغاران لايكون
هالنانسان حواليه وزولكاام قجزون وانانا.والثاف أن كوو مواا ركو رقررع دزا

> طظهر فته منيكر اموز قصما الى يفمله ,فالاوك رمعفي عتعدوالثاق ماخوذ 8.وعلإلثاق
ذم الله تعالى فقالالذين هم فىنمرة -اهون وفىكشف الاسرار الخراصون هم القتسمون
الذين اقتسموا عقابٍ مكة واقتسموا القول فىالنى عليه السلام ايصرفوا اللاس عن دين
| الاسلام يعنى :ان اهل مكة أقاموا رجالا على عاب مكة يصرفونالناس يعنى بوقتورود
رق
دليك
قواقل برعقان مكة نشستندى وهر
كنتندى ومرد مايرا از
حت

مصطقى عليه السلام بالاسدة وروده ددوع

شريف وى بادزاشتندى

حتقعالى ابشارا لق

.٠ 3

لا ية اشارة الى يك
|قال ابو اللليث شنهم بنيايد شولهم وويرجع ومعم ملناير جع وافى
الدعوى الذين هم فىحمرة الحسبان والغرور وهم ملعونون اى ٠طرددون عن٠قاماتاهل

الطلب فابه ليس لهم طلب ولوطليوا الوجدوا ما وجد أهل الطاب قال سبل رضوالله عنه /
نوضات فىبوم جمعة فضيت الى الجامع فىايام البداية فوجدته قم امتلا بالناسوهم الخطيب |
| انررق امبرو فاضات الاددبة1نازل +١عمطة,زقاب الناسن إخبتى إوصات» الى :الصف «+الاروك

| لست فاذا هو عن عينىشاب حسنالمنظر طيبالرآ نبحةعليه اطمار صوف فلما نظر الى |
| قال كيف دك ياسهل قلت مخير أصلحكالله وفيت متفكرا فىمعرفتهلى وانا لأمعرفه |
فبيما أكنذالك اذأخذى حرقان .بول فا كرى فبقيت على وجل خوفا ان أمخطى رقاب |

:اوال باشل تيد ل لدشزتئان تال قلت باجل ).
الدع وازيسجلبيت 8يكن لى بسنالاةفالتفتة الى و
فالحق الصلاة قال فغمى |

فزع احرامه معننكيه ففشانى به قنامل اقض حاجتك واسرع
| على وفتحت عينى واذا بياب مفتوح ومعت قئلا بول ل الباب رحمكالله فوطت واذا |
أ
|

| شصر مش-يد عالى اليناء شاع الاركان واذا خلة قاعة والى جنا مطهرة تملوءة ماء ا<لى

| مزالشهد ومهنزل اراقة الماء ومنشفة معلقة وسواك فحلات لياسى وارقت الماء ثم اغتسات
|

وششفت بالمنشفة فسمعت سادنى فيةولان كنت قضيتاربك فقل نعمفقَات نمفيزع الاحرام
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الموءاكادس والعشرون

تهنا"

بوم القيامةوم امعنتبر يذلاك عادفيع ملنطر ]اق لمعتواترداكموةربالصيرة

أشار وله ان و 0السموات والارض الى قوله رسا .ماخلقت هذا باطلا وعن ابن

عباس :رذىالله غنهما ذ ةا الحنئنالمستورئ ,م درسان ازإابنعمرورخئاله_عمماهل ١
دو كد يكاندد اونكم يهب أهل
ميكتدكه .صراد اممان هفتم ١بالعوقصنة تان

مكة « لنى.قول مختاف »* فالقرءآن اى متخالف متناقض وهو قولهم انه شعر وسحر
يفامة فانمن!لناس
وافتراء وأساطير الاولينوفىالرسول شاعى وساحر ومفتر وانلونق و

مقنطع القول بأقرار ومنهم من غطع القول بأنكار و«نهم بهقنول أننظنالاظناوهذا
املنتحير والجهل الغليظ فيكم وفهذا المواب عاعد إكوزنمالمتكعنانة عن الاستوادمك
عن

يلوح  4ماهل

الضداك

ان وول التكوروة لايكون

«سةويا

اا

مو

منافض

حتاف

.

ول الفقير لعل الوجه فىهذا القسم ان القرءان نازلمز البماء وان لنيوة رامن ,موار
فاخهتملفوا فىهذا الام السماوى وظنوا انه 9أذضى ختافن :ولس ,كذلك رفوالا ية
اشارة الى سماء القلب ذات الطريق الىالله انكم ااالطالون الصادقون لفى قول حتلف

فىالطلب فنكم مينطلب منا ماءندنا كمانلات القربات ومنكم ميطناب منا مالدينا من
العلوم والمعارف ومنكم عينطلا م.م صفاننا فلو استقمم على الطرقة ونيم ملازء.ين

فيطلبه ليلغ كلقاصد مقصده هق يؤفكٍ عنه منافك 4ه َال فعكنه يأفك افكا صرفه
وقاءه اوقلبرأه كمقا اناموس ورحل -قافولكمصروفع عن الح إلىالناطل  6قالنمردات
اى يصرف عن القرء أن 'اوالرسول من صر ف اذلاصرف أفظع نة وأغدد.فكانه لاعدرف
بالنسية اله يعنى

أن تعر ز
مفصدر

أفك للدقيقة وكلة من لاعموم فالاءنى كل م نانصف

المصروفية صرف عنه ويلزعه يعكس النقيض كل دن لميصرف عنه لمصف

محقيقة

نلك الحقيقة

فكان كل صرف يغابره لاصرف بالقياس اليه لكماله وشدته وقال بعضهم يصرف عنه
 7-2فىعلٍاللهوقضا 72:و" بضكه درعم خداى روم باشد ازاعان بكتاب .وبيغمير
هانبنه مجر ومست

دلهاهمه محزون وحكرها خوئمت ٠ ناحكم ازل درحقهىكس جولست

وفيه اشارة الى ان فىقطاع الطريق على ارباب الطاب لكترة فن يصرفه نعطلبه قاطم
هن القطاع مانلنفس والهوى والدنا وزيها وشهواما وجاهها ولعما فصرف ققد حرم

متنمناه وأهلكه هوه كا قبل نعوذ بالله نالور بعد الكور وينادى عليه منادى العزة
ظ وك مثلها فارقتها وهىتصفر ف قتل الحرادون  #دعاء علهم كةوله قتلالانسانما| كفره
| واصله الدعاء بالقتل والهلاك نم جرى جرى لعن وقح والخرص مدير القول بلاحقيقة
ْومئه خرص

الغار  6شد برها مثلا هدر

ماعلى اللخل من الرطتب عززا وكل قول مقول

عن ظن وتحمين هال “له.خرص سواء كان ذلك مطاهًا للثى” االوفاله منحءثان صاحبه
 :لمهله عن عل ولا علية ظَنْ ولاسماع بل اعتمد ره على الظن والتخمين "كل الخارضض

ك(اقال )
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©#ان مانوعدون لصادق

سورة ق

جواب للقسم وماموصولة والعايد محدوف اى انالذى توعدويه

املقبعك» لحان واالفثوان لدعا الضاؤقا#ديمق' اعليله :راس «ودرطةة الك

ودران هيج خلانفىنسدت قااللفاىرشاد اوولصوفءدبالصدق كو صف لعيشة بالرخىفىان اسم
الفاعل مسئد الى المفدول به اذا الوعد مصدوق والعدشة مرضية وقال ابن الشيسخ اى لذو

مدق ع
*لج االنثاءالنطب "كتاح لان لوعو الالكون ضادانا اللطانق ها الوعداو مود

أن تكون مامصدرية اىوعد؟ او وعيدم اذتمحوتمعلدون أن يكونمضارع وعد واوعد

والثانى هو المناسب للمقام فالكلام مالعنكرين  8وانالدين لواقع * اى وانالجزاء على
الاعان لاصف كاي لامحالة فان م
قندر على هذه الامور الديعة الَْالفَة لمقتضى الطيعة

فهو قادر على البعث الموعود قال بعضهم قد وعدالله المطبعين باللنة والتاثين بالمحة والاولياء

جمنط
وأ
بالقربة والعارفين بالوصلة والطالبين بالوجدان "م قال
دلين
نىى

وع
ودالله واقع

البتة ومن اوفىبعدهمن اللهواوعدالفاسقين بالنار والمصرين باليغضاء والاعداء بالبعد والحاهلين
الغافلين بالفراق والبطالين بالفقدان قال بعضهمماالحكمة فامىلعنقىسم ءن الله تعالى فانهانكان

لاجل المؤمن فالمؤمن يصدق بمجرد الاخبار منعير قسم وان كان لاجل الكافر فلا فده
واعلرأاى اف لقان نزل بلغة العرب ومن عادتها القسم"اذاأرادتأنتؤ كدأومراالحكم

فصل بالنين اما بالشهادة واما بالقسم فكرذالل فىكتابه اللوعين حت لابق لهم ححة فقال
دا الا ولا أككىنالقسم الا باسم معظم وقد أقنماللا تفقثةق القرأةأن وخسلة مواضع

والباق منالقسم القرء الىقسم مخلوقانه كافىعنوان هذه السورة ووه والتين والزيتون
والشافات'والمتسة واللال والضنئ «وغردلك فان' قلك ماماتكمة فازىالله:تغالى قد أفقلم

بالخلق وقدورد النهى عنالقسم باغليرله تعالى قال فىترحة الفتوحات حذركن كه بغير دين
تارشح دوك اسواكدر ليطا بو ار حنين باشد از دين اسلام بزارم ودرين
صُوَرَتَ ازهر احتباظط ديد ااعاناواكلهزة"امغاواطرت ااتكا« كني يفير الله خنوركدن يواكيد

انتهى ٠ قلت فنه وجوه الاول اله على حذفالمضاف اى ورب 'الذاريات ورب التين ورب
اشر الاق انا
تلعرب
ع كا
ظنت
م هذه الاشياء وشسم ما فنزل القرءان على مايعرفون
كرون با يعظمه المقسم اويحله وهو فوقه والله تعالى لدس دُى فوقه
تالف اولام«

فاقسم نارة نفسه وتارة بمصلوعاته لانما ندل على بارى” وصائع حكم وقال بعضهم القسم

بالمصنوعات إستلزم بالصانع لان ذ كر المفعول يستلزم ذ كر الفاعل اذ يستحيل وجودمفعول
بغير فاعل وقال بعضهم النله تعالى شم عا شاء خ
لقه ولس لاحد ان شم الا باللهوقال ٍْ
من

بعضهم القسم اما لفضيلة اومنفعة ولا نلو المصنوعات عنهما ف والسماء ذات الحبك  8جمع

ارق
الكقاة ازاققجتك كيال نواترارونملزقة ارسق ةادا للاكطك" الطؤا نو اى «الط
الكورطكة الو هلا لفاك اكوا كا والشترالالق»وندليكياالنظارؤحؤاسل بارا

|

قارف ون الرتضة لذن "لمانو فالقناض* اتمصنورأقنا/الطر؟! تق :الفماوسلة
اد
رمن
انو
نيك كا لطرلاهلوبو بااوللقابهالكيكطان مز عن كل زشىالله نه" ازالشياء متع

١

الجزءالسادس والعشرون

لش سه

يدر ]أ 'الارض!اابليةللمانئكة اجمرزكيلائ
ويل

سرافل وملاة درت علي الام

:

شري عالىمنود والرياح وميكانيل على القطر والنبات وملك الموت على قض الارواح

واسرافيل يبلغهم مابؤمون به وأضافهذه الافعال الىهذه الاشياء لانها اسبابٍلظهورها
كفؤلة تعاللى خبرا عحنبريل لاهب لك علاما كا واعا الله اهلوواهب الغلام  3ا

كان جبريل سببظهوره أضاف الهبة اليه والفاء لترتيبالاقسام ها باعشار ماسهامن التفاوت |
افلدىلالة :علكال القدرة :يَعنى "االنمقضود ,من الاقسام .ها أظاهى| اهو بناأكد الحلوف عليه
وهوالبعث وكونه محقق الوقوع والمقصود الاصلى تعظمهذه الاشياء لما فبها املندلالة على |
كال قدرنة 'فكون اافلمع استدلالا علنّ الحاوف غله فكا نهقبل فنا قدّر على "انشاءهذاء |

الاشناء :الا هدر على اعادة .ماانشأ اولا كقولالقائل لمن أن عَلهاولنى] رمت لكرة
انى لاأزال أشكرك انى بصورة القسم الدال على تعظم النع استدلالابه على انه مواظب ,
لشكرها فاذا كانكذلك فلمناسب أن هدم ماهو أدل على كال القدرة والرياح أدل عليه
النسستدال »البح الكون الرباح الكابالها :والتتحك لتزابة ,ماعيها( وكا -متافتها وإرقة

حاملها الذى هوالرم أدل عليه منالسفن وهذه الثلاث لكونها منقبيل المحسوسات أدل
عليه من الملائكة الغائين عو امسن لانه كلام هانلمذكر فرعا  72وجود منهو غائب
عالق فاذ م الاعتدلال .وقال ستعدى :المفق فىبيان التفاوت المذكورفاما عاللىتتزل

كا فىقوله عليه السلام رحم الله الحاقين والمقصرين بأن مال الرياح أظهر فالدلالة على
ال

العدورة من السيحت 00

مخ الشف

والثلاث دن الملائكة |الملمجمة لانه كلام م الاحد

وامكن أن متكراها افلكنرق تله اظه تا هو دوس “علا احتاراة ماي اللكقي
لاما غك الزاق-واالقوك] بأ نكاما ابخرى 1د عكلال القدرة مما قبله ولااعتبار بنأكار
لمانعبرة به فالمقسمات يدل على اقدار الروحانيات مع لطافتها على التصرف فاىلسمانيات
2:

ا

-

عع

9

| العحببة محنمل الاثقَال مع خفة الحامل ورقة المحمل وقطع المسافة الشاسعة فىزمان يسير
|النارية والارضة ونا عناق هنالاثارالعلوية ولام الا بواسطة الرياح وعايك بالتأمل
| انتهى ٠ بول الفقير سرالترتيب هو ان الرياح فقوالسصاب الماملة للمطر وض فوقالماء

لاسص
إانلاكلى
ااهل ار وهو» قوق الاؤاقك الظلاهق ءاثر قداسأللاتكة فوا فأغار ذ
مويل

من السماء  4 7-1فىالارض اا يظهر مجنانت

العلو وهن ذلك وقوع البعث

:ان قادرا عاللىبعث
ظ نمالور فن قدر على اطهار الا نارفىالارض بالتأثيرات العلوية ك
| للانه.عن الاجعاز#اللإوستقايضا واه اعلوفيه اشاؤة بهن يوّل قانلللافكة المقربوناتفقد
| لااهلوصاة والقيام بانواع من الاهور لاه لهذه القصة فهؤلاء القوم يسالوهم عن حوالهم |
هل عندهم حير دن قراقهم و وصالهم وهولون

0

بربكما ياصاحى قفالا

بي

اسائلكما عن حالكم فاسالانيا

د

ان )
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| وقال بعضهم المراد بالذاريات النساء الولود فاجن يذرين وهو بِشم الباء عمنى يذرون | .
هَول

الفقير دن

لطف

هذا

المعوى

جاو زه

لافظط

اعكاماات

والخاريات

عح

ا

من

وجوه

ا

الماعلات النساء الحوامل وفيه بان لفضل الولود على العقم كا قال عليه السلام سوداء
ا ولود خير دن حسناء عقم ودل لفظ الدودااء على لكاذة الواود كسواد الححر الاسود فأنه

| الاننانةالكانك وهو 6و المضدر للافعالوا 3لامد وه وو الانان الناقضد لايصل 2الاءلان  5تكون ١
اابة يستدل مها كسار الايات التكونة ومثاله لفظ اا فانه للتأكد والمصرلاغير وذلك

اعتدار الكت عنالعمل قافهم  الاشارة فا
8لحاملات وقرا  6الوقر بالكسر امم لما

وقرآى تحمل والمر ادهنا المطر و وقرا ءذعول الخحاملات والمعنى فالسحب الخاملة للمطر
وبالفارسية يس برداريدكان باركران امت ابزتهااكة ساريد ر
(وى ) عخنالد بن معدان قال

اق" فىتطلنةا شيكرة من الستخاب:فالسلواء:التى.نضحت حمل المطزا والسضناء الت" لتحامل

1ه تكفا لطلاجاليةيه خزطانرداؤ ل
لورالالزلا شناالمطرهاامطابداملناراض :وك
| الحسن انهكان اذا نظر االلىسحاب قال لاحاءه فبه والله رزقكم ولكن محرمونه مخطايا كم
واعمالكم :وعن -عكرامة قال متزال
أالله .من السماء قطرة' الا-انيت ها فىالارض ,عشية

اوفىالبحر لؤْلوْةَ وفىالمطر حياة الارض فكا تنهروحها كوذا فىالفيضالالهى حماةالقاب
والروح وفيه اشارة الى ان سحاب الطاف الريوبية تحمل امطار مساح الالوهية فتمطر

على قلوب الصدقين ِفافلخاريات يسرا  #يسرا صفة لمصدر محذوف اى فك_فن الخارية

افلبحر جريا يسيرا اى ذايسر وسهولة وعن ابن حمررضىالله عمماقال البحرزق سدملك
ليمغفل عنه ولوغفل عنه الملك لطم على الااوعن يتى دوياءخي دالت :ارسق :قوشتة نافك

| عنى شودازوىفرشتهوا كر غافلشود بر كند زمينرا وفروى كيردوافىديت لاإركين
ْ حل البحر الاغازيا اوحاجا اوهعتمر فا
ننحت البحر نارا وان نحت النار مرا وان نحت
الكحِن لازنا واقال! #كلدة »امامل البلة+الارو لحان تشبرافك اخل: :الخلائق !افتقؤل اعارب اثذن.النا |

|:حى ترق الخطائين شدأمها اتعالى بالسكون فتسكن .وسأل .سليان بن .داود عابهما السلام
عن ملك اللحر فخر<ت اليه دابة ن
مالبحر ك 5شمل .هن حيث :طلعت الشمسن .حق

انتصف الهار تقول هذا ولما مخرج نص بعد فتعوذ بالله املنبحر .ودن هلكه يعنىبرسبد
سلهان .نداودازفرثتة بحر بس ببرون امد بسوى وى جانورى ازبحر بشتاب ازان زمان
كه ١ فنا

ريك

احم نيال كضة

هنوز

 -من ببرون مده

(صرع بدنمناه"كرفت ساهاق

| يدا ازبحر ازملك وى ٠ وفبه اشارة الى سفن وجود الحبين المحوبين شراعها مرفوعة

|

ظ الى مهب رياح العناية فتحرى مهافىحر:التوحيد على أيسر حال  8فالمقسمات اما | #

ظالام واحدالاهور أريد به معنى .الهم وهومتصوب عاللمىفعولية والمراد بالمقسمات الملائئكة
| وأإراد جمع المؤنث السالم فهم تأويل الججاعات اى فاملائكة التى القسم الاهدور مالنا٠طار

والارزاقوغيرها وفىكشف الاسراز هذا كقوله فالمدئرات اميا قالعبدالرحن ,زسايط أ

الاذءالترد قنراولسعترون

<11١ 25 ©هه

هىمقامها والتقدبر والرياح الذاريات وذروة :مصدر,داملة:الذاريات :يقال .ذرت ليخ العم
| ذووا وأذرته أطاريه وأذهته قال فىناج المصادر الذرى داميدن ٠ والمراد الرياح التى
يدرو الترات وعيره ودانه را ازكاء حنالكتفت م فى لفسير الكاشىروى  11135الاحمار

قال لوحدس اللهالر.ع عالنارض ثلاثة ايام مابق على الارض ثى الانتن وعنااعوام ن
حوشسقال مرج المنوبدن النة فتمر على جهم فغمها منها وبركانها ..نالمنة ومخرج الثمال
ؤتاخذ معنىرف ع تعلو ع ارواح الصدشين وعن عبدالله بن ث_داد قال ان ارح
| قال هاحت رع كادت دفن راجت مشندها فقال عليهالللام هذه دع |ازسلت اوت

منافق فقدمنا المدينة فاذا رأس مرنؤس المنافقين قدمات ( وروى ) عن علىرضىالله عنه
ان مسا كين الررح نحتاجنحة الكروسين حملة الكردى فيج من كة فتقع بعجلة الشمش

نمميج منتجلة الشمس فتقع برؤوس الجبال فتقع افلىير فتأخذ الشمالوحدها مكنرسى
شىكل مريع مستطيل وخلفها
بنات النعش الى «غرب الشمس والنعش اربعة كواكب عل
ثلائة ك'وااكل»تنسدى البنات وثى الذتؤ رادها من عفرو الشمتن«الى مطل .سول
وتأتى الجنوب وحدها من مطلع سهيل الى مطلع الشمس وتأتى الصبا وحدها من مطلع
ذده ولاهذه فىحد هذهقال ١بنعمر الرياح
هخذلء فهىح
الشمس الىكرمى بناتالنعش فلا تد
عاناريع مماعذاب واربع هنا رحمةاماالرحمة فالااشرات والمشرات والذاريات والمرعلات

واما العذاب فالعاصفات والقاصف والصرصر والءقم وأراد ابن عمرمافىالقرء ان املنفاظ
الرياح وعزانى امامة رضىالله عنه قال قال رسولالله عليهالسلام لببيئن قوم منامتى على
اكل وشرب ولهو ولعب

ليمسخنقردة وختازير وليصبيناقواما مناءتى خسف وقذف

باتخاذهم القيان وشرمم امور وضرمم بالدف ولبسهم الحرير واتنسفن احياء منامتق الح
كا نسفت عادا مافىكتاب الامتاع فىاحكام السماع والنسف بكرندن بنا وكياه وداميدن
جزى ٠ وفىالاإيةاشارة الى الرياح الصبحية محملى انين المشتاقين المتعرضين لنفحات

الالطاف الى ساحات العزة ثم تأتى تسم نفحات الحق الى مشام اسرار الحبة فيجدون
راحة هنعلمات الاوعة وفىمعذةه الشدوا

يداع

اواولا طخ دى الزيالق لاني

5

واسألها مل السلام اللكمو

يناذا عباتن رسك لوا
5

فان هى نوما بلغت فاجبى
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ق(ال المولى الجاعى )
نسم الصبح زرمنى ربى يجدو قلها .٠ كمهبوى دوست )1ا2ند ازان بكايزء منزلها

و(قال الكمال الخحندنى )
كا زوهس ربا تسوفج مالاورددحة ١تمل مان انين ناوي كخاواووة
خدتة لما «#اإن أزتاك,مقتالجاوبة#توبياة اوراد
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2٠.تكلفات

البنان> ص قال بعض العارفين الله تبه عليهالسلام أن دك الحاشعين

عمظنمته والائفين من كبريانه بالقرءان لا* م اهله وأهل القرءان أاهللله وخاصته

| هم يعرفون حقائق الخطابٍ بنعت العبودية وهم بالقرءان يرتقون الى معاد فيرون الح /

بالحق بملحااب ويصعدون بالهىالابيد وقال احمد ابن همدان رحمهالله لاسّعظ عواعظ
١العرإمران الا لحائفونعلىامانهمواسلامهم وعل
نىفكل
س من انفاسهم وقال بعضهم اما

يؤرالتخويف والانذار والتذكير فىاخائفين فاما لمانخاف فلا شحح فيه ذلك وطير
السهماءعلى اوكارها هَعْوقال بعضهم وما أنتَلهم جار مذاخطات معالقاب تع مماأن

على النفس وصفاما عتسلط بنفس_ك الاسا فد كر بالقرءان اقىابئدّق معانيه وحقائق
اسراره هننحاف وعيد يعنى بعض النفوس القابلة نكر القرء ان و وعيده فانه لس كل

فس قابلة له ق(ال الشيخ سعدى )
دواخيةنازتنت هكين ولمل سام زان ه"زيكسش',ثوااناقيت رفعل نيك
لكمو واه تداز دز سير نوداء  7ا
شحو رانو
لن م
وع
دلا
الم
الز وعظننك ٠ شقايق  ساران .ترود زنك

تكوشثنتزؤيذ كل ازشاخ بيد :نه.زنى بكهرمابه كرد.دسفيد
اتككابوكازى .أاو يراق ملامعالللت_دوزائديكازاسكان
توانباك كردن زذقكاء ابنه ».و ليكو اسايد اتشزتلك اسه
كان رسولاله عليهالسلام مخطب بسورةق 0

ا

عله 7عطغللجة عل توسوصا)

مالناوقات لاشمالها على ك
ذرالله

التقوس وتمكاتبه الملائكة على الانسان

نطاعة وعصيان ثم نذ كير الموت وسكرنه "نم بكذير القيامة واهوالها والشهادة على

لمق بأعمالهم ثما الذة والنار تم نذكيرالصيحة والنشور والخروج املنقيور ثم

بالمواظبة عاللىصلوات قال السيوطى فكىتاب الوسائل اول هن قرأ فآىخر الخطية الله
يإ
اغت
لبشبدل و الالسان ::ال به حمر بن عبدالعزيز ولزمها الخطاء الى عصرنا هذا وكان

الى عليه السلام هَراً ق وكان حمر بن الخطاب رضواللاعه قرا اغااالف #كمونوت :الى| .

فؤلةخعاراحتطك :ركان _عثان رارعقفان رضيزالل عند هوا اخن سؤارة النياه يلنتفتؤيك |
الآابة وكان على بن الى طالب رضوالله عنه هرأ الكافرون والاخلاص ذ كر ذلك ابن |

كوركاة قبل باراتالموت |
واتسا م
الصلاج .اوطفحيت مقو سيوارة وكعو إن علةناو
أفاقانه وغششياته كم فىحواشثىسعدى

المفى رحمهالله

ع سورة ق بعود ذىالالطر فاو اثل جادى الآولى من سنهددغ عفازةومانة والف أ
الفسير سوره

الذارياك ستون اآبة مكة

مجه بع اقهاداين لحم م
 7والذاريات ذروا #2الووللقسموالذاريات وما بعدها صفات حذفت موصوفائماوأقمت ٍ|
تح

قت

” 5732لبان

اس اد

الجزءالسادس والعشرون

وبت
انا مننحى ع

ج 63ةنا تت

افلىدنيا منغير إندبعان كتافذلك 0

تكوب الضعر رمك

عىن)ى نطفةٌ مرده راحيات ىدهم
ياشن
| إشاعه اسما لت كدوالاختصاص والتفرد ( قال الك
وميراسم ايشائرا دردنيا © والينا المصير  6للحزاء فىالا خرة لاالى غيرنا لااستقلالا ولا
اشتراكا فلستعدوا لمانا وفيه اشارة الى صراقية القلوب بعد انقضاء اوقات الذ كر لاسماع

نداء الهواتف الغبية والالهامات الربانية والاشارات الالهية دمنكان قريب وهوالقاب

بوم يسمع النفوسالصيحة منجانب الحق صحقلاته ذلك .نوم له ظعامات البشرية

الى بور الرولئية والربانية انا محن مب القلوب اليتة ويميت النفوس الحة والينا المصير

ع

و ا

واعر إن ا سم روه تر لسكا

تي خاص وهو خروج الارواح الاخروية قمبنور
لناعو وال اتكمير نوم النشو رنيو
هو
الاجسام الدنسوية بالدير والسلوك فىحال حباءممالى العالم الروحابى وذلك بالموت بالارادة

عانلصفات الحيوائية النفسامة قبلالموت ال عن الصورة اليوانية وحششر اخص
وهوالخروج منقور الاثانية الروحانية الى الهوية الربانية وكا انالموت توعان اضطرارى
واختارئ فكذا الولادة الاضطرارية اق اللهتعالى لامدخلفها الكسي العيد واختياره
السلام شوله لن يلج
قَامًا الاإختارية قاعا ,حصل الكست .وهو اذخ إشار 'آله 1

ملكوت السموات منلم بولد مرتين ف بوم تشقق الارض عنهم  #محذف احدى التاءبن
متتنشقق اى نتصدع قال فىثاج المصادر التدقق مكافته شدن واانى بالفارسيه عاد باد
دان يعنى صدكان يس بيرون 1د ازقيرها
روزى راكه بشكافد زمين ودوار شود إذ امئ

0

هسوراعا  حال منالمجرور وهو جمع سريع والسرعة صد البطى

والافعال وشَال سرع فهو سريع واسرع فهو مسرع والمعنى حكاولتهم مسرعين الى
اجابة الداعى من غير التفات

يمناوثمالا هذا كقوله مهطعين الى الداع هق ذلك  #ابن

احاى ايشان ازقبور يإ حشر ه بعث وجمع وسوق هو علينا سير

اى هين علينا شول

له_'ويفكون وجو كلاء متادل :لقول الكفرة ذلك رجع بعيد وتقديم امار والمجرور
اتخصيص السير به تعالى فان ذلك لابتسير الاعلى العالم القادر لذانه الذى لاإشغله

ظ

منشأن كاقال ماخلقكم ولا بمشكم الاكفس واحدة ف نحن اعلر بما بشولون * 4ن
اللعث وتكذيب الا يات الناطقة .ه وغير ذلك مما لاخير فه وهو تساية.لرسولالله عايه
السلام وهديد لهم ب وما انت عليهم جار © مسلط سرهم على الايمان اوتفعل م
ماربد واعا ات مدال هنا كقوله اا ار

لت عام عقطر ائ لمسسلط

علديم تجبرهم عا تريد واصل الحبر اصلاح الثى” بضرب مانلقهر والجبار فىاسم الله تعالى
دوالد :ا حيرالعتاد عَىمااراد  2 0 0ن ند كوى ف بالقرءآن هننخاف وعيد 6
كذرى تنفع المؤمنين واما من
اى عظم عواعظه فاهم المتفعون بهكاقال فذ كر فان ال
|والهم وتستدعيه
عداحم فتفعل مهم مابوحيه ق

اعمالهم ٠انلوان العقاب وفنون العذاب |

كفو لهاقا ندر مإنميك لد كر وخشىالرحمن بالغ والوع.د التخويف بااعذاب ويستع لل
ىسن )
(

دورة ق
© 5 41ه
© سمعون ي اىالارواح وقبلالاجسادلانه بعدها | أريعيوسنةكا فىعينالمعانىلإالصح.ةي ٍ
وه صبحة البعث التقى هى النفخة الانية والصيحة والصياح الصوت قاد العلاقة ْ

بالحق 5ه متعلق بالصبحة على انه حال منها والعامل فىالظرف مابدل عليه قوله تعالى |
ابن روز 9ب#وم الخروج منالقبور وهو من اسماء نوم القيامة وسمى هوم |
ذلك

العيد يوم الخروج ايضا تشبيها به والمعنى .بوم يسمعون الصيحة ملتبسة بالق الذىهواابعث |
مخرجون من القبور الى الحاسية ثم الى احدى الدارين اما الى الخنة واما الى الذار قال |

فىكشف الاسرار جونابن ندا درءالم دهد درخلق اضطرار افتدان كوشتهاى وبوسهاى |
واستديدم) واستخواتمها ويزايدء<وبعاك٠ كفستة وذره ذره بهم والأميحته اعقو سرف تعقو ظ

يغرب لعضى به إربعضى به نحز بعضى كركان خورده ويعضى صقان رده همه باهم عاىبد |
وذره ذرمحاى <ود باز مشود هرحه درهفت اقلم 5

حانور بوده آزاجداء دور عالم

تاروز رستا خيزهمهباعم اندينها راست كردد وصورتها بيدا شود اعضا واجزاى ميرتب
وزضواكك *"أدادذره؟ نه ذل ع

ل متغيك» :ووزائ كك #طفيز انومدا

نه موى ازين بان نياميزد وذره ازان به ابننه موندد

لوز حواناخن :وشتزخت“ :راأؤواق “/راسق ".أو نخخله

جاااكدذ ختفشلق ابزنانو -ادامودادكة” واترنى كل :امة'لحامية
كراب تيا نبادكاملاظ اتيت تباز
ملنغيظزبانيه درعاصى اوخته كه خدوه فغلوه بنممالحم |
اتا عيز ا
دوزخ ىن نج
صلوه هك ود درماده واز خورشس ودوند بكربحته لكل اعس 5منهم اوعد ث كان

قفرا ورا اند كيش از أمدن خلق ازخاك جبريل ومكائيل بزمين شط براق فى اود ؤيكه |

وناج ازهر مصطق صلواتالله عليه واز هولان روز ندانتدكه روضة سكيادستاززهين

ىرسند وزمين ميكويد منازهولرستا خيز ندائمكهدربطن خود حددارم جبريل بشمرق |
ب
وغرب حمى تكرد ازا نحاكهخوابكاه سيدست تورى برابد جبريل الجا شتايد سيد عالم

صلواتالله عليه ازخاك باربد حنانكه درخبرست انا اول همن/نشق عنه الارض اولسخن

| ابن كويد اى جبرائيل حال امثم جيست خبر جه دارى كويد اى سيد اول نو برخاسسته
ايشأن دخراك ابد اى سيد توحله در بوش وناج بر سريه وير براق نشين وعقام شفاعت

رو ناامت در رسند مصطق عليه السلام همى رودنا مخضرتعنزت سحده أذ و<قراحل
حلاله ستابد وحمد كويد ازحق تعالى خطاب أيدكه اى سيد اوعزنه
روز عطا ونعمتاست نه روزسحود

ادك

رو وكام و<دودست

|

كا

سر بردار وشفاعة كن ا

حسه توخوا ان كم ودر دنياهمه ان  00كه مافرمود ماامصوز ثرا اندهم 4
| ه

بوخواهى ولسوف بعطيك ريك فترضى قال المولى الجامى فىسلساة الذهب
سوم ,افتكن .زرحت نظرى. .ءايازكن بر وحم .زفضك درى
غلا محتان,ة ىن شفاعكت .من

متككق كدثراهةواطاعيتة

ود

هايدة لزيا بارعصيان بست ٠ افتمازياى كر نكر ى دست
رحم كن 0

وفقيرى” م ٠ دسث دومر

دستكيرىأدن

الكزءالاوس والعفرون
صصح  02اسك كدق

١1١ 2:2 24
قعالىفرامًابدكنادزاهاة 1112

كامبد هام

توالدشتكت وا كر ناقص باشد فرمابدكه سشيدكة ابن بندهرا هيج تظواعى تعشك*| ركر باشد

فزماندكه فريضة بنده رابدان تطوعات هام سازيد جون ركوع وسحود وسائر افعالكه
عل ل:ىان «وراست“ويتست تكه!سادمعاد فض شواد حقممالج” امن:فرعوضرا ر3سا نكانتاوق
مأواد العالحق الذى لايأنيه
نهاد تاجبر فرض بفرض باشد انتهى ٠ قال يعض الكنار ن
١
1

ه
لف
لعر
نفه فليكثر مانلطاعات والنوافل حتى نه الحقافي
مل
الباطل مبنين يديه ولا خ

+كر ماذ كر فليقإدريه فيا أخيد الل
اللّهويءرف جميعالاحكام الشرعية بالله لويد ي
اول فاته اولى من تقليد العقل ٠ شول الفقير دخل فادبار السحود والنوافل ميل ضصلاة |

الرؤائب وصلاة البراءة وصلاة القدر فان صلاة الرائب تصلى بعد المغرب فىايلة المعة
مهنرالله رجب والثاية بءدالعشاء فلىيلة النصفف هن شء.ان والثالثة بعد العشاء
الاولى ش

ايضا فىليلة القدر وتلك الصلوات هن مستحسنات المشامز الحققين' لاما وافل:ائ:زواءند

ااهذا>على :هدر إن الايكولٌ <لهاد ال 0
اعللفن!.نض :واللسلتن و

نيكام

عمشلايعهوا والا كثر على انه عليهالسلام صلاها فلها اصل بح لكنظهورها حادث
ال
ولا شدح هذا الحدوث فىاصالتها على أن مل المشاعم يكفىسندا فائهم ذووا الحناحين وقد

أفزدك  5النان جزاً:واخدا غنافا الوواستع »©ياجد نما وح *الك-من وا
القيامة وفىحذف

مفعول استمع واعهامه و تفسيره شُوَلهُ نوم ا بوب وشظع للمخير به

كا بروى عنالنىعليه الام انه قال سبعة ايام لمعاذ بن جبل رضىالله عنه يامعاذ اسمع
طرأقوال لك م حديه بعد ذلك والسمع

ادراك المسموع بالاصغاء والفرق بان المشمع

صرد
ق عب
والسامع ان المستمع من كان قاصد ١ للسماع مصغيا الله والسامع مار'فق سماعه من

اليه فكل مستمع سامع منغير عكس فإ نوم بناد المناد  6اصلهينادىالمنادى قرأ ب|وجمرو
ونافع وان ككثيرا “المنادئ ,بالناء:الؤاصل .وجو الاشل-اف اللغة ؛والعاقون غلك ياذلان اللكاسماً
س
اس
التو به والمنادى هو للك النافخت فىالصور وهو اسر اقيل علء.هه السلام كناد ا
حيه و١
اعل
لبدل
كي

شخ .سمى دا منْ حدث انه  5علا للخروج وللحشر واعا هع ذلك النداء كأذان

المؤذن وعلامات الرحيل والجما؟اورقل

هو الند .ء١ حقيقة فيقف على الصؤرة

و نضع

المتفرقة انالله ,امسكن أن مجتمعن الفصل القضاء وقيل اسرافيل منفخ وجبرا ثيل ننادى
بالحشر ف من مكان قريب  »#الى المماء وهو صخرة بت المقدس فان بت المقدسأقرب
عجنيع الارضل! الى العياء .بات عت اميازابوهااقتة ععلو؟' كله اوهو ويسظ لاز ضءاك دؤالة
على رضىالله عنه اومنمكان قريب إصل نداؤه الى الكل عسلوىاء ٠ يأعنوىاز او همهجا |

بولند واز هيده مودق "دوز ننؤد به أوق >كشفك؛ الاسرار>سكى ,قربا لأن +كل اننثآنة |

شعرة ولعل ذلك فالاعادة مثل كن فالىبدء هو بوم 6ه الك بدل هننوم سنادى الل
(سمعون )
ي

<2>4١

سورة ق

||نان تلك بوتسقون ساد يسبع ولانينى أحدرمثلماجتم يه-الامنجاءعيثلحهون |
اء :عثير [ونحمد ون ,عميرا ,ونكرون عفترا كاىاكلشافشران لشاولفقيا |
ص2لكل
فإ3ىر

لعلسرالتثليث ف بىيانهعليه السلامدا ثرعلى التثليث فىبيانهمفانهمقالوا صلواوجاهدوا وانفقوا |

فقال عليه السلام تسبحون ونحمدون وتكبرون وفىتخصصيص العشر فىهذء .الحديث رعاية |
لسر قوله .تعالى منجاء بالحسنة فله عشير أمثالها فان كل عششر اذا ضوعف افرادها بعشيرة أ
الامثال تبلغ إلى الماثة المشيرة] آل ]لاا ايتدى التسعة والتدعين معاحدشها فاذا كان |

كل عشر مائة يكونالجموع ثلاعائة لكنه عليه السلام اراد أن يبلغ الاعداد المضاعفة الى |
الااف لتكون اشارة الى ألف امم مناسماله تعالى فزاد فىكل من التسبيح والتحميد
والتكبير باعتئار اصوله حتى جعله ثلانا وثلاثين وجعل ام المائة القولالمذ كور فىالحديث
الرول) بدون "اطول الع نات (ماتقم ابن المانة الكمدوارة وفزاويطها_ وو الشاعنات ]لقا |
ليكون عقابلة الا'اف المذ كور فان قلت فأهل الوفور لامحاو هن أن مَولوا ذلك فىأعقاب أ
الصلوات فاذا لافضل للفّراء عليم قلت حاء فى حديث محر اذا قال الفقير سا عحان الله |

والدلله ولااله الاالله والله ١كبر مخلصا وقال الغنى مثل ذلك ليملحق الغنى الفقير فىفضله |
وتضاعف لواب وان انفق الغنى معها عشيرة الافدرهم وكذلك اهمال البركلها فظهر ١

فضلهم علهم واللمدلله تعالى وفىالاااية بيان فضيلة التوافل قال عليه السلام خطابا لاأنى |
الدرداء .رضوالله عنه ياعويمر اجتنب مساخطالله وأد فرائضالله تكن عاقلا ثمسفل |
بالصالحات منالاجمال تزدد هرنبك قرباوعليه عن! وقى الحديث حسنوا نوا فلكم فا

تكمل فانرْضّكم وفىالمرفوع النافلة هدية المؤمن الى ربه فلبحسن احدك هديته وليطها

لت الور اك للهكال ااعينوا .أوطفديت القديئ ماقرى هد الى رفال)
د
اءد:ماافترضت ,عله وانه لتقرب:الى يعد .ذلك .بالنوافل حت أحه والمراد بالنوافل :نوافل
الصلوات وغيرها وهنها سلوك الصوفية فانه تقرب هه السالك الىالله بأزالة الححب الائعة
عالننظر الى وحهالله الكريم قال الراعب القرب الىالله قرب روحانى بازالة الا وساخ

هانلجهل والطش والغضب والحاجتت البدنية سَدر طاقة البشر والتخلق باقلااخللاالهية

املنعم والحكبة والرحة.وفى زججة الفتوحاتالمكيّة دراداى فرائض عنوديت اضطرازست
ودرنوافل ,عنوديت اختبار وافل .در ركعت زابدترا كويد
و<ود

حقى تعالى حد اوبودونوسودى

اوتودر اصل خود زابذى .بر

وبوحود بووجود حادث زياده شاد يس حمل شل

| اشارت بوجودتست كه زابدست واصل تست وعمل فرض اشارت «وجود حق است كه
| ااضل
لى

ات سن درإداععافرانص .تنده براق .اوست “ودار ادائ توافل .ثاائ خود

وقتى كه دركار اوباشى ا
هبنه دوبجتر)ازان إزدك ؛_دزكار .خوور/اشى ,وامرَة ابن حب كه

ركان و
يالئت

"52كنت يميه ونهية كرة إن بحنب كمدركان إو بلتىءاعنى :عمال

ار
فرائُض قياس كنكهجهكونه باشد وبدان كهدرنفس نفل فرائض ونوافل هست ك

©5١1١ >26

ءا نعادى اشر ون

ها منع الفاء عن عمل مابعدها فا قبلها كا تحبى' فىسورة قريش وقالبعض الكتارقل
طلوع الم
هس يعنى هن اول المازوقبل الغروب يعناىلى نكا البازوامن الليلفسبحهيعنى من
ع

الليل هدر الوسع والطافة

 0شول

الفقير ست

أن إعض

أهل الرياضة . :م ستين

ا

تسكن له دوام الذكر والتسدح م قال تعالى والذبن هم على صلاهم  51عدن ويمكنآن أ

َال ان ذلك حال القاب لاخال القالب فان ١كثر أهلالله ينامون وقوءون على مافعله ١
الى عليه اللام لكن قلومميقتلىوصلاتهماى توجههم داكة فهم فىالذ كر فجىع
ا ا

الايل والهار 0

لسحود #هواعماب الصلوات واواخر هاا

در

من أذ

7

| القعلاة  1اطاط االبوع والسحود يعبر معهمناالصلاة لا:نهماأعظم ازكاعا "ميعير
بالوجه عنالذات لابه اشرف اعضاتها وفى تفسير المناسءات وسح

ملتسا محمد ريك قبل

| طلوع الشمس إصلاة الصبح وما يليق به منالتسبيح وغيره وقبل الغروب بصلاة العصر

والظهر كذلك فالعصر أصل فىذلك الوقت والظهر تبع لها ولما ذكر ماهو أدل على |

الجن فالمعمود لانه وقت الانتشار الى الامور الضرورية التى ما القوام والرجوع لقصد
الراحة الجسدية الاكليو لعزن ؤاللمت والاجماع بعد الاششار والانضمام مع مافىالوقتين |

املندلالة الظاهرة على طى الخاق وأشسرهم انبعه مايكون وقت السكون المراديه الراحة |
| لذيذ الاضطحاع والمثام فقال ومنالابل اى فىبعض اوقاته فسبحه بصلاتى المغرب والعشاء
| وققام الى لان الابل وقت الخلوات وه ا
أللمذناجاة ولما ك
ذر الفرائض الي لامندوحة
ع

على وجه يشهل

الأوافل هن الصللاة وعيرها اسعها النوافل المقيدة ما فال وادبار

ْ السددود ان الذى هو الا كل فباءه وهو صلاة الفرض عا إصلى لعده من الرواتب والتسبيح

أن الطلا أعظم ترياق لانصر وازالة الاصب ولهذا كان الى عليه السلام اذا <ز به اص
| فزع الى الصلاة انتهى بعال حزيه الامنابه واشتد عليهاوضغطه وفزع اله لأوعن مر
اس“عنيسا ادباز لاخو اليككهانء ند رصلاة_المغررت رواوبازا]القجوم اركلدتانا

.قعل رض

قبل صلاة الفحر وعليه جمهور المفسسربنؤعن الى عابهالسلام منصلى بعد المغربرككتين |
| تلات شكلم كتبت صلاته فعليين وعنه عليه السلام ركيتا الفحر اى سنة الصبح خير |
املندسا وما فا وكان عليهالسلام شرا ف اىلركمتين بعدالمغرر والركتتين قبل صلاة الفحر
ا قل ياأماالكافر ون

وقل هوالله احد

قاله ان مسعود

وعن عاهد وادبار

السحود

ا

الت.ح باللسان فىاديار الصلوات المكتوبة وفىالحديث منسبح الله در كل صلاة ثلانا |
وثلاثين وكرال ثلانا وثلاثين وجدالله ثلانا وثلاثين فذلاك تسع وتسعون بم قال مام ْ

المائة لاله الااللّه وحده لاشيريك هله الملاشوله امد وهو علىكل دى” ودر غفرت خطاياه |
ل
52
0
عت2
ٍ-53عّ2

6

6

مثل

زنداابحر

وؤرواية

اخرى

عن

لك

صر ره

رذىالله

عنه

قالوا يارسو لالله ْ

ذهب أحهل الوفور بالدرحات و العم المقم قال وكف ذلك قلوا صلوا” 6صليا وجاهدوا !
كم حاهد نا واشقوا مفنضول

اموالهم ولست لذا اموال قال أفاا اخ أن  0000به

( همنكن )

سورة.اق

فت الأسلظ حا

اعيى اشد الاعياء وفى ناي المصادر الاغوب مانده شدن ٠ وفعل فعل فعولا وفعلا ايضا |
عب فىاجملة وبالفارسية هيج رتجى وماندكى ٠ فانه لوكان
لغة ضعيفة والمعنى مناعياء وتلا

لاقتضى ضعفا فاقتضى فسادا فكان منذلك ثى” على غير ماأردناه فكان تصر فنا فيه غير
تصرفنا فىالاق ونأم تشاهدون الكل على حد سواء من نفوذ الام وأهام التصرف وفى
التاؤيلات التحمية .وماءمسنا .لمغنويٌ لانها خلقت_بأشارة أضكن قال تعالى وما اننا
الا واحدة كلحبالبصر فأى اسه

اللذوب وإبه صمد

لامحدث فى ذايه حادث

انهى وهذا

رد عجلهىلة الهود فىزعهم ازالله بدأ خلقالءالم يوم الاحد وفرغ منه نومامعة واستراح
ع لنت واسنتلق :اعللعزشش سليحايه إعما صولون علوا! كترا قال العلماء انالذى وقع
منال
اتشديه لهده الآمة

اا وقع من الهود وموم ا

هو شول

الفقر هذه

الآابة نظير قوله

تعالى اولم يروا ان اللهالذى خاق السموات والارض ولم يبى مخلقهن هَادر على أن محى

المونى يدل عليه مابعد الا يةوهو قوله © فاصبر على مابدّولون  64اى مايقوله المشمركون

فىشأن البعث من الاباطيل المنية على الانكار واستبعاد فان هن فلعهذء الافاعيل بلافتور
قادر على بعنهم والانتقام هنهم اوما شَوله اللبود من مقالات الكفر والتشبيه وغيرهم
وفى نفسير الماسات ادل سعدا بهعلى شمول العم واحاطة القدرة ف ارق فهما الاص
أنم كشف وكان عر الب

القادر عا شعل العدو أعظم بذارة لاعدو وبشارة للولى سهبت

عنذلك قوله فاصير على ماهّولون اى على جاميلعذى وله الكفرة وغيرهم انتهى وفيه
اشارة الى تربية النفوس بالصبر عملاىشّول الجاهلون منكل نوع من المكروهات وز كينها

املنصفات المذمومات ملازمة للذكر والتسبرحات والتحميدات كأ قال و©سبح مد
ريك #ه انىزهه

تعالى عانلعحز عتما كن وعن وقوع الخاف فىاخباره إلق من حملا

الاخبار بوقوع البعث وعن وصفه بمابوجب التشبيه حكاولنك ملتيسا محمده على مالم
عليك من اصابة الحق وغيرها قال سسهل فىالامالى سر اقتران امد بالتسبيح ابكداافى
الية وفى قوله وان منثى” الايسبح مده ان ١عرفة الله تنقسم ق-مين معرفة ذاته
ومعرفة لممائه ورصمانه ولا سبيل الى اسات احد القسمين دون الا خْر واثماتوجودالذات

ممنَتضى العقل وائبات الاسماء والصفات ممنقتضىالشرع فبالعقل عرفت المسمى وبالشرع
عرفت المسمى ولا بتصور فىااءقل اثمات الذات الا مع نفى سمات الحدوث عنها وذلكهو

التبدسح ومقتضى العقل مقدم على مقتضى الشرع واعا جاء الششرع المأقول بعد حصول

| النظر والعةول فنبه العقول على النظر فءرفت ثم علمها مالم تكن تعلم املنامماء فانضاف
| لها الى التسبيح اعد والثناء ها أمنا الا ,تسببحه تحمده  #قبل طلوع الشمس وقبل
الغروب  6هما وقتا الفحر والعصر وفضيلمما مشهورة فالتسبيح فهما كان وفى طه قبل
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ممن
طلوع الشجل ,اوقل غتووعا .راعى القباش لان الغزوث الشمضشم انالطلوع لها و
الابل فسيحه ييه اى وس_بحه بعض الليل فقوله هن اللل مفعول لفعل مضمر معطوف

علىسبح محمد رنك .سيره فسبحه ومن الشبءيض ومجوز أن يعمل فه 'لذكور ايضا
بري
جسسلصس
0
ج
و
س

الجزءالسادس والعشرون

م٠١ ©

ان وزر جويية از ص |قبت سللطان هىاسان بودو إن ستو ردار راهمراءى

وزر خزسنة اسرار سلطاتات ومهر خزننه سكين خطرناك

تود  5عليه السلام

يهلى واصدره ازيزكا زيز المرجل منالكاء والا زبز الغليان وقيل صويه والمرجل قدر

من الاحاس
وشا عاز ونياز كمى كه از سردرد»٠ . رت ديده وخون جكر طهارت كرد

حذفة عانى رضوىالله عنه صاحب سير رسولالله عليه السكلام بود كفتا روزى شيطائرا
ددم كدري الك

اى لعين ابن ناله وكرية توتحيسك باكلقب ازيراى دومعنى ببى

ارك ذركاة العات برما كشاده دكن 0
دركاه دل هؤمن 7

دركاه دل مؤمئان رمايسته مر وقق ك 2قصد

يأ-.لش هيت سوخته كادء بداود عله لسللام وحى  05كه ياداود

زيانت دلالى-اسث .بوسبزبازاز دعوئ '"ؤرزا-درصدز بدا اللاكي دن كل ثالث ياك قدا
داكت  5ازو «وى اسعرار أخدتت وازلت  1عنبل هضر بارادران “كنك راتحت

برداريد وبوطن وقراركاه خود باز شويدكه ازدلهاىث) بوى مهر نوسق يايد اشست
سسرأنحه رب العالمين فريغو درإن ذفلاكى ان ب>رع الابريةرقال عضن التكران لأدتيقة لبه

الفهم عنالله فما بتلوه عايك فىالانفس والا فاق فان الحق نارة تلو عليك اللكناب

املنكير الخارج وثارة من نفسك فاسمع وتأهب لخطاب مولاك اليك فىاى مقام كنت
ونحفظ مالنوقر والصمم فالصمم افة منعك عن ادراك تلاوبه عليك منالكتاب الكبير
المعبر عنه بالفرقان والوقر افة تمنعك منادراك تلاوته عليك نمفنب_ك الختصرة وهو

الكتاب المعبر عنه بالقرءآن اذالاثسان بحل المع لما تفرق فىالعالم الكبير إولقد خلقنا ْ
 ١السْدوّات والاارض وما يما  5ممناصئاف

الاوقات ع فىستة ايام  6درششس روز أن

يكشنيه ناشذنه الارض « ف«ىومين ومنافعها فى.ومين والسموات فى ومين والويستطاء لكان

ذلك فاقل ,من لح القير ولكنة يننلا التأى :بذيك ذاناللاحلةين العيطاق ,الاازق ساعة
مواضع اداء الصلاة اذا دخل الوقت ودفن الميت اذا حضر وتزوم البكر اذا ادركت
وقضاءالدين اذا وجب وحل واطعام الضيف اذا تزل وتعحلل .الثوبة اذا؛ اذنبٍ قال بعض
العارفين اذا فاعالله عليك بالتصريف فائت البوت مانبواما واياك والفعل بالهمة من عير

اله وانظر الىالحق-بحابه كيف حمر طيئة ادم بيديه وسواه وعدله ثمتفخ فيه الروحوعلمه
الاسماء ف وأ جد الاشاء على راشم ونظائوكان قادوا أن ييكون ادم بدا امنوتلمقييعولا

شى' ثما كذر وفىالتأيلات النجمية ولقد خلقنا سموات الارواح وارض الاشياح وها بينهما
هانلنفوس والقلوب والاسرار وسرالاسرار فىستة ايام اى فىستة انواع هنال لوقات وهى
حصورة فما كذرناه املنارواح والاشباح والنفوس والقاوب والاسرار وسر الاسرار فلا

مخاوق الا وهو داخلفى جلها فافهم جدا يوإما مسنا ه بذلك مكعونه مما لاتنى به التوى
والقدر وبالفارسية وترسيد مارا از افرئس انها © من لغوب #ه قالالراغب اللغوب التعب

والنصب بعال انانا ساعيا لاغبا خائها تعبا اولفقاموس :اغب :اغبا ولغوبا:كنعوسمع وكرم
( اعيى )

ش

بن
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جه

؟فه عن زدأن ]يدا لو حشرت صر|
 13اولي الإمااصل بر
| ىشنود بس در فهم بالار رود وجنان داند كه از جبرائيل اسماع ميكند بس فهم را بلند /

|ترسازد وجنان دابدكه از خداى تعالى مىشنود شيخ الاسلام قدس سيره فرمودءكة اين |
| سخن “امات ورو ان

الواح اعت

إن الفط ميديت وشود از كومداه |

ظشنودنه ازخير دهنده حه غائب ازخبر عشىنود وحاضر بامتكلم واز امام جعفر رضوالله

| عنه منقولست كه نكرار ميكردم قرءاثرا نا وقتىكه ازمتكلم ان شنودم ٠ وفىالتأويلات

النجمية القلوب أربعة قيلابس وهو قلب الكافر وقلب مقفول وهو قلب المنافق وقلب
.طمن وهو قلب المؤهن وقلبٍ سلم متعنلقات الكونين وهو قلب الحين ابليحونالذى
هوا عينذاة .ضفات مالاللهوتخلاله كاقال لايسعق ارضى ولاسماتى وَلكن سم قابِصدَى

المؤمن وقوله اوألتى السمع وهو شهيد يعنى منلم يكن له قلب بهذ الصفة يكون له سمع
يسمع بالله وهو حاضر ماعلله فيعتير تيمشاير اليه الله فىاظهار اللطف او القهر وقال ابن
احظ الحق بعين التعظم فذاب له وانقطع عما سواه واذا لاحظ القلب التق
عطاء قللب
بعين التعظم لان وحدن وقال بعضهم القلب مضغة وهو محل الانوار ومورد الزوائد

منالجار وبه يصح الاعتئار جامللله القلى لاحد اميرا وقال ان فىذلك لكذرى لمنكان

لقلهب ثم جعله لربه اسيرا فقال يحول بينالمرء وقابه وقال بعضهم لاقلوب عاتب فقلوب
فقبضة الحق مأسورة وقلوب والهة وقلوب طائرة بالشوق اليه وقلوب الى رما ناظرة
وقلوب صاحنت الماال فىالله وقاوب امي منالفراق وشدة الاشتناق وقلوب ضاقت

فىدارالفناء وقلوب خاطها فىسرها فزال عنها مارة الاوجاع وقلوب سارت اليه مهمتها
فلىحاواتوقلوب شربت بكأس
وقلوب صعدت اليه بعزاثم صقدها وقلوب تقدمت لخدمته ا

الوداد فاستوحشت مجنميع العباد الى غير ذلك وبدل على شرف القاب قوله عليه السلام

تفنكر ساعة خير من عبادة الثقلين ٠ جون بده بدركاه ابد ودل اوكرفتار شغل دنا رم
لخدلا نرشان طاقك ياكقير وبروى اوباز زنتدكه كفته اند منلم محضر قله فىالصلاة
شال
فل

صلانه ومن للمحصل درجة الرؤية فىالصلاة ما بلغ فاتها وكلا
ان له فها قرة

عين لابه لمير من يناجيه فان ل لسمع قار د عليه من الحق فىالصلاة .ن الواردات الغيسة

فا هو ممن ألتى سسمعه ومن لممحر فا رميعه مع كو ميسمع وم رفليس صل |
ولاهو تمن ألقالسمع وهو شبيدابدق أدان مسة الصلاة الحضور مع الرب  0رق
ره فها ولا يشهده شبودا روحانيا اورؤية عناسة قلببية اومثالة خمالية اوقرسا منما المعبر

طة الروحايات
وطلق
سير
عنه و عليه السلام ان تعبدالله '5نكتراءولا يسمع كلامه الم
اغ
اوبواسطة مهم ولاحصلله الحضور القلى المعبر عنه وله فان لتمكن تراه فاع ابلرهاك
فادس عصل وصلاته افادت له الخلاص من القتل لاغير وبهّدر وف المرء مرنيه وقريه

فته ايكون خطاورة
نزديكائرا

بشن بود حيرابى »٠ كايشان انين سراست نتلطاى

ْ
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شيل بكلبته ويزيل الموائعكلهاوقال بعض الكبراء املنغارفين ان فاىذللقك ا
رىءان
الناطق باثرات امور متخالفة للحق سبحانه املنتنزيه والتشيهلذكرى اى يذ كرا لما هو

الحق عليه فى نفسه منالتقلب فىالشؤون لمن كان له قلب سمى به لتقليه بفىانواع الصور
والضفات التحالقة لاختلاف التجلياتولم هَل لمن كن له عقل فانالعقل قبد لغة وحقيقة

اما رلغة فانه يشال عمقل البعئن؛-بالعقاق الى رقندز اوقزجل”دو ]فبلبقن اى ""غقاداه+وزاماا خفطقة
فنلاالعقل سيد العاقل يما يؤدى نظره وفكره اليه فيحصر الام فىأت واحدو المقيقة
تأبى الحصر فايس الق
كرء آ
رنذ
ى لن كان له عقل هيده عياؤد.ه الكفر اليه فانه لس

من ينذكر بما وقع فالقرءآنمنالا ياتالدالة على التئزيه والتشييهجيعاً بليؤول ماوقع
على بخلاف امابؤد د فكرء اليه كلا ارك الدالة على التشببه مثلا وهم اى مكنان
له عقل هم اصحاب الاعتقادات المزئية التقبيدية الذين يكفر بعضهم الذى يؤديه فكره

الى عقد مخصوص بعضًا آخر يؤديه فكره الى خلا ماادى اليه فكر اللعض الاولويلمن

بعضهم عضا والمق عندالعارف الذى يتقلب قلبه فىانواع الصور والصفات لانه يعرف أن

لاعير فىالوجود وصور الموجودات كلهاصورته فلاختصاص معرفة التق فى حميع الصور

فالدما إوالا .حر بالعارف الناعح «عرفته عنتقلي قلبه قال تعالى لمن كان له قلب فانه

قدتلب قلبه فىالاشكال فعلم تقلبالحق افالصور وهذا النوعمنالمعرفة الذىلايعقبه نكرة

حعظسمينف ,,احو :املنتوجل روالشيواد أى من ليهف اىلصور وشيودى فيا حال كونه
مستقرا فىعين مقام ايع بح
ييثشغلا
له صورالتفرقة شعهنوده واما أنهلااللاامعاتقادى

الذين اليمعرذوا الحق مالنت<لى وا
الش
لهو
مدقفه
لمدة الذين قلدوا الانبياء والرسل فها

أخبروا به عنالمق من غير طلب دليل عقلى لامنقداصحاب الافكار والتأولين للاخبار

70خ51ان
20
1
ل:5
ق
ا1
971
د
1
لك
ه
423
4
6
ف
ه7اكن7
26
ات
ط
2
©ا
ك7
د
0
2
ل
ا
14

1
م
ل
522لا
أ
ك
1ن
لا
ص0
6
ع1
2
ل
ن
س
ش
3
1
ج
0
١
2
ك
37ناعد

الواردة الكاشفة عنالحق كدذا مبينا بحملها عألدىلنهم العقاية وارتتكابٍ احهالاتها البعيدة
فهؤلاءالذين قلدوا الرسل علهم السلام
حق التقليدهم المرادون شَوله او ألقى السبمج (
لاسماع ماورد ه
ت ه الاخمار الالهية على إلنمنة الاساء وهو حاضر عا يسمعه ممراقب له

فحضرة خياله يعنى شْتى لماتى ال_فع أن مجهد فىاحضار مايسمعه فيخباله اعله وز
بالتجليات الثالبة لاأن يكون صاحب تلك التجليات بالفعل والابق بعض ماقدة الاسياء |

خارجا عنهذا الحكم فليس المراد بالشبود ههنا الرؤية البصرية بلمايشاهها كال المشامة |

وهو مشاهدة الصور المتم
ثلة فى حضرة ارال لبن الآو.ن قإد صاحب نظرفكرى فلس

| الذين اسعوا من الذين ا
سعوا لان المتبوعين دعوا التابعين الى خلاف الو اقع قشعو هم

ورجع نكال متابعتهم الى متبوعيهم فتبرأوا منهم والرسللابتبرأون امتنباعهم الذبناتبعوهم |

| لانهم دعوهم الى الحقق والصدق فتعوهم فانعكات انوار
مهم قاعىيف
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 7الطارم العالى الذرى عنقطينه

ب

قلما استوى فىالملك واستعيد الورى في رسول

بي محجامانحا منبؤس عش وينة

في

المالاتله ينه

جهان اى يسير هلك جا وبد يست ٠ زدنيا وفادارى اميد يست

اى سخرةٌ املى اى فافل از اجل كارى كه لاحاله بودنيست ازان ناهنديشى وراهىكه
على الحقيقة رفتنيستزادان راه برنكيرى شغلدنيا واست ميدارى ويرك ميك نمسازى
أى مسكين ك0

أذ دار حطام دنا جمع5

درقفاست ازو ياد دار 2

واز مستحدق ممع مكانى حه طمع ذازيكة حاويد بان عالى باش تاملك الموت در ايدوحانت ١
غارت 2

ووارث درابد كالكت ارك 2

وخهم

در ايد طاءن غارك.

“مت وكرم ا

دا بن رسكت وفك ردك اكت ”,اكز اباق .حقلت دشح در ابد"زهان غازات كننة

أسألالله سبحانه أن مجعلنا منالمتيقظين والمثنابتين عاللىدين واليقين ومن رفقاء الابيين
ذر هنقصتهم اوفهاذ كر
والصدقّين والشهداء الاق امين #إان ففذلك  اى فيا ك
فىهذه السورة مالنعير والاخبار واهلاكالقرى#ة ا

ند مق انكان له قلب 

واد “الىانيه

14

اى قلب سلم يدرك بكهنه مايشاهده مالنامور ويتفكر فيا

كا شتىفان من كان له ذلك يعام ان مدار دمارهم هو الكفر فيرتدع عند بمحرد مشاهدة
لفاس رنيو عازه:ا كير والازازلعا تك الانتفاوا ماشرجا»' ككتر ريه ةرافك بالتالتع مقا
الى هلين به منالروح والعام والشحاعة وسائر ذلك وقوله ان كان له قاب أى عام
وفهم انتهى وفسيره ابن عباس رضوالله عنهما بالعقلوذلك لان العقل قوة من قوى القاب

لق ىلكلا تن  11لعز “نموا نيه الو عقت “هله اذ كذئ مدال
امكد
لاد م
تعالى أفلا تعقلون اى أدنى تعقل وقال ابوالايث ان كان له قلب اى عمل لاله يعقل بالقاب

فكنى عنه التهى وفىالاسئلة المقحمة كيف قال ان كان له قلب ومعلوم ان لكل انسان
قلنا قلت ان المراد ههنا بالقاب عقل كنى بالقلب عانلعقل لانه محله ونبعه كماقال تعالى
| فاه نزله على قليكوسمعت بعض الشبوخ شول ان كاله قاب مستقر على الاعان لابنقاب
نب
سوو
وكات الشهم ارا
الكثركل

القكاشو )هاسكللروتااو

زابتئلى *زتده اننتاوقا

اكت لفقل  51نوكن ره عاذ رافش[ تيدان كتفده "از حواق فلت ال
قدس سره فرمود موعظة قرائرا دلى بابد باخداى تعالى كه طرفة العينى غافل تياشد
مع  2اى الى مابتلى عليه من الوحى الناطق عاجرى عامم فان ا
اوالق الشمه
على جاءة الامن فييز جر عتما يؤدى اليه م نكر

 2اولمع الحاو 0

امع فان

المع لاجدى بدونسلاءة القاب كميلوح به قوله هل وهو * اى والحال ان ذلك 95
نه ليفهم معانيه
فهو حال منالفاعل #9ميد 4مانلشهود تعنى الشسافد اى"خاضر اند
لان ءن لاحضر

 0ل غائب اوشاهد يعصدقه فتعظ

إخاواهيه وييزجر رم

قال سدق المقع ار مقتالسك الى التالى السامعاوالى الفقيه والمتعام وبعبارة اخرى

ظ
9
الىالعامالمجبولعل الاستمدا الام فهو بحدث 5الى التعلم فيتذ كر بشرط

الجزءالسادس والعشرون

قم 2

|"الى الاك" النقوس التمرده .الفقرون] مانت إظلهيارا كمال المدره” والتكمة بانالقه”
ادي به النفوس القابلة للخير ونتّعظ به القاوبٍالسليمة ؟ فنق.وافىالبلاد  #قالفىالقاموس
تقب فىالارض ذهب كأ س
ابو
لهابو
خعن
بار محمشعنها اواخبر موهاالنقب الطريقفىالجل
وفى ناج المصادر التنقب شب در راهها .كرديدن وفىالصادر شدن اندر شبرها » والمعنى
خرقوا فها اى اوقءوا القرقفها والجوب وقطعالمفازة ودو خوا اى اذلوها وقبروا اهلها

' واستولوا علهم وتصرفوافىاقطارها اوجالوا فىا كناف الارض كل محال حذارالموت فالفاء
على الاول للتسبب والدلالة على ان شدة بطشهم ابطرمهم واقدرمهم على التثقيب وعلىالثانى

مجرد التعقيب واصل التتقيب والنقب التنقير عن الامى والءحث والطلب ولا قالفىكشف
الاسرار اى أبعدوا فنها السير ويحثوا عنالامور والاسباب قال امو القيس
عي

القد تقستفالا فاقحتى

عي

رضيت هانلغنيمة بالااب

في

وبالفارسية بس دور شدند وفراوان رفتند درزمين وراء بريديد ورشهرها يعنى رفتند

#ارت وسفرها كردند ومال ومتاع بسيار بدست اوردئد ٠ وفى فتح الرحمن اى طافوا

فىشوما اىطرقها هق هل من محخيص 6ه حال ومانوشَبوا وإصله منقولهم وقع فيحيص

نص اى فىشدة وحاص عنالحق مخيص اى حاد عنه الى شدة ومكروه وفالقاموين
احلرص
المهرباى فنق.وا فىالبلاد قائلين هل محنخيص اى هل لهممن موفمرخاص هنمس

الله وعذابه اومنالموت فحيص مبتداً خبره مضمر وهو لهم وهن زا ئدةوبالفارسية هيج

دض "اهارا كر كاهى ازمك بابناهى از قضاى خداى تعالى كه حكم 'فنا نازل شد
هبيج جيز دستكيرى”' ايشان تكرد ء ومجوز أتنكون الملة كلاما'مستأنفا واردالنق أن
و

لهم نص دو كرا نا هيج ازصك رسةند يعنى نرسةند واز عو
خ بت
اص
لحق

لشدئدا  4اؤان :اعت حل مكة فلحذرو! من ملثماحل بالامم الماضية 'فان الغاية هوالهلاك
والنهاية هوالعذاب زو
ازكا
دزى
رها
مك

وفانداشتٌ راك وفا دارد جمرى كه برنوح سايان

رسيد باتو قادارد احلىكه رخلل ,اختن اورد را ى فرو كذارد غك كه برسلمان

اكباكا كنا باتوكاحت كلد
نه رباد ركفت
اسهحر
وشام ٠ سرير سلهان عليه السلام
با خر نديدىك رباد رفت ٠ خنك ا نكبادائش ودادرفت
مؤكلى كه جان مصطؤرا صاللىله عليه وس قاضاة كرد ناوه مدان دكين الك مر توح
ومال قارون .وملك سلوان يدت ارى بدرد مرك سودندارد وباو محابا تكند هفت
ارك ل
نك ترق 6

ا ادميان ابدرين سبفر
داز اصلاب بارحام

ايد واز

ارحام به بشت زمين واز .بشت زمين بشكمزمين ميروندهمه عالمكور ستانست زيرا وهمه
| ١حضوت تدراو مه يدحوترك رتميواررق اث انياة يعدم كا حند يادشاه يداادرى جشم
ظبر زمين افكأن وباز برس كه درشكم حند نازنين دارى

0-6

تعوارم ادق

©2  ٠١١جع

| الال "الواعية الكرطة لو انيز داعو" مو كود للند لامر درضات ألحنة “لآن الزياذة هنا |
| ليست مجننس المزيد عليه حتى يلزم ذلك مخلافه فقوله عليه السلام انالله زادك صلاة |
| الا وض الور فاالنزيادة هنا م
جننس اازيد عليه وقضيته الفرضية الا انهلا نست مخير ١
ويارعن م ان
| الواحد لميكمنقطوما بفهقيل بالوجوب فالزيادة هنالله العزيز الاكبر١ ك

 ١الفاعاؤاض هايكزريما الوح كبروتجن الوالفظو الى يديه الكرم كالرفوناه هن١ 
ْوعناية وقالالحدنالبصرى انالله لت<لى لاهل النة ناذاهيافة نسوا ناعلمنة ثم غودلة|

| لملائكته ردوهم الى قصورهم اذلامتدون بانفسهم لامرين لا طراً غليهم-.م اسك الرؤية

ولما زاد منالخير فىطرشهم فام يعرفوها فلولاان الملائكة تدل مم ماعرفوا منازلهم فاذا ,
وصلوا الى منازلهم تلقاهم أهلهم منالحور والولدان فيرون جميع ملكهم قدا كتسب ماء

| توتجالاا وتورا و-تنغوههم.أفاضو م .افاضة ذانية عل ,ملكه”فبقؤلون .له القد ,زدتم نورا
| وسهاءوجالا على ماتركنا ك عليه فيقول لهم أهلهم وكذلك أنم قدزدتم من الماء واجممال
|مالميكن فيكم فافهم اسرار تسمية الرؤية بالزيادة لانها تورث زيادة امالوالعلوم والكمال
| ويتفاوتالناس بالرؤية تفاوتا عظها على قدر عملهم قال بعضالكبار اذا أخذ الناس منازلهم

| فىالخنة اسيتدعاهم الحق تعالى ارلؤىيته على مقام الكثيب وهو مك
فا
|كهكدلاي

ت
تو
ماع
ل؟ عدهناورواسوة ف د

اِض فىجنة عدن |

فسارعون الى قدر حممهم وضاءكك ْ

ومشهم هنا فيطاعة.رهم فنهم السريع والبطى' والمتوسط فيجتمعون ا
فلكثيب فكل
صبته علما ضروريا مهوى الا ولاينزل الى ذمهام يهوىالطفل االلىثدى
شخص يعرف ت

| واخديد .الى اإخناطيش لورام أن ينزل,فيعين عسبته .لقمدرا+ولو.رام .أن مَعشق يغير,متزلته |
مااستطاع بل يرىفىمتزلته انه قديلغ منتهى أمله رقصده فهو بتعشق ما فيه منالنعم تعشقا |
ليها ذا قالكوي بن وماهىعندها خسن محنال ولولا.ذلك لانت دار 1م وتتخيض
وم تكن جنة ولانعها فكل شخص

مقصور عله أعدمة

اكضرل
حمد
بعلمنظر اوش حا كر سنت  +لصيل عل
|( وقال المغربى )

اس  0ا

جاو > إزات» ارت كد جلو

 19انما

(تال المحندى (
و

باروى بوحست جنت و<ورا ٠ هرجيز نكو عابد أزدور

|

« وك هلكنا » 5لتدكثير هنا وهى خبرية وقعتمفعول اهلكنا ومنقرن ممزها ومبين |
| لاما مها #إقباهم منقرن 6هالقَزّن القوم المقنون اى وكثيرا هنالقرون الذين كذءوا |
كبسسان كه هلاك كرده اتم |
رسلهم اهلك:ا قبل قومك وهم كفار مكة وبالفارسية و

| بيش ازقوم نؤاز اهل قرن وكروءكروه جهانيان كحهب
| «اعدتن»

سعذت ينرودبداز 811

واقع هم

ايشان

هه بطنا ه ازروى قوت وعظم تر بوديد

,از .ووى,خسد جون عاد وتمود ,وفزغون ول اعخلةالنتْا للالها صغة الكم ويه لشادة|

الجزءالسادس والعشرون
ب هاب مندبت  4وصسب
انعالى ا

مت وف ١ ©
الاببالانابة 0

لاعيرة لالانابة والرجوع

امأ وكلفه] | كلك

اللا اذا كان من القاب

ا ان العبرة برجو عهالى الله أ

والمراد مما الرجوع

الىالله تءالى

| بما حب ويرضى قال فىالمفردات النوب رجوع الثى' مرة بعد اخرى والانابة الىالله
الرجوع

الول

اليه بالتوية واخلاص

وفالتأويلات النحمية

تقلت مندب ان ريه هعر ض

ما سواه مقبل عليه بكلية ا8دخلوها يه بتأويل بال لهم ادخلوها والمع باعتبار معنى
هن  0بسلام يهمتعلق عحذوفهو حال من فاعل ادخلوها اى .لتبسين لسللامة من العذاب

وزوال الم وحلول النقم اوبسلام من جهةالله وملائكته و ذلك ه اشارة الى الزمان
الممتد الذى وقع بفعضى_منها

ماذ كراملنامور هويومالخلود © والبقاء فىالمنة اذا انتهاء

[ه ابدا قال الراعب الخلود هو تبرى الى" من اعتراض القتطاد وهاؤه على الخالة الى هو

عاها وكل ماشاطاً عذه التغير والفساد تصفه العرب بالخلود كقولهم الايام خوالد وذلك

لطول مكما لالدوام سَائها والخلود فىاطنة مَاء الاشياء على الخالة التى هى علها هن غير
اعتراض الكون والفساد علها وقال سعدى المفتى ولا سعد والله اعلم أن تكون الاشارة
تخلدا لااءها مقتصرة على وقت الدخول  8#لهم مايشاؤن 6همنفنون المطالب كثنااما كان
سوى ماتقتضى الكمة جره وهو ماكان خيثافىالدنيا هدا كاللواطة وحوها فلااميهمشاؤونمها

كا سبق مناناللهيعصم أهل المنة .نشهوة تحالاومهى عنه هلفويها 6مبتبعلشقاؤوناوحال
هالنموصول قال القشيرى شال لهم قدقاتم فالىدسا ماشاءالله كان فاليوم ماشتتم كان وهل
ساان
دن ا ال

كاان
:الا:ال

© ولدينا * وعندنا يوملبد 6ه اى زيادة فىالنعم على

مايشاؤون وهو مالا خطر سالهم ولا ندرج نحت مشيتهم من انواع الكرامات الىلاعن ا

ق
سلوق
وات ولااذن تنيت ولا خطر اعلى فلب يشر فاهتنما

اننا

للستي

ماشاوًا ثم يزيدعم من عنده مالم يسألوه ول تبلفه أمانيهم وقيل ان السحاب تمر بأهل اللنة

فتمطرم الحور فتقول نحن المزيدالذى قال تعالى ولدينا ميد وقالالراغب الزيادة أنينضم |
الى ماعليه الى من نقسه  0ا

وروي من طرق #تافة انهذه الزيادة النظر الىو جهالله

اشارة الى انعام وأحوال لايمكن تصورها فىالدنيا انتهى وكذا قال غيره الختار أن المزس |

هو النظر الى وجدالله الكريم فيحتمعون فكىل نوم حمعة فلا يسألون شيأ األعاطاهم
وى لهم وشال ليوم امعة فىالكنة الوم المزيد وفىال+ديثان فىاللنة مالاعين راتوا دن

سمعت ولا خطر على قلب بششر قال بعض الكبار هى المشاهدة الذائية وما سج مندخول |
الحنة فىالدار اخلارة 'شحة الطاعات فىهذهالدار لخمتن!صهالله فنت.حتنا فىهذهالدارطاءات
وماهدات توصل الى نحذات ودث_اهدات وؤالتأويلات الاحمية يشير الى ل من ردنا

لمن

كانلى كيت لها وكمتنكاله يكو نيلها مإذكان

لى زوةال جلك رمن كن>.رنت حرك

"ألا خرة زدله .فىجر هقان قبل الزالادة ,قالدسا :يكون اقل مروواس الماك قلت اراد

تدا

( بالزيادة)

 ٠٠١١عه

سورة ق

!

الى النة والتذ كير نا ان المشاراليه هوالممى منْغير ان مخطر بالبال لفظ يدل عليه فضلا |

عكنينرذه وتأنيثهفانهما مناحكام اللفظ العربى م فىقولهتعالى فلما رأى الشمش بازغة
اب 6ه
وكل
ال
التحمية هذا اشارة اىلمىقعد صدق واوكانت الاشارة الىالخنة لقال هذا ©
يبدل من المتقين باعادة الجارأى رجاع الىالله فأولا جع

من الشولة ال

التوحيد ونانسا ْ

منالمعصية الى الطاعة وثالثا منالخلق الى الحق قالاءن عمر رضوىالله عنهما لاناس حلسا |
فيقوم حى استغفر

وفىاافردات

الآاواب

كالتوان

وهو

روجوع
للا
امنا
وق,
بلفر
الخيرات ومنه قبل للتوبة اوبة وا

الراجع الىالله سرك

المعاصى وفعل

انالاوبضربمن الرجوع وذلك /

انهلاهّال الافىال.وان الذى له ارادة والرجوع شال فيه وفى غيره اب اوباوايابا ومابا |

واللأ بمصدر موناهمم الزمان والمكان ح8فيظ كه حافظ لتونته منالنقض ولعهدءمن

الرفض قال فىالتأويلات النحمية مقعد صدق هو فىالمقيقة موعود لامتقين الموصوفين
قوله لكراواب حفيظوهو الراجع الىالله فى جميع أ-واله لالاى ماسواه حافظا ل“نافاسه
مع اللهلايصرفها الافىطلسالله يعنى درهرنفس از حق تعالى غافل ماشد

 ١كرتوياس دارى ياس انفاس ٠ يسلطانى رسائندت ازين باس

زا يك"يثنا إن ذرهن' دو حال )2ك تزنايق زعئانت #نى دادم

وقال سهل رخىالله عنه هو الراجع الىاللهتعالى هلبه من الو سوس_ة الى الليكون الىالله

الحفخل الحافظ عاللىطاءاتوالاواص واقاللمحاسى الاواب الراجع سَلبِهِ الى ريه والحفيظ |
ألخذ وا زوقال الوا الشعافط لوقاايه |
الحافظ قلبهفىرجوعه اليه ان لابرجع ذه
3ول
نفظ على اربع دكات ا
ما
وخطراته اى الخطرات القابية والالهامات وفىالحديث ح
#ثى الرحمن 
الهازكان اوابا حفيظا م من 5ه هركه ٠ وهو ومابءده ل بعد يدل خ

الخشية خوف يشوبه تعظم وفي عينالمعانى انزعاج القلب عند ذ كر السيئة وموجها وقال
مفة منالعقوبة والخشية نمينرانالله فىالطبع
اخو
عنال
فلا
الواسطى الخشية ارق من الاخول
فا نظافة الياطن للعلماء وهنرزق الخشية ليمعدم الانابة ومنرزق الانابة لميعدم التفويض
والتسلم ومن رزق الفويض والتسايم يعدم الصبرعلى المكاره ومن رز ق الصبرعلى المكارءلم يعدم |

بععنضهم الخشة ْ
ل الرضى و قالبعضهماو ا ل العالخشية >مالاجلالم التعظم مالهيية >مالفناء و

<مشنايلرةحاملنفراقوهنالباروالقهار خشية العقوبة #بالغيب» :متعلق بمحذوف هوحال |
 /من فاعل خش ىاو هن مقعو لهأو صفةللصدره

اى حش.ة

ماتسة بالغس حيث حشى

عقايهوهوغائب

ا

| عنه و
االعقات بعد عيب يعنى 'اديده اورا وعذاباورا ٠ اوهو غائب عنالاععن لاراء كز
| الى عبان اشكار اى او يك باد
||

٠ وقال بعص الكبار بالغنب اى نور الغنب لشاهد

شواهد الحق فيخشى منه والتعرض لعنوان الرحمانية للاشعار بأنهم مع خشيتهم عقابه |

|
ا 1

عبادى

ان أ

الغفور

الرحمم

وانعدانى

هو

العذاب

الالم  00وحاء 3

وماورد

1لا0ل 59901و1
1ل3الع
ال
سس

يه

| سححانه حالها م نالشوق اللويضع اثقال سطوات قهر القدم علا معت التحلى ا

ْالعظمة و تصير عند عظمةالله كلائبى” ورب طفيىبق.اوبالجهنسين فىتلك لساعة ل ْ

متأثير ركة ظهوره
جلال عظمته ومن رؤية أنوار قدم القدم فتصيرنيرانها وردا وريحانا ن
لهاانتهى وفىالاابة اشارة الى ان جهانم صورةالنفس الانسانية فكما انالنفس لايشبعها
حد
اس
وىن
شوىى فىطاب المزيد مطلقا فكذا صورتم! دارالعذاب تطاب المزيد فهما عل

كاللفظ والمعنى يعنى انالنفس الانسانية حريصة علىالانيا وشوواتها فكلما ألق فيهانوع
مها وشّال لهاهل امتلاأت تقول ههىل مصنربد

هنأنواع الشهوات فلا عل جوفاءن

اذغ الاالترزات
انشنيدس كد رحراىغور * بارسالارى .دوافتاد ازستور

كن جشم 'ننك دلياداررا » ياقناعت بركند ياخاك كور
وايضا.انال+رص الانسانى قشر حبةالله بل هوعينالمة اذا كان متوجها الىالدنياوشهواما
فحن؟ الخرصض"  زاذاكان امتويجها االلىله قرالا ايش محيةفاعم انماكاذه اف
اوضق

| فنقىصالحبة وهانقص هناطرص زاد فىالحة :واذا اشتعلت نار اللحة فلاتسكن نائرماما

ياقى فا من توبات الدنيا والا خرة بليكون خطها وتزيد بمضها الى بعض وقول
قط قط كمفاىلتأويلات الندمية و8ازلفت النة  “6الازلاف نكزدريدكاليدناىقربت

لامتقين يهعن الكدفر و المعاصى ي.ث يشاهدوا هنالموقف وشفون عملاىفها من
|فنون اسن فتهي حون بأنهممحشورون الها قاداءون ما

غيرلعيد ل اك ولق

اىمكانا غير بعرد حيث ينظرون الماقيل دخولها فكون انتصابه على الظرفية اوهوحال
مو كدةأى حال كونما غير بعيد أى شأغير بعبدكقولك هوقريب غبربعيد يوزعغنيرذليل

المغيرذلك هنأءثلة التوكد فالازلاف 'قريب الرؤية وغير بعيد قريب الدخول فانهم
حاسبون حسابا يسيرا ومنهم منلامحاسب اصلا ووز أن يكون التذ كبر لكونه علىزنة
| المصدز الذى يستوى 001

والمؤنت كالزئويرالصليل اولتأويل اطْنة بالستان

ويه أشارة الىجنة قلوب خواص المتقين انها قربت لهم ال
فدنيا بالاجساد وهمفىالا خرة
ظبالقلوب (ع) جنت تقدست انا عشرت وعش وحضور ٠ وشّال ان النة قرب من
| المتقعن نكاالنار تبحارللاسل الى المحشر للمحرمين وهال بل تبقارطنة بأنيسبل على

ظ

أالمتقين مسيرهم الها وبرادمم الخواص هنالمتقين وشّالهم ثلاثةاصناف قوم حشر ون االلىحنة
| مشاة وممالذين قال فيهم وسيقالذين القوا رءهم الىحنة زمرا وعم عوا
وءالم
قؤموين
م

|ْ

حشرون الىالنة ركيانا على طاعاهم المصورةلهم بصورة <.وان وهؤلاءهم الخواص واما

 ١خاالصخاص فهم الذبنقال وفامزافتالنة للمتقهن فباقلرمْنة هنهمغيبرعيدأىالنة غيريعيد
ْعوم وهم لكك عق الخنة فىمقعد صدق .عند ملءك مقتدر

© هذا مانوعدونٌ  4اى

 0لنانا المتقين مقولالهم من قبل الله او على ألسنة الملاتكة عند ماشاهدوا

ا ونميمها هذا المشاهد اوهذا الآواب اوالاز لاف والتذكر لتذكيرالخبر اواشسارة

77

©11١5

ظ 5خلها ومااشترط
له االاأن علا23
ا بالاشك فان عرضها
عر ضها

السموات

قدرالخطالذى

ته

عذان  .ن علوهماعم 702

والارض

عير قطرى

سوره

فإناتك؟ نطهولها

 10رةه

0

فق

وان الكنةاوسعمنالثار

1

نار تحطااي :ره والار

فللك الكو ك 2الثاسّة فاين هذا الضيق من تلك

فخبراته اييبضتاىفىالخنة
السعة وسبب هذا الاتساع جنات الاختصاص الالهى فورد ال
مر ماقها لح فيخاق الله خاةا للتعيملإعمر هاههم وهوأنيضع الرجمن قمأقد مه اي ادي

| وجود يعطيه وليس ذلك الافىجنات الاختصاص فالكمللهالعلى الكبير شن رمه انهماائزل
أهلالثار الاعلى اعمالهم خاصة واما ولوهتعالى زد باهم عدايا فقوالعذاب

فذلك لطافة

لفنسار يعدا نقضاء مدة
ظ مخصوصة هالماتمةالمضلون “لابدلاهلالنار من فضله ورحمته فاىن
موازنة ازمان العمل فيفقدون الاحساس بالا لام فىنفس النار فتتخلد جوارحهم بأزالة
الروح الحساس هنما اذليسوا مخارجين «نما فلا يموتون فها ولانحيون وتم طاثفةيعطهمالله |
لعدا قشضاء موازئةالمدد

يعن العذاب

وللعئل

لعيما خالا هيل

مايراه النائم ونضجح

حلودهم

خدرها فزمان النضج والتبديل شقدون الا لام مود النار فىحقهم فيكونون فىالنار
كالاءة التى دخلتها ولبست مأهنلها فأماتهمالله فبااماتة فلاحسون با تفعله النار افبدىانهم
لضلله ورحمته شول النفقسيراانلالكامل
الحديث بكماله ذكره مسلم فبىحهوهذا مانف

قدمان قدم الجلال وقدم امال و بالاولى متلى” حهنم و بالثانية تمتلى' الينة و سيان ذلك
انَجهم مقام اهل الطبيعة والنفسيعنى الهامظهر قدم الخلال والنةهقَام لااهلروحوالسر

بعت انها مظهر قدم امال اولاعراف متام اهل القلب لماس.ة بين الاعراف والقاب هن
ميث أيه هقام بين النة والنار كان الات برزخ بين الطببعة و النفس وبين الروح والسمر

وللنيان الكامل نقاء حتابة :خراودةونقاء دثوة عضانئة فهى لادخلالةالإعوقة
اراوح وال

فى

صوربه الطببعية والافسة

المتعلقة لقا

العخصرية قنملا” الله يعدأ به

جهم هذه البقية بعنى يظهر مشاه جلااته من تلك اليقية فيملا هاها حت مول قطقط
قادام +بظهر هذا التحلى دن اإلانسان الكامل لمان جهم شو لهل من مل بد وهوالمراد

0

انالقدمالو ضوع فىجهم هوالياق فىهذا العالم.ن صور الكمل مالا يصحبهم

 ٠الفنتأةاللتاننة وكين عن ذلك“ الباق" بالقدم لمنّاسية شَرفة لطيفة فانالقلهام,منّالانيان
اللا أافشاءة موك فك لك نوراه المتمر ل"آخر أعضام مطلو |الكيوزة الانبنالية ١
لانصورالعالم بأحجمعها كالاعضاءاطلق صورة الحقيقة الان_الية وهذهالنشأة اخر صورة
ا العقلت اكناجلاحضاءرا بقن :ووالانضا |
هر
للصو
كتكا
لطر الس الإشتانة "وات" قا
انالهنةلانسع انسانا كاملا واعامنه فىالمنة مابناسب النة وفىكلعالم مااسب ذاللكعالم
وماإستدعيه ذالعكالم املنحق محنيث ماقى ذاللكعالم عتزهايلاان بفلواال واوخات جهم
منهلمنسيق وبدامتلاأت وهااللاشارة هدم الجار المذكور فىالحديث التهى ايضا وقالالشخ

رورجان القل" اقضننت إلببان" اكيم لتقتاق إلى اكلالنهشتاق, :انه :اللنة «قاذا براي
اهةسع
( روح البيان -

)م

المردالقاديق والمشيرون
حى

ضع

١١ 2 جه

ربالعزة فا قدمه

| قدمه الىالحنة أووضع

اى الذين قد مهم عن الاشترّار فهمقدم اللهللناركم ان الاخار

يكفهاعن طلبالمز بد انتهىكاقال
القدمهثل للردع والقمع اىيا بها اعمس

فىبحرالعلوموضع القدمءلى الثىمثللاردع والكف وقالبعضهميضرمهاءن جي ور ترسو طاهانة
ويستمرون بين دولتىاخروالزمهرر وعامةعذابابليس بالزمهر برلانه ناقض ماهو الغا عليه
وال وضعت
قا ك
ترتم
| فىاصل خلقته وقال ابن ٠للك وضعها كناية عن دفعها وتسكين سو
رحلى على فلان اذاقهرنه وفىالكواشى قدمه اى ماقدهه فىةولهسيقت رحمتى على عضى

ٍْمن الناس و هووان كان

مضيو

باعة اكثيرة

نالخراد

كن استعار نه ماعة من الناس

| غيربعيدة ومنهم مدنول المراديه قدم بعض خخاوقانه اضافها الىالله تعظماكاقال فتفخنافيه
ملادم
منروحنا وكان النافخ جبريل وفىععن المعابىالقدم ججمعقدي كا“دموادم اىعلى ك

اوقوم قدمهم الى النار وروى قدمه بكسرالقاف اى قوماقدموا نى ادم فىالدنيا وروى
ردهم يعنىالعاصين
ا رحن وجو الباعة من الناس وق لل قدمه أل قدمه الذين لهمقدم صدق عن

عن اهل التوحيدانتهى وهنهم قهانلالقدم اسملقوم مخلقهماللهلحهم قالالقاضى عياض هذا

وقل ان أهاهارثون
اظهر التأوبلات اعل وجهه ازاماكن أعلالْنةتيتى خاليةفى جهم ت
. ١تلاك “الاهاكوخوشاللهم ان الله مختصض؛ سقتبته“ .منيشاء كائرت':أاحلكنة أماكن .أجل الناز

افلىمنة غيرجنة أعمالهم ومالاهم ان الله مختص برحمته يمشناء وهذا عنناعم قولهتعالى
ا سيقت رحتى على عضى فسخلق اللهخلما على صناج لودخاوابه الحنة لعذنوا ويضعهم فهافان

قنال
وله
ا ك
هذيب
باتع
فهال
قلتاذالائم امجهم النار فأنى بتصور التعذيب قلنا الموعود ملؤ
عض الاكار لس فىاانار دركات اختصاص الهى ولاعدذان اختصاص اليمى هن اللهفان الله

دلختطن"نتقتمته" يديقوناءكاالخيرنا املهختط ,جرزحمته ميك ا وأعك النارامعذبوون
| ماعملفنا قظاانه ا

بأعمالهم لاغير و أهل المنة ينعمون بأعمالهم و بغير أعمالهم فىجنات الاختصاص فلاهل
السعادةثلاث

نات <نه الاجمال كالاهل الشقاوة جحم الاعمال ولهم خاصة جنات الااختصاص

وجنات الميراث وهى التّىكانت لا'هل النار لودخلوا الجنةكا قال تعالى تاللكمنة اتلتوىرث

وذلك لامكانهالاهلى فانهةلى كونه ينمأكنيكونله اليقاء فىااعدم اوبوجد هشذنهالْقيقةله
| قول النعمة وقبول العذاب قال تعالى ولو شاء لهدا م 5احمعين اأىتم قابلون لذلاكولكن
الكلقة

وساق

العم ونشد :المشيئة

فلارادلا أمسءولا٠عقب

كلك

ولموشل اه لالنار

انم نون املننار أماكنأعلالمنلةودخلواالثار وهذا نسب الرحمةيمموم فضلسبحانه

مزل عن تزل فىالنار الاباعمالهم ولهذا مَتى فنها أهاكن خالة وهىالاما كن التىلودخلها
اهل الحنة تمروها

فبخلق الله خلتايعهروها على مزاج

لودخلوابه النة لعذبوا وهو قوله

عليهالسلام فيضع الجبار فياقدمه فتقول قط قط اى حسبى حب فانه تعالى بول لهاهل
الت

وشول

هل

هن مم ند وقد قال لاعحنه والنار

لكل واحدة

سك

ملو ها شااشترط

( لهما )

>© ١١١ه

سورة ق

د ع
سع مسح

وامور الاخرة كلها اوجلها على +لافماتعورف فىألديا وقد دلت الاحاديث على تحقق

الحقيقة فلا وجه للءدولالى الواز كاروىمنزفرم! ولومها علىالناس بوم الحششروجرها

اللاتتكية ببالستلاسل وقوالها جريا ددن فان نورك 'اظقاً :له ومو ذلك نما يدل عالنىها
الحقيقية وادرا كها فان مقطالْمادات لها تلك الحياة فىالقيقة فكدف بالدارين المشتملين.
على الشؤون العحيبة والافعال الغريبة وانالدار اخلارة لهى الميوان وقال بعضهمسؤال

وجواب جى ما على مهاج العثيل والتخبيل مويل امرها يعنى انالمقصود تصويرالمعنى
فىالقلب وسيدنه فهى بحبث لوقيل لها ذلك وهى ناطقة لقالت ذلك وايضا دلت محالها على
النطق كقولهم
ب امتلا /الحوض وقال قطنى يي ههلا رويدا قدملاأت بطفى  بي
يعنى اها مع اتساعها وتاعد اطرافها واقطارها بطرح فعا النة والناس فوجا بعد فوج

حتى عتى' هم وتصير محيث لايسعها ثى' ولا إزاد فيها فالاستفهام على معنى التقرير وى
المزيد اى وهل عندى موضع بزاد فيه ثى' اى قد امتلاأت وحصل فىموعودك وصرت
 0لاأسع انمز بالفارسة لاش يد وتعصيام وزاد ورا كتيحارش :ميت  +فالمدى الممثل

هوالامتلاء وهوكةوله تعالىأ انتقلتللناس اتخذوى وأىىالهينفاءه سؤال تقرير لاسؤال
استفهام وكقوله عليه السلام نوم فتح مكة هلبق لنا عقيل دارا اى مابق لنا دارا
وتوران اكزرة الي بلطيل عن الكناويو اليساء كا ا تطلب زيادنهموتتكرهم
ويجوز أن يكون السؤال استدءاء للزيادة فىالحقيقة لان مايلق فا عق تلقى فىالم ٠
يعنى زيادنى كن وحق تعالى ديكر كافر نوى فرستاد نا برشود ٠ ويجوز أن يكون المعنى
اما اهلنسعة بحيث بدخلها بمدنخلها وفها بعد حل فارغ وموضع زيادة فان قلت هذا
لزاال جهنم يلتى فها وشول
مخالف قوله تعالى لمالا'ن جهنم قات ورد اوحدرتك ت

هل منمزيد حتى نضع البار ذا قدمه فيزوى بمضها الى بعض يعنى فيحصصل الامتلاء
ويه دقع الخالفة

اكيد
المؤرقهم  خىراايتوة كووا كمد ».غير جح ءكاركان و
وفىرواية حتى يضع ذها رب العزة اورب العرش قدمه فتقول قط قط اأى حسبى حسى
وعننك ٠ قوله ويزوى بالزاى المعدمة على ساء الجهول اى يضم ومجمع منغاية الامتلاء

تلله لها خلقا فدسكتهم فتامل النة 6
واخر الحديث ولا بزال فىاطنة فضل حت ي“ا

فكىشف الاسرار وفىرواية الى هربرة رضىالله عنه قالقال رسولاللهعليه السلام تحاجت
الذنة والنار فقالت النار ا

المتكيرن وامتحبرن وقالت الْة شالى لايدخلنى الاضعفاء

الناس وسقطهم فقالالله آعالى للحنة انما أنترحمتى أرحم بك هناشاء منعبادى وقال لاثار
اعا بنك عذال الغتيينبك] من انعاء:منعراذى رولك واجدة منكما ملؤها فاما انان فاميم
يلقون فنها قل هلمن مزيد فلا على حتى يضع الله فها رجله فتقول قط قط فهناالك
ا عتلى و يزوى بعضهاالى بعض ء لايظامالله منخلمَهاحداواماالطنة فِنى اللهلها خلقاء وق القاء.وس ا

© ١١ »>»#
الجزءالسادس والعشمرون
 ١اباعتدت للد بعر كانتب هنقبلهموالتعربرعنه بالظلمع ان تعذيمهمبغيرذنب ليسبظلعل مىاتقرر

املنوسعسدناةةأع.لفضْلاءن كونه ظلمامفر اطلبيان كالنزاغته ..تعالى ذعلنك" ستصو ز إهصوارة
عردذنيب بغير
تك
لماذ
اراز
ناإنستحبل صدوره عنمن الظلموصيغة المبالغة لت كيدهذا المعنى بأب
ذنب فىمغرض المالغة فيلظام وقيل لفرىعانة جمعية .العتيد منقولهم فلان ظالم لعبده وظلام

لعبيده على انها مبالفة كالاكيفا وقال بعضهم شهم منظاهى العرارة جواز الظل امحال منه
تعالى اذا الئى مسلط على القيد الذىهو الظلامية والجواب على مااختاره كثيرءنالمحققين
انالممالغة مسلطة عاللىننى لاعلى القيد كافىقوله مانا بنذوب يعنى اانصله ليس بظالم
 2هَل م نفيه الى صيغةالمالغة فكانت البالغة راجعة قلات علق انالظم منى عنه

تقنا م  0مضاعفا واوجعل النى داخلا عل طىخصةالدالعة أن ضفني ظالمدون ففيه ثم
دعن عالليهأنى لكان المعنى اضنعف الظمماوفىعنه تعالى ولايازممنه لق مدق اتفال

مزه عن الظلم مطلتابلهاوله تعالى احنى
رمت  1م على نفسى وحرمته على عبادى فلا
تظالموا وشولالله تعالى اشتد غضى على هن ظلم 7

ناصرا عبرى وعن بعض الشاءك

مته
دعونان ارجوا احداما م أحقيرا الاخرى دعوةمظلوم أعنته ودعوة ضظعي
لف

وكان

منديدن السلطان بسمرقند الامتحان بنفسه صرات .لطلية مدرسته المرسين الالو أؤاضط

وأداتى بعد تعبين ماعة كثيرة منالعدول غير المدرس للامتحان نالا”فاضل حذرا
سة
رف
ليف
ادال
من الف وكانيع

بايلنم_.تعدين منقبالكفر فىالدين(قالالشبخسعدى)

جوخوا كهفردا برى مهترى ٠ مكن دشمن <ويشان كهترى
 13حون الكتنارى انوا بنساطنت .٠يكيرد شهر ان كدا

ذاننك

ودااك) ومو لاز لزنا وال
فلنةت لا
والأقادية تناز )لدان الله" تغالى تقال تخؤالاع إك
فلا سدل قوله تعالى فلايد للحنة منأهاها وللنار من أهلها ولو يو َكل أل المنة

فىالئار وأهل النار فىاطنة لكان خخالفا للحكمة لان اطنة دار امال فهى «قر للمؤءنين

قلب مقر الاوصاف الجدة والتقبن مقر
والنار دارالحلال فهى قر للكافرين كاا:لان
الاوظاق الدهمة وأذاا “لايخلل أغن النفين جنة القلي "لاالنوار #والظلية :لايمتمَعان

فاعرف  8بوم » اى اذ كر باعمد لقومك ويشمل كل من شأنه الذكر بوم ف نول ©
نلعظمة #هلهم  6دارالعذاب وسبحنالله للعصاة  #هل امتلاأت *#عن الى
مالنام ا

فيك وهل اوفتك ماوعدتك وهو قوله لملااأن جهنم وقوله لوكالحدة منكما ملؤها
فهذا الؤال هنالله لتصديق خبره وتحقيق وعده والتقريع لاهل عذابه والتنييه بسع

عبادء ف وتقول ه جهم حببة بالاستفهام تأدبا وليكون الجواب وفق السؤال هل من
مزيد » اى مزينادة من ان والانس فيكون مصدرا كالحيد اومن بزاد فيكون مفعولا
أ
||

كالمبيع ووز أن يكون بوم ظرفا لمقدر مؤخر اى يكون منالا<وال والاهوال مابقصر
عنهالمقال واختلف الناس فىانالخطاب والجواب هلها علىالحقيقة اولا فقال بعضهمها

على الحقيقة فنطقها الله بذلك كا ينطق الجوارح وهو المختار فازاللة على كل شى' قدر |
( وامور )

©

وهو ا

ةق

>©2 ٠٠١ه

الحد فىالعصيان فو ولكن كان  #هوبالذات يه فىضلال بعد #ه هنالق

ويل
لأبراجتم عنه فأعنته عليه بالاغواء والدعوة الله هن غير قسروالاء كافى قوله تعالى
وماكانلى عليكم من سلطان الاأن دعوتكم فاستجمملى وذلك فان اغواء الشيطان انما |

وان
ا

لزي تللق واقنا دوت :ماحل

تر الا امئية 1 :لفقو ال

وذلة إلى مي الهنطابة «كق) اكلاونت الهذاية جالقمن كن
و 1431اهاانالرسطوال! لم
هفنىالارض واا ابلس مين وايس له مالنضلالة ثبىء وكلاونت ااضلالةالبه لاضل كل

منفىالارض ولكنالله يضل منيشاء وبهدى منيشاء ف قال5ه كأ قبل فاذا قالالله
لان أدم وشيطانه المقيض له فىالدنيا فقلل قال تعالى « لامختصموا لدى 6اى فىموقف |
الحساب والطزاء اذلافائدة فىذلك قال بعضهم هذا الخطاب فىلكفار واما قوله ثمانكم ا
| بوم القيامة عند ربكم مختصمون فالقمؤمنين فىالظالم فيا نهم لان الاختصام فالظالم |
مق  0علاثارانقم فظهر التوفيق
| لشموع وهذا  0واما قوله ان ذللك
مدق

ركني عع

قا

د

 5لفان 0

ْ بالمعاذير الباطلة واملة حال فا تعايل لانمى على معنى لامختصموا وقد صح 75وعلمتم |
اتى قدمت الك بالوعيد حيث قلت لابلنن لا*ملا"ن جهم منك .ومن بعك مأجنمعين
فاتبعتموه معرضين عانلحق فلاوجه للاختصام فىهذا الوقت وانما قدر الممنى هكذا لصح |
حَله خالا ذفان مقارية اليا لذمهافالزمان واجبة ولا مقارنة بين تدم الوعيد فىالدنيا |

املابقدولل يه أ
وَالأعتكاء قال كرةوالياء يجدوة التتملاية عكان هدم عتتدىم لا
اى لابغير قولى فىالوءد والوعيد فا يظهر فىالوقت هوالذى قضيته فالازل لامبدل له |
| والعفو عن عضالمذ سن لاساب داعية الم لسر شديل فاندلائل العفو بدلعلى مخصيص |

الوعيد يعنى ولا مخصص فحق الكفار فالوعيد على ممومه فىيحتهم قال الجلال الدوانى |
فلوعيد جاز علىالله تعالى لافىالوعد |
فىشرح العضد ذهب بعض العلماء الى ان الخاف ا
وهذا وردت السنهة حيث قال عليه السلام من وعد لاحد علىحمله ثوابا فهو جره ومن

اعد عر عبله عقاناافهوَابالخار والمَزّ ب الاتشضاعنا _ولارحلقا أن يسدناشيرا! :نم لاشله |

يلترى ذلك كرما وفضلا واتما الخاف أن يعد خيرا م لاشعله م قال
5

والى اذا اوعدةهاووعده

| واحسدن بحى ن معاذ رضى الله 26
حى

العناد على الله ضون

7

حال

ايعادى ومنلحز موعدى

فىهذا المعنى حدث

أهم اذا فعلوا دكأ

سيم6

قال الوعد والوعيد
وهناولى

5
حق فالوعد

بالوقاء دن اللهوالوع.د

| حقه على العناد وال لاتفلوا >فا فأعذيكم ففعلوا فاشناء عفا وان قاء الحد لاله دقةه
| واولاها

العقو والكرملانه

عفور لوجم

فالله تعالى لابغفر أن للم

نه فحز

وعيده

فىحق

الشتركين واشفراماذون :ذلك يكن يتساء_ يجوز ,أن خلفف وعيدء .وحق المؤنين ولامل
ائق كلام آخر مذ كور فىمحله عافانا اللدوايا  .5ن بلا فو ماأنابظلام لللعا..ءيد 8اىوما
الحق

أ

: 5؟٠ >26
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| عن حقرقه رؤر.صة زكاة أواغيراها از طم علىال لاملا ىك لانلكاو طبعغل الكفن ١

وله يد طب عل اىلساداومناع لجنس ار أن نشل لحر عرق بيه وبسهم والمتعضدالعطة هال [
رجل مانعومناعائ بل وقد يقالفىااية ومنهمكان مونقبيلالمراد بالخيرالاسلام فاالناي

| نزلت فالوليد بزالمغيرة لما منع تى اخبهمنهوكان سول من دخل متكم فأيهنلفمعه مخير
ع

 9معيّد  7الاعتداء محاوزة الحق اى ظالم متخط للحق معاد ا"لهاله  00يب 68

ماك فىالله وفى ده فهوه صيغة لسية عمنى ذى شك وريب اى موقع فىالرسة وقل مهم

الذى جعل معاللهالها آخر 6ه مبتدأ متضمن ممعنى الشرط خبرءقوله إفالقياء فىالعذاب
الشديدهاوءدل منكل كفار وقوله فألقياءتكر برللتوكيد والفاء للاشعار بأنالالقاءللصفات
اكلموذرة اولفحديث با الناس بنتظرون الحساب اذ بعثالله عنقا »نالنار يتكلم فبقول

امرت ثلاثةيمندهامعالله اآلهخاروعن قتل بير وحجقبارعنيد فياقطهممن الناسكاياقط
الطبرالحبثم بصيرهم فى نار جهم وفى فسيراافانحة للفنارى مخرج عذق مالننار اى قبل
الحساب والناس وقوف قد أجمهم العرق واشتد الموف وتصدعت القلوبٍ لهول المطلع
فاذا اشرف عاللىخلائقله عينان ولسان فصييح شول يا أهلالموقف الى وكلت متكم بثلاثة
رلعنيد فباقطهم منبينالصفو فك يلقط لطائ حرب السمسم
جليتابك
تثانى وك
الا
سث
ملك
وذ

فياذتالرمك

احدا نهم فىالموقف نادى نداء ثانا يلأهل الموقف الى وكلت يمن اذىالله

ورسوله فبلقطهم كاباقط الطائر ح بالسمسم بين الخلائق فاذا لميترك منهم احدا نادىثالثا
بأأهل ال موقتف ون أواكلت عن ذهب ماق كخاقالله فللقط اهل التصاوير وحم الذءنيصورون

الكنائس لتعيد تلك الصور والذبن يصورون الاصنام واو اقوالة تبون دمحاون وأكانواا

تون لهم الاخثاب والاخار ايعبدوها من دونالله فاقطهم من بين اأصفوف كايلقط
اقس وفهم المصورون الذينلابصدون
نموب
لخره
| الطائر حبالمسمفاذا أخذه اللهعان آ
فم واد
| تلاولزع ااانا تا يلألا اغنها التفتخؤاد فا أراوان ضئ نبا ولسدوَا اتا

افلخبر افلمصورين فيقفون ماشاءالله ينتظرون ماذعلاللههم والعرق قد ألمهم وفىالابة
اشنارة“الىالهء ئ“والاتا شَّ غعدهتاوادعلههما الهين اخرنءء الله عذب يطلب الدثمابا خرص
والغفلة ) قال العطار
حدم كانه

 0قال

قدس
سير

شمر ه (
لعدات

قر دله  7لغير واولان

فى شود

الاوك خطاب

الك
لقفأ
اعبر
اشتثناق خاطت الله'سيجابة أن

0

غربال

را كس

حاصل

للانسان من قراسه و سكل

َه ا

كلامه والثابى

واهوا :قوله :زاتما أطعنتة' و كذلك ليوات ||

7مل واوبودوقال لامختصموا لدى وكذلك :ماسدل الة..ل الدى اه الكل على :سق واخد |
1حكغست بغر
ره
1انالقر ان اى قال الشيطان المقيض للكافر ( قالالكاشق ) جون <واهندككه
كافر را در دوزخ افك كن كوي مراجه كناه ب ت كه دورمن

هفب_لط بود 1

كلذاد  وتوزا خغاراسا نذاعكذنتكت” لبكةه١ . وذك! أغا ةعالناوك! والتؤان! ,دراك

قوله لامختصموا هل رمنا6داى بروكار ماهما أطفيته »6اماىجعلته طاغياومأوقفته فىالطغيان
سحت

(هو )
و

جه م 70جه
وقهرالجار

(

روى ) ان الى عله السلام ار

1
المعراج

فال ماهذه ياجبريل فقال سمريا محمد فحاز ماشاءالله 0

شوك فلم يا مد  1نه علياهلسلام م

سورة ق
ع

على حنب

الطريق

بدعوه متنحا عن الطريق

جماعةفاموا عليه وقالواالسلام عليك يااولالسلام

عليك يااخرفقال جبريل اردد علمالسلام فردثم قال جبريل ااملعاحوزفالدئيا ول سق *ن
الدنيا إلأمابئق هن تمر تلك العحوز امالوأجيتها لاختار انتك الدنيا لوالا خرة:وامالذى
دعاك فأبادس واأماالذينسلموا علك فابراهيم وهموسبى وعسىىعاءمهمالسالام قال بعض العارفين

خااللقهابليس لءهعازلء  ومناليب والشتى ٠انلسعيد فخلقاللهالانبياء ليقتدى عم السعدماء

وخلى] ابلنين:اليقتدئءلة ,الاشقياء ويظهر_الفررق" هما قابليين ”دلا وسسمسان على النار
لىكاافر بن فلى ماثمها قال تكارلدين فاشتروهابالدين
والخلاف وبضاعته الدرنيا ولماععىضها عن
دكما
لرل
وتركها الزاهدون وأعرضواعها والراعيون فما لمدوا فى قلومم تارلكدين والا
فة لوا له اعطنا عذاقة منها حتى «نظر ماهى فقال ابلس اعطونى رهنا فأعطوة سمعهم

وأيصارهم وإذا يحب أرباب الدنيا اسماع اخبارها ومشاهدة زيتها لان سمعهم وأيصارهم
رهن عندابلس فأعطاهم المذاقة ا

نالتمعو امن
معف:

سلصروا
الزهاد عيب الدنيا و

قناأحها بل استحسنوا زخارفها ومتاعها فلذلك قل حبك الشى” يعمى ويصم وقال بعضهم

خاللقله البللسكونامؤمن فىكنف رعاية المولى وحفظه لاله لولا الذئب  +يكن للغتمراع
بتة
ةفاو
ضنهملع
عإااا
لنسأ
اداوة
و خلق اللهابلس»هن ظامةوخبيث وطيعءهعلى الع

والقيافىجهميد

مسايئقدأو لكين مخزننة النار اولواحدوهوالملك الجاملعلودفين
اهتعلالىشلل
ونللّ
خطاب م ا
اوخازنالنار على تنزيل 'شنيةالفاعل “ةاللفعل و

اكت

الفمل الثانى م الى شاعله وفاعل اافعل الاول على صورةضمير الانن متصللا الفملالاوك

اوعلى انالالاف يدل يعر يون ا]ليكليد إعحلدرنا٠ : الوسليحرى الوقف ويؤيددانه قرى
ألقين باللونالخفيفة.ثل لنسفعن فانه اذاوقفعلى الون تنقىا ألفافتكتببالالف عاللىوقف

ووحه آخر دوآن الغرب) !كفا افقالرجلمهمالم ادق الاعوانفىالسفرائمنان

فكث فىألستهم أن بهولوا خليلى وصاحىىوقفاوأسعدا حتخىاطوا الواحد خطابالائنين
كا قال امرؤ القدس
خليلى مرانى :خل ابم جندب ٠ لتقَصى حاجات اافؤاد المعذب

م ا كلا يحمت رظاؤقارا «_ويجدت بها طيبًا بوإن :تطنب
فثنى فالبدتالاول ووحد فىالمي الثانى ف كل كفاريهكل مالغافلىكفربالئع والم حاحد
بالتو<يد معرض عن الاعان وقل كل كافر حامل عيره علىالكفر  0عنيد « 4عابد للحق

يعرف اق فبححده والعناد اقبح الكفر وقال قتادة منحرف عنالطاعة وقال السدى
مشتق مانلعند وهو عظم العترض فىالحلق أومعحب عا عنده كا"نه م نقولهم عندءى كذا

كاف عينالمعابى وقال فى المفردات المئيد المخب با عنده والمعايد المتباهى عا عنده والءنود

الذى لدعا نالقصد اى ععلنالحق ويرده عارقاءه هومناعللخير كه كثيرالمنع للمال أ
77777757571ئ2222221
5752
ب6
ي7ف75
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از ءا اسادس والمعشرون

' 2نكهافر>

ونا وتحوه كالأغنغاء كد لك وقن اطتمرا لاجهالة "قاليعاق شكنينا للاهية مايق |
0
ادراك

ازديدة توبوعءجن خَيَل وعفلت رابا ه حه شنوده تودى معابئه بينى وحةيقتشس ا
فكدق .٠ وق الكراءبالج ء القر اق اخرخاه

منه

2

فبصصر اليوم حديد

7

اى نافد وبالفارسية تعزست » تسنبصرماكنتتشكرهو
هتسشتعده فىالدسا لزوالالمائع للايصار

ولكنلاسنفءكوهذا كول شيممععم و أبصر نوعني تنا قل خساةالكو كفكيا ١
اد يدفيقالهو حديد |
نمشال لكل حاذقفىنفه من حرث ةا والزرعيديد اللدىوالار
النظر وعد ديك الفهم وهال لان حد يديو لان صارم وماض وذلك

اذا كن ور انين ديد

وفىالااية اشارة الىانالا نسان وان خلق من هالمى الغ.س والشهادة فالغالسعليهفى الداية الشمادة
وى العام السى فبرى بالجواس الظاعرة العالم المح واس مع|<تلاف اجناسه وهو ممعزل
عن ادراكعالم الى شن الناس من يكشف الله غطانهعن لصمر لصير نهفيجعل إصمره حديدا سور

رده

وخدر ره وحم امو منون دن اهل السعادة وهم دن يكث م الله عن

لكصر

لصير نه

نوم القيامة بوم لاسفع فا اعانها وهم الكذار من أهل الثقاوة
.

5

و

00095

و

كرت رقت ازادازه سرون بدى ٠ حو كف كهدرفت نيك امدى

ف7راشو جوينتى درصاح باز ٠ كناكه درنويه كردد فراز
نون

باخرد بايد انناز 1ف

٠ كافردا اس روه

ازاثانا كت

وهن 3كات اميرااؤٌ مهنعرلذىىالله عنه لاوك
لشغفطاء ماازددت شَينا
حال خلد وجحم دانستم ٠ بيقين ١ نان مىبايد

كر حجاب ازءيانهبركيرند ٠ ان شين ذرءُ توفزايد

اعنى ان عين البقين الحاصل لاهل الج<ار فالا خرة حاصل لاهلى اللكشف فىالدنيا فانهم

 .ف :

ترقوا من علم القَين الى عايلنقين فىهذهالدار فطاءوا وق فكائهم فىالمنان فىالحالوكل

نوم لهم بوءالازيد وفبه اثارة الى سر عام وهنوأن أدلالار يزول عن ابصصار هم الححب

عيبب
اك| المااعة عن اليقين والء.ان وذلك

بعد احتراق ظواهرهم

ونواطهم احقابا ذثيرة فيرون

اذذاك رقا ر فال رماوا الفارقون اواقةة الدازاافييةلابق للقنزارا لحفلل اواالاجوواق
اايك ايوحقس بالقطععلى
على ا لفلروادسيل الاترئة االلنتواة الى قطين -الذمق دكفك
ضوذا ف
ولت
و كنانقلاس ل الفازانطا  1كل شرب وكامفال بلقل  8:و 0هر
حمسديناو ٠ دءنى الشيطان المقيض لهمشير! اليهجؤهذامالدى عتيديه اى هذا ماعندى وفى
ملكتى ومقدورى تيد لهم قدهيأنه لها باغواتى واضلالى وقبل قال الملاك الموكل بهيءنى
لوقب القاى تلاى دكزاس فيا امبر مالظ عناسككتاى رعارريهناا تكعوكة232١ , اتعانينا
للعرض فان كان العد من اهل الايمان و-١ا

حستانه لان سياه قركة تَ

لت
ثانا كان مرخ أحلع .التكفو والنارن لظ تكتان مكتاته الاقاسع تالناكركثر روحناطان

رف
جاو2ت
اوت يموضاى تاقوا .دامخا اد ل الناردارا ق
كا:نوا
الواضؤافة فتتاد]/صفته
فملى العاقل [نلايطع الش.طان ولايلتف تت الى اعوانه فىكل زمان ومكان فانه بدعوالى النار
ممما

صدت
ه
م0
عا
ط
ا
ف
ج
عتد3
ل
م
ح
خ
ل
و
م
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( وقهر )
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سورة ق

 ٠١جع

| الام إعول الله عون اعل .محمد اسكرزات:المؤتة واعا لايستيذا .اكبثرالناش :املنموت |
وحقواله :وسكرزانه لا غلب علهم مانمهل فانالاشياء قبلوقوعها انما تدرك بسورالنيوة |
أ
والولاية ولذلك عظم خوف الانساء والاولياء منالموت
د

#
ق(ال الحافظ )

يادن داه

اشتكعز

ابلوت ادق لغتة»

طول

ادنع

-

ا

5

والقبر صِدورق :العاي#

5

سور رادي زوائةسبلت وان #افسان :بزكهرع اشن تراكلدرى وناج برويزست

بدان اىجواعردكه از عهد أدم نافناى ال يكين ازصك رست نونيزمواهى رست الموت
كاس وكل الناس شاربه
وول: +نمصلاكت بجوخا تراه ؤهشنتاق انمث
تان وو كندمروايكرجو هوستاده :مك

| لإوونفخ فىالصور ه اهلىنفخة الثابية وهى نفخة البعث والنشور والنافخ اسرافيل عليه
| السلام وقد سايلقكلام فىالصور  #ذلك #ه اى وقت ذلك النفخ على حذف المضاف
ا جهبوم الوعيد كهلك الوم امحاز الوعيدالواقع فىالدنما ومحقيقه والوعيد الهديد أوبوموقوع
| الوعيد على ايه عمارة عن العذاب الموعود و مخصيص الوعيد بإلذكر مع أنهالوم الوعد ايضا
ا لممويله ولذا دئى” سان حال اللكفوة

© وجاءت ص وى

أبد دران روز

إأعرصضة حشر

© كل نفس مه٠انلنفوس البرة واافاجرة همهعها 6ه الك مله النصب على اللالية منكل
| لاضافته الى ماهو فىكم المعرفة كأنه قل كل النفوس  «8سائق وشميد وان اختاف
كفة الوق والعواذ ع نحشي اختلافة افوس لاماي بها تلكاق أحدها وق إلى
القانوزالة حر زظااح مكايا تاوقلاو كفك الاسيزارا شوق ,الكافررس امه الى
الثاراؤاشف 4الشه.د عايه ععصيته ويسوق السائق المؤّدن الى الكنة ولشهد الشهد له بطاعته ١

انتهى وهل الملكان الكانان فىالدنيا ها اللذان ]
ذاكرلهله فىقوله سائق وشبهد اوغيرها

ظفه خلاف كا فيفتح الرحمن اومعها هلك جامع بينالوصفين كانه قل معها ملكيسوقها
| ويشهد لها اوعلها وقال الواسطى سائقها الحق وشبيدها الحق اى اأنظر الى الحقيقة
فىالدما والاآخرة © لقد كنت فىغفلة ممن هذا د الغفلة معنى عنع الأكسان من الوقوف ْ
| علىهى حفيقهة الامور وفى المفردات

مهو يعترى مفنلة اأتحفظط َاكقا والمعنى هال له وم

فدنيا .فىغفلة' من هذا
 ١القاجةناونو قت بالنشؤظ اودوقت,العركولقنا كنت .أسا :الشتحخضن :ال
االيوم وغو! ثله وفىفتس الرحمن هنهذا النازل بك اليوم وقال ابن عباس رضوالله عنهما
طمانقبة الكفر وفىعين المعابى اى منالساأقى والشهيد وخطاب الكل بذلك لما انه مامن

لاكبافر وقرى” كنت بكسر التاء علىاعتبار |
لخط
| احد الاوله غفلة ماهنالا 'خرة وقمل ال
| تأنسث النفس وكذا الخطابات الالية 8فكشفنا »ه اى ازلنا ورفمنا ع9نك غطاءك 6
ا|لذى :كان على ؛نصرك ولغطاء .الححاب المغطى..لامور المعاد .وهو الغفلة .والامهماك |

ف|ىالحسوسات والالفة هاوقصرالنظر علها قال فالمفردات .الغطاء ماعل فوق الى ١

اطرّءالسادس والمسرون

2ه

| لبقاء قوته فىقليه وفىلسانه وانما يتقطمصوت الميتوصياحه مع شدته لانالكرب قد بولغ
فيه وتصاعد على قله وغلب على كل مو ضعمنه ااعنلىبدن فهد كل قوة وا
حضء
افر
كل
حة

فل يترك له قوة الاستغاثة تالوهب بن هبه بلغنا انه مامن ميت يموت حت يرى الملكواللذين ١

اكفاءمالمحفظان عمله فىالدنيا فان حبهما مخير قالا الجئازلله خيرا فرب بحاسخيرقدأجلتا أ
صال قداحضرننا وانكان رجلسوء قالاجز الالله شرا فرب ملسن شر قداجلستنا ظ

ورب كلام سوء قداسمعتنا قال فذلكالذى بشخص بصرالدت ثملابرجع الى الدنيا ابدا
' ( قال الشبيخ سعدى )

ْ

درإغست فرهودهُ دبوزشت ٠ كه دست ملك رانو خواهد وشت

روا دارىازجهلونايا كيت ٠ كه باكان تويسند ناياكيت

 ١توراه كشفبء يليت كلناض إلللككو ىاقلل  13ودزة قرفماين اللانكة :علج جقغتيعلله| 
ت
نان
از
كنة
اى على صورهى حقائق اعماله فان كانت اعماله حسنة براءم على صورة حس

|

| سيئة فعلى صور قببحة لممراتب الحسن والقبح »تفاوتة حسب حسن الاجمال وقبحها |
وغسزيه لداعي فللالاتكية لإبراهم البشر علىماءحيزون اليه عمانلمهم الاماكان املننى
عليه السلام منرؤية جبريل مرتين على صورتهالاصلية وفى التأويلات النحمية اذا اشرف
الناس على الخروج من الدنا فأحوالهم نا

فم من بزداد فذلك الوقت خوؤ»ولااشين

حالهالاعند ذهان الروحوههم هن إكاشف قب
خلروجه فسكن روعه وحفظ عليهقلهو تمله
حضورءوء ميلاقم الأروح على ههل مووغيرا سشكل ا وعيوس و هنهموهمهموقمىعناءهول بعضهم

ع لازنا امت فالهوىحشو قلى * وابتداء الهوى بموت الكرام *
ظقال بعض الكبار ان السيد عبدالقادر الحلى قدس سيره لما حضرته الوفاة وضع خده على |
الارض وقال هذا هاهلحق الذى كنا عنه فججحاب فشهد على نفسه بأن مقام الادلال الذى |

كان فيه نقص بالنسبة الى حاله الذى ظهر له عندالموت وكمالله حاله عندالموت وتمعالى |
١ا الكمال وعكس هذا ماحكى ان مولانا حميد الدبن اخذه اضطراب عظم فىمرض هون
فقيل له ابن علومك ومعارفك فقال يطليون هنا القلب وأحوال القلب وذلك غيرموجود |
عندنا فالاة اراب منْتلك المهة ( وروى ) لبعضهم كلات عالية ثم رؤى حالة الرحلة فىغاية |
التشوش وقد ذهس عله التحة.قات وذلك لان الامى ال صل بالتكافلايستقر حالالمرض
والهرء فكيفت حال مفارقة الروح فإذا انتقل البعض فىممام القيض والهية وقدروى ان |
بعضهم هك عندالموت وقال مثل هذا فايعمل العاملون ولعضهم بى وقال مالهذا نسمعى

طول عمرنا وأراد تحلىالله تعالى عند ذلك فاذاكان حال ارباب الاحوال عكذا فا ظنك
لتر الهاغي ع واقده قالوااةان .للكرات الموث بعلملل ااال تو
زلا
اك /الفدتظين لفاك
حسما وقبحها عانلدموت فالمغتاب تقرض شفاهه مقاريض مننار والسامع للغبة يلك |
ا نار جهموا كلالحرام سَدم له الزقوم ذلك الىآخر اعمالالعيدكلذلك يظهر |
عنداسلكن!ت الموت فاليتمجوزها سكرة بعد سكرة فعندآخرها قيض روحه وكانعليه |

ا

ظ

(السلام )

275  ١16جه

سودرة ق

افلىفجار قاله سعدى المفتى وفىالحديث القدمى ( وما رددت فىثى' انا فاعله ) يتشديد
لمؤمن)
ند
الدال يعنى مارددت ملائكتى الذين شسضون الارواح ( مارددت فقييض نفس عا

| ماثىل ترديدى ايام فقيض ارواح المؤهنين بأن أقول اقبضوا روح فلان ثمأقول لهم
ا او

وق بعض النسخ ها"رددت

ولما كان التردد وهو التتحير بين الشيئين لعدم العا أبأن

الاصاح اهما محا لاحوالةتعالى حمل على منتهاهوهو التوقف يعنى ماتوقفت فيا0
مثل نوقنى فىقبض نناسلمؤّمن فاتى انوقف فيهوأرءه مااغدةت_ هه ن العم والكرامات

َي يل قاللبىهالموت شوقا الى لقانى هيلكره الموت  #استدئّاف عقمانل سيف تراقدك

أواديه الخد ]لوك لاازناوت فته اموصل :لمن المعلتاناف :فكعت يكرعهبالمؤءن ".وان
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لااندمقدر لكل نفسكذا فىشر-المشارقلابن الملاك قال فىكششف الاسرار جهند كه حالت
مك بظاض صعب عى ايد كن دوستارا اندران حالدرباطن مهمه عزوناز باشد وازدوست
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احساللهلقاءه عمار بن ياسمر رضوالله عنه #روى به نودسال رسادايزه دردست

ودستسيى لرزيدى مصعاى عليه السلام اورا كفته بود آخر قوت 'نواز طعام ونيا شمرتى
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جونكة أب خوش نديد ان صع كور و( جتن باوعوقول

ارعبعايد رآبا شكوز

وعن صاحب الأنوى لكان شما الموتاوواى ملاك الموت عنداليان قال

شر برايشن ار جان. .من ٠ بيك در حضرت سلطان هن

قالوا ينزل عندالموت اربعة من الملائكة هلك يذب النفس هنقدمه الثنى وءلك يجذما ٠ن
قدمه السرى وهلك مجذما ٠بنده العئ وملك دما .بمنده السرى حذفنوما مقاطرايف
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| من مساويك الاالقليل منهم فيكون عل المعاصى متفرقا فهم التهى وفجاءت سكرة الموت |
بالحق »#الشكوة ادتفارة رلغية.الوت .وره الذاهبة بالعقل اا لجمعل الموت استعارة

بالكناية ثماثيات السكرة له بلا لان المقام أدعى للاستعارة التحقيقية وعبر وعقنوعها |

كبل قدأ نا ؟ اليش
بالماضى ابذانا تحققها وغاية اقتراءها حتىكا'نهاقدأمت وحضرت ق

ائقرب ,اثتانه_والناء٠انا للتعدية 5 ,فقىوالك ادال سول ,باسخين وا'عنى بحضر ت,اسكرةالموزيخ
اى شدنه التى مجعل الانسان كال_كران يدث آغشاه وتغلب على عقله حقيقة الاص,الذى

نطق.كبتهانالله .ورسله اوحقيقة الام ووجاة .السخاغلامخدة الميتوشقاو وام :للملابشة

كالتى فقوله تعالى تنيت بالدهن املىتيسة بالحق اى محقية الامس! وبالحكمة والغاية اجمرة

وقال بعضهم أنت وحضرت بأعالله الذى هو حت و(حكى ) ان رجلا فىحمر رضوالله
غنه فقال ,الى اجت _الفتة .وا بكرمالحق بوأشيد ,عام أرء.فحسبه عمن .رض اللهيعنه فلغت
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قصته عليا رضىالله عنه فقال ياجمر حسته ظلما فقا

قال لانه محبالمال والولد

قال تعالى انما اموالكم واولادم فتئة ويكره الموتوهواأق قال تعالى وجاءتسكرةالموت
لرا على لهاك عمر « ذلك 6هاى قال للميت
بالحق ويشهد بأنالل واحد لمبره فتلالوعم
بلسان الخالوان ليمكن بلسان القال اوتقول ملاتكة ذلكالموت يانسان ههما  4مودولة
اد عنه ميد
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مكروه

له اتولكمونوا
هيداشتى ٠ بنلحسب اله لاينزل عللك بسيبٍ بتك الحاة الدنيا قموفى
اىهم بلقي بطر ارواشين! وبجهلاروسفهاراو بالسنة
أأقسمم من قل مالكم منؤوال إل
الحال حيث شم مشيدا واعلتم بعيدا وملحمدثوا اف كم بالانتقال .نما الى هذه الخالة
فكأ نكم ظنلتم انكم مالكم .مزنوال مما  2عليه املنقتع بالحظوظ الدنيوية فالخطان

فىالاية للانسان المتقدم على طريق الالتفات فان النفرة عنالموت شاملة لكل فرد من
افرادءطنعا .ويغضده ماروىعنائشة رضىالله .عنها انها قالتاخذت ابابكر غشة :منالموت
فكت عليه ملك

بيب

هثْلاءزال دمعه مقلعا

بي

لايد نوما انه مهراق 

بر

فأإفاق ابتك :ريعالنه” عند فالا بلعياءتة سكرة«الموت :اوداك تمايمكات« .زمنها جد
]أ وماروى انها قالت انهن ل اللهعلى أن رسولالله صبىالله عليه ولام توفى فىبيق وبين

سحرى وتحرى وازالله حمع بين ريق ورشّه عند مونه ودخل عابلدرحمن بن انى بكر
| رضىاللهعنه .على وبيده سواك وانا:هسئندة ارنئولاللةفرأنته .يتظراليهوعرفت انه احلبسواك
| فقلتك ابد ,لفرفاعار براسه ران أمفتناوله فاشتد عله فقلت ألينه لك فأشار برأسه أن

| لع فاينته فأميء 'وبين يديه ركوة فيا ماء عل يدخل يده فالماء فيمسح ما وجههويقول
لاالهالااللةان للموتسكرات ثمأصبيده فجعل شولف اىلرفيق الاعلىحتىقوبمضالتيده ٠
ام
لان
كل
لاهم
االظ
وجوز فىالكشافان تكون الاشارة الى الح وا لخطاب للفاجر :وهذا هو
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الفرضة قكالااتكاة واطلاى 'الا'ية مال عل النللاكفاد كتايا وحفظة فان “فين فالذى ١
كانت اعواعلة الاي اع دكن و يكن لهم حسنات شال له الذى عنثاله يكتب ْ

باذن صاحبه ويكون شاهدا على ذلك وان لميكتب كم فىبستان العارفين وفائدة حضور |

صاحبٍالعين امال الايعان وهو اللا بالبال وفىالحديث ازالله تبارك وتعالى وكل بعبده |
المؤمن ملكين يكتيان عمله فاذامات قال الماكان اللذان وكلا به يكتبان عمله قدماتفلان |
كأكق  11تنطليذ«[1التتايافتو لاله اتاج متاق علواءهة لعانلامكق “يحون قلنقفولااءق :

فيقول قوما على قير عبدى فكبرانى وهللاتى واكتبا ذلك لعبدىالى نوم القيامة قالبعض

رىهم بغالب اعمالهمفىالدنيا
الكبار مناهل البرزخ تمخنلقالله تعالىمنهمتهم مقنيبعمولف
ويكتباللهتعالى لعبده نواب ذلك العمل الى آخر البرزخ كاوقع لثياتالممانى قدسسره /
فانهموجدوا فقبره شخصا على صورته يصلىفظوا انه هو واعا هو مخلوقمنهمتهوكذلك
المثالات المتخبلة ففصور أهل البرازخ لاهل الدنيا فىالنوم واليقظة فاذا رؤى مثالاجدهم
| فهو اما ملك خلقهالله تعالى منهمة ذلك الولى واما ءثال أقامهالله تعالى على صورثه لتنفيذ
ماشاءالله من حوآ عم الناس وغيرها فأرواح الاولاء فىالبرزخ مالها خروج منه ابدا واما

ارواح الانبياء علممالسلام فانها مشرفة على وجودالدنيا والا خرة كافكىتاب الخواهص
للشعرانى وهنذلك ماروى عاننن عباس رضوالله عنهما انه ضرب بعض الصحابة خيانه

على قوبرهو لايشعر أنه قفبارذا فيه انسان هرأ سورة الملك فاألننىىغليهالسلام فأخيره

فقال عليه السلام هى المائعة هى المنجية “نيه منعدابالقبركا فىحل الرموز ٠قول الفقير
بعك الانانان بدل على ان بعض الارواح يطوف فالارض كالصديق والفاروق رضوالله

عنهما ما اشار الله قوله عليه السلام اذلى وززرن فىالارض ابابكر وعمر وايضا انالمهدى
رضوالله عنه اذا خرج يستصيحب اصحاب الكيقة وروحانية شخصين

 3هده الاامة

وايضا قداشهر فالرّوابات :خزتوج بعض الارواح ٠نالقبور فاىلعاضيام واللبالىوالشهور |

أدْنَ الماك الغفور الاأن يأول كل ذلك واللم عندالله تعالى وفىالتأويلات النحمية يشير
ان منلم يعرف قدر قربى اليه ويكون بعيد اءنىمخصاله الذميمة وفعاله الرديئة ولم ارض

أون رقببه اوكل :عليه رقتين مابلفظ .مقنول الالدنه رقبب عتيد يكتب هَلحركانه
بأن ك
ومدادنيته عصلحىيفة قللهفان كانت حركانه شرعبة ونيته صةانفجى” كتابته نورانية وانكانت
ياض
جزكا م طيادة| خؤاضة وبي تعوااكةشياانية عي كنا ارما نفائية فن هن
وجوه وتسود وجوه وفيه ايضا اشارة الى كال عنابته فى<ق عاده اذجعل على كل واحد

ْ

رقيسين منالملائكة المقربين ليحفظوه باللبلىوالهار اكذاان قاعدا فواحد عيننه وواحد
عنثماله واذا نام فواحد عنرأسه و واحدعنقدمه واذا كان ماشيا فواحد بينيد.ه واخر

خافه وغَالها اثنان بالابللى لكل واحد واثنان بالهار وهال بلالذى يكتب الخيرات كل
بوم اخران والذى يكتب الشر والزلة كلبوم هوالذى كان بالامى ليكثر شهود الطاعة

20ت وكا المطلة زهان [نوقالنوا يكين المضنية“ كل روم انان الحوان ثلا يسم 0
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المزااساءدس والعشرون

 ١فج لالكتبوق الامورا اتلقة زركادل لشن عه فيا لبطل  12لم ورك01 
الكلام عنداماع وكذا الضحكفىهذ .الخحالة فلايد من حفظ الاسانوفىالحديث من <سن
الام /المرء .ركه مالا ينه
700-6

ابالمى ازصرفة زر ميكنى

٠

«صلحت تست زبان زيركام ٠

صرفة كفتار كن ار ميكنى
شغ يسنديده بود درليام

وق الدع انعلا فك اللإلى وملائكة النهار يصلون معكم العصر فتصعد ملائكة الهار

وعكث ملائكةالابل ذاذا كاالنفحر نزلملاتكة النهار ويصلونالصبحقتصعدملائكة اليل '
ونمكت لائكة الباز :ؤمامن:إحافظين :برفعان الىالله مالحفظافرى آلهفأىو الصحيفة
خيرا وآفخىرها خيرا الاقال لملائئكة اشبدوا الى قدغفرت لعبدى مابين طرفى الصحيفة ١
كك الاسرار وفىالحديث نظفوا لثاتكم جمع لئة بالكسر وفتح الثاء الخففة وهى /
اللحمة التى فوقالا-نان ودون الاسنان وهى منابتها والعمور اللحمة القليلة بين السنين

الرا محةويتأذى المكان ل
فىقوله مايلفظ هن قول االناهلديطهريرققبب العتقيردءانقاولمقععنددنااليملهكيمن فعنىدتنفاسيبريه (اولرقورىطى )ففىىسالخير /
ورة
البقرة وفىالحديث نوا براججكم وهى مفاصل الاصابع والعقدالتى على ظهرها مجتمع فا
املنوسخ واحدها برجمة بضمتى ااباء والجهم وسكون الراء «نهما وهو ظهر عقدة كل
مفصل فظهر العقدة سمى بحرمة وما بينالعقدتين سمى راجة وجمعها رواحجب وذلكما

بلى ظهرها وهو قص.ة الاصابع فذكل اصبع برحمتان وثلاث راجب الا الامهام فان له

برحمة وراجتتين فاص بتاقيته لثلايدرنفيتى فيهالمنابة وول الدرن بينالماءواليشرة وانب

لاتشربه «لائكة الرحمن الى أنتطهر وعن مجاهد قال ابطأ جبريل عله السلام علىالنبى

عالليهسلام ثمأناه فقال له عليه اللام ماحيس-ك ياجبريل قال وكينف اليكم وألتم

لانقصون اظفارم ولا تأخذون ن٠ثواربكم ولاتتقون براجكم ولا قتا كون ثمقرأ
وها تيزل الا يعمل ريك كافيسقينة الابرار وافى
بر النبوى قل عليهالسلام نقوا افواهكم
بالخلال فائها مجاس المالكين الكرءين الحافذين وان «دادهما الريق وقامهما اللسانوليس
عامهما ثىامس ٠ن شَايا الطعام بينالاسنان كافىاثّلة الحكم قال الامام حمةالاسلام أليسالله
منع الخحنت والحدث عنالد<ول الى ته .وس تاه فقال عن ءنقائل ولاجنيا الاعارى

سبلل وقل تعالى لاعسه الاالمطهرون مم الما ار مباح فك

ون 6و اسن كدر

الحرام وحاسة السححت وااشبة مع ٠يندعى الى خدءة اللهالعزيز وذ كره الشمريف وصحبته
| الطاهرة سبحانه كلا لايكونؤلك ابداكم فىالاسرار المحمدية اخوالىفكر القابفىااماحات
يحدث له ظلمة فكيف تدابير الحرام اذا غير الك الماء ملع الوضوء به فكييف ولوغ
رج
فانى
لبل
اذنو
| الكلبت »م فىدرياق ال

ابن الموزىوفىالحديث ازالله ملكا على هتالمقدس

بنادى كل أيلة ألاكلهنكل حرامالم بقبل منه صرف ولاعدل فالصرف النافلة والعدل

ظظ
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ظبتصفية باطنه ليستعدللوصول واما الوصول هو ان يتكشف له جليةاوليحقصير مستغرقا |
فهاننظر الى معرفته فيلاعرف الالله وان أظر الى همه فلاهم له سواء فكون كله
مشغولابكله مشاهدةوها لالتفتفى ذلك الى فسه لمعمبراظلاهعرعادة وباطنه بهذي بالاخلاق

 0وكل ذلك طهارة وهآثالةبوداتما اللبايةأن باخ عن نفسه بالكلة و تجرد لفيهكون كأنه

الرله  8اذبتاتى!تلقيان 6ه
هو وذنكهوالوصول م فىشرح الاسماء الحسنىللامام الحغزهالي

منصوب باذكر وهو اولى لبقاء قوله وحن العالطىلاقه اوا فىأقرب منمعنى الفعل
والتلو الخد" الت بالحفظ واللكتابة وامعقا انه الطنفك] دول ْعَلمهالىمالااعى اخى

منه وهو أقرب الى الانسان «نكل قريب حين يتلق ويتلقن ويأخذ المفيظان اىالملكان
الموكلان بالانسانماتافظ .ه:وفيه اى عاللىوجه الثانىايذان بأنهتعالى عَنىعن استحفاظهما
لاحاطة علمه ما من علهما وأتارةلك ككينا و خغطة! الاعنلال السد .وعرطن

صخائفهما بوم شوم الاشباد وعلٍ العبد بذلك مع عامه بأحاطته تعالى بتفاصيل احواله خيرا
زمينادة الاطف له فىالكفءن السيئات والرغة فالىحستات وعنه عليه السلام ان مقعد |
ملكبك على 'ننتيك ولسانك قلمهما ورشك مدادها وأنت مجرى فما لايعينك لاتستحى

هناللهولاءنهما وقدجوز أن يكون تت الملكين مانا للقرب عهلمىنى انا أقرباليه مطلعون
على اعماله لان حفظتنا وكتبتنا هوكاون به فعنإالعين * هأوشرف الموارح وفبه
فنالثمال يه هو «قابل اممين تعمد اى عجنانب العين قعيد أى
القوة التامة وع
«قاعد كالملس ععاملنىمجالس افظا ومعنى ذف الاو لإدلالة لاالثاىعليهوقيل يطلق الفعيل ١
على الواحد وَاللمتددما فىقوله والملائكة بعد ذلك ظهير ع مابلفظ منقول  0مارم به

منفيه من خير اوشر والقول اعم منالكلمة والكلام هالا لديه  6مكر نزديك او
رقب

ملك يرقب قوله ذلك ويكشه فكاانن خيرا فهو صاحب طلعين بعينه والا

فهو صاحب الثمال عهتيد  #اىمعد مهيا لكتابة ماأمى به منالخير اوالشر فهو حاضر

انما كان وبالفارسية رقيب تكهبانى وديده بانى بود عتيد آماده فىالحال نويسد  +والافراد
حدث ليمقل رقببان عتبدان مع وقوفهما «ما:على ماصدر عنه لما كالنامنهما رقيب لمافوض

اله لالم فوض الى صاحبه أ نىئ' عنه قوله تعالى عتيد وتخصيص القول بالذ كر لانيات

الحكم فالفمل بدلالة النص واختلف فيا يكتاته فقيل يكتيان كل ثى" حقى نأينه
فىمرضه وقبل اما يكتبان مافيه اجرووزر وهو الاظهر ك ب عنه قوله عليه السلام |
كاتب الات

على عبن الزتجل -وكاتت'السيثات “عنلسار الزأجلن وكات الكسننات امير

امين على كاتب السيثات فاذا عملحنة كتها ملكالعين عشيرا واذا جملسيئة قالصاحب

العينلاطا الال لاغ لتم تأفان| اتنبهيادة اشف

عل 'ان"اللؤتكه ليون

الانسان عند غائطه وعند حماعه ولذاكره الكلام فىالخلاء وعند قضاء الحاجة أكشرداهة
لانالحفظة تتأذى بالحضور ذلك الموضع الكريه لاجل كتابة الكلام فان سلمعليهفىهذء

الحالة قال الامام انو حتيفة رحمدالله برد السلام هليه لابلسانه لثلا يازم كتابة الملائكة

4١١ 25 ©©ه
_جزءالسادس_والمثرون
ال
حك عينالومباجو (لاحاولا عل الحلول فانه ذاته :وصفاه مزرّم.عنأن اه
فىالحوادث هذا رصن العاشقين ل١اتراع تالا ,قله الحبواق!

. +انااأمحنواق وأمهنوى -انانب بي/

يا

ل

ابنممن؛ رواغنان يخللنا بدا

1ك واذاءابظارية بابهترهاد يي
مذلا أرشية ىارفيزة
وقان الّاسطقباى نحن اولى انه وأتخق اناماه ابلعادفتراق وزانشا ام ابقداالعدم:وتضحنا
فيه الروح فالاقرب اليه منهو أعلٍ به منه بنفسه وقال ايضا بىعرفت روحك بى عرفت
نفك كل ذلك لاظهار الاعوت على قدر طاقة الخلق فاما الْقيقة فتلحاملها العيد سماعا

و(قال الكاشف ) وببايد دانستكه قرب-ق تعالى ىجون وحكونه باشغد اى عزبز كيفيت |

قرننة انرا كه “.ريوسته:-است ايقنداترمق توآن ديافث .قرب حق زاك أتسروف زاءكفيت» |

مقدس وهئره است .حكونه ادراك وان كرد ومين درمئنوى” معنوى مكذوراست

لعس
0يصد
امل
م
س-تلسد

قرب جونت جانتراتو

0٠ قرب حق راجون بدانى اى عمو
قرب حنى ازحيس هستى رسن است

فرب فبالاوبستى رفئناست ٠

دوكنيك الامتلال اأواردفك توكيذئ اق بعك فواتوادارو اد رواقت 1ودواعاديك

قداكلة-وازذ تلازال المتستعراب! الى 'تالنوافل خوائن :قوكا »اول بباغانييت اوتشذيوب ا
واو اربااففلست ولطفيق” زعو :مقا ":ملعاداهاكهأنتممذانن كأنك لتزااءوقرت يحو تعالرال |
مىندورا دوقسمست بكيكافة خلق ررابع وقدرت0
خواص دوكاهرا #صائص

عبى نا ازحهاش

 2مييق
وهو معكم اغا »

برو شواهد لطف كه و د اقلا الله اول اورا قربى دهد

رعانديس قرب محد حقبق -

وكلشس باز بدران ها" موهوم

تدمئى كاهد وازسسقى اصلى زياده ظهور مكاد تاحناتحهدر اول خود بود درآخر
لخاد باش خداق علارق م تفع كردد واسابٍ منقطع ورسوم باطل وحدودمتلائى واشارات

خا وار اموس وخبر منمحق وحق يكتاود باق والله خير وأبق

مسيم
ا
سد
سععم
س
ا

:

5

رأبت حى بعين قلى

هابه!

/لب  +بج
/افاالذى خزت [55ت

عانم انق دقل راذنا

5

مخوراق زفاو ناننا

5

دنرويش وجدشاه
هدرا
جدند
ركر
»رقه
هوج بحر ان الملك برايد نكاه ٠ غمس
وام ؤكنوازناطئك ,4:اكتراا عقوي ةداقل زؤعانها ديكا
هلش
ؤح
مطن
رو
قال انويزيد السطائى قدس سيره انساخت مننفسى كمتنساخ الحية مجلندها فنظرت فاذا
اناهو اى ان منانساخ مثنهوات نه وهواها وهمها فلاستى فيه متسع لغيرالله ولا

يار
صق
فلقلالاجلال اللهوحماله حتى صار مسيتغر
يكون لههم سوىالله تعالى واذا لحمل ا
كأنه هو لااله هو تحتبقا وفرق بين قولنا كأنه هو وبين قولناهوهولكن قديعيربو هو
غطقؤلنا كتأةا حوك ستالاء زيل [بلسدلانقتانب التمعيةه سادق وزالعسا عفان هلك وليدها
فك
ذرل
ومعا
او وما معنى الوصول قلت معنى السلوك هو مهذيب الاخلاق والاعمال وال
عَعذال كاوه الظاهي ناطق اعد لدم ذلك ٠شغول سفسه عنره الا انه مشتغل

(صفية )
س

0

555

سورة 3

هد ١٠١١

'اسصحاب الشسرائعقالبعض الكبارمامن شخص ٠ن بى ادمهاملخاوطرله كلبوم وليلةسبعوناف |

خاق من
اامونشمخص
البلومف
خاطر لاتزيا ولامتقصعددالملائئكة الذيني خدلوناليدت لمعمورك
خواطرءكل دوم سبعونلف ملكثمبرفعون الاىلجهبةبت المعمور فاذاخرج السبعون ألفامن ||
اطمرنفيكونذ كرحم استغفار الاصحاجم
انليويتمالممعجموترمكونلبالملائكه اللخلخوقوين
| ناولءىالقيامةولكنمنكا_قليه.عمورايذ كراللهدا مافالملائكةالخحلوقونمن خواطرء متازون
|اعلنملاتكة الذى خلقوا خموناطر قلبليسلههذا المقام وسواء كانالخاطر فبمنايفى |
| اوفها لاشتى فالقلوب كلهامنهذا البيت المعمور خلقتفلا تزال معمورة ندمآا وكل ملك |
ْيسكوان امسخاطر كوك إضووة صالحةفىعل الللمها نظر وان كان هو فىنفسه ملكا سبح

|وقدلايعم ماخطر ف ونحن أقرب اليه  6اىالى الانسان و منحبل الوريد » ازركجان /
 ١وى نوى ».اى اعل .:بحاله .منكان اقرب اليه.حمبنل.الوريد وعبر عنقرب الام شرب

الذات مجوز الانه وجب له فاطلق المازوم على اللازم وحبل الوريد «ثل فىفرط القرب
 0هو مق معقا زلاررواطيل العرق يعنهبواحد ااملنمبال منخيك الهيثة واضافيته |
 2وز ازعثيرى كونها يممنى اللام ووز أن تكون كأضافة لين الماء علىان |
الوريدان عفان مكتنفان لصفحى الء'ق فىمقدمها متصلان
اقوهو عرق فلتت اذا اشطع مات صاحده بردان منالرأس اله فاوريد ععنىالوارد

وقلى سمى وريد الان الروح الحيوانى برده فالوريد حينئذ عم المورود وفىالمفرداتالوريد
حنيل الوريد
عرق متصل بالكد والقاب وفيه مخارى الروح وقوله وحن أقري اليه م
أىمعونوواجه اهز ٠ماوردى قرمودةكه

لعال ماده يدبزكتت ]زا

غسةالى! حي ةتيشين

حيل الوريد 05

متسل يدل وعلم خداى

دلمواق ».وق اتاويلات التحمة حل الوريد كوي لخناه

عد الى:العيد ,فتكما الهكل
الىاهاكعالى اقرب الى,العند .من شاير
ع

وقت إطلب تقفسة مجدها لانها

ع

دو

ا

ْ

كم قال تعالى واذاة سألك عبادى عنى فانى قريب وفىالز فر إرلامنمطليى' وجدني

نحن أقرب كفتمن حبل الوريد ٠ نويكندى يفركرترا بعد
اى كان

تيرها

برساخته ه

صرد تزديك ونودور انداخته

| قوا(ل الشيخسعدى )
رهك
دوصقه ز

ازمن عندت ٠ .

كن
شياوا
تل

وبن ع كهمنازوى دورم

أوابه  لدكماد ون و

قال عض الكبارشدة القرب جاب ك ان ذاية البمد جاب واذا كان الحق أقرب الا

ا

| منحبل الوريد فأين السبعون ألف ماب التى نا وبينه فتأمل وقال البقلى ولو ير |
الاننان تقانه الرأئ -هوان قله ألاترئ كنت أخير عنكال قريه بعت الاحاد سَوَله |
وحن أقرب الله هن حبل الوريد ولذلك قال عليه السلام منعرف نفسه فقد عرف رريه
| اذلاضن الالوان فهمت ماقات والافاعام ان الغمل قائمبالسبقة والصفة قائمةبالذات

و 2الفا الات اسم)

اخ هالسادس والعشرون
صم

2+

١١1١ دك

2

(ال فاللاوى )
اأنى هى .قاعة بذواما وفىهذالمعى ق
|

صورتازمعنى جو شيراز سشهدان ٠ ياجوا واز وسخن زابديشهدان
ان ترجو | وآلةممهحؤاينك وعدا حل ايذانطفي ملكاسيت

ليكجون موجسخن ديدىلطيف ٠ بحران دانىكه باشدهمشبريف
جوززدانش ماونجديشه بتاخت ٠ ازسخنو اوازاوصورت نساحت
ازسخن صورت زاد وبازمد ٠ ٠وج خودرا بازادر بحر برد

صورت ازابى دورق امد اق

/انا ايارع

١

1ن( الةجال امون

بس ترا هس لحظهمرك ورجتيست »٠ مصطف فرهود دنيا ساعتيست
فذكر اابوشح

ازعو دو هونا لد هويا  52يدن ينل نذا

هرفس نوئى شود دا وما ٠ نخىبر ازنوشدن

اندرهًا

حمر همحون جوى نونوميرسد ه مستمرى مى ابد ورجساد

آن ذتيزى مستمرشكل امدست ٠ جو شر رك تيزجنبانىبدست
شاخ

اشردرااحنان!!

ان درازى مدت

اسان

اونظ

ااق
:القن عد

:دزا

ازتتزى” صنع ٠ عمىيد سرعت انكيزى ' صنع

ْ

قالالامام الشعرانى رضوالله عنه فكىتاب الجواهى تقَايب العالم واقع فىكل فس »٠ن حال '
تيوكن التغيير ت!ماشع فالىصفات لافىالاعيان فلم
ىنغال افشلنايعزا لكانة رواخدة «زئ| نايوز

زل الحق تعالى خلاقا ع'لدىوام انتهى ومنه يعرف طواف الكعبة اعلضرجال واستقيالها |
لهمماوقع ذلكلرابعة العدوية رضىالله عنما وغيرها وحقيقة هذا المقام لانتضح الابالكشف ْ
التام ومناللهالملك العلام الفيض والالهام  2ولقد خاة:الانسان ولعام ماتوسوس نه نقسه  4ا

اىما تحدث به نفسه وهو ماخطرباللالوالوسودة الصوت اف والخطرة الرديئة وهنهوساوس 0
الى وبالفارسية وميداتم ان حيزى  5وسوسه دتمل اورادان نفس اواز اندشهاى

ؤات
ماة ك
اننم اواللمين 41أن جلك كو مزوؤلة:اوالن

ى
تاه
يب ا
كذ دوع

اتزاحلةاو لونشان

ان جعلت مصددية والباء للنعدية اى ماتجعله موسوسا فان النفس محل الانسان قاممابه

أ
1

الوسوسة قال فىالكث_اف مامصدرية لانهم بقولون حدث نفسه بكذاكا قولون حدثته
به نفسه وفيه اشارة الى ازالله تعالى م ياعلم احلاالنسان قبل ع غلما نويا كتكالاك بزثلعه ظ
بعد خلقه علما فعلما ودخل قه مانوسوس بهنفسه فانه محلوقالله ايضالا حمق عله مخلوقهمطلقا |

ودخل فها وسوس هه نفسه شهوانه المطلوب الاست.فاؤه'وسوء خلقه واعتقاده الفاسد وغير

ذلكمن او صافا!لنفس "وسوس ذلكلتشوش عليهقابهووقتهوفهد خل ادمعليهالللامفانالله تعالى
خلقه ومعالو سوست بهنفسهفى! كلالشحر ةوذباللكقاءالش.طان قالبعض الكبارلبسللشيطان على |

عسبفقلطون يا |
اهىيام
لىظا
وهمف
| باطنالاندياءمن سبيل فخواطرهملاحظللشيطانفيهافهو يأت
بوللهمثامالنامونلياء امنلمحشفيظمطنانفىعل اللهتعالى فيكون اهلذمهثابة فىالعصمةماياتى |

لافىاالعصمة .ن وصول ذلاكلىقللاالولاياءيسومشرعينيخلاف الانبياءصمتبواطتىلكوت |
ا(صحاب )

عور لاقل
ج 272 3١١ه
ادحل امكة من مثل عذاب الام الخاليةفلاتكتانواء رسولالله':فان الاشتراك فىالعملبوجت
الاعتزاكفىكلواء ٠ واعلم ان عموم أهل كلزاملاغنالبعلهمالهوى والطيعة الحوانيه |
فهم أعلالحس لاأحهل  3ونفوسهم هتمردة بعيدة عنالحق قربةالىالباطل كلاجاء
ا
2ليمرسول كذبوه وعلىماحاء نه قاتلوهه

شق علبهم عدذاب

رمم

قلاكفووا أذوالنة-بقيا

أعباء |هالا"هم وقيه لسلة للاولياء ايضا منطريقالاشارة و+هدبدلاهل الانكار 00

انهم وهم كلانياف.ىايدى الكفار ولكنانلصبر مفتاح الفرج فكما انالكفارسخوا
ولكاتولواخدقا بأنواع التتكال فتكذاء أاخللانكان م اللهبواطهم وخداف بمهالارض
لعىق ار ضالبشريةا لكششيفة الظلمانية وأخندا تأصتاك الحذلان وم لابدرون

بل حدمون امم اجون 0

امماكذللك

المهالك لزيادة ماهم وخير مم نكالال ع

أنجملنا

من المصدقين واشتنا على طريق أهل القن وشيض عاينامن بركامهم ويششرفنا 1نار ح ركامهم

هلقافعيينا بالحلق الاول  #التى بالامس العجز عنه قال عى بالام وعيىبه اذالم متدلوجه
جمله وقدص فىقوله ولملى اهن والهمزة للانكار والفاء للعطف على مقدرينى” عنهالى

املنقصد والمباشرة كأأنه قيلى ااقصلدانوااللخلوقهوالابدآء فعجزنا عنه حتى بتوهمتحزن
عانلخلق الثانى والهاوعادةوبالفارسة اياما عاجز شده انم ورخ يافتهافوعطيوا اول خلق

لعميعنانى الخاقالاول ادمعن اسلام وهم شرونءه
ناف ونام ازافرينش انى « وافى

اولفتأويلات النجمية أذا غتاصعا.نافمل شى حعىن
لعىب
يالب
نعثاأوي
ادق
بعث اكىلذبسلك
 9بل هم فىلبس من لق جديد  3هال حددذت الدُوكَ اذا قطءته على وحه
ووك

بداضلة المقطوع ْم حعل
لغلا

لكلما
أحدث الشلاقة

جديد

وخلق

وت

اشارة الى النعاة

الثانية وقوبل الحديد بالخلق لكمان المقصود بالجديد القريب العهد بالقطع منالثواب
ومله قبل لإلى والهار الجديد انوالا جدان م فالمفردات والجلة عطف

على ممدر يدل

عليه ماقله كا'نه قل هم غير متكرين لقدرثنا علىالخلق الاول بل هم فىخلط وشبة

فىخلق متأنف افيه من مخالفة العادة اذلمتحرالءادة بالاعادة فى هذه الدار وهذا
قباس فاسد م لامخق ( وقالالكاثنئى ) «شركان مك معترف بودند بانكه <ق تعالى».دع

خلقاستدر اول بس ميفرمايدكه كىكه قادر بوديرافريئش حمبى بىماده ومددى
جراتوا نانو اناليود بر اعادهٌ ايشان ممجم
وعاد ورد.حتات يان وبىشبههماءران قوت دارم
00

دو شك وشبه ابد لهب

را مخالف عادث

وساوس ث.طااز

13ردن نويعنى لعث و حشر حه

مى اتلد .٠ والشكين خاق لتفخيم شأنه والاأشعار

#روجه

عن حدود

 00او الاءذان أنه حف.ق بأن حثعنه ذمعمعع ر فتهولايقعدءلى لس ١ واعام انهذا

الخلق :الجديد .حاصل افلىد'يااايضا سو اءكان فالىاعراضاو فالاجسام وهومذهن!اصوففة |
ا ومذهبالمتكلمين فاهم حوزوااشفاء الاجسام فىكل أن ومشاهدة

سانا عدد الامثال اى ا

الاجسام الاخر ماجوزوا انتفاء الاعراض فىكل ان ومشاهدة:هَامها تجدد الامثال اتى |
رامة دوا نه كذلك جالؤ الوا
الاعاض الى عشي غي ق
الاصراون الاخرأىم أنه جائز فى

صتحته
سي
مسمو
جم
متس
مح
حد

0

محاب ا

ار ابدا5
ولاإشربوأخرما 1

و شكلمبه

الي له

الش.طان على المثااية فصدق كثير مهم و ارناب بعضهم وكانالوءمن المكذي منهماقل من المصدق ْ

فكلماتكام ناصح مم زجر وقهر فاشموا على عبادنهفبعث الله لهم سا كان الوحى ينزل

علبه فىالتوم دوناليقظة وكان اسمه حنظلة ان صفوان فأعامهم اقالمؤاردلاعةنملاروحله
وا نالشسيطان فيه وقد أضلهم اللهوانالله تعالى لاله بالخلقوانالملك لاوز ا 0
شريكالله واوعدم و نصخهم وحدرهم سطوة رهموقمتهفا ذوه وعادوه وهو سعد هم بالاوعظة
الس

دق تاد وطر<وه فى سر

وعند

ذلاك

فيانو اشياعى رواء

ادي علوم القمة

منالماء وأصخحؤا والمثر قدغار ماو ها وتعطل وت أوّها وهو قن
وضبخالنساء والولدان وضيعدت لهام عطقتا

حى

مهم الموت وشماهم

ف ارضهم السباع وفىمنازلهم الثعاك والضباع داك

فصاحوا

بأجعهم

الهللاك وخلفهم

اهمجنامم واموالهمالسدر والشوك

شوك العضاة والقتادالاولبالكسرام عبلان اوكوه والثانى 9

ار

لو

فتلسامع فها الاعزيف الن اى صوتهم وهو جرس يسمع فالمفاوز بالللى والازثير |
الاسد اى صونه من الصدر لعوذ بالله هن سطوابه ومن الاصرار على مابوحب اه

كنا

فىالتكملة نقلا عن تفسير المقرى وقللالرس بترقرب العاءة اوبئر بأذرحان اوواد كا قال
الشاعى فهن لوادى الرس كاليدللقم »٠ وقد سبق عض الكلام عله فى سورة الغرقان فارجع |
و موده وقوم كود صااراوهوعود نعاد وهو عادالا خرة وعاد هوعادارم وهو عادالاولى

 2وعاد  4وقوم عاد هودرا

 0وفرعون  3وفرعون

«وسىرا

وهرونرا

والمرادهو

وقومه ليلاثم ماقبله ومابعده منالماعة © واخوان لوط كهيعنىاصوار اومراورا والصير

زوج بنتالرجل وزوج اخته وقيل اخوانه قومه لاشتراكهم افلنسب لافىالدين قال عطاء
مامن أحد من الانبياء الاوهوم معهقومهالالوطا عليهاللام نقوموحدهي واصمابالا يكةيه
هم من بعث الهم شعيبعليهالسلام غير اهل مدين وكانوا يسكنون أبكة اى غيضة تنيت
ادر

والااراك وقد م فىسورة الححر  0وقوم سع#ه ادمرَى للك دن وقدسيق

شرح

حالهم فىسورةالدخان  9كلكذبالرسل د اى فها أرسلوابه منالشرائع الى هن متها
البعثالذى أحمعوا عليه قاطبة كالىقوم منالاقوام اكلموذرين كذبوا رسلهم وكذب
كذب جايلمرسل لانفاقهم علىالتوحيد والاءذاربالبعث والْثير فتكذيب واحدمهم تكذيب
للك وهذا على شَدير رسالة سبع ظاهى واما على تعدير عدمها وهوالاظهر فعنى تكذيب

ىلبذعثلك كانبدعوهم
اتوحلي ودا
وىال
قومهالرسل تكذيبهملمن قبلهم  الرسلالمجمعين عل
تبع و للق وعبد » #اى فوجب ول علهم وعيدى وهىكلةالعذاب والوعيد يدتعمل
فىالشر خاصةمخلاف الوعدفانه يكون فالخيروالشر وفىالا بة تسلةلر-والله سلى الله عليه
لناب «#وكل اتنكهدبك
وسلم يعتى لاتحرن يتكذيثٌ -الكفار اياكلاك" لدت بال ك
شه

دراد كاظفروا نديد لاهلمكة لعنى تسا !
.اا
سان على أذامكمصيروا العلمن ب

( ا أمل )

5

© ٠452

سورة قف

الحنة وفى كل منهما رزق للعباد كا ول تعالى ولهم رزقهمفها بكرة ووعشاياحي8نابه 4
اى بذلك الماء مقبلدة ميتا 6تذكير هيتا باعتبارالبلد .والمكان اىارضا جدية لانماء فمبااصلا

| بأن جعلناها محيث ربت وأنيثت أنواع النبات والارهار فصارت تهتز مابعدما كانت جامدة
و
اوىب)
هامدة (ر

هريرة رضىاللهعنه كلان رسولالله علىالله عليه وسلم اذا جاءهم |

| الطروةفالت الميأوين قاللامحل عايكم العام اى الاكحدت عند بك سنك :برشا امساك

كذيك الخروج كه حملة قدم فيا الخبر للقصد االلىقصروذلك اشارةالىالحياة المستفادة |
من الاحياء أى من

تلك

الحياة البديعة حياة.كمبالبعث من القبور لاثى الف

لها وقدروى

انالله عمطرالسماء اربعين لبلةكنىالجرالبدخل فاىلارض فينيت لحومهموعر.وقهم وعظا مهم
مالارض بالاحياءوعن ١
لضتوعفبير نعاخراج النبات ن
اار
 6جم ويحرجهم مننحت ال

حياة الموتى بالخروج تفخم اشأن الانيات وتهوين لاالمبعث وتحقرق للممائلة بين اخراج

در احماى دانه مانند صده دخراك مدفونست وظهور اويعدازخفا دور فحت ١ 5

0 1

بشمة ازحيات اموات فتىواند برد
 05داه فرزوث 5

بريامدباز ٠ حرابدانة

انسبابدت كان باد

فروشدن جوبديدى برامدنبكر ٠ غسوبشمس وقرراجرا زيانباشد

وفىالاًي اةشارة الى تتزيل ماءالفيض الالهى منسماء الارواح فانالله يذيتبه حبات القلوب /
وحب الحبة الحصوديه بحبةما-وى اللهاملنقاوبوشحرة التوحيد لها طلع نضيد منانواع |
المعارف رزةالاع.اد الذين ستون عند ديميطعمهم ويسقهم وي ذلك الفيض بلدةالقاب |

انت
مو م
للخر
ظذلكا
مايت نهونرالله ماقال اومن كانميتافاحيناه وجعلناله نوراالا يةك
الوجود إل ور واحب الوجود

فافهم حدا © كذبت قبلهم  7ى

قيل اهل

١

هك

س
يله
عشَال
ليرة
ان الس
كلانت الرس بنرا بعدن لامةمن هايا تمودوكان لهمملك عدل حس
ق

:

|

ا كدليهاتها وحميع مافيها منالااواب والغنم والبقروغيرذلك
بنة
ودي
كزبير وكانتاليرٌ تست الم
لامهاكانتبكرات كثيرة منصوية عليها حمع بكرة بالفتح وهى خشية مستديرة فى وسطها
| محزيتق علما ورجال كثيرون موكلون مماوابازن بالزاى واللون منرخاموهى تشبهالحياص
| كشيرة علا” لاناسقال فىالقاموس الابزن مثلثةالاول <وضيغتسل فيه وقد تخذ مننحاس

ارب
لنته
دىوابو اخرللبقرواولاغلمهواميستقون علبابالاالىو الهاريتد اولون
عع
لءاا
خآ
ربز

| ولميكنلهممامغيرفطال عمزافللملمكاجاءةالموت طلى ,يدهن لصتورقتهولانتغير وكذلككانوا |
إفعلون اذاماتمنهمالميتوكانمنيكرم عامهم فلمامات شق ذولركعأنوماان أمرهم قد فسه ا
وضبحوا رما بالكاء واغتنمها الشيطان »نهمفدخل فىجةة الملكبعد موته باياكثيرةفكلمهم |

حىوا أشدالفرح وأمرخاصته |
رعد
فم ب
فيعك
|وقالاقلمامت ولكنى قدتغينتعتكم <تى أرى صن
0

3

| ان يضمرنوا

.:

4-1

0

7

6-15

:

عابا بيله ريسم ويكلمهم منور انه كلا يعرف الموتقدورةه قأص.وه صما

الى لاوش والفيرون

 5م٠١ #هه

3-5

( قال اسلعشيدخى) .

سار ارم شق “زدل" (وركك بخوان رار اورف قياذا ناكل

 ١امقنااي تفل واي فز ل الففلة ونوزلنا املسنماء ماء مباركا ب اكثىير المنافعحياة
| الاناسى والدواب والارض المتة وافكىشف :الاشرار .مظوا :شت إفى ااجءزالاض فشيع ١
| طول السنةههفأنتنابه  #اى يذلك الماء ف
ك جن
ثات
ي5رهة
حل واوا الخال كم قال فاخزيدنان كرات

اى اشجارا ذوات تمار فذكر |

وبالفارس.ة بوستاءها مك

ران حار وامار ا

فو وحبالخحصيد #ءن حذق الموصوف للعام به على ماهو اختيار البصريين فىباب «سجد

الجامع املايلزم اضافة الشى' الى نفسه واصل الخصيد قطعالزرع والحصيد ععتى الحدود

 ١وُهوتعناا بحازايا_عتناز' .أوللاتزواليق تعس الروع الذى فاه أن ضبق طواالقلروالطز
وا'مثالهما مماهتات به وتخصيص .انباتحه بالذكرلانه المقصود بالذات و8النخل 68عطف

| على جنات ونخه يصها بالذكرمع اندراجها فالىمنات لبيان فضلها على س_اثر الاشحاروقد |

شبق بعض اوصافهاف السورة يس واتوسيطالحب بيمهمالتا كيد استقلالها وامتيازها اعلبنقية

ماعفنه من ممراعاة الفوادلل  #9باسقات  6طوالا فىالسماء تحية الخلق وهو حال مقدرة

فانها وقت الاسات لتمكن طوالا غَال بسقت الشجرةبسوقا اذا طالت وفالمفرداتالياسق
هوالذاهب طولا من جهة الانقطاع ومنه بق فلان على اصحاءه علاهم ووز أن يكون
معنى باسقات حوامل ٠ن أبسقت'لشاة اذا ملت فكون دن باب أفعل فهو هفاعل ب لهاطلع

| نضيد  6اى منضود بعضه فوق بعض والمراد “راك الطلع او كثرة مافيهمن الثمر واغخلة
الم
لنال
حا

شال نضدت المتاع بعضهعلى بعض القيتهفهو منضود وماضد والتضدااسر رالذى

نصد عاءه الماع ومنه استعير طلع نضد م فالمفردات والاضد

والتتضيد وبالفارسية رهم

هادن » والطلع  1مخرج كا"نهنعلا“ انظلقان وال ,نيما "#تالودا والقلرق اذى
ا اوماسده دن 2

 0اول ظهورها

وقثمره

لساحى الكفوئ

بهم

الكاك

والفاء

معأ

| وتشديدالر اء ومافى داخله الاغريض لياضه كافىالقاموس قال فى بحرالءلوم الطلع مايطلع

مخ الحدة :وهواتكقلل)أن يشق وهال لما يظهر منالكم طلع ايضا وهو ثى اءض |

! يشنه بلونهالاسنان وآبمحرتهالمنى رفزقا لاعياد ب اىلرزقهم علة لقوله تعالى فأنيتنا وفى /
| تعلله بذلك يمد تعدلل ةناالاولبالتيصرة وات ذكه تتسهعلىان الواجب على الع.د ان يكون ا
| انتفاعه بذلك من حيث التذكر والاستيصار أحم وأقدم  0متعه ه دن حمث الرزق
خوردن يراى زيلكن وذاكن :كرات
ظ

شو لالفقير المقصود

5 :

زايشتان ارتبوا خواردنست

ببةالاو لى هوالاستد لال علىالقدرة باعظم الاجرام
من الا

وك

عايه |

لانتفاع
ا كنيراوهن
يلنذ
ةصربةوا
يلتب
ايلنبا
لالثتعل
ااسب
| النظروذكرالائيات فوابطريق التبع فن

|

| نافع تلك الاجرام فناسب اتعليل بالرزق ولذا أخرت عناولى لان منافع الشى” مترتية
| على خاقه قال ابو عيدة محل المنة نضيد مابين اصلها الى فرعها مخلاف تل الدنيا فان

| مارهاارؤ سياكلانزغك ارط طاذرن أليناملنزيد وأحى .من العلل فنخل الدنيا تذكي لجل |

(الخنة)
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|فروجا ولبس رسولالله عليه السلام فروجا من حرير ثم نزعه  8والارض مددناها 
باسىطناها وفرشناها على وجهالماء مسسيرة <مسمائة هام من محتالعكبة وهذا دلل على
انالارض مسوطة ولست علق.شكل الكرةفى اكلشا
فسرار وفه اله لامنافاة سن

بساطتها وكرزيتهالسعتها ما عرف فىبحله فل وألقينا فها رواعى » جبالا نوايت ارسيت مها
الارض اذاولتمكن لكانت مضطربة مائلة الى اللهات ال+تلفة كثامنت قبل اذ روى
انالله لما خلقالارض جعلت كور فقالتالملائكة ماه عقر أحد على ظهرها فاصحت

وقد أرسيتبالجبال +تدرالملائئكة ثم خرلسقتامانلئى” اىنيت والتعبير عنها هذا الوسف
للابذان بأن القاء ها لارساءالارضما وفيه اشارة الى رجالالله فانهم اونادالارض والعمد
المعنوية للسماءفاذا اشَرضوا ولم بوج.ءفىالارض من بول الله الله فسدت السموات والارض

وامتنا يه وأخرحنا  9فا  3زوج  #صنف وقوله ازواجا من نبات شتىاى
انواعا متشاهة  8مسج

حسن طيب مانلثار والنيانات والاشجار م قال فمىوضع 1

ذات هحة اى لهج نه طسنة اى بسر والبحة حسن اللون وظهور السرور فيه وابتهج

علالال
فتان
عنزن وكجاهفهىالمفردات ف تبصرةوذ كرى يكعل
كذلناقاشر ههمثرو( بإ

المذكورة ممنى على التنازع وانانتصبتا عنالفمل الاخير اوشعل مقدر بطريق الاستئناف
ككن
سالن
اى؛ فعلنا مافءانا صتراويدكيرًا” ٠ يمنى از بزاى شانى يعنننىظر اعتبار واستدر ل
واز براى يكادردن وبند كرفئن وبحجوز أنليك| ع عن -المصدرية! طن“ فعلهنا -المقدن
4فكر فى بد انعصنائعه
اى تبصير هم ونذكرهم  #لكل عند منيب  #اى راجع الى ريه مت

وفيه اشارة الى ان الوضول الى مقام التبصرة والذكرى انها هو بالعبودية والانابة الي هى
مينى الطرقة وأساسها قال بعضهم التبصرة معرفة مالل عليه والذكرى عدها على نفسه
فك حال اللتشل»الشكر افماعومل له اعلرنظر إلىاح من معاهلتة بكهفتة ابدبضرة
دى
 5ر
ونام ابد شريعت

وحقيقت را سصره حقيقت است وذكرى شريعت

بواسطه

وحقيقت عكاشفه شريءت خدمت است بر شرلله وحّيةت عى بتاست ير مشاهده شريعت فى بدى

عوصيت كدازان اهل حقيةتاز خويشان
مان
اك لنت قا را زاكر شنفر يستكز ار
كزانااق وسكن نازانا قله اهلع )ريق تككسة .التت قله اهل :فقت فاولقعرائن .يدان
عسات اغل تشريفت محوقك :اسبت.ومدان ناب اهل خحضقت.:حضرة سلطان تمرئاهل

شريءت مهشت أكرءٌ اهل حقيقت لقا ورضاى رحمن ٠ فعلىالعاقل أن يتبصر بالذكر الحكيم
وبتفكر ف صنءهااعظيم ونوحده نوحبداليق مجناءهالكرم وبيب اليه انابة لارجوعبعدها

الى بوم مقم ٠ نقلستكه بيرى يش شقيق باخى رحهالله آمد وكفت كنا بسياردارم
كرفت ازاومددم .كفتاجرا كفت از
وهبذوا همكه توه بكم وكىتفت :در اهدق بي
عر آم هله نشازصصرك

يايد سوبه زود امده باشضد ب

وليككفى
بارهاى خويش راجيزى سك كردانكه نيست .

لنلك "امد

|
تكناى ميك را كتدابى”,ابن بازعاء |

ال ءا أسادس

والعشرون

<3
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المعجزات الباهية فالافظعية .لكون الثاتىكديا لامي الثابتمنغيرتدير مخلاف الاول
وانه تعحب ف لما جاءهم  64منغير تأمل وفكر تقلدا للا باءويعدالتأمل مرذا وعنادا
وجاء بكلمة التوقع اشعارا بأنهمعلموا بعد علوشانه واتخازه الشاهد على حقيته فكذهوا

به بغيا وجسدا فوفهم فىامس مرج  #منرج الخام فىاصيعه اذا جزج بالإيمينكفرح
اى .قلق وجال واضطرب منسعته يسبت الهزال اى فىاص .ضطرب لاقرار له هنغايات

افات المنوالوعم والخبال على عقولهم فبلهاتدون الىالحق واذا شولون نارة انه شاعس
| وارة ساحر واخرى كاهن ومرة مفتر لاشتون على شى” واحد وهذا اضطراءهم فىشأن
النى عليه! سلام.صرحا ونتذمن اضط راعم فىشأن القرء١انايضافان سيم اياه 'الل؟الشذك

ووه انما هى بسببه واعلمان الاضطراب موج للاختلاف وذلك أدل لل علىالنطلان
انااثنات والخلوص موجت
ظ للاهشاق

وذلك اذل دلئلك على الحقيقة قالالحسن مائرلاقوم

الحق الامج اعيننهم) وكذا قال قتادة وزاد والتس علهم دينهم وعن' علىرضوالله عنه
قمالوله
دى مادام سكم د اتخىتلقتم فقال اما اختلفنا علناهفيه ولكتكم ماحفت

ارجااكم مالنبحر حتى قلم ب  2لناالها لمهم ١وله
سةثل بزوجهر الحكم
لقع يامظ كيدانيعالا  0وفمم مثلك قال استعانوا بأصاغالعمال على اكاير

الاعمال فا ل أعسهم الى مآال (كمقال الشبخ سعدى )
ندم اكريشنوق ا بادبعاة ه...درهمه دفتربيه ازين .ند يدث

بخن خلا هنا قفو ملاعل باماكر يه اعمق كاز يخروان “لت

| واضطرنوا فى<ق الحلاج ارضى الله عنه وكذبوا بالحق فافتوا بالقتل فرج أعسهم حيث |
حرقت
ٍ سلطان

| ىؤل

دار الوزير.وقتل  2دار الاص على الخلفة فقعلى بماهفءعل وأضطر نوا دخان ْ
العلاء والدا لمولى جلاالدن

طويل

من لساط

عدو

الروى

تستاصل وكا

وغوه

 0ع بلخخم م نفاهم الله 2.نالارض

التفسير

فوم صاحب

2

واوقعهم

فاحتق لكنهظهر

اما لله عليه ارضا وها تشع الإحدتفاء وفقه شول المولى <لاالدن قدس سمره

ميناواج ويندشس لقب
درحنان  9وأنك ابن يحب  .يا د

| أفرم نظروا يهاى أغفلوا فلم 0

بالبعث ل الىالسماءا

يشاهدوها كل وقت اى الى انار قدرةالله فىخلق العالم واتجاده منالعدم الى الوجود
وفوقهم ظرف لياظروا اوحالءنالسماء 9إ8نكيينفاها  5رافىعناها بغير عمد  2وزنناها ه
عاافييا 'املكو كن المرنيةعلى نظام ديع ##ؤومالهامن فروجه فمتنوقلملاستهاوسلامتها
0

م نكل اعبت" وخال "م قال هل

رى

أ

لدبتت من قبل اليب والخال

ولتل أ يا هذا لمراعاة

من فطور وهذا

لاتى وجود

الأنوان

الفواصل

والمصاعد

فامها

والفروج تت فرج

| 0وهو الشق بين الشيئين كفرجة الخائط والفرج مابين الرجلين  و كنى بهعالنسوئة |
()2/

©

 ٠١١هه

سورة ق

ؤقد 'عامدا ان النشأة الاول اوحدهاالله تعالى على عبرمثال عمق وركها ففاى دورة ا

ا

شاك
ا وهكذا النشأة اللرة بوجدها الحق على غير مثال سبق معكونها محسوسة بل

ظفينثى اللهالنشأة الآ خرة على تحب ألذنب الذى بق منهذه النك_أة الدنيا وهو اصلها /

ظفعليه تتركب النشأة .الا خرة فقوله تعالى كابدأكمتعودون راجم الى عدم مثال سايق |
فىكاالنشأة الاولى كموعنها محسوسة بلاشك اذذكر رسولالله صلىالله عليهوسلم ْ

« ١نصفة نشأة اهل الخنة والنار ماعخالف هذه النشأالدنياوقوله وأههوون عليه لابشدح |
' فها قلنا لانالءدءانكان عناختراع فكر وتديير كانت اعادته الى أن مخاق خلقا آخر مما |
ْ قارب ذلك وبزيد عليه اقرب االلىاختراع فىحق منيستفيد الامور بشكرة والله متعال

يى' بلهو لم
 ١عنذلك نعلكويارا فهوالذى افليعدالم ويسلتاقفيد وتلجادد لهعبث
 ٠تفاصيل مالا يناه بعلمكلى فعام التفصيل فىعين الاحمال وعكذا بنى لاله ان يكون
| قال انوحامد الغزاللى رخمهالل ان العحب المذ كور فىالر وانفس وعلها سْشأ النشأة
ىلطينكذلك
ْ الايبخرة اينعاشكون فحن كنيز الاصول]والاغضان مانلحم الضمينةبف ا

رهاها
ضدان
علاتما
ونشري
| حدداالانسانمننةالبته الذى الإصل اللفير.اعلإهمام بال
زىيد
هكذا اوله البعض وقال غيره مثل ال

الرقراقى المراد منالعجب وه

فردوجزه

انية
وفس
بلن
اوللىا
واحد لاقبلالقسمة واللى فيه قوة القابية الهيولانية بلهو صورة هي
الحاءلة لاجزاء العناصر التى فىالهيكل المحسوس فبيق.ه الخالق ويعصمه مالنتغير والبلى

فىعالم الكون والفساد بلخلقه مناول خلق النشأة الدنيوية الى الابدان المنانية وعليه
مدان الهمكن أ هعذنه( النمأةالدنا الاتديز وعلهدنقا النشاة .ادلاوخكرل :ذلك تمل
لاشدح فىثى” منالادولالشرعية فىالاحكام الاخروية وتوجيات «عقولة محتملأنيكون |
كل مها مقصود الشارع هوله حم الذب وقال حضرة الشبخ الا عر قدس شمر ه الاطهر

والذى وقع لى به الكشف الذى لاأشك فبهانالمراد يعحب الذنب هو مايقوم عليه النثأة
وهو لاسلى اى لاشّل اابلى والفناه فان الجواهس والذوات الخارجة الى الوحود مالنعدم !

لاننعدم اعيانها ولكن تتاف ضلها الصور الشبادية والبرزخية بالامتزاجاتالتى هىاعس اض
تعرض لها بتقدير العزيز العام ذاذا تهبأتهذه الصور بالاستعداد لقبول الارواح كاستعداد ؤ

الحشش بالنارية التى هى فيه لقبول.الااشتعال والصوز البرزخية كالسرج مشتعلة بالارواح ١

| التى فبها فينفخ اسرافيل نفخة واحدة فتمر تلك النفخة على تلكالصور البرزخية فتطفئها |
 00النفخة الثى تلها وهى الاخرى الى الصور المسبتعدة للاشتعال وهى النشأة الاخرى

| فتشعل بارواخها فاذاهم قيام .ظرون نألالله تعالى أببنعئنا امنين مجاء الى الامين
وعندنا كتاب حفيظ يه بالغفالىحفظ لتفاصيل الاشياء كلهاوامحفوظ مالنتغير والمراد
ا
ثلى»
اما عثدل معلمه تعالل ,بكلنات_الإبشباء وجززثيائها بعل منعتدء "كتان ,خبطا بتلق فنهك
|

أ
|

ا اوتأ كيد لعلمه ما شوم فىاللوح المحفوظ عنده هو بل كبوا بالحق  6اضرابوانتقال |
من ان شناعهم السابقة الى بيان ماهو اشنع منه وافظع وهو تكذسهم للوة الثاسّة

الجزءالادس والعشرون

251١٠ >>

نا مانتقص الارض:نهم © ردلاستبعادهم وازاحة له اتىحن ١
مف
لراب
ديعاةلت
قمن
ترابنا
| على ذلك فىغاية القدرة فان من عم علمه ولطفه حي اسَهى الى حيث عل ماسشقص الارض |

كبااءنكواا
هناجساد الموتى وتأ كل مومهم وعظامهم كيف يستبعد رجه اياهم اح

غبرام عق لان الاراضن بتلاماككل بعت النقية'اضاه #النظلء لانطاسام ق ]/دسذااوندار كاة ١
ابن ادم بيلى الاتجب الذنب فيه خلقوفيه ركب والعجب فت العين وسكون الحم اصل |
الذنب ومؤخر كل شى” وهوههنا عظم لاجوف له قدزذرة أوخردلة بق مناللدن |
ولاسلى فاذا أرادالله الامادة ركب على ذلك العظم سائر البدن واحياء اى غير أبدان |

الاساء والصدقّين والشهداء فاما لاتيلى ولانتفسخ الى باولمقيامة على مانص «الاخبار |
الصحيحة قال ان عطة وحفظ ماتقص الارض اما هو ليعود بعينه باولمقامة وهذا |

هوالحق وذهب يفض الاصوليين الى أن الاجساد المبعوثة مجوز أنتكون غير هذه قال ١
وذد
ايف
ان غطية وهذا عندى خلاف لظاهص كتابالله ولوكانت غبرها فك
لكا
لنتاتشه
والابدى والارحل عالىلكفرة الى غير ذلك مما شتضى ان اجساد الدنيا غى إلى تعود
كنتاانمت
ومتشل ةنشخ الاسلامذاتن خا .طلا الاتجلباة» اذا عت“ أوفندت وأزاداله"تغاللاطا
اولاهل تعود الاجسام الاول ام مخاقالله للناس اجسادا غير الاجساد الاول فأجاب ان
| الاجساد التى يء.دها الله هى الاجداد الاول لاغيرها قال وها هو الصحي.م بلالصواب

| وهن قاليره عندى فقد اخطأ فيه لخالفته ظاهى القرءانوالحديث قال اهل الكلام انالله

ْ تثالل عم #الاجردك] الاغليةا الى ,ضارأ الاندتان ممماتعالةالجولد يإهقالقامروا الازكية
| ويعيد روحه السيوهاء سمى ذلك اَم امادة المعدوم بعينه اولميسم فان 'قبلٍ البدن الثانى
| ف هوالاول لماورد فىالحديث مان اع المنة حجردصد وان الجهنمى ضير نه عل أ

فبلزم التناسخ وهو تعلق روح الانسان بدن انسان آخر وهو باطل قلنا انها يلزم التناسخ

ان لولم يكن البدن الثانىخلوقا اهلناجزاء الاصلية لابدن الاول.قول الفقيرالبدن معادعلى
ايدونل فلا يازءالتتاسخ
لهال
اكان
الاجز لااءصلية وعلى بعض الفضاةايضا وهواالعحبالمذ كور ف
جدارالتغاير فىالوصف لا.وجب التغابر فىالذات فقد نت ان الأضرعليهالسلام يصير شايا

ااسلرلضه
وذا قال ابن عب
ظ علىكل مائة سوئعةشرين سئة مع انالبدنهواليدن الاول ك
عنهما ان ابلس اذا ميت عليه الدهور وحصل له الهرم عاد ابن ثلاثين .سنة واختاف

| القائلون محشر الاجسام فنهم منذهب الى اثّلالاعادة تكون فىالناس مثل مانداهم شكاح
فخ كم  0مخنلق ادم وحواء وخلق البنينمننل
ولناسل وابتداء مخلق مونطنين

| وتكاح الى امخورلود فىالعالم البشرى كذللك فىمدة قصيرة على حسب ماقدره الحق
| تعالى واليه ذهب الشيخ ابوالقاسم تادفتيج ىتاك خلع النعلين له فىقوله تعالى م
بدأ م تعودون ومنهم من قال وهو القول الاصح بالخير المروى انالسهاء تمطر مطرا شيه
الل 'فنشاً منه النعأة /الا كر انان النعاء الدنالاستعقلة امتيلة فهر الياًا الف إصادي

الآباءومنها الى ارحام الامهات فتكوّن من قطربحرالحاة تلك النقطة جسد افلىرحم

( وقد )

|

ووه أ

2 ١

|ادملائكة :شاخصون :االلىعرش الانعرف الملك منهم .منالىخانيه :من هرنةالل 'هتعالىولا"
وج
ملاالنقامية دل ارضنا هدذمسّلك
بعرفون ما دم وما ابلس هكذا الى بوم القيامةنووقب

الارض (وروى) انالله تعالى خلق كمانية الاف عالم الدليا منها عالم واحد وانالله تعالى 
خلق فىالارض لف امةسوىالحن والانى سمائة فىالبحر واربعمائة فىرارك ستشطرنة |
منه تعالى
جنا
نيبن

وان

كر [اكسرد 8ك

ابرغ

والقرءآن الجبد 4اى دئ المحد والشمرف على ع

دارقاففيقست

ونه

الحممعان كون الست

كلاين .واناص أولانه كلام لخي ينول "أن اوفك الدومان انتوهق يحل المتكام مبحهاز |

فاسناد اولان منعلٍ معانيه وعمل يما فيه محد عندالله وعندالناس وشرف على أنيكون |
ال
|ا هثل بى الامير المدينة فىالاستاد الىالشيب قالالامام الغزالى رحةالله اليد هوالشريف |

ذاتم ليل أفغاله زاحويعلطهاقم ونؤالةفكان :شيرفك'الدات :اذا تقارية تسن" الفعال .سم
يحيدا وهو الماجد ايضا ولكناحدهما ادل على المبالفة وجواب القسم محذوف اى الك |
بامحمد لنى مندر ىخوت من عذاي الله تعالىى

بلتحبوا  اى فراعنة وي

ْ

ا

جنسهم لاهنجنس الملك وهواضر
ان جاءهم مندر منهم 5اى لان جاءثم ,عنذر م

ن“ عانلهجواب ااىنهم شسكوا فيه ولم يكتفوا بالشك والتردد بلجزهوا | 6
جبما
حتى جعلوا ذلك هانلامور العدية وقال لعصهم واب ٍالقسم محذوف ودلل ذلك قوله |

بللانه لى ماقبله فدل على نفى مضمر وتقديره أقسم جل قاف الذى  هّاء ديام |
وبالقرءان الذى به شاء دبكيم مكاذنوك ببرهان كنل يكديك بلىتجبوا اط والعجب
 2فقال الكافرونهذا

|تيل لاسر خاريج 0
نظرن ! ل

ثى0

0

نير

لاهو

يان ا

لكونه مقار نالغاية الانكار و«ذا اشارة الى كونه عليه السلام متنا بالفزءان 3اله
|كواةاتنر :ما خهص

واوجبوا ا
منامادة

بالرس_الة دن دوسا أكون ماانذر به طق البعث لعد موت كل 0

ا

الاله رخا وانكروا البعث مع ان الك اماق الكون كنل زلف

اَُ كك
كك

والغار وعير ذلك

|

لعد ذهاه

م ان اضمار

واحاء

الفا

الارض

يعد مونها

اولا للاشعار

و اخرابج

شعيتهم عا فق

الننات والاشحار

الهم من المقال

وانه اذا ذ كر شى” خارج عسنفن الاستقامة انصرف الهم ابذصلدارالاعتهم فلاحاجه الى |
اظهار ذكرهم واظهارهم ثانا للتسجيل علوم بالكذر عوجبه هائذا متناوكنا “رابا #
اى أحين

عوت

وتفارق

ارواحنا اشباحنا ونصيرارايا

ارق

بسنا وبين ترا يٍالارض

ترجع وتتعث  5إنطق ابه النذين والماذو انه معكا اللتباين بيننا وبينالحاة حينئذ والهمزة |
لتزاع اىمضمون ابن رجوعها
للاتكار اى لانرجع ولا نبعث 8ذلك #ه اشارة الى ال
 2رجع

وه الرجع متعد

'عفق) !ررد

حلاف

الرجوع

اى رد

الى ١الحماة والى 5

عليه

نلاوهاماوالعادة اوالامكان اوءنالصدق غيركائنلانلهإعكن 2
ظ ومه ذا ع ا

|

المركالام روالمفعترون
صفها كنس دقوت

<١١٠ 5 >©2ه
معت هيك

اادجاا

لكك

١

كرلقن الافوان تان يكنا

ازاخطزركت عونك نوا ابدكهسحن كونيد عن لكر ا لااله الاالله وش

ازاين ا

افدت د رب الغالره كدت بوم شوم الروح والملاتكة صافلاى قوله وقال صوابا يعنى
' لاله الاالله وقيل خضرة السماء منالصخرة التى ناحت
لارض ال_فلى نتحالثور وهو

المشاراليه شوله تعالى انها ان بك مثقال حبة مخنردل فتسكن فصىخرة الايةوجعلالله
السهاء خضر اء اتكون اوفق للابصار.لانالنظر االلىخضرة شوى البصر ففالحكمة وكل

صنعاللهلل-كمة فائّدة لاهلالعالم وفىالحديث ثيلجالثوناليضر النظر الىالخضرة والىالماء
الجارى والى الوجه الحسنقال ابنعباسرض اللهعنهما والاتمد عندالنوم وباججملهانالا'لوان
سوى البناض .تما ياعيلنبصر عاللىنظر وعن خالد بعبندالله ان ذا القرئين لبانى
الاسكدربة رحمها بالرخام الابرض جدرها وارضها فكان اباسهم فها السواد «نأصوع |
بياض الرخام قن ذلك ابس الرهبان السواد م فىاوضح المسالك لابن سباهى قال الشيخ |

الاكبرقدمن :سير« الاظه :لما تلق الله':الاورض عل اماد :ضح كت ومالك افتتخلقالل تعال
املنامخرة الغليظة الكثيفة الصاعدة مانلارض بسسهييحانها الجبال فسكنل مايلارض
 ١وذهت ملكا اطوكة"الوا»لأيكون ممه اسحتفرار”'فظوق الارض حل مط مواهو
مصنذرة خضراء وطوق اليل نحة عظيمة ا

ذنها ايت املنابدال من صعد

| جبل قاف ع انه عن طوله علوافقال صايت الضفضجى قأسفله والعصر ففأعلاه لعوى خطوة

ظ
ظ
|
ْ

الاءدال فالخطوة عندالابدال .نالمشرق الى اأغرب ٠ لشاولفقير لعلهذا منقبيل السط ١
فىالسير والافقد ادت إنالسماء الدما متصاة به وما بينالسماء والارض "م بين المشمرق والمغرب ْ

| وهى مسيرة حسمائة عام فكيف تسع هذه المسيرة تلاك الخطواتالماضاعفة وفىالخبرانلقاف
فىالسماء سبع شعب لكل سماء شعبة هنما فالسموات الس.ع «قية على شعبه ولق اللهستة
جبال ٠نوراه قافوقاف سابعها وى موانودة بأطراف الارض على الصخرة وقافوراءها

على الهواء وقبل خاقالله .لل قاف كالحصنالمشرف على الملك لحفظ اهل الارض

عبنح جهم التى لتالأرزطع «الشابلة  .ااهلتوقراد هه اغليارة نالل اال :قعل الطاب
| ف
رضى الله عله لاله مشرف على جميع الرجال م عن حدث سمعة امه وعلو رسته ويه #فظالله

العالم منالا فات الدورية والمنوية كماانجبل قاف «ششسرف على سائر الخال وبهنحفظالله

اهل الارض بالغدو والا صال و.ن خاف ذلك الل محر .#ط نجل قاف وحوله جبل
قاف آخر والسماء الثانية مقسية عليه وكذلك ٠نوراء ذلك محار محدقات محجبل قاف على

ْخقاما لسسؤات وآن كلاسأ ملة معمةابعانه وان وجعلاء ناوهووعبوزتحليةا”روفسي( اليرقة
| ا ملائكة لاخصى عددهم الاالله ويعبدونالله حق عبادته ومن جبل قاف ينفجر جمر.ع
عيون الارض فشرب منه كل بر وفاجر فبجد ,العند حيث نوجه وفالبعض م.ثل ذلك /
ظوماراء.سل قاف فيو منحكم .الا خرة لامنحكم الدنيا وقال بعض المفسرين ازلله
 ١يت

5
منوراء جل قاف ارضا سواه كالفقله امجلاة
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 2001مجاه" وليك اولاق اخلتة الترسان »فملناتحك وخزف .نخد" الفزوان
وشرفه فاعرف هذا فانه موناهبالله تعالى ومجوز اينكون مدنى ق :عطنزيق الاغارة '

احذروا قاف العقل والزمواشين العشقك قال بعضهم
قلات لكقابزاط_ ور وؤرطية) قاو ناعم لاهج وثرانةا كلير الك لتحي عي عقيق

|

سوا
درححد
وبصهجت
1
م
ج
ح
جحج

ملعاماء قاف جيل حيط بالاوض_ كألتافة العين بسوادها وهو اعظم جبال ْ
ظاعة ا
وقال جم

| الدنيا خلقهاللهمنزمد اخضر اوزءرجدأخضرمنه خغرة السماء والماء ملتزقة فبلهيست |

رى الاوفها عرق «نعروقه وملك موكل به واضع يديه |
لقمن
ارية
|هدينة منالمدآئن وق
على تلك العروق فاذا أرادالله شوم هلاكا اوحى الى ذلك الملك فحرك عرقا قخصاف

بأهلها والشياطين ينطلقون الى ذلك الزرجد فأخذون منه فيثونه فىاناس فن ثمهو |
ظ
قليل وف(ىالمثتوى )
رفت ذوالقرنين 00

قاف ء طاو وكيا زصد بود صاف

كرد علم حلقَة كشته امحويط ٠ ماند حيران اندران خلق سيط
كفت تكوهى دكرها جبتند ٠كه به بش عظم توبازيستد
ننبا"  +مثل .من نبونيا .درحسن :ونا
ها
كفت-زكهاى ,مكُنَوايد
هنر
م

شورى

رك درام عهان مواد علوم بسته اطراف جهان

ون اهلك للك قن 118كويد اوءن برجهانم عرقرا

بين" عنقانام تان ارؤالئة و 1سه >آتيرذكانواك امتصل اكققدت ههر
كك بذذه شود “ا

 1بعأركام وزروى قفل اندرتكم

ريجواجتزاهم:اسلأكونبسكازكن  1.ايونخر دساكنوزو نبا سذن
نهد
اس ك
دنك
ند ا
ز
قال ابى كك

عقاشسابن .٠ زازله هست امزخارات زمين

'

الزازلة لامخرج الامن ثلاثة اما أانظلرله باله.مة اموه الاؤضن؟ وباها" لتكاترد ْ

ذنوب نى آدم وامالتحريك الحوت الذى عله الارضون اديع تأدبا للخلق وتنا قال |
ذوالقرنين ياقاف اخبرنى بشى' منعظمةالله تعالى فقال أن شانرننا لعظم وان «نورانى
جنبال ثلج محطم بعضها بعضا أولا ذلك لا<ترقت هننار جهم
مشيرة” حممماثة عام ه

الات بالله بكعالى «منها إيعنى !اسكتدر كفت ناقاق از عَظفةالله “ناما حزى بكوى كفت
ياذا القرنين كاو [
حويدا ماعظم اسيك و 10تازه وحم وفهم سيت

2

وأكِدَامٌ غياوك» وضفت :اريتك ,كنك واحدة د

بعظمت اوخير

كتزراك ودرنحخت وصفف آبد

جيزى بكوى كفت وراى هزنميق ات افريده بانصد ساله راه طول أن ويانضد ساله
راءه عرض

ان همه كوهها ادرران رف بكرن ان رف بودى همناز حرارت دوزخ

ْن ارزيز بكدا ختمىذوالقرنين كفتردلى ناقاف لإتتكلتة ك 0كوخ ازعظمت و جلال
جو
الكت

<بريل امين كربسته درحب هيبت استاده هرساعق ازعظمت وسياست دركاه

جبروت رحودبلرز درعده روى افتدر ب العالمين ازان رعدوى

صدهزار ملك سافر سد |

اللدءالنادس والتعيرون

1

.همه

الجيد .وقلى قف ياجمدغلل اداءالزسنالة وعنن اصرنا وبهينا.ولابتعدجتا ,والغرب .عتضرهن١ :
)وضام مفاعلة
كلةعن اجررق .قال الشبداعن بقلت:النااقورفقالتركتراى وقننتا روقيل نح
كمااهوقكاائلنوا
قا ائره.انى سعه :والمعتى اعمل:بالقزان واشعه ؤقيل معناء قضى الال :و

فى حم وقبلالمراد ناحلقام الذىرممالقرءآنفىالاوحالحفوظ وفىلصحائف (وقالالكاشق)
حروف مقطءه جهت فرق است ميان كلام منظوم ومنثور امامعلمالهدى فر«ودهكةسامع

يمجرد انماع ابن حرزوف استدلال ميكند برانك كلاىكه بعد ازوئن ابدمتثورست
مننهظوميسدرابراداين حروفردحماعتيست ككقر | نراشعر كفتند ٠ .وقالالانطاى ق عبارة
عن قريه لقوله وحن أقرب اليديعنىقسماست قرب الهىكاسروحن اقرب اليه بدين سوره /
ازان خيرميدهد ٠ وقالان عطاء اقسم سَوة قلب حبيبه حيث تحمل الخطاب والمشاهدة
ولميؤر ذلك فيهلعلوحاله اىمخلاف هوسى عليه السلام فانه خر صعقًا فىالطور من
سطوة تح النوروفى التأويلات اللنحميةيشيرال اىن لكل سالك مانلسا ريناالللىهتعالى مقاما
افلىقرب اذا بلغ الىمقامه المقدرله يشار اليه بشوله قاىقفمكانك ولاتجاوزحدك والقسم

ا
ل
ا2
ل221
0
ا2
آ2
222

د
ي ان
للقرء
انك وا
قولهوالقرء آن اليد اىقف فانهذا مكا

فلانجاوز عنهوقالبعض الكمار

اشارة الى قولهوالله احداى الى مرنيه الاحدية التىهىالتعين الاول وص اشارة
لتىهى التعين الثانى و الصافات اشارة الى التعينات الباقية
ةساةا
يىم
دال
مدأى
صلصم
اللىوا
التابعةلاتعين الثانى ٠ شو
لوى
هفقير
ل ال
ق اش
اارش

قبامهعليه السلام نايني
صىحف
االى
لدلىه تع
لف

وىقهد
الاول قكبللش" مفاراقا لمكنلفنركبذاعن :كلكونمنقطفاع نكلبوضكم ال
 ٠املنذرلوكاحلاعانلمىالاغلبىىهذاالمقامالشهادى المانى كااشار اليه الى" الآ تىوقدجاء
 ١حفديث جابررضىاللهعنهوحين خلقه اى نورنبيك ياجابر أقامهقدامهفىمةامالقرب اثنى عشر
ووفعي زا
فان اعد ج
لسو
للدر
اوف
لقحسسئةوهوتام لباه جوقفنللها الالالروليدر
انازعشير ,واكفاا أفادانه.أقامة1ق1مقاع  اللعاراثى غدين القت سنة.وافمقام يدوك والريحاد

| والحماء .كذلكم خاق الله اثنىغشر ,لت حاب فأقام توره :فىكل حاب الفسنةوهى مقامات
اابمة والسعادةو الهيبةوالحرمةوالرأفةوالعلم واه والوقاروالسكينة والصير
رحت
كهل
الصوالديو
| والصدق والبقين فيد ذلك النور فىكل مبحاألف سنة فل هذا العدد منطريقالاحمال
انان مسق راذا انهم اليه المنازل العاتى والعشرون على مااشير اليه فىالاد الاوليدير

المجموع ماثة والبه الاشارة بالقاف فهو مائة رحمة ومائة درجة فىالْنة اختص با الحجيب
عليهالسلام فىالحقيقة اذكلمن عداه فو سعلهفكما انهم نابعون لهعليهالسلام فىمقامابه
الصورية الدورية المائة لانه أول خملنقهالله لمخلق المؤمنين منفيض نوره فكذلك هم
 .نابءوننله فىالدرجات العلوية المبنية على المراتب السلوكية .السيررية وفىكل هذه المنازل ,داز
بالقرءان لان الكلام النفسى تنزل اليه صرتية::بعدمسنية الى .ان نأزله روح:القدس على
قابه فىهذا العالم الشهادى تشريفا له منالوجه العام والخاص والى كل هذه المقامات رقى

" القرءان كا شال :لاحت لق أن اقلا ,وق :وزاتل كل يكقت وجلورفل

الينسلوالفررمنة الك
(ند)
ع

<65

4و

ع

_دورة

َ

وف

علاماته شَطا باعْمرةغيرلون المدادفكانت علامة الفتحةهّطة فوقاروا علامةالضمة نقطتفى ١
نافس
حرف وعلامة الكسرة شطةنحتالحرف وعلاءة الغنة تقطتينثماحدث الخلللبن احمد /
الفراهدى بعد هذا هذه الصور الشدة والمدة والهمزة وعلامة السكونوعلاءة الوصل

فقتل الاعروامة مود زنهفل إملاىعو يكااليأهنان وماالنقظ فاولة :من وستسؤنا] اسع |
نصر بن عاصم اللبثىيامس الححاج.ببنوسف اميرالعراقوخر اسان و-يبهانالنا سكانواهرأون |

فى «صحف عمّان يفا واربعينسنة الى بوم عبدالملك بن مروان ثمكالتصحيف والتشر |
| بالعراق فأعس الحجاي أن يضعوا لهذه الا<رف المشتبهة علامات فقام بذلك نصرالمذ كور
| نوضعالنقط افرادا وازواجا وخالف بين اما كنها وكان غَالله نصرالحروف واول ا
مااحدانوا اللنقط علىالماء والتاء وقالوا لإبان نه هونورله  3احدنوا هطاعند منتهى الاى

ثم احدانوا الفواح والخواتم فأوالاسود هوالسابق الىاعرابه والمبتدى” بهثمنصر بعاصم
وضع القط بعد ثمالخليل بن احمد نشل الاععراب الى هذه الصورة وكان مع استعمال

التقطوالشكل ١شع التصحيف فالعسوا حلة فلم هَدروا فها الاعلى الاخذ منافواء الرجال |
بالتلقين فانتدن ا

عاماء الامة وصناديد الاثمة ويالغوا فىالاجهاد وحمعوا الحروف

والقراات حتى سوا الصواب وازالوا الاشكال رض الله عم اجمعين واول من خطبالعرنية ظ

يعرب ين قحطان وكان شكلم بالعرسة والسرياسة واول »عن استخرج الخط المعروف

بالنسخ ابن مقلة وزير المقتدر باللهثم القاهربالله فاله اول عن تمل الخط الكوفى الى |

:طرقة العرية ثم جاه ابن البواب وزاد فتىعريب الخط وهذب طرفة ان مقله
وكنناعا مججة وجدنا نمقوت المستعصمى الخطاط وحم فن الخط واكله ثم جء الشيخ |
حمدالله الاماسيوى فاجاد الخط حدث لامزيد عله الىالا ن وللهدر القائل

© خط حسن جال مرأى © اركان لعالم فأحسن ©
ومنالله التوفيق للكمالات وَالْم بانواع السعادات 

/

_

نمت سورة الححرات بغون ذىالفضل واليركات فى اواثل شهر رمعالا خرمن شهورعام
الفك وماثة و اربعة عشر

1

ود عق

ا
هوارة ق
س

ق  93و
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02
 7بق !قال ان عماس

عهما هو قم وهو ا

انما اله تعالك؛ قا مد بنكعب هو مفتاحاسماءاللة تعالى «ثل القادر والقدير والقدم
48

والقهاروالةر أ

والعابصن وللاطلوالقايى والقدوم ائ

اناالقادر

اخ وقيلاسم

الوااومولوك انلمم أقسمالشبداى حق القاتم بالقسط  0معئاه يتمد والقزان

الجانلسادس 'والمثيرون

ع

دالب دى]) وار

يه >

وحمدغالغروب عيان لهتعالىوكمل مخ عنه وهو موجده

سصره سصرهالقدم والعلموالبصر هاناحكدوقالفىكثف الاسرار ازسورةالحدراتناآخر
قر
نمفص
بان
دل ك
.وء وبه قالالنى اللبهىعليه وسلم انالله اعطانى العالطول مكانالتوراة

لاا
هغا
الت اطوكلصر ذم اافلقبناالواىالاللدازعة سوزة "ناذالوال
اوا/ك

تنا

 0وتوا حد تنب فالقاءوط رلا المابينمكانالا جيلواعطانى مكان ال بزورالمثاتى وفضانى
رتطه
غ لطاو
أزًا
ولذك
| روبىفبىالرموفصاليةاخرىقالعليهالسلا قاّْأعظيت شور ةالبقرةشن ا

 .والطواسين مألنواح موسى عليه السلام وأعطت فوام الكتاب وخواتمالبقرة من نحت
ة
علةطاى
العرشوالمفصل 'اق

 +وفى فتيحالرحمن سورةالححرات اول المفصل عاللىراجح

انلى حنيفة وعنه قول اخر معتمدان اولدقوله
من مذهب الشافى وأحد الاقوال المعكمدة ع
| قى قله عليه السلام فضلنى ربى .بالمفصل والمفصل هانلقرء ان ماسو بعدالحوامم من قصار
السور الى -

لامها سور

المرا

وسميت

منطاللتكاره

قصار شرب فصيل كل سورة

المفصولات

رحيم
نلر
فها يسطر بسماللهائرحم-ا

ظ

ه :ن الالستاق افكة التفصيل فها انتهى وقال

عضوم المفصل اسيم السايمسمى هلكررة فصوله وهوهن-ورة محمد اااوفتيح اوق الىاخر

القرء ان وطوالالمفصل الى البروج والاوساطمنهاالىلم يكن والقصار منهاالى الآآخروقيل

اسوسط ازعبس الميكن خوان
طوال ازلا قدم نا عيسدان ٠ ب
.خوان ابن نظم را نكاردد اسان
قصار ازلميكن نا آخر ابد م
ْ
| والذئ عليه اجنمهوران طوالالمفصل مسنورة الحجرات الىسورة البروج والاوساطهنسورة
البزوتلقاو الكل والقصارم نن سورة يكنالى الواالتسان (33ئ01انالقارض تلاق
لفمين هن
السل
صا
لوعن
اسام
رنهقما ن الحجاجاال  70ا قسموءايضا الىسيعة اق
| بالقوه ا
 ١ختمعلى

00

الذى ل ا  6دعا صل حاحته وهو الترسب الذى كان شعله

| غثان واضو اش كن هوا وم اقب ة مآ اوله:الخلور الاننام أوانوام+العدك :ميداللازتوماة
الى سورة بونس ونوم الاحد هن سورة ولس الى سورة طه ونومالاشين  0سورة طه

| الى تشواؤة/العتكبوات؟وبيوتم الثلاقاء اسهلواوة ,اللمكزؤ كه الىانسواراةالروط اروم الازيقاء امن
 ١سورةالزصمالى سورةالواقعة ويوما ميس هن سورةالواقعةالى آخره وقيل احزاب القرءان
س.عة الحزبالاولثلاث سوروالثانى حمس -ورواالكسيع سور والرايع تسعسور عي
احدى عَقِئياةٍ نتوازةلوقانادسن رثالاثك بعشعزة اسواززةروابسابع المفصل من ق وفى فاتلرحمن

واحزاب القران سستون قيل انالححاجلماجد تقلا الستحىماواذا مو

لاوا كلق

ا ويحى بن يعمر طلك واها وضع الاعشار فيه فحكى ا نالمأموان العناءولاه بذلك وقيل

ظ انالححاج فعل ذلك وكانك واللططكيك القاية بحردة منالنقط والشكل فام يك فيها |
| اراب وصادتؤاد اماق فها والله اعلم استغناؤ همعنه فان القوم كانوا عربا لالهولزن

| اللحن ولميكن فيزمنهم #وواول من وضع الحو وجعل الام طلاق/لاسلكان والاسوق )
ْ الدؤلى التابنئ اللصرى (-ى) ل سمع قارنافر اذاللبربى منالمشرزكتنبره الت

ِ

كناك لقدمم

ل

عه

سورةالحجرات

وذلك والطتيتلاييكون الال تعالى والثاق .أليكرت ذلك لالقهلة :

وذلكمستقسحفمابين الناس الا عند كفرانالنعبة ولقبح ذلك قبل المنة تهدمالصنعةو لسن ١

ذكرها عانلدكفران قبل اكذافرت النعمة حسنت 'المنة وقوله تعالى عنون عليك الك |
ملناوا على اسلامكم | 6
مل
فالمئة هنهم بالقول ومنة الله عامهم بالفعل وهو هدابته اياعم  9ق
اى لا تعدوا اسلامكم ا

عارال بابك قنصه بنزع الخافض 8ه بل اللهيمن |

عليكمان هدا؟ للايمان يه على مازحمتم من انكم ارشدت اليه وبالفارسية بلكه خداى |
ام صادقين 44فى ادماءالاعان |
فك
 0منتمينهد برشماكه راه تموده استثمارا بايمانن
وجوابه محذوف يدل عليه مقباله اى فللهالمنةعليكم وسفيىاق النظم الكريم مانللطف |
مالا يخقى فانهم لما سمعوا ماصدر نهم اعانا ومنوا به كتقونه اعانا وسماه اسلاما فقال /
عنون علك مفاىهاولحققة اسلام اى دخول فىالم ولس مجدر بالمن لانه ليس له ١
اعتداد شرعا ولايعد مناه نعمة بل لوصح ادداؤهم للامان فلله المنة علهم بالهداية اليه ,
لالهم اشتكلن ياعدكنباو عن قوله تعالى بل.الله يمن عليكم .مع انه تعالى جعل المن اذا
سنفساف الاخلاق فقال فجىوابه هذا من علم التطابيق ولم قصاد
وقع مناعلى بعضنا ع

الحق به المن حقيقة اذهو الكريم الجواد عالىدوام على هن أطاع وعلى من عصى
وفى الحديث ماكان الله ليدلكم على مكارم الاخلاق وبشعل معكم خلاف ذلك وفالحديث
|لرياوزو يأخذه منكم قال ذلك لمن قال له يارسول الله صاليت
ايضا ماكانالله ليهامعن ا

بالتمم وثجمدتالماء أفأصلى ثانيا فعنى الآية اذا دخلتم فىحضرة المن عرلسىوك مباسلامكم
فاان لله لالكم وان وقع متكم شى من سفساف الاخلاق رد الحق اعمالكمعليكم لاغيروفى
التأويلات النجمية ,هنون عليك ان استسلموا لك ظاههم قللا 'منواعلى اسلامكم اى تسلم
ظاهس؟لى لا.هليس هذامن طبيعة نفوكم المتمردة بل الله يمن عليكم ان هدا؟ للامان اذكتب
فىقلوبكم الامان فانعكس تورالايمان من مصباح قلوبكم الى مشكاة نفوسكم فتنورت

واستضاءت بنورالاسلام فاسلامكم فىالظاهس من فرع الامانالذى اودعته فىباطمكمانكتم !
صادقين اى إن كنتم صادقين فىدعوىالا مان انتهى قالالمنيد رحمهالله المن مانلعباد تقريع

وابس منالله تقريعا واتما هو مالنله تكذيرا مموحث علىشكر لمم(قالالشيخ سغدى ) |
شكر خنائ .كناك موفق ابر ه زالعام وفضل أو نه بعليكذابيك
قطان كن

عت

منت كناسن ازوكه مخدمت بداشتت

يلشموات,فاالارض  2اى ماغاب فيهما عالنعياد وخؤ عليهم علمه
ِ انالله يعامعكا

والله بصير ما تعملون  4فوىعسلراكنيتكم فكيف عليمهخمافىضما ركوةلبعض الكبار |
والله بصير ما تعملون والظايياةمننتانحمااودعه فباطتكم
ترز

كانشكرور خودنى است ٠ ترحمان هرزهين بست وىاست

ْ
ْ

هن لاحظ شيأ مناعماله واحوالهفان زاها من نفسه كان شسركا وانراها لنفسهكان مكرراا|
وان اهامن ريه بريه اربهكانتوحيدا وفقنااللةاذلك نه وجوده قال البقلى لبسلله ,
2201-7-7
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عسشرون
لساد
اال
وجزء
ال

ولمهرء

كه رركدام :مستا 10د استقالت

أ

[زيمل علدو لكر متمل) ذل انق

| فاذاا صدق الباطن صدق الظاه اذكل اناء يترشح ما فيه وكل احسد يظهر مافيه فيه ا
© قل و روى انه لما تزلت الااية السافة جاء الاعراب وحافوا انهم مؤمنون صادقون '
أتعامون اللهبدنتكم يهدخات الباءلان هذا

فتزل ليبكلدايهم قوله تعالىى قل يا عمد لهم

| التعلم عمنى الاعلام والاخبار أى أخيرون الله بسكم الذى أثمعليه شَولكم امنا والتعبير |
|عنه بالتعلم لغاية تشنيعهم والاستفهام فيه لاتوبيخ والانكار أى.لاتعرفوا الله لايك قاله |

عالم به لامخقى عليه شى وفيه اشارة الى ان التوقيف فالاءور الدشة ممشير :واجب
9لليعلم
وحقيقتها موكولة الى الله فالاساعى منه تؤخذ والكلام هنه يطلب وأمره تع وا
مافى السموات والارض #ه حال هن فاعل تعامون مؤكدة لتشتيعهم هواللله بكل شى
علم يه ملحاتاج الى اخبارك تذمل مقرر لما قبله اى مبالغ فالعام مجمبع الاشياء التى من
ليا بها ابشضوه راولنتكافئر عند اظهارهم الايمان وفيه مزيد هيل و توبيخ لهم حرث
كانوا يحتهدون فسىتر احوالهم واخفائها وفىالأو بلات النحمية والله يعلم مفى سموات

|
|
|
|
)

القلوب ٠ن استعدادها فىالعبودية ومافى ارض النفوس هن مردها عالنممودية والله كل

ثى' جلت القاوب والنفوس عليه عام لانه تعالى اودعه فها علد مير طيئة آدم بيده |
انتيق قاك) ,بغطنجالبكازا لاإتضتقتة الى تفسك رالا واتلا ماما :ولمشفير :اذا ,:ذلاكح فان الله ١
تعالى كل نوم هو فشان فتغىيير د
ويل حول ببنالمرء وقليه فرعا ازالك عامخابر تيه /
وعزلك عما ايت ناته فتححل عند هن لبر لقلا بل احفط ذلك ولا تعلمه الى

غيرك فان كان الثيات واليقاء علمت اله موهية فلتشكر الله ولتسألهالتوفق لاشكر وانكان
| عبر ذلك كان فيه زيادة علم ومعرفة و انور ونيقظ وتأديب اننهى فظهر ٠نهذا انالانسان |

مخير فاليا بما ليس فيهة:او :عا ستزول عننه والعاذ الله امن :شوءا الال وتدعوئ الشكمال '
قال بعضهم ْ 3م 1والعواك الصادقة واا-كاذبة فان الكاذبة تسود الوجه وااصادقة ١
تطؤ” نور الاعان او تذعفه وايا ؟والقؤل' بالمشاهدات؛ والنظن الى'الشور :الما تحسنات
قان هذا كله فوس و
شهوات ومن احدث فىطريق القوم فااللي فأ فلن هومنا ولافينا

فاتعواباو لاتعو ارتلووا والاعرقوالو
كوا وتلم«راكرا واستلاةو! اعلو) و
|لإارمتكيا
واصبراو[تولاامحراغو] والشوا.ولاعفو و
قاوا ساكو وكالاامو لرانتظؤوا اوبثعلاةسؤاا ونوا حون
ولاتعادوا و اجتمعوا علىالطاعة وتلفارقوا وتطهروا هن الذنوب وتللاطخوا ولكن

احدك "تواب قلبة فالايلا لخ فسه-الاءا لأهخرااء عالناسيه “واليخيخ ر ابلمجاتك,لاو! اراكبولعلحقك
ولا يأمن وليفتش ولايغفل »نون .عليك أن اسلموا  4#اى يعدون اسلامهم مئة عليك
| وض
1

النكمة ا

لا نطاب
5-5

.

معواما ثواءا من
-

5

أ
1

ما عله
5

فطع جاتحت مع قطء الاظرإن لعوضه المحتاج 1

-

 00المن كعنى |الفَملة
.

00

لان المقصوديه
٠.

اعمة الثقلة “ن ان الذى «وزن هه |
اقلل
و

و
ظهو رطلان شَالمن عليه مئة اى أنبَاللهنعمة قال الراغب المنة التممة الثقلمة وسَال ذلك على |

20

5

:

سورةالمجران_

فلقلد ره فهااخير 1 5فأنهللق من قا حيتالنقل «:اهاللؤمنؤان الذن الممو بالله
ورسوله

مع فىنفوسهم شك
ثملمبرنانوا يه إى امنوا ثملم

فم واه

ولااتكاء :انصذقؤ:

فتلهر الفرق بين الريب والشك فان الشك بردد بين شبضين لا-مة فيه وفيه اشارة الى

أن.فلك نااتوجب بتق ,الايمان عنع وهو الارتياب ,ونم للاشعان.بأن ااشتراظ “ندم:الارمياتن
فى اعتبار الاءان لس فحىال الشائه فقط بل وفما ستقلى فكهاىفىقوله تعالى اثسمتقاموا

وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فسىبل الله يه فى طاعته على تكثير فنونها من العبادات
البدنية الحضة والمالية الصرفة والمثتملة عامهما مكعاالحج والطهاد هؤاوائك  6الموصوفون

عا ذكر من الاوصاف اطرلة ا+لهصمادقون يهاالوذين ددقوا دفعىوىالابمان لاغيرهم
فيو قضر افراذ وتكنذيسل ل“اعاب ؛نىاسد احيث .اعتقذوا .الشركة وزعموا أنبعصادقون
ايضا فى دعوى الايان ٠ واعام ان الااية الكرة شاملة لمجامع القوى ااتى وجب على كل
احد نجذيها و اصلاحها تطهيرا انفسه الخاصل به الفوز بالقلا واالشتعادة كلها م قتاعلالن

قد افلح من زكاها وه قوة التفكر وقوة الشبوة وقوة الغضب اللانى اذا اصلحت ثلاتها
وضبطت حصل العدل الذى قامت بهالس.وات والارض فانها حميع مكارم الشريعة وتزكية
' النشيوة رمضم الى قود ولادالة الاولى وجلالها قدءت على الاخيرتين فدل بالايمان

بالله ورسوله مع تتى الارثياب علىالعام اليقينى والحكمة الحقيقية التى لياتور +صولها
الا باصلاح قاولةتفكر ودلبالمجاهدة بالا..وال عاللىعفة والحود التابعينبالضرورة لاصلاح
قوة الشبوة وبالجاهدة بالانفس على الشجاعة واللل التابعين لاصلاح قوة المية ااغضدة
وقهرها و الامها للدين وعله .دل قوله تعالى خذ العفو و,اثمر بالعرف وأعرض عن
الجاهلين ذانالءفو تمن ظام هكوال الحلم والشجاءة واعطاء من حرم كال العذة والجود

وودل من قطعكال الفضل والاحسان ٠ واعام ايضا ان جع كلات النفس الانسانية
محصورة فىالقوى الثلاث و فضائلهاالاريع اذ العقل كاله العلم والعفة كالهاالورع والشحاعة

كالها المجاهدة والعدل كاله الانصاف وهى اصول الدين على التحقيق وفىالا يةرد للدعوى
وحث على الاتصاف بالصدق قال ب.ضهم لولا الدعاوى ماخاقت المهاوى فنادعى فقدهوى

فيها وكاانن صادقا ألاتراه بطااب بالبرهان ولولم يدع ماطولب بدا ( قال الحافظ )
حديث مدعيان وخيال همكاران

٠

هان حكايت زرد وزو دور يايافست

وفىالحديت يا.ابايبكر :عليك بصدق|الحدث :والوفاء بالتهد.و-فظ:الامانة فانها وصية الانساء
ق(ال الخافظ )
طزيق صدق ,اموز ازابٍ صافى دل٠2 : براستى طلب ازادى جوسر وحمن
صندق
وأنى رسول الله التحار فقال يماعششر التحاران الله باعشكم نوم القيامة فجارا الا م

ووصل وأدى الامانة وفالحديث التحار هم الفجار قبل ورلي
ساول الله وأقد
حل الله
اليبع فقال لانم محلفونفأمون ١ تحدنون ( 55قال المائب )
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لساعدسشرون
اال
وجزء
ال

ظ

ا

ٌ

| وقالالله تعالى وقلبه مطمئن بالايمان وقالالله تعالى ولما بدخل الايمان فقلوبكم وقال عليه اأ|
ا

السلام اللهم ا قلى على دينك اى على تصدسّك وقال عليه الل_لام لعلى رضوىالله عنه |
حين قتل من قال لااله الاالله هل شققت قايه وفىفتح الرحمن حبق
عا عاب وشرعا

لا

الاءان لغة التصديق

حنيقة رحمهالله لصديق بالقِاب وعحل" اللحتان”

وعتد الثلائة عمد

|

بالحنان ونطق باللسان وعمل بالاركان فدخل كل الطاءات اسهى قال ابن الملك فىشرخ |

المشارق  2الأقان الحانلحر“لجز" مر لادان وله عر اذاعنذ “تلسارما قاترفع

ار

لاجراء احكام المسامين على المصدق لان الامان عمل القلب وهو لامحتاج الى الاقرار

وقال بعضهم انه جزء منه لدلالة ظواهى النصوص عله الا انالاقرار لماكان جا له شائة

العرضية والتبعية اعتبروا فىحالة الاختيار جهة المزئية حى لايكون ارك مع أمكاه منه
مؤمنا عتداس

وان فرض

أنه مصدق

وفىحالة الاضطرار

حهة

العرضية فسقط

وهذا معى

قولهمالاقرار ركن زائد اذلا ىز
ميادنهالا انمحتملى القوطعتدالا كزاء علىكلةالكفر
فان قبلماالحكمة فجىعل عجمالرحة جزأ منالا مانولمعين به عملالاسان دوناعمالسائر
الازكان فنالا انف

الاائئّان بالامان وكان التصديق عملا لاطنه جعل عظلاىهيه داخلافيه

تحقيقا لكمال اتصافه بهوتعين لاهلفلعسلانلانه ليلحوملناناولكونه واخافبعنهن عملسائر
 ١لمسدقمحم باسلامكافر لصلانهجماعة وان لميشاهداقرارملانالصلاة المساولةلامخلو عنه
وقال الشبخ عانلدين ابن عليسدلاامالمقدسى النطق ,كام الشهادة واجِبفنغ2ل وجومما
| لمكن" النظق ه.ا واو

فحتمل ان مجعل اتناعه من النطق هما كامتناعه من الصلاة

فكون هؤمنا غير مخلد فىالنار لان الاءان هااوتصديق المحضبالقلب واللسان ترحمانهوهذا
هوالاظهر اذقال رسول الله صف الله عليه وتم حرج منالنار هن كان فقىليه مثقال
2

من الامان ولا العد م الأعان هن القاب الستكوت

عن النطق الواجب ولا لغخدم ترك الفعل

الواجب انبى وقال سبل رذى الله عنه لبس افلاىيماناسباب ااتلمااسبابفىالاسلام والدم
محبوب للخاق والمؤهمن غنى عنالخلق وقال بعض الكبار الملم فعمىوم الشمريعة من سام
الناس ملس
نانه وبده وفى خصوصها ٠ن سام كل  2من لسانه عا يعبر عنه و بده فهماله

| فيه نفوذ الاقتدار والمؤهن منور الباطن وان عصى والكافر مظلم الناطن وان أفى عمكاوم
|الاخلاق ومن قال انا مؤمن ان شاء الله قاعمفالله كابشنى وقال بعضالكيبار كل هن امن
لل

قلا وبوق باعانه لابه نظرى لاضروؤى

الامان الضرورى

[ عن
حصل

اذى

نظر وفك

نجدء المؤهن فى قلءه و

فانه مدخول

فهو معر ض
هدر

الاسام من دخول

*ن القدح فىالامر الموصل اله ولايد لكل حوب

لاشيه القادحة فيه حلاف

على دقعه

كنا

القول ك0

عام

انشيه عاءه ولا من الخيرة ف 4ولا

دن التقايد  3اراد العلم اق الذى

|
لانبأتية الساطل “لق موذنو لالر لوط فلك »م 1الطقادافة والوا( جلت بالق
فيعرف الله بالله ي
وعرف

جيع احكام الشسريعة بالله لابعقي .وءن لكر نما 5

ف(لقلد )

١

© عه #ه>

لحكر
 11جل ني

دورة اكدرات

واواسلما اسممعنىدخل فالس كا صبح وامسى

شى اى قولوا دحلا فالسويوالصلح والاشاد محافة أنفسنا فان الاسلام اتادودخول

ٍ واظهار الشهادة ورك الحارية مشعر بهاى بالانقياد والدخول المذكوز وابثارما |
عليه النظم الكريم عللاىأتنبقاوللوا امنا ولكن قولوا أسلمنا اولم تؤمنوا ولكن اسلمتم |
لتقابل حلتا الاستدراك للاحتراز غن النهى عن التافظ بالا عان فان ظاصه مستقبسح سا ا

من بعث للدعوة الى القول ,ه وللتفادى عناخراج قولهم مخرج التسلم والاعتداد يدهع |

كونه تقولا محضا قال سعذى المفتى والظاهى انالنظم من الاحتباك حذف املانولماغابل |
نثانىبابل إلاقلوالزعنلزقلمانوا دقرا آم فلك ال وو |
 4وم ا

اى ولكن قولوا يتنماق عد وماوطاة 7
مشعر أن هؤلاء قدلامتو ١ فم يعد

00
1لتك 0فين ىق

وأن عاجوا" الله ورسوله

 3بالااخلاص

ورك

النفاق

لايلتتكم امعنمالكم  60اى التي عباتنالجاوها من لات يلمت .لها بإقار قصض
قال الامام معنى قولهلاياتكم انكم انانيتم 'يلبق بضعفكم مالنمسنة المقرونة بالاخلاص
وتركالنفاق فهو تعالى يأتكم ما يلبق بفضلهمنالجزاء لامتقص منهونظرا الى محافسىناتكم
ْ منالنقصان والتقصير وهذا 5محنمل الى ملك فاكهة طيبة يكون تنها فىالسوق درها
مثلا واعطاء الملك درها

اودارا

افسب

الملك

الى قلة الحظاء بل ايل اليخل

فلس معى

الحتآن يط اننمالو مث عبلكماغمبنر_نقصن :ابللمدى :يعظى :مانتوقبون .بأمالكم
بالتنضل عليم قال فىحر العلوم فىالا ية ايذان بان حقيقة الاعان التصديق بالقلب وان

الاقرار باللسان واظهار شرائعه بالايذان لبس بأعان وفالتأويلات النحمية يشير إلى ان
للاسلام كمقال تعالى فهو على نور منريه وقال عليه اللام فىيصفة ذلك النور اذا وقع
فلىقلب انفسح له والسع قيل .يارسو لالله هللذلك النور علامة يعرف ا قال بلى التحا
ا

فىعندارالغرور  0نابة الىدا 0
| جهور الحققين 0

يتناد لوت ل زولهولهذا قال تعالى ولما

اد الما 70الأقرار  0لاجزؤه لاجر اءالاحكام

| فىالدنياكالصلاة عليه فىوقت موته لما تاصنديق القلب امس باطن لايطلع عليه احد لابد
 15من عللامة

دن

صدق

هليه وم سر

بلسفه أنه فهو

م برع عندالله

ا

التصديق

القلى أ

| “مان كن مفتواق اجكله لذ عاالانتفاء شبرطه واها من حمل الاقواقركنا مزالارعان
فعتده

لون

ارك

الاقرار موّمنا عنذا للهولاستحق

النحاة من خلود النار ومنافر بلسايه

ولم يصدق ابه كالمنافق هو مؤمنفىاحكام الدنيا وان لمميؤكمننا عندالله وهذا المذكور
' منان الامان هوالتصديق القاى والاقرار باللسان لاجر اء الاحكام اهخوتيار الشيخ الى

ار السادس والمقرون
قواءة"© :يه١وي 2ذاذها بترا فيان اونما دا
ا ىكالاتلامئلاا ولطا
وفالحديث ازالله لابنظر الى دور واعمالكم الك اناا 3ل قلوبكم ونياتكم

رهزاست بايدثه بالاى راست ه 'لهكافر هم ازروى صوزت جوماست
 .وقال عليه السلام بإأمباالنانى انما الناس رجل مؤمن تتىكر علىالله وفاجر شتى هين ١

نميا الغنى وكرم الاخرة التقوى (وروى)
لادكر
اهم
علىالله وءن ابن عباس رضىالله عن

عن الى هريرة رضوالله عنه النناس بحشرون بوم القيامة ثمبوقفون ثميقولالله لهم

طالما كاتم تكلمون وانا ساكت فاسكتوا اليوم حتى ت
أكلم انى رفعت تسبى وابِتم الا
انسابكم قلع ان كرمكم عندىأ نا3-5ابم اثمفقاتم لابل فلانانن فلانوفلاناءنفلان
فرفعت امنساوكم ووضعتم أسىىفاليوم أرفع نسبى واضع السابكم داهن االلهيوة رفاظا

الكِرم .اابمنتقؤن "ك5قبى!“الاشراز :قال" المستافق +ارقعةا لايس اللهاعم نالوم
| القيامة زهد خصى وقوى جندى وامانة امرأة وعبادة صى وهو ممول على الغالب م
ذكر وات الى خلق القلوب انها خلقت منذكر وهوالروح واثى وهى النفس وجعلا ك5
شعوبا وقبائل اى جعلناها صنقين صف هنها شعوب وهى الت يل الى امها وهى النفس
والغالك علما صفات الافس وصتفك ها 'قائل :ون الى تمل الى ابها وهوالروح والغاك

علها دفات 'الروح لتعارفوا اى لتتعارفوا اخاب القلوب وارباب النفوس لالتتكاروا
ولتافسوا وساهوا بالعقول والاخلاق الروحانية الطبعية فانها ظلمانية لايصلح شى منها
للتفاخر به مالم شرن به الاعان والتقوى فمانورت الافعال والاخلاق والاحوال سور

الايمانوالتقوى فيتكن الافعال مشوبة بالرياء ولا الاخلاق مصحوبة بالاحواء ةلذ كوا
«خوبة الى الاجاب 'فعند ذلك تصلح لاتفاخر والماهاة ما ا قال تآعالى ان ]أكرمكم
عندالله نماك وقال عليه السلام الكرم التقوى فأنفاهم من يكون ابعدثم ذن الاخلاق
الانسانية واقرمم الى الاخلاق الربانية والتقوى «وااتحرز والمتق هحنرز عننسه برءه

فالت الاغرابٍ امنا يه الاعراب اهل اليادية وقد
وهو ١كرم علىالله منغيره انتهى ق
سبق نفصيله فىسورة الفتح والحاق التاء بالفعل المند الهم مع خلوه دما فىقوله وقال
نسوة فىالمدينة لادلالة عن عصان عقلهم حلافهن حيث لمن فنا العزيز قعمراؤاذنا |

فتاها وذلك يليق بالعقلاء نزات فىنفر مننى اسد قدهوا المدنة فىسنة جدب فأظهروا

الشهادتين فتكانو! :هؤلون رثول الله أغلنه الكالام  انتك العرن ابأهنها عق ظهوؤوؤاحلها
اناك بالاثقال والعيال والذزارى ول نقّاتلك م قاتلك بنوا فلان برون الصدق ويمنون

عايه عله اللام مافعلوا  #قل يه ردا لهم يه لمتؤمئوا  5اذا لاعان هوالتصديق بلله

وبرسوله المقارن للاقة حقيقة المصدق وطءأنينة القاب ول محصل لكم ذلك والالما مالم
راتذم مالناسلام ورك المقائلة كاينبى” عنه آخر السورة يعنى ااانتصديق الموصوف
عكلىم
موق بال شح الك فر وشناعة المقائلة وذلك يابى المن وترك المقاتية فان 'لعاقل لان
١شّك)

ضووة |اللعرات
71
© >> ١
والتفاضل فالاناب (وقل الكاعق ) يعنى ادوكس كه نام متحد باش نديله متميز
هدشوند حناحه وداا ما اززيد قرثى  #ان ١اكرمكم عندالة أتقام يكتعليللانم

اعلنتفاخر بالانسابٍالمستفاد املنكلام :بطريق الاستئناف التحقيق كان قبل انالا كرم
ان عبدا حبشيا اسود مثل بلالفان فاخرتم ففاخروا بالتقوى
عنده تعالى هوالا “تق وكان

وبفضلالله ورحمته بل بالله تعالى ل
|اترى الى قوله عليه السلام انا سيد ولد ادم ولافخر
اى ليس الفخرلى بالسيادة والرسالة ابللعمودية فانها شرف اى شرف وكق شرفاتقدم
الميتعل لوسنوك ةقاولة وأعودا أن دار غاذى ورسوله( :وروق )ران:رجتنوكاله عله
االسلام مرفى سوق المدينة فراى لاما اسود تقول مناشتراتى فعلى شمرط ان لاعنعنىعن

الطاؤات باقن |خلف روسل اليهفاعتزاءءؤاجل <فكاق واسولل
له يبراء:عندكل 'خثلاة قتقادة

فسأل عنه صاحبه فقال مموم فعاده ثمسأل عنه بعد ايام فقيل هو كابه اى منهى” للموت |
| للذع باق لاللق اال دوهوة فلاضية كته اوزوجى:فتوك .عفجلةوذفنه ءفستخلل |

| على المهاجرينوالانصار امس عظم فنزلتالاية  8ازالله علم  4بكم وبأعمالكم #خبيرك |
سواطناحوالكم قالابنالشييخ فوىحاوالشينهسبوان كانمعتيرا ععرفا وشرعا لحاتتتزوج
الشريفة بالنيطى قال فىالقاموس النبطحركة جيل ينزلون بالبطائم بينالعراقين وهو نريطى

محركة انتهى الاانه لاعبرة به عند ظهور ماهو اعظم قدراً منه وأعن وهو الايمانوالتقوا
كا لاتظهر الكوا كب عطندلوع الشمس فالفاسق وان كان قرثى النستب وقارون النشب
النقوان كان .عبد يتنا ,والامون :التق ,تجن يها:افلدىثيا :نكاانت
| لإقد لد عندالمؤشرع ا
تقلك «انهإثانت «مستم ناغير هقدو التحضل لمن لبدن :له
ك|شيرّد إلكنالنشتماغلاها ,م
ذلك مخلاف غيره كالمال مثلا فانه قدمحصل للفقير مال فمللافتذار المفتخر به عليهو كذا
الاولاد والبساتين وتموها فإذلك +صالله الندب بالذ كر وإيطل اعتباره بالنسية الى
التقوى :لبعلر منه يطلان اعتبار عيره بطريق الاولى انتهى وافىلحديث ان ربكم اعد
وأبوم واحد لافضل لعربى على #مى ولالعحمى علنماعئنى ولالا” جر على اسود ولا
قد

على احمر الا بالتقوى وعلى هذا اجماع العلماء م بحر العلوم ه 11وى دشار

قدم اودر صرتية فضل ببشتر ٠ الشرف بالفضل والادب لابالاصل والنسب
كه بزرك#اتيجة اديست
٠62
ادب باشنا بزرك شوى

ا

قالبعض! لكمار المفاضلة بن الخلق عند اللهلنسمم لالنسيهم فهممن حيث النسة واحدوهمن حيث

النبنليثمتفاضلوان انأ كرمكمعندالا تقاكمولا ايلصتفحاضلبالاعمال فاقلديستباقبع المتبوع |
ولوكان:الشعرف للاسّناء منحيث شأنها اومواطها لكان الشيرف لبالسنعلى ادمفىقوله |
توه
قنار
لمن
ختنى
خاق

طنين ولكنلما كان العرؤف اختضاضا الهنا الازعرف الامن عات الى ١
م

بجلهليس فمقىالته تلكوصح الشرف لا دم عاليلهسلام عليه والخيرية وسئلعيسى ١
تعاالى
| عليهالسلام اىالناس اشرف فقبض قبضتين منتراب ثم قالاى هذين اشرف ثمجمعهما
وطرحهماوقالالناس

كلهم من ترابوأ كر مهمعندالله أتقاهم قال سلمان الفارسى رضى اللهعنه

الحزء السادس والعشرون

هه

٠9 جه

اجات والفانيق المعان شسقهلحت
*سة الام
#البحول غ
القاصدالمحة ثلاثة

الذى

فغليابة لهواذ كر الفاجر بما فيه ليحذره الفنىاسالمكواثى وأذا جاز نقص عرض
الفاسق إغبته فادل إن نحوز نقص عرض الكافر م ففشرح المشارق لابن الملك وسللمك

بعضهم طريق الاحتياط فطرح عناسانه ذكر الخلق بالمساوى «طلقًا ماحكى انه قبل لابن
جيزين سالج لاتقول فالىحجاج شأ فقال اقول فيه حتى بحيهالله بتوحيده ويعذبى باغتيا به
ومنهنا امس|.ك لعضهم عنلءن بزيد وكان فضيل سول مالعنت ابايس قط اى وان كان

ماعونا فىنفس الامص 5د :له ,أن فكيفب يلبق وااانشيدة زخاله ويكال اعتي وعافنتة

كل زاح متكم من ابت 0

سوراء قلاهلاتسناننه بالدة كو واىمانا كانادةالازويحه

للتفاخر بالندب
ا
فان يكن لهمو هناصاهم أسب ٠
از نسب ادمباى فاجو وروئدد .يفك
72

فخر 0

راشب

بردكرى

.٠

شراون به فالطين والماء
,ازرره دانشنيؤا تضاف يحة ,دون افتاديد
جود درادل زيك ادم وحو ازاديد

ولت جين ابس النى غليه اللام بلالا رخوالله عنه لؤْذْن بعد فتح مكة فعلا ظهر
لرهذا
الكعة فأذرفنقال عتاب بانسيد وكان هن الطاقاء المدلله الذى قيض الى حىى ب
| اليوم وول الخارث بهنشام اما وجد رسولالله سؤى هذا الغراب يدنىبلالا وخرج
 ١بوبكر بانلى داود فى فسير القرءاقان الم ازا ت فالبى هد <ين  1رسولالله بى

بياضةإن وبترحو ةراما منهم فقالوا ريساولالله تتزوج بناننا موالها فنزات وفيه اشارة
الى االنتكيفاءة فىالحقيقة اما هى بالديانة اى الصلاح والحسب والتقوى والعدالةولو كان

لكن ك|ينو الها كدالقنتنت  رونل الرسفى اعاونا لك لجان إلغيقا
تدعا والمرا عرسقية ي
 ١السنة وبين اهل الاعتزال فقال لاجوز مافىجمع الفتاوى فق يليام شعوبا وقبائل يه

| وشمادا شاحك شرابدخيم وخاندان خاندان ٠ والشعب تح الث_ين المع ال.ظم المتسبون
بأخ
الى اصلواحد وهو بمجمع القبائلوالقيلة مجمع [أغما رن رو
كماس(2فهر العين ماجلمبععاون
والبطون 'جمع الافيخاذرك

مجمع الفضائل والفضالة جمع المشائر ,ولس ربالععشيرة

حى بوصف  62كشفالا مسزااد قر ةهج  7:نأنةوقميلة وقراششتمارة وقدى لعن وهاثم
فخد والء.اس قضملة وس بت«الشعوزت لانز القمائل بتشعب» لت
القئل

لامها شل

بعضها

على عض

دن

جيك رز ننا  0لت

المحم والقبائل بطون الغرب والاسباط ن بى 1
ت
دن عد بان  2أتعارفوا  10اصله لتتعارفوا دقف -
مسدب كانت

قال" يعزى احد

إحدئ

االه سانيا
١يعدباب

اعصانالش<رةد وسوار ِت

واحد

وقل

الشعوب

طون

والشعوب من ويحطان والقائل
التاءين ائن عرف
لالز2

والكل

بدضكم بعضأ
وان وا التفاوت

زوك

_سورة الحجرات

< 23هم جهه

خضرة أضرة اى غضة طرية ناعمة قلا والله يارسول مانناوانا بومنا هذا لما قال عله السلام |
ظلام) مكألان حلماسافة وسلمان اى انكما قد اغَتناها فائلزاله الآاية
ا ىكدة تر كان ذا ساس اشح

[ارلكة ككة افاغنيت افر#الننة شرت

انشع ك عيب عكريقلإانخدة:اشك

وناتكذري لنكيلق بزداندته از

وفىالحديث الغدمة اشد من الزنىقالوا وكيف قال ان الرجل توب فيتوب الله عله
 ١آنا حباءالبة لارفقل لدانحق يقس الهاصاخله ى>6كدفت" الاسرارة وعن ابن غبان

| رضىالله عنهما الغيبة ادام كلاب الناس وكان انوالطب الطاهرى م<وتى سامان فقال له |
نضر بانحمد الى هتى حأكل خيزك بلحوم الناس فخحل ول يعد ( قال الصائب )
41 5

باك لسازد دهن

ٍ ( قال الشيسخ سعدداىق ( كما

وعنت

خلق

الكلستان

٠ هان كد

ياد دارم

در دو رتت

كهدرعهد طقوليت

موا

كين

متعيد لودم وشب

خيز ومولع زهد ويرهيز ناشى درخدهمت بدر لشسته «ودم ره شبرد م
بصت 0001

كردما حوته

كنافته وطائفة

اإلراردم عه عازكاده ودر

ك2

د
كى سر

را  1خم كه ازامان

|

خواب عفلت حنان رفته اندكه كونى مخفته |

 0ذباعتيو كفك ا ع لحانندر 1:نرونيز يحفتى بكه دربوستين خاق افق
 8كه دارد بردةٌ يَتُذاكور يف

يدتدامتعئ يدزوا تعشوكزروا

اكر جثم دلت را بركشابى
0

٠

تبينى هيج كس عاجز داز حوس

له صلى الله عليه وسلم لما عرس لصىررت هوم م اظفار
رضى الله عنه قال راسلول

ننحاس ممشون وجوههم وصدروهم فقلت منهؤٌولاء لعزتال فقالهم الذين أ كلون

وشعون فىاعراضهم وفىالحديث حمس فطرونالصاتم الكذبي والغبة والغيمة

-

اوالعين الكاذية

والنظر

لشهوة

رواه

للش

واول

من اعتاب ابلس

اغتاق

أدم وكان

ان

سيرين رحمهالله قدجعل على نفسه اذا اغتابأن بتصدق بنار وما جب التنيه له انمستمع
'إلكبة لكفائلها فولبريد ع عجلوبها :أن يهاكف بوتنقان التو غلةالعاام.فرة غن |
| عض

اخيه رد الله عن وحه النار نوم القيامة وقال عليه السلام المغتاب والمستمع

الاثم وعن ميمون

شر كان أ

انه أنىمحيفة زنجىفالنوم فقيل لهكل مها فقال لمقل لانك

اعتدت

عبهعاالدنافقالماقلت قبه ع للك للك استمءت ورضنت كان ه.مون لايغتات احداولايدع

لفلاأن يغتارعنده احدا وعر دعن المتكامين كج عادتحخف هاعايكونغية اذا قصد |

( ١الاضعرا واالوفمانةا اننهار اذا بذكزاهتأعيكنًا لايكون غببة وقال بعضهم رجل ذكر مساوى

| اخيه المسلى علىوجه الاهتام ومثله ف الواقعاتوعلل بأنه اما يكون غبية أناوأراديه الدب
والنقض

قال

اللنمل ند

ا قالوه خط ر
عا
فىتفسيره قلت وم

عظم ا

مظنة

َك »| 0

إثابينا

ْمخض غبة فلا يؤّمن فتركها رآاسقاررب الى التقوى وا<وط انتهى وفى هدية المهديين
رحل اواعتات فر ها اياي حى يغتاب وما مع روفن ورحل يدلى

ويؤذى

الناس باأمد

هن ذ كر »عا فه وان أعمبه ال ساطان حت عوط لايأعا الم وى
| اوالاسان لاغنة ل ا
كع
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عشرون
الوجزاءالدامدس

الانسان ميا تشيها مثيليا وعبر بالهيئة المشبه -ها عن الهيئّة المشهة ولاشك ان الة المشيه مها

افحش جنس التناول واقبحه فيكون التثيل المذكور تصويرا للاغتياب بأقبح الصور وذلك
قنرض
ان الامتان سام قله م

علئضه
ع ضدهكه سم تمه من قطع نه ب

اشرف'همن

ليه وده فاذا لبمحسن للعاقل اكل لوم الناس لبمحسن له قرض عرضمهم بالطريقالاولى

خصوصا ان اكل المبتة هو المتناهى فكىراهة النفوس ونفور الطباع ففيه اشارة الى النغيرة
عظيمة عند الله وقفوىله متا اشارة الى دفع وعم وهو أشّنال الثم فالوجه يوْلم فبحرم

واما الاغتياب فلا اطصلاع عليه لامغتاب فلا يواه فكيف بحرم فدفعه بأن اكل حم الا
وهو ميت ايضا لايؤله ومع هذا هو فغاىية القسح لكونه بمراحل عن رعاية ا<لقاخوة

كذاءق حوائى االنشبخ٠. مول الفقير يمكن أن قال ان الاغتياب وان ليمكن مؤيما
للمغتاب

هن

حيث سوم اغلاعه

عليه لكنه

فى حكم اللا لام اذلو شل معة4ة

لمعه على

نا قل

'

ان الميت متأم وان ليمكن فنه روح ك ان السن وهوااط رس متأم اذا كان وجعا ويانكن
فبه حاة فاعرف 29فكرهتموه  الفاء لترتيب مالعدها على ماقبلها اعلنعثيل كأناه قبل

ذر فقد كرهتموه فأضمر كلةقد لتحم دخول_الفاء فىالجزاء |
وحيث كان الام  6ك
فالمقصود هن نحق.ق احتعكرٌ اههع وتشذرهم ون المشمة نه الترعسواحث على ابلتشكرناة ماشه نه

احقهقتتكم له فلتحقق عندك كراهة نظيرهالذى هوالاءترابٍ |
را ت
كل'ذ
وهوالغية كاأنهقب
00واهوا الله  4برك مااع م باجتذا.ه والندم على ماصدر عذكم دن قبل وهو عطف على
ماشدم 'نْ الاواص والنواى

لين

الرحهة

أنالله تورات رحم « 4بالغ فىفول التوبة وافاضة

ممم يذاب ولا مخص ذلك بتائب دون ناب يليم اشع:و“اكنرتت |

ذوٍءهم فصغة المبااعة باءتبار المتعاقات ( روى ) أن رسو لاللهصب اللهعايه وم كان اذا عَنا

اوسا فرضم الرجل اتاج الى رجلين موسرين مخد .هما وبتقدم لهما الى المنزل فهى'
| لهما طعاهما وشراءما فضم سامان الفارسى الى رجلين فىبعض اسفاره فتقدم سلمان الى

| المزل ففلبته عيناه فيبهي" لهما شأ فلما قدما قالالنارها معت يتا قال لاغابتنى عبناى قالاله
اتطلق الى رسو[ الله قاطاب لنا مه طعاما اء سلمان الى رسو لالله وسأله طعاما فقال عايه
السلام انطاتى الى اسامة بن زد وقل له انكان عنده فضل هطنعام فلبعطك وكان ا-سامة
خازن رسولالله على رحله وطعامه فناه فقالماعندى ذى فرجع اماق المهما ا

'

كان عنة(اسالة شق ولعكق بل به فبعئا سامان الى طائفة املصنحابة فلممجد عندهم شيأ |
فلما حم قالوا لولعشاد ان 530سم ححة لغار ماوها

وسماعحة كينة بالحاء المهمالة سٍِ بالمدسنة

غزيرة الماءعلى مافىالقاموس ثماتطلقا تجسدان هل عند اساهة ماأعن لهما به رسول الله
| هنالطعام فاما جا١ الى رسولاللهقال لهما مالى أرئ خضرة الحم فىافوا هكما والعرب
.تسمى الاسود أخضر :والاخضر أسود وخضرة اللحم هن قبل الاول كاأنهعله التسلام |
ا

اراد

1

بالاعحم م اميت وقد

1

اسود

بطول المكث

عط.ه السلام اراد بالخضرة النضارة ل

اصورر

نضارة الل<دم
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الاعدا مما بابح
اونضارة

1

الصور ونحتمل اانه

نزاوله وفىاطدريث

ادها فيك

( خضرة )

ا

ه 92الى كه
يق عورة الانسان ومأ اددج

سورةالحجرات

اؤمنا75 7
هنة م ن العثرات والعبوب واللفين .الله:ل ت

ولاننسنا ذكركولاتهتك عنا سترك وملجاعنا من الغافلئن وعنه عليه السلام مقنال عند
م|نامه هذا الدعاء بعث الله اليه ملكا فاىخحب الساعات اليه فبوقظه كافى المقاصد المسنة قال

فات الاجتباية ووز للسجتهيا لأتنفحملعزخاحؤاال[التلؤقنة اموغين “أن خبرزه
ن
احد انهم فان قبل :شنى انلا جوز لانه جسس منهى فنقول التحسس طلبا ير لاشير |
ذلك .فيلادخل تحتالبى.
والاذى :وطلب ,لخر للآعبالمعروف .والهئ عنالمتكر .لكسن

هَول الفقير وهو تخالف لمسابق عن ان مسعود رضىاللهعنه فانقلت ذلك لكونه غير
إن وامأمون قلت دل قواله انأخذاوماداعلى الؤالانته' من باى وكجاهن +الؤلاه يأخناء :اللواال
اووكله ووز أنبال لطولب ابن مسعود خبر الوليد بنفسه لللهى اعلنمتكر لكان له |
وكتهاقلها بحماء_خبره افىرصوزة السزعائة تؤالهتك «اضل غنه :او ازائ البدشتن .فىتحق الؤلن

اولى فيلسمتمع الى القائل وكان حمر رضى الله عنه بعس ذاتليلة فنظر الىىمصباح مخنلل

باب فاطلع فاذا قوم عشلرىاب لهم فلم بدركيف يصع فخلدالمسجد فأخرج عبدالرحمن

قبعو

فوشي الي يعت ساد نمالبلاب»ةتظروقال ك ل
يهف ترى أن تمل زفقال:ادى

شرلا قد مادمامامنالاعتملا تناازو إطلغا غ,لعكورة :قؤام :نزو تفتؤننا .وماكان
سس ولاتتسور
نا أن تكشف سترالله فقال ما أراك الا قدصدقت فانصرفا فالحتسبٍ لا

خل با بلا اذن فانقيل ذكر فى باب منيظهر البدع فىالبيوت انه يجوز للمحتسب |
ودلا
خلال فان ماستره اللهلابدوأن |
دىف
باخن
الدخول بالاذن فنقول ذلك فيا ظهر وامااذ
يستره العبد هذا فىعيوب الغيرواما ع.وب النفس فالفحص عنها لازم للاصلاح والتزكية
ؤقذ غباوا انكشاف عو النصيلاولى من التكرامات,ؤخوازقالعاداتقانها مادام بحسل

فكير ,والسشبة والتطاؤل ,فتعوذ بال
اذكه لقنن الاجفيدا الكوامة عباءبل ترعا نذوقمها .ال
وورها وغسورها ف ويلغاتب بعضكم بعضا  6#الاغتيابغيدتكردن»
تعالى شهرنورها ك
والغببة بالكسر اسم من الاغتياب وفتسالغين غلط اذهو بفتحها مصدر عءنى الغو بةوالمعنى
ولا.يذكر بعضكم بعضا بالسوء فغبىته وخافه وسثل رسول الله صلى الله عايه وسلٍ عنها
فقال أن تذكر أخاك بما يكره فنكاان فيه فقد اغتبته وا
ينكلم
ن فيه فقد مته اى قلت أ
عليه مالم شعله والحاصل النغببة والاءتياب هو أن يتكلم انسان خلف السان مستور ما |

دىك ولوسمعه لغمه وانكان ذلك |
اعرد بعيية كاد عاد ق اهن عبنقمر ؤ ره رقورة ال

الكلام كذبا يسما متانا وهو الذى يتر الديار بلاقع اى خرابا ا9بحب احدك أن يأكلحم
اخنه م ا

 0انتصاب ميا على الحالية م ن اللحم  | 702تقصل

عن الى بوصف

بانه هت

لقوله عايه الام امباين هن حى فهو ميت وقيل مانلاخ على مذهب من موز الخال
منالمضاف اليه مطلقا وشدده نافع اى قرا ميا بالتشديد والكلام عثيل توصوبر لبماصدر
3

ا
عن

ف

المغتاب مو حدث

صدوره

عه وهن

قادزوكارعابيشى اعماجل

:
حيث

:

لعلقه بصا حمهعلى افحشس وحه

واشاعه

طبعا,

ياعيضن[المنتنات ,باكل حر ا
حمتباك الفهعين..اول

جه قم >22

المزءا! ادس والعشرون

مولاها اخسن الظن بالله ولىفاتى كفيلة لك عا تح فحملت الفلقهال لها المتوكل اقرئى

فقرأت ان هذا اخىله تسع وتسعون نعجة ولى نعجةواحدة ففهم المتوكل ماراادت فردها

للتلييية
ا5
0
ع

(وى ),ااعنيع وضى ايهبعنه إن وسيؤل'اشاضق الههاعليه وبل كادحادى نللتاله فزاية
وز
رجل فدعاه رسول الله فقال يافلان هذه زوجت صفيةوكانت قدزارهفى العشرالاولهمن رهضان

بغيرك فالىلمكن أظن يك فقال عالليهسلام النشيطان

انظن
تلها
نلال
كسو
فقال يار

ليجرى نان ادم مجرىالدم كافىالاخياء .وفيه اشارة اللحىذر هموناضع النهم صيانةلقلوي

.الناسعن -وء األظلنوسلناتهم من الغدةوالىالاتقاء عن تزكية النفس فان النفس والشيطان

ليها عجان عييا فياك المكر وغاورلاء.:والقاذاو[لتعقروالنتياد اال الله اللناناا

ن :هلوسلساوجال .:ك صللا نوا خجذاقا #مننةة اندي التامي!اىلاولا
مأانماافى
انلىطلب فانجس الخير
حثوا عن عورات المسلمين وعيومم شعل مانلمس لمافبههن مع

طلء والتفحص عنه فاذا تقل الى باب التفعل تحدث معنى التكلف منضما الىمافيه من معنى
الاكتاخبان اطتىحصيت! عنها إؤاذا قبل انلتبيا ,باذ مم التكليكا تائم
الطات .قتال
فانه تفعل من اللمس وهو المس باليد لتعرف حال الشى” فاذا قيل ثلس نحدث معانلىتكلف

والطلب صية :بعد:اخرى وقد جاء بمدنىالطلب فىقوله وانا لناالسماء وقرى” بالحاء املنلخس
الذى هو أثر الجس وغابته ولتقار مهما هال للمشاعى الحواس بالحاء واليم وافلىمفردات
اصل الجس مس العرق وتعرف نيضه لاحكم ه على الصحة والسقم ومن الفظ اعلسن :شت

لانه تعرف مبادرك الحس والحس تعرف.حال مامن ذلك

لنس
اص م
الجاسوس وهو اخ

وفىالاحياء التحسس باححهمفىتطلعالاخبار وبالحاء المهملة فىالمراقية بالعينوفى انسانالعيون ١
| التح_س للاخيار بالحاء المهملة ان بشحص الشخص عن الاخبار «نفسه وبام ان شحص

سوا وملحاسسوا اثمى وفىناج المصادر التح-س والتحسس خبر
ح وسجاء
ميره
عنها بغ
سر الل ولا فصوا اى خدوا ماظاهص ودعوا ماسترالله تعالى “اولا شصصوا عن بواطن

وفىاخديث

لا اشعوا

عورات

المساءين

فان دن بسع عورات

المامين اشع الله عورنه

| <تى غطحه واوفى جوف ببته ق(ل الصائب )
خانماى

ننهان

كد

حر

 0سوالى

.

اكراوة

خانكيى راشحه

وعن خيوا كل قال ياعمد لوكانت عادسنا على وحه الارض

در

أعملنا الام

بازار

حضاك

ميكيوان

سق ألاء

| للمسلمين واعانة احاب العيال وستر الذنوب على المسلمين وعن زيدين وهب قلئا لان

مسعود رضى الله عنه هل لك فالوليد بن عقبة بن الى معيط يعنى جه ميكوبى درحقاو٠
تقطر ته حمرا فقال ان مسعود رضى الله عنه انا قد نهينا عن التجدنس ذفان إظهر لنا

شتىأ'خذه ب و
هفىالحديث اللهماتر عوراتنا و آمنروماتا والعورات بالتمكين جنع عورة ؛
(هي )
و

555

دوزة :الححرات
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ْؤاكقده الانزازنانرنااحكالظن الفتلاة" والشوع الأقئولةا/اعس طاح بالتتخرى فناوااليناة.
|عل غليةالظن توففشيرالكاشق :تحردزئ اعمرقبله وننا ادن اوغللة ل دل امور التبا

ؤحذوة رم االلوأنييتاعرو اله الفرى زمغ نلك نشي بو السآذاىزباله اراي عنذ
تعذر الوقوف على حقيقته بزو ابقل لظن المستحق العقاب عليه وذلك البعض كثير
وهو تعذلى للاص بالا<تناب يطريق الاستئناف التحقيق والاثم الذب ستحق العقو بة عليه

وعمزهمنقليةءن الواوكا نه,مالاعمالاى يك ثرهافانقاتأ لبسهذ | ملا االىلمذاهعستزال قلت
واولااانعبيهاىفىك” نه قاله سعدى المفتى وقالايذا تابلعصنف فذلك الزمخشرى واعترض

كاله لال وتضرؤقك لقنا الشكافية لواله لعكاه  00حلاف الواوى وانما عن باب عم

والواوى هن باب ضرب قلت والزمخشيرى نفسه ذكرها افلىاساس فبىاب الهمزة انهى
فس
لننفى
اظنو
اكلدطنوئ من قبيل الاثم لاالنشيطان ياتى ال
فوان ا
للك لحكية ي

فتظن

لظن ليس بأئم بل هوحقيقته وهومالم يكنمنقبل
النفس الظن الفاسد وعلى .ان باعض
فلغيبو فاىلحديث
النفس بلكانبالفراسة الصحيحة بان برى القلب سور اليقين ماجرى ا
ان فىكل امة محدثين اومروعين على الشك هالنراوى فان يكن فىهذه الامة فان عمر منزم

والمحدث المصيب فى رأءهك 'ابما حدث بالامس واحروع الذى يلت الام فرىوعه ائ قلبه

وفىفشي الرحون ولاقدم عاللظىنالابعد النظرحفال الشخص ان كان موسوما بالصلاح

فلايظن* الوء بأدنى “نوهم بل محتاط .فذىلك ولا نظن السوء الا بعد لأانلتخذ الى
الخير فلا ق(ال الضائي )
نيعلا تناف ارهد اغوثىا رمك

لأسف ,انه كمادة ركدورت بسعكنن

واما الفاق فلنا ان نظن مم «ثاللذى ظهر ٠نهم. وفى منهاسٍ العايدين للامام الغزالى قدس

ةا

لكان «دظاهن الانتنان الملا والستر فلا حرج عليك فقىبول صلانه وصدقته |

ولا نامك "اللخك.أن تقول .فقندند الزمان فان هذا دوء.ظن ذلك الرجلالميلاد |
الظن بالمؤءنين مأمور به انتهى وف الحديثمنأناء رزق از"متعالة فرده فاتمابرده على الله
فال اسن لرااد و

الإعنل :انواالاعطن اوداأقو وكانيقض العام *رندةقر ض جع

حوا جهويأخذ الموائز وشضى با دينه والحبلة فيه أن يشترى بعال مطلق ثمنقد تنه من |

اى هال نشاء وعن الامام الاعظم ان المبتلىبظعام السلطان والظلمة _تحرى اونقع فىقليه!.
لعباس قدس سيره |
بيونخا ١
حله قبل واكل والالا لقوله عليه السلام استقفت قلبك قال الش
كا من فقراء هذاالزمان ١كلا لاموال الظامة مؤثرا الماعفقيهزعةة مموديةقال تعالى |
سماعون كدت

١ كالون دشحت

قال مقعم ان دول

رذكى الله عه

الظن ظنان

احدما

الم ا

وهو أن نظن ونشكام به والا خر ابس بأنئموهو ان نظن ونلشاكام به والمراد بأن بعض

الظن اانعمملانته وتكلمت بههن الظن وءن الحدن كنافىزمان الظن بالناس حرام فيه
وأانتالنوع اف روتنان»اعلل واطتكتاواظن#الناءق انقفتا
ا ا

و

ركه اجلنان بست

لانم اهل اذلك :والمخظائون

وار إوآزات احشلن| لحا:ن بالاأخاز وطلابب المتوكل ا

5خزء السادس والعش رون
ال
سه ع سس حت 7ب
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بثزيون * والظن اسم
لدفان تإجلسناابية بلغاو ياييلك وي
قبغ
عمتنوا
وجاانتا
اكىي!!نوا عل رك
ما حصل ل ن

امارة ومتى قويت

لغ وهى
ادت الى ا م

ضعفت

جدالم "حاوز

حدالتوهم

وا هام

نى قبيل,وتوضييح المقام
الكثير لامحجاب الاحتراط والتأمل فىكل نظن جتقىامالنهم .ا
ان ك 1لمابان شوله «ننْ الظن كانعيارة عن الظن فكان المامور باحتنا.ه يعض الظن الآانه

١

| عاق الاجتناب بقولهكثيرالبيان اكنثيهرفىنفسه ولابدلنامن الفرق بمنتعريفالظن الكثير
فناؤقيك اختنيق الظى:الكبةبريد يكؤن التمزرينت .لللإشارة .الل مزانعؤقهرا خاطيك
وسكيرء فاوع

بأنه>وكرقدى غيوقليل واوشك ر كو ن«سكيزى للافراد .اولعضية ويككون (المامورها جتنا نل ١
افراد الظن الموضوف بالكثرة من غتيعرينه .اى بعض هووفى التكليف علهىذا الوجه
فائدة جليلةوضى ان بحتاط المكلف ولامجترى” على ظن ماحتى شين عنده انه ممايصح اتباعه |
ولايحب الاجتناب عنه ولو عرف لكان المعنى اجتذيوا حقيقةالظن الموصوفبالكثرةا و جميم
لف
كياط
مى <ت
لال
اؤدى
ادفهرلاماقل منهونحريم الظنالمعرف تعريف اهنس والاستغراق لاإي
| لكون الحرم معينا فبحتنب عنهولاحتنبعن غيرهوهوالظن القليلسواءكان ظن سوءوظن

| صدق .ومن .المعلوم ان هذا المعتى غير حاد مخلاف مالونكر 'الظنبالموضدوّف ,بالكثرة فان
لدك الحقيقة ونحريمه يؤدى الى احتياط المكلف
ترا
الحرم حينئذ انياع الفرد الهم من اف
عأخل-نَدفان تمن اللن
الىىوان شين عنده إن ماخطر بباله من الظن مهن اى نوع م ن انواع|

ماجب اشياعهكسن الظن باتقالى:وق سيق ان رحن لعن رفن الابمانوالظن فهالاقاطع

فيه من العمليات كالوترفانه لبمايت يخبرالو احد لميكن مقطوءابه فقلنا بالوجوب فلايكفر
عاخذكيل يكون خالا ووتعد عا ادروم بون لالدو تتقمر لكوي قرسا زاوف الالعلاء

 ١واعكيفن,بانكار .لاضلوتر :الواحمية[ .نتهى:ودمن اللظرن)لماعتريغ اكالطانراقلااللميات :إلىاجننواد
الاله,وذاتة :وصفات/وهاتيلاى :بم اق العكماك. :اولفننواتبفن :ةالض اغت مجميع الانبياء ولا
اعلم ادم نى املايكفر وكذا هاندن بأن نينيا عليه السلام رسول ولم يؤمن بأنه خاتم

الرسل لناسخ لدينه الى نوم القيامة لا.يكون مؤمنا وكالظن حيث الفه قاطع مثل الظن
بنوة الحسنين او غيرها خملنفاء هذه الامة واولائها مع وجود قوله تعالى وخاتم النبدين
وقوله عليه السلام لانى بعدى اى لامشرعا ولا متابعا فان مثل هذا الظن حرام ولو قطع

 ١كان أكفرا وتكنظرزة الشؤء بالمؤمنين خصوصا بالرسولعليهاللام ونورثتهالكمل واهلمعلماء
وم قوماً بورا وقال عليه السلام ان الله حرم
| بالله تعالبى قال تعالى وظننتم اظلنسوء ك
ولوزلدز نسده اانه لتاقل نوا مقرننطئية
| املقمسل غلضف ودمه أوراق! مظن بشرظن_الننوها ال

(ال الصائب )
| وحسبه توحامى ان ,نتقص ق
سكاف لاوم باذ باطنان أفنادم اسار ٠كوبتقزان جل يكنزادام! كاينيذنا /اشن

وفن' الظن.بمبااح كالظن فالىامور :المعاشية يمىظلن .دزامور :دنيا ومهخات_مفاش»واددين
ونتظام مهام است واز قبل حزم شمرده اندماقبل ٠
| صورت بدكانى موجبٍ سلامت ا
ظ

بدنفس مباش وبدكان باش  0ء

فيه ومكردر امان باش

( وف )

سورةالحجرات

 25م >26

ؤلوط توالا ملاع الصيئان.وية امكل الزنيا
ك|افر ويازنديق ويا ابن القحبة وياان ؤظنان ,ا
او

 0وهو يربى منه ويا دبوث ويابى از 0

ويا مأوى اللصوص وياحرام زاده يعزر فىهذا كلهوق الفتاو

وياخائن وياءأوى الزواتى
لزسة سمل 0

رجل قال

لون يافاسق واضاذاق شت قسقه بالبنه دقع التعزير عن نفسه هل تسمع ته بدلك ْ

لا
جكن
رلمي
انتمى وهو سافى ظاهى ماقالوا منان الول لو

صالخا وكان فدماقيل فيهمن

الأواشاوع ليدزم التعزر  3ومنل نب 3ي6د عمانهى عله م ذاولئتك هم الظالموزن 6ه بوضع

العصيان موضع الطاعة وتعريض النغلوا للعذاب والظالم عمش الفاباوةوالفاسشق اع .هن |

| الكافر وى التأويلات النحمنة ون لنب يعنى هن همقالة ابلس وفعاله .بأن ننظر الى
نفسه بالعحب والى غير بالحقارة فأولئك هم الظالمون فيكونون منخرطين فيس لك اللعنة
| والطرد معبعابليس م وال تعالى الااعنة الله علىالظالمين انتهى وفيهدلالةينة على انالرجل

بلاقام لكل ميكل الطة قاد ينانا ترزية نتاوان طن خلج القبائموالمقامق للاسفها |
كلتكوى اانه ووز لامها
سرماية نات ابودانوية در

|
اكه

بالمكفيوية شكلاته بدرياحه ميروى

| وهن اصر اخذسريعالان اقرب الاش.اإني صرعة الظلومواشذ السهام دعوة المظلوم ومختلف |
| التوبة على حب اختلاف الذنب فبعض الذنوب يحتاج الى الاستغفار وهو مافون الكمط
وبعضها محتاج مغه الى لمجديد الاسلام والنكاح ان كانت لدامص اة وكان بعض الزهاد محدد
عندكل ذنب اانا بالله .وتبرثامن الكفر احتناطا كافى زهرة الرياض ٠ دول الفقير يشيراليه |
القول المروى عن

اا

ايت

كنأنراءشرك يك شيأوانا

ْاعلى واستغفرك مالا عي ولاشك ان الاساء محصومونهن الكفر قبل الوحى وبعدهباجاع |
العاماء ومن سائر الكبائر عمدا بعد الوحى فاستغفارهم لايكون الاعما لايليق يشانهم هنترك |
| الاولى ونحوه على مافصل فىاولسورة الفح فدل قوله واستغفرك لالا اعد ءلى الهقديصدر |

يدزة
غوق
/را .
ناكف
وكون
كقدءي
يمة:
|ماولاانشاق ال ضذهنالواو لاايشمرة بذاالنلحسية'آلى /الا

|

|  1لاءددنالاستغفار بالندمة الى عامة الذنوب فكذا لابدمن مجدي .الاسلام بالنسسةالى |

ْالكفر وكاانن ذلك احتباطا اذبابالاحتياط مفتو ح فىكل شأن الانادرا وقدصح ازانيان

ا|كللشةهادة علىوجه العادة لابرفع الكفر فلابدءنالرجوع قصداعنقولوفعل لفييسهما |
وووالت كما نانفك انعلصدوره منه اوبالاستغفار مطلقا ان صدرعنه ولوكان
أ ووشئآق لن
| ذلك كفراءعكى انا :هول.ان امكقطياان اليكنقل عام للعواموالخواص ماداموالم يصلوا الى |
| غابة'الغايات وهى مرنيةالذات الاحدية واليه يشير قول سهلل التسترى قدس سسره ولوصلوا |

| مارجعوا الاترى انابايس كفربالته معتم نك يده فىالطامات خصوصافى الفعارفناهنا لهكمثيرا
من اهل المعرفة لكنه كانمن شأ ن اهلكفرو الرجوع الى المعصية لانهلميدخل عالم الذات |
| ولودخلءتصورذلك منهاذلاكفر بعدالاعان العيانى ولهذاقال عليهالسلام اللهم انىاسألك
ن»ك
|ايعان بباشرقلبىويقيناليس بعدهكفرفاعرف وأا الذنامنوا.لبولكتيرا نالظن

الجزء السادسوالشيرون

1

© (١ جه

ص2

لنت ؟أتخلقالا لت دلرهعرو كداى الرأخال هنيل ب! جسن"
لنادك سلج رسيداة
لوالا بذك انها رعو طاو والكراققواواكا إعائوة! ؤ

لامجده فلابد منالستر ( قال الصائب )
زديدن د

٠

ام معزول جثم عببيبىرا

اكر وخارى عم كل ار يدم

و(قال )
لعب خورش ورا ردمىصائب 

ه

يعيب جو" مىدم جه كارد اشتمى

عه ولاثنا بزوا بالالقاب  النبز يسكون الياء مصدر نيزه يمعنى لقنه وبالفارسية لقبنهادن ٠
وننابزوا بالالقابلقب يعضوم بعضافان التناءز بالفارسيةيكديكررا هلب خواندن ٠ وشتحها

اللقلب مطلقا اى <سنا كان اوقبيحا وهاه قبل فاىلحديث قنونمزهم الرافضة اى لقهمثم

خض فى العرف بالاقب القببح وهومايكره المدءوأن يدعىبه واللقلتماسمىبه الانسان بعد
اسمه العم من لفظ يدل على المدح اوالذم لمعنى فيهوالمعنى ولابدع إعضكم بعضابلقبالسوء
قالوا وليس من هذا قول! ىدثين لسلمان الاحمش وواصل الاحدب ونحوهمما.دعو الضرورة

واف اشارة الىجاناللقق) اعلت” لامتوق _عنه .شل
الله ولس فيه قصد 000
سلا رت
زهر عدي وىالعا
يح الدن وعتماريااك لسوابةدنا ط
اسوائه اليه لؤبئس الاسمالفسوق إعدالامان 6الاسمهناليس ماابل الللقبوالكنيةولاشابل
النمل واطحزت بل ,عم ال لان المرنفع لاندمنَ السكؤ عالاظال الهم و النامو لكر م

اوباللوع اى*د كه والفسوق هموخاصوص بالذماولفكىلام مضاف مقدروهواسم الفسوق
اى ذكره والمعنى ينس الذكرالمرافع للمؤمنين ان يذكروا بالفسوق بعد دخولهم الايمان
م اسم رجهم مالنارمان والمراديه اها
واشهارهم به وفى التأوئلات التحمية بس الاسسم

تبحين نسية الكفر والفسوق الىالمؤمنين خصوصا اذروى انالااية تزلت فيصفية بنت

حبى رضىالله عمها انت رسولالله باكية فقالت ان النساء سَانلى وفى عين المعانى قالتلى |
مانشة رضىالله عنها ياهودية بنت بهوديين فقال عليه السلام هلاقلت ان أبى هرون وعمى
موسق وزوجى تمد عابهمالسلام اوالدلالة على ان التناءز مطلتالابالكفر والفسوق

خصوصا

فسق المع بينه وبينالامان قبح فدخل فيه زيد الهودى وعمرو النصرانى وبكر الكافر
وخالد الفاسق وو ذلك والعحب هن العرب شَولون للؤمنين من اهل الروم نصارى فهم
داخلون فىالذم ولاسفعهم الافتخار بالانداب فان التفاضل بالتقوى ماسيجى” ونع ماقبل
وماسفع الاصل من هاشم

©

اذاكانت النفس من باهله

وماقيل

حهثم زمنقصت صورت اهلمعنىرا ٠ جوجان زروم بكوودان ازحيش باش
وفى الحدريث من عيرمؤمنا بذنب ناب هنه كان حمقا على اللهأن إسابهيه وشضحه فيهفىالدما ْ

والا آخرة وفى الفقه لوقال رجل لصاح يافاسق ويااين الفاسق ويافاجر وياخبيث ويامخنث |

| ويا حرم ويا مباحى ويا جيفة ويا بليد ويا ابن الخبيثة ويا ابن الفاجرة ويا سارق ويالص ويا |
(كافر)

-

١ 5م جه

شورة الححرات

لىحاو )
 75ان احولكلاوذلك لذنا لهو ريت إن ينكل" إل اخالق انه ,صقم لااإل
فانه ليس بيده شىفىالحسن والقبح و>وها قبل للقمان مااقبح وجهكفقالٍ تعيب هذا |

بعاللتقغر أوغل النقاش .تسألالله الوقوف عتد اميه ولعو هرمن قهرء((( .قال ايلافظ)
نظريير دنويدرميشان) حاف درك" ست٠. إسلهان باحنان حشت ,نظهل كود بامورشن |
©لا نلزوا انفسكم كهاللمز الطعن |
يشير االلىتواضع والنظر الى الا*دانى منظر الحكمة و
باللسان وفىناج للصادو عقب تردن « والاشارة بالعين ونحوه والغار يشعل وشعل ولم |

بخص ال_يخرية بمايكون باللسان فالهى الثانى من عطف الخاص على العام تحمل الخاص |
ْ
اك تحنس .حو المالية وهنا قبل
ا
جراحات السئان :لها التثام ٠:ج .رتولا يلام يناجو الليسان
ولمع رواليب إعضكم بعضا فان المؤمنين كنفس واحدة والافراد المتشرة متزلة اعضاء |
تلك النفس فيكون ماسر

واحدا هنهمكاأنه لصيبت يع

اذا 5

عضو

واحد من

١

:كا عاب نكفسقهوله!
قتي داع تاي الاعطاى الع ايل راولسهو يقى ات مومنافن
|رع) عبس كن اكركي هم وى كردد باز  ».وفالتأويلات |
تحال رنولقاتاوا امسكي (

النجمية اما قال انفسكم لانالمؤمنين كنفس واحدة ان عملو اشرا الى<١د فقد عملوا |
الى انفسهم وان جملواخيرا الى احد فقد عملوا الى انفسهم كاقال تعالى اناحستتم احسلم
ل الحافظ )
قهاا(
لمجي وان إسأم فل
عيب رندان مكن اى زاهد با.كيزه حت

كن كاد دكرنان ربو وا هين نوت

أوكوئزيان يكون معن الاإيةوهلجااوا ماللزون دزفان فمعنل:مايستحق  +اللمن بفقبمر
نفسه اى تسبب للمز نفسه والا فلاطءن بالاسان انفسه منه فهو مناطلاق المسبب وارادة ١
السبب وقال سعدى المفتى ولا ببعد اينكون المنى لاللزوا غيرم فان ذلك يكون سببا لان
بحث الملموز عنعيوبكم فلمز م فتكونوا لامزين انفسكم فالنظم حيتئذ نمظيارنبت |
حمسن

من فو لهعليه السلام قنالكيارن شم للخل

والديه قالوا يارسول الله وهل

|

يشم الرجل والديه قال نيمسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه التهى ٠ مول |
| الفقير هو مسبوقفىهذالمءنىفانالامام الراغب قالفالمفردات اللمز الاغتياب وشبع المعارب
اى لانلزوا الناس فيامزوك فتكونوا فىحكم من لز نفسه انتهىولا يدخل فالا ايةكذر
| الفاسق لقوله عليه السلام اذ كروا الفاجر ا فيهى محذرهالناس ٠ شَول الفقير اشار ظ
| التعليلفىالحديث الى أن ذاكر .الفاجر با فيه منالعيوب انما يضح بهذا الغرضالصحيح |

3ء تلويث الاسان الطاهى |
|وهو ان محذرالناس مونمهن تمله والا فالامساك معان فكىر
| واذانقل عنبعض المشاءع انه للمعن الشيطان اذليس فيه فائدة سوى اشستغال اللسان ها |
لاشتى فان العداوةلهاما هى عخاافتهلا بلعنته فقط وفىالحديث طوبى لمن يشغلهعيه عنعي.وب |

النان..وفىالا..ية أشارة :الى االاننسان,لا محلو اعلنعدب الى لياط زه مدااننان لاعسي)
فيه قال لوكان انسان لاعيب فيه لكان لايموت ولذا قال الشاعس

( روحاليان -5-

ناسع )

ظ

الجزء السادس والعشرون

جه م جه

| ياكنونوا خيرا منهم فان الامور مخوانمها ولهذا قال اولبائى نحت قبابى لايعرفهم غيرى |
| وقال عليه السلام ون اشعث اغب ذى طمرين لأويه نهلواقسمعلىالله رك قالهمعروف

الكرخى .يؤما لتلميذه السرى .السقطئ قدسالله سسرها اذاكانت لك االلىله تماجة فأقم
عليه بى ومن هنا الذذوا قولهم على ظور المكاسب حر مة معررواك الكريتئ والله  2شول

البغداد.ون قمبرعروف ترياق جرب وبالنساء يشير اعلوىام المسالمين لانه تعالى عبر
علنخواص بالرجال فىقوله رجال لاتاههم نجارة وقوله رجال صدقوا معااهدوا الله |
ا

عليهيعنىلابشبتىلمسلمماأن ينظر الى مهاسلبنظر الحقارة عسى اينكن خيرامهن
الىهذاالمعنىيشير ٠ ثمنقولانللملائكة شركة مع ابلس ففقولهم لادم امجمل فيها
شنه
م

فا ويسفك الدماء ونحن تسبح محمدك وهّدس لككان فنىظرهم الله بالحقارة ١

اجاب انفسهم مودعا ولكن الملائكة لميصروا على ذلك الاتجاب ونانوا الىالله ورجعوا

ما قفالعواالجهم الله تعالى باسحادهم لادم لان فىال.جود غاية الهوان والذلة للساجد
وغابة العظمة والعزة للمسحود فلماكانفىنحتير ادم هو انه وذلتهوعنة الملائكة وعظمتهم
امهم بالستحود لان علاج العالى باضدادها فزال عنهم علة العحب وقد أصر ابايس على

قوله وفعله ولم يتب فأعلكاللهبالطرد واللعن فكذلك حالهينظر الى اخيه المسلمبنظر
الحقارة ( قال الحافظ )
كن شم حقارت نكاه بر منمست © » دياك معصيت وزهدى منشدت أو

ذننه
قال ابن عداس رضوىاللة اعنه نزلت الايةفىنابت :نقس بن ثواس رضىالله عقنهاكا
س
لتى
مواجلهح
وقر فكان اذا انى مجاس رسول اللهعاليلهسلام وقد سبقوه بالجاس وسع

الى جنبه عليهالسلام يسمع ماشول فاقبل ذات نوم وقد فانته ركعة منصلاة الفحرفلما
انصرف الى عليه السلام من الصلاة اخذ ابه يجالسهم فشن )كن “رجحل محلسه فلا كاد

الوسع احد لاحد فكان الرجل اذا حاء لالد مجاسا فيقوم على رجليه فلما فرغ نابت

منالصلاة اقل نحو رسولالله #طى رقاب الناسوهو شول تفاحوا تفسحوا لعاوا
سفسحون حي انتهى الى رسولالله ينه وينه رجل فقال له فسخ فمشعل فقال من هذا
فقال لهالرجل انا فلان فقال بل انت اين فلانة بريد امالهكان يعيرمها فالحاهملة فخحل

الرجل وتكس رأسه تفزألالله هذه الاابة(وروى) ان قوله تعالى ولانساء نمسناء نزل |
| فىنساء النى عالليسهلام عيرن ام سلمة بالقصراو أن هائشة رضىالله عنها قالت انام سلمة |

جبلة اولاانهقاصيرة وقبل ان اليه نزات فىعكرمة بن ابلجهل حين قدم المديئة مسلما |

بعد فتح مكة فكان المسلمون اذا رأوه قالوا هذا اءن فرعون هذه الامة فشكا ذلك للنى |
علنْه السلام فقال عليه السلام لاتؤذوا الاحباء يسبب الاموات ونزلت الابة

«ميشه درصدد عيث جوبى” خويشم  +البودءاي بى عيب ديكران هكز
اومن" اعد مر خا اللاواغرى !ان ملقكواد .النالاءس اكملوسب لقوال زوالا

0

خم »لسوت

لعن )2

ا

 7ذن 7جعي
جواسس

الوب و0 3

قال 0

يي

1

ماه

وو المجرات

الاح 1

1

خير لك دن فك

2

ودو ار

انين امارة

فلار 0

|

ان المواخاة امس مسئون هلندن النى عليه السلام فانه ن١خى بينالمهاجرين والانصار
السخرية ايحنقر الانسان اخاه ويستخفه ويقطه عن
ياأسهاالذين امنوا يلداخر 

درجته ويعده تمن لايلتفت اليه اى لايستهزى

قوم  6اى منكم وهو أمّم جع لرجل |

ا#رطننوة خرن يإبساستك واالسكير يما لسسع ريض والجسد إلى تى بيسهع |

لعضعض فان قلت المأهى عنه هوان يسخر |
ون ب
عن سخرية بعض لاامانمامجرى بي
جماعة هنماعة فيلزم ان لامحرم سخرية واحد هوناحد فلت اختبار امع لبسللاحتراز
عسنذرية الواحد هنالواحد بلهو لبيان الواقع لان ال_خرية وكااننت بيناتنين الا
ظان الغالل أنتمعبمحضر جماعة يرضون ا ويضحكون سبال سل ارج غناابليع

ووفيحمكلونون والانكار .ويكونون نزلةالساخر:نحكما فنبواعنذلك |
لءاولسزاخز
اكا
شر

يعنى انه نمسنسبةفعل البعض الى اجميع لرضاهم به فىالاغاب اولوجوده فها بينهم والقوم
مختص بالرجال لاهم قواموزعنى النساء ولهذا عبر عنالاءاث بها هو مشتى من النسوة |
فتح النون وهو

رك ال
عول ويؤيده قول زهر.

وما ادرى ولت

اخال الورى

8

اقوم

ال حدن

ام لسماء

عتكبانيكون؟
اي
ا ل ا
م
ع
9ع
المسخور هنهم خيرا عندالله منالساخرين ولاخير ااعسى لاعناء الاسم عنه ©ولاناء | #
 -ولا تسخر ساالءممؤنمنات وهو اسمجع لامرأةف من نساء  6منبن واءا لمهَل |

ين
كولا
لجل
فر
بةا
عوا

نعحتوىها
مءا
للاشعار بماجنالة الرجل المرأة مستقبح شر

|

ود اجماعةومجاس الذكر لان الانساناتما يسخر ممن بلابسه غالءا  عسىانيكن؟ه |
(التتحؤن حنين :تيا منبن .ىهن الساتخزات:فان مناط  5افلىفريةين ليس
مايظهر لاناس هن الدور و لايشكال روالا .الاوضاع والاطوار التىيعاما دور امس |ااسدخرية

غالبا بل اما هوالامور الكامنة فىااقنوبٍ فلا يجترى"' احد على استحقار احد فعله ايعفته
وللهواسهانة من عظمهالله و فىالتأويلات |
هررنها
لمابيط به من اسكيربة عندالله ذالم نفسه حم0ر ق
ا

التحمية شير

الك أنه لاعيرة

بظاهص

الاق

فالا دنظر

الى أاحذ

بنظر

الا زإراء والاإاششيانة

| والاستخفاف والاستحقار لان فاستحقار اخيك تمب نفسك مودع  5نظر ابليس بنظر

الحقارة الى ادم عليه السلام فاتحبه شه فقال انا خير منه خاقتتى ٠ننار وخاقتة منطين
فلدر الى الات :لهننا المين»فن حقر أخاء المسلم وَظَنْ' إانة' جين هنه ,يكون :١بلس اوقته
واخوه ادم وقته ولهذا ول تعالى عسى اينكونوا خيرا ٠م فالقوم يشير الى اهلالحبة

| وارباب الاوك فانهم مخصوصون ذا الاسم كا قال تعالى فسوف يأنىالله يلوم 4م
| ومحونه يعنى لاناظر الامهى مناربابٍ الطلب بنظر الحقارة الى المبتدى” والمتوسطظ عسى

ءسشرون
االاد
وجزء
ال

< ١+7 هه

قل
ونفخ فهاتلك الارواح وجعل ما النفوس الامارة التى لست هن

الارواح 7

قببل الاشباح وجعلها مخالفة للارواح ومساكلهااى الاغسباح فأرسل علبا جند العقول
| يدقع ها شرها وه العقول الجردة والاخروية والا فالعّول الغريزية.والدينوية لتادر
| على الدفع بل هى معينة لانمس فاذا امتحنالله عباده المؤمنين هيج نفوسهم الامارة ليظهره

| حقائق درجاتهم من الايمان والاخوة واميهم ان بيمينوا العقل والروح والقلب عاللىنفس
جى ,تنهزء لآن المؤمن_للمؤمن وكالبنيان يشب رفشم ينا فهخاكتف واحدة لان ادرهم
مصدر واحد وهو ادم عليه السلام ومصدر روح ادم تور :المكوت وامضد رجسمهتريةاطنة

فىبعض الاقوال ولذلك يصعد الروح الى الملكوت الجسم الى الإنة كمقاالعليه السلام كل
اه الا اصله. .اولفتأويلات الجمية :اعلم ان اخوة النسب اما ثبت اذاكان

منقساً الطب صليا واحدا فكذلك اخوة الدين .منشأاً نطفها صلب" الشؤةا وحقيقة 'نطفها
نورالله فاصلاح ذات دوم إرفع جعراستان النشيريةوعن 2جووز القلك» لتلنال بالنوون ارا

واحدة كاقال عاليلهسلام المؤمئون كنفس واحدة ان
من روزنة القاب ل
| عضو واجد تدا ساي الحفد بال ولوس
ت  4اعذضاى كد كو

فل

حو عضوى بدر داوردزاوذكاق

كز

عم ده

شق

زنك جوهربد

ادك عضوها راعاند قرار

وهن عدق,الاخوة فالىدين :إن بمحبعالا حبك وناك ,لتمتنلاك .ازوماند كااتلشراء !افولا

ماساءه وانلا محوجه الى الاستعانة لك وان استعان ثءنه سونصره ظالما او مظلوما قنعك |
اياه عن

الظر فذلك

لطغ [ك أيأه وق ابلدبك

انلكالم اخوااسم

لاايظاحه ولا التكسمئةه

ْفى حاحة اخيه كان الله ف حاحته ومن فرج عر مسيم  0 3 1ب الله عه

ك0

ا

ببامكرد من

 3رات نوم الامة وهن ستر  010رهءالله لوم القاهءة ومن حقّه انلا صر فى شقد |

أحواله بحيث يشكل عللميك موضع حاجته فيحتاج اسان وانلا تلحه الى الاعتذار |
بل ساط عذره فان اشكل عليك وجهه عدت باللامة على شك فخىفاء عذره ووب |
عنهه اذا اذنب وتعوده اذا مرض واذا اشار اللك بثى” فلا تطاليه بالدللل وابرادالححة |
كاملوا

لا يسالون اخاهمم ربحين ,يديهم
حدوا ' يلوا من داعامو
عس
اذا ا
ا والا اد

ت(جقل دااقلننائنات ع طاولا رنعانا
ارق

للا.عنة خروفه

آم باى مكان

ْ

يارى خو اسكن .٠قل لفلسوف م أ|الصطعرةا فمَال اسم بلا مسمى وول فضيل ا

١مان دلق حَلى بو ار 84اليه فال ضالة لابوحجد وال ابو اسحق
ل

اأشتدازائ

|

سنالتإلنان عن خل وفىرنالةء

فاقلوزانيها لهذا سيبل

|

كسك ان ظفرت :,يود حو ,ز :نار

دارفان :اسلا افمانا تقليل

لعدااناس سفراً هنكان سفره فىطلب اخ صاطٍ قالاع الىاللهم احفظنى منالصديق
اب
فتّلى له فىذلكقال الحذر منه ١ كثرمنالحذر مانلءدو قرالذءىلىاللهعنهاخو ان هذا الزمان
( جواسيس )

جه >26 77
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|فىالقسلة او الدن الاقصنيةا  3مفعىامإة اوقى مودة اوفىعير ذلك ملالناسات 3

بينالخلة والاخوة ان الصداقة اذا قويت سارت ا+وة هان ازدادت صارت خكلاةفى

احباء العلوم وسثل الإندد قدس سره عنالاخ فقال هوانت فِالْقيقة الا اله غيرك
فىالشخص قال بعض اهل اللغةالاخوة حمع الاخ منالنسب والاخوان جع الاخ
حعدها موقع الااجوزوة) ايح | عاد الله اخوان7 1
الصداقة و«شّ

المؤمنون منتسنيون الى اصل واحد هاولاان الموجب للحناة الابدية ماان الاخوة من
الأقلك منتس.ون الى اصل واحد هوالاب الموجب للحياة الفانية فالا ية مقنببل التشييه

البليغالمبتتنىعلتىشبيهالايمانالاب فىكونه سببالماة كالاب ف8أصلحوا ين اخويكم 
الفاء للايذان بأنالاخوة الدشة موجيةللاصلاحاح ووضع المظهر مةام المضمر اا أ

المأمورين للميااغة فى :أ كيدوجوب الاصلاح والتحضيض عليه و تخصيص الاثنين بالذكر
لانيات وجوب الاصلاح فها فوق ذلك بطريق الاولوية لتضاعف الفتنة والفساد فيه

واتقو الله

فىكل ماتأتون وما تذرون منالامور التى جممانتها مااعتمءهاملناصلاح

اولفتاويلات النحمية واقواالله فىاخوتكم فىالدينحفظعهودهم ورعاية حقوقهم افلمشهد
والمغنب والحباة والممات للعكم'رحمونه راجينان رحموا علىتقواك كر حمون .واعران
اخوة الاسلاماقوى من اخوة النسيحيث لتاعتبر اخوة النسب اذا خلتعناخوة الاسلام

الاترىانداذا مات المسلولد داخكافريكونتالةالمسلمين لالاخنهالكافروكذًا اذا ماتااخالكافر
وذلك لان اذامع الفاسد لاشد الاخوة وان المعتبر الاصلىالشرعى الا رى اونلدىالز

من رجل واحد لا بتوارنان وهذا المعنى يستفاد من الا يةايضا لان اما للحصر فكاانه

قبل لااخوة الابينالمؤمنين فالخاوة بايلنمؤمن والكافر وكسب المرئد حال اسلامه
لوارثه المسلم لاستناده الى ماقئل الردة فيكون توريث المسلي منالمسلم انا" كحتمثنال ردت
تال لانه وجد بعدالردة فسلتاصور اسناده الى ماققلها وفىالحديث
بم
فهو فى «وضع فاىل
ينقطع الوم القيامة الاسبى ولسى ٠ عاد بن تدان سد
ككل كنك واللسك

لنت انث أوكل اله لهات واادز.ان نصليك ودى» كافى كشف الاسرار قال عض الكبار

القرابة رمسنول الله صلى الله علبه وس على ثلاثة اقسام لامها اما قرابة فىالصورة فقط
اوفى المعتى  فقط :اوف الصؤرة:والمعى قاما القرابة,فى الصوزة فخلَااوَ اما اتنكون محسب

ل>ايلشهاذاق.التيزقاباونعنلدة ذيله :وعلتهكالشلخاة والمالكين اوالثتاة” وتان االؤمنن

وكل منهما نسبة صورية واما قرابته عليه السلام فيالممنى فهم الاولياء لان الولى حو ولده

الروحىالقائم بها تيا لقبوله منمعناه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم سلمان ما اهللببت أ

شيارد ا

المعتوية واما القرابة فى الدورة والمعنى معافهم الما" والائمة القامون ٍ
القرابة

مقامه سواء كانقكبألكهابرالانبياء الماضين او بعده كالاولياء الكاملين وهذه اعلى مراتب
القرابة وتلها القرابة الروحية ثمالقرابة الصورية الدينيةثمقرابة الطينية فانجمعت ماقبلها
| فهىا!لغا 'يةوقال إعضوم.ان الله خلق الارواح من عالمالملكوت والاشباح ٠ منوالم الملك

قة ؟ / >22

الجزءالسادس والعشرون

ااالىعادلين الذين يؤدون لكلذحىقحقهفيجازمم باحسن الحزاء ق(ال الكاشق )
عناق؟ رشك حلت أن افزالف بي !»6
1

امك “الات

دل

٠ه

لان الوانه يدك اتمنانا
در سغميرى زيد عادل

( وقال الحافظ )

شاه رابه .بود از طاعت صد ساله وزهد

٠ قدز يكساءته عمرىكه .درو داد كند

| قال بعض الكبار كلمنكان فيه صفة العدل فهو ملاك وان كان الحق ماستخلفه بالخطاب
الالهى فان من الخلفاء من اخذ المرتية نفس-ه من غير عهد الهى اليه بها وقام بالعدل
فىالرعايا استنادا الى الحق م قال عليه السلام ولدت فزىمان الملك العاذل يعنى.كترى

فسماه ملكا ورصفه بالعدل موُعلوم اكنسرى فذىلك العدل على غير شرع منزل لكنه
انك اللخ قولااه الححداب وخرج شَولنا وقام بالعد فىالرعايا منلم هم بالعدل كفرحون
واءثاله من المنازعين ان الله والمغالبين ناه مغالة رس_له فان هؤلاء ليسوا مخافاء الله

تعالىكالرسل ولا نواباً له كالملوك العادلة بلهم اخوان الشياطين قال بعضهم ٠
هعكلارئ از قلرثناواان كاد البعك

12+ه رلامكدادار عهننا! اومتستطو/إزاذء «أبنت

اكىان عدله من انعكاس "نور انيته صلى الله عليه وسم اعرف جدا وفىالا ايةدلالة على

| ان الباغى لماخرج بالبنى عن الايمان لان احدى الطائفتين فاسقة لا محالة اذ اقثلتا وقد
| سماها مؤمنين وبه يظهر بطلان ماذهب اليه المعتزلة والخوارج من خروج مرتكب الكبيرة
عن الاعان وبدل عليه ماروى عن على رضى الله عنه انه سئل وهوالقدوة فقىتال اهل

|البنى أعامنا اهل المبل وصفين أمشركون هم فقال لامن الشرك فروا فقيل أمنافقونهم
فقال الناالمنافقين لياذكرون اللهاقلايلا قل فا حالهم قال اخواننا بغوا علينا وايضا
فا دلالة على ان اللاغى اذا امسك عن الحرب ترك لاءه فاء الى امس الله وانه مجب معاونة

هن بنى علهم بعد تقد النصح والسبى فالمصالحة بدلالة قوله فأصلحوا بينهما فان التصح
والدعاء إلى حكم الله اذا وجب عند وجود البنى من العلائفتين فلان بحب عند وجوده
من احداها اولى لان ظهور الره فيا ارحى ٠ واعم ان البائى فىالشرع هوالخاري على
| الامام العادل وسانه فىالفقه فبىاب البغاة قال سبل رحمه الله فهىذه الا ية الطائفتان ها
الروح والقات والعقل والطبعوالهوى والشهوة فانبنى الطبع والهوى والشهوة علىالعقل
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ووار الموافقة ليكون الروح
والقلب والروح فيقائل العسد بسيوف المراقبة وسهام لمطالعةوان

والعقل

غالءا والهوى

مغلوبا وقال عضوم النفس اذا ظلمت
والقيوة

على القاب

باسسآبالاء

أ

وخأاننا"واشك امابوافادها قزفا؟! ن«قائل اق ش بالجراحة بسيوف الجاهدة فان |
| استحابت بالطاعة فيعق عنها لانها هى المطية ابلىاب

لله ولا بد من العدل بين القاب

والنقس تلا يظلمالقأاق» علخ النهلى الا بغلمالتشر اعل «القل :الاق لطعلا علك تا
تال الله اصلاح الال واعتدال الال

اما المؤمنون اخوة 6ه 0.تعالاح واصله المشارك

لدت زلاورلا ن الطرفين_او من احدها اوهن الرضاع ويستعار فىكل مشارك لغيره
سس

و

2

و

بح يو

_سورة الحجرات
<65  7٠6هه
الدوك غيرهذا متيلا ان تكوان الزويانات كلقا دةكان "زؤل .الا ية .عقي حنها |

وقال ابن محر :القتال لايكون بالنعال والا «دى واتما هذا فى المتظرمن :الزمان انتهى ٠
حغ رب بآلة لوه شد را ة أ
ظلفقير فسروا القتل بفعل بحصلبهزهوق الكراول
ول ا
خم وحواذاك عا تطزق :الا خزاء.ولاعكة ناالبعقك :قمبنلء الب الجدذ .واملالتعال |
فان بعضها يعمل عمل الخشب الحدد اشاهدنا فى نعال بعض الاعراب على ان التقال قد

يستعمل مجازا فى الحاربة والمضاربة فتدوقع التغالتطلقافى زمن التق .عللةالثلام 'واماجررف أ
الشاغرط فاشارة ال أنه لاش

أن إصدر

التقال من المؤٌمنين الافر ضامع ان خصوص السيب

لامنافى سموم الحكم فالا يةعامة فى حميمع المسلمين الى بومالقيامة على دير القتال فاعرف
فان بغت 6#اى تعدت مال ينى عليه بغيا علاوظل وعدل عنالحق واستطال كافى
| القااموس واصل التى طلب مالسوبيفإتتنق فان الينىالطاب هاهحداهما  #وكانت مبطلة |
|  8على الاخرى يه وكانت محقة ولمتتأثراى الباغية بالتصبحةفقهاوتلوا التى تيتى * #اى |

قاتلوا الطاثفة البآغية ف حتى فى“ يد اى ترجع فانالفى' الرجوع الى حالة مودة #والى
امرالله © اى الى حكمه“الذى ©

المصاحة ورفع العداوة | 0

ره

مهيل وتحزم الالطاعة بالمداول لني هراشا طتهوا رات #واطيعوا+الوندوكَ ولوك رالااسميك !|
وأص الله على الاولواد الاءورو على الثانى واحدالاواص وانما اطلق اافى' علىالظل |
اادةا لقال
لرجوعه بعد نسيخ الشمثن اى از المهااياه فان اسمس كاازدادت" ١آرفاعار زخ
ارشبالاوزو الاوذلك بللاوا زعاتلتدين نشد اتناريرناذا'زرالت عه رادت ا

| فىالا#طاط اخذ الظل فاىلرجوع والظهور فلماكان الزوال سبيا لرجوع مااشخ من |
| الظل اضيف الظل الى الزوال فقيل فى“ الزوال واطلق ايض على الغنيمة لرجوءها من |
 4غار الىالمسلمين وتلك الاموالونم تكن اولا للمسلمين كم كماانت .حقهم ظ

لاكتك نهالهم اولا ثم رجعت ٠وه الاصمتى بحى مانحياء |
كغيت
فوته الك طل
العر  5فوحد صدا يلعب هراع الصبيانن5فلالعلجى ١ 7-5بالفصاحة فال الاصمعى إيناباك ]ا

ياصى فنظر اليه الصى ولميحب تم قالداين اسك فنطر اليه ولمكياجلباول ثم قال اين ْ
انوك فقال فاء الى القيفاء لطلب الفى” فاذافاءالفى” فاء انى رجع ف فانفاءت د اللهواقلعت |

' عن القتال حذازامن قتالكم .فاصلحوا بيهما بالعدل يه والانصاف فصل ماينهما على /
| حكم الله ولاتكتفوا مجر 0 1
عجو ان كونمبساكالنا وزورقك .ابدر(قالالافظ ) ١
اابم اقملمز تطكادى خووت
ريغ عدل ينغان :بع يتبجؤاعان كن
جوباركذرل
ظ قل اكاخاررة عظم الخط يا مخاربة من يطلب الصاح وشيد اعدلاح بالعدل

ههنا دون

بعد المقاتلة وهتور ثالاحنفىالغالب قدا  7ذلك رحيث

لاول لتادمظنة ا

 3يه واقسطوا يه اى واعدلوا فىكل مانان وما بذرون من اقسط اذا ازال القسط

بالفتح اى امور شال اذا جاء القسط بالكسراى العدل زااللقسط بالفتح اىالجور وقال
انها طُّ انيعطى قسط عيره إىّ أمتيوو ذلاك اكات  3ان الله بحب الم علين 4
الاته

3

5

2 -

ادا

عمد

5

ااا

يج

3

الجزءالسادسوالعشرون
سوسس سمو سي سه

ص 4

>22

1

والمادة والمدفة قاوانا,ار رك فول  1 0البينقال لحان باحليقن

شَول ان الشسر يطفى اأشرفانكان صادقا فليوقد نارين مانظر هل نطف احدا هماالاخرى

وانما يطؤ” الماء النار وفى الوم اخو امم لايظلمه ولامحذله ولايعيبه ولاستطاول
عليه افلىمنيان فسترعنه ارم الابأذنه ولايؤذيه شتار قدره الا ان مده  5ولاإشرى

لبنيه الفا كهة فيخرجون مما الى صبيان جاره ولابطعمونمم هنوهقاال بعض العارفين

سبى الانسان فى مصاط غيره من اعظم القربات الى الله تعالى وتأمل فىهوسى عليه
السلام لما خرج عشى فى الظلمة فى <ق اهله ليطلب لهم نارا يصطلون مها ومّضون مما

الاامس الذى لانضى الاءها فى العادة كيف التجله ذلك الطلب مماع كلام رهمن غيرواسطة
ملك فبكلمه الله ففعين حاجته وهى النار ولميكن خطرله هذا المقام مخاطر فلمصل له
الافى:وقت الى مصا العيال وذلاك ليعلمه الله عافى قضاء حواج العائلة من الفضل

وذلك لما وقع اوسى الفرار من
فيزيد <رصا فسعىيه فى حقهم لانم عييده علىكل حال ك
الاعداء الذين طلبوا قتله انتجله ذلك الفرار الحكم والرسالة م قال ففرت منكملماخفتكم

فوهبلى ربى حكما وجعلنى منالمرسلين وذلك لان فرارءكانسعيا فى احلقغير الذى دو

النفس الاطِقة المالكة تدبير هذا البدن فازفرار اكلار داكا اينمكاون فى حق الغير لافى
حق انفسهم فكان الفارمن موسى النفس الحيوانية وكذلكا خر الخضرعليه السلامبرناد

ا

الماء 0لاح 9بش ا 'لذىكاعنمعهحين2فقدوا الم1ا5ءفوققمععلعحبعنيانالحياة فاشسرب م9ن7ها م|اشالى وزامهيئةنا هزاذ
والحال انكان لايعرف ماخص اللهبهشارب ذلك الماء امكنياة فلزا اد روات أصحابه بالماء

ل
ا(
قضعه
سارعوا الى ذلك الموضع ليستقومهفا جد الله بص تع |ر عندفمتدوا الى مو
الحافظ )
سكتندرزامى محشندة ىر

م:

,بور" وانزامسين سات اكبنار

افانظرماانتجله سعيه فىحق الغبر واجملعليهوالا بهتزلت فىقتال احدثبينالاوس والخزرج
| ففعهده عليه السلام بالعف وهى اغصان النخل اذا .بست والنعال فقال ن١عباس رضى
| الله عنهءا ان الى عليه السلام مريوما على ملائمن الانصار فيهم عبدالله بنانى المنافق
ورسول الله عليه السلام على حماره .فوقف عليهم يعظهم قبال حمارهأوراث فأمساكعبدالله
بن الى انشه وقال معنا نكن حمارك فقد اذْسا نه فر جاءك منافعظه فسمع ذلك عبدالله

بن .رواحة رضوالله عنه فقال أمار رسول الله تقول هذا والله ان بول.مار رسول الله
اطيب رانسحة منك فر عليه السلام رطال الكلام بين عبدالله بن الى المنافق الحزرجى
هقونمهكملامنالاوس والخزرج
داء
الدحاوج
وجا
 1ان رواحة الاوسى حتّاستبا وت

مالدوايالعضى اوبالتعال والايدى اوبالسيف ايضا فنزلت الااية فرجع الهم رسول الله

أصلح بم فانقيل عبدالله ,نانى كان منافقا والآ يهفىطائفتين من المؤمين
 0هوم
نايلمن
ماول
قانا احدى الطائفتين هىعبد اللهبن الى وعشيرته ولميكن كملنهامفقين فالاايتتن
نهماوالمراد بانؤمين  3اظهر الأعان سوا.كان وما حقيقة
نه
باادعاء وقيل فى سيب

( اللزول )

عودة الراك

٠ 55ل 2ه

اوستكه حقيق اخبار مريمفابدكه ازخبرهاى نارااستنواع فتهائى زايد
.٠ وان ادك

العون س_خان  -فتنهكك

خامش كن وكرجاره ندارى زسخن ٠

وفى الااية لعن

اناهن

كفلل “فته اننة.هكو

شوخى مكن ونند مشو تيزمكو

كان هونا لاحب الفسق والمعصية واذا اسل بالمحصةفان شهونه |

وغفلته محمله على ذلك لالحه للمعصة بل رما يعضى حال الحضور لان فيه نفاذ قضاله

عا

| تعالى ٠ شيخ ١كبر قدس سره الاطهرىى فرمابدكه بعضى ازصالحان مخسباردادكه بفلان

عالم ادمردمواو عظم برنفس خود مسرف نود شيخ فرمودكدمن انعالم مسرف راتيزى
دانم وباوى اجماع اتفاق افتاده بود ان عزيز داط ميكوبدكه جون ندر خانة اورسيدم
اكبرادارّان سببكةبرصورق ناءشروع نشدته ود كفم اذ لعا دوق نودت وي
من برجه حالم كنم لمدافكاستوازع م دادمادن شاوأن حمرايشان هام شده نود بعضى
أ إزكتاضلو انا"كفن و

رقعة

يشلك قدرى سَتدان مالمكفت نكنموى خواهم

برمعصدت حتقعالى مصر بام والله واللهكه هيج كاسه 3ى حورم الاك درعقب ان الونه

كم واف لاعن ريك نباشموَياضيق  0السراءل عمد ل 00جواق دابكاكووا
دورى رسد وساقى ابن درنفس خودتكاه م.تكم-ا"كرراق من ران قرار ممكيزدكه

يكيزممى ستاكم وجوق فارغ شدم باز محق رجوع  0وانويه عآىرم درعصور اوقات

درخاطر من نتسكله عصيان كنم انعزيز عىكويدكه باوجود عصيان واسرافاوتمحب
1

كوف ارتل اللخ خلمضووتغافل اند يووا سكنو كى .اازلاضاركزون كمانم

رد ورائر هرعصيابى عذرى واه
دره حالت 'نوبه كنى ويحق تعالى بكاز
طرايق دشت ازوصيى نخحوى

٠ه

شفنى ر انكيز وعذرى بكوى

تيكلحظه صورت نيندد امان ٠ جويانه برشد بدور زمان
وان طائفتان املنمؤمنين اقنتلوا 6هاى تقاتاواوالمع حايقثتنتلتا علىا لتثنية والتأبيث
باعتئار المعنى فناكل طاهة جع والطائفة من الناس حماعة نهملكنهادون الفرقةكالدعليه

قوله تعالى فلولانغر منكل فرقة منهم طائفة طوائفتان فاعل فمل محذوف وجوبا لامبتداً
لان حرف اشمرط لابدخل الا عاللىفعل لافوظتاقديرا والتقدير وان اقتتل طافتان

من المؤمنين اقتتلوا ذف الاول لثلا يازماجماع المفسسرو المفدمروادل القتل ازالةالزوح
عن الجسد هفاقصلحوا بينهما  6تى الضمير باعتبار اللفظ والدلاح الحصول على الخالة
المستقمة النافعة والاصلاح حعل الثى' علىتلاك الخالة وبالفارسية باصلاح اوردث ».اى

فاصلحوا بيننينك الطائفتين بالتصح والدعاء الى حكم الله قال عمربن عبدالءزيز رحمه الله
مطرفوجدنا
من وصل اخاه سنصيحة ىدينه ونظرله فىصلاح دياه فقد 0
انصم العبادلله الملائكة ووجدنا اغش العبادلله الشياطين شال من كاملسلطان نصحه
والاطباء مضه والاوان بئه فقد خان ننسه والاصلاح بايلنناس اذا تفاسدوا مناعظم

الطاعات واتم القربات وكذا نصرةالمظلوم وفى الحديث الااخبرك بأفضلمن درجة الصيام
( اسع )

المزءالسادس وااعشرون

السرم ف الجر بان و

<٠7 25 جهه

يورا ا

0

ا

على نغسه والفجور لابأس بأن يزوج امرأة منهم والتركيب يدل على مشقة وصغة المشارع |
فىاويطكم للدلالة على ان امتناع عنتهم لامتناع استمرار طاعته عليه البلام لان عتتهم انما |
يازم مناستمرار الطاعة فها ربعن لهم ادلنامور اذ فيه اختلالامى الايالة .وانقّلابالرئس ْ
ص سالا من اطاعته فى بعض مابرونة نادرا بل فها اسهالم بلامعرة قال عم البلاعة لوا ا

للشرط فالماضى اى لتعليق حصول مضمون الجزاء محصول مضمون الشرط فرضا مع |
القطمناستفاء الشسرط فيلزم انتفاء لحز اء فيلزم عدم الثبوت والمضى فجىلما اذا الثبوتبنافى |
التعلق والاستقبال ينانى الماضى فلا يعدل فحمىلتها عن الفعلية لماضوية الا للكتة فدخولها |

كالىمضازع نحو لويطعكم ال لقصد استدرار الفعل فما مضىوقتافوقتا والفيل هوالاطاعة
يمنى انامتناع عنتكم بسبب امتناع استمراره على اطاعتكم فانالمضارع غيد الاستمرار
ودخول اوعليه امتناع الاستمرار  8ولكنالله حب اليكم الاعان  #الل مجريد اخطاب /
وانوجبيه له الى لعضهم لطرريق..الاستدراك مانا لبراعنم من أوصاف
لافعالهم وحم الكاءلون الذن

رذحن

لاحتدون

على كل مأسمعوه

من

الاخمار

الاولين واحمادا ١
والتحيب

دوست

ا

 ٠اىولكنه تعالى جعل الايمان حوبا لديكم  00وزينه  4و حسنه  0فقلوبكم 2

حتى رسخ حيه فا ولذلك انيم يما يليت به املناقوال والافعال وفىيعين المعانى فىقلوبكم ْ

ذون السنتكم مردة ردا على الكرامة وقبل دون جوارحكم ردا على الشفعوية
«كره الكم الكفر والفسوق والعصيان  4ولذلك اجتنم مالايليق مها مما لاخير فيه
و
مانارها واحكامها والتكرءه هنا يمعنى التبغيض والبغض ضد الب فالبغض تفار اانفس |
عالنشى -الدى!! ترِعْبعنه!روالحب”اداب :النفس:الى ,شى” الذى, .رغ ؛فيهرولما ,كان |
ا
فلىتحم والشكرءه معنى ,انهاء,الحنةوالكراهة وايصالهماالهم استعملا بكلمة الى قالفىفتح
الر
خمن معنى سس الله وتكرمه اللطف والامد
اد بالتوفق والكفر تغطة م الله بالححود ا

واالبلذنفوساوبوقاالللفخسركووقجبمخعنتااصلقئصدر اىالهعادهلو بلظلك نفساهلموتاثلنعوصنيانشاولالمهتونلاعكنانلامللهاقايايادهلوعمرواشغامدلونل:يع|
ائ السالكون الى الطرئق السبوى .الموضل ,الى الحق وفىالا بة!عدول وتلوبن .دكن

اولها على وجه الخاطبة واخرها على المغايبة حيث قيل اولئك همالراشدون للم انجميع /

منكان حاله هكذا فقد دخل فىهذا المدحكاقال ابو اللبث ف فضلا من الله ولعمة | 6#
اى وانعاما تعليل لحبب وكره وماسيْهما اعتراض لالاراشدين فانالفضل فعل الله والرشد |

وانكان مسبئا بعن .فمله .وهو التحبب والتكراءة اند الى شجترهم.يعي :اان.المراد بالفاعن
االرشد قائمبالقوم والفضل ْ
من قاميه الفمل واسند هو اليه لاهن اوجده ومن المغلوم ن

املنتفاضل والقاز  #حكيم فلمكلماشعل عوجب الحكمة ( وقال الكاشفى ) والله ,
 ٠علموخداى تعالى داناست بصدقو اكداك حكم حكمكارست درامور يندكان وازحكمتهاى_

أت

لف

سورة

ا

الحجرات

انه لب
مشعوت
ورؤئلهالقييكوخ قر  ,اول الاحص وقد يكون للشغيه «وجيه وسيه عن
الخاطر وفتيكوان ك03 1

ولغير ذلك من الاسيان وفىالا يةدلالة على انالجاهل

لاءد ان يصير نادما على مافعله بعد زمان وف
رىسب

الام بالبين على فسق احبر اشارة '

الى قول خبرالواحد العدل فبوعض المواد ورد عليه السلام شهادة رجل فىكذبة واحدة

وقال ان شاهد انزور مع العشار فىالنار وقالعاءه السلام هشنبد شهادة زور فعله لعنةالله

ومنحكم بيناثنين فلم يءدل مهما فعليه لعنةاللهوما شبد رجل على رجل بالكفر الاباء

نةالعجطاهاا
أفو ةفهل وما قال توان لك(واكنقتا ,عقو ككف" اتكلثرة ايان اماق رهن
الاسرار وفالا يةايضا اشارة الى ترك الاسماع الى كلام الساعى والغام.والمغتاب الانائن
يةقزررجهازاءفاء نعف ١
ركم
عدون خز اميل ودورااءه

اكنيخ 15كاتا المحااماء لباه  ١ا «متجلك تن ناسو جار مواق
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واف قاع لمكا حو ادو هالوشقن

فلايد منالنبين والتفحص لِظهر حقيقة الال ويم المرء منالوبال وفتضح الكذاب

| الدجال وفىالحديث التبين همنالله والعجلة منالشيطان وفها ايضا اشارة الى تسويلات
الفدقالقايقة .الاعاره بالدؤوءة بوعكلا مداعة “ناوه ارشبوات 'الدنبا/قننوااريقها
وخسراءا منقبل انتصيبوا قوما منالقلوبوصفانمها مهالة مافما منشفاء النفوسوحياتما
ومرض القلوب وممانمها قتصيحوا صباح القيامة واثتم علي مهافملامنادمون و8اعلموا ان
فكام رسولالله  6وبدانيد كهلات"شهاست رسو الله ٠ وفائدة الام الدلالة على انهم
1
الجاهلينلمكانهلتفريطهم فما تلحب
عمظنء شأنه فكون قوله «الجدرسكى!
فىكثر مانلام لعذم  #4اتئنافا وقال بعضهم ان بما فىحيزها ساد مسد مفعولى اعلموا
باعتدار ماإءده منقوله تعالىلويطيعكم ال فانه حالمنا<د الضميرين فىفيكم الاولالمزفؤع
المستتر فيه العائد اىرسولالله المتقل اليه منعأمله الحذوفى لانالتقدركائن فكم اونسعتةذا

والثانى المجرور المارز والمعنى اى عاللىمال ان فيكم رسولاللهكانا على حالة يجب عليكم
تغييرها اوكائنين على حالة ال وهى انكم “ريدون ان شع عليه السلام رأيكم فكىثير
منال+وادث وفلوعل ذلك لومم فالىجهد والهلاك فعلى هذا يكون قوله لويطيعكم الل
دلل وجوب تغبير تلك الحال اقم مقآئا ابكالهواوسزيداف»بأن بعضهم زيئوا ارسولالله
الاقاع بنى المصطلق تصديا لقول الوليد وابه عايه السلام لميطع رأهم والعنت محركة
الفساد والاثم والهلاك ودخول المثك-قة على الانسان كا فىالقاموس هال عنت فلان اذا
وقع فىامس مخاف منه التاف كا فالمفردات فهو مناءابٍ الرابع مثل طرب يطرب طربا |
|
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لبهكادفن5اجالمصادر لتب
كال بزوالككرابا١دا

وعدن راودا ركاررى
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موك رجرعررح كنسركي

جرد عصروين جرد دش

مرة ثثانية لقيام الساعة وفتح باالبشفاعة فىهذه الدار نوما اومّظة فخىارلةاوهوالشافع |
فبما وفىاطافرة وقد ثدت انالناس يلتحئون بوم القبامة الى الانباء تمونم الى ان يصلوا

فديت ,ايا رول ولد بإذم شرو د اريعوا قلا
وع
اليهقلا يصيلون االمىراد العاتلي ا
قائدهم اذا وفدوا وخطبهم اذا نأصتوا وانا مبشيرهم اذا ابلسوا وانا شفيعهم اذا حشيروا |
ولدادم على ربى ولافزر يطوف على آأاف خادم كا نهم

ولواء الك بيدى وانا ا

ولو مكيون
سر خيل انباء وسهدار اتقيا ٠ سلطان باركاه دنى قاندالاتم
واماكان خدامه ألفا لتحققه بألب اسم ٠اسنماء اللسهبحاءه وتعالى هلياأالمذاين آمنوا |
 4اى فاسق كان  8نأ 6د اعزرسا كن وال إجن وم جيدى باددكازا
نا

اتج <تواذه ومونجت تام رخاطر »:ولتكن ادم وقة ايدان +بالادتران عن كل بفاسدقى.
واعليقال ان هاه خرف الك زوون إذا الدلع على إن المعينه وني ان يووا ل هه |
الصفة لثلا يطمع فاسق فىمكالتهم يكذب موقل ابنالش.خ اخراج الكلام بلنظ الشرط |

الحتمل الوقوع لندرة .ثله فها بين اصحابه عليه السلام  8:فتبينوا 6ه الى ان جام فاق |

مخبر «نظم وقعه افلىقلوب فتعرفوأ وتشحصوا حتى ين لكم ماجاء به أصدق هوام كذب |
خنللإى بحني الفبوقولاءى الكيذى اذيوميا
ولاتتجدوا عن قولقكردالإن اب
لوغ اميه روف االنوليتة بن .اعقية وق راق محيظذاخا وان لازمه وتهوالدى بلواه نان الكوفة
 5معد ان اى وقاص فديخى 0

وهو نسكوان صلاة الفيجر القزانا ٍَ قال «لل اردع

 5لعثه عله ال_لام مصدقا كن ئ المضطاق اى ذا

| فعزله ان

ووالضا

الصدقاعم

| وركام وكان به وبيهم احنة اى :حقد ويغض#ركاءن فاىطاهارة بيت دم فلما سهعوا |

شَدومه استقيلوه ركاا طسب الهم «قاتلوه فرجع هاربا وقال لرسوالله عليه اللام |
| قد ريدوا ومئءوا الزكاة وموا شتلىى فهم عليه اأسلام الهم قوالت .وقلى لعث المهم خالد
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ل  68 5على قدره قدره عليه اتام

فهم اعا نادوه لعدم عقّل يعرفون

به قدره ولوعمفوا

قدره لكانوا

كم فىاخير شرعون بابه الاظافير وفىالمناداة اشارة الى انهم  0من وراه الححاب ولوكانوا
من الاهلحضور والشهود لما نادوه  8قال بعضهم 60
كارنادان كوه داش ست

ا* يأدكردن 2

دريس است

| قال ابو عتان المغربى قدس سسرة الادب عندالا كار وفى مجلس السادات من الاولياء سلغ

ب|صاحيه الىالدرجات العلى واعخير فىالاولى والعقى فكمالااتبأددمبنمعهعليهالسلامفكذا
مع من اسك اسلتة كالعلما العالمين وكان جماعة من العلماء نيححالون على يأب عبرهم ول

جء حاجته احتراما قال ابو عبيدة القاسم بن سلام مادققت
قخصرا
ظيدقون عليه بابه حلتىم
الاب عل عىالمقا كنت أصير حتىمخرجالى لقوله تعالى ولوانهم الل وفىالحديث ادى ربى

تفيقكية توقر:
لنا
لالك
اين
| قاحس ادن اف اذى أخدر تاديف الفاء متسر ا كلهقال بع
|الكبير ورحمةالصغير ومخاطيةالناس باللين وقال ان كان خليلك فوقك فبااححلهحرمةوانكان
موك ونظبرك فاه بالوفاء وان كان دونفكاحبه بالمرحمة وانكانءامافاضيه بالدمةوالتمظم
ان جاهلا فاصحيه بالسياسة وانكان نفيااصحه بالزهدوان
| وكان

يا
فحبت
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صوا
|
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باتنم
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كان فقيرا فاه بالود

فاه بالتسلم قال بعض الحكماء عاشروا الناس معاشرة ان متيمكوا
حنوا الكم ٠ والثانى ذم الجهلى ومدح العقل والم فان شرف |
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شخصثا

واقواها

| لاد'اذا رائ الالسآن “احتتمه وَحَافَ مله لاحتائة ,يأله انستوك عل أحملته واقرت الناان
لىناارجة مالم أجلاف العرب والترك ترام بالطببعبالغونفىتوقير ش.وخهم لانالتحربة
دميزهم عنم زد عل ولذلك روى فالار الشيخ فقىوهه كالنى فىامته نظرا الى قوة
علمه وعقله لاسَوة شخصه وجاله ات
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58كراد ءاسابد اوحذر

لكر حقات ماكل) زا أمان * - 01 5تكد يدؤيو 31تي از عاقلان
قال بعض الكبار العاقل كلامه وراء قابه فاذا اراد اشنكلم به امه عقللىبه فينظر فيه
فان كان له اى .لنفعه امضاه وان كان عليه اى لضره ا٠سكمة والاحمق كلامه على طرف
لسانه وعقله فىره اذا قام سقط قالامير المؤمنين على رضى الله عنه لسان العاقل قله

وقلبالاحمق فىفه والادب صورة العقل ولاشرف مع سوء الادب ولاداء اعبىمن الجهل
واذاتم العقل نص الكلام
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همكرا اندكست مابه' عقل ٠ بهكدهفتش بوديسيار

مدرا عقل لجون سفزايد  * درمجامع بكا هدش كفتار
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وفاطنايت كلكلام ابن" آدم .عله لاله الااعرا بمعروف اونهيا معننكر:وفىحديث آخر

وعلة كلك الناس عملنىاخرهم افلىنار الاحصائد ألستهم ٠. والثالث ماقال بعض الكار
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فىقوله١كثر دلالة على اهكان فهم من قصة بالخاشاة وهولالفارسة استنا كردن 92 2
قلةالمقلاء فهم قدا الى لق انكو ن فهم من يعقل اذا القلة تجرى محرىالنى فكىلامهم

ونؤده اعلدرت الحادق فيكونالمعنىكلهملادسلون 'اذلوكان م عمل بلا ماسر  91عهلذه
نجاسوا على بانه حتى عاالهم ماقال تعالى الفا
المرننة مود سوم لذب بنلاد  3عه لامد
هم
لج
وهلقواهم صيروا  الصبر حبس النفس عن ان نازع اهلوىاها  8حتى ماخر
لومختص بالفعل على ماذهب اليه المبرد والزجاج والكوف.ون فا بعد لو مرفوع على فاعلية
لاعلىالاستداءعلى ماقاله سبيويه والمعنى واونحقق صبرعم وانتظازهم حت تخرجالهم مل
قفد أن الصبر شتى أن يكون ها روج عللتهاقم قانها عخددة "مهُواعَائةللتَى"' فىنفسه
'صعها' وتلتيا لدف 'الى ا#اجاعامة وف
ل حي ن
وَلا
وَلذَلك :عول ك|لك الشسمكة حي را لام و
كان »
لهم
الهم اشعار بأنه لوخرج لالاجلهم ذنىانيصيرو اشحاتىتحهم بالكلام اوبتوجه الب
اى الصبر المذكور هق خيرالهم  املناستعحال  1فبه من رعايةحسنالادب وتعظالرسول
الموجنين للثوآب والاناء والاسعاف بالمدئول اذروي أنهم وفدوا شافعين فىاسارى بى العنبر

قال :فلىقاموس العثير ابو حى من ميم قال .ابن عبان زضىالله عنهما بعثرسول الله عليه

السلام سرية الى جى بى العنير وأم عليهم عبينية بن حصين فلما علموا انه نوجه نحوهم
هرنوا وتركوا عيالهم فياهم عبينة وقدم بهم على رسولالله خاء بعد ذلك رجالهم :دون
الذرارى فقدموا وقتالظهيرة ووافقوا رسول الله فثلانى اهله فلما رأتهم الذرارىاجهشوا
الى آبائهم نبكون والاجهاش كريستن راساخئن ٠شال اجهثى اليه اذا فزع اليه وهو
يريد البكاءكالهبى شزع الىامه وكان* ل ةا كر انثا وكوال و وا

دارا

ينادون ياحمد اخر جالينا حتى امَظوه من نومهفذرج الهم فقالواياحمدفادناعبالنا فنزل
 1ثيل فال اناد يعمسلدان عل ينك وسهم رجلا فقال عليهالسلام لهمأأرضون ان
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شاهدوهو أعور ب

قادى أصفهم ولعتق

نصفهم .فقال عليهالللام قدرضيتففادى نصفهم واعتق تصفهم وقال مقاتل لكان خيرا

لهم لانك كنت تعتقهم حميءا وتطلقهم بلا قداء 9:والله غفور رحم  6بالمغغفرةوالرحمة
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|الوحاب روى ابو هربرة رضى الله عنه قال قالرسولالله صلىاللعهليهوسم إتزنال عاب
ا آدم علدا خرصا الاالذين امت<نالله تارملاتقوى قالالراوى فلقد رايت رجلاء5
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وإن :الثقت ترقواء .من الكير
باشد درحب

| الاالذن امتحن الله فلووم للتقوى وهم فالى ٠ يعنى هميشه دل دم وى

ناد حه فك سم اشن شروو كيين تردلتن ازهرى ووز رك .مكر انال ا٠سحان
كك يشان
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وزراء الححرةعيارة عنالطهة الت بوارها شخص  0يتا اى
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ْ مناى ناحيةكانت من تواحمها:ولايد ان تكون تلك الههة خاري الحجرة لان مافىذاخلها
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وجى امو ضع الذى

حح ,و دالإنسبان

فيه من المحر وجو المع وقيل لعل  -لوك

مماالدعواله نفسه وماداهم عن درناعياامابأهم وخا خرد عوة

لفكنة

خائط

ووه

الا سان فىمنع مه

ادوم عليه لا منون اناد

ا تفرقوا على الححرات «تطابين له عليهاللام لانم لمحققوا امكانه فناداء بعضمن |
عنة ءن| -
ودام عدهتروقعض مونراء يلك :فاسب .قعل,الآرماض .ا:لاىلكل ,وقل'لذى , ,نادام ي

حصين الفزارى وهوالاق المطاع وكان مناط+رارين#رعشرة آلا قناتاى تبعهو الاقرع |
إنحابس وهوشاعمبى يم وفدا على رسولالله ففسبعين رجلا منى تم وقت الظهيرة |
وهو راقد فقالا ياعحمداخرج إلذا' فحن الذين مدحنا زن وذمناشين فاستيقط فخرج وقال |

لهم وحكم ذلكماى اللهالذى مد <هزبن وذمهدشين ولقناا-نب باللنداء الى الكر لام رضوادلك ١

اوامرواداوالانه .ون فا يوموقالسعدى المفتى انما حتاج لمانا بل اذا اريدباد غراق المع ظ
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ورادى أ
لنع
اا م
اشد اذاللط.ف بتأثر ما يلتاأئر الكثيف م قال بعشضهامهقددىا اقبوام
يسلخ الحكام جميع جلد احدهم ولايظهر ضرا ولوسلخ١كبر الاولياء لصاح الاانيؤخذ
عقله بمشاهدة تمنع احساسه اننبى ومن هنا عرف ان لكل من الجهر والخذء محلا فشديد

النفس له:المهر ولينه له الاخفاء كمفىحال النكر ولس كل احد صاحب مشاهد وقال سبل
لامخاطيوه الا مستفهمين ثمان الاصداب رضى الله عنهم كانوا بعد هذه الااية لايكلمونه
عله السلام الاجهرا شرب هنااسر والهمس وقدكره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره
عليه السلام لانه حى فقىبره وكذا القرب منه عليه السلام فىالمواجهة عند السلام #بث
كان به ونه عليه السلام اقل من اربعة اذرع وكره بعضهم رفع الصوت فىحالس الفقهاء
تشرها لهم اذم ورثة الاساء قال سلمان بن حرب دك انسان عند حمادين زيد وهو

حدث .محديث عرنسول الله فغضب حماد وقال الى ارى رافلعصوت عند حديثرسولالله

كراهة الرفء عانلدحسديث وعند المحدث مع ان الضحك لماخلو املنسخرية والهزل
ب

تأ

ويحاس الحد لناحتمل مثل ذلك ولودخل السبلف مجالس هذا الزمان من مجلس الوعظ

والدرس واجتاع المواد نوحو ذلك خرجوا من ساعتهم لما رأوا كمثنرة المتكرات وسوء
الادف ٠.ركان كاكفتة اند دن رك اكاك رد عن الاب مضل هزارساله طاعث ا بليس سِك

بىادبى ضادع شد

ندكاارادي:ذرطريق عشق ونياز ٠ككفهته النطرقت هام ادابست
نسألالله الكرم انمجعلنا متحلين محليةالادبالعظم  8انالذين يغضون اصواهم عندرسول
الله يه اللارغيب فىالاستهاء حمائهوا عنه بعدالترهيب مالناخلال به والفض اللقصان من
ظضرفه خفضه وعض السقاء نقص مافيه والمعنى ان
الطرف والصوت ومافالاءاء سَال ع
الذن خفذون اصواتهم عندرسول الله صراعاة للادب وخشية هخنالفة الى ِ اولئلك
مذ خبرادقوله  9الذن
اذاه وميزا

يزه من

امت<ن الله قلوهم لاتقوى  3اخاصها للتموى من امتدن الذهب اذا

حيله فهوهمن اطلاق المقيد وهواخلاص

الذهب وارادة

المطلق

درنوتة امتحان كرم بكدازى ٠ منت دارمكه نْ عَم مبشازئ
لادم مدده حتى وسعه ويه فسر قولهتعالى ا.تحنالله قلوهم اىشرحها
وقالفىالاساس تاحن
| ووسعها وعن حمررضواللهعنه اذهب عنهاالشيوات اى تزع عنها محبة الشهوات و صفاها

عن دنس سوءالاخلاق وحلاها عكارمها حتى ال_اخوا عن عادات البشرية ©ل8هم ©

| فىالاخرة يإ مغفرة  6عظيمة لذانوهم © واجر عظم 6ك التنكير للتعظم اى تابث لهم
عَمْرَانَ واجرعظم لاشادر قدره لغضهم وات طاعانهم فهواستئناف اببان جزاء الغاضين

| مدحالمالهم وتعريضا ببوءحال منليس مثلهم واالأفمية 'اكارة !ل| 'غدك الصوات المح ١
المرشد ايضالانه الوارث ولهالخلافة ولا هم الغض الامن ااهللسكينة والوقار وقالالحسين
| قدس سيره هن امتحنالله قلبه بالتقوى كان شعاره القرءان ودناره الايمان ؤسراجهالتفكر

ولق(
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ةنق

دورة المجرات

ا

نايت >نافر ان هاس وكن فاىذنه وقرو كان جهورى لسوت اى جهيره
إل بقةقد نابت

لت
زما
نس ل
| روفيعه ورعا كان يكلم رسول الله فتأذى بصويءه وعن ان

ار ولعي مرغلله الباق مقيار قعانه رفوعاء عليه الشاقى فلت فال نناسزيل الله لقي تالت
إلك عدم الإزيية ,ليم رح رحهرد الماوك<قا بهفابيزاكزةود علونهدحاط فقا عتللهلم
لست هناك انك تعش مخير و عوت “ير وايك من اهل الهنة وصدق .رسول :الله فثااننا .
ندم المننخابة يد
يك
لات
مات “ير حيث قتل شهيدا نوم فنلجة كدان وعليه درع قو
|

مويه فاىلمام فقال 4اعمان فلانا أرجل من المسلمين ' زع درعى فدهت 3وهو فىنا«نة
فخ حكن وعنده فرس مشدود إرعى وقدوضع على درعى برمةة فائتخالدن الولد فاخيزه

<تى يسترد درعى وائت ابابكر رضى الله عنه خليفة رسول الله وقلله ان على دننا لفلان
| حى

شَصى دى

وفلان

من عبيدى

ومصافه قاسترد الدرع واخير خالد.ابا
يداي
الات

عنه

حر فاخير الرجل

خالدا

فوجد

درعه

ته
يبكر
صانو
واز
بكربتلك الرؤيافأج

والفرس

على

قال مالك.بن |

ذاعم وصيهة أجيزت يعد موت صاحها الاهده الوصمة هقوإنملانشعرون *#

فناعل مم0000

انكم لاتشعرون محبوطها والشعور العم والفطنة |

 - 3الدققى ٠ ودالسان از طريق حس ٠وقية ريد مجذير لا هوا عنه استدل

الزمخشرى يالا بيةعلى ان الكبيرة مخبط الاعمال الصبالحة اذلا قائل بالفصل والحواب أنه
من باب التغليظ والمراد انهم لايشعرون ان ذلك منزلة الكفر الحيط ركلسياسئرالمماصى
وايضا انه من باب وتلكاوان ظهيرا للكافرين يعنى ان المراد وهو الجهر والرفع المقرونان
بالاسهانة والقصد الى التعريض بالنافقين قال الراغب حسط العمل على اضرب احدها ان

تكون الاعمال دنيوية فلا تغنى افلىقيامة غناء كم اشار اليه تعالى شوله وقدمنا الى ماعماوا
م.نعمل كملتاء .هاء:مثورابوالثانى انتتيكون اعمالا:اخروية لكن لفمقصد صا حا مها
وجه الرلهومىآ .يؤنى .رجل باولمقيامة فيقال لهكمان اشتغالك قال شراءة القرء ان
فيقال لكهنت ترا لقال فلان قارى” وقدقبل ذلك فيومى هه الىالنار والثالث انتكون |

اعمالا صالحة لكن بازانها سيئثات نؤفى علها وذلك هوالمشار اليه مخف المزان انبى وحبط
جكملسهمع وضرب حبطا وحبوطا بطل واحبطه الله له كا القاموس وقال الراغب
ثر
توكان
اصل الحبط من الحبط وه

الدابة املنكل حتى

نتفخ بطها فلاخرج عنها شى”

د
قال البقلى فىالعر اس اعلمنا الله هذا التأديب ان خاطر حبدبه

لملافته ومراقة |

ناصوات اهرية وذلك مغناية شغله بالله وجمع عمومه بين |
حال ملكو بهكان بتغير مال

نادلىله فكان اذا جهر احد بعنده يتأذى قلبه يوضيق صدره عن ذلك كأنله يتقاعد |

سرء الحظة :عن السنير مفيىادين الازل فخوافهمالله مذلنك فان تشويش خاطرء عليهالسلام |
م |
سب بنطلان الاعمال .ومن ,العرش االلىثرى .لايزن عند سخاطزه ذرة ,وابجماع يخناطزي االا
والاولباء فىالحبة احب االلىله من اعمال الثقلين.وفيه حفظ الحرءة لرسول الله وتأديب |
ايلهسام كان الموت عليه
شول الفقير ولكمال لطافته عل
 1ريدينيبيدنى اولياءالله ٠
5

افك

( روح البيان 
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| والجهر سَال لظهور الشى” بافراط لحاسة البصر محو رابته جهارا او حاسة| مع نحو ْ

سواء متكم من اير القول ومن جهر به يل كهر بعضكم لبعض » اى جهرا كائذاكالجهر |
الخارى فها نكم بل اجعلوا صوتكم اخفض من صونه توعهدوا فىتخاطبته اللين القريب
من الهمس كاهو الدأب عند مخاطية المهيب المعظم وحافظوا على مراءاة جلولة النبوة فنهوا
عن جهر مخصوص مقيد وهو الجهر الممائل طهر اعتادوه فما ينهم لاعن الجهر مطلقا
|حتى لياسوغ لهم الا ان يتكلموا بالهمس والخافتة فالهى الثانى ايضا مقيد بما اذا نطق
| ونطقوا والفرق ال مدلول المىالاول حرمة رفعالصوت فوق صوله عليه السلام ومدلول
اذا حقةرانيكؤن كلامهم معه عليهالسلام فى صفةالجهر كالكلامالجارى ينهم ووجوب

كون اصواتهم الخفض من صوته عالليسهلام بكعودنها ليست بأرفع منصوته وهذاالممنى
|لايستفاد من النهى الاول فتلكارار والمفهوم مانلكشاف فىالفرق ينهما ان معنى النهى
| الاول ابه علبه السلام اذا نطق نرطقتم فعليكم الا تيلغوا بأصواتكم فوقالحد الذى يلغ

اليه صوته عليه السلام وان تغضوا امصنواتكم نحيث بكون صوته عاليا على اصواتكم

| ومدنى الثانى انكم اذ كلتموه وهو عليه السلام ساكت فتلبالغوا بالجهر فىالقول المهر

الدائر يكم بل لينوا القول لينا ارب الهمس الذى يضاد الجهر ف اتنحط اعمالكم يه
ناثاظك يتفوءة عتلهاك رشا تبن ,ابن جات ٠ وهو علة اما للنهى على طريق التنازع فان

كل واحد هن قوله لاترفعوا ولا مجهروا يطلبه من حيث المعنى فيكون علة للثانى عند

| البصريين وللاول عند الكوفبين كأنه قبل اتبوا جما نيتم عنه لخشية حبوط اعمالكم
| اوكراهته كافىقوله تعالى سيناللهلكم ان تضلوا فحذف المضاف ولام التعليل واما
علة للفعل الممهى كأنه قل التهوا عن الفعل الذى تفعلونه لاجل حبوط اعمالكم فاللام
| فيه لام العاقية فانهم لممقصدوا عا فعلوه من رقع الصوت والمهر حبوط اعمالهم الا اله |
| لماكان ححيث قد يؤدى الى الكفر الحسط جعل كأنه فعل لاجله فادخل عليه لام:العلة |
ظتشبها مؤدى  الفعل بالعأة الغائية وليس المراد بما نمى عنه مانلرفع والجهر مشَاارنه
| الا_-تخفاف والاسمانة فان ذلك كفر بمالبتوهم ان يؤدى اليه مما جرى ينهم فاثىناء
الاخاورة من الرفع والمهر خلا ان رافلعصوت فوق صونه علهالسلام لماكان منكرا محضا

لد بثى' يعنى ان الاستخفاف به عليه السلام كفر لاالاستخفاف بأمى الرفع والجهر
ش
| بل هو المؤدئ :الك المبكن لامهم اذا اعتادوا الرفع والجهر مستخفين بأحص ها رما انضم

| الى هذا الاستخفاف قصد الاهانة به عليه السلام وعدم البالاة وكذا ليس المراد ماشع

| الرفع والمهر فحىرب او مجادلة معاند اوارهاب عدو أو نحو ذلك فانه ثما لابأسبهاذلا

| يتأذى به النبى عليه اللام فلا يتناوله البيى ف الحديث اله قال عليه السلام للعباس بن
تيد المطلب الا اعهزم الناس بوم حنين اصرح بالناس وكن العياس اجهر اللاس صونا

( وى ) ان غارة اتعهم .بوما اى فىالمدينة فصاح العباس يصاباحاه فاسقط الحوامل لشدة
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 3شال عكر

ء زد

سورة الحجرات

للدلازة على قوة اختصاص

الكرمنه

وكثال ا

عباس ركخى

الله عنهما معنى الابيةلانولو اخلاف الكتاب والسنة ٠ سول الفقير لعله هن باب اكلتافاء
والمقصود ولاشعلوا خلافويا ايضافا ند كلاهمهما ممن قبيل النقدم تود
وهذا المعنى فى هده الا"بهملحت
حات مك

انك

0

المْوْمين

بين ادا

مع معصلهم فقال

الله وحدود

رسوله

والله اعر وفى آل د سان رآفة اللهعلى

اعا الذن اأعتوا وم هَل بها الذن عدوا

مدح كافى الفسير انى الليث وايضاقها وعبدان حكم بحاظرء برعل بالقرق بين ١

الالهام واوسبواس

وشول أنه ادق والزموه

ومقصوده

الرياء

واالشمئة ومن

شرط

الموهن

اف الأغرائ براه وعقله واختباره فوق رأى النى والشيخ ويكون مستساما لماءى فيه |
مصاحة ومحفظ الادب فخىدمته وحته ومن ادب المربدان لابتكلم بين بدى الشبخ |
فاه سبب سقوطه من اعين الاكار قال سبل لاتقولوا قبل ان سول واذا قال فاقلوا |
منهمنصتين له مستمعين اليه واشّوا الله فى اهمال حقه وتضديع حرءته ان الله سمء
-

ااقولون عام تع
املون وقال بعضهم تلطالبوا وراء منزلته منزلة فانه لا يوازيه احد بل |
لاندانيه

5

جم اواز ليا كوخ اواز عككيننا زيان اولاق سنا وتسيح

ودل

اواز وخهقت

دست اواز سخاهموى أوازهشك وياء

نمت .عطاز أوعهشك,.انذرريجهان كانتد ,شود ٠ جون ررافشاند صبا زلفين عثيرساى نو |

© ياأهاالذين ا لاترفعوا اصواتكم فوق دوت النى  #شروع ادععَنّْ التحَاوز
فى كفة القول كد الى عله السلام عد الب عن التحاوز»فى نفس القول والفعل والحوت

هو الهواء المنضغط عن قرع جسمين فاالنهواء الخارج هن داخل الانسان ان خرج |
بدفعالطبع يسمى نفسا فت الفاء وان خرج بالارادة وعرض له عوج بتصادم جمين

يسمى صونا والصوت الاختتارى الذى .كون للانسان ضريان ضرب باليد يي العود
وما تجرى مجراه وضرب بالفم فالذى بالفم ضربان نطق وغيره فغيره النطق كصوت الناى

والنطق اما مفرد من اللكلام واما م
كك
ايحد الانواع من الكلام والمعنى لا تملغوا
باصواتكم وراء حدساغه عليهالسلام بصونهوالياء للتعدية وقالف المفردات تخصيصا لصوت
بالق

ليكوارة اعم من النطق والكلام

و نحوز

اله

خصه لان اللكراوة رفع الصوت

رفع
لاا

|

عليهالسلام فقال ١بوبكر راضلىله عنه براسول الله استعمله علىقومه اى بتقدءه علهم
عامله
ته ل
تهسعن
بالرياسة فقال حمر رضى الل

يارسول الله بل الْمَعمَ داع ا

فتكاما

عانلدنى عاليلهسلام حت ارتفءت اصواتهما فقال انوبكرلعمر ما انداك الاخلافى فال |
70

بة«فكان عمز ررعد ذلك "اذا تكلم عند النى لم لسمع كلاهه

أخى السرار يعنى
اللمنى :ابدا إكلا
حى يسفهمه وقال انوبكر البت على نفسى ازلا اك
وتكوذر اازماكزركه املد .اويل يكار باراسؤ لخدا مط

ننه كع لك( ختاكما ا

بعمرازى نان سخن كويند ولا تجهروا لهبالقوليه اذا كتتموه هوتكام هو ايضا

الجزء السادن والعشر ون
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فلم © بأفعالكم فن <حقه ان ستتقى وبراقب ويحوز انيكون معنى لاتشقدموا
| لاقوالكم ع
تلفاعلوا التقدم بالكلية على انالفعل لشمّصد تعلقه ممفعوله وانكان متعدياقالالمولى! بوالسعود

وهو اوفى ناحلقمام لافادة البى عن التلبس نافسلفعل الموجبلانتفاته .بالكلية المستازم
لانتفاء تعلقه عفعوله بالطريق البرهانى وقدخوز انيكون التقدم لازما معنى التقدم ومنه |

مقدمة اليش للحماعة المتقدمة موهممنه وجه ععنى نوجه وبينمعنى سين نهىعزالتقدم ١
لان التقدم بينيدى المرء خروج عن صفة المتابعة واستقلال فلاس فيكون التقدم بين |
بدى الله ورسوله مثاقيا للايمان وقال محاهد والحسن تزلت 7لا نولي عن الذيح بوم ْ

الاتحى قبل الصلاة كأنه آيل لاتذنحوا قبل انيذاع النىعليه السلام وذلك انناساذنحوا
قبل صلاة النى عليه السلام فأميهم ان يعيدوا الذ.مم وهو مذهينا الاان تزول الشمس
وعندالشافنى مجوز اذا مغى هن الوقت مايسع الصلاة وعن البراء رضىالله عخطننهاالتئى
غليه السلام نوءالنحر فقال ان اول ماليدأبه فىبومنا هذا ان نصلى ثمترجع فتتحرفن فعل
ذلك فقد اجصاب سنتنا ومن ذم قبل ان تصلى فتما هوم تله لاهله ليس من النسكفى ظ
شى وعن عائشة .زضى الله عبها انها تزلت ف المئن عن صوم نوم انك

باى لارنصوقواا ١

قل ان.يصوم نسكم قال مسروق كنذا عند عائشة بوم الشك فأنى بلين فنادتى وفى بحر
العلوم قالت للجاريةاستيه عسلا فقات انىصائم فقالت قدنهىالله عن صوم هذا اليوموتات
هذه الايةوقالت هذه فىالصوم وغيره وقال قتادة ان ناساكانوا بولون اوانزل فىكذا
نوذا
اوصنع قك)ذا ولوئزل كدارزوكذا ف معى .كنذا ووز شفع اللهكذاوشتى إن بك
فكره الله ذلك فنزلت وعن المسن لماستقر رسول الله بالمدينة انته الوفود من الا .فاق

كذواا"علته المبائل فهوا آن مدنو | المتوالة دى كون باهلومتدع” ولظاس أالناثارية
عامة فىوكل قول وفعل واذا حذف هفعول لاشد.والذهيذهن الما عكل مذهيمايمكن

| تقدعه من قوك اوفعل مثلآ اذا جرت متالة فى عخلتتة عللة” ]لام لافسقوء بلجوابو اذا
حضر الطعام لانردثوا بالأكل قبلة واذا ذهيتم الى موضع لاتمشوا اماءهالالمصلحة دعتاله
| وتحوذلك تما»كن فيه التقديم قبل لاوز شدم الاصاغى على الا كاير الافى ثلاثة «واضع
اذاساروا ليلا اوراوا خيلااى جيشا اودخلوا سيلا اى ماءسائلا وكان فى الزمان الاول اذا
مشى الشاب امام الشيخ مسف اللهبه الارض وبدخل فىالنهى المثىبينبدى العاماء فانهم

امام الىبكر رضى الله عنه فقالتمشى امام همونخيرهنك فى الدنيا وخارلةاماطلعت عمس
ولااعين تت على احد بعد انين والمرسلين خيراوافضل من نك رخوالله عنهكافى كشف

 .الاسرار هوذاءكاثلررواياتيشعر بن المرادبين بدىرسول اللَدوذكر الله اتعظمهوالايذان
مخلالة حلهعنده حرث ذكر اسمه تعالى توطئة .ويهيدا لذكر اسمه عليه السلام دل علىقوة
اختصاصه عليه السلام بارلعزة وقرب منزلته هن <ضضرنه تعالى فان اشَاع ذكره تعالىموقع
ذكرء عله اللام يطريق العطف تفسير للمراد يدل علا لامحالة مشَال اححنى زيد وكرمه

رفى)

شورّة عون ااك

© ١و ذه

١لعل احدد ذها من الفضيالة ماادرك احدهم بانفاق مدا م نالطعامم اولصتله وى -حديث

 6اللهالله فىاحابى لاعخذوم عرضا من لعدى شن م
فبغضى ابغضهم ا

فبحى احهم ومن ابنضهم

اذاهم فقّد اذانى ودندان فقّد اذى الله ومن اذى الله فوشك

ْ انعط اموادةة الله للتعذيب والعقاب وفىالصواعق لان ححر وكان للنى” عاللهستلام
| مائة الف وارلعة عششير لفك حالى عند هونه انهى وفى حديث اللفدوو قال ااه 2

اخوانك يارسول الله قال لاثم اصمانى واخوانى الذين يأتونب.دى امنوابى ولروبىوقال |

للعائل امنهم :اجر سين متكقكاملوا بل همهم يارسول الله قالبل منكم رددوها ثلاثامقال |
| لاني محدون على الخير اام تلقحالاذهان ٠ شول الفقير يلزم مهنذا نيان |

 85الاخوان افضل من الاصماب اشوعاوفا ماغليه امهو ر قتالذى كانقن زيااة

لاخر دلاحاخل ”انها لاخوان عند فتعاءان الاعواق -الاتطقما_فلاياة! من :ذلك اانا يكؤنوا
افضل «ن كل وجهنىكل زمانقالفىفتح اولرقحمدناجتمع حر وف المعيحم التسعةوالعشر ون

فعذه الااية وهى مد رسول الله الى آخر السورة اول حرف المعجم فا مم هن ممد
|واخرها صاد منالصالحات وتقدم نظير ذلك فسورة ال حمران فقوله ثم انزل عايكم ظ
| م
بنعد الغ اهنة نعاسا الا بة ولس فى القرءان اسان كل أبة حروف

المعحم | 0

هن دعا الله مهما استحيسله وعن الى صر اللهعله وس من قذأشؤزة الفتيح فكأعا كادنعل
اجون

ااه

ا الفتيح اول
ا

رسول

لبلةهن

الله فاح مك

رهضان

وقال ان

5

فىصلا تااتطوع حفظه

اللهعنه بلغنى نهىق

إلله تعالى ذلك

تمتسورةالفتح المبين يعو نرب العالمينفى منتصف صفر الخيرم:
0

التفسير سورةالححرات كانى ل

فأعووة

العام ومن اللهالعون
الف وماثةواربع عشمره

 1مدينة باماع من  0اتأويل

 2يسم الاللجن الرحيم4
اه نا“الفارع1القيرا  4تصدار الخطان بالنداءلتنبيه الخاطبين عل الذعاق حبزء أمرحتتطر |
ْد

يدا اعتنائمم بشأنه وفرظ اهمامهم سَلهيه وصراعاته و  600بالاركان لتلنعهبعلهم

والايذان  ".داعالى - 5افظة ورادع عن الاخلال ببه امنا يد امسامنالاهور

« ببنبدى 0

و6لاتقطعوه الابعد ان حكماءه ويأذنا فه وا اما عاملين

|..نالوتحئ المزل ومامقتدين بالتى المرشل ولفط اليدن ععنى المهتين الكانتين فسمت :د

الاندان وبين اليدن علبواابين الاين واطليهة إلى ينبا رجانهة الامامت والتدام فقواك /
تلات

ببين
ده

ععنى حلست امامه وعكان بحاذى دنه قر سامنه واذافئل بان يدى اللهاء ع١

"ان راذا لجهة والمكان فتكونانستعارة كشيلة شه ماوقععمن
ض

الصحابة منالقطع وام

|

هن الامور الديئية قبل ان يحكم اللهورسوله محال منبتقدم فىالمشى فىالطريق مثلالوقاحته
ابرءه عنالمشه |
من نحب أن قلخو عله وشفو ائرهتعظاله فعير عن الخالة المشهة عيغ

15

واسوا الله ي ق  +كاناتوان والاسذرونة” 6الاقوال والافمال 8ا#ناللةسميع ين ١

__الجزءالسادس والعشرون

١٠ 8+ :هه

| الطاب وقيليزيدينالمهاب او :وذازا وينمكتعا منهل يفاواةعا(/قسنةلانوادفهم
| انى ولاءوت مهم 0-20

اجرج شطاأبأبىبكرف زره بعمرفاستغلظ بعمان فاستوى

| علىسوقه بعلى رضىاللهعنهم 9ا#لب
لغيكظهفمار  6الغيظ اشدغضب وهوارارةالتى مجدها
| الانسان مبنوران دءقليه فاظهيغيظه فاغ
كتاظ
اوغي
فظهف
ىتغي
اظ وا
لغاظ
قه وغ
اايظ
مهومن

وهوعلة

لماإيعرب عنه اللكلام تمشنبههم باولزارسعفتزىكحائكهامهاى جعلهماللكهالزر ع افلغىاءوالقوةٌ
لغيظ مم مشر مكة وكفارالعر ب والعجموبالفارسية تاالله رسول خويش وياران اوكافراترا

| بدردارد »٠ واملنغكيفظارقول عمرتزضىاللّعنه لاهلمكةبعدمااسم لاتعيداللةسرابعم اليوم

 ١اولفحىديثارحم امتبأءتىادبوكرواقواهم فىديناللّه م وراصدقهم حباءعمان واقضاهم علىوأقرأهم ١
ابىب كنعبٍو افرضهم ذيدبن ثابتواعلمهمبالحلال والحراممعاذين جبل ومااظلت الخضراءولااقلت
هىحة
الغيراء ملنذ

اصدق منالى ذورلكل امة امين وامين هذوالامة ابوعبيدةان الحراح

وقبلقولهاخيظ املكمفارعلة ابعدهمن قولهتعالى لإوعدالله الذينامنواوعملوا الصالحات منهم
| مغفرة واجرا عظها  6فان الكفار اذا سمعوا بمااعدالدؤعنين قال ده ماعلهم فى

الانيا من العزة غاظهم ذلك اشد غيظ ٠شَول الففدة! نطو"الككتار تارك يذ اباطالوعا
تمادنافس فيه وحاسد فكلا لايغظهم مااعدللمؤمئين فالا"خرةولسوا عو مين باليوم

ادم ومنهم للببان فى قوله فاجتذوا الرجس منالاوثان يعنى همة ايشائرا وعدفرمود
فلاصحاب ذكالهم
| امرزش كناه ومردى بزرك ٠ وهوا+نةوقرجائمافلاححة فيهللطاعنين ا
مؤهئون ولماكانوا ستغون هنالله فضلا ورضوانا وعدهم الله بالنحاة منالمكروه والفوز
لكصرديق رضىاللهعنه لانمكان٠معهفى |
بامحيوب وعنالحسن مد رسول الله والذين معه اانوب
الغاوا:ؤفق :اككرة عه كد العتنااءا اعلرتوكفازا عنرّن «ااعاطارة اوطويالة عله لكان |

شديدا غليظا على اهل مكة رحماء بينهمءمان بعفنان رضى اللهعنهلانهكان رؤفارحماذاحياء |
ارام ركةاسددا على ن ابىطالب رك اللهعله تاحذي كههر شت وار ازمككزلا

 1ازخلوت وى باسماع خادمان عتيةٌ عليه اش مبرسيد ستغون فضلا من الله ورضوانا |
| اشة العشيرة الميشرة بالجنة وفىالحديث ياعلى انت قالمنة وشيعتك فىالمنة وسبحى” بعدى

| قوم بدعون ولابتك لهم لقب غَال لهم الرافضة فاذا أدركتهم فاقتلهم فانهم مشركون قال /
يارسول الله ماعلامنهم قال يإءلى انه ليست لهم حمعة ولاحماعة يسبون ابابكروعمر قالمالك |
نانس رضوالله عله من أصبح وفى قليه غيظ على اصماب رسول الله صاللىله عليه وسلم |

اعالية العمل الصافىهذءالااية حالتصحابة وفىالحديث
فقد أصاته هذه الا يه قباوالل
 ١ياعلى :انالله امن اناد ابابكن والذا وعمر مشيرا وعمّان -سلندا وانت ياغلى ظهزافاً 3

! اربعة قدأخذ مثا قكمىالكتاب لانحكم الامؤمن ولاسغضكم الافاجر أتم خلائفنيوق
وَعْعدأة ذم لآتقاطءوأ ولاتذاعر ؤاهولشاتوناوارم وتعكد و الاعزالدلاقى دسا لازا
هدم | ولانصيفهالمدريع الصاع والتصيف
دغم
حبل
ااما
اانى فلوان احد؟ اق مثل احد ذه

)الى المدوالممي اناحدم لاد ركبانفاق
خضت ٠ النى والضمبر نفصىيفه راجع الى رع لا

١ 8#ه >:

سورة الفتح

كتاب مومى عليهالسلام قال هن جوز انتكون التوراة عربية اها تشتق من وارلىزئد |
فوعلة هنه على انالتاء هبدلة منالواوسمى التوراة لانهيظهر منه النور والضناءلبنى اسرائيل 
وفىالقاموس ووريةالنار وربتها ماتورى.ه هن خرقة او حطة والتوراة تفعلة منهانثهى وقال
مطثفلعهلمىالاول '
بعضهم فوعلة منه لاشعلة لقلة وجود ذلك  88ومثلهم فىالاتجيل ع

| كآنه قبل ذلك مثلهم فالتوراة والاتجل وتكربر مثلهم لكأبد غابته وزيادة تقريرها
دكتاب موءى وعسى مسطورندتا ك ١ه
والاثبيل كتاب عيسى عليهالسلام يعنى بهمين نعمت ر
معلوم ام كردند وبايشان مزده ورشوند ٠ والاتحيل من ناجللثى' اظهرء سمى الاتجيل ظ

اجبلا لانه اظهرالدين بعدما درس اىعفا رسمه  كزرع اخر ج شطأء  6قال زوع '

كنع طرحالبذر وزرع الله ابت والزرعالولد والمزروع واجمع زروع وموضعه اللمزرعة

مثثةالراءوهوال تمثيل مستأنف اى هكمزع اخرج افراخه اى فروعه واغصانهوذلك

اذاول ماست منالزرع متزلة الام وماشر ع وتشعب هينمهتزلةاولادهوافراخه وفىالمفردات

شطأه فروع|ازرع وهو ماخر جمنه وشر ع فى شاطئيه اى جاب وجعه اشطاءوقولهاخرج

شطلاء أىآفراخه انتهى وقبلهواىالزرع الل تفسير لقوله ذلك على انه اشارة مهمة وقبل

خبرلقوله تعالى ومثلهم فىالانجيل على ان اكلام قدتمعند قولهتعالى مثلهمفى التوراة #لإفا زره»6

ذلك الشطأ وبالفارسية بس قوى كرد كشت ان
اتوك فمازانة ضميرالزر ع اى فقوى العزر

يك شاخ را.ه الا انا
للام
نامسأق

رحهالل جعلالمنوى فىازر ضمير .الشطأ قال فزراه

اى فقوى الشطأ اصل الزرع بالثفافه عليه وتكائفه وهو صريع فىانالضمير المرفوعللشطأ .
والمنصوب للزد ع وهو من الموازرة معنى المعاونة فيكون وزن ازر فاعلهمنالازروهوالقوة
اومن الابزار وه الاءانة فيكون وزته افعل وهو الظاهي لاه س
لمع فىمضارعه بوازريل
بوزر  2فاستغلظ  5فصار عليظا بعدما كان دقيقا فهومن باباستححر الطين يعنىان السين

للتحول 

فاستوى على سوقه © فاستقام على قصبته حجع ساق وهو اصولهظإيمجبالزراع» |

حالاى حالك نوهيعسجب زراعهالذين زرعوها ىيسرهم ونهو كثافتهوغلظه ومنحظنرءوطول |

لره
لل ض
اومش
قامته وبالفارسية بشكفت اردص ارعائرا وهناتم المثل وه

لاصماب رسول الله

قلوافىبدءالاسلامثمكثرواواستحكموافترقى امرهم بومافوماحيث اتحب الناس وقيلمكتوب
| فىالتوراة سيخرج قوم بنيتون نماتالزرع يأمرون بالمعروف وبنهون عنالمنكروف الاسئلة
| المقحمة كيف ضبرالل المثل لاصعاب النى عليهالسلام بالزرع الذى اخر ج شطأءولما ذالم
يشههم بالل والاشحار الكمار المثمرة والجواب لان اسسماب الكناىنوا فى بدء الام
قليلين ثمصاروا بزدادون ويككرون كالزر عالذى بدو ضعيفا ثنمو وخر ج شظام ويكتر |
لآنالزر ع محصد ويزدر ع كذيك المسلمونٌ مهم عن بموتم شوم مقامهعيره حلاف الاشحار
الكبار فائهاسق محالهاسنين ولانه اشت هن الحة الواحدة سنابل ولس ذلك فىعبر الزرع

انتهى إفكمأ اناعمالهم نامبة فكذا اجسادهم الاترى انه قتلمع الامامالحسين رخىاللاعنه

عامة اهل ببتهمنج الاابنهزينالعايد بنعلى رضىاللهعنه لصغره فأخر جاللهمنصليه الكثير

الجزءا لسادس والعشرون

جه مه جه

|  1اه وى وها اغتان وفها لغة الى النما001:

إةفوجرههم6
وهملا
قل
خيخربر

اى ناستّة فيوحو مهم اهن ار السحود يهحال هنع كنفىاللاروا'لقم حصول

على وجودهكا فاللفؤدات ل من التأثيرالذى م

ةالسحود وماروى

| السلام من قوله لاتعاموا دور اى لاتسموها اعا هو فم اذا

|

مابدل ا

ء ناللى عليه

لى الارض
اعتمد جمته عا

| لبحدث فماتلكا لسمةوذلك بحض رياءو شاق والكلام فماحدثْفىجبهة السحادالذين لاسحدون

رىذى
ا الاخالصا حلهوالله وكان الامام زينالعايدن رضىالله عنه وهوعلى ١نالحسن بن عل

الله عنهم وكذا على بن عبدالله بن العياس مَال لهما اذاولثفنات لما احدثت كثرةسجودها |

فمواضفة .منهما .اعنام "تقنات ,البعيرء والثفنة ,زيكايلسغاء ماثلنعيث الزوكة واماميق الأارتض "من
|اعضائه عندالاناخة وفنت بده أشنا اذآ ,غلظت عانلعمل وكانتله حسهائة :اصل زيتونيطل
| عندكل اصل ركعتين كل نوم قال قائلهم

ديار على والحسينوجعفر ٠ وحمزة والسحاد ذىالثفنات

قال عطاء دخلفىالآ بةمن ا عالىصاوات اس وقال باعلضكبار سياالحبين مناثر
السحود فانهملايسحدون لشى منالدنيا والعقىالالله خلصين لهالدين وقبلصفرة الوجوه

ا  0وقيل نادلىطهور .وتابفاالنارمضكانوا يسحدونعلى الترا ب لاع الانوانٍ
وقلى استنارة وجوههم هن طول ماصلوا بالليل قال عليهالسلام كمثنرصلاته بالليبل حسن

وجههبالمار الاترى ان من سر بالايل وهو مشغول بالشرابواللعبلايكون وجههفىالمار |
كوجه

من سر

وهو

مشغول

بالطاعة وحا عفىباب الامامة ان القدم اللا “ 5مالاقرأتم الاورع

عاللاسن مالاصبح وحها اىَ  5تبرحم صللاةبالليل لماروى

2

قل

لبعضهم مابال

اللتهجدين احسن الناس وجوها فقال لانم خلوابالرحمن فأصابهم مننولء ب امسا القما
| نورالشمس فينوربه ٠ درشحات هذ5وراستكه جونارواحببركت قربالهى صافىشدانوار

.موافقت يرا اعباح ظاهس كردد
عشت
دوفن راكوا جهحاجت كه عا

رلك زمر زدوريه بينوبدانك.هست

ليدة

| وقّل سابللمؤمن من توجودلله مقلا عله غير معرض عنه وذلك سما المؤمنون وقال طامرين ١
| عبد القس كادوحه الموّمن 2

عن 00نون تمله وكلديك وحه الكافر وذلك قوله سهاهم فى

وج
بوهه
عمضوقا
هلم رىعلى وجوههم هيبةلقربعهدهم عناجاة سيدهم وقال ابنعطاء ترى
عليهم خاع ابلوارلا حةوقال عبدالعزيز المكى لبستهى النحولة والصفرة لكنها لوزيظهر
ع
لىوجوهااعابدين بسدومن باطهم على ظاه مم سين

ذلك

للمؤّمين ولوكان

ذلك فز جئ او

حشى اتهى ولاغلك
ان هده الآامة شومون بومالشيامة ع اعةحلين مها تالا
لوضوءُ ولعضوم

0

وجوههم مدنا
كلاراللقجو
مرليلة اليدروكل ذلك منتأثيرنورالقاب واتعكاسهو إذاقال
ان سياهى كزبى ناموس حق اقوس زد

.٠

در عرب بوالدل بودابدر قيادت بوالهار

“لوذلك  6اشارة الىماذ كر نمعونتممالخليلة ف مثلهم  #4اىوصفهم العجببالشانالجارى
فىاأغررابة

خرن

لاه«ثال

© ف التوراة  #حالمن
مثلهمواعامل طوالور

ا

م8

(تاب )
ك

+ 5ه ©
اع

حك

0واعا حدث

رج

بعد م لازال

ده

حل

ري

سورةالتتح
دونسيان

نوي

د

تمن

ا

اهل الاسلام عن سار الافظار والمدن  1مار يعماورن“الولد

|ويتصدقون كاله بانواع الصدقات ويعتثون شراءة مو إده اللترم ويظهر  9ركان

جنوزى مخنواصه الهامان فىذلك العام وبشرى ماجلة
اللاب
عظم قا

ل
فهمضكل
عل

ا شيل الرغية والمرام واول

من احدنه من الملوك صاحب

اريل وصّف

له ان داحية

رحمهالله

كتابا فىالمولد سماه التنوبر بمولد البشير النذير فأجازه بألف دبنار وقد استخرج له الحافظ
ابنححر اصلا املنسنة وكذا الحافظ السيوطى وردا على الفا كهانى المالىّ فقىوله ان |
| عمل المولد بدعة هذمومة كأ فىانسان العيون و الذين معه 5اى مع رسولالله عالليهسلام
اوهو 5

خيره قوله  0اغداء  7علاظ وهو جمع شديد  8على الكفار يه كلا تند

دالد مع ولدهيعنى |
| عفلرىيسته «ه رحماء  #اى متعاطفون وهو جمع رحم ف بكهاملو

 ١انهم ,يظهرون لخمانلفدينهم الشدة والصلابة ولمنوافقهم فىالدين الرحمةوالرأفة كقوله |
| تعالى اذلة على المؤمنيناعنة على الكافرينفلوا كتق سَوله اشداء علىالكفار لربما اوعم |

 ١الفظاظةوالغلظة فكمل شولهرحماء ينهم فيكون من ااسلوتبكميل وعنالحسن بلغتمشنددهم
دعلىالكفارانهم كانو حكرزون منْثياهم انتلزق شامم ومنابداتهم ان مس اند اءهم وبلغ
ا من رحمهم فمابيهم اندكان لإرى مهن موّمنا الاصاحه ولا كر فىالتوراة فى صفة ا

لنهقخرتجال
جمزرذىاللعنه قرن من حديد امينشديد وكذا ابوبكررضىاللهعنه فا

اهل |

| الردةشاهاسيفه را كناراحاتهفهومن شدتهوصلانته عاللىكفار (قااللشخسعدى )

نهجنداندرشق كنكه زاتوسي ركردند  ونهجندان نرى كنكه براتودليرشوند
درشى

وترم مدر مهست

.٠

ور رن كهجراحو صرهم مهست

ب(عوقضالهم )
|
هست ترى فت جان سمور وزدرشى هيبردجان خار يشت
لنى بالسهولة واللين لانهما من الاخلاق المسنة |
| وفىالحديث المؤمنون هيئون لينون مادح

| قاض فلك ص رمتالية البرب! لتككن وهل تسر ولآيابتج فتكت وعل* وافق ذلك وزذقوله ١
عليه السلام لاتكن مرافتعق ولاحلوا فتسترط هال اعقيت الثى' اذا ازلته من فك |
| لمرارته واسترطه اابىتلعه وفى هذا نعهنىاللين فاوجه كونه جهة مدح قلت لاشبهة
فىانْخيرالاهوراوسطها وكل طرفىالامور ذميم اىالمذموم هوالافراط والتفريط لاالاعتدال |

مل بذلك هتراهم ركماسحدا يه جع را كموساجداى تا هدهم
والاقتصاد ناأللالعله
حالكونهمرا كعين ساجدين لمواظتهمعلى الصلوات فهماحالانلاانلرؤيةبصرية واريدبالفعل
بر آخر او |
مانااخيه
اوور ريواله اخخبراواستئناف س#تغون فضلا من الله وارضو

استثناف مبنى على سؤال نشأ عبنان مواظيتهم علىالركو عوالسجود كانه قبلماذايريدون |
بذلك فقيل ستغون فضلامن الله ورضوانا اىنوابا ورضى وقال بِعضالكبار قصدهمف الطاعة
والعبادة الوصول والوصال وذلكفضل الله يؤنيه منيشاء قالالراغب الرضوازالر عت

كن

يوسا عمكهفعلى سهانمهاذا اعلمه جاعىلهذاعلامة والمعنى علامتهم وسمتهم وقرى أسيماوهم |

 25ده 2هه

الجبجابلجزمالشادين والتشرورن

ُ92-25255-252-2-252525252525252525252522525252525252252-س5

ا

220101

ك|الاساء والرسل اومؤخرين كاولياءالل الكمل قال عاليلهسلام انا من ,وال ول سوق

9

آ'مفنيض نورى فهوا+نس العالىوالمقدم وماعداء التالى والمؤخر كاقكانلت'ولهم خلقا
وآخرهم بِعثا فرسولالله هوالذى لايتباويه شال لانساركورل الىجميع الخلقمن ادرك
اننكل

لادان لاق الو نااو افيه بالا"خرة نوم بكؤن الكو محت لوزبد

وقد اخذ على الاساء كلهم لاق هان تزمنوا به ان ادركوه واخذه الانبياء اعلتىمهم وفى
للتاوك" اعد اجات ومدق به
ىدواهحمد
مار
,دقير  55فان اهل السماءووال
عضنحم
اعظم حمدا منغيره لانه حمدالله يمحامد لممحمد .ا عير

ره المشارق .لآ
اتلنملك

أ

ق(ال الجامى )
.

مدت حون بلاماه زحق

افك د

نام آواز لمجي

ا تاهد وفىالارض محمد قال على رضى اللدعنهما|اجتمع قو !م ا
واشمهفىالعر ش ١والقامموفىالسمو
فىمشورة

ْ بدخلوا قامن

اسمه ود

الالم سارك لهم فما واشاز :الف

اد

الىكيه |

ذنحا ومقد مالان مخرجه مدا الْخاريم واشارهم ممد اكلوىنه خاها ومؤخر الانخرجها |
ختام الخارج م قل نحن الا خرون الساشون واشار المم ايضا الى بعثته عند الاربعين |

فل بعضهم اكرم الله منالصببان اربعة بأربعة اشاء بوسف عليه السلام بالوحى فالىمي

ا
ععمت
 :م1:

وحى عليه السلا بالحكمة فىالصياوة وعسى عليه السلام بالاطق فىالمهد وسلمان عله |
ل اسللام بالفهم واما دنا عايه ل

فله الفضياة العظمى والاكئة التكرئ حلث ان الله

 ١كانه 'بالسحدة عندالولادة والشهادة ناه رسو لالله وكلقول شل الاختلاف بانلمسلمين

| الا قول لاله الاالله عمد رسولالله فانه غير قابل للاختلاف فعناه متحقق وان لشمكلم
به كاله دكيذ| ١ كزهه مرح

الصدر

وخم الدوة وخدمة

الملائكة والخور

 5ولاديه

| كوراءه بالنبوة فىهالم الارواح قبلالولادة وكفاه بذلك اختصاصا وتفصيلا فلابدللمؤءن
5ظم شرعه و احناءماء عهته وا الثتقرب اله بالصلوا تت ووسسااتالررقربالتقرباتلناللينال عتعنددااللللهه الدرحا :ت
نتع

| وكانت رابعة العدوية رحمهاالله تصلى فىالوم والالمة الف ركعة وشّول مااريد مما 'نوايا

' ولتكن لملمر' نباا وسوالاللهغليةاالنجلام :ول للاساء انظرؤاة إلى انأ رنمام بَجذا
| عملها”فى الوم “واللثلة "ومن تعظهه عمل الموالد :اذا الميكن فبه بسشكر .قالالامام السديوطئ
قدس سيره يستحب لا اظهار الشكر لمولده عليه السلام انتهى-وقد اجتمع عانلدامام
اتلقدين الى رحهالتّ حجممكثيرمنعلماء عصره فأنشد منشد قولالصر صرى رحهالله
فىمد بحه عليه الام

قابلى لمدح'المصعاى الخط لالذاكك 1.
نقفطاعه
غاا
وانناض الاشر

خل نورق اتقغط اختين يردنكني

ارلورك
كنافذًا كح
وها بع
لالت قناما وا

فمند ذلك قام الامام الدج وحميع منبالجاس طصل انس عظم بذلك المجلس و4 ,
'لك فىالاققتداء وقد وانات حيواندي 'إف»الللاقة الحسنة متفق على ندءها وعمل المولد
ذ
واجماع الأاس له كذيك اى بدعة حبنة قال السخاوى لمشعله احدٍ من القرون الثلاثة ْ
معمسست لسسسويه مسسسسمد هه

( واعا )

5
00

الكعية در

٠١

سورةالفتح

>7

5ل رد لوق دين الاسلام 0110

0

0-0-1

اطليك ببوى فالتفت الى ابراهم وقال ياحامد  0الذالييكةا المدق افزلعي
كراع
ي
| أهداه الى الاسلام ثمصحبنا حتى مات بينالفقراء واملنله الهداية والتوفيق © هو اى |
الله تعالى وحده يهالذى ارشل رسوله © يعنى انالله تعالى مجلال ذاته وعلو شانه اختص |

بارسال رسولهالذى لارسولا<ق منه باضافته اليه يل بالهدى يه كاوىنه ماتيا بالتوحيد

وهو شهادة ان لااله الاالله فيكون الجار متعلقا بمحذوف ابوسببه ولاجله فيكون متعلقا |
بأرسل © ودين الحق 6ه اى وبدين الاسلام وهو من قبيل اضافة الموصوف الى صفته
ميل :عذات _الخريى بوالاجلةالدين الى والعذاي الحرق ومغى الحق الثالت ال ,هو
ناسخ الاديان ومبطلها  +ليظهره على الدين كلهيه اللام فىالدين للحنس اى لبك الدين

الحق ويغليه على جنس الدين مجميع افراده التى هى الاديان الختلفة بخ ماكان حقا |
مبنعض الاحكام المتبدلة شدل الاعصار واظهار بطلان ماكان باطلا او تايط المسلمين |
على اهل ساثر الاديان ولقد اتحزالله وعده حيث جدله نحيث لبمق

دين هنالاديان الا

وو تارايع مقهوو ين الالملام» ولاق بالالسبلم اوذمة للمسلمين وت5رى من فتوح

اكذرا ايلات وقهر الاوك الشداد تعر فل نه قدرةاللة .تمالى ؤفىالااية فضل تا كد اوعد

من الفتح و توطين لنفوس المؤمنن على أنه سيفتح له ٠مهن الملاد ويعطهوم من الغلية على

الا قالم مايستقلون اليه فتيح مكنة وقدانجز كماشير اليه اننا ٠ واعم ان تو لف لنظرء !سات
السب الموجب للارسال فهذه اللام لام الحكمة والسيب شرا ولام العلة عقلا لانافعال
الله تعالى لسست ,بمعللة بالاغراض عانلداشاعرة لكا مستتيعة لغايات جليلة فنزل نرتب
الغآية علىهاهى ممرنةزلهلة ترتب الغرض علىماهو غرض له  8وكق بالل  :اىالذين ١
له الاخاطة مجميع دفات الكمال هذشهيدا * على ان امن لاإخحالة اوعلى نجوه |
اشرغما ثبع له |
علهالسلام باظهار العجزات وان لميشهد الكيفار!وعنةالنعناتن ,رضى
بالرسالة وهو قوله ل مد رسولالله ©

شحمد مقداً ورسول الله خيره وهو

00
 5ذلك أل ولولللق  70وذنولاطق جمد رسولالله قال فىتاة-.هم

وقمب نام

اعل الله

|بخانه مدا عليه السنلام اانهلخملوقجودات كلها من اجله ل ابجل طهورء أى
سش
هناجل نحايه بهحتى قال لبس شى” بايلنسماء والارضضيالا بعلم انى رسولالله غير مادى
الانس

وان

وقال الشيخ الشهير بافتاده قدس

فو جد اولا روح

سنا صلىالله ايه 0

َم ار

سره لما صحلىالله وحد

الارواح فلقنالو ح.د

حم -دم الارواح

فقَاللاله نر

فكرههالله شوله محمد رسولالله فاعطى الرسالة فىذلك الوقت ولذا قال عله السلام كنت
نا وادم بينالماءوالطين اسّهى ومعنى ادي اهكان سا بالفعل عاءما

و وخبرء دن

الاساء ماكان سا بالفعالولا عالما شوبهالاحين لععث لعد وكدودط ونه العتصرىيواستيكمال
شرائط

دا
الدبو فكل :دني ب

لعد و<دود

المصطق عله اكلام

فهم نوانه و خلفاةه سنوي

ا

الجزء السادس_رالعشمرون

كر

©4 5ه +

فتأباء القاءفان علمهتغالى ذلك متقدمم  1اءةالرؤيا اقناا كافالاوعاد

1

وفىالا” بةه اشغارة

/

دخولهمفيه فأخر الدخول تلكالسنة فهلك المثافقون بذتيكبالنى عليهالسلام فويعادهم

|

والنافق

الع لك الله لطاالك امتحدن الموّمك

مده الرؤيا اذم شعين

وقت

بدخول المس_عدد الخرام وازداد «كشراخي و تفاقهم وازداد اعان المؤمنين تصديق النى

عذه السلام مع امتهم وانشُظ وا لست وحؤؤياة .شتلق ال ستول« الرؤراءباطى فيكلاك م
دلة وح

هااك ع

مح

كن شة ولذلك قال تعالى فعلم مالمتعلموا يعنى من اريِة

وقوية ايمان اهل الايمان خعمل من دون ذلك فتحاً قربا من فتوح |
نفاق اهل انفاق ت
نصبر فان الامور ع هونة باوقاتما
| الظاهى والداطن فلا بد مال
صدهزارا -

كك

حق

افريد

بات هن مطلوب ازطالب دريغ

0

إكقثان معجو صبر ألم يديد

حفت اب

0

شُمس و جفت اف ملع

| وقد صير عله السلام على اذىقومه وهكذا حال كل وارث قال معروف الكرخى قدس
فالمنام كا بى دلت الكحنة وؤاقك تك افشرطع اادة وأا اأفحدة» سعوازة وقام

| سيره 5

' ولداءه فقلت من هذا فقيل لان بو سف فقلت م استحدق هذا فقالوا تعلمه الناس العم

وصبره على اذاهم ثم ان الصدق صقةالله تعالى وصفة خواص عاده وانه مناسيات الهداية
 20راهم ا واص قدس سيره انه كان كاوق

نموا ريم احدا ول انذاكر

|عل 12د  7-5واعذي "قال ثتافذ| لاسو  5أفية م إدقه. :فمتىتتيكيد نناوك سكولف وافشح |

 ١فاتنطتة :فلم" وزافًا" الفأدسية :قالتكيا حافة :لالح لان رقلث اراتقكدئ لركيك اوناك ةلدان
ظ اراتك مكنه إءنرد قلت وانا ايد انشاءا مكة فلما كان بعد ايام اذا بشات قدانضم |
لها 0
اس

معنا نوما وللة لاسحدلله سحدة فعرفت اراهم وقلتان هذا ااغلام لايصلى

وذل

ياعلام مالك

انعد

يد

أوجب

عليك هن11

فمَال

ياشيخ ماعلىصلاة

١

ْقلت الع عكر  1لاقات فاى  005 0قال شر اخ ولكينااعلكاةة ماقا 4

| الذوكل وادعت تس اله قذاحكمت' خال التوكل فلياصدقها فيا ادعتحتى اخرجتما الى
ّ هذه

الفلاة إلى لس

| هد

فمها دو<دود

عير المعيود أثبر اي

وامتدن

خاطارى

فقام اإراهم

وقال دعه معك  0ا يسارنا حقّق وافنا بطن  71ققام اإراهم وزع خلمانه

| فطهرها بالماء تم جلس وقل له هاا مك قال عرد المسييح فقال ياعبد المسيح هذا دهابز

مكة يعنى ارم “وقد حرم الله"على“امثالك" الذذول فنه 'قال-قغالىانما :المشترككون نخس
فلا شَربوا المسحداطرام بعد عامهم هذا والذى اردت ان تستكشفة مننفسك قدبان لك

اردان لد حكنة نان وآمالف فكلة كرا كلكا ارين عا ل كه ارلطخن |#اسكدة
لوس بعرفات اذبه قداقل عايه توبانوهو رم ستصفح
| وخرجنا الى الموقف فنا نجحن
ع

الوحوه

دى

وفك

مم

قا كن على ابراهم شيل

وتاك

-

فقال  4ماوراءك

8

ياعبداح-ي ح

فقال له همات انا اليوم عد منالمسيح عبده فقال لها اج لحزتقع بسودذلكن واكام
نى دى اقلت قاذاةالا اج وامنك4,

المسلمين كا" 1رم فساعة بت ا

2 0+ 5ه

سورة انع

ويمكن ان يقال تعليق اللحوق بالمشيئة بناء على ان اللحوق مخصوصالخاطبين وتحصل |

ظ

منهذا ان الاستثناء هن الامن لاءن الدخول لان الدخول «قطوع لاالا منحالالدخول
وقال بعضهم ان هنا معنى ا:ذقفوىله ان اردن نحصنا وقال ابن عطة وهذا احسنفىمعناه

لكن ركون اند ععى راذرعين مو جود فلىسان العري:وقه -وحه ,آخر وهواه حكاية لما قَاله
ملك الززقيا .راموك اهم فقوله التدخلن الااية سير _للررؤيا :كأنه قبل هو قول انلك له
عليه السلام فمنىامه لتدخان واذا كان التعليق مكنلام الملك لتبرك فلا اشكال او حكاية
لما قاله عليه اسلام لاصحابه كانه قلى قال النبى ساء على تاللكرؤيا التى هى وحى لتدخان

ا يعنى .لاقص رؤياء على اجتايه .استأئنف بآن قله لتدخلن ال.ام9نين » من الاعادى
حال هفانعل لتدخلن والشرط معترض وكذا قوله م8حاقين رؤسكم 6هاى جميع
تو وهل والتخليق روالتحارق ناز سترون سرما فىتاجالمضادر واطلق العضو الخصوصض

وحلقه قطع حلقه ثمجعل الحاق لقطع 'لشعر وجزه فقيل حلق ره وحلق رأسه اى
ازال شعره 8م#قوصرين ه بعض شعورها والقصر خلاف الطول وقص شعره حز بعضه
اى محلقا بعضكم ومقصرا اخووة والافلا مجتمع الحلق والتقصير فىكل واحد منهم فالنظم
من نسية حال البعض الى الكل يعنى ان الواو لبت لاجتاع الامرين فىكل واحد هنهم
بل لاجماعهما فمجىموع القوم ثمان قوله محلقين ومقصرين مانلاحوال المقدرة فلار دان
حال الدخول هو حال الاحرام وهو لامجامعالاق والتقصير وقدم الحلق عاللىتقصير وهو

قطع اطراف الشعر لان الحاق افضلل هانلتقصير وقد حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم
راسه عنى واعطى شعر شق راسه اباطلحة الانصارى وهو زوج امسام وهى والدة الس

بن مالك فنكان ال انس إتهادون به ينهم وروى انه عليه السلام حلق رأسه اربع مرات

والعادة فهىذا الزمان فاىالكبثلراد حاللقرأس لارجل عملا شوله عليه السلام نحت
> در حاب اتكلاراء لقي راهزا الشيرة واكا فلا لرجل ,لإن حلق شهر المراة مكل
ا وهى حرام ماان حلق طية الرجل كذلك 8تخلاافون 6هحالءو كدة منفاعل لتد<ان |

فاون ربع ذلك
اوماشتتافاةنجوابازعن سؤال انهكت يكون الال بايلدرخول ااى ل
عا يد و فم مالم تعلموا  #عطف على صدق والفاء للترئيب الذكرى فالتعرض لمكم

فعمعل المتعلق بام ..خادث يعد
الثبى ايكون يعد جرئ ذكره والمراد .بعلمه تعاالىلال
المعطوف عليه اى فعلم عقيب ما اراه الرؤيا الصادقة مالم تعلموا منالحكمة الداعة اهلىدم
من دون ذلك يه اى هدنون محقق
لبصددق .علما,فغلا لشعل يهلاه
مباراشه
مصداق مااراه من دخول المسحد الخرام ال وبالفارسية بس ساخت براى ثما يعنى مقرر

كرد بش ازين يعنىقبل از دخول در مسحد حرام جهت عحمرهٌقضا ل فتحأقرسا #
هو فتح خيبر مضى علايلهسلام بعد حمس عششيرة ليلة كافى عيناعالى والمراد محعله وعده
اتخاز يتسنيغويريك_لسيتدل بهعلىصدق الرؤيا ,بحسم قال :ولتكون .ابة للمؤٌ منبى

واما جعل مافىقوله مالم تعلموا عبارة اعلنحكمة فتأىخير فتح مكة الى العام القابل |

الجزءالسادس والعشرون

«١ #ه 2ه

| فجرججهقارفرج يكال الف الورك الج ل

1

امنا لفأرة فكيف تكون امينا للاسم الاعظم فالكبار محفظونالاسماء والادعية من غيرأهلها |
|لثلا مجعلوها ذريعة الى الاغراض الفاسدة النفسانية ( قال سعدى )

كنى رابا خواجة تست جنك ٠ بيتس جرائى دهى جوب وسنك
بتك إخنكهباشدكدرخوا منمرند ع 1رويفرماى متخو القن ود

و(فالتوى )

ا

ظ

جنع وزدئ جرت مدان خدا ءمازه ,روا قروكديووساي عحا
يست در خوبى اميد ٠2 خواه كلكونه نوهخواهى مديد
ارئخت
جرون
ف لقدصدق ال'لرهسوله الرؤيا) صدق بتعدى الى مفعولين الى الاول بنفسه والى الثاتى |

بحرف المر يقال صدقك فىكذا اى ما كذيك فيه وقد يحذف الجار وبوصل الفعل كافى

هذه الاو ستراى اضحقه علة السلام قفياىمدو تحقهم ارام الروا اللضادقة وعن نماض فاىله

السؤرة امن انهعالليهسلام ترأىت قبل خروجه الىرالديية ,كانه زواصحاه «قدردخلوا مكة |
امنين وقدخلقوا رؤسهم وقصروا فاقلصرؤيا علىاسعابه ففرحوا واستيشروا وحسبوا

انهم داخلوها فىعامهم هذا فلما تأخر ذلك قال بعض المنافقين والله ماحلقنا ولا قصرنا
ولارأبناالمسجد الحرام فنزلت وهو دليل قاطع على االنرؤيا حقى وليس بباطل م زعم |
وم
احر
عىب
لف
االهم
حمهور المتكلمين والمءتزلة فتب

قالوا ان خلت الرؤيا عن حديث النفس

وكان هرمة الدماغ صحبحة والمزاج مستقها كانت رؤيا من الله مشثل رؤيا الاسياء والاولياء |

والصاحاء وافلىحديث الرؤيا الصالحة جزء من ستة واربعين ددا من النبوة ب©الحق  |
اى صدقا ملتسا بالغرض الصحيح والحكمة البالغة التى هى العيز بين الراسخ فيالاعان |
والمنزلزل فيه او حال كون تلك الرؤيا ملتسة بالحق لدت من قسل اضغاث الاحلام لان

مارآهكائن لامحالة وفقىته المقدرله وهوالعام القابلل وقد جوز اينكون قسماً بالحقالذى
8تدخان المسحد الحرام “ه واب وهو على
هاوسممناء الله او منقيض ااباطل وقوله ل
الاولين جواب قسم محذوف اى والله لتدخله فىالعام الثانى ههان شاء الله #تعلق لاعدة

بالمشيئة لتعام العباد لكى دَولوا عفدىاتهم «ثل ذلك لالكونه تعالى شاكافى وقوع الموعود
فانه مئزه عن ذلك .وهذا معنى ماقال ثعلب استثنى الله فهايعمليستئنى الخلق فياليعالمون

وفبه ايضا تعريض بأن دخولهم مبنى عملشىيثته تعالى ذلك لاعلى جلادتهم وقوتهم كاقال
| فىالكواشى استئنى اعلاما انه لافعال الاالله انتبى اوللاشعار بأن يعضهم ليداخاونه لموت
اوغية او غير ذلك فكلمة ان للتشكيك لاللشك وقال الحدادى الاستثناء كقردياذلتحقيق
تبركا كقولهم قد غذرالله لك ان شاء الله ولا تعلق لمن «صحح الاعان بالاستئناء لانه خير
|.عن الحال فالا تنام نه محال كافى عين المعالى وزو

يات الى عا.ه السلام كان اذا دخل

المقابر شّول السلام عليكم اهل القبور وانا انشاء الله بكم لاحّوق فيستثنى عولجىهالتبرك
وانكان اللدوق «قطوطاه وقبل ماه لا حقون بكم فىالوفاة على الامان فان شرطية |
) ومكن (

سسسب

١ 55ه ج>»ه

سورة الفهح

فسوقه إلى مستحقهومن  05اهم |حق ها اى هن حميع الام لانالنىعلهاللام كان |

خلاصة الموجودات واصلها وهواميب الذى خلقت الموجودات تيعته والكلمة هى صورة

الجذية التى توصل اليب بالحنيبوبابلاحلحبوب فهى بالثبوة احقلانه هوالحبيب لتوصهالى |
حبببه وامته احتى مهامن الاثم لانهم امون لتوضل الحب بالمحيوب وعم اهلها لان اهل

هذه الكلمة من شنى بذاته و صفاته وستى باثياتها معها بلا انانيته وماباغ هذا بلغبالكمال

الا الى صلى الله عليهوسلمل ام
ااا
قاف
ولال اوناامته لقوله تعالىكلتم خير امة |
يدك اتا وكان.الله بكلثى

علمافىالازل فنى وجود كلانان علىماهوا هله قم

اهل الدنياومنهم اهل الا" خرة وهنهم اهل الله وخاصته كذا فىلتأويلات التحجمية قال انو
عا كلة التقوى كلةالمتقين وه شهبادة انلااله الاالله الزمها الله السعداء مناولياءالمو شن
وكانوا احق ها واهلها فىعلٍالله اذ خلقهم لها وخلق النة لاهلها وقال اطي |

| التقوى صيانةالنفس عنالمطامع ظاهى! وباطنا واقانليد من ادركته عنايةالسق فىالازل ١
جرى عليه عيون المواصلة وهو احق ما لماسبق اليه كمرناءة الازل وقال اعلضعارفين |
اعم ان الله تعالى اسند الفعل فجىانب الكفار الهم فقال اذ جعل الذين كفروا وفى |
جانت المؤمنين اسنده الى فيل افقال 'فأنزالالله للكبيتة اشارة الى ان الله مولى الذين اموا |
در امهم واماالموٌ هنون فاللهتعالىولمم ومدرامرهم
 ١وانالكافرين لامولالهم فليس لهم منب ب

واإنضافامية'اتحاهلية لست الا
فنس
للنف
اهن ا
نس لا

|

مق
خرا
للااق الذميمة واماالكينة والوقار |

والشات والطمأنبنة قن الثم ان ا تعالى قفاألتزّل الله بالفاء لا بالواو اشارة الى انا زل |

اكد عا جرعطقل س 6عون اكات وأكيسة 343ها جم ناا اكمزش هخصاراله ١
| ومحازانه وفىذلك تيه على اقونما اذا طغوا وظلموا فلله تعالى بحن الىالمظلوءين ظ
وستصرهم فيعطهم السكينة والوقار وكال البقين وذلك عين النعمفى مقابلة انزعاس الظالمين |
وحقدهم واضطرامهم وذلك هوالعذاب الالم فهماختاروا ذلكالقذائة اسيم  ,قاللهتعالى

اختار' للمؤمنين ١1:نعمالداثم والمراد بكلمة التقوى كل كلة اتلقنفسعما يضرها ءالناذكار |
كالتوحيد والاسماء الالهبة ولذلك ورد فىالحديث من!<صاها دخلالطنة وافضلها لاالهالاالله |

كقال عليهالسلام افضل ماقلته انا والنبيون من قبلى شهادة ان لاله الاالله ثم ان قوله
تعالى وكانوا احق لها واهلها اشارة الىانالاسماء الالهبة نى انلاتعل ولا تلقن الا اهلها
عر اشكتد لها! وتاششكتها بالا انه والناياثة والصلاح وى أن الحجاج احضر انسا رضى الله

عنه :فقال انت الذئ تسبنى قال نم لاك ظالم وقد خالفت سنة رسول الله عليهالسلام فقال '

لو
انرس
لر فا
|كينت اوقتننك اسوء قتلة قال اوعنمت أن ذلك يدك لعبدتك ولكنك لاتقد
طق

 2395داق كفنل« اسوك ران فال المحاب الاتعلمتى 'إه فقال لااعلمك |

ولااعلمهاحدا حفيىاتك حتى لباصل اليكثمخرج فقالوا لللتقمتله فقال رأيت وراءه |
| اسدين 00

فخفت مهما وروى ان عالما طاب منبعض الشاعانيعلمهالا سم الاعظم |

1وطخ شنانلو وقالاصوله العى يدى فلان فأخذه م انه فتحه فىالطريق ل مافه ا

لمزم امس والتشرون

ا
ااا

©

2#

ااا

ااال

-

بروى انه لما ابى سويل وءن معه أن يكتب فعنوان كتاب الصاح البسملة وهذا ماصالح
ل زُمْوْولَ ]نمك دالوا كيت باسمك اللهم وهذا ماصاطاعليه حمدن عبداشاهل '
أساعنة +ااكتل؛ مابريدون فهم المؤمئون أن يأنوا ذلك |
مكداؤا را/غنه*اليتن5ه انقازا

 ١وبسبطشوا هم فأنزل الله السكينة عاهمفتوقروا وحلموا مع ان اصل الصلح إيكن فنده !١
محل مالنقبول اول الامرعلى ماسبق فىاول السورة مفصلا © وألزمهم كلةالتقوى»

اى كلةالشهادة حتى قالوها وهذا الزام الكرم واللطفلاالزام اكلرااه والعنف واضيفت
وصفاللههذه الاءة بالمتقين فى مواضع رم اردان العظم باعتبار هذه الكلمة وبسمالله

الرحمن الرحيم وتمدرسولالله شمعنار هذه الامةوخواصها اختارهالهم وصارالمشركون

على هذا وألزمهم كلةاهل التقوى وه العهد الواقع ففضمن الصلح ومعنى الزامهااياهم ١
فللفظة الواحدةويرادما /
تشيتهم علا وعلى الوفاء ما قال اهل العربية التكلمة قد؟_تعمل ا

الكلام الكثير الذى ارتبط بعضه عض فصار ككلمة كواتحسدمةيته,القصيدة بأسرها ظ
كلة ومنة سال كلةالشهادة قال الرضى وقد تطلق الكلمة محازا على القصدة واطملة شَال
كلة شاعى وقال تعالبى وتمت كلة ررك والكلمةعنداهل العربية مشتقةمنالكلم منىالجر ح
وذلك لتاثيرها فىالافوس وعند الحققن عبارةعن الارواح والذوات الحردة عن الموادوالزمان

والمكان لكون وُحَودَهًا #كللمة“كن فيعالم الام اطلاقا لاسم السب على المسبب والدليل

على ذلك قوله تعالى انما المح عسى بن عمسم رسول الله وكلته القاها الى مني والمراد

بكلدة التقوى ههنا حقيقة التقوى وماهيتها فانالحقبقة منحيث هى محردة عناللوا <ق
المادية والتشخصات لله تعالى الزم المؤمنين حقيقة التقوى لنالوا بها قوة اليقين والتحرد
التام وصفاء الفطرة الاصلية  8وكانوا أحق ها ه متصفين عزيد استحقاق لهافى سابق
حكم.ه وقدم علمهعلىان صيغة التفضيل للزيادة مطلقا وقبلاحق امن الكفار #لإواهلها 
عط نيزا الملتتأهل "لهنا 'عتداللة“والختص انان حل لزَل"واغلذى تانشك
البه قبل ان الذين كانوا قبلنا لاعكن لاحد مهم انشول لاالهالاالله فىاليوم والليلةالامية

واحدة لايستطيع ان" شوالهاً 1كن من ذلك وكان قائلهاعد نهااصونه حتى ينقطع النفس

القاس بركتها وفضلها وجعلاللهلهذ الامة أن شولوها متى شاوًا وعوقوله وألزمهم كلة
التقوى وكانوا أحقى بهامن الام السالفةوقال مجاهد ثلاث لانححين عانلرب ١ال2هالااللهمن
قاب هؤمن ودعوة الوالدءن ودعوة المظلوم كافى كشف الاسرار ( وفى المثتوى )
بحرو حدانات جفت وزوج نيبت

6٠

كوه وماهشغيرهوجبيست

اى محال واى محال اشراك او

.

دورازان دريا وهو ج باك او

| 9وكان الله بكل شى ثعلما 6ه بايغ العلىبكلثى'منشانه ان ستعلقنة العل قعل

كد

ف(سوفه )

 6-2انع

جه + 44
اعدف للتعميم والمالحة  0ا 0

 1فىرحمهته  3تاق عابدل علدا لوا 2

| كأنة فق غقيه لكن اكنيااء مهمليدخل يذلك الكف"المؤدى الى الفتيح

رحمته الواسعة سما  +من  0ه وهم المؤمنون فكاناهنمواخارجين م

|

الدسوية ا

البى من حمامها الا'من مستضعفين نحت ابدى الكفرة واما راحلمةالاخروية فهموان كانوا |

غير حروههن منها بالكلية لكنم كانوا قاصر ين فىاقامة ماسم العبدادة كشن تويقهم
لاقامتها على الوجه الاتم ادخال لهم فى الرحمة الاخروية  8اوآزيلوا #ه الضمير للفرشين

اى لونفرقوا وميز بعضهم مبنعض منزذاله بزلله فرقهوزيلته فعزيل اى فرقتهفتفر0
الذين كفروا هنهم عذابا العاو بقتل مقاتليهم وسى ذرار هم واعلة مستاشةمقررة لماقبلها |
وفى :ا-لياةاشاريان اجداهاان مخانصية النفس :أن تصد وجهالطالب عنالله تعالىوتشوب| ,
الخيرات والصدقات التى ستقرب ما الىالله بالرياء والسمعة والعحب اتلبالغ محل الصدق
والاخلاص والقبول والثانية ان استبقاء النفوس لاستخلاص الارواح وقواها معان بعض

صفات النفس قابلة للفيضالالهى فيلزءالحذر منافساد استعدادهالق.ولالفيض وعندالتزكة ١
فصفة لايصلالاقلعها كالكير والشره والحسد والقدوصفة تصلحللتبديل كاليخل بالسخاوة
والحرص بالقناعة والغضب الحم والمانة بالشحاعة والشبوة بالنحبة قالاليقلى انظر شكففقَة

/

5ف حرسم انبا
اللهعلى امو منين الذينبراقبون اللهفىاس دارو الغبماءؤرضون سازيه ك

وكفف اخفاهم يسره عن صدمات قهره وكيف .جعلهم فى كنفه حتى لايطلعليهم <1
وكيف يدفع بكرتهم البلاء عن غيرهم فعلى المؤمنمراءاتمم فىجحميع الزمان بد م
الى الله المنان فانهم وسائل الله الخفية

/

وجا سترافزرو [إترادة منرم :عه ميات دراك ايونرفو كفت
مان6صوب باذكعرلى المفعولية اى اذكر وقت جعل.الكفرين
اذجعل الذين كفرو
بعى اغلل رمكة ف فىقلوهم امية يهاى الانفة والتكير فعياة ير من كذا حية.اذاائفب
مئه وفىالمفردات عبرء  9الغضية اذا ثارت وكثرت بالمية هال حميت عفللىان

|

عضيت عليه انهى وذلك الانفىالغضب.نور اندم القاب وحرارته وغليانه والخار 5

امامتعلق باللعل علزانهعسلالالقاءاومحذوف وهومتيول ناعل اندكدق التصبيراى حعاونها ا

ناته راسخة فى قلوهم لةالججراهلية 6ه بدل من امية الى حميةالملة الماهلية وهىماكانت

قبل البعثة اوالمية الناشئة منالماهلية التى تمنع اذعان الحق قال الزهرى حميهم اشهم من
رلسنىالة والاستفتاح سماد الرحمن الرحم اومنعهم ممدنخول مكة وقال
باقارالر ل
ال
مقائل قال اهل مكة قدقتلو اءناءنا واخواننا ثم يدخاون علينافتتحدث العرب انهم دخلوا
علنا على 2

انفنا واللات رالا 1ل وحتارن عامتافهده حمة الهاهلية دخا ده

حيسرن
فأنزل الله سكينته علىرسوله وعلىالمؤمنين  4عططف علىجعل والمراد نذ ك
أ

صنيع الرسول والمؤمين سشوفيق الله تعالى وسو ء صخيام اكور اى قزل الله علهم الشات 0

والوقار فلميلحقى مم مالحقالكفار قصاحوشم ووضوارآن يكتت,الكتان على مالرادوا ||
روح الببان 
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وت|جدئ وجدية وعو يختصعاتهدى نايت تغريالاف تال منالتاءايخروالوسعل بترة
واعلاهيدنة هالاهد لهواهديتّاللهوحو زتشديدالاءفكون جع هدية (مع(كوفا) حال هن

االكمفسيحد لانوحيس فسه
فعا
الهدى اى محبوسا َال عكفتهعن كذا اذا حيسته ومنه ال
ان سلغمحله بدل اشمال من الهدى اومنضوب بنع الخافض اى محبوسا من أن |:

بلغ مكانه الذى بحل فيه نحره اى ميب فالمحل اسم للمكان الذى حر فيه الهدى فهومن |
الحاول:لامن الحل.الذئ هوضه,الخزمة -قال فى:المفردات الخالد ,خلولا؛وجْت اذازه
وحللت .تزلت.هن

حل الاحمال عنداللزول م جرد استعماله للنزول وامحلة مكانالنزولانهى ١

ويه استدل ابوحيفة على ان المحصر محل هديه الحرم فان عض الحديدة كان من الحرم |
قل فى بحر العلومم الحدبية طرف الحرم على تسعة اءيال من مكة وروى ان خيامه عليه
السلام كانت فى الحل ومصلاه فىالحرم وهناك محرت هداياه عهلايلسلام وهى سبعون بدنة |
والمراد صدها عن محلها المعهود افا هومنى للحاج وعندالصفا للمعتمر وعندالشافى |
لاختص دمالا حصار بالحرم فبحوز ان بذعم فىالموضع الذى احصرقيه  .بدن تعالى استحقاق ا

كفا امكة للعقوبة انثلاثة شيا كف هم فىانفسهم وصدالمؤمنين عن اام عمرتمهم وصدهدهم :

عن بلوغ المحل فهم معهذه الافعال القبيحة كانوايستحقون أن الوا اوبشتلوا انلماتعالى ,
كف ايدى كل فريق عن صاحبه محافظة على مافىمكة منالمؤمنينالستضعفين لخرجوا |
بجا إخولبودهها:عل :واج الأيكون فبه ايذاء فههنا من المؤمنين والمؤمنات م قال تعالى |

 9ولولا رجال مؤمنون وناء مؤمنات +تعلموهم 6ه لمتعرفوهم بأعباهم لاختلاطهم وهو |
صفةالرجال ونساء حميعا وكانوا بمكة واهسمنانوسبعون نفسايكتمون اعانهمف أنتطأوهم 6#
بدل اشمال هنهم اومن الضميرالمنصوب فىتعلموهم اى أنوقعوا مهم وتهلكوم فان الوط |
عمارة عن الاشاع والاهلاك والابادة على طريق بكر المازوم وارادةاللازم لانالوطانحخت |

مىضراى خذهم اخذا ١
الاقدام مستلزم للاهلاك ومنه قوله عايهالسلام اللهم اشددوطاءك عل

شديد :اوفىالمةفردات اى ذللهم ووطئ” اعينأانةاناكنانة تعالوجامعة صار كا'تصر مم لاعرف |

ع6لهة من |
فرة
قفتصبكم منهم#هاى من جهنهم معطوف على قوله اتطنأوهم ف«قمع
عله

اذا عراه ودهاه

عايكر ههولشقى عليه وفى المفردات

العراوب

الذى يعرالدن اى

يعترضا ومنه قبل للمضرة معرة تشيمابالعر الذى هوا رب والمعنى ٠شقةومكروه كوجوب
الدية او الك فارة شتلهم و سكل علهم وتعيير الكقارو سوء حالهم والاثم بالتقصيرفى |
البحث عنم قال سعدى المفتى قلتف المذهب الفى لأتبلزمستل مثلهدشى ٠انلديةوالكفارة |

وماذ كره الزتخشرى لانوافق مذهه انهى وول بعضهم اوجب الله على قاتل المؤمن فى |
داارت اذالم يعلم اعانه الكفارة فقالتعالى فانكان قمونم عدولكم وهومؤمن فتحرير |

رقبة مؤمئة ف بغير عر  6متعلق بأن تطأوهم الى غير علمين مهم فيصيكم بذلك مكروء |
لا كف ابديكم عنهم وفى هذا الحذف دليل على شدة غضب الله تعالى عكلفىار مكة |
كأنه قبل لولاحق المؤمنين موجود لفعل م مالابدخل نتاحلوصف والقياس ساءعلى ان |

سورة افج_
 5نب »©#
فورحته يه متعلق ادل علاط ابد دوت
الحذف اتعمم ولاك 5ا
كأنه قل عقبه لكن كفها عنم ليدخل بذلك الكنف المؤدى الى الفتح بلا محذور فى
| رحمته الواسعة شَسميها م من يشاء 6ه وهم المؤمنون فناهوماكخاارجين هنالرحمةالدنيوية |
التى من حملا الا'من مستضعفين نحت ابدى الكفرة واما الرحمةالاخروية فهموانكلنوا |
غير محرومين منها بالكاية لكنهم كانوا قاصربن فىاقامة ماسم العبادة كاشنى فتوفيقهم ١
لافاءتها على الوجه الاتم ادخال لهم فى الرحمة الاخروية  8اوازيلوا #ه الضمير للفرشّين |
اى لوتشفرقوا وكيز بعضوم مبنعض مزناله بزيله فرقهوزيلته فزيل اى فرقتهفتفرق #لولعةسنا ا

الذين كفروا منهم عذابا العابه بقتل مقاتلهم وسبى ذرارهم والخلة مستأشةهقررة لماقملها أ

وفى ايلةااشارنان احداهاان منخاصية النفس أن تصد وجهالطالب عنالله تعالىوتشوب
الخيرات والصدقات التى قرب مهاااللىله بالرياء والسمعة والعحب اثلابلغ محل الصدق

والاخلاص والقبول والثانية ان استبقاء النفوس لاستتخلاص الارواح وقواها معان بعض
صفات النفس قابلة للفيضالالهى فبازمالحذر منافساد استعدادهالقيو اللفيض وعندالتزكية
فصفة لايصلحالاقلعها كالكبر والششره والحسد وال+تدوصفة تصلحللتديل كإيدرر لحارقا
والكحرص بالقناعة والغضب

الحم والحانة بالشحاعة والشهوة بالنحبة قال أمقلىانلظركن

ين الذين برافبوناللهؤئىالسمر اءوالغنواءؤرضون
اللهعلى او م ن
واكقنه اخفاهم إسمره عن صدمات

قهره وك

اانه"دب

جعاهم ف 7000

جررسهم

حى

شفقة

ا

ناخط رات
هن

ٌ

لايطلع عليوم أاحتد

وكنف يدفع ببركتهم البلاء عن غيرهم فعلى المؤمنمراءاتهم فىجميع الزمان والتوسل بهم ١
الى الله المنان فائهم وسائل الله الخفية
خود سرفرو اا

الا

.٠

د اذجعل الذين كفر وا  3منصوب باذ 5دعل

نه ملستردر بير اورةة كت
المفعولة أى اف كن وقت حدمال الكافرين

اخ اعك رمكة ص 8فىتلومم الةبهيهاى الاشة وكير فعيلة من 2
مله وفىالمفرداث عبرعن 0
عضيت عله انمق وذلك

من كذا حهة اذاائف

|

الغضيية اذا ثارات و تر باخفية َال حمبت على فلان اى

لانفى الغضب توراندم القاب وحراريه

وعليانه والخار واخوور

ا

امامتعلق باعل على|نهمعنى الالقاء اومحذوف وهومؤعول نان على انهكعنى التصميراى جعلوها ا

ناته راسخة فى قلومم هل حميةالجاهلية 6ه بدل منالي الى ةحاليملة الماهلية وهىماكانت /
قل البعثة اواحمة الناغئة من الجاهلية الىكنع  0اق قال الزهصرى يهم اشهم من

رلسنىالة والاستفتاح سمال الرحمن الرح0
لل
باقارار
ال

نخول همكة وقال
د

مقائل قال اهل مكة قدقتلو اءناءنا واخواننا ثم يدخلون علينافتتحدث العرب انهم دخلوا |
علينا على رغم انفنا واللات والعزى لابدخلون علءئافهذه جيةة الجاهلية القّدخات فىقلو مم

ع حل وزلراد فىكر خين "0

ف
ا#
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صكيام الكفرة اى فأنزل الله علهم الثنات

ورضوا

ل ١25

يي حا

ناسع ©
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يل|
2510قر

و
ظجدى
 00مختص مايهيدى7

الاق المىناليامبشرشاةو اوسطهقرة

ْ.
يتاللهوحو زتشديدالياءفيكون جع هدية ((معكوفا) حال هن
اشَا
هد
لواعل
هلا
هاءي
ودنة
د
الهدى اى محبوسا شال كته عن كذا اذا حيسته وهاه ال
فعا
االكمفسيحد لانهحيس نفسه

ان سلغ حله  #بدل اشمال هن الهدى اومنضوب بزع الخافض اى بحبوسا من |
سلغ مكانه الذى محل فيه نحره اى مجحب فاحل اسمللمكان الذى حرافليههدى فهومن |
الحلول 2

,الل الذئى هوضد

وحللت نزلت.هن

له قال فى 0

حلالدن حلولا وجب اداؤء ا

خل .الاحمال عندالتزول م جرد استعماله للتزول والحلة مكانالنزولالتهى :ا

وه استدل ابوحدفة على ان المحصر محل هديه الحرم فان يعض الحديدة كان من الحرم

قل فى بحر العلومم الحديبية طرف الخرم على تسعة اءيال من مكة وروى ان خيامه عليه
السلام كانت فى الحل ومصلاه فىالخرم وهناك محرت هداياه عليهالسلام وسهىبعون بدنة
والمراد صدها عن محلها المعهودالذى هومنى للحاجٍ وعندالصفا للمعتمر وعندالشامى |:

لامختص دمالاحصار بالحرم فبحوز أن بذع فاللواضمالنائاحصرفيه ٠ تال ايفشقاق .ا
كقاريافكة للعقووبة نشلاثةاشياء كفرمن فى |نفسوم وصدالمؤ مين عناعام مر مم وصا د هديهم

عه الافعال القببحة كانوايستحقون أن شّاتلوا اوشَتلوا اانلهاتعالى ١
مذ
عن باوغ الحل فهم ه

كف ابدى كل فريق عن صاحبه محافظة على مافىمكة منالمؤمنينالمستضعفان ليخرجوا |
مها اويدخلوها على و+ء لابكون فيه ايذاء هنفيها من المؤمنين والمؤمنات كاقال تعالى 
واولا رجال مؤمنون وناء مؤمنات تعلموهم  6لمتعرفوم بأعيامهم لاختلاطهم وهو |
صفةالرجال ونساء حميعا وكانوا مكة وهم اننانو سبعون نفسايكتمون اعانهم  9أنتطأوهم 6ه

بدل اشهال هنهم اومن الضميرالمتصوب فتعلموهم اى اتوقعوا هم وتملكوهم فان الوطأ ,
عبارة اعلناشَاع والاهلاك والابادة على طريق ذكر الملزوم وارادةاللازم لنالوطأنحت |
ضراى خذهم اخذا ْ
الاقدام مستلزم للاهلاك ومئه قوله عايهالسلام اللهم اشددوذاءك عملى

شديد :اوفىالمفردات اى ذللهم وطن 1ارهكان اعلمنجامعة كصااارتصر م لاعرف |
ف قتصببككممنهم  #اى من جهتهم معطوف على قوله ان تطأوهم ف معرة 4همفعلة من
عله اذزاان ودهاه عايكرهه ويشق عله وفى المفردات العرالحزب الذى يعرالدن اى

يعترضه ومنه قبل للمضرة معرة تشبمابالعر الذى هواطربوالمعنى ٠شقةومكروه كوجوب
اللذة داو الكئارة قتلهم والتأسد عليهم وتعيير الكفارو سوء حالهم والاثم باتقصيرفى |

البحث عنهم قال سعدى المفى قلتف المذهب الى لازم شتل مثلهثى ٠انلديةوالكفارة |
وماذ كره الزمخشرى لانوافق مذهبه انهى ول بعضهم اوجب الله على قاتل المؤمن فى
دارالحرب اذالم عل اماه الكفارة فقالتعالى فانكان مقنوم عدولكم و«دو هومن فتحر بر ْ
رقة مومه

بعر عم  6متعلق َأ تطأو هم اق عبر عالمين مم فيصيكم بدلك دو

كفك يديككمعنهم وفى هذا الحذف دليل على شدة غضت الله تعالى علاكفا ككس

 125قآلى لابح المؤمنين امؤيجؤد.لفيل 22اسن نحتالوصف والعيسم سناءاعلى أن |
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سورة الفتح

| وامةا لحن موؤاضواع هتاه ذوطالة وان و عسل لكيه واكثارجهاؤفواقهابوامئد ثلاتهاثةة |

وستون صما لكل جى هن احبياءالعرب صم وكانهبل اعظم الاصنام وكان:نعقيق الجىاب
الببت منجهة بابهوهوالا ن مطرو حنحتبابٍاللام القدسم يطأء الناس الى بومالقيامةلقول
ابيسفيان بوماحد مفتخرا بذلك اعلهبلاعل هبلوذلكلان هناعنهالاس اذلهالله خاءعليه

السلام ومعه قضيب عل يهووىبهالى كل صم منهمفيدر لوجههوكان بشولجاءالحق وزهق

الناطل انالباطل كان زهوقا وامعايا رضىالله عنه فصعد الكعة وكسر مافوقها ودخل
عليهالسلام الكعبة مدان ارسل بلالاالى عنانن ابى طلحة يأنى يمفتاح الكعبة فدخلها
عالليسهلام وردكلىعتين ودعافىنواحها كلهاوكانق الكمية ضور كثيرة حتى صورةابراهم
واسمعيل مووصصورالملائكة فأص عليهالسلام عمررضىاللعنه فحاها كلهاوكانت الكعية
بتّالاصنام الفسنة ثصمارت مسحد اهلى الاسلامالف سنة خرى وكانت تشكوالىت اعلالهلى
ممافعلهالناس هانلشرك حي اتجزالته وعدهلها وه اشارة اكلسىةالقلب فانهاكانت تالا
عنام قوبالالافمتدحادالمللكوتى واعظمالاصنام الوجود (قالالشيخ المغربى)
بودوجود مغربى لاتومناتاويود

( وقال الححندى )

ذزن ماشقان
شكان غننتووز اكزرا

.©0

بنستتى جوبود اودرجهمه سومنات نو

«.ىيد .قلنايت  5اكنندهاؤصه عبااتيدت

و(قال )

خادم كعبهيولهب سود
:
مدعى ببست محرمدريار
وجاس رول الله نوم الفتح عاللىصفا بيابع الاس لخاء الكيار والصغار والرجال
والنساء فبايعهم عاللىاسلام ائ عل :قباقة اذلا اله الااهكؤان اذا عد ووسؤالك وعى

سائر الاحكام ودخل الناس فى دين الله افواجا وعفا عله السلام عمنكان مؤذياله منذ
عشرين سنة ودهله بالمغفرة وقال عليهاللام ياالماالاس ازالله حرم مكة بوم حلق
السموات رالارض ونوم خاق الشمس والقمر و وضع هذين الاين فهى حرام الى:وم
القيامة فلاحل لامرى” بومن اللهواليوءالا خر انيسفك فا دماولايعضد فيهاشجرة لمحل

لاحدقلى ولن نحل لاحديكون بعدى ولاتحللىالاهذءالاعة اى من صبيحة نوم الفتح |
الىالعصر غضما عالهىلها الاقدرجعت 'حرمتها اليوم كرمتهابالامس فالغ الشاهدمتكم الغائب

واقام بعكة بمدفتحها تسعةعششر اوعانية عشربوما سّصر الصلاة فىمدة اقاءة ثم خرج الا
0
60
به
هوازن وشّف كام وولى امي مكّة عتان بناسيدرضواللهعله وعجمره احدى وعشرون

سن0ه0

| وام دان يصب بالناس وهواول امير دلى ىك يعدالفتح جماعة الك معاد بن جيل رخى الله عنه

| معه معلما للناس السخن والفقه ويه ببتالاستخلاف وعليهالعفل الى بومنا هذاافان النى اا
سعث رفع الجهل وقس عليه اولى جعاناانّوايا ©من الوراثين جؤوهم6ه اى فر

#الذين كفرو ا

وصدوك عنالمسحد الحرام #اى معنوكغنان تطوفوابهظوالهدى»ه اىوصدوا الهدىووهو
بالنصب عطف على الضمير المنصوب فىصدو؟ والهدى بتكن الدال جمع عَدانة) كجمل  3عراد

© © 0ه>»

الزغاكإدش والعشرون

د|
قال
ااصذابحت فائتى به قلما اتىبه عرض الىاعلليسهلام :عا ال"انالافتؤقففق
ا|لمورخلك ف
ظالعاس له ويحك أسلم و اشبدان لا:لهالا الله وان كدارسوك الله فل اضرب

عنقك و٠هداه

و
نلها
ات] د
الله فشهد شبادة لو فأسل نم قال يارسولالل اهزابيك"ال اعزلت قوق فيكن
ان فال العبان باوكتوال “اسان

نقينا؛وأأغلق كاتا فهو
أنك
مقمال عليهاللام نمم

اباسفيان بحب الفخر فاجعل لدشا قال نع:منمندخل دارالى لكان فهو امن ومن

دخل

المسحد فهو  5وهن اغلقباءهفهو امن وه نال سلاحه فهو ان وهخ "داح داز حكيم نَ

حزام وهو هن اشراف قريش فىاطاهلية والاسلام فهو انوعد ايم لاأبىروحة
الذى اخى بد:دو بين بلال رضى اللهعنه لو 1واصه انننادى من دحلل منت.لو  1ابىرومحةه فهو

امن وذلك 'نوسعةللامان اضيق المسحدودارافىسفيان واستثنى عليهاللام حماعة املننساء
والرجالام شَتلهم وان وجدوا متعلقين بسأتار الكعبةمنهم اوبننجخوطهللانالكعية لاتعيذ
ن اقافة حدواجب وكانو اطفاة مردة مؤذن لرول الله عليه لسلام اشذ
عاصياولامنع م |
وقال علبهالسلام للعياس احيس اباسفيان فى مضرق

الاذى فعفا حمن امن وقتل هانصر

الوادى حتتم بره جنوداللهفيراهنافأول من ص خالدبن اللويدفىنى سايممصخ را#قبيلة بعدقييلة,إراياتهم

حتىمس رسول الله ومعهالمهاجرون والاتصارو مر رذوالله عنه قول رويدا <تى يلحق

اولكم آخر ككقالابوسفيان سبحانالله ياعباس من هؤّلاء فقالهذارسولالله فىالانصار
منه واعطيت لابه قبس وكان مندهاةالعربٍ واهل

علىم سنععدمادة معهالراية 6ل

الاق :والمكينةة فالحر بمع النجدة 5وادمالةوكان المهاحر ون.-عمائةو معهمثلاماثةفرسكان
الأنطلاازد ارائلة» ا كلافك ومعهم حموائة فرس .فقال ادو ميان ل

حد مؤلاء قبل ولا |

طاقة وقال ياعناس لقد اصح ملك ابن اليك اليوم عظما فقال العراس انها النبوة وعاله

١

السلام خالدبنالوليدان بدخل مع حمل قمانئل العرب مانسفل موقكاةللاتقائلوا الامن

| قاتلكم وحمع قريش ناسابالندمةليقاتلوا ولمالقيهم خالدمنعوه الدخول ورهوميالدال فصاح خالد
فىاحا به فقتلمنقتل وام زم منلمشتل <
خىاولددلالى بابالم
اسحد
لو
سقال
لعل
اهم

فاىذلليكوم

المدمت وهر ,حصداحتتوافونىبالصفاود خل عله السلاممكةوهو را كبعل نىاقت»القصو]ا.ص د فأ
اسامة م

َ وامامعةوعنٌم

ا انسب عقام المعرف

ا

واضعا

بومالاننين معما لعمامةسود أموقيل غيرذلاك والاول

24

منفتح|للهمكةو"كر ةالمامين  2قالاللهم انالء

دخل رسولالله نوم الفتيم متككث اد كاحي
هَراٌسورةالفتح

حاءاليت
حى ح

وطاف

عالمر حلهبواضكااللة تعالى حن

1

راض

ار الآ خرة وعنْعائشة رضىالله عنما

اك
دا ميال بال كوا حفلاق الول ي

نهسيعا على ر احلته

وحمد

5

مكلية

اخذزمامهاوار اع

الححر مححن قدا وشؤالئطا المعو جة ولميطف ماشيا اتعاءم انالك الطواف وصسلى
| عاالعام بالمقام ركتين

وهو نومئذ لاصقبالكعبة فىجانت ا

ار

الى للخل المعروف

ا نعقام ابراهم والظهران عقاما براعم وهو المحرالذىالغم شل اقلم اراه02
لشفت

قفدكى  02كا

فت

لحجر /
ك
ل ذلا
حل
خ
الابنائ * 3فقد ومقام اإراهم الن م
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سين
1غفى به
يت

سورة ااتفخ

ومسكين فضر بهفشبحه فثارالشر بينالميين وامدقرشس
خزراعة 0كا ن ا

كرأى
كع لخر عةفبيتوا خزاعةاىانوعم ليلاعلى غَفلة فقتلواءهمعشرين وميكنذل ب
تى يزوجئ ميد انهارأت رؤيا كزهتها
ند
نان ريسن قريش وعند مبااغه الجرفك ج
زات دما اقيل٠نالححدون إلى حّ و قف بالخندمة بالخاءالعحمة جل بمكةولحو نبالحاءالمهلة

جمبعلاةمكة وقالوالله لغزوءا مخدفكر:القومذلك وخرج تمروبن-ال الخزاعى حتى قدم

المدينة وقصعلى رسولالله القصة فقال عليهالسلام نصرت ياجمروبن سالمجودمعتعينا رسول
الله وكان سول خزاعة منى وانا مهم قالت_غائضة :رض

ت يش
راى
خئيقر
اللدرعنها ازر

عض
.عل

العهدالذى ينك وهم فقال علهااسلام سقضون العيئّد الام بر بده اللهفقلت خيرقال خير

| ,ولمالوندمتتة قرش علا اعلضعهدارملوا اليد ليشد العقد ويزيد فىالمدة فقال عليه
همل ذلك هن ابى سفيان ولااحد من اتحابه فرجع الى
 ١السلام نحن علىمدمنا وصاحنا ول

ْمكة واخير القصة وقالوالله قدابىعلى وقد شعت 0-0فارأءت قوماللك عامهم اطومعهم
أ لردسماونلالله تشاور معابى و

رضىالله عنهما فىالسير املىكة فختى الاصرعءعن

غيرها فقال انوبكرهم قوهك يارسول الله فأشار الى عدم السيرو خضه عمر حيث قال هم

| رأسالكبفرة زعموا الك ساحر وانلك كذاب وذكر لهكلسكواءنوا بقولونه واعالله لا
| نذل.العرب حتى يذل اهل مكة فعندذلك ذكرعاده السلام ان أبابكر كابراهم وكانفىالله
ألين املنلين وان عمركذو ح وكانفىالله اغدمن الحجر وانالامى أمسعرو اشارعليهالسلام
يطلىالسر واعمساً صحاءه لمازوارسل الىاهل اللادية ومن حوله »نالمسلمين فىكل ناحية
شول لهم «نكان يِوّءنبالله واليوم اله خر فلحضررهضان بالمدسة وقلدمماواقالعليهالسلام

اللهم خذالعرون والاخبار منقريشس حتى سغما فىبلادها ثمءضى لسفرء اعشر خلون من
رمضان اوغيرذلك وكانالعسكر عثيرة | لاف فبهمالمهاجرون والانصار جميعاوافطرعلهالسلام
فوهدا السفريالكديد ودوكا مير حل بين فان وقديدا كزيير مصخرا واممبالافطار

وعد

خالفته فى ذلك دصمانا لحرارة الهواء ولما فيه من القَوة على مقاتلة العدو و فى قديد عقد ّ

| عليهاللام الا“لوية والرايات ودفعها للقبائل نم سارحتى مس مر الظهران وهو موضععلى |
| مرجلة فن مكة وقد أعمى الله الاخبار عن قريشس احاية لدعائه فل يعلموا بوصوله وكان
ذلك ':منه عليهالسلام شفقة على فريس حىى لايضنوابالمقائلة وامص عليه السلام احابه فاوقدوا
عشرة

الاف

نى عليه ا
ارو حمل علىالحرس تمربنالخطان ره ىالله عنه وكانالعياس عم اال

ال:سلام قدخر ج قبل ذلك بعياله مساما اىمظهر اللاسلام مهاجرا فلتى رسول الله المنة ْ

له االمىديئة وقالله/
وهو بتقديمالم ميقات اهل الشأم فرجع معهالمى مكة وارسل اهوله

عليهالسلام مجريك ام آخر مجرة كا ان نبوتى آخر نبوة وبعث قريشش اباسفيان سس |
الاخار وقالوا ان لقيت ممدافخذلا منه امانا فاما وصل الىمى الظهران ليلا قال مارايت

كالليلة نبراناقط ولاعسكراهذ كيان عرفة وكان بنه وبين العباس مصادقة فلما لقيهاخذ
| ده ا وذهببه الىرسول اانلدا للاتد يفن اقانالم فلما اناه قال علهالجادة اذهب به ياعياس

0

(الى)

الحز.ادس والعثرون
0

هه 6 4

فا ؟ بإزاالة لامقية كلوقن بك لمانا مقالى رسول اللهباصحابه صلاة /

الخجواف فكمف ليصح ماذكه وقد صح

أن اسلام خالد  5الو[بد  325لعد الحدسة فىالسنة |

الثاهنة اوقبلها انتبى وكذا قال فىانان العمون خالدين الوليد اسل بعد وقعة الحدسة وعن ١
ذخاوتم الدؤت
ابن عباس رضوالله عنهما انالله تعالى اظهر المسامين علهم بالححارة حات

يعنى ان جماعة من اهل مكة خُرءوا نوم الحدسة يرءون الملمين فرماهم المسامون
بالححارة حى

ادخلوهم

عوات

كك

تعالى وهوالذى ا على طريق

فلما كان لق

عالىالوحه للد ور

فىغابة البعد قال

ا

الخصر المتكل اداه على ما هدم من قوله ولو قاتلكم

ا اوهم تمانون رجلا طلعوا على رسول الله «ن قبل التنعم عند صلاة الصبح اياخذوه |
لغتة و ملو ا الاضحاتب فأخذم رسول الله فخلى سديأهم فكون المراد سطن ك 1وادى

| الحدببية لان بعضها من الحرم وفالمفردات اصل البطن الجار عة وهل للجهة الفلى إطن |
ولاحهة العلا ظهر وه شبه بطن لاص ويطن الوادى والنطن  0العرن اعتتارا باهم |

وخذ وكاهل الى شول الفقير لا شك |
كشخض واحد فان كل قدلة منكهعمضو بطن ف
ان وادى الحديبية واقع فىالمهة السغلىمن مكة .لاه فىجانبٍ جدة المروسلة فيكون المراد

بالنطن تملك الجهة لدااخل مكة والمعنى  3تعالى اعل ان الله حوالذى 00
وابديكم عم هن الحدرية الى ص المهة ||-هلى

2

من بعد ان اندر عليم لح

لوقتوه غلك علب بادتنال عل لكان تف 55 +8قال  4قاتلكم الك ود ظ
8كان الله بتمعاملون ٠ 6ن لي وهزمكم |
سارلكف فىالا ية التى تلى هذه و
منيا لتعظم بتهالحرام وصيانة لااهلاسلام للبصيراية
 7اولا طاعة لرسولهوكفكم عثا
عالما لاحق عليه  8ا

ذلك وول بعض العلماء

الفتح ويه استشهد انو جتقه عه لاحل ران مكلة ف

من بعد ان اظفرك علوم نوم |

تو “صللة اما والدؤارة

نزات قبله فملخاااف لانه من الاخبار عن الغيب كقوله انا فتحنالك لم برد عليه منع |
| دلالته عاللىعنوة فقد يكون الظفر عاللىبلد بالصلح وكذلك قالالز محشرى فىاولالورة |
0

الفتتح الظفر بالبلد عنوة اصولحا مرب ابوغير 0-0

احلرعلوم ويدل على انها فتحت عنذوة قوله تعالى ابا فتحنالك فتحا م.ينا لان لفظ الفتح ١

| اذا ورد مطلقا لاشّعالا على مافتح عنوة انتهى ٠ شول الفقير هذا ليس من قبل الفتح |
| المطالق ولودم فالفتمالمطاتى لابدل عايه ولذا قارنه تعالى بالنصرة فسىورة النصر فانالنصر

شتفىالقهارة لاالفتح وقال فى عين المعابى وقد فتحت صلحا عاندلشافى قلا بل علوة

لقوله عايه اللام لاصاه احصدوهم بالسيف حصدا الا اله لميضع از عر
ولاالذراج على اراضها كاهو مذدينا فما شتح عنوةلان .شرك الماك لاقل ١نم ١

| الاسلام |والسيف بعندنا واما سواد الكوفة ارض العحم اننهى وقصة فتح ا
ان الفتح كان ىانوكار مطان الك ا

الي 5 5

لكر و1دل

 222عهد وقع |

| هن جانب قريش وذلك انشخصا من ببىكر مجا رسول الله صلى الله عليه وسلم كام

2

سور ة الفتح

ع 4جه

اسابه نويه فقلت له ازع معاليك فقاللى مى فحىفظ فقات له الثاية والثالثةفقالولايد
قلتولايد فأشار بأصيعيه الى عينى فسقطتا فةللتبالله عليك هنانت فقال انا ابراحمالخواص |

و انما دعا ابرأهم الخواص على اللص بالعمى و دعا ابراههم بن ادهم للذى ضريه بالإنة لان
الخواص شهد من الاص انه لباتوب الابعد العقوبة فرأى العقوبة الح له وابن ادهم

ظيمشهد أنوبة الضارب فعقىوبته فتفضل عليه بالدماءله فتوة منه وكرما صلت البركةواخير
بدعاثه للضارب لغخاءه مستغفرا معتذرافقال له ابراهم الرأس الذى يحتاج الىالاعتذار تر كته
مبلخ يعنى ان و الشرف وكير الرياسة الواقعة فرىأسى حين ك'ث لخ قد اسسئيدلت
عتهوااذع المسكنة والانكسار وها أهمرة فىالناطن فةن اعد ن الاىلخوارى رعمة الله
نث مء ابى :سلهان الدارانى قدس سره فطىريق مكة فسقطت منى السسطيحة اى
قكال

المزاهة فاخبرت ابا سلبان بذلك فقال يإراد الضالة فل البث حت الىزجل قَول هسنقطت
ملة سطيحة فاذا هى سطيحى فأ<نتما فقال انو سامان حسبت ان يتركنا بلا ماويااحمد

فمشينا قليلا وكان برد شديد وعلينا الفراء فرأنا رجلا عليه طمران رثان وهويثر شعفقال
له تعالى انامىها
لاق
له انو سامان نواس.ك عض ماعلينا فال ار والبرد لقان هانخ
ا رامزم ين وانا اسير فيهذه اليادية مذ ثلاثين دئة ماارتعدت ولاانتفضت

للقدت مذاق رد ته ,فىه .بشت كرم
لنت فك قز عع المع واثلنتى ا
بعشق ينلد ٠ ناز سور ومنت سلحاب ع“ىكنيد

اذاواق أنشير الى وي ودع الزهد

وصحيح وتستريم الى ااثروم فُضى ابو سلمان وقال ليعمرفنى
جد اابرد يادارانى تك ت
غيره قلى فهىذه المكاية ما معناه انه لما حققى الله شين الى سلمان فى ردال_طيحة صانه
 2العحب  0ل من حال هذا الرحجل حتى صغر فى عليه ل 0

تلك سزة الله

افوىليائه يصونمم من ملاحظة الاحمال ويصغر فاعىينهم ميصافولهم مالناحوال ويتصرهم

فى يذكية نفوسهم عن سفساف الاخلاق رضوالله عنهم ونفمنا موهسملك ينا مسالك هطمهم

انه هوالكرم المحسان و8هوا الذى كف ابدهم » اى ايدى كفار مكة ع«لكم »#
اى بحامناهم على الفرار كم معكارة عددهم وكونهم فبلىادعم يصددالذنب اعهنلييم

واولادهم وظابديكم عنهم  #بان حملكم على الرجوع علهم روكهم بظبطن مكة #

9لهم » وبالفارسية
ظ اي فداىخلها ل من بعد ان اظفرك ه اجىملكم ظافرين غالبين ع
بس ازا نكه ظفر داد شمار او غالب ساخت ٠ معاالنعادة المستمرة فيمن ظفر إعدوه
أن لآنت كليل يمتأضلة :والظفنإلفوز:واضله :من اظفر 'اى نكت .ظفره:وذلك ان عكرزمة
بانلى جهل خرج فحمىسمائة الحىدببية فبعث رسول اللهعليهالسلام خالد ابلنوليد على

جلد ومماء بومئذ سيف الله فهزمهم حتى ادخلهم حيطان مكة ثم عاد ذكره الطبرانى
| وابن الى حاتم تففىسيرمهما قال سعدى المفتى ليمصح هذا والمذكور فىكتب السبروغيرها

اهئفقىى فارس |
مانلصحاح ان خااللدوبلنيد كان بوم الحديبية طليعةللمشركين ارمسلو
لىه
يف
خنا
ْ فد

<تّى نظر الى اصحماب رسول الله وأمص رسول الله عياد بن بشر رضى الله عله

: 4 8+.مه

الجزءالسادس والعشرون

بالتزاففبشاا حم مننالءاقنوكإو! عايتلان اقمم السلمون قتلونمووتجأمرأوةبع اوقلا
اعهزم القوم عنكر عضوم بأوطاس فيعث الى عايه السسلام ف نارهم ابا عامس الاشعرى

رضى الله عنه و رجع ردول :الخال ممسسكرة ه
اشنى»فى المسامتن :س3ول يتقائدلي قرحل
خالد نالنولد .خى :دل غده فوجده قد اسند:الى مؤخرة رحله لانه اشّل :بالمراحة فتفل

| عليه السلام فى جرحه فبرى” وام عليه اللام بالى والغنائم ان لمجمع شمع ذلك كله

| واخذوه الى الجعرانة بالكسر والعين المهملة .وضع بين مكة والطائف سمىبريطة بنت
سعد وكانت تلقب بالعرانة وه المرادة فقىوله تعالى ولانكو نوا كال سّضت غلنها وكان
ا الى ان انصرف ردول الله هن غروة الطائف ثم لما اناها قم تلك الغنائم وكان السى

ستة .الاف رأس والابل اربعة وعشيرين الفا والغم ١كثر من اربعين الفا والفضة اربعة
الاف او قة واحرم هالنعرانة بعمرة بعد ان اقام ها ثاث عثسرة ليلة وقال اعتمر هنها
سبعون نبا وقد اعتمر عليه السلام بعد الحجرة اربع عمر اولاها جمرة الحدبية والثانية
عمرة القضضاء من العام المقبل والثالثة حمرة المعرانة والرابءة عمرته عليه السلام مع محة
الوداع .وباقى البدان فغىزوة حنين وما ستصل بها قد ع فىاواثل التوبة عند قوله لقد

ار الله ا 1هقولوقاتلكم الذبن كفروا » اغامكة ولميصالموك وقبللى حلفاء خبر
اهزموا ولم يكن قتال وبالفارسية هى ابنه بر
هن نى اسد وغطفان اهوفاوالادبار  #اى لنم

كودانيدتي" نشعهارارل ركليك يلعف للزواغت» اكريكابةئ ب وفان تفلي الاويازءا كنار عن ل
4ذخرارام
وكذا فىالفارسية م قال :.ان نه من بامشكهوؤلز_ جنك لت ابعلديعة مرؤانقرافةقرنةالغىه

خلاف القبل كالظهر والخاف  8ثملا محدون وليايه بحرسهم فل ولا نصيرا  #4متصسرهم
| #اسلة الله الوإقدا داك _مرقيك  0اى اتن الله علءة اانه سنة قدعة فيدن خلا ومضى

| مالناثم وهوقولهل”اغلين انا ورسلى فسنةاللهمصدر مو كد لفعله المحذوف و
8ا
لسنة الله ديلا  #اى تغبيرا سسقلى الغلبة من الانسياء الى عبرهم ٠

محالست وان دوستءيدازوتر ابت هوا وكا وازواضث طإشارنز ك1ي2ن3:
هرجه در ازل «قررشده لا محاله كان خواهد شد ودست تصرف هيحكس رمٌمتغيير

وشديل ترصفجات إن وا وكنينا
تغير محكم ازلى راء نايد ٠
 1دار امك ودش تكنحد ٠

تبديل شرمان قضاكار ندارد
باسر قدر حون وحرا كارندارد

وفىالا ية اشارة الى مقانية النفوس المتمردة فالله تعالى ناصر السالكين .على قتال النفوس
وقد قادلرنصرة

فىالازل فلاتدديل لها الى الايد فالمتصور هن نصره الله والمقهور من

 .قهره الله و نصرةاللهعالنىواع شنها نصرة" افلىظالم فعن بعضهم كنافى المدينة شكلم
| فبىعض الاوقات فىااتال
تله تعالى المما على اوليانه وكان رجل ضرير بالقرب هنا يسمع
| ما نقول«فتقدء .الينا اوقال.أندت ا اعلموا اكناهزلى عيال ا
وطفال فذرجت الى
البقيع احتظب ,فزاريك:ابل علنه َع كان قله فىاصبعهفتوهمتانه 'ناله فقصدت:ان
|لوكا

كس

اسه

.

---
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( ٠اسله)

سورة الفتح
<2 > 4١
القتال قبل ذلك ازيادة ترغيهم فها بعَال جال القوم جولة انكشفوا ثكمروا ق©داحاط
الله مها به صفة اخرى لاخرى مفيدة لسهولة تأنيها بالنسية الى قدرته تعالى بعد بان

صعوبة مثالها بالنخار الى قدرتهم اى قد قدرالله علها واستولى واظهرم علبهاوقبل -فظها
علكم لفتحكم ومنعها منغيرك يعنى حميع فتوح المسامين قال ابن عباس رضىالله عبمما
ومنه فتح قلطلطنة ورومة وعمورية ومد ان فارس والروم والشام اما قسطاطينية
فشهورة وه الا"ن داراللطة للسلاطين العئانية واما رومية وغَال لها زومية الكيرى
ا دينة عظيمة_من مدن الروم مثل قسطنطنية واماعمورية شح العين المهملة وضم الممم

المغذدة اوبالن]ءفقد:قال:الاماء:آلنافى فالمزء ١ عى'الى يسما اهل الروم انكوزية وى

| هدنيةكبيرةكانت هقر ملوكهم فتحها المعتصم بالله قال الراغبالاحاطة على وجهين احدهما
فىالاجسام نحو احطت بكان كذا وتستعمل فىالحفظ نحو كان الله بل شى' محيطا اى
| حافظا له فججيع جهاته وتستعمل فالمنغ نمو الاان بحاط بكم اى الا ان عنعوا والثانى
 ٠فىالعل نحو أحاط بكل ثشى” علما فالا حاطة بالثى' علما هو ان يعم وجوده وجنه وقدره
أ واكفخموغضنه المقصودبه وباجاده وماتكون نهومنه وذلكايس يكو نالاله وقال بلكذبوا

يعالم محبطوا بعلمه فنى عنهم ذلك  8#وكانالله علىكل ثى” قديرا يه لانقدرته تعالذانية
لاختص

ل

دون

و

اق مأمهية عنده

غير متحاوزة

عه

لان علها لاق

فتاهل

ل عل

ان المغازى غزوة حنين وهو اسم موضع قريب منالطائف وال لها لغزوة حنينغنوة
|هوازن وسَال لها غنوة اوطاس باسم الموضع الذى كانت به الواقعة فاىخر الامس وسبها
انهلمافتاللهعلى رسوله مكة 'طاعت له قبائل العرب الا هو ازن ونُقهًا فاناهلهما كانوا
طءة

اده

فاجتمعوا

الى حنين ولما وصل

خبر ثم الى رسو لالله عليه السلام

سم وَل

تلك غنيمة المسلمين غدا انشاءالله تعالى فأجع على السير الى هوازن وخرج فىالى عشر
الفا فلما قربوا محنل العدو صفهم واعطىلواء المهاجربزعليا رضىالله عنه ولواء الحزرج
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ا الحاب ين المنذر رضىالله عذه ولواء الاوس اسيد بن حضير رضوالله عنه دك عليه

| السلام بغاته الشبباء التى سَال لها فضة قداهداهاله د_احب البلقاء' وقلل هى دلدل التى
| اهداهاله المقوقس وامس درءهن والمغفر والدرعان ها ذات الفضول والسغدية بال.ين
المهملة والغين المعحمة وهى درع داود عليه السلام التى لبسها حين قتل جالوت فاما كان

| محنين وذلك عند غبش الصبح اى ظلمته وامحدروا فىالوادى خرج علمهم القوم وكانوا

كنوا لهم فشعاب الوادى ومضابقه فحملوا علهم حملة رجل واحد ورموهم بالنبلوكانوا
رماة لاسةطلهم سهم فأخذالمسلمونراجعينمْز مينلايلوى اجدعلى احد واتحازرسولالله
ذات العين ومعه فر قالل مهم اوبكر و مروعلىوالعباس وابنهالفضلفمَالعليهالسلام ياعباس

' اصرخ يامعشرالانصار يااسعاب السمرة يعنى الشحرة اكلاىنتنحتها بةياعلرضوانوكانصيحا .

يسمع صوته ماننية امبال فأجانوا لبيك لبيكحت انتهىاليهحمع فاقتتلوا نمقبضعلنهالسلام
قيضة من تراب واستقبل هاو جوههم فال شاهت الوجوءح

لا سنصروناعهزموا

وارن عد ورماهم

( بالتراب )

|

أ
ا

الجزيالادسوالعشرون

0

©

.٠ جه

+د اعم |زايد
روكان قدصحل :المقروتلاتق فلم إنيشن ماندراع إووان د

دشر راق -ويفرومات من! يكل معه وهو لشير بن البراء.وا حتجم رسو لالله بين الكفتن

فىثلاثة «واضع وقال الحجامة فىالرأس هى المعينة امنى ما جيراثيل حين اكلت طعام
الهودية وقد احتحم فىغير هذه الواقعة مرارا واحتحم وننط رائته وكان يسما منقذا
وذلك .إنه لا سحروه :اليودى ,ؤودل_المرمن :إلى_الذات القباية باص ,باطتحاقة عل 'قئة رزاسه”أ

المماووكدروا تمان العامة يكن رمتصيرن بالمدريرذاة الكت تتبالة فحتاالعنلة لزنه
الحديث الحجامة فىالرأس شفاء منسبع منالمنون والصداع والجذام والبرص والنعاس
و وجع الضرس وظلمة مجدها فىعينه والححامة افلىبلاد الحارة انفع منالفصد والاولى
ان تكون فىالربع الثالك.دن لشور لاءبوازواقت ,عجان الدم وعن الى هربر فمورعاأ من

احتحم لسبع عشرة ونسع عشرة واحدى وعشرين كانت شفاء منكل داء والححامة على

الريق دواء وعلىالشبع داء ويكره فىالاريعاء والسبت ثمادسل رسولالله الى تلك
الهودية فقالاسممت هذه الشاة فقالت هناخبركقال اخبرتى هذه التى فىيدى ااىلذراع
قالت نمقال ماختملك على ماصئءت قالت قتلت الى وعمى وزوحى ونلت مقنوعى مانلت
فقلت ان كان ملكا استرحنا منه وان كان سا فسخير فعفا عنها

زخوان م.حزا وكرنواله' طلى ٠6 حديث بره برياشوكه ما حضرست
فلما مات بششر امسبهافقتلت وصلبت وفىالاحباء اطع عليهالسلام الم فاتالذى ١ كل
معه رعاش هو عله السلا لمعده اريبع سنين انتهى ققاال الشيخا:لشبير بأفتاده قد س سيره
اما ليمؤر الم ف عن حين جاء هقنبيصر لانه راضلىله عله اعا شتت

بته
ش إرلا
يةحه
بجقي
خح

وانما ار فىالنى عليه السلام بعد تنزله الى حالة بشسريته وذلك ارشاده هعاللسلام وانكان
فىءالم التنزل غير ان #مزله كان فىمرنية الروح وهى اعدل المراتب فميؤاريفه إجى :امضى |

عله ايا عشرة سنة فلما احتضر .عليه السلام:زل الى .ادلى المزاتتلان :الموت اما يجرى
ايلهلام املندنيا بالشهادة |
على الشرية فلما تنزل الى تلك المرنمة اثر فنه انتهى فانتقل عل

ورسالة والصدبقية والشهادة لقالوفقير قوله اننا عثشرة
فأحرز جميع المراتب مالننبوة ال
سنة وهكذا قال.صاحب الحمدية وهو الف لما سبق عنالاحياء والحق مافىالاحراءلان
قصة السم كانت فىخيبر وقصة خبيبر فىالسنة السابعة منالهحرة فغير هذا وجهه عيرظاص ظ

كا لامخنى ولماكان زمان خلافة مر رضى الذرعته تظلهى إخدانة.راعل صن فاحل روه فرك
أ
ا

ونصارى ران لانه عليه الجادة قال لاسق دسان فىجزيرة العرب وجزيرة العرب

||

مااحاط به محر الهند ونحر الشام ْمدحِلة والفرات اوما بين عدن ابين الى اطرواف العام ١

| طولا وهمنجدة الى ريف العراق عرضا م فىالقاموس ©« واخرى 6ه عطف على هذه
اا لي هذه المغائم ومغائم اخرى 9ت8قلدمروا علما ه و مغاتم هو ازن |
أفغنرزة حنين اقيمياعدوا لم 0مامالحدبية وامما قدروا علها عقيب فتح ا
نرياز الهزيمة.والرجوع إلنوا
ووصفها لعدمم القدرة علها لماكان فها اطية اع متك

<ة م همه
انرا يمن كن رتنه لارنكازالى "رديا

سورة الاح

 814رازكالهاعيرهانجه سدع اودمن يق2ابلول |

يمزعيد بن معاوية عرض فاما ثقل مرضه قال لاصعابه اذا انامت فاحلوتى ذاذا صاففتم |
كت اقدامكم ففعلوا وقبره قرب هن سورها معروف «عظم وكان الروم /
تعاهدون'قبره ويستشفون به انتهئ > نقول الأقير نمت ان قير انىانوت" انا تعان بأخثارة
/ىزمان
الدنلخ الشهير اك شمس الدبن قدس سسره وقد كان معالفامجعطاك الم ف

الفتح وهذا متضى ان يكون محل قبره المثيف هندرساعرور الايام ولنعد الى تهام القصة
ونجئ النى عله السلام عن انيان الحبالى حتى تضع وعن غير الحبالى حتى تستيرأ محضة |
ونهى عن اتيانالمسحد من ١كل الثؤم والبصل وعن بعضهم مااكل ىقط ثؤماولابصلا ٠
ل أدمحؤةم
ارا
هَول الفقير يدخلفيه الدخانالشائء شربه فىهذا الزمان بلرا أمحتهاكره من
والبصل فاذاكاندخول آل حد ممنوا مع حرتآهما دفعا لاذىالناس والملائكة فعرا نلحة
ذلك الدخان وحافظة المزاج
اسغذية وكلا
الدخان اولى وظاهى انالثؤم والبصل مانلجن
يشريه اتما عرفت بعدالادهان امولد للامصاض الهائلة فلس لثاريه دليل فى :ذلك اصلا
فكما اوحاابة 23 1منوع اولا واخرا حت لوناب هها وصض لامجوز ان يشرم! ولومات |

مذنلك المرض يوجر :ولايانمفكنذا شرب الدخان وليس استطابته الامن خرائة الطبع
فان الطباع السليمة تستقذره لامحالة فتب االلىله وعد يعدي الاألزاك حك هاك:او قت عله

ااسلام قص الشارب وهام الاظفار واستعمال النورة بان لايترك ذلك اربعين نوما وقدم

عليه دلىالله عليه وسلم بعد فتح خببر ان عمه جعفر بن الى طالبمنارض الحيشة وقدكان ١
هاجر الها ومعه الاشعر بون فقام عايه الام الى جعفر وقبله بينعءنه واعتئقه وقالوالله |

ماادرى بأهما افرح شتح خببر ام هدوم جعفر ولس حديث القيام مءارضا لحديث من |

دو "أن اعتل'له لان قبانا فلخيوا مقعث اامنار لان هذا الأعيد' اموجه للمتكيرين؛ |
ولمن يغضب ان لاهّام له وكان مجنلة من قدم معهم منالخيشة ام حبية بنت الى سفيان |
زوج النى عليه السلام وذلك ان ام حببة كانت من هاجر الى الشة مع زوجها عبدالله |
بن جحش فاريد عانلاسلام هناك ومنصرو مات على ذلك وشت هى عالسىلامها واراتا |

اتام كان قاثلا مول لها يا'ام المؤمنين أفعلمت بأنوشولالله يتزوجها فارسل عللهالسلام
| فال حرم افتتاح سنة سبع الى النجائى بالتخفيف ملك الحبشة وكان مؤمنا ليزوجها منه |
عليه السلام فزوجها واصدقها اربعمائة دنار ولما قدم رسولالله خببر كان العْر اخضر

فأكث الصحابة مناكله فأصاتهم الحى فشكوا ذلك الى رسولالله فقال بر دوا لها الماء |
فالشنان اى فالقرب ثم صبوا منه علبكم بين اذانى الفجر وكارذوا امماللّ عله ففعلوا |

' فذهبت عنهم وفىهذهالغزوة اراد عليه السلام ان ب#برز فأص الى شجرتين متباعدتين <تى |
ٌاْجتمعتا فاستترهما ثمقام فانطلقت كل واحدة الى مكانها وفىخيبر كان اكله من الشاة
حىسما وكاثرت فاىلذراععن والكتف
| المسمومة وذلك ان زيئت ابئة الحارث اخى م

لما عرفت انه عليه السلام كانمحب الذراع والكتف الكونما ابعد منالاذى واهدما له

ج#ة +١ >6©:

الجزءالسادس والعشرون

الحصن الثانى من حصنى اأشق فقائلوا قتالا شديدا حتىفتحهالله حثامصروا<صونالكثيية |
زنال
مط ش
وئ اثلانة احسؤن الف

طييح وسلالم بشم السين المهملة وكان اعظم

حصون خيير القموص وكان منيعا حاصره المسامون عشيرين للة ثم فتحدالله علىيد على
]اهله اريت ١غلاية رو الله'إقنها روزانرك! المللئون الى عا الوطيسح عدا
وى الله عق و

المهملة سمى بام اوطح بن مارن رجل هن اامود وسلالما خرحصون خبر ومكثواعلى

حصار هما اربعة عشر نوما وهذان الحسنان فتحا صاحالان اهلهءا لأسو بالهلاك سألوا
رسول الله عليهالسلام الصلح على حقن دماء المقاقلة إوزراك 'الناراية أهميورق دن خببر

وارضها نذر ازعم وان لايصحب احداههم الاثثوب واحدعلى ظهزهفصالههم عليه ووجدوا
افلىحصنين المذ كورين مائة درع وار بعمائة سيف والف رع وحسمائةقوس عرربية هاما

ؤاغياء اخرغالية القيمة وه مافى الخزانة ابى الحقيق مصغرا وارسل عليهالسلام الاهل

فدك وى تركة قرية يبر .دعوهم الىالاسلام وخوفهم فتصالحوا معه عليهالسلام على
أن حون دهاء غم ومخابهم ومخلون مله وبينالاموال ففعل ذلك رسول الله وقيل تصالموا
مهه على أن يكون لهم اانصف فيالارض وارسول الله الصف الا خر وكان فدك الاول
لرسول الله وعلى الثانى كاثله نصفها لاله لمآؤخذ عقائلة وكان عليهالسلام سافق مماوءود

منها على صغيرتى هائم ويزوج هلها ايمهم ولمامات عليه السلام وولى انوبكر رضواللعنه
الخلافة سألنه.فاطمة رضىالله عنما ان حمل فدك اوتصفهالها فأروروى لها انوعلءةالسلام
الى المسلمينثم
قال أنا معاشر:الابياء لانورث اىلانكون مورثين مؤتركناء صددقة اى ع
ان الى عليه السلام امس بااغنائم التى غنمت قبل الصلح معت واصاب رولاللهصلىالله
عليه وم سيايا منها صفرة بنت ملكهم حىنن الخطبمنسبط هرون بنتمران اخى٠وسى

قرط وسمن ودخلما
ويسا ك
فرىها فكان ذلك رسول الله وجءلل ولعنها حيسافى نطع ال
و والصرياءموضع قرب خيبركافى القاموس وباتتلاك الليلةانوا وب
ا رمولالله فىمزل الصرباءفى الع د
الانصارى رضوالله نه متوشحا سه محر سه ونطوف حول قنّه حتى إصبح رسول اللهفرأى

| مكان الى انوب فقال مالك الى ابوب قال يارسؤل الله خفت عليك من هذه المرأة قتلتاباها
وزوجها

عي

وقومها و

محاماية فبت احفظك

4د

فقمال عايه السلام اللهم احفظط ابا

ابو كابات حفظنى قال السهيلى رحمهالله كرس اللهتعاللى ابا ادوبهذه الدعوة حتى انالروم
لتتحر س قبره ولتسيود هقد مون فانه غنامع يزيدبن معاويةس.ة سين فلماباخوا القسطانطيية

ومشوابه احذتالم مجدوا مسافا دفاوه فألمم الرومعن شأمهم فأخبرو هم اله كيرمن
اكارالمسلمدنالصحابة فقالت يز يدمااحمقك واحمق من ارساك امات ان بأيشه بعدكف<ر قعظامه |

للف لهم بزيد لن فعلوا ذلك لل,دمنكل كنيسة بارض العرب وينبش قبورهم فحينئذ
حافوا له شوم ليكرمن قبره ولبحرسنه ماساتطاعوا وقال صاحب روضة الاخبار مات
مت

عاب
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أ

-
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للصوو ا

عليهالسلام من نسانه ام سلمة راضلوله عنها ولا اشرف عخليىبر وكان وقت الصبح راى
عمالها وقد خرجوا مساحهم ومكاتلهم وهىالقفف الكيرة قالوا محمد والميساى الجشس

العظيم معه قبللهاميس لانه خمسة اقسام المقدمة والساقة والميمئة والميسرة وها المناحان '
والقلب واديروا اى العمال هربا المحصونمم وكانوا لايظنون ان رسول اللهيغزوهم وكان

ها عشرة آلاف مقاتل فقال عليهالسلام الله! كبر خربت خببر انا اذا تزلنا بساحة قوم
قماء صباح النذرين واعا قاله بالوجىك نطق دقو لهتعالى ف حل لكم هد واتدأمن حدوهم

دون النطاة واص شَطم لها فقطعوا اربعمائة تخلةلم باهم عن القطم مك عليه السلام

| سبعة ايام شَاتل اهل حصون اللطاة فم برجع مناعطوله الراية شتح تمقال لا عطين الراية
غدا الى رجل ناحلبلهورسوله ومحباته شتح الله عيلدىيه

قتطاولها انوبكر وعمر وبعض

الصحابة هقنريش فدعا عليه السلام عَايا رخى اللهدعنه وبهرمدفتفل فى عي هم أعطاءالراية

وكانت بيضاءمكتوب فيها لاالهالاالله ممدرسول الله بالسو'د فقال علىعلام اقاتلهم بارسول
الله قال ان يشههدوا ان لاالهالاالله وابىرسول الله فاذافءلواذلك فقدحقنوا دماءهم واموالهم

وألسه عليهالسلام درعه الحديد وشدسيفه ذاالفقار فيوسطه ووجهه الى الحصن وقاللا ن
هدى الله بك رجلا واحدا خيرلك من حرالتع اى هن الابل الأفية التى تصدق بهانى

االنححصن الخارث احو
تزه
| سيل الله فخرج على رضى الله عنه بالرابه مهرول نحي رك
مسجب وكان معروفا بالشحاءة فتضاربا فقتله على وانهزم المهود الى الحصن
صعوه

كن

عقاب

سازدحنك

دهد

5

ازخون

<دودرش

واريك

مأخؤذج اليه مرحب سايلدبهود وهو برنجز ويشول

افن
رهرسال
ظاى نامالسلاح معروف بالشحاعة وق
اباالذى سمتنى ا<ىيىدره

ٍ

©

وار مجرعلى ارلضلهعنه وقال
ضرغام اجام وليث قسوره

| وضرب عايا فطررح الريطة منبده فتناول على باباكان عندالحصن فتترسبه عن تفسهفلبزل
ا فىبده إشاتل حى

قل

ص حا وفتمالله عليه ادن وهو حصن اعم من حدون

النطاةوالق

ْ الاب «ن بده ورا ظهره انين شيرا وذلاك بالقوة القدسية وفه سان شحاعة على حيث
 /قتل شحيعا

لعد شعد.م

ولم ماقيل

كرجاه شاطر بود خروس يجنك
فرتن موش
ستد
كرنه شكيرر
ام
ليه
للسعل
ماسق

0٠ جفزلد بيش بازروبين جنك
أي

ماف ياك
,انلك مؤشفت زد

منحصن ناعمالىحصن العصب هن حصو نالنطاة فأقامواعلى حاصر نهومين

حى وتبحه الله وماء.#ير حصن

الك طعامامنه كالشعير السمن والعر والزيت والشحم

والماشية والمتاع تماقلوا الى حصن قلة وهوحصطن

شَلِةَ وهو اخر حصرن النطاة فقطعوا ١

عند اهل اللغة من الكسر ففتحو الحصن الاول من حصونه ثمحاصر واحصن البراءوهو |

ظ

( لحن )

الجزء السادس

+

واأعشرون

١ل ١هه

من الاخبار عن النيب فلاشارة هذه تعزيل المغانم منزلة الحاضرة المشاهدة والتعير بالمضى |
انحد لالهفعلين اى
للتحوّ  9وإلتكون أ للمؤمنين  7عطف على علة اخرى محذوفة م
أ
0
2
3
00
:
1
1
:
وميجل لم هدواو كفك إبدى النان عدكم لتغتنموها ولتكون إنرة للمؤغنين يعرفون ما ا

ىعده
صدق الرسول فو

هن الحدسة

اياعم عند رجوعه

كن من الغناكم و فتح مكة و ا

دخحول المسحد ارام ووز ان جكون لواو رواعتراضية علىان تكو ناللام متعلقة عمحذوف |

وديكم  6بتلكالا ية |
مؤخراى ولتكون ابة لهم فمل مافمل من التعجيل والكف ف ب
ذرون
ب صراطا مستقها  ##هو الثقة فضل الله تعالى والتوكل عليه فىكل ما تاتون وبما

ا

وفىالابي اةشارة الى ما وعد الله عباده من المغانم الكثيرة وله ادعوتى استيجب لكم
فكل واحد ياخذها خ_-ب مطمح نظره و علوهمته شكنانت همته الدنيا فهى له معحلة '
واقزله الا بخرة من خلاق ومن كانت همتع الابؤر/ةافلهرنضنت» من|احلنظانتن .وريها
يكف الله ابدى دواعى شهوات النفس ع انلمؤمنين ليكونوا مانهل الجلة م قالتعالى |
| وى _التفيرة.ءع 5الهوا فان الخنة هى المأوى وأووكلهم الىانفسهم لا
سبعواالشهوات
ا دركات

الجعدهم القت

النار بالشووات

وى ترك

الدما وشهوات

فاط

النفس آبة للمؤٌمنين

هىذا الصراط المتةتقم الى حضرة رنوية ْ
ولون عل
صص
حيث متدى لعضهم مهدى بيعض
| (قال الشسخ سعدى )

وانيك مودان ببابرشتافت ! 6م

7
ا

تودسبال ديوخسى

نا كي راشفاعت اعت

يهان,كلقن نعادات.:ظلت .كزديافت

رمى

٠

نداتمكددر صالحانكى

3

كبر جاده شرع اسغمزاست

تمان خيبر <صن معروف قربالمديئة على مافىالقاموس وقال فىانسانالعيون هوعلىوزن |

| جعفن سميت .ياسم .رجل :املنعماليق ,نزلها قالكه خبيروجو:اخويثرت الذى ,ستمايسمه

| المدينة وكفلىام بعض يابلريبهااوندالحصن ومن ممقيل لهاخيار لاشهالها عاللىحصون

| وهى مديئة كبيرة ذات حصون ومزارع ومخل كثير بينهاوبين المدينة الشررفة ثمانية برد |
قير وكل ميلين ساعةواحدة بالساعات ١
فل
شو
اثة اميال٠ه ال
سخ
والبريد اربعة فراسخوكل فرثل

| النجومة لانه عدمن المدينة الىقباملانوهى ساعةواحدةفتكون القانية البردتمانىواربعين |
| ساعةتتلك الساعاتوفى القاموس البريدفرسخان وائنا عشير ميلا اننبى ولمارجععليهالسلام
منالحدببية *اقام شورااى شَةَ ذىالحجة وبعضالحرم من سنة سب ثم خرج اخليىبروقد
| استلفر من حوله شمهندالحديدة.يغزون معهاوجاء.الخلفون عنهفىغيئوة الخحديةلرجوا
معه رجاء الغنيمة فقال عليهالسلام لاغمُرجوا مبى الا راغبين فىالمهاد اما الغنيمة فلا اى
أ

لانعطون منها شأمامى منادياينادى ذلك فناديىبهواعى ايضاانه لمخارج الضعيف ولامن

أ لدمكب ضع يخق بان ممع خالف هذا الامصس فنفنإخملاكبه فصرعه فاندقت فخذهشات

فامى عليهاللام بلالا رضى اللهعنه أنبنادى فىالناس الإنة لاحل العا ثلاناوخر معه

جه

متراحمأخوةقو
| كفر

سوزة الف

© +٠ه©ه

فرعؤن كل 100تمالىلنافىكتاءهالقدم وقال قرعون |

ذوونى اقتل موسى وليدع ربه الى اخاف ان يدل د سكم اوان يظهر ف الارضن الفساد |
ولكقن جوز ذا الشتنغمهناجل الام المؤّهوم وهو خوف ااضلال على العامة انتهى
 ٠.إشولالفقير الاق بين هذا وبين مافعله حمر رضى الله عنه انالذى لصح

هو انباع

الظن لاالوخمف قعلمافىقلومم#1عطفعبلبىايعونك لماعرقتامننه يمن بليمواد
لمه تعالى ع فىقلوعم هن الصدق والااخلاص
لاعلى رحى فانرضاه تعالى عم ميرتب ععلى

مالذرق بين علم الحق وعلم عبيدهعالنمهم
عمنبدايعهم لهعليه السلام قال بعضهم ان ن
ميك لهم الا بعد ظهورم وحدول صورمم واما عنمكدو لعالى فكانقل وحود الخلق

وعد

اركسم عي
جل كعه كاويزه

ادق 1ليت جاهانزل السكلنةعاين

عطاف

علىرضى اى فأنزل علهم الطمأ ثينوةسكون اللفس باربط على قاوبهم وقيل بالصلح قل
النقلى فىعن! سه رضوالله عنهم افلازل وسابق عل القدم وسق رضاه الىالابد لازرضاء |
صفته الازلة الباقبة الاندية لاتتغير :بتغير الخحدنانولا بالوقت والزمانولا بالطاءة والعصان |

فاذاهم .فىاصطفائنته باقون الىالايد لايسقتطون اندرجم بالزألات ولا بالشيزية .والتنبوات؟ ا
اللبعد وصاروا .تصفين |
لان“اهل الرضى محروسون برعابته لامخرى عالبتهمعوت اه

بوصف رضاه فرضوا عنه كأ رضى عَنهم وهذا ببعدعدقذف انوار الانس فى قلوهم شوله ظ
فأأزل السككيعنبةلنةيهم قالابن عطاء رضىالله عنهم فارضاهم واوصلهم الىمقام الرضىواليقين |
ا

تمان قلوهم ال2 20044
ل سكينته عام

0

فان

اوفدقيل 0
فوبو الااناية
والشر لكن الاداكته التارافة ل
حوفأنبكهتمابغ على الاستعارة © فتحا قربا 6هوهو فتح خيبرغب انصرا ف عن |
المايسج زب

؟لميرة ياخدونا و اى وإناهم مغاتم خبير وكانت ذات عقار واشحار |

ا ف حكما كد |

دوا هن الهود مع فتح بلدنهم فقسمت

ماعنا لمقتضى اتلك فى حكافه وقضاياه وقال ان الشرخ حك فىامه حكثمم لهم بالظفر

والغثيمة ولاهل خببر بالسنوالهرعة جهوعد اللهمفانم كثيرة  4ع ماضيئه عالمىؤمنين |
ا
لل نعذنماحة بالوآفااة امكاللق »غنرمنت -كرذن

تأخذوها و فىاوقاتما المقدرة لكن |

واحدمنها ف فمجل لكم هذه  6اتىغنائم خيير فإ وكف ايدى الناس عنكم * اى ا|

ًثا
انوحي
جطفا
ابد اخهبلبر وهم -بعوزا لفا وحلفاهم هن بى اسد وع

لنصرمهمفقذف |

| الله فىقلومهم الرعب فتنكصوا والحلفاء بالحاء المهملة حمع حولهيوفالمعاهد لانصر فانا للف ١
العهد بين القوم وقيل اندى احل  73بالصلح وبالفارسة وراماك لتاما
دكا

وناك فالمفردات الكفيل كلهمبالاترل:وض

عفوورف
تلكف
با

ماعا فيض

و ستطلك

الكف بالدفع على اى وجه كانجردو

مكفوف لمن قبض بصره قالتخشعا البق  ,انكان واس

اا كاه
كان مادوتكة

سو
م د كاعر لاط |

الجزء السادس والعشر ون

>

جه 4

أوووع ةغل الموتةذو» :الها انور عمنى :يغوي سلذرتين_تزف

رممريجاءةال(كللوزت با

لانزال قَاتاهم بين يديك مالم ستل وبايعه اخرون وقلوا لاشر ٠ شَول الفقير عدم الفرار

| لايستلزم الموت فلا تعارض وان اكاب را اسماب الشحرة كوسد وكان علامة اسحاب
رَسَولايه كفا العواتنان -فقون تنااانا السعرى يل احا شوزة النق ةبهوان رخافت
اويقك:عيب بعك بكرفد بارسول فرمان آمد از حق تعالى تادر غهأى أممان بكشاديد '

ااؤا خد] قلامان, :امد ,برطىراشاغات ,كاراامقرباق/
| شوتفكان ازبذزوةٌ)فلك» نظاءايكززديد و

|زاوهك اذ بيوه| ع 1زاةتةلام واغلوى ركلةجتن ماكر يهان
|اقلالك ن)طقكد راةن ك

| مذلا وكريدط يتنر جع نلكالوروك ليقناوذازو,و قلت برقال رار ى الشيائة 05.ميكرط ولول انوي اخنتره
عياب «ازاخؤن وانجاء] ازكاطة .عير خاللاك حاى اباك رزودتيافازااسبان
يجاى دستة كل دشنه ونيغ

٠

يحجاى قرطه يران درع وخفتان

كواه باشيد اى مقربان كه من از ايشان خشنودم ودر قبامت هسرع را ازايشان در امت |
حك أجندان لشفاغت اذهك ازءن يعشتود #كردنفبوازيق :عهدانااااخر جاوزو عزمؤ ع5ق1
ا

انبعت لشئود وبدل باصع_ايقلان دزافيؤ لبان سيعت موافق بود منباق مؤمن راهان

خلعت دهمكه ابن مؤمنا ئرا دادم ٠ وعند تلك المبايعة قال لهم رسولاللهصلىاللهعليه
سس انم اليوم خير اهل الارض واستدل بهذا الحديث على عدم حياة الحخضر عليعالبلام |
حَبيْت لاله اذغ إلينكؤن غايلربى افضل منه وقد قامت الادلة الواشضحة على ثبوت نبونه
كا قال الحافظ ابن حر رحمدالله ٠ شول |أفقير وة اضر منقضية 5

ة عسى علمما

| السلام فعلى تقدير حياته يكون هناشياعه عليه الستلام وامته كاقال علءء السلام لوكان انى

مومى حيا لما وسعه الاانباعى وثبت ان عسى مناتهابه عليه السلام وعند تزوله فىاخر
!| الزمآن يكون هنامته فان قلت محضور الخضز بايلناصحاب فىتلك المرايعةوان لميعرفهاحد |

 .فالاامى ظاهى وان قات يعدم الخضور فلايلزم رجحان الاحاب عليهمنكل وحه اذبعض
من هو فاصّل مفضول ٠نو<ه قال فىانسان العيون صارت تلك الشعحرة اتى وقعت عندها |

| البيعة شال لها

شحرة الرضوان وبلغ مر بالنخطابرضوالله عنه فى زمان خلافته انناسا

| يصلون عندها فتوعدهم واص لها فقطعت خوفظهور اللدعة انتهى وروى الامام النسى

| رحمهالله فالىتيسير اما حميت عليهم منقابل فيدرو اان
ذاهلت اول الفقية عكنالتوفيق
ةلى ظنانها هى شحرة البيعة
بايلنرواتن باهم لما حميت عليهم ذهيوا يصلون محتشحرةع

فاع عن وشىاله عنه يشظعها .كوكفشفتبالتؤرر ,لانن النالبو اما قوال! بمضن (المغروارنئن |
| باننا تخاف علاىلعوام اذا اعتقّد واوليا املناولياء وعظموا قبره و عسوا البركة والمعونة
| منه ان يدركهم اعتقاد أنالاولياء تؤثر فىالوجود مالعله فيكفرون ويشركون بالله تعالى
فننباهم عنذلك ونهدم قبور الاولياء وترفع البنايات الموضوعة علا وتزيل الستور عنها
ومجعل الاهانة للاولاء ظاهرا حت تعل العوام الاهلون انهؤّلاء الاولياء لوكانوا مؤثرين

فالوجود املعله تعاللمدفموا عن انفسهم هذءالاهانة التىنفملها معهم فاعم انهذا الصنيع
وعم

ورةالفتعا >
عفاي ألعا كا .وال'اوخد المشا ع فىوقته ابو عبدالله .الشيرازى قدس'سرة ريت
بب٠عحجاباببببسدسييب0

| رسولالله صلىالله عليه ؤسلم افلىمنام وهو ول ٠ن عرفه طريهًا المىالله فلك ثم رجع
| عنه عذيالله بعذاب ليمعذب.يه احدا املنعالمين وقد وَلوا ميد الطرقة اعظم ذنيا هن

ظ

يق عاللىله ألف سنةثماعرض عنه لمحظاةففاانته |
دبل
صاق
| مد الشريعة وقال الْنيد لو
| اكت مماناله وؤال بعضهم فىالااية اشكازه

الى الامى الحقق وهو .من لادرئ غيرالله أ

| لاالاخرة التى اشير الها بالعين العنى ولاالدنيا التى اشير الها بالعين السرى وهو معذور

|بلاستعمال الرخص والدخول ال:رففىاهية كاقالبعض الكبار ان الحقق لامجوع نفسه |

| الااضطرارامها اكذاان فىمقام الهنبة وكسر الصفات فانه يكثرا كله.لشدة سطوات نيران

| الحقائق فىقلبه بالعظمة وشبودها وهى -الة المقر بينولكن قدهّلل عمدا على قصد الحاق |

| تأهله الانس بالله فهو بذلك مجتمع بالسالك انتهى والىالاعرب المتيتى وهو منوصل الى |
| منزل المشاهدة فضرب بسسوف الوحدة والاطلاق على ر حل الاشدة والتقيد فتعطل الاه |
ْ بالفناء فتقاعد هناك واهلمافراد المشاهدون فلاحرج لهمأففلا جزل الىمقامالمجاهدبن ايضا |
نهنا يعرف سر قولهم الصوفى هنلا مذهب لفهان ملنامذدب له لاسيرله ومن لاسير |
و

له لايلزم لاهلة والى المريض الحققى وهوالذى اسستمه العثى والحبة وهو معذور اذا |
| اتا للاولعاحات مثلالسماع واستعمال الطبب والنظر الى المستحسنات فان مداوانه ايضا

تتكون هنقبيل العشق والحبة لان العشق امرضه فيداوى بالعشق ايضا كا قبل
اتويت قلنتو قاف أمرةالهلواب

أوهتها ١اكابتتداوق] نشار باقن باحو

وال بعضهم من كان له عذر فالمجاهدة فازالله بحب اتنؤتى رخصه كا يحب أن تؤنى
| اعثنمه فعرف ذلك هه لقد رضىاللهعن المؤمنين #ه رضى'العبدعنالله انلايكره ماتجرى |
رس اسمراعلققلنة حول ناتاه عوعل الاخرءضنتهيا تعن نبيه .وم الذن دكن |
»فتاوه أو
دشأن هايحم وكانوا ألفا وأوكنة على الصمحبح ودل ألفا و-ضهائة

و-حضبرة وعشرين

مناه الهةيةزريلايت :حسة ا|لؤشتو ان أوتقال» يضق [المكنازة سيت دسعة الزضوان لان الرضى |:
فناء الارادة فىاراديه تعالىى وهو كال فناء الصفات وذلك انالذات العلية حتحة

نالصفات ا

| والصفات بالافعال والافعال بالا كوان والا نار فن نجلت عليه الافعال بارتفاع حجب
| الكو ان نوكل ومننجلت عليه الصفات بارتفاع بماجلافعال رضى وسلٍ ومن نجلت عليه
| الذاث باتكشافحس .الضفات:فى فالىواحدة فضار موحدا مطلقا .فاعلا مافمل وقارثًا |

مافراً مادام هذا شهودء فتو<.دالافعال مقدم ع#لوىخيد الصفات وتوخيد الصفات مقدم |
ودالذات والىهذه المراتب الثلاث اشار صاللىله عليه وسلم شوله فىيسحوده واعوذ |
على ن<ن

| بعفوك منعقائك واعوذ برضاك منسخطك واعوذ بك منكفاعل ذلك فانه لمبناب المعررقة
 ١ف اذسايعونك نحت الشحرة

مصوب

إرضى وصصمغة المفارع لاستحصار صورتما ونحت

| الشجرة متعاتق نه والشجر من النبت ماله ساق والمراد بالشحرة هنا سمرة

أى ام عيلان

وهى كثيرة فىبوادى الحجاز وقيل سدرة وكان مبايعتهم على أن بشاتلوا قريثا ولا بشروا
( دوح الببان  #خ  ماسع ©

الجزءالسادس و[امشرؤن

ع ١ هه

والو<دة سبب انقطاعهم عن باب الخالق ويرحم البعص بالبعض ف
(ال الحافظ ) عرب رندان
مكن اى زاهد يكيازه ٠مرشت ككنهاء دكران بر تونخوا هند نوشت ٠ هكنرن
|يكم
وكريد توبرو خوددا باش ٠ هسكدى أن درود ماقتكارك كشت ٠ نااميدم مكن ازسافَة
لعلف ازل .٠توجه دىاكه بس بردمكه خوبس تك زدت ٠ رعمل :لكيه مكن زانكة دران
روز ازل ٠ توجددانى فام صنع حامت اجدنو شت درو الاايةإشازة الو اإلنتفوض التجخافية
عن الطاءات و العبادات هناافرا نْضٍ و الوافل لودعت الى الجهاد فيسل اللهاوالطهاد
الا كبر وهو جهاد النفس و الشيطان والدنيا غائلوهم بنهى الفس عن الهوى وترك الدنما

وزيشها فان اجابوا واطاعوا فقد استوج.وا الاجرالحسن واناعرضوا عالنطاءات والععادات
يذ سماللهبعدان١ .لم باون اعدف المتيارز الاجر © ليس على الاعمى 6#لما وعد على

التخاف فاىلر ج اعلنضعفاء والمعذورين فقالليس عاللىاعمى وهو
هفاق
حدالب
رصرج
المف الاخلف عن الغزو لاهاكا لعا المقصوص الحناح لامع على ه
قنصده

©

والتكتيف

يدور عاللىاستطاعة و اصل احرج والحراج تمع الثى'كالشحر وتصور منه ضيق ماسهما

فقيل للضرق حرج وللاثم حر ج  8ولاعلى الاعس ب حر ج  #ابه مناللة اللازمة احدى
الرجلين اوكلمما وقدسةط تمن إيس لهرجلان غساهما فيالوضوء فكيف بالمهاد والاعسج
بالفارسية لنك ٠ منالعروج لان الاعس ج ذاهب فيصعود بعد هبوط وعس ج كفرح اذاصار

ذلك خلقةل 4وقللاضبع عسجاء لكونها فىخلقتها ذاث عىج وع
كىدجخل ارتقى واصابه
شى' فىرجايه فشى هشى العارج اى الذاهب فى صعود وليس ذلك يخلقة اويثاث فىغيرالخلقة
كافى القاموس و
8لاعلى المرإض حرج لانه لاقوة بهوفى نف
اىر ج عكنلهن الطوائف
المعدودة م بداعدناء باصي هم و توسيع دادر الرذطة «دءن» وهلكة«#رطعاللهورسوله ©

اى فما ذ كارلهانوامس والواهى فالىسر والعلائية ف يدخلوجنات تجرىدناالتاهنهار»
قال “يضق [الكبالر معنا استميت :اللئة ةالامها ميستقونك ى بين ادق اقمالى فو إن :فانها يل

شووات الانفس واذا اراد أن يريك ذانك حبك عن شهوتك ورفع عن عينيك سترها ففرت
غن نلك .و,انت انهه لاورأيت .ارايف.و المحان 2ك زامنك رفانت العاف عل اينيك
فاعرف حقيقة نفس_لك #8وءن بتول  عن الطاءعة و بالفارسية وهركه اععراض كند

از فرمان خدا و رسول  8يعذبه عذابا ا لعا © لابقادر قدرء و بالفارسية عذالى دردناك كه
دردان منقطع نكر ددوالم ان منةضى نك-ود و آن عذاب حرمان.ت جه يمخالفت
امس دا از دولت اقاهه<دور وبنافرمالى” رسول

از سعادت دذاعت محروم <واهدماند ٠

مسوز اثثن محروهمكة هيج عذاب  +زدوى س-وزو الم جون عذابٍ حرمان نيست ٠
وفى الاءة اشارة الى احاب الاعذار هانرباب الطلب من عيض له مالع يعجزه ا
علنسير
بلا عمنبمة منه و*ته فىالطلب ر
وعءته فىالسير و انوجهه الى الحق باق قلا حر سج عليه فها
لعتر به فكون اجره علىالله وذلاك قوله تعالى وه ن لطع اللهورسوله يعءنى شسّدر الاسستطاعة

يدخله جنات مجرى ٠ن ما الانهار وءن يدول يغنى يعرض عنالله ي
ونض عهد الطلب
المذايه

صورةالفتح

ع #اح إ©#ه

والمشسر كان من|اعرب فيدمى قتالهم باكزرية كابذنهى بالاسلاممإعنىان ١١رادهوم اولى باس شديد

هم المرتدون و  5سواء كانوا مشمركى العرب اوالعجم بناء على ان منعدا
الطائفتين المذ كورتين وهم اهللكتاب والجوس ليس الحكمفهم أن بقتلوا الى أن يسلموا |
بل تقل منهم الطزية لاف المرئدين و مشرى العرب والعجم فانه لاتشلى .نهم الذزبه بل |

غاناون حى يسلموا وهذااعئدالشافى واما عند الى حزفة رحداله فششركوا العجم شل

نم ازية كاتقبل مناهل الكتتساب والحوس والذين لاشَبل منهم الاالاسلام اوالسيف |
أمظاعذا لمشركوادا لعراتٌ ,واللرائدون فقظ اعتة هوالقااية»ليل على ااثثامةا الىيكن ردق الله
عنه اذلم بتفق دعوة الخلفين الى قتسال اولى الياس الشديد لغيره هنالخافاء وقد وعدم |
الثواب على طاعته واوعدهم على محخالفته شوله فان تطبعوا ا ودن اوحسالله طاعتهيكون ا

اما ماحقا فكون انبكر اماما حقا الا اذائيت ان المراد بأولى الأس اهل حنئين وهم
شم و هوازن فلا دلالة للارة حينئذ عالمىاهةابى بكر لانالاعوة الى قتالهم كانت فىحيانه
ير مدءوين الى قتال
عليهالسلام لانه غناهم عقيب قتح مكة فكونالافون موعين ٠ن
اهل حنين اى فبخص دوام أ ىالاماع عافه عنوة خيرم قال حىااسنة وقيل هم فارس

والرومومعنى يسلمون نقادن فان الروم تصارى و فارس محوس شل مم اازية شكون
الاءة دليلا على اماحة مر رذىالله عله لابه هوالذدى قاتلوم ودعا الناس الى قتالهم © فان

تطبعوا » #بس افكرمان بريدكدى راله خواننده ثماست هَتال أن كروه 9إؤتكمالله»
بدهد ثمارا خداى 8©8اجرا حسنا #هوالةئيمة فىالدنيا والنة فىالآ خرة 8وناتنولوا #
لوةفاورسة وا كن روى كردانيد وبشت بر داعى كتيده نولم
ادع
بال
اى تعزضوا :ءن
دن قل  5فىالخدبة  2إعذ بكم عذابا العا« لتضاعف جرهكم وسان المقام انه 0ت

لاقال لهم ان شبعونا دعتالاجة الى بيان قبول توبة من رجع هنهم عن !فاق لعل تعالى
لهذا القدول علاءة وهوانهم بدعون بعد وفاته عليهاللام الى محاربة قوم اولى قوة فىاأرب
دن احاب

هم دعوه

امام ذلك

الزمان و

حارمم فانه هل

نوسّه  9يعطى الاحرا لحان فلولا

هذاالامتحان لاستمر حااهم على|انفاق كماستمرت حلة ثعاءة عله فانه قدامتتع هن اداءالزكاة
م الى عاولم شل منهالثى عليها أسلام واستمر عليه الخال ولمهشيل منه احد مانلصحابة

فاعله

تعالى عام منئعليةإن حاله لانتذير ذام بين لتوبه علاءة و علم هن احوال الاعراب اها شغير
فيان لتخيرها علامة وقال لعصهم أن ععان رذىالله عله قد قبل هن أعلبةوهو محجهد معذور
فى ذلك ولعله وقف على اخلاصه والعام عندالله تعالى ونا حكم ذاود وسلمان

ا
السلام فىالحرث الذى نفشت فيه غنم القوم والنفشالرعى بالاالى
ك5
سلمان يام ل-

وقالالله تعالى ففهمئاها س لمانوكلا١8 .اك

عامءا

ذاو لوحك

وعلما لين٠ هناوامثاله

انكل م>مهدمصبب وان يكننصافى النابقالبمطللاتسكروا علىا جد اله ولالاسهولاطعامه
ولاغيرذلك الاباحازةالشر ع وسلموالكل احد حالهوماهو قيهففهم ساون ونامونوعابدون
وحامدون وساجدون ومس<.ون ومستاغرون ومحقةون فقد ون الاذكار سبدب الانحاش

ع .م فد

الجزءالادس والعشرونُ

عباده !ةماثلرسل اامهم هنهم لامن غيرهم إنقوم الحجة على مجن<د فالتعالى ولوجعلناء ماك
مناه ردلا لعنى لوكانالرسول الى الشر >الازلفىصوزة رجل <ق لايعر فوا ايهملاك لاعهم

لوراوه ملكا لمهممم سد ##بلكانوالافةهون 
عل عه

اىلابفهمونقالالراغ الفبقههوالتوصلالى
باحكام| لشمريعة وفقهاى فهمفقها ووالاقالا»

فهو اخصمن العم الم

اى الافهما قللاو عم قطنم لامورالدنيا وهوودف

لهم بالخهل المغرط وسوءااغهم امور

الدين وعن على رضىالل عنه اقلالناس قية اقلهم علما ٠ واعامان العامانما بزداد إصمحية
اهله وذا مخافالثافقون عن حبة رسولالله «لىالله عليه وسام ودغهم اللهبعدمالققهفالايد

مجنالسة العلماءالعاملين <تى تكونالدنا و راءالظهر ومعلالرغة فالآ خرة وقدقال

عالسيلهاماطليوا المليولوبالسين فكلما بعدامئزلة كير الخطى وعنبءضهم ول رفأىيتالطواف

كهلاقدا هده الدارة واتيده عصازوهؤيطو ق :متسمدا اعلا افتبالتهت عن يلوم افقال برادليان
تم قال لىق 5تطمونهذا الطريق قلت فثهرين او ثلاثة فقال افلا مححدون كلعام فلت
لدو بينكم و بين هذا البيت قال مسيرة حمس سنين قلت هذا واللههوالفضل البينوالحبة
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فوالا *يةاشازة الى ناالذنا مخ مظان اللسف وهوءندرداثل النفس نوق ال1ديث رولا

تحاسدوا ) اى على نهالله تعالى مالا اوعلما اوغيرذلك الاأن هع الفبطة على المال المبذول
ف سديل الله والعام المعمول

هالمنشور

( ولاضاءشوا

) النتدحش هوااثة تزيد فىمن ساعة

ا ولارع.ةلك درا ع وقلل هو 4راض اأغير على شر( ولاماءضوا ) الاانيكون النغض

| فى الله قالالشيخ الكلاباذى معنى لاتباغضوا لاتلفوا فىالاهواء والمذاهب لانالبدعة
فىالدن وااض_لال عنااطريق لوحب الغض عليه (ولاساءروا) اى لاشاطعوا فان التدابر
التقاطع وان بولى الرجل

صباحيه

درره عرض

عنه كافىاافائق اولاتغا تواوصقة الاخوة

| التقابل كم قالتعالى ا<وانا على سسرر هتقابلين وكاقال عليهالسلام (وكونوا عادالله اوانا)
ا قال الحافظ هيسيج ر حى نهبرادر ببرادردارد ٠ هياج وق نديدر رايه لسر يل *م دذتراتر اه

|احتكيكت وجدل بامادر ٠ بسرا تراهمه بدخواه بدر عيىنم ٠ تسأل اللهالسلامة والعافة

« لقللمخافين .نالاعساب ) كرر ذكرهم بهذا العنوان لذمهممرة بعداخرى فانالتخاف
عن ةحابلرسول عليهااسلام شناءة :اى دناعة  8ستدعون الى قوم  6برب كرون «هاولى
ىلى قوة فىالخحرب وباافارسة كروهى بازور مءذت ٠ وهم ينوا حديفة
باس شديد  #او
اكسفنة ابوحجى كاقى القاموس والمراد اهل العامة قوم مسيلءة الكذاب اوهم عبرهم من

ارتدوا بعدرسولالله اوالمشركون لقوله تعالى هفتقاتاونهم أويسل.ون » استئاف كأنه قلى

اذا فأجب لكون ١حدالامين اما المقاتلة ابدأ اوالا_-لام لاغيرو اما هن عدا المرئدين
وامشركين
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ع # ١وه

وقاه وحرزء له واقزابة عفوش جابى ترسيد وق لاه رشا إلى أن هن اطفاًس عير

نفسه وشعلة صفاتمها ماءالذكر وترك الشهوات يؤمنقله ونجو هن سعير النفس وهو حال
لب
اتول
من اهن بالله ورسوله والافكون سعير نفسه وشعلة صفاها مس
قعلى
لة :

الف

فتحر وهوماسق

من قا و 3كبا عانلصفات الذميمة ومجعاهامطمئّة قابلة لحذبة ارججى ويعذني

قلب مينشاء باستيلاء صذات اانفس عليه وغَلبه كملم يؤهنءه وكازالله غفورا لقلب من يشاء
رحما همسن هن إشاء 0

ملك نفس مينشاء لقاءه وبع ملك قاب هينشاء ورِوْمه لنفسه

فرلا قبلهلاشرط
© ديقول الخافون » المذ كورون  8اذا الطلقم الىمغات لتأخذوها  #ظ
و

فلان اذا مص متَدَامًا واصل الطلاق التخليةهنوناق

انطلقتم اى ذهيتم لان

 3شال حس طلقا ويضم اى بلا قد ولا وناق والمغائم جع هخم ععنى الشمة اى الفى

اياها و خصكم

اى سيةولون عند انطلاقكم الى مغاتم خبير اتحوزوها حسما وعدك

عوضا عما فانكم ٠ن غَنائم مكة اذا نصرفوا هنما على صاح ولم يصيوا منها شأ فالسين يدل
عاللىقرب وخيبرا قرب مغانتم انطلقو الها فهى همى فان قب
كليف يصح هذا الكلام وقد
لدت أنه عليه
نهالام أعطى هن .قدم مع حعدر رذىالله عنه هن «هاجرى الخشة وكذا

الدوسيان والاشعريين وليكوتو! من حضر الحدبية قلناكانذلك باستئزال اهل الخدبدية
عن

شى

0

ماقالوا وكان ما  2طاعم ٠نذلك
اعم ون در ل

اى رك

الى حدر ولتيد 0

1

ف ح<واثى سعدى
لله اعتدادمه

و هدفه

إن عقة و هن

للاقال موسى

سعه

اافق © ذرونا » بكذاريد ماراا ه
و 'لع

دعل

ماضسيه  2بعكم *

قتال اهلها #3بريدون ان سدلوا كلامالله * إن شار نو| فىالمغاكم

إلى خصما باع لالد دية فايه عايها لسلام رحع ع ناخدسة

بالمدسنة شنا واوائل ادر شه 2 -

فىذىاطحة

من سسة ا

واقام

خير عن شهدالخددية ففتحها وَءَمماموالا

كما فخصها مهم حسها اواملله تعالى فالمراد بكلامالله ماذكر ٠ن وعده تعالى غَنائم خير
|

لاهل الخد دية حاطة

لاقو لهتعالى ١5

روا

مبى اندا فان ذلك

قَْ عنوة

سوك ٍِقل «

| اقنا طالهم  0إن شعونا « اى لااشعونا فاءهأنى ه
فعنى العى للم.الغة وقال سعدى المفقى ان
أ 2

سما اذا

اريد العمى وااراد

١أن شعونا فى حبر أودكوهتهم على سٍص القلويوقال

| ابو الليث ان تتبعونا فالمسير الى خبير الا متطو عين هن غير ان يكون لكم شركة

قهاكلذالله ح#نميمنكفته است خديى تعالى ف.نةبل هاىعندالانصراف
كنيمءة8
فالغ
ل
ماخد دية ٠ فس.ةولون  43للؤمنين عند.ماع هذا اللهى  8بل محسدوئنا  #اى لبس
ن

ذلك المبىحكمالله

دنا أنكناد كم افلىغزائم الحسدعنى زوال النعمة حمنيسّحق

لهاوررما يكونمن ذلك -ىى .فازالها وروى المؤمن يغط والثافق بحسد وقال بالضكبار
1
د

د2ل7ي عالمى2رئية 95الا بينالخنس الواحد لابين الحنسين ولذلك كاناول ابتلاء |بتلى|للهبه
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 8+م" ©

انلسوء »#وكان بر ديدكان بد ه المراد بهاماالظن الاول
غميارلين مهموووظتم ظ
فسه اوما
والذكرير لتشديد التوسخ والتسحيل عليه بالسوء والافهو منعطف الشى” عنلى

يعمه وغيره منالظنون الفاسدة التىمن ماما الفان بعدمالصحة رسالته عليهالسلام فانالازم
بصحتها لاحوم حول فكره ماذكر منالاستئصال فهذ! التعمتم لايازمالتكراد و©كتتم
قوما بورا 5ههااىلكين .عندالله مستوجبين سخطه وعقابه علىانهجع بائر من بار يمنى
هلك كمائذ وعوذ وهى منالابل والخيل الديثة الاتاج او فاسدين فىانفسسكم وقلوبكم

ونيانكم لاخير فيكم فانالبور الفاسدف يعضاللغاتوقيل الور مصدر ٠كنباالرهلك منهلك
بناء ومعتى ولذا وصف به الواحد وام والمذكر والمؤنث فيقال رجل نورو قوم بوروى
المقردات :الموار:قرط 7الكسادٍ:وكناان قرط التكشاد يؤؤدئ.الىالفسام ك'ق"يلكستد بحئ
فسد عبر بالبوار عنالهلاك وكانوا قوما ورا اى هلكى انتبى وففه اشارة الى انكل هنظن

انه يصيبه فىالغز وقتل اوجراحة اومايكره منااصائب ثتمخلف عنالغزو فانه منالهالكين
وقد استولى الشيطان على قلده ذزين فى قله اطراة الدنسا ليؤثرها علىالحاة الاخروية ااتى
اعدت للتمبداء والدرحات العلى فالىْنة والقربات فىجوارا!ق تعالى ٠ مكن زَغضهشكايك »>

در طريق طلب ٠ براحت ترسيد ات زحتى تكشيد © ومن لميمن بالل ورسوله »#
كلام متدأ من جهته تعالى ومن شرطدة او موصولة اى ومن لميؤمن ما كدآب هؤلاء
الخلفين « فانا اعتدنالالكافرين سعيرا  #اى لهم واعا وضسع موضع الضمير العائد الى
منالكافرون ابذانا بان منلم بجمع بين الاعان بالله ورسوله وهو كافر فانه مستوحجب

اسعليرنااىر الملتهبة وتشكيره للتهويل للدلالة على انه سعير لايكتنه كنهها اولا'نها نار
ال

مخصوصة كاقال نارا تلظلى فالت.كير للتنويع ول مالكسموات والارض »#ومافهما
نتصرك فاىلكل كيت يشاءاوبالقارسلة مخسداراست بادتشاهي” اش|نه!«وؤامتها رزامام :امواو
8غفر ان يشاء » أن ينفرله .وهو فضل امنه
مالك علوى وسفلى در قبضة قدرت اوست ي

ويعذب من يشاء © أن يعذبه وهو عدل منه من غيردخل لا'حد فىثى” منهما وجودا
وعدما وففه حسم الاطماعهم الفارغة فىاستغفاره عليهاللام لهم  8وكانالله غذورارحما©
مالفا فىالمغفرة والرحمة ان يشاء ولايشاء الالمن سَتَضى السكمة مغفرته تمنيؤهن به وبرسوله

واما هن عداء ٠نالكافرين فهم ععزل من ذلك قطما فالآرة نظير قوله تعالى فى الاحزاب
ليجزىالله الصادقين بصدقهم ويعذب الثافقين انثاء او توب غلهم انالله كان عفورا

رحما اى يعذب المنافتين ان شاء تعذيهم اى ان لمسوبوا فانالشرك لايغفر البتة اوبستوب

علبهماى قبل توبتهم أن نابوا فالله تعالى بمحو بتوبة واحدة ذنوب العمر كلهويمطى بدل
كولاحدة منها <ستة وثوابا قال ابو هربرة رذىالله تعالى عله قال رسولالله صلىالله عايه
وسام ازالله افرح ستوبة عده المؤءن منالضال الواجد واءلنظمئان الوارد وهنالعقهم

الوالد وءن تاب الىالله توبة فصوحا انسوالله حافظيه وشاع ارضه خطاياه وذنوبه ك٠رابينه
دد ناه ٠ شود روشنآبئة دل باه * توبدشاز عقوبت دد عكفووب ٠كاسودى
اكزراه
بدارد
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< "+ #له

الغافلة ع انللهشسَولوناى اهلها الهم مالدسله حقيقة ولاشعورلقلومم ءلىحقيةة ماشولون
فانهم قولون ويريدون به معنى اخركةواهمشفلتنا اموالنا واهلونا >ازا بريدون به اعتذارا
لتخلفهم ولقولهم شغلتنا حقيقة وذلك ان اموالهم و اهاهم شفلهم عن كذرالله والالكار
موه وعن متابعة النى عالليهسلام وهم مأمورون يما ( قال المولى الامى ) مكن تعاق
با
خاطر بنقش جه دهي ٠ جريده وارهمى زى وساده .وشىى باش ٠ قل « ردالهم عَيك

اعتذارهم اليك باباطيلهم  8فن علك  0منالله شيأ  #اى فن سَدر لاجلكم منشئة
الله وقضاله علىثى” منالنفع

ان اراد بم؟ ذرا  #اى مايضر»م

فع الضرر عم ما
وضاعهما حى افوا ع نالروج نيما وادؤء

ومن شَدر على شى' منالغمرران اداد بكما

من هلاك-

والماك

او اراد بك ف اي ءىّ

هن حفظط اموالكم و الى فى تحاخة

اسلام كم
الى التخلف لاجل القيام محفظهما © بل كان الله بما تعملون خبيرا  #اى لي
نولون بل كان الله خييرالجميمع ماتءملون من الاعمال الىمن :جلها لفك وماهو دن منادبه

هن ترك امالله ومتائعة رسوله وقعد طليا لاسلامةدخل فالا بة ثملنمد خلاصا هنالضرر
والبلاء فانالله تعالى قادر  50ايصالالمكروه ولوبغير صورة القتال لايد من!أصدق والءمل

بالاخلاص والتوكل علىاللتعالى فان فيه الألاص ٠ نقاس تله يكروز كسان اج ظالم
حسن يصرىرا رذىالله عنه طلب وراد سن

در صومعه <باب يحمى قدس دمر  5يهان

نَل حل رامكقد اصوز <سنرا ديدى) كفت ديدم_كفند كانت كفلم درن صومعه

شع در ص ائينه (لفنيه !بك للم كزين حمق ران اقند جنات حجان كفك فت
دوفن راد مددومدسي وترون اميابد و كفتند اى حيب انه اج باثما كند
سوائ سات ا درا ددوغ كان يكن حبكت

أو دردش هن ددرن حاسشد 5

تماق

دانيد وعى ليد صاجه جرم عوانان  47باره شل كي نا فد حسن از صدومعه

بون امدكفت إئ جتنب دق استاذى دنبكاه داش اوصاإسوآنان :خمز مبكردى :كفت'اائ
استاذ بروكه براست كفتن خلاص يافتىكه ا كر ددروغ ميكفتعئ هل فا  5قار خواستم شدن
ق(الالخ'فظ ) يصدق كوشكه خورشيد زايد ازنفست ٠ كه ازدروغسيهروى كشث صمح
5

و كفت حه ردى ك 2صا يد بد يد كع

نه بار اقتالك ا عى ونه بار  3ن الراسوك.

ا ونه بار آل هوالله احد #وائدم وباذكذم كهخدايا ندا

و

سبر*م 1

نكاهش دارئ

| وهكذا حفظالله اولباءه الصادقين و صر هم ولتاهاعداءه الكافرين ومخذاهم وبل ظنتم 6

ظ ام بدل منكانالله الآمقسر لمافيه منالامام اى بل ظئلتم اها اللفون 00انالن سبال 4
ا لنبرجع وبالفارس.ة بالككان ميرد بد 5

باز نكردد و الرسول  31صلىالله عايه وسام

| © والمؤمئون  6الذين معه وهم آلف واربعمائة  8الى اهاموم  #بسوى اهالى' ود عدينه
« ابدا  #هركزاى باأن يستأصلهم المشركون بالكلية فذشيم انكام معهم أن يصيكم
| مااصامم فلاجل ذلك تخلفكم لالما ذكرنم من المعاذير الباطلة و©زين ذلك فتلوبكم43
اداه سسا بن كن  00ثم لد شيطان بياراست ٠اووقبلتم هو واشتغللم بشان انفسكم

الجزءالسادس والشرون

ع  5زه

وابس كذثتن ودر اا ماد از مخافون بازيس كردكان جداى يعنىايشانكهباز إس كرده

اندازحدت رسولعليه السلام ازباد»نشينان » خلفهم الله عن رسولالله كاقالكرء العلاهتم
فشبطهم وقيل اقعدوا مع اللالفينقالف المفردات العرب اولاد اسمعيل عليهاسلاموالاعراب
زمه فاىلاصل وصار ذلك امما اسكان الدادية وقئل فىجمعالاعساب اعاريب والاعرابى صار

اسما افلىتعارف لامنسوبين الىسكانالبادية اثمبى وفى|اقاموس العرببااغم وبالتحريك خلاف

العحم مؤنث وهم سكان الامصار والاعراب هنهم سسكا البادية ومجمع على اعاريب اثهى وفى
مختارالصحاح العرب جيل هن اناس والنسبة الهم عمرنى وهم اهل الامضار والاعراب منهم
سكان النادية خاصة والنسية الهم اعرابى وليس الاعراب مدا لعرب بل هو امم جذس النهى
وقال ابن الشيخ فيسودة التوبة العرب هو الصنف اللاص من بأىدم سواء سكن اليوادى
ونادى
انلسك
امالفرى واماالاعراب فانهلايطاق الاعلى :م

فالاعىاب جع اعابىكا نالعرب

جعمسعبى والجوس جمع جوسى والهود جمع بوودى بحذف ياء'لنسبة فىاجمع ويدل عاللىفرق
بين العرب والاعمراب قوله عليه السلام حب الءعرب من الاعان وقوله تعالى الاعراب اشد

كفرا ونفاقا حت مدح العرب وذم الاعمراب الذين هم سكان الءادية فعلى هذا يكونالءرب
اعم منالاعىاب وقبل العر يهم الذين استوط:وا المدن وااتقرى والاعراب اهل البدوفعلى

هذا القول يكونان متباينين اثنهى والمراد هناهم اعراب غفار وصزينة وجهنة واشجع واسلم
| والدئل بالكسر مخلفوا عن رسول الله عليه السلام حين استنفر من حول المديئة هن
الاعراب واهل البوادى ا.خرجوا معه عندارادته المسيرالى مكة عام الحدبدية معتمرا حذرا
هن قريثن أن سعرضوا له رب

ويصدوه عن اليدب واحرم عليه لسلام وانناقة معه الهدى

ليعلم انه لابريد الحرب وتداقلوا عن الأروج وقالوا أنذهب الى قوم قد غنه ففعقرداره
بالمدياة وقتلوا اكابه فنقاتاهم فأوحى الله اليه عليه ااسلام بنهأم سعتلون اى عند وصولك
ظ الى المديئة وشولون ش«غلتنا « #ث_غول كرد مارا ٠ والشغل ااعارض الذى يذهل

| الاندان وقد شغل فهو هشغول ف اموالا واغلونا  #ولميكن لنا ءن مخاةنا فهم وشَوم
عص_الهم وحمهم من الضياع والاموال جرع مال وهو كل ما ماك الناس من دراهم

اسلواغحير ذلك والمال
او دنائير اوذهب اوفضة او حنطة او خبز او يوان او ثياب او
العين هوالمضروب وسمى المال مالا لكونه بالذات كيل :القلوي اليه وف التلوع المال ماعيل
اليه الطبع ويدخر لوقت الماجة اوما خلق لصا الآدى ويجرى فيه الشح والضنة انتهى
والاهلون جمع اهل ولااهلرجل عشسيرته وذو واقرباه وقد جمع الاهل على اهال واهال

١

ضاات على تقدير ناءالتانيث اى على ان اص-له اهلة ك] فىارض فحكمه
'حررك ك
واهلات وي
حكم مر حيث يجوز فى تمرات ريك المم «9فاستغفرلنا  5الله تعالى ليغفرلنا مخلفنا نك

حيث لميكن ذلك باختيار بل عناضطرار ههبقولون با'لسنتهم مالس فقاوم » #تكذيب
لهم افلىاعتذار وسؤال الاستغفار يعنى انه تكذيباهم فمايتضمنه منالحكم من انامؤمنون
حةا معترفون بذنوبنا فالشك والنفاق هوالذى خافهم لاغير وفىالآ يةاشارة الى انالقلوب |
الغافلة

ع 5
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لست متدعة فىالدين بلهى متدعة فىااعادة ولامى #الفة لاسنة ايضًا عل

ماعرف

الفقهاء السنة بانها كلفعلة فعلها الى عليه السلام على و<ه العبادة لاالعبادة و يكن الى
عليه السلام بلدس العماهة عسلىيل العيادة ولايليس البابٍ الغخهروصة علىطراق العادة واما

لصوف والقطن وغير
القصد بذلك ستر الغورة ودفع اذيةالر والبرد ولهذا وردعنه لادس

ذلك هالنثياب العالية والسافلة فليس خالفته فذىلك الفة.سنة وان كان الانباع فجىع
ذلك افضل لانه مستحب الى قال فالىعوارف لس ارقة اىمن بدالش.خ علامةالتفويض
والتسلم ودذوله فىعكم الشخ دذوله فىحكم انله تعالى وحكم رسوله عليهااسلام واحياء

سئة المرايعة مع رسول الله قالت امخالد ف|ىالنى عليه السلام يشاب فيا خرصة سوداء صغيرة
وهل كطاء أسود مدع لهغَلمَإن نان  50فعاما فلس #مرصة فقال عله السلام من ترون

اكدو هذه فكست القوم فقال علية السلام انتونى بام خالد قالت فأنى فى فالدستها بده
فقال ابلى واخلق شولها صرتين وجعل بنظر العام افلىلريصة اصفر واحمر ولول يلام
خالد هذا سناء والسناء هواحسن باسان الخيشة ولاخفاء بأنلدساطرقة عاللىهنئه التقىيءمدها
الشيوخ فىهذا الزمان ّكن فىهن رسولالله وهذه الهّة والاجماع لها والاعتدادها هن

استحسان الشيدوخ وقدكان طبقة من!اسلف الصاحين لايءرفون الرقة ولايلسونماااريدين

.ثن يلسا فله مقصد يح واصل منالسنة وشاهد منالشرع ومن لايلبسم! ذله راى وله
ففذلك مقصد حبح وكل تصاريف المكا 2ختولة علىالسداد والدواب ولاتخاو عنة

خالصة فها التهىكلام الءوارف باختصار وقال الشسخ زينالدين اافى فى <واشيه قدصح

واشتبن :تسلقالاولياء كابراعنكابر على .ماهو مسطور فىاجازات المشاع .ان رسول الله ألبس
ويل بن زياد دضى اللهعنهما وفىاقاصد
عليا الحرقة الشريفة وهو الس اسن البصرى ف

الأسنة انا نمة الحديث ليموا للحسن هن على سماعا فضلا عن أنيلسه الأرقة قال حضرة

الشيخ الا كبر قدس سرء الضرودى مالنلداسالظاهى مايستر السوات والرياش مابزيد على
ديها شع به الزينة والضرورى من الاماس الناطن وهو نقوى الارم مطلقا ماوارى سواة 1
ل

| الناطن والريش اناس مكارمالاخلاق مثل توافلالعبادات كالصفح والاصلاح فأؤاد اعلالك

أكنتدوا نين الستين :نز نو بالزيتين :موا بين المستيين فتابوا املطنوفين فلبنوا |.
الخرقة وألبسوها ليكون دما على ماريدونه منلاس بواطهم وجعلوا ذلك اصلا واصل

ٍْ

هذا الاداس عندى ماالق فدرَئ اناق لدس قلب عبد فاه قالماوسعنى ارخى ولاكيان ْ
ووسعنى قاب ع.دى فانالثوب ومع لاسه وطهرهذا اجتمع ديناللمستين وزمان الشعلى وابن ١

حفيف الى هام جرا تؤوننا عملذىههم فىذلك فلبسناها من ابدى مشا مخ جة سادات بعد
ان صمناهم وتادينا داهم ابصح اللناس ظاهىا وباطنا انهى باختصار سال الله س<.انه ان

حمل اماس النقوى أباسا خيرالا وان يصح سانا وعقادنا واتمالنا واحوالنا انه هو المعين

لاهل الدين الى أنيأ تىاليقين ل سيةول لكِالْخاذون املناعس'ب 6ه السين الاستةبال بعال
خافتة بالتشديد تركته خانى وخلفوا انقالهم تخا خلوها وراءظهودهم وااتخليفبالفارسية
م0
1
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الثانية اهللدذول فالصلاة بالفرض اوبالسنة فقال بالفرض فال اخطأت فقالبالسنة فقال

اخطأت فتحير ابوبوسف ققال الرجل هما لااانتكبير فرض وردفع اليدين سة ٠ الثالثة

طيرسقط فىاقدلرنعالر فيهحم ومسق هلي ؤكلان اولافقال يؤكلان فخطأه فقاللايؤكلان
فخطأه ثم قال انكان اللحم مطبوخا قبل سةوط الطير يغس_ل ثلانا ويؤكل وترىى المرقة
والابرىى الكل ٠ الرالعة مل له زوج ذمءة ماتت وض حامل منه  0فى اى المقاير فال

اواتؤست فى مقاز المالمين ذ<طأء :فقان فى “مقا اهل الذئة افنذظأء افتخبر افقال ندف ف
مقابر الهود واكن بحول وجهها اعلنقباة حتى يكون وجهالولدالى القبلة لانالواد فىالبطن

يكون وجهه الىظهر أمه ٠ الخامسة ام وإد لرجل “زوجت إغتراذن مولاها فاتالمولى هل

|تجب العدة منالمولى فقال تحب فخطأه فقال لانحب فخطأه ثمقال الرجل انكان الزوج
دخل بها لانجب والاوجبت فعلٍابوبوسف تقصيره فعاد الى الىوحنيفة فقال تزيبت قبل ان
خصرم  2قالااشخ سعدى )  3دو شيفت كنج|كريخ لاضلا تود وسيصد وشصت ند

فار ددرن عم بداتتى وه روز توا الكقق اكزذق مكر كوشة خاطرش باجال ا از

شا كردان ميل داشت سيصدو إحاءو نهبند اورا اموخت مكر يك بندكه در تعلم أن دفع
انذاخئ وتجاون كردق ااقاه لين روزت و تمك درناسبوكاى زرانا:اوعال (ققافامك
| "عافن تابد ىك انين :للك كتفت الختادقاً فضيلق كه زمفكت» ازواىابزراكليست؛ وأجواتز

| بيت وكرنه بوت ازوكثر نسم ويصئعت بااوبرابر ملكرا اينسخن بستديده لبيفامردمود
| امشارءة كنا مقاعى متسع ترتركاكز دنهواركاق:دولت اتواعناق خضرت :ورور اوراقان
| اقلم حاضر شديد دسر <ون برل مدت 7درة م|ان إصد مت كه اك

15اهنين بودى ازحاى

| بركندى استاد دان تكه جوان ازو هوت برترست بدانبند غيب كه ازومان داشتهنود

بر اودر اوبحت وبدودست بركرفت اززمين بر بالاى سر بردو بر زمين زدغمبو ازخلق
برخاست ملك ؤرمود /ااستادرا خلءت ونعمت فى قيس داديدو سيررا زجرو ملادت كردكه

براوريدة خويش دعوى” قا وفك  29دئ واللتعانيوو كاد اى خداويد مرا زور دست

| ظفر نرافت بلك ازعم كثتى دقبقهُ ماندهبودكه زهندريغ همى داشت امروزيدان دققه

| برهن دست يافت استاد كفت ازهرجنين روز نان داشتم فعلم انالتاميذ لاسلغ درجةاستاذه

فى زمانه فللاسستاذ العلو منكل وجه ٠ صربدان بقؤت زطفلان ككند ٠ مشاعخ جو دبوار
مستحكمند م قال فى كثت انور عناداب القوروامًا هذا الزى'ال#ضوض :الى امخده
| كلفريق من الصوفية كادس المرقءات ومازر الصوف والبلويات فهو امي قصدوا به التبرك
| عشاك2هم الماضية فلايمون عنه ولاو مرون به فانغالب ملابس هذا الزمان من هذا القيل

كالعمائم التى امخذهاالفقهاء والحدثون وااءمائم التى اتخذها العساكر والنود والملارس التى |
مخذها عوام الناس وخواصهم فانها حرعها مباحة وليس فما ثى' نوافق النة الا القايل
ولانقول انها بدعة ايضا لاناللدعة فى الفءلة الترعة فىالدين على <لاف ماكان عليه النى
| عليه السلام وكانت عليه الصدابة والتابءون رذوالله عم وهذده الهسّات والملاإس والعماتم

بست
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أسرافيا  42:وال |العدؤرة .اذاااقتت اننفللها .خةة غير تغاوضقانها انتؤوق! ولاثر :وهو 6ك

ومجوز أنماتكركالاشجارالتى فالىاودية والمال ولكن لايكون لقا كينها طعع فاكهة السساتين
والغرس اذا لمنمو ضع المىوضع آخريكون اعاوديزاركذعرة للبخؤل:التصريف فف وقد
اعتبرالشرع وجودالتعام فالكلت لمعموأحلمابةتلهلاف غيالعموسمعت كثيرامنالمشا علخ

هولون من لميرمف-ا لالح ولا فى 002:امو كمينةفأحفات رسولالله تلقوا العلوم
وال داب هن رسولالله م روى عن بعض الصحابة علمنًا وسو كاشكل عوا” حَىَ د راعءة

.بكسر الخاءالمعدمة يعنى قضاء!لحاجة فلابد لطااب المق مناديب كامل واستاذ حاذق سصره
قباات :التفوس وفستاد الاعمال :ومداخل العدو قاذا .وجد .مثل .هذا فايلا زمه وليصحه
وليتأدب بدابه ليسرى هن باطنه الى باطنه حال قوى كسراج تبس هن سراج ولينسلخ
هلرسوله لان يطليالة التسلم ' ذهى اليسولالله
منارادة الشسة بالكلية فانالتىسلم لهتسل لل و

ولك اشرق افلنتورى) كنت طونى من #راى مصطى ٠والذى صر لمن وجهى رأى ٠

جون جرائى نور شمبى را كثيد ..هركة ديدائرا هين ان شمع ديد ه»مجنين تاد
جراغ ارشّل شد ٠ ديدن اخر لقاى اصل شد »٠خواء نوراز واإسين بستان ان »

هيج فرق بدت خواه ازشمعدان ٠ وفىالحديث الجر الاسود يمينالله فى ارضه فن لم
اسلحجر فقد بايعالله ورسوله وفى رواية الركن يمينالله فىالارض
يدرك بعة رسولالله ف
ا يصافح با عباده كما يص_افح ادد اخاه قالالسخاوى مونى الحديث ان كل ملك اذا قدم
عليه قبلت عينه .ولما كان الاج والمءتمر بتعين لهما #بيله تزل منزلة يمينالملك وبده ولله
المثل الاعلى وكذلك من صافحه كان له عندالله عهد كم ان املك يعطى الهدية والعهد
بلمصافحة اتهى :٠ نول الفتير لاشك ان الكدة عند اهل القيقة انثارة الى صئية الذات
! الاحدية والذات الاحدية قد نحلت لرسولالله صلى اللهعليه وسم جميع اناما وصقاها

 -الكعة صورة رسو لالله والمحر الاسود صورة بدءالكرعة وأما حقيقة صرالكية

والححر فذاه الشيرريشة وعميئه المباركة وءن هنا نعرف انالانسان الكامل افضل منالكعية
| وكذايدهاولىمن لجرو انتقل|لنىعليها لسلامخلفهورنته لع ده فهممظاهى هذ ين السسرينفلايد ْ

| هن شيل الححر فاىلشريعة ذهن شيل بدالانسان الكامل فىاقيقة فانه الممايعة الحقيقة فاماعين |
المبايعة معاللهورسوله  5اذا وقعت المايعة لايع فىذلك او ان ارتضاع وزمان اشطام
ا

فلاشارق

من بألعه الا لعد حصول

المقص_ود

إن فح

له بان الفهم من الله ودى

فارق قبل ا

| اوان:انغطام يناله من الاعلال افلطريق بالرجوع الىالدنيا ومتابعة الهوى هابنال المفطوم |
ىلعمالظاهى فانه لايد فيه منالدكميل املادن| :
لغير اوانه فىالولادة الطبعة وكذ! الال ف ا
من الاستاذ لاتدر يس

قالفىالاشياه لماجلس انوبوسف

لاتدريس

هن عيراعلام ألى<نيقة ارسل

شوف اتدحتيدق الاعضن فقال له النجل خطات فقا
عزنسدق لاخجرنا روزلا فأشاكؤاب
|لايستحق فقال اخطأت ثمقا لله الرجل اكنانت القصارة قبلا المحود امستفيحق بالوالا,ء
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العينى بعد التحلى العلمى اذ لافائدة فىمايعة الناقصين الجبين اعدم اقتدارهم عاللىارشاد
والد

مك

وعن كناد

بن اوس

وعمادة بنالصامت

رضىالله عمهوما قالا كت عند رسو لالله

عليهالسلام فقال هل فيكم غربب إمنى اهل كتاب قلنا لايارسوالل فأمي بغلق الاب فقال
ارفعوا ايديكم فقولوا لاله الاالله فرفمنا ايدينا ساعة ثم وضع رسولالله بده مقال ادل

الهم انلك بمئنى هذه الكلمة وامتى با ووعدتى علا الجنة انلك لاتخلف الميعاد .ثم قال

أبشروا فانالل قد غفر [كمم فى تروع القلوب لعبدالرحن السطاى قدس سره وعن
عد الرحمن غوف

بن مالاك الاشحمى رضوالله عنه قال كنا عند رسول الله نسعة اومانية

اوس.ءة فقال الاتايءون رسولالله وكنا حدى عهد بدعته فقلنا قد بايءناك يارسولالله قال

الانيايمون رسولالله فبسطنا ايد.نا وقلنا على نمسايعك قال أن تعيدوا الله ولاتششركوا به
فى
وشتغقيموا الغلوات الس بوتطءوا وار كلق حقية :ولاتسييا وا النلئن بوالتد وا

ساأل احدا يناوله ايه رواه مس والترمذى والنسائى
اولئك النغز يسقط سوط احدهم فل
 5افلتىرَغيبٍ والنزهيب الامام الأذرى رحهالله وعن عنادة بن الصامت قال اخبرنى الى عن

ايه قبااليا رسولالله عاللىسمع والطاعة فىالعسر واليسر والمنشط والمكره وان لانتازع
الامى اهله وان نول بالحق حيث كنا ولائخاف فالله لوءة لانم م فى عوارف المعارف
للسورؤر دىقدس سره وقوله وان لاناز ع الآمس اهله اى اذا فوض ام من الامور الى

من هو اهل لذلك الامى لاننازع فيه ونسلم ذلك الاصرله وقوله حيث كنا اى عندالصديق
والعدو والاقارب والا باعدم فى <واثى زينالدين الحافى رحمهاللهواخذ هرنابلترقالمذ كور

ا أغذ اليم افلباوءة وذلك بالنبجة االلىرتحال ]دون !نجام م اروى إالنتسبام الجتمن [عتدالاق

| عليهالسلام وطابن ان يعاهدهن باليدفقال لاعمس بدى بدامرأة ولكنقولى لاصرأة واحدة
| كقولى لاثة اصأة فبايعهن بالكلام ثم طاين منه البركة فوضع يده الشسريفة فالماء ودفعه
| الهن فوضمن ابديهن فيه كذا ذكره الشبيخ عبدااءزيز الديرى فالرورضة الانيفة وكذا
| فى ترحمة الفتوحات حدث قال ورسول عليهالسلام وفات كرد ودست او ميج زن نارم

| ترسيد وبازنان ه.ايعهس<ن ءكىرد وقول اوبايك زجنتان بودكه باهمهانهى وقال فاىنسان
ظ العيون بايعه عليه اسلام للة العقية الثامة السءون رجلا وبايعه المرأنان منغير مصافحة لانه
| صلىالله عليه وس كان لايصافح النساء اماكان ,أخذ علمن فاذا -١رزن قال اذعين فقد

ولس الذكر اذا
| بلمتكن اتنبىوفالاحياء وب هنع النساء منحضود المساجد للصلاة ا
|لفقة اذمتفتو عاتعة ررض اللاهعفنهقايل لها إن ؤشواك الله إنامتكين مر لطاءات:فقالت
خبفت ا
لوعلم رسولالله ما احدئن بعدءلنءون النهى فحضورهن الس الوعظوالذ كرمن غيرحائل
ينع املننظر اكذان #ظورامتكرا فكيف مسابدهن كم فىمشيخة هذا الزمانوه.تدعته

ورما يمسون المسك لاجل النسساء اللانى بحضرن مجالسهم وسايءهم م سمعناه من الثقات
والعباذ بالله تعالى وانعد الى #ريرالمقام قال ابو يزيد الب_طائى قدس سرء من لميكن له
استاذ فامامه الشيطان و<دى الاستاذ ابوالقاسم القشيرى عن شيذه انىعاللىدقاق قدس

ظ
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ليد ل1ناز لتر سقلناه-أغبا لل !اقلالؤاطتطى اخيزالل نيذه الأنية.اناللسرية فى ننه عارزية
واطافة ل عاتزعةراق مقاطو خلواق وتاطن حدق والتاءوازا لشحدة؛ باط وؤ نظا اخ اطافل,
من هالم التقبد و باطنه هن عالمالاطلاق واذا كانت الصلاة جائزة علىالموتى شاظنك بالاحباء
فاعرف جداً فانهاتماجازت الصلاة علىالموتى لاشتالهم على حصة املنأقيقة مادليةالمامعة
الكاية  #ن
فكث ل
هضده
#تكت نقض محواطيل والغزل استعير لنقض العهداى فعنن
وبيعته و أزال ارامه و احكامه  #فاعاسكث على نفسه © فاما يمود ضور نكثهعلى نفسه
لان الناكث هولاعير  #ومن اوقى با عاهد عليه الله  4بضم الهاء فاه الى بعد حدذف

الو أو اذاصله هونو سلا بذلك الى تفخيم لام الجلالة اى ومن اوفى بعهدء و -عليهواعه
فسبؤنيه أجرا عظها  #هىالمنة ومافها من رضوانالل العظم والنظر اجلاىلهالكريم
لانتل
نماك العهد ماتناول عدم مباشرته ابتداء و نقضه بعد العقادملا روى
عن حار رضىالله عنه انه قال بايعنا رسولالله سعةالرضوان ع

الشحرة علىااوت وعلى

ان لانفر فاتكث احد مناالبيعة الاجد بن قبس وكان منافقا احتأ تحتابط بعيره ول يسر
معالفوم اىالى المايعةحيندعوا الها ٠ درموضح أوردمكه سهجيز راجع باهل أنمشوديك

مكركه ولاحقالمكرالسبى”الابأهله دوم ستمكه انمابتكم علشبك سيوم تقض عهدكه

نْ  55غلى نفسهة و درعهدومان يياند ٠ عان مشكن كه هركه بعان تسمكنت 8

 0درافتاد وسرون رفت زدست ٠ اترا كه بدردست بوديعانالست #انمكك سيم حال

همعهدكه بست (" قالالحافظ ) ازدم صبح ازل نا آخر شام ابد د٠وستى و مهر بريك
عهد ويك ميثاق بود (وقال) مان سكن هس أسنة كرود شكستة خاله :ناالعهودا لذى اهل

اللهى ذثم ٠قال يعض الكبار هذهالسعة تيجةالعهد السابق الالأخ
على
لوذع
اد فى بدءالفطرة
فيضضرهم النكث وينفعهم الوفاء قالالشيخ اسمعيل بن سودكينفى شرح التجليات الاكبرية
قدسالله سرها المايعون ثلاثة!لرسل والشيو خ الورثة والسلاطين والمبايع فى هؤلاء الثلاثة

علىالقيقة واحد وهو الله تعالى وهؤلاء الثلاثة شهود الله تعالى على بعة هؤلاء الاتباع

وعلى هؤلاءالثلاثةشروط .عها.القيام بأصاللهوعلى الانباعالذينبايدوهم شروط مجمعهاالمتابعة
فمااميو ابه فاما الرسل والشيوخ فلاس حون علاط ة اسل فاناللاسلامتسشومون امن .هذا
والشبوخ محفوظون وااملاسلاطين ثفن لق مهنم بالشيو كخان تحفوظا والا كان مخذولا
وما هذا فلا بيطا عٌ قَّععصية والبعة لازمة<قى يلةواالله تءالى ومنتكب الاساع من هؤٌلاء

فحسبه خجاهلدا فيا لايكلمهالله ولابنغار اليه وله عذاب ألمهذا ماقال انو سلمانالداراتى
قدس .سره هذا حظه فالا خرة واما فىالدنسا ققد قال انو بزيدالب طاح قدس سيره فىوحق
ليناد لمأ خاافه دعوا

سن

1

من

عيفزالله ارلاكاية ذلك

مع جتان 959سرق

ليت بده

عذائنا نكنم ابن هو من وفى ببعته مثل ليذ الذارانى قبل له ألق نفسسك فالتنور فألق نفسه
فه فعاد عليه بردا و سلاما هذه ندّحة الوفاء انهى ٠ لشاولفقير ندت مهذه الآية سّةالمايعة

واخذ التاقين هنالمشا ع الكبار وهم الذين جعلهم الله قطب ارشاد بأن اوصلهم االلىتجلى

الجزءالسادس والعشرون

ع١٠7 4 هه

عن الخار<ة وعن سائر صفات الاجسام فلفظالله فىبدالله استعارة بالكناية عن مبايع هن
الذين سايءون بالابدى ولفظاايد استعارة ل#سلة اريديه الصورة النمزعة الشهة بالند معان

ذكر اليد فىحقه تعالى لاجماءه مع ذاكلرابدى فى ا<لقناس مشا كلة ازداد بها حسن

التخببلية ثمان قوله بدالله فوق ادم علىكل منالقولين تأكد لما قله والمقصود #ريرأن |
عقد المثاق معالرسول “هده معالله من غير تفاوت بِدمْهما وحيقيةته انالله تعالى لوكان من |
من شأ القثيل قمثل لاناس لفعل معهعين مافءل معندبه من غير فرق فكان العقد مالعنى
صورةالعقد معالله بل حقيقته سمتاحى” الاشارة اليه وقال الراغب فالمفردات غَال فلان
بدقلان اىوليه وناصره وال لاولياءالتههم ابدىالله وعلىهذا الوه قالالله تءالى انالذين
سايعويك الا يه ويؤيد ذلك ماروى لابزالالع.د يقرب الى بالنوافل حتى اح.ه فاذا احييته

كنت س.ءه الذى يسمع به ويده التى بطش ع" النهى فيكون المءنى قوةالله ونصرته فوق
قونهم ونصرتهم كأنه قل ثق ياعمد بنصرةالله لك لاسنصرة اصحابك ومبايءتهم على النصرة

والثات وقالبعضمم الد فالموضعين معنى ا<لاسان والصنيعة فالمعنى نعمةاللهعليم فوالهداية

الى الاعان والى بيعة الرضوان فوق ماصاعوا من إلببعة كقوله تعالى بلالله يمن عليكم أن
هدا كك للامان وقال السدى يأخذون بيد رسولالله وسايعونه وبدالله اىحفظ تاللمكبايعة

عنالانتقاض واابطلان فوق اندم م ان اد المتايعين اذا مديده الى الآخر لعقد البيبع
توسسط ءا ثالث وضع بده على يديهما وبحفظ بدمءا الى ان ايلمعقد لايترك واحدا

ممّْءا ان شَيض بده الى نفسه وبتفرق عن صساحبه قبل الْعمادٍ اليبع فكون وضع اثالث
يده على دما سببا لحفظ البيعة فلذاك قال تعالى بدالله فوق ابدهم محفظهم وعاعهم عن
ترك الببعة  5محفظالمتوسط ابدى المتايعين وقال اهل الحقيقة هذه الااية كقوله تعالى من

| يطع الرسول فقد اطاعالله فاانى علهالسلام قدفقى عن وجوده بالكزة ونحقق بللّه فى
ذائه وصفاته وافعاله فكل ماصدر عنهصدر عنالله شايعته مايعةالله كم ان اطاعته اطاعةالله

سامى قدس دمره فرهودءكه ابن سخن درمقام حمعيت وحق ساله مائبة جمع را براى

هج كس تصر عم نكرده الا براى اتكة اخص واشرف موجوداتت  .ولهذا السر
شول علهالسلام ناولمقيامة امتى امتى دون تشمى ششىلانه لقمفيه شه الوجود اصلاوفيه

اعوة حسئة لالكمل هن افراد امتهفاعيف جدا ثعنى بدالله فوق ابدهم اى قدرته الظاهرة
 3صورة قدرة الى عليهاك لام فوق قدرمم الظاهية فى صور اندم لانه مظاهر الاسم

الاعظمالبطالمامعوكل الاسماء تحت حبطةهذا الاسم الخليل فيدالتى عليةالسلاممعغيرء كيد
الساطان ماعسواه وهو أى توله بدالله .فوقايدعم زيادةالتصرغع فى مقام عينالمعللصول

هذا الممنى الاطلاق مماقبله والخاصلل اناللهتعالى جعل سه صاللىله عليه وسلم مظهر الكمالانه
وصرءاة لتجداته ولذا قال علهالسلام هن را فقدر أىالق ولافنى عليهالسلام عنذاله
انق فىذاته و صفاته و افعاله كماقلى ( ع ) الست ودست
لالد كان نابا ع
سحاتى مااعظم شانى وابونببىزيد
اوا
ححق
| اودست خداى ٠ وفىهذالمقامقال خلا انا ال
سهسدك
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*
والابوة والر_-الة فءالم رسالته كهونه واسطة بينالله وخلقه وكذلك ان كانرسولا الى
افة فلدس
نفسه او اهله او قومه او اللى
كا

مع الرسول ان علم الرسالة الاقدر ما تاج اليه

الودلك الهم وماعدا ذلكفهو عالمولاه فهابينهوبينالله ولما نفاضات الاثم زشاشلت الركل |
ومعه امته  000هء3 /ومه اخ معه رهطه وهو مادون العشرة

قاف الى ال

لواحن معا أنه وان مده وجل ادن استتبسع ألمشعودعا م ء#ب لاسانه فىالوةتالشديد |

الظلءة وا جاء نديا عاللبسلام نورا «نالله انلوعرالم ظواهرها وبواطتم! فكانت امته اسعد
الاثم الها ولذا 1

فى انين صفا وباق الام انعك لدث ادم عل السلام فىاربعين صفا

وقد قالتعالى فىحقه مبششرا فاته لما ارسله الىالاحمر والاسجد بششرهم بان لهم فىءتابستّهالرة |

المحدودة ااتىمخعصىودةبه هنبين سائر الانسساء والمرساين فد قالتعالى ونذيرا لثلا سنقطموا
قك
طاع
ندين
الدا
عنه تعالى بثى' »نا

الام ولميكونوا علىثى ' (قال الكمالالخ<ندى)

مىد ناروى سارد زدوعالم خداى ٠ ٠هطنى ولد كنان هه عالملشود ون لاله ان محعلنا

على حظ وافر ءن الاقبال الله والوقوف لديه © ازالذين سايعونك » المايية بكامى بع
ويا بعت وعهد كردن اى يعاهدونك على قتال قريش نحت الشحرهٌ وبالفارسة بدر-ى كه |
ن|انك بعت ميكنند باتودرحد سددسممت المعاهدة مبايعة تشبههابالمعاوضة المالة اى مادلةالمال

لاك كفا كاعد منهها على معنى المادلة فهمالنزموا طاعة الباىلعسكلام والثبات على
محاربة المشمركين واللى عايهااسلام وعداهم بالثواب ورضىالله ا قال بعض الانصار عند
ساعلةعقبة نكا م بارسولالله فخذ نفك ولريك ها حت فقَال عليه اسلام درط لربى
ان تعبدوه 0

ه كا ولنفسى أن انهو ومماعاءون مئه انفسكم و ابناءع ف

رلع لقالى ولانستةيل
فقالابن رواحة رالضلىهعنه فاذافعانا قالافقال لكمالنة قلوا ا
انما ببايعونالل » إمنى ان من بايعك عنزلة من بإيعالله كأنهم باعوا اتقسهم منالله بالج
كا قال تعالى ازالله اشترى هنالمؤمئين انفسهم واموالهم بأن لهما:ة وذنك لان المقصسود |
دحة رسوله هو وجدالله وتوئدق العهد مراعاة او امء ونواهيهقال ابنالشدخ لماكنالءوات 0

اعاهو قير ومعير عنهتعالى وم الاعشار داروا كمه سابعو زالله وبالفارس.ة جز بن بدست له ا
برعتفرسك مد

باخداى

حكة مقصود

برعتتاورشت

ويراى طلب رضاى أؤسدث ٠ قال سعدق

المفى الظاههمنوالله اعلٍعم انالمنى علىلى الْتدٌسبيه ى  7نهم اله و زاك وكذا طاال.قى.قوفالوه"

اكأن يدالله حينالممايية فوقا
« يدالله فوق ايدم * ى

اداة التشيه لام.الغةفى |

العاموذكر اليد لاخذهم بد رب_ولالله حينالبيعة على ماهو عاداالءرب عاذلدمعاهدة
لمعاقدة وفه تشريف عظام اند رم.ولالله التىتعلوأيدى المؤمئين المبايعين حيث عبرعنها سدالله
ان وضدهعا م 4اأسلام بدء امفوى على بد السسرى لبيعة ءهان رضى اللهعنه شم لشان انك
وضعت

يدرسول الله ا

بده وم ل

تلات الدولة

الأعظمى أاحود  .ن

الأحمان

فككانت

عينته

رضوالله عنه فى تلكالوقعة خيرا له منالخذضور وقال بعضهم فيه استعارة مخيارة لنعزههتَعَالى

|
أ

الجوةالساد أوالتمرؤن

ع١١ # نه

ااتعزبر درف دونه اوهو شد الخترا والتفخم والتعظم د
والنصمر انمق وقال لعههم اصله المع ومئنه التعزير فانه ممع دن

والاعانة كالءزر والتقوية

«عاودة الفح

د

لعنى وكاعوه

تعالى أى دنه ورسوله حى لادّوى عله عدو  #ونوقروه  8وتعظموه باعتقاد الديتسنه )١

كادلاربزانة انتهى إعناىلسكونو الحمفأصله هن الوقرالذى هوالئقلفىالاذن و©تسبحوه» ١

وتنزهوه آعالى يما لايق به ولا يوز اطلاقه عليه هنالشريك والولد وسائر صفات!#لوةين
اوتصلوا لهون |أسححة ا
ولدعاء وصلاة التطوع قال فىالقام وس التسيح الصلاة ومنه فلولا |

اكنهان هال
نمسعدين اى هانلمصلين  9بكرة واصملا « اى عدوة وعشا فالكرة اولااهار ١
والاصصيل ار

او داثًا فانه براد مهما الدوام وعنان عباس رذىالله عنهما صلاة الفحدر

وصلاةالظهروصلاة العصر وفىعينالمعانى ا لكرة صلاة الفحدروا لاصيل الصلواتالاددع تكون

إل ل

علىجميع الصلوات المفروضة وجوز بءض اهل التفسيران كوزن ذمير وتعزروه

وتوقروه لارسدول عايه| أسللام ولاوحيله لابه تشكيك أذ ضمير رسولهوت.حوه لله تعالىقطعا

وعلى تقدير أن يكونلهوجه فعنى تعظم رسولالله وتوقيره حقياة الباع دته فالظاهي ١
ارسله تعالى شاهدا فانه لكماان اول مخلوق خلتهالله كان شاهدا بوحدائة الحق وربويته
| وشاهدا با اخر سجهأنعادم الىالوجود ٠ن الارواح والافوس والاجرام والاركان والاحجسام
والا<ساد

والمعادن والذات وال.وان واللاك وان واانه.عاان والالسكاة وعير ذلك لثلا

يعاذا عنه معاكر للمجتاواق دزاكهزءناسرار افعاله وتجائب صاعه وغس انب قدرته بحلثايشاركه
فبه غيره واهذا قال عليه اسللام علءت مكاان وما سيكون لانه شاهد الكل وما غاب لوة

|وشاهد لق آدم0

ب عت نبياوادم بينالماء بالق اع ركنتو

عا خلقه  003قله ٠ 0 إلا 71والاخزات 05

|

سنب  3أ ا ناب اللهعليه

لاخر ماجرى عليه وشاهد <اق ابليسٍ وما جرى عايه م ن اهتناعالسحود لآدموالطرد
واللعنلعد

طول عاد نه ووفور ع

عخالفة

امن واحد فحصل له كل حادرث جرى

اعلراإقليةءوالزال وال هوم اواخاوم :ثانا دروف وق2ا لاد ل او كلاطفيد
| كل هوحود

هن وحجوده وعلوم كل ىَ وولى هن علومه <تى خف

ذم واراهم ومومى

|

|

وغيرهم هن اهل الكتب الالهية وقال باعلضكبار ان مع كل سعيد رقينة «ن راوح
لى

صلى الله عايه  -عنارقت العتيد .عله فاعىاضه عنما بعدم اقباله علما سيب لانتها لله ولا ١
| فصن الروح الحمدى عن ادم الذى كانيه داعا لايضل ولا شبى جرى عليه ماجرى دن

النسيان وما يدّعه واليه الاشارة سول صلىالله عليهوسلم اذا ارادالله انفاذ قضاله وقدرهسلب

ذوى العقول عقواهم واليه بنظر قوله عليهالسلام لابزنى الزانى حين يزلى وهو «٠ؤمن اى |
يتزع منه الايمان ثم يزلى ماعل ان كل .ىله الولارة واللدوةفان كان رسولا فله الولارة
مص

س0
والنبوة

1
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سورة القت

إعداءه كد فمايعز اولباءه م ف التأويلات

النتحمة *.واعام انالله تعالى قدحءل فالار مائة رك فىعقاجة در جاطاة ولكل دوك

قوم مخصوصون اهم منالتضب الالهى اال بم الام مخصوصة تاصللهم منايدىالملائكة
الموكلين عم لعوذيالله من -عخطه وعذابه ونسأله الاولى من لعيمة ونوايه ولاغضب درحات مها
وقطع الامداد العلمى اللشلزم المداوطد اذهل والهوى والنفس والشطان والاحوال الذهميمة

لانه موقت الىالنفس الذى قلى ااخلرانفاس فىحق هن مله بالسعادة و.ما مابتصل الى
حين دخواهم جهنم وفتمح با الشسفاعة ونها ماشتضى الخلود فىالار ق(ال الحافظ ) دارم
اند الك ازل حجنت فردو س طمع  0حه دوق معخا نه فراوان كردم ٠ والله عفور لج

ا

ناب ورجعالىالصراطالمستم ف انا أرسلناك شاهدا  #اى  1امتك لقوله كايكزن 0
ت
 3شهدا يعنى على تصديق هصندقه

0
اى مولا

ناه دن صدقه ولك

تولهفى حةهم وم القنامة عندالله تعالجضيو] 0.شودلهم فعا كتيل

رن لبه
فولالقاغد

العدل عندالاك وهوحال «تمدرة فابه عايها | .لام اعا تكون شاهدا وقت ال<دلى والاداء

| وذلك متأخر عنزمان الار-ال مخلاف غيره مما عطف عليه فانه لس هانلاحوال المقدرة
© وميشرا علىالطاعة بالمنة والثواب وءلى الهالطلب بالوصول  8نذيرا ا©لعملعىصية
بالنار والعذاب وعلى اقل الاعراض بالقطة وفىالتوراةيا أمهااتى انا ارسلناك شاهدا وميشيرا
ونذيرا

ين
وح رزاللامي
ن أت

عدى

ورسولى

اسه َك

المتوكل لنسن شفط ولاعدظط ولاديخاب

فىالاسواق ولايدفع السئةبالسيّة الك يلقو ولصاح وان شّضهالله عق تمه مله العو حاء

بان سَوَلوا لاالهالله ؤغتسلها اعينا عميا واذانا صما وتلويا غلنا سرخيل انبيا وسهداراشاء
ساطان باركاه دتى قائداتم  88اتؤمنوابالله ورسوله © #الخطاب لاتى عليهالسلام ولا“متهفيكون |
تعدما لاخطاي بعد!!تخصي.ص لان خطاب ارسلناك لانى خادة ومثله قوله تعالى ياامما النىاذا
ملخطاب علىطريق تغليب الخاطب عاللىفاشيين |
طاقتم النساء خصه عليهالسلام بالنداء ثم ا
وهمامؤمئون فدلتالا” به على انه 03

حب أن بؤهن برسالة ا

ورد فىالحديث

ا أنه عليه لسلام أسبذاق عد اللهورسوله قال الى ىالامالى اعا عىرف نروة نقفسة بعد مدر قنّه |

ريل واعانةيه اى بالعام اادمرورى فاذا عرف دوة فسه واءن+ا وح ب عليه أن يؤمن ا ْ
ول اليهون ريهكأقال تالح امن وكوك عا أنزل األه هن ريه و2#ور انيكون الخطاب للاهة ا

فنطفانقلتكف يبو مخصيصهمالخطابالثانبىالامةفىمقاتموجيهالخطاب الأولاليععليهالسلام ْ
خصوصه قلت انخطان قر القومعنزلة خطاب هنمعه هن اتماعه خاز ان مخاطبالا ماع |

| فىهة_ام #أصيص الرللى بالخطاب لاالنمتصود مماعيم  #وتعزروه © وغووه تعالى سَقوية
دبنه ورسوله قال فىاافردات التعزير النصرة دن التعظم قال تعاللى وتعزروه والتءعزير دون

الحد وذلك يرجم الاول فان ذلك تأديب والتأديب نصرة هر عدوه فان افعال الشر
عدو الانف_ان فى قعته عنها فقد نصرته وعلى هذا الوجه قال النى عليهالسلام انصر اخاك

ظانا اومظلوما قأانلصرء مظلوما ف_كأينصرء ظاما قالتكفه اعلنغلم انتبى اولفقاموس
لللحُُشُُذؤُ]ُ]ُ]ُْىشى]ىلهدشش22ا:1:ر_]:لر_ر_لضراالل؟بب_ 7اْ79لالُْجبجبُُيي2ي-5--2ايي55ي525

( دوحالبيان  -؟  -تاسع )

ست

الجزءالشادس والمعروف

ع١٠ # ولد

اى الدائرة فىالمكروه 5:ان ااكثر استغمال :الدولة»فى :الخدؤب الثذى! نتذاول ويكون امَرَة
لهذا وصرة لذاك والاضافة فىداثر السوء مناضافة|اءام الى الخاص للببان كم فى خانم فضة |

اى دائرة «نشر لاءن خير وقال ابوااسعود فىااتوبة اا.وء مصدر ثماطلق عضلىعكرلر
وشر واضيفتاليه الدائرة ذماكابال رجل سوء لان هندرات عليه يذمها وهى هناضافة
الموصوف

الى صفته فوصف
اتلا
فصل بالمصدرمبالغة ثماضيفت الىصفتم! كقوله تعالى مكان

ابوك" اض  1سوء .وقبل :مت لد[ تزغشتتى :اسمن االمعلؤه لذن 41.ر 21الزاح لحت بنزة :اللا
فىالمكروه فأماهواضافة بان وتأ كد كاوالواشمس|اهار ولحيا رأسه  وغضباللهعلهم »
عطف | استححدقوه فىالا خرة على ما استو<.وه فىالدنا قال لعضهم عَصْه تعالى ارادة

العقوبة لهم فىالا خرةوكونمم على ااشيرك والنفاق قالدنياوحقيقته انلاخضبصورة ونتيحة
اما صورة فتغير فىالفضبان بتأذىبه ويتألم واما نشّحة فاهلاك المفضوب عليه وابلامه فمبر
عن نقيجة الغضب بالغضب على اللكناية بالسيب عن المسيب 88واعنهم  #طردهم هن رحمته
 2واعدلهم جهنم » #واماده كردي براى ايشان دوزخرا ٠ والواو فى الفعلين الاخيرين

معان حاقهلدفااء المفيدةلسببية ماقلها ما بعدها اذ الاءن سيب الاعداد والغضب سببالاءن
للايذانباستقلال كلهنمء١ افلىوعيد واصالنه من غير استتباعبمضمما عض © وساءتمصيرا #
اىجهئم والمصيرالارجع وبالفارسة ويدباز كشت تدوزخ  8ولله جنود السموات والارض

 ٠وكانالله عنزيزا » اى بلغ العزة والقدرة علىكلئى” «حكما» بلخمتكم فبه فلابفمل
مابفعل الاعلى مقتضى الحكءة والصواب وهذه الآ ية اعادة لماس.ق قالوا فائدما التنبيه على
ان لله تعالى جنودا للرحمة يتزلهم لدخل بممالمومنين النة معظما مكرما وازله تعالى جنودا

لاعذاب يساعلهم علىا لكقاريعةمم مهمفىجهم والمراد ههنا جذودالعذاب  5ينى'عنه التعرض
| لوصف العزة فعافقيته تعالى|أنرطعت دياه بالعزة فىمقامذ كرالمذاب والاستقام قالبى برهان

القرءان الاول .متصل بانزال|لسكينة وازدياد اعانالمؤمنينفكانالموضع موضععاموحكءةوقد
تقدم ما اقتضاء الفاح عند قوله وينصرك الله أدمرا عبنزا واما ااثانى والثااث الذى بعده

نتصلان بااعذاب والغضب وساب الاموال والغنائم فكان الموضع موضع عن وغل وحكمة
وفىكه ف الاشلزار يدفعكيد من عادى سهوالمؤمئين عاشاء م نالخنود هوالذى حند العوض ١

|على تمرود والهدهد على باقيس وروى ان رئيس المافقين عبدالل بن الى بن سلول قال
| هب اخنمدا هزماامود وغلب عاموم فكت استطاعته بشفارس والروم فقالالله تحالى واله |
 ١جنودالسهوات والارض |كثر عددا من فارس والروم ( وقال! الكاشى ) ومصلحد ابراست

لشكرهاى أءمان وزمين يعنى هسكددر أءمانمها وزهيئ,است همه تملوك ومسخر ويند جنائجه
ْنشكريان ميسمردار ودرا كرا انسذؤن ج
ته
وعدهُ مؤمنانست تادنصرت الهى مستظهر

باشتد وبراى وعيد وان ومئافةان نا از 25

راناق) خائفك اكزادايد وفىالاابة اشارة

| الى ما اعدالله من عظائم فضيه وعجائب صلعه فيسموات القلوب وارض التفوس يدها
اولاء وينصرهم ا علىأنفمم ليفوزوا بكمال قربه وتخذل ا اعداء .ويهلكهم فىاودية
جالخص مسساح صسي جب سج حصا ده 1

-
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ع 8 ١٠١فيد

لتفتنه مها وهولايعلم فرأىان ذلك منمواهب ربهلهفىدارالدنيا فخ رساجدالله فأنتهااللَ له
إنضًا ,مقدسة )كابطن! الى ءأنْمات اعخللفنت ظنهبريه :ومَثال مإضناء بوه اظنة! مثا .حارس
الله اله:ملك رحمة ليرشد:.لاخير فال انما أنتشطان حت تفوتنى فصيرالّ لهالملكشيطانا
كا ظن وفى الديث أنا عند ظن عبدى فى وقال عليهاللام قل موه بثلاثة ايام لايموتن
احد الا وهو محسن الظن بالله وهو هنامارات القين ٠ درروايت

امده است از بعض

ابة رسول عليهالسلامكه رسول اورا خبرداده بودكه تووالى شوى در مصر حكم كفى

وقتىأقلعهرا حصاركرده بودئد وان حانى نيز در ميان بو دسائر اصحابرا كفت مرداركفة
منجنيق نمهيدوبسوىكنار دقلرعه اندازيد جونهن اجارسم قتالكامودر حصار بكشابم
خون از سبب اين جرأت برسيدند كفت رسول صلٍالله عليه وسام امخبرداده استله
منوالى” مصر شوم وهنوز نشدم ين ميدامكه ميرم نا والى نشوم فكهنمكه قوت ايان
ابنست والا ازروى عرف معلوم اس تكه جون كمى را دكرفة متحنيق تند ومندازند
حال اوحه باشد ٠ ظاهى وباطن مااننة يكديكرند ٠ سينةُصاف ترازابروا>دادند هعهلهم

دائرة السوء  #اى مايظونه ويتر بصونه بالمؤمنين فهو حائق بهم ودائر علمم لتحااوزهم
الغيرحم فقد |اكلذله نهم وقلبمايظوه بالمؤمنين عاهم يرث لاعغطاهم ولايظفرون

بالنصرة ابدا وهذا كقوله تعالى ويتريص بكمالتدرواعلهم دائرة السوء وبالفارسية وبرين

اشك« .ه العلا لاموللىتالمموواد
:مغاوتله جخخنودن
كان عاد انهم تدش بطلدي ايعان"مشكو ل و
فىالتوية قوله علهم دائرة السوء دعاء علهم >وماار ادوا بالمؤمنين على مج الاعتراض
كقوله تعالى غات ابديهم بعد قولالهود ماقالوا انتبىفان قات كيف حامللدعلعىاء وهو
للعاجز عرفا والله منزه عنالعجز قلت هذا تعلم منالله لعباده انه جوز الدعاء علممكفوله
قاتلهم الله ووه قال ابنالشبخ السوء بالفتح صفة مشية هن ساء يسوء نِم العين فها |
سوا فهو سوء وهشالله هل حيث المعنى قولك حسن

حسن

اانا

فهو حسن

وهو

فعل ا

لازم يمعنى قبح وصار فاسدا رديئًا مخلاف ساءه يسوءه سوا ومساءة اى احزنه قيض سيره |

فانه متعدو وزنه فالماضى فعل بشتح العين ووزن ما كان لازما ذءل بم العين وفعل يأنى
صعب صعوبة فهو صعب والسوء بهم السين مصدر لهذا اللازم والسوء
فاعله على فكعل

بالفتح مشترك بيناسم الفاعل املنلازم وبينمصدر المتعدى وقبل السوء بالفتح والضملغتان
من ساء معنى كالكره والكرموااضءف والضءف خلاانالمفتوح غابفىأن يضافاليه مابراد

ذمهمنكل شى” واما المْموم لخارحرى الشيرامناقض للخيرومن مة اضيف |لاظلناملاىتوح
اللكزره مدموها مكانت امار د كود فكان جتها أن اماف اله الاعلع الأوتل لكذرد
لاذى اصابهم مكروه وشدةيصح أن ع عليه اسمالسوءكقوله
افل
واماداثرةالسوء بانلغم
تعالى انادادبكم سوا اوارادبكم رحمة كافبىعض |اتفاسير والداكرعبارةءالط الحبط
بالمركيز ثماستعملت فالحادثة والمصدة المبطة لمن وقءتهىعليه فعنى الآية تخبط بهمالسوء
احاطةالدا ئرة بالثئى” اوعن فها ثبلحاسبيل الى الانشفكاك عنها بوجه الا اانس!تكعثرمالها

الجزءالسنادس والمدرؤن

١ # ته

الثافى حكيا فها فمله وفالتأويلات النجمية ولله جنود السموات والارض اى كلهادالة على
وحدايته تعالى وهى جتود الله بالنصرة لعادة فاىلظفر ععرفته وكان الله علما عن هواهل

النصرة:لامعرفة حكها فباحكم فىالازل لهم ٠ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات نجرى من

نحتها الانهار خالدين فا » متعلق با بدلعليه ماذ كر من كون جنودالسموات والارضله
تعالى من معنى التصرف والتدبير اى دبر مادبر منتساءط المؤمئين ليعرفوا نعمةالله فىذلك

ويشكروها ففيدخلهم المنة  #ويكفر عنهم سسيئامهم  #هذا بازاء قوله ليغفرلك الله اى
يغطها ولايظهرها قبل أن يدخلهم اللنة ليدخاوها مطهرين ن
هالآ ثاموتقدمالادخال على
التكفير مع ان الترئيب فالىوجود عاللىعكس هن حث ان النخلة قالتحلة للمسارعة
الى بان ار المطلب الاعلى  #وكان ذلك “*#اى ماذكر املنادخال والتكغير «عندالل
فوزاعظها» لاشادر قدره لانههنهى ماعتدالله اعناق الهه م من جلب تفع ودفع ذمروالفوز

الظفر ععحصول|لسلامة ع
وندالله حال هن فوزا لاله صفته والاسال :فلما قدم عليه صار

حالا كااىثنا عندالله تعالى اى فى علمه وقضاه © ويعذب النافقين والمنافقات  4مناهل

المدسنة  والمششركين والمشركات  #4مناهلمكة عطف على يدخل والتعذيب هو ماحصل
لهم املنفرظ بنصصر المؤمنين وفىتقديم المنافقين عالىمشر كين مالاءنى منالدلالة على انهم
احق منْهم بالعذاب وقد تثاقل كثير منهم فام مخرجوا همه عليهالسلام ماعتذروا فقالوا
الس م مالس فى قلومم ولو صدقوا عاند
لناس فاصدقوا عندالله وقد قال تعالى وم مقع

الصادقين صدقهم اى صدقهم عندالل لاعند الخلق ولذلك قال عليهالسلام جاهدوا المشركين

باموالكم و انفسكم وألسنتكم اشارة الى مقام التحقيق والتصديق فان الدعوى بغير برهان
5  ٠برهان بايد صدقرا ٠ ورنه زدعواها جهسود ا
8لظانين بالله اطلنسوء © صفة

لطائفتى اهللنفساق واهلالشرك وظنالسوء منصوب على المصدر والاضافة فكياهلاضافة فى
سيف شجاع هن حرث ان المضاف اليه فىاطقيقة هو موصوف هذا الرور والتقدير سف
رجل شجاع فكذا !اتقدير هناظن الا السوء وهوان الله لاننصر رسوله ولايرجعهم الى

مكة فاحين والىالمديئة سالمين كافالبل ظنتتم ان ان ستقاب الرسلى والمؤمنون الىاهليهم ابدا
وبالفارسية كان بردند مخدا كان بد ٠وقال فكىشف الكشاف ان ظن!اسوء مدل رجل صدق

اىلظن السوى”' الفاسد المذموم اثمّهى وعنداليصر بي
لناوز اضافة الموهوف الى صفته
ولا عكما لان الصفة والموص_وف عنارنان عن شى“ واحد فاضافة احدها الى الاخر
اضافة الثثى' الى نفسه وفى التأويلات النحممة الظانين بالله ظنالسوء فىذاته وصفاته بالاهواء
والبدع وفى افعءاله واحكامه عر والععث قال بعضااعارفين مثال م "عدن فىالله ظنه مثال

هن سلط الله عليه |اشيطان ايفتنه ومتحنه فاما حاءه الشيطان الخلاء (بأنهرسول معنندالله
وانه رسول رحمة وقال .جئتك لش
اد

عضدك ار واليعك وشدله اتكون عد ريك

| فىددجة الءرشن فسن بريه نانه وخر ساجدا فصبرات له الشطان ملكا كماظن  6روئى أ

.ان الإناعت لسليان عليةالسلام .ارس وصفحتم)انسرد الانتضروخصبتها باللؤالق ولاوا
د سسمسسج عي

ع
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هك اشكر اقان وزمن درحكم وىنود بلك ذرات كون سياه وى وده باشند اولياى

خودرا

در وقت غنابا عداى خود فروتكذارد ٠ نصرت از وطلبكه عمدان قدرتنش »٠

هرذره ملواتى وهريشه صفدريست ٠ قال بعضهم كل مافى!اسموات والارض عنزلة الندله

لوشاء لاننصريه كا ينتصر بالخند وتأويل الآآية لميكن صدالمششركين رسولالله عن قلة جنود

الله ولاءعن وهن نصره لكن عن عام الله واختياره اله وفى فتح الرحمن ولله جنود
السموات والارض فلوأراد نصردينه بغيرك لفعل وقال بعضهم “.م سموات ارواحالءارفين
وقصور ارض قلوب انين وانفاسهم جنوده ينتقم نفس منهمم نجميع اعداله فيقهرهم دما
نوععليهالسلام على قومه فقال لانذر عاللىارض منالكافرين ديارا فهلك به الاهلارض

حميعا الامن امن ودعا موسى عليه السلام على القبط فقال رينا اطمس على اموالهم واشدد
على قلومهم فصارت خحارة ولميؤموا د راوا العذاب الالم وقال سيد البريات عليه افضل

التحات حينرى الحصى على وجوه الاعداء شاهت الوجوه فاهزموا باذنالله تعالى وكذا
حلاكل ولى وارث قاهى من ااهللانفاس بل كل ذرة من العرشالىالنرى جند من جنوده

تعالى حتى لوسلط كلة على حية عظيبءة لهلكت و قدقل الدبة اذا ولدت ولدها رفعته
فالهواء ومين خوفا منالغل لانه تضعه ةحكمبيرة غيرمتميزة الجوارح ثتميز اولا
فأولا واذ| جمع بايلنعقرب والفارة فى اناء زحاج قرضت الفارة ابرة العقرب فتسام مها

د
روضومع
ويكنى قصة البع

( وفالثتوى ) له ذرات زمين وامهان ٠ لشكر حفندكاه

امتحان ٠ بادزا ديديكة باعادان جهكرد ٠ ابرا ديديكه باطوفان جهكرد ٠ آنه برفرعون
زدان حر كن ٠ وانحه باقارون عوداست ابنزمين ٠  ١حهباانسابانان يل كرد » وانجه

تله كلد امنود اتخوازاد و'راأانكاستك -انداخت ,داوذئ ندسث كفت للشفلد بارهواشكر

باريد بااعداى لوط ء نا كه دراب سيه <ورديد عوط ٠ دست بركافر
شكست ه سئك ب
دىهده
كواهى م

شود سير ى مهد )كز كوي جدمرا كور افثاره دردحثم
لمكراحخق ب

از تويرارد ضَذاداماز ٠ كزيل ندان كويد اوجما وبال ٠ يس يهبنى توزيدان بكوشاك ٠ فلايد

املنتوكل علىالله .فانه عون كل ضعيف وحسب كعلاجز قالبعضهم ماسلطاللّه عليك فهو

هجتنوده اتسلط عليك نفسك اهلك ننفسك وازساط عليك جوارحك اهلك جوارحك

يجوارحك وان سلط نفسك على قلدك قادنك فى متابعة الهوى وطاءة الشيطان وان سلط

فلعيودية
قلك على نفسك وجوارحك زمها بالادب فألزمها الصادء وزينها بالاخلاص ا

« وكانالليك از لاوابدا  9:علما يه مبالغا فىالعام مجميع الامور ظو حكما » فىتقديره
وندبيره فكان عمنى كان ويكون اى دالة على الاستمرار والوجود هذه الصفة لامعينة

وقنا ماضاوقال بعض الكبار وللهجنودااسموات هنالانوار القدسية والامدادا تالروحانية
جدود الارض منالصفات النفسسائمة والقوى الطبيعية فغاب بعضها على عض فاذا عاب
الاولى علىالاخرى حصات السكينة وكال اليقين واذا عكس وقمالشك والريب وكان الله
علما بثسرراهم ومقتضيات استعداداتهم وصفاء فطرةاافريق الاول كودورة نغوسالفريق
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الت لكم ديتكم فازدادوا ايانا مع ايمانهم
لهم .دينهم كا قال اليوم ك

 00الامان يزيد فى ذلك الزمان بزيادة الشمرائع وال واما الآن فلابزيد ولاستقص
يبزليد نورء وشوى بكثرة الاحمسال وقوة الاحوال فكهواوهي الفرد فكما لابتصود
الزيادة والنقصان فىالجوهى الفرد من حدث هو فكذا:فىالامان واما قوله تعالى ومن يكفر

بالطاغوت ويؤمنبالله فالكفربالطاغوت هوعينالايمازبالله افلحقيقة فلايلزم انيكو نالايمان
جزءاقالالكبعاضنرالامان الحقتى هو ايان الفطرة التى فظر الله الناس علا لانميديل لها

وحتق بالخامةوماينهما بزيد الاعان فيه وينقص واكم لاخامة لامها عين السابقة فيحمل
قول هن قالانالا مان لابزيدولا سنةض على اءانا لفعارة الذى<فيةته مامات علءه و #مل قول

من قال انالاعان بزيد وينقص على االة التى باياسنابمّة والخاعة محنين يعمل لتكاليف

فتأمل ذلك فانه نفس التهى وقال حغيرة الهدائى قدس سره فىحااسة النيفة ليزدادايمانا
وجدانيا ذوقيا عينيا معاعانهم العلمى الغبى فانالسكينة نور فىالقاب يسكن به الى ماشاهده
ويطمئن وهو ممنبادى عايلنِقين بعد علم اليقين كأنه وجدان بَرنى معه لذة وسزرور
وفى المفردات قبل.ان السكينة ملك يسسكن قلي المؤهن يوؤمنه6 .ورد ان السكينة لتنطق
علىنيا منروقال بعضالكبار السكينة تطلق علىثلاتة اشياءبالاشتراكاللفطى او لهامااعطى
نوا منريا س.ر لتلوت ا رقا لماليذان بايةرماي إن ب م التادوت فيه س كينة من ربكم

قال المسرون هدعم مطكتلة تملعقلب العدو سك رعبا اذا التتى الصفان وهى
معحزة لانسانم وكرامة للوكهم والثانى شئ ' من لطائف صنع اق يلتى على لسان :الحدث

5لت الملك الوحى على قلوبالاندباء متعروب الاسرار وكشف السروالثالك فى
الحكمة ي
التى أنزات على قلب اذى عليهالسلام وقلوب المؤمئين وهى شى”" مجم نورا وقوة دووحا
| يسكن اليه الخائف .يوتسلى « الهزين كاقالتعالى فأنزلالله سكينته علىرسوله وعلىامؤمنين
اثمبى وقال عض الكبار االناندباء .والاؤلياء مشتركون فتىنزل الملانكة عليهم ومختلفون.
فهاأزات به فأنملك الالهام لاسزل علىالاواياء شرع مستقل ابدا واعاسزل علوم بالاسياع

وبافهام ماحاءبه دهم ممالمفق الاولياء بالعريه فكل وض ونور وسكينة اما ينزك منالله

لى والولى فأنه م ان الى
تعالى بواسطة الملك او بلا واسطته وان كان فرق عظم بين حاال
افضل واولى فكبذا وارده اقوى واولى سأل الله فضله وسكبنتة  .مراك يافت 0

| خدا سكنت دل ٠تماند درحرم سينه اش "ردد وغل  8ولله ات والارض *؛
|الود جمع جند بالضم و هو جمع معدللحرب اى مختص به تعسالى جنود العالم يدير امسها
مخرى حسما اشتضيه مشلئته
 5فمايشاءسرافل بعضما على إعض نارة وبوقم فهادما الساا

المبزة على ال.كم والمصال و(قال الكائنى ) وم خدا يراستب

انمهامها ران ملانكة

ياهد بساىاهل ايمان جهاة,كنيدصرت الى والق بأشيدكه
رنود زمين اذم مان ج
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ف ومنصرلال » اظهارالا-م الحليل لكوت خاءة الغايات ولاظهار كالاامناية بشأنالنصر

فسرا نيزا  #اى نصرافيه عنزة ومنعة فعزيزا للنسبة
كهيتدأه دوله تعالى أص
كايعرب عن
اى ذاعنقال فى فتح الرحمن النصر العزيز هوالذى ممه عَلبةَ العدو والظهور عليهوالنصر

غيرالعزيز «والذى معه اعذاية ودفع العدو فقط انتهى اونصرا قويامنيعا على اولسمصدر
بوصف صاحه اى التصور ازا لامبالفة ولميجمل وصذا بوصف الناصر اتلة الفائاة فيه
لان القصد بان حال الاطب لاالمتكام اونصرا عزيزا صاحبه ثم الظاهران المراد منذلك

ويرهم ونصر امته على
االصرهو ماترتب على فتح مكة منالاصر علىالاعداء كهوازن غ
الاكاسرة والقياصرة وكانت الكمة فيقنال بءض الرسل من خالفهم انما نهخاىلفةمافطروا
| عليه من التوحيد الموجة تلك الالفة لفساد ذلك الفطر الذى هفميه باتمالهم واحوالهم

الفامدة التى لاحصل منها الاحل نظام الاساب وتبديد ماذلك الشخص مأمور محفظه
عن ذلك كله فالنى رحمة لاخاق ولوبعث بالسدف وقس عسلاهئرمن تصدى للاصبالمعروف

| والهى عنالمتكر قالابن عطداة قدس سره جمعالل لثبيه فىهذه السورة نعما مختلفة من
الفتح الممين وهومن اعلام الاجابة والمغذرة وهى هن اعلام الة واهام الأعمة وهى مناعلام
الاختصاص والهداية وهى مناعلام التحمق بالق واانصر وهوهن اعلام الولاية فالمغفرة
تبرئة هنالعيوب وأتمام النعمة ابلاغ الدرجة الكاءلمة والهداية هىالدعوة الى المشاهدة |

والنصرة هى رؤية الكلهن اق منغيرأن برجع الىماسواءنسألالله أنينصرنا ببذل!لوجود
أزل السكيئة  #بان لما افاض علهم من مبادىالفتح
وفىده الحتيق  8هوالذى ن
وحاجى
ال
منالثبات والطمأنينة يءنى انزلها © فىقلوب المؤمنين © بسبب الصاح والامن بعدالاوف
لانهمكانوا قللى العدة رسب انهم معتمرون وكانالعدو مستعدين لفتالهم معمالهم منالقوة

والشوكة .وشدة الأ فثتوا وبايعوا علىالموت فلضهات الى( وقال الكاذنى ونحوء )
حون درصلح حد يديهابه خالى ازدغدعه وترزددى سوديد خق سبحانه و لغالى فزهود

هوالذى الآ ٠ قالمراد ثنتوا واظمأنوا بعد ان ماجوا وزازلوا حى:عمر:الفاروق :دضىالله عنه
على ماعرف فالقصة وذلك القلق والاضطراب انا هولادهمهم من صدالكفار ورجوعهم |
هىا |
اال
دؤا
| دون بلوغ مقصودهم وكانوا بتوقءون دول مكةفىذلك العام امنين لار

عليهالسلام على ماسبق  8ليزدادوا “#نازيادت كند © اانا  #مفعوك بزدادوا كاف قوله
وانهم  #اى ينامنضما الى شيمم الذى هغلميه بر سوخ العقيدة
تعالى وازدادو امتسععاايم

| واطءئنان النفس علا ومن ثمة قال عليهااسلام لووزن ايان الىبكر معالثقئين لرحج وكلة |
هع فىايمانهم لبسث على حقيقتها لان الواقع فىالقيقة ليس انضمام بشن الى بين لامتناع اجماع
الثلين بل حول نوع شين اقوى من الاول قانله مراتب لماخصى مناجلى البديهدات ظ

| الى اخنى اللظاريات ثملابننى الاول ماقانا وذلك كفى مراتب الساض ماحئق فىدتامه ففها |
ام منالشمرأ ع ليزدادوا ايمانابم!
التعااة اوالمدارنكجا التكؤن الىفاجاءبه اللسىعلليه
لرحاقنفيىقة
الق
تما وا
قذيعةلى
حنئ
خكرامة!لقران ح
ْ معرَوَامُع اعامهم:بالوعتدالثة وااءومالا ف
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حفاىل قباءالذنببه كاقى كتابالجواهى والدرر للشعرائى وقالالشعرانىف الكيريت الاحمرقات
وجو زحمل حو قوله ليغذرلك الله ماتقدم من ذنرك وما تأخر على نسة الذنب اليه منحيث

انشريعته هى التى حكمت بأنه ذنب فلولا اوحى به اليدماكان ذنيا لميع ذنوب امته يضاف
البه والى شربعته بهذا التقدير وكذلك ذنب كل نى كذرمالله وقد قالوا.لم يعص ادم واما
عصى بوه الذين كانوا فى ظهره شاكان قوله ليغفرلك ال الاتطميئاله عليهالسلام انالله قد
غفر حميع ذنوب امته التى جاءتبهشاريمته ولو بعد عقوبة باقامة الحدود علهم فىدارالدنيا
كا وقع ماعن ومن الواجب على كل مؤمن اخال الاجوبة للاكابر جهدء وذلك ثما محمهالله

ومحه مناحبنا عنه فافهم هذا اعتقادنا الذى نلتىالله عليه انشاءاللهتعالى انمبى اولفتأويلات
النحمية انا فتحتالك فتحا ممننا يشير الى فتح باب قله علهالسلام الى حضرة ربوبته على
صفات حماله وحلاله وفتح ما الغاق على جع القلوب .لغفرلك الله ماهدم من ذسك اى
لسترلك باثوار حلاله ماهدم دهن ذنب وجودك منإبدآاخلق روحك

به القدزة كقال اول ماخلق الله روجى وف رواية تورى وما د

وهواول شى نعلقت

اى من ذنب و<ودك

الىالابذ وذنالوجود هوالشركة فالىوجود وغفرء ستره بنورالوحدة ثلاوراالاثزنيةاتهى
وقال اءعض الاكابر اعام ان فتوح رسولالله صلىالله عليه وسام ثلاتة اولها الفح القريب

وهو فاح باب القاب بالترفى عن مقسام النفس وذلك بالمكاشفات |اغيدة والا نوار اليقيذة وقد

شارك فى رذللتة اللإكمنئمنين وثانها الفتح المبين بظهور انوارالروح وترقالقاب الى مقامه
وحائذ تترقالنفس الى مقام القاب فتستثر صفاتما المظلمة بالانوار القلبية وننتنى بالكليهوذلك

معنى قوله تعالى لغفرلكالله ماتقدم من ذنبك وما تآخر فالساشّة الهيئات المظلمة على فتح

باب.القلب والمتأخرة الهيئات اانورانة المكتسية بالانوار القلندة االتى تظهر افلتلوننات فى
جالها ولانلتنى هذه بالفتتح اقرب :وان -انتفت :الاولى لان .مقامالقلب لايكمل الا:دباعلترق
الى مقام الروح.واستيلاء انواره علىالقلب فيظهر تلوين القاب وينتنى تلوين النفس باللكلية
 :ونحصل فى هدا الفتح معام المث_.اهدات الروحية والمساصرات الشيرمة ونالمنا الفتح المطاق

المشاراله٠شوله اذاحاء تصرالله والفتح وهو فتح ببالوحدة بالفناء المطلق والاستغراق فىعين
ان بعالشموود الذانى:وظهور اانور الاحدى ثن كدت له متابعة الننى عليه لسلام انابهاللهمغاتم
 8وفتوحات فان حسن المتالعة  65لفيضان الانوار الااهية «وإططلة روحانية الى عليه
ا السلام  2قال|نشخ سعدى قدس سطرةع( خللاف بعيناكسى ره كن بيد٠ كاه كن عنزل مواد

رسيد ء مئدار سعدىكه زاه,ضفاء» سان رفت جزبرف مصطق ٠ و ذلك ان"الفلاسفة
واابراهمة 5

ادعوا 01

طي قالعقل والرياضة والجاهدة هن غير
والوصول [إبه ب ر

(تم نعمته عايك ) باعلاءالدين
متابعة الانساء وارشادالل تعالى فانقطءوا دنوالوصول اليه و
وضم الملك الى اانيوروهغميا مما افاضه عليه  +ن الم ادناه والدسوية

وعوديك دالا

مستقيا © فلىيغ الرسسالة واقامة مرأء ممالرياسة وليل الاستقامة وان كانت حاصلة قبل
الفتح لكنحصل بعدذلك من اتضاح س لالحق واستقساءة مناع 4هه مالميكحناطلا قبل
و نمر

لدان

سورة االفتح

ع 5ه

بالخطيئة قال يارب اسألك محق ممد أن تغفرلى فقالالله ياآدمكيف عرفت تدا ول اخاقه

قال لانك لما خلقتنى بدك ونف<ت فىون .روحك رفءت رأسى فرأيت على قواثم المرش
مكتوبا لااله الاللله مد رسولالله فعرفت انك لمتضف إلى اسمك الا اسم احب الخلق

اليك فقالالله صدقت بالدم انه لاحب الاق الى فغفرت لك واولا تمد لخملاقتك رواه
الميق فى دلائه وما تأخر منذنوب امتك بدءوتك وشفاعتك ٠ سلمى قدسيره فرمودكه
ذنب أدم راوى ماوت
الفان

فرمودحه

كردحه در وقت.زلت

كار
دو
او بش ز

شان

در صاب وى نوده كما امت را «وى

لمكا نفك مواقاتاك

إن عطاء قدس

سيره

مابلغ عليهاكلام سدرة المثتهى (لة المدراج قدم هوو أخر جبريل فقسال .طبريل تتركنى
فىهذا الموضم وحدى فماتبهالله حين سسكن الى جبريل فقال لغذرلك الله ماتقدم من
ذمك وما  05فكوزاكل املنذثدين بعداائتوة وقال س-فيان الأورى

رحمهالله ماتقدم

ماعمات .فالىجاهلة وماتأخر مالم تعمله قال فىكشف الاسرار ويذكر مثل ذلك على طريق
مال أعطى من راه وهن لمبره وضرب من لقبه ومن لميلقه اننهى لكن فيه
التأكد ن
انه خارج من ادبالعارة فالواجب أن شال ماتقدم اى ماجمات قبلالوحى وقيل ماتقدم
هن ذنب دوم بدرو ماتاخر هنذاب هوم حنين حيثقال وم بدراللهم ان مهلك هاذلهعصابة

لانسد فىالارضابدا وكرره مرارا فأوحىالله اليه منابن تعلم الى لوا هكم لااع.د ابدا |
فكان هذا الذنب التقدم وقال بوم حنين يمد أن هزمالناس ورجموا اليهلولم ارمهم اى
الكفار بف الخصى لمبزموا فأنزلالله و مارميت اذرميت و لكنالله رى وهوالذاب

المتأخرلكن فيهانالمتأخر متأخرعنالوقعة فكون وعدا بغفرانماسيقع منه قال فىبحرالعلوم
وأبعد من هذا قول الى على الرود بادى رحهالله أوكانلك ذاب قدم اوحديث لغفرناءلك

انهى ٠ شول الفقير ابوعلى قدس سيره من كاالرعارفين فكيف يصدر عنه ماهو العد
عندالءقول بل كلامه هن ق..ل قوله من فعارلله عرف كل ثى” يعنى لوتصورت مءرفة!لله

لاحد وى لناتصور حقيقة وكذا لوتصور منه عليهالسلام .ذنب لغفرله لكنه لاستصور
لااهق يمع ادواله اما مشتغل «واجب اوعندوب لاغير فهو كلملائكة فى انه لايسدر

منها#الفة ولى معنى آخر فى هذا المقسام وهو انالمراد بالمغفرة الحفظ والعصمة ازلا وابدا

فكون المءنى حفظك الله ويعصمك منالذنب المتقدم والمتأخر فهو ته_الى انها جاء بها نقدم
اشارة الى انه عليهالسلام #فوظ معصوم فاىللادق كافىالسابق فاع فه وفىالفتوحات المكية
استغفار انلساساء لايكون عنذنب حقيقة كذنوما واما هو عن امن يدق عن عمولنا لانه
لاذوقا فيمقامهم فلاجوز حمل ذنومم على مالتعقله حن منالذنب التهى ومؤإخذة الل
عباده فىالدنيا والآخرة تطهيرلهم ورحمة وفىحقالا ننباءمن جهة العصمة واف ظوالمقات
لايكون الا فى هذنب والعقوبة '#تضى التأخر عنالتقدم لامها تألى عقبه فقد محد العقوبة

الذنب فال وقدلماجده اما بأن هامعنهواما ان يكون الاسم العفو والغفور استولياعليه
بالاسم الحم فزال فترجم العقوبة حاسرة وبزول عنالمذنب اسمالذنبلا هلايسمى مدنا الا

الجزءالسادس والمشرون

فتوحاتالله الخللة ونعمهالعظيمة 

 #8م هه

ليغفر لكالله 6ه غاية للفتح هن ححدث انه مترتب :على

سعره عليه السلام فىاعلاء كلةاللة مكابدة مشاق الخروب واقت<ام موارد الأطوب قالإءضهم |
مالم يظهر وجه تعليل الفتح بالمغفرة جعل الفتح محازا مرسلا عن اسباب الفتح ايغفرلك
فالفتح مءلول مترتب عاللىافمال المؤدية الىالمففرة .وانالمغفرة علة حاهلة على :لك الافعال
لك الافعال وهوالفتح وجعل الزحدرى فتح مكة علة لامغذرة
| فصح جعلها علة لماترتب عتلى
وهو اوفق لامذهب اق لان افعال الله تعالى لاتعلل بالاغساض على مذههم فليستاللام

على حقيقتها بل م اما لاصسيرورة والعاقة اولتشببه مدخولها بالعلة الغائية فى ثرتها على
متملقها وايشا انالعلة الغائية لها جهدا عليءة ومعلولة على مانشّرر فلا لوم على هن نظ الى

رزى لظهور ته كافى حواشى سعدى المت والالتفات الى ا-مالذات
ش كال
حاولية
جهة المع
المستتد.ع ب الصفات للاشعار بان كل واحد مما انتظام فىسلك الغاية من افماله تعالىصادر

عنه تعالى هن حاية غير حير الآخرمترتبه على صفة من صفاته تعالى قال اءنالشبيخ فىاظهار
فاعل قوله ليغفرلك وننصرك اشعار بان كل واحد منالمغفرة واانصرة متفرع عاللىالوهية

وكوانة تمعتوواد بالك واالماقرة أسدتزالذنؤلك بوخووانها وا 'إانلضكنكارة المغفزاة لشي 'عندالعارافين
منالعقوبة لان العقوبة جزاء فتكون الراحة عقيب الاستيذاء فهو عنزلة من اسستوفى حقه
والغفران لس كذلك فالك تعرف اناق عليك متوجه 'وانه انمعليك بترك المطالبة فلا
| تزال خجلا ذاحياء ولهذا اذا عَفْرالل تعالى لاد ذئره احال ينه فبيق اذ كر ةو انها مياه

وانه لونذ كره لاستحى ولا عذاب عالاىنفوس اعظم منالناء حت بود صاحب الحاء انه

لبيكن شيأ كافالت ص الكاءاة باليتنىدت قبل هذا وكنت ذسياً هنسيا هذ ححباء مناللوقين
فكيف بالناء منالله تعالى فما فمل الع.د منا'2لفات ومن هذا اللاب ماحى انالفضيل

فين مزق وقنفا«ق بت" حجان “وأ لتطائ رعو فتن بككل» الدا للكوانها وال وأناماوتان
(الالصائب ) هركز نداد شريسا رخصت نكاه ٠ در #ر ووصل روى بدبوار
عفوت ق

داشتم م8اتقدم من ذنرك وتمأاخر »*اىجيع مافرط منك من ترك الاولى وتسميته

ذسا بالنظر الى منصه اليل لان ستات الابرار سيئات المقربين عملاىقاله انو سعبداخراز
دلق لثلاة ( الوتتقوتى ):نك تغآن اقل +شين وا فقي ش لطن ونبفلان
كرام » قال بعضهم اى جميع ماصدر مك قلى اانبوة وبعدها ما يطلق عليه الذنب قال فى
شرح المواقف حمله على ماتقدم علىالنبوة وتمااخر عنما لادلالة للفا عليه اذ يجوز ان

أن يصدر عنه قللاادوة صغيرتان احداها متقدمة عاللىاخرى اتهى وفبه انه يصح أنيطلق

| علىكل هنالصغيرتين انما قابللبوة قانالتقدم والتأخر اضافى وهواللانح قال ااهللكلام
انالاندياء معصوهون هانلكفر قاللوحىويمده باحماع العلماء ومن سائر الكبائر عمدا بعد
الوحى واما سروا ذوزء الاكثرون واما الصغائر فت<وز عمدا عانلدهور وسموا بالاتفاق

واما قبل الوحى إفلادايل بحسب السمع اوالعقل على امتناع صدور الكبيرة وقال عطاء

| الخراساتى مالقدم من ذنيك اى ذنب ابويك ادم وحواء ببركتك روى ان آدم لما اعترف
بالخطرعة

ع #؛ زه

صورةالفتح

سورة مايسرنى ما حرالم والخمر بسكون المم جمع أحمر والنم فتحتين تطلق على حماعة
الابل ولااحد لها من لفظها والمراد حمر الم الال عكر أواهق 'متخه أضتن ااال العردت
يضربون ا المثل فىنفاسة الثى' وانه لبس هناك اعظم منها ثم قرأ السورة علهم وهتأهم
وهنأوه يءنى ايشائرا نيه كفت واصكاب نيز ويرا مباركباد كفتند ٠ وتكام باعلضصحابة
وقالهذا ماهو بفتماقد صدونا عنالبيت وصدهدينا فقال عليهالسلام لما بلغه ينس الكلام
بلهو اعظم الفتح لقد دضى المثسركون أنيدفموك بالبراح بعلنادهم وسألو؟ القضية اى
الصاح والتجأوا اليكم فالامان وقد رأو امنكم ماكرهوا وظفركاللهعلهم ورد؟ سالمين
مأجورين فهو اعظم الفتوح أنسيتم بوم احد وأنا أدعوم فىاخراى أنسيتمباولماحزاب
اذحاز ؟مفنوقكم ومناسفل منكم واذزاغت الابصار وبلغتالقلون اللناجن وتظونْبالله

الظنونا فال المسامون صدقالله ورسوله هو اعظم الفتوح والله ياجىالله مافكرنا فها فكرت

فيه ولانت اعام بالله وباصه منا وقال لرهضحىمرالله عنه ألتمقل انك تدخل ماكمةنا قال
بلى أفقلت لكم منماعى هذا قلوا لاقال فهو كاقال جيريل فاتكم تأنونه وتطوفون نه اىلانه
جاءهالوجى عثل مارأى وذ كربعضهم انه عليهالسلام لمادخل مكة فالعام القابل وحلقرأسه |
قال هذالذى وعدتكم فالما كان نومالفتتح واخذالمفتاح قال هذاالذى قلت لكم ٠ شو لالفقير
لاشك انالاداب رضىالله عنهم لميشكوا فىامالنى عليهالسلاموم يكن كلامهم معهمن قيل
الاعتراض عليه وانما س_الوه استعلاما لدمااخلهم شى” ما لامخلو عنه البشمر فانالامى عميق
والافائدتى ماتب الارادة فى باب الولاية ثركالاعتراض فكيف فى بابالثبوة ولله تعالى حكم
ومصاط فىايراد انافتحنا بصيغة الماذى فبانظهاهيه ناطق اتلحصلح وبحقيقته مشير الى فتتح
مكة افلزمىان الآ فىومكملما فتح اى فتح وحاصل ماقالالعلماء انه ساملىضلح فتحامعالنيهس
يلفاتعفا لانه ليس بظفر عللىلاد ولالغة لانه ليس يظفر للمنغاقكنف وقدا حصروا ومعوا
منالبيت فنحروا وحلقو بالحدبية واى ظفر فى ذلك فالجواب انالصاح معالمشمر:كان تتح
بالمءنىالاذوى لانه كان منغلةا ومتعذرا وقت نزولهم بالحدببة الاانه لما آل الام الى بيعة
الرضوانوظهر عند المششركين,انفاقك 3المؤمئين وصدق عنءتهم على المهاد والقتال ضعفوا
وخافوا <تى اضطروا الى طاب الصاح ونحقق بذلك غَلية المسلمين عابم معان ذلكالصاءح
عورد زه نك سنيلقة ,قبل#ذلك نهار انالمشبروكين,اختلطوا بالمسلمين سه
نكا رجليهالا
فسمعوا كلاههم ومكن الاسلام فىقلومم واسل فىمدة قللة خلق كثير كثر مهم سواد اهل
الاسلام حتى قالوا دخل فىتلك السنة فىالاسلام مثل هن دخل فيه قبل ذلك وا كثر وفرغ
عليهالسلام هذا الصاح لسائر العرب فغزاهم وقح مواضع خصوصا خيير واغَتتم السلمون
وانفقت فىتلك السنة ملحمة عظيدة بين الروم وفارس غلبت فا الروم على فازس وكانت

غلبتهم عاهم هن دلائل النبوة حيثكان عليهالسلام وعد بوقوع تلك الغلبة فىإضع سنين
وهو مابين الثلاث الىالتسع فكانت كاوعد بها فظهر ما صدقه عليه السلام فكانت منحملة
الفتح وسر به عليه السلام وااؤمنون لظهور اهل الكتان على! وس الى غير ذلك من

 > 8له

المزءالسادس والمشرون

لعضوم عن إءعض ومن أق  55من قريش ثمن هو على دبن د

يفير اذن ويه رده الله

ذكرا كان او انى ومنانى قريشا تمنكان مع د اى مدا ذكرا كان او اتنرلدمه اليه
وسيب الاول ان فىرد المسلم ال-دكة عمارة لابدت وزيادة خرر لهفىالضاوة بالمسجد ارام
والطواف بالبدت فكان هذا من تعظم حرماتالله وسبب الثانى اله لدس هنال سسامين
ااد أواغية ادل اند وامة
فخاالاتجة الى ؤدة زطواوعاا 7انه امن حل أن" تلقل *فاعقد ع

احب أن بدخل فى عقد قريش وعهد هم دخل فيه وان يثنا ويتكم عببة مكذوفة
اى صدورا منطوية على مافما لانبدى عداوة بل منطوية على الوفاء “بالصاح وانه لا
اسلال ولا اغلال ائ لاسرقة ولاخيانة قال سول والك “رجم عامك هذا

فلاتدخل مكة وانه اذا كن هام قابل خرج مها اقرارعن .قتخم <1بالدايك'.فافك نانها
سوف
اكي
ارا
ثلاثة ايام معك سلاح ال

فىالقرب والقوسلا تدخلها يغير ههاوكان ااسملون

لايشكون فىدخولهم مكة وطوافهم باللدت ذلك العام لارؤيا التى راها رسولالل فلما رأوا
الصاح وما تحمله رسولالله فى نفسه دخلهم منذلك اص عظم حكاتدوا ملكون خصوصا
هن اشتراط ان برد اىاللمشركين منجاء مسلما مهم وكانت بيعة الرضوان قابلصاح وانما
السبب اللاعث لقريش عليه ولما فرغ رسولالله من الصلح واشهد عليه رجالا منالمسلمين
قامالىهديه فنحره وفرق حم الهدى على الفقراء الذرن حضروا الحدية وفى رواية بعث

المممكة عششرين بدئة معناجية رضىالله عنه حتى نحرت بالمروة وقسم لها على فقراء مكةثم
جلس رسولالله فىقبة منادم ادر اق رأسه خداش الذى بعث الى قريش كأندم ورى

شري قلا شحو لاخدال الثاسن مركا وأحنات ماغارة* رلدق التذاع ارظافات كه كانحازيتلها
لامريض وتسقيه فيبرأ باذنالله تعالى فاما رأوا رسولالله قد تحر رافعا صوته باسمالله والله
كبرق خلق قوائوًا سرون ونحائون وقدعر بعضهمكان وافىقتاده رخىالله عنمما وقال

عليه السلام اللهم ارحم الللقين دون المقصرين قاللانمم لمروا أنرطوافو] “يلدت الاق
المقصرين اى لانااظاهى من حالهم انهم اخروا شه شعورهم رجاء أن محلقوا بعد طوافهم
وارسلالله رمحا عاصفة احتمات شءورهم فالقته! ففقرب ارم وانكان ١ كثر الحديية

فىالحرم فاستنشروا بشول عمرتمم واقام عليه السلام بالحديبة تسعة عشير او عشرين نوما ثم

انصرف قافلا ىااللمدينة فلما كان بين الحرمين وأتى بكراع الغمم على مافى انسان العيون
ا اسطوا انطاعكم وعباءع ففءلوا ثم قال منكان عنده شه منزاد اوطعام فللنشمره ودعالهم

ا  5قال قرنوا الأعتتكم ا

ماشاءالله و<شوا اوععم وا كلوا حق شيءوا وبق مثله

وقال علهاالام لرجل هن اصخابه قل منوضوء فتح الواو وهو مانتوضا به ذاء باأداوة
| وعىالركوة فا ماء قال ففارغها فىقدح و وضع راحته الشسرفة فىذلك الماء قال الراوى

| فتوضأنا كانا اىالالفف والارعمائة نصبه صا شديد اولما أزات سودة اافتخ قال عليهالسلام
لاصاءه 0

على سدوره

فى احب الى لت

عله الشمي وؤرواية لقّد زات على
سورة

سورة الفتح
©#  ٠إه
فاخر جوا عالسمىالله فثاروا الى رسولالله وهونت شحرة امشنجاوالسمر بِغمالمم شجر
مروف فبايءوه على عدم القرار وانه اما الفتح واما الشهادة وباييع عليه| اسلام عنعماناى

تععلَىدِبر عدمصحة القول شتإ فوضع بده اىلععلى يدهالسمرى وقالاللهم انهذمعنعمانفانه
فىحاجتك وحاءة رسولك وسيجى أمءفى المنايعة وقلى لهاية الرضوانلانالله تعالورضى عم

وقالعليها الاملايدخلاانار أحدبايع>تالش<رةوقالايضالايدخل!انارمن شد بدراو الخددبة
واول منبايسع ستان بن الىسئان الاسدى فقال لانى عليه لسلام ابايمكعلى مافى نفسك قال
ومافى نشسى قال اضرب لسينى بين يديك حقى يظهرك الله او اقل وصارالئاس هولونمايعك

على مابايعك عليه سان ( روى ) ان عَمان رضىالله عنه رجع بعد ثلاثة ايام فباييع هو ايضًا

وكان عمد بن مسلمة على حرس رسولالله فبعث قريش اربمين رجلا علمم مكرز نحص
لإطوفوا بعسكررسول الله ليلا رجاء أن يصيبوا منهماحدا دووا مهم غرة اى غفلةفاخذهم

عمد مبسنلمة الا مكرزا فانه افلت والى بهم اللورسولالله خسوا وبلغ قريشا حيساصحامهم
غاء جمعمنهم حتىرموا المسلمين بابلل والحجارة وقتلهنالمسلمين ابن دسم رمى.بسهم ؤاسر
المسلمون مهم اثى عشر رجلا وعند ذلك بعدث قريش الى رسولالله جمعافوم سبلل بمنرو

فلمارآه عليهال_لام قال لاصحابه سبل امي ؟وكان يحب الفأل عثل هذا فقال سويل ياعمد
انهاكان,من جد احايك ,اى عِمّان والمشرة.وماكان من .قتال منفاتلك اليمكن من رأى
ذوى رأينا بلكناكارهين لهبحينبلغناولمنعام وكان من سفهائنا فابعث اإينا من احابناالذين
راوسا اولا وثانما فقال عليهااسلام الى غير صرسلهم حتى ترسلوا احابى فقالوا نفدل فبعث
سهيل ومن معه الى قريش بذلك فءثوا منكان عند هم وهو عءَئان والعشرة فارسل رسولالله

اتتحابهم وماعلدت قريش بهذه البيعة كبرت عام وخافوا أن يحاربوا واشار اهل الرأى
بالصلح على أنيرجع ويعود منقابلفيقمثلانا فبعئوا سويل بنتمروثانيا ومعه مكرزينحةص
وحويط بنعبدالعزئ الى رسولالله لصالمه علىان يرجع من امه هذا لثلا يدث العرب
بأنه دخل عنوة ويعود منقابل فلمارآه عليهالسلام مقبلا قال اراد القوم الصاح ثحلي!ءوا
هذا الرجل اى ثانيا فالتأمالام ينهم عاللىصاح وانكان باعلضاصكاب ليرمضوابه فى اول
.

الامى حتى قالوا علام تعطى الدنية بفتح الدال وكسراانون وتشديد الياء النقيصة والخدلة
المذموهةفىدينا وهم مشسركون ون مسلمون فأسار عليهالسلام بالرضى ومتابمة الرسول
ثمدعاعليها لسلام علدا فقال ١كتبيسماللاهلرحمن الرحم فقال سهبللا اعىى هذا اىالرحمن

الرحم ولكن اكتب باسمك اللهم فكلتمالان قريشاكانت تقولها تمقال رسولالله ١كتب
ه'ذمااضا عليهء#درسولالله سهيل بتنمرو فقالسهيل لوشهدت انك رسولالله لمأقاللك
ولماصدك عنالببتولكن اكتب اسمك وامم ابيك فقالعليهالسلام اعلى رضىاللهعنه اع
رسولاللهفةالواللةمااحوك ابدا فقال ارشيهفأراه اياءف<اهرسولالله سده الشمريفةوقال|كتب
هذا ماصالم عليه عمد بن عبدالله سهبل بنعمرو وقال ان واالله رسولالله ويانمكذ
ون وانا

عمد بن عبدالل وكان الصاح علىوضع المرب عنالناس عشمرسنين يأمن فيه الناس ويكف

الجزءالسادص والعشرون

2ه

انا يارسولالله فلك مهم طررمًا و عاتم افضوا الى ارض سهلة ثمامس رسول الله أن
يسلكوا طربًا رجهم على مهمط الحدبية من اسفل مكة فسلكوا ذلك الطريق فلما
تزلوا بالحديدة نزح ماؤها حتى لمببق فما قطرة ماء فاشتكى الناس الى رسولالله العطش
وكان اكد سديدا فاخرج عليه السلام سمأ من لاكنانته ودفعه الى البراء إن عازب و اصره

ان يغرزه فىجوف البثر اوتمضءض رول الله ثم جه فىالئر عفاش الماء ثمامتلا'ت البثر
| فشسربوا حميعا ورويت ابلهم وفىالتفاسير ويلنمفد ماؤها بعد وفىانسان الءيون فلما ارتحلوا

منالحدبية اخذالبراء الهم ف الماءكان لميكنهناك شى” فالمطامأن رسولاللهبالحدببية
انام يديل بن ورقاء وكان سيد قومه فساله ماالذى حاءيه فاخبره اهم يأت بريد حربا اا

حاء زكرا للبيت فالما رجع الى قريش لميستمءوا وارسلوا الحليس بن علقمة وكان سيدالا
حايش قام يعتمدوا عليهايضًا و ارسلوا عمروة بن همسءود الى عظم العلسائف و متمول

العرب ولاقام عروة بالخير من عند عليهااسلام و قدرأى مايصنع به اسحابه لايفسل يديه
| الا اسّدروا وضوءه اى كادوا اشتلون عليهولا يصق بصاقا الااستدروه اى يداك به هن وقع

فىبده وجهه وجلده ولاإسقط هن شعره د“ الااخذوه واذا تكلم خفضوا اصوامهم 6

ولاحدون النظر الله تعظماله فقال يامءشر قريش الى حت كسسرى فى ملك وقعيرفى ملك

 ١أوالتخاشئ جفلىلكةاوامةلمادايت ملكا فىقوم قط مثلعمدفاىهاب اخاف ان لا 'ننصروا عليه
فقالتله قريشلابشكلم بهذا ياابا يعفور ولكننردء عامنا هذا وبرجع من قابلفقال ما اراك
| الاستصيكم قارعة ثمانضرف هو ومن معه الى الطائف واسام بعد ذلك و دعا عليه السلام
| خراش بن امة الخزاعى فءئه الى قريش و مله عايه الام على بعيرله بال له الثعاب ليباغ
| اشرافهم عنه ماجاء له فعقر واجملى رس_ول الله وارادو اقتل خراش شنعه الاحاءيش فخاوا
سييله حقى فى رسولالله وا<يره عالق ثم دعا رسول الله حمر ن الخطاب رذى الله عنه

لبلمغ عنه اشراف قريش ماحاءله فةال يارسولالله الى اخاف قريثا على نغسى و مايمكة من
ى عدى اانا كنك احد ألءنى وقد عسفت قراش عداونى اياه_ا وعلفاق علما ولكن ادلك

| على رجل اعن بها منى عمان بن ءَفان رذىالله عنه فان نى صمه معو نه قدا عليه |اس_لام

 ١عمان فبءئه الى اشراف قريش برهم بابر واص عليه السلام عَمان اينالى رجالا مسلمين

| بمكةاى نساء مسلمات ويدخل علي و مخبهمانالله قرب ان يظهر,دبته بككة ,لحاويستكى
فبها بالاعان فخر ج مان رضىالله عنه الى مكة ومعه عثيرة رجالمن الصحاءة باذنرسولالله

ابزوروا اهااهم هناك فلتى عمان قل أن بدخل مكة ابان ابن سعيدفا جازه حتى ياغ رسالة
ردول |إلله وجعله بين بده فالى ءعظهاء قريش شلغهم الرس_ااة وهم برددون عليه ان خحمدا

لا ددن علنا ابدا فلما فرغ عمّان هن ليخ الرسالة قالوا له ان دمت فطف بالبيت فقال

كنت ل'فاعل حتى يطوف رسول الله وكانت قريش قد احتست عّان عندها ثلاثة ايام
فلغ رسولالله ان عمان قد ةتل و كذا من معه املنعشسرة فقال عليه السلام لانبرح حقى

سصناجز القوحمتاى نقاتلهم فاصسء اللهبالبيعة فنادىمناديه اما ااناسالبيعة البيعةتزل رحا
ولقدس |
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المنثة عنعظمة شأنال+بر جل جلاله و غن سلطانه مالاءنى و حذف المفعول لاقتصدد الى
نفس الفعل والانذان بان مانلاتطبشير نفسالفتح الصادر عنهسبحانه لاخصوصيةالماتوح قال
الامام الراغب انافتحنالك سَالعنى فتحمكة و بال بلعنى مافتح على الى عاليسهلاممن!اعلوم
والهدايات التى هى ذريعة الىالثواب و المقام' :ود التى صنارت سيا لنفران ذنويه انتهى

وسيحى” غيرهذا ' فتحا مبينا  #اى بينا ظاهى الامى مكشوف الال او فارقا بينامق
والباطل وقال بعضهمالمزاد بالفتحالممين هوالصاح مع ملعل ىعوأ دالحدبية وهى كدوهة

وقد تشدد بثر قرب مكة حرمماالله تعالى او شحرة خدباء كانت هنالك 5م فىالقاموس

!تللكان باتعلها والارهاة !انما سد رواله.تعالى :غلئه سام #ازأى.اافلام اانه دخ
مكة هو واصحابه امنينتحلقين رؤسهم ومةصير بناى بعضهم محلق وبعضهم مقصر واانهلدخبليت
واخذمفتاحهوطاف هوواضابهواعتمرواخيربذلكاصابه ففرواامخير اصحابهانهبريدالخروج

اعمرة فتجهزوا لاسفر وخرج عليهالسلام بعد ان اغتسل بيته ولبسنوبين وركبراحلته
تلوقو اعتقارنان 1مده له اوأررمائة اكلمللحايتين تعن امجح بوابطاً عكلتهين
هن اهل ادوادى خشة قريش وساق عليهالسلام مءهالهدي سعين يدنة وكان خرو<ه نوم

الاثنين غرة ذىالقعدة هنّالسئة السادسة هنالهحرة فلما وصلالى ذىالليفة وهوميقات

المدنيين صلى بال.-جدالذى ركيتين و احرم بااعمرة و احرم معه غالب اصحابه وهنهم من لم
حرم الامن الححفة وهوميقات اهلالشام واما خرج معتمراليا من اهلمكة ومن حولها
من حربه وايءلموا انه عليه|اسلام انما خرج زائر للديت فلماكان الاداب فىبءض الخال

اقبلوا توه عليهالسلام وكان بين بديه ركوة بتوضاً ممما فقال مالكم فقالوا برساول الله
ليس عندنا ماء تشمرب ولاماء نتوضا منه الافوركوتك فوضم رسولاللهيدف الركوةلعل |
| الماء بور هن بين اصسابعه الشسرفة امثال العيون فشربوا وتوضأوا حتى .قال جابر رضىالله
عنه لوكنا مائة الف لكقانا وهو اتحب مننبع الماء لمونى عليه السلام مانلجر فاننيعه |
من اللطحر متعسارف معهود واما هبنين اللحم والدم فلم يعهد واعما لمرجه عليهالسلام

بغير ملامسة ماءتأدبا معالله لانه المأفرد بابداع المعدومات من غير اصل وارسل عالليهسلام
شرن سفئان الى مك ةغيناله فلما كانوا بعسفان حاءوقال يارسولالله هذه قراش قدس.عت
روحجك

فلس_وا لود العراى اطهروا العداوة والقد واستافروا هن اطاعهم دن الا

حايش وه قدالة عظيدة منالعرب ومعهم زادهم و نساؤ هم واولادهم للكون ادعى أعدم
الفرار وقدنزلوا بذى طوى وهو مؤضع عكة مثاث الطاء ونصرف كافى!اقاموس يعاهدون

الله ان نلداخلها علريم عنوة ابدا فقال .عليهالسلام اشيروا على اما ااناس اريدون ان

ظذؤم الت فن.صدنا عنهقاتلناه وقال المقداد يادسول الله نلشاول كلاكقالت دوا اسر اسل
لموسى علءهالسلام اذهب انت وريك فقاتئلا انا ههنا قاعدون ولكن اذهب انت وريك
فقاتلا انا معكما مقاتلون فقال عليه أإسلام فامضُوا على ا.مالله فساروا ثم قال هلمنرجل

حرجنا عن طر بق الى غير طريقهم الى هم با فقال رجل من اسلم وهوتاجة بن جندب
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سمج بسمالله الرحمن الرحم :م
سودةالفتخ سبع وعثمرون آيةمدنية بل خالافنزات فىرجع

رسولاللّدعن مكة عبابمي
اةدوقال

الزهرى تزلت سودة الفتح هناولها الى آخرها بين مكةوالمدينة فىشان الخد دة قالالبقاعى

زات بضجنان بضتحالضاداامجة وام واللونين ٠ افلقاموس ضبجئان كسكرانجبل قرب
مكةوفى انسانالعبون زات بكراعالغميم وهو موضع علىثلانة اميال منع-ذان وهوكئان

موضع على حلتين هن مكة فانقلت اذا متتزل بالمدينة كيف تكون مدئيةقلتالمدى
فالاصطلاح مائزل بعدالهجرة نزلبالمدينة او غيرها انالمكى مانزل قاها كافى حوائى

اشغدىالمفتى « انافتحنالك * فاتليد عارة اعلنظفربه عنوة اوصاحا رب اوبدو»فاله
مالم يظفر متغلق مأخوذ منقتح بابالدار قالفىعينالمعاتىالفتمم هوالفر جالمزيل للهملان
المطلوي كالمتغلق فاذاثيل انفتمج :وفىالفرداتالفتح ازالةالاغلاق والاشكال وذلك ضربان

احدها يدرك بالنصر 2و ا
فلتباب والغلق والغفل ولمتاع بحو قوله ولما فتحوا متاعهم
| والثالى ماندرك بالبصيرة  0الهم وهو ازالة ال ومذلاك ضربان احدها فالىامورالدنيوية

كم نفرج وفقر إزال باعطاءالمال و محوه والثانى فتمالمستغلق منالعلوم حو قولك فلان
فتحاملنلبابامغلقا انتمىواسناده الى نناولعظمة لاستناد افعالالعباد اليه تعالى خلقا وابجادا
| والمراد قاع  91وهوااروى عن الم رض الله عله بشيرية ر
لساولله صاللىله عليه وسسلم

عند انصرافه نمالحد بدءة وأاتعبير عنه بصيةةالماضى على سنن سائرالاخار الربانية للابذان
| #ققه لاحاله تأكدا لاتدشير كان “تصدبرالكلام بحرف التحقيق كذِلك وفبه منالفخامة
حَف

المنيثة

"النقياالامام العالم الفاضل والشيسخ التجرير الكامل المامع بين البواطن
والغأواهم ومفخر الاماثل والاكابر خاعة المفسرين وقدوة ارباب
المضفة واليقين فريد اوانه وقطب زمانه متسع جبييع العلوم
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