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نها جقدءت وراست.اعان برعن عرده كبدك ازجراتردي .جدزراقوم ع خم
ا«كنون من حمن داعم اعنتسسواية كقولت اشبد آ4ن 1الات .واعز انعننا

جد

رمولاك»ك بس رسول يدا فرعود  6أن خواعرة خلست اعان وك عزارتهاكد

جوامره ا ئ:زابت فيب

كرمهلةسامدانبواتسير وان تواواءك عمقب

لككنومأاخرن فخ الابكوتيا
يوا راعين ٠فاوكام

ِ

نَفالاخوال واعقوالاابل قكيل الي

لاك  7فتواوا امراش بالدل الاتمتار وعتا كفوله الى يبفكنائر طعقالا

مفبوكنا م) نون أبوا بهاتكافرن اولامرب اليل النكموأغل وى كررى ن علا

اله سال اعلنقوم .وان تلان اجلنهى  فضرب عل يفختم لذال ,متاونون ون
هئ غد .أوئان الاعان فنوطا بالو مإنىلنا إلى المخروق اناوله زحكل يراقنش

على ان الفرس الاين املدوا وفءظ  #ابد النل رادت

ران حرخاب قارقه

سرارة وورايان
أدت
لريشن حبراللهمن المرت وفارن خثرء اللهأن التم افلى ك
انوي اغاالتوداء رض الله عله مذ أو قرالتك ابل التق "كت

قروا إلى 9

ولاماتارء بابد ,أل اذامو قروخ”/صوراحو اسباغل' واسداخق ابوالنم الاين

فوىسخط اللا ابن وفية لشارة الى عتنة خوم يشزفؤن "نواعانوأغتزغم عكار قن
النتزسن" وعلظظيا؟ اليل اللهمب وغ

مانلقدر

رق

و

العتهم سدع القترازى وق تل

ى'الطهرة ي
2نهخهسازه علىدافاىلوافمات الدؤدة ثمهذاءدل كلفاطالكل

ادمت دلابآوتت ااكتعاز غيرهم ذن الؤمين وقبل مكاء وان راو كلم عن
ق
هتدو تمل .م تلتاقوارلاايكون اذى ان واد

|

لآة ول يالل

عحلىعة سا السودية الا أمن'الساء:الاإرثاد شوال واأقنولو ولآبة وق لقي ديار
خان
الىأن الا ساي يتلق «لولا؛ غيرابت فىسلمب :الوق الى “و
وم
انصي) بن
ارعرلوقا|

اق لل وبالاجتباد .منحسن |تقدامم الز
اؤسا
اائن
لقثمق
وارك وعدي
اللس ١ مكايد الشبطان” ويظلبا اارعية يتاكامن
هواحا هنا لبان.وسيمالى م

حي و

الهلآقد تلبالمكتران اندج جبواعير

ان١لليف  -ترمأامخرق ليطن دحلراديود جناواد 1
المذووف

وديق
ددن اقود خو هم ميا رغية ١اع ه

ود

فط

ذم فوا.امثالكم -

1

ع 4جه ذه

ضورة تمدعليهالسلام

بعدالاقنال والانكار بعدالاقرار وترك الشكر والثناء بليكونواخيرا مك )فىجيع الاحوال |

اظهارا للقدرة على مايشاءوالحكمة فيايشاءكذا فاىلتأويلات النجمية

عت سورةاافتال بعونالمللك المتعال وقتالضحوة الكبرى من نوم الثلاثاء الخامس والعشمرين
هن ذىالمحة الثسريف منالسئة

اأثااثة عشرة لعد مائة والف هن ثثيرة من له العز والشرف

ا

الجزءالسادس والمشرون

ع5 3ه

هه

فرهود جبريل امد وميكويدكه اينيك رامكش كهاودرميان قوم خويك جواكرد بودءاست
وجواعردرا كين رواسدت أن ح<دوان اكوك حه عوددم

صابساران خود رسا ديد

كد وجو فوزتوا [لعدارال ع اى بشيرترا درين سراى باكافر <واءرد عتاب يست

ومارا دران سراى يامؤّس جموا
رد حسابنيست ان جوان كذت ١كنون بدانسمكه دين
شيا حقست

وراست

اإعان برهن عرلذه

كنيد كه ازجوا؛ردى دن جز لوم هن خير ندند

١كنون بين ممى دانمكه اسبسنيد راست كويست اشهد ازلااله االلاله واشبد انممدا
رسولالله بس رسول خدا فرمودكه ان جواكعرد خلعت اعان ببركت جواعردى يافت ٠
وا عرد !:ركرورابتة خواعن ولسث ٠كرمبيشة شاهمدان عليست  8وانندولوا  6عضف
على انتؤمنوا أى ذان تعرضوا عن لاعان والتقوى وعما دعا5اليه ودعكم قبه من الاشاق

فىله«ويستدل قوما غيرك © اى يذهكم ويخاقءكانكم قوما آخرين ف ثملايكونوا

امثالكم يهفى التويكن عن الامان والتقوى والانفاق بل يكوهزا راعين فها وكلة نملادلالة

على ان مد<ولها > يستبعدء اللخاطب قارب الناس فىالاحوال واشتراك الجل فاىلميل الى

الملل والخطاب فىنتولوا لقريش والبدل الانصار وهذا كقوله تعالى قان يكفر ما هؤلاء

فقد وكانا ما قوما ليسوا ما بكافرين اولاءرب والبدل العجم واهل فارس كأروى انه عايه
السلام سل عن الوم وكان سلمان الى جه فضرب على فده فةال هذا وقومه و.لذى
تشمى رده لوكان الاعان منوطا بالزيا إمىعلقا بالتحم المعروف أتناوله رحال دفنارس قدل

على امهم القرس الذين اسلموا وفيهفضلة لهذء القدلة وفىاطديث خيرنان ه2انقه فىارضه
| قرين
حخيرة الله هن العرب وقارس <يرة الله عن العدم كم ل

الاسمرار  +ودر ليان

اوردمكةه انو الدرداء دضى الله عنه بعد از قرائت اين أببتعى كفت الدمروا يانى فروخ
وماد يارب_يا د ٠ قال فىالقاموس فرو خ :لتدور اخو اسماعيل واس حق ابوالءحم الذين
ف ويا الللاد انهى وقنه اشارة الى منقية قوم إعر فون خوا<كان ونحوهم هن كاز اهل

الفرس وعظماء اهل الله دم وهم الول وهم الشيدخ سعدى الشيرازى وقد شطب

من الفجر الى الظهرثم ركه باختياره عاللىموافاىقءات المودية ثمهذايدل عالنىالله تعالى

قد اسدتدل ناولئك الكفار غبره ,هن المؤمنين وقيل معناء وان ندولوا كلكم عن الاعان
يذ ت
ببدل عيرم قال تعالى واولا ان يكون الناس  1.3واحدة الآية قال بعضهم لايستقر
على حققة

إساط

ان او ال
ناان

العودية

الا أعن [العارة

الاتراء شول

وانندولوا

الآية وفى لآية ابسكادة

حلق علولا غبرنابت وليك اق تدالى أوان من <واصهم دن برعب قطاب

الحق بالود والاحماد هن حسن اشتشنادوة اللاتوصان م قايثاء السلوك عمجاهدة .فس ومحالمة
هواها بظمأ اهار

وممرالالل

عمل النفس هن مكابدة الشيطان وطاب

الرحمة فتوّكن عن الطلب

با
لخذلان و دلى بالكفران ان  3يكن مءانا مجدية العناية وحس دن الرماية فالله تعالى قادر على

ان يسمدل به قوما اخرين فىالطاب صادقين وعلى قدمالع.ودية نابتين وقد دار كتهم جذبات

العناة مو فقين للهداية وحم اشاد رغة داعن رهة مادكم  3لايكونوا امثالكم في الاعىاض
وس
220

 722600س
١
7777ط77ط

بعد

سؤزة عمدعةلايلسلام

خ١ #ه فد

فانالاحفاء والالحاف البالغة وبلوغ الغاية شال احتى شاريه اى استأسله اى قطعه نمأصله
يلوا  #با فلاتعطوا  #ومخرج  5اىاللةتعالى ويعضدءالقر آءة بنون العظمة أوالبخل |
لانه سبب الاضغان  8اضغانكم  64اى احقادك وقدسيق تغسيره فىهذه السودة قال فىعين |
المعئى اىيظهر اضصغاتكم عند الامتناع وقال قتادة عام الله ان ابن آدم ينقم من يريد ماله |
وغَال ويخرج مافى قلوبكم من حبامال وهذه المرتية لمن نوق شح نفسه فاماالاحراد عن
رق الكونين ومن علت رهم فىطلب اق فلا يساىون فىاستيقاء ذرة ويطالون ذل

الروح والئَرام الغرامات فان المكاتب عبد مايق عليه درهم هههااتم  #هاشيه تعنىاكاء
باشد وكوش داريد ٠ واتم كلةعلى حدة وهو متدأ خبرء قوله  هؤلاء 6#اى تم ابا |
الخاطون هؤلاء الموصوفون يعنى فىقوله تعالى ان يسا لكموها الآية ت«دعون لتنفةوا |
فى سبل الله  #استئناف مقرر اذلك حيث دل على انهم بدعون لا نفاق .بعض اموالهم |
فى سيل الله ف.ذل باس مهم اوصلة لهؤلاء على انه يعنى الذين اى هأ تمالذين دعون
 6انولخ عظم ونحقير هن كك 6م والاساق

قسدل

الله مم أهقة الغزو والزكاة وعيرما

|

« تنكم مخنخل  #بالرفع لان منهذه ليست بشرط اى ناس لون وهو فىحيز الدلدل
على الشسرطية الثانية كا'نه قبل الدليل عليه انكم ندعون الى اداء ريع العشر شنكم ناس

لون به  #ومن ل #بالهزم لان منشرط #8فاما هل عننفسه :#فكالنا مننفع
الاشاق وضرر الل َال اليه واانلخل ستعمل بءن وعلى لتضمية مءنى الامساك والتعدى

اى فاعا عسكالخير عننفسه باللخل  9والله الغنى  3عنكم وعن صدقاتكم دون منعداه

وااتم الفقراء  6اليه والىمىماعنده مانير قايأص؟ ه فلهاوحتياحكم الى مافيه منالانافع

الشاذلى قدسالله سرها اأقنيته شقرك لتلقينه بالصكمالاعظم وممام الفّر بيصح الغنى عن الغير
بالغنى وف ااتأويلات اللحمية واللهالتنى إذابه
فنكؤن متذؤلقا

بدانه وهن

عقا اعككه هن تنقيك

صراده واسستغناؤه يما سواه واتم الفقراء الى الله افلىابتداء ليخلةكم وفىالوسط ليرسكم |
وف الانتهاء بسك عن انانيتكم وسقيكم عهواسّه فالله ءَقَ عنكم دن الازل الى الايد وام ظ

النتراع تانجو ن,اليتون للازل إاللىايد  +إسنإنا ,ساد كاوه ءا ملكش::قدءست
وذاتشغنى ٠ ولماكانالله غَنءا جوادا احب ان لق عناده بأخلاقه فأميهم بالذل والانفاق
ازجانب روم وجماءى ازايشان اسير أورده رسول عليه ااسلام برايثان الوم غك ذوكره |
تيل تك ديد شرمود تكسما

ازايشان بكشتند 0

2

ساوردندكه اورا,كشند ا

خالد ميكويد نغ بركثيدم تابزتم .رسول عليه السسلام كفت أنيكى رامنان باخالدكفم |
يارسول الله درميان اين قوم هيج كس دركفر قوى ترازين جوان نبوده ات رسول

الجزءالسادس والمشرون

ع2 #ه 3#

اعظم الحقوق واتلافها وفىاديث القدمى انما فىاعمالكم اثؤمديكم اياها وعىضمير القصة

يعنى ماجزاء اعمالكم الا محفوظ عندى لاجلكم اثؤمديها البكم وافيةكادلةوعن الى ذر
فسى وحرمته علىع.ادى فلاتظالموا
رضوالله عنه رفعه هو لالله تعالى الى حرمت الظام عنلى

| فاذاكان الله مئزها عن الظلم ونقص جزاء الاجمال قلطاب العند نفسا بللااشتى له ازيطلب

الاجر لان الله تعالى ١كرم اكلرامين فبعطه فوقق مطلويه » توسشدى جكدوايان بشسرط
| فك

كه دوست ود روش سده برورى ذايك (وفااثتوى ) عاشقائرا شادمالى وعم

اوست  ٠وست عْذ واجرت :خدمت:هم'اوست » عيرامعشوق از تماشانى و #عفميؤ الود

هرزء سودانى بود » عشق ان عله است كوجون بر فرو<ت ٠ هرجه جز معشوق باق

جا مولح ةوقل ادلهاع الله ابن فلىمرو واالقتعزتاورلي ركنن أن شق تايط اذا

كانت عالية على المشركين لابدتى ان جوم الى الصلح :لان فيه ترك :الجهاد وان لتمكن
بدهم عالة فلا بأس بالصاح لقوله تعاللى وان جتحوا لاسلم فاجاح لها اىان مالوا الىالصلح
فل الله وكذا قال غيره هذا نهى للمسلمين عن طاب صاح الكافرين الوا وهو دليل على
| انه عليه اللام لميدخل مكة صاحا لانه نهى عن الصلح و كذا قال الحدادى فىتفسيره
فيسورة الناء لامحوز مهادنة الكفار وثرك احد منهم عاللىكفر معنير جزية اذاكان
المسلدين قوة على القتال واما اذا جزوا عنهقاومهم وخافوا عالنىفسهم وذرادمم جازلهم
| مهادئة العدو هن غير جزية يؤدونها أامم لان حظر الموادعة كان بسيب القوة فاذا زال

السب زال الحظر التهى واجخهور على ان مكة فحت عنوة اى قهرا لاصاحا لعواقولقتال
مها ولوكان صلحا لا قال عليه السلام من دخل داز ألىسفيان فهو امن الى آخر الحديث
ا اتماالحاةالدنيا 6ه عند اهلالبصيرة ف اعب ولهو  #باطل وغسورلااعتباريما ولاثياتلها
| الااياما قلائل وبالفارسة حزان سستكه زندكانى” دما بازيست نابايدار ومشغولى تاعتئار
سَال أعى فلان اذاكان قله غير قاصد به مقصدا .حا واللهو مايشغل الانسان عالعثنه

وممه وفىا يران الله تعالىخاق ماكا وهو عد لااله من اول الدنسا فاذا قال الاالله قامت
ا

| القيامة وفه اشارة الى ان الدنا ومافما ون اولها الى آاخرها لاوجوداها فىالحقيقة وانماهى
امس عارض زائل والله هو الازلى الابدى  2وان تَومنوا  4اا الاس عا جب به الايمان

« ونتقوا  6اعلنكمفروالمعاصى « يؤتكماجور؟  #اىثواباعانكم وندوا؟ من الناقنات
الصالحات التى بتنافس فم المتنافسون وفالااية حث على طلب الا خرة الءلية اللاقية وسفير
عن طلت الدضما الدية [أغذاكد  .مكن تكيه إر ملك وحاه وحدشم

يشش ازنو بووست

|

ويعدازنوهم ٠ ندننا تواقكه عقى خرى٠ . خرحان هوانزنه حسرت 2ورى ولاب الك »

اى الله تعالى ف اموالكم  #امع المضاف منصييغ العموم فالمراد جمييع اموالكم بحرث ل |
اداؤها بمعاشكم واا اقتصر على شى” قليل ممما وهو ربعالعشير او العشر تؤدوم! الى |
| فقراتكم :فطيوا عا نا انيسأ لكموها » اى اموالكم « فحفكم » اى بجهد؟
يقهد
نش
كارا:
يطلب الكل وبالفارسية إس مالغه كد درخواستن يعنىفى كو“ميد همه

٠ وذلك
ان

سورة عمد عليهالسلام

ع 8مه ذه

رسوله فهو باطل لميكلنهثمرة لاله صدر عالنطبع والطبع ظلمانى واما جاء لشرع وهو |

تودانى لزيل ظلمة الطبع بنور الشرع فيكون .ثمرا و كرته ان بك هن الظلمات

المالؤسزائىةدظنلمات الطبيع الى نور اق علءك بالاطاعة واستعمال الشريعة واإك

وال لفة والاهال ٠ نقاستكه احمد حذلى وشافبى رضىالله عنهسا نشسته بودئد حدب2مى
كاوزشةدرامد احمد كفت هناورا سؤالى كامشافى كفت ايشائرا سؤال نشايد كردكه |
اإيشان قو

حب ياسند اعد كعت كجااره يست حون

أ

حيب فرا رسد احد كفت

لك ازين سج عاز  0ازو دوت شده است وعى داندة» كدامست

حونوق

سكعت بعدايقات عمل عن لاهفاجوديت لدي لنيدكلئ] 3ك ارخداوف غافل.تونه |
اورا ادب بابدكرد درجواب اومتحير شد شافى كفت تكفتمكه ايشارا شؤال نشايد |
كرد والجواب افلشبريعة ان شَعى صلاة ذلك اليوم فالتى نوافقها تكون قضاءلها والواقى |

من النوافل نأل الله الاطاعة والانقياد فىكل حال علىالاطراد  9انالذين كفروا | #
بالتعالى ورسوله © وصدوا  6الناس © عناسدلبلله  6الموصلالى رضاء  مماتوا | #
وفادقوا الدنيا © وكهفمار كه الواوللحال © فان يغفرالله لهم  64فالآ خرةلام مانوا |
عالاىلكفر فبحشمرون علىما مانوا عليه  5ورد موتون كا تعيشون و>شرون كا مموتون
وهو حكم لع كل .هن هات عالىلكدر

,وان صح تزوله فىاكاب القلب وهوكا مبراللثر ْ

او لعادية القديمة منها  )6فىالفادوس والراد ال التى طرح فا اجيلفكفار المقتولين يوم
كام العالق و
2و هاتلهمشركون :ذلك لتوم الى يئر ابماء يفهى] مامه الاآن,عه ام
بنعض | ١
6وهن وهوااضءف والفاء فصيحة اى اذا تين ظ
اهل يدر حين مصرورى ءا © فل
مام
ننوا'

الكمبما لى عليكم ان الله عدوسم بطل اعمالهم فلايغفر لهم فلاتمنوا اى لاتضعفو فان من |
كانالله عليه لابشلح و9ن8دعوا الى الس * زوم بااعطف على نوا والسام شتح السين |

وكيرها لغتان بمنى الصاح اى ولا تدءوا الكدفار الى الصاح فورا فانذلك فيه ذلة 0ا
طلاب صاح مكده ]إن لان كتانعانه سطفك ومن لل نكا نواد <اء امون ه جع |
ْ فى الاعات اصله اعاء.ون  4ر هوااجمع تونالخت الكحترد اليه
| اخ ال

الكموان ليقع؟ ثى!ءض الاوقاتو 2

ليونامو

حملة حالة هدررة اءى الى م . 7-00

| الاثهاء وكذا قوله تعسالى  8والله معكم 43فانكونهم الاغلبين وكونه تعالى معهم |
ا

ناصير هم

فالدارين دن

اقوى

موجءاتالا<تناب

كم م

الذل

والتمراعة راكنا

توفته

تعالى لاجور الامال حسها يعرب عنه قوله تعالى © وان بتر اعمااكم | #
الوثر وضائع كردن اى وان يضامها هن وكرت الرجل اذا قتلت

دولد
له قتبلا ن

او أ

ا ادجم فافرديه مئله م نالسر الذى هوالئرد وفىااقاموس وثرالرجل افزعه وادركه عكروه ا
ٍْووثره ماله شّصه اياه انهى وعبر عن 'رك الاناية ف مقالمة الاعمال بالوثر الذى هو اضاءة
0

مءةاد به مِن الهس

والاموال

مع ان الاعمال

عبر فو جه للذواب على واعدة اهل الدية

ااام الاعاف بيصورد الصويت لصودة اق امسق وتتزيل

ترك الولية عمزلة اضاعة

|
أ

الجزءالسادس والمشرون

ع8 #ه به

فاك ان بلوننا هتكت استارنا وفضحتنا وفيه اشارة الى انه بنارالبلاء مخلص افرير الولاء

قالببللاء لاولاءكالاهب للذهب فانبالابتلاء والامتحان تين جواهى الرجال فيظهر الخلص
ويغتضح المنافق وعندالامتحان يكرم الرجل اويهان واللهتعالى عخالصمائص جواه الانسان
من الازل الىالايد لانهخلةها على اوصافها ه نالسعادة والشقاوة الايعام هن خلق وهواللطيف

الخبير وبتغير أحوال الجواه فىالازمان الختلفة لاستغير عام الله فانه تسالى براهم فىحالة
وغيرات الاحوال كلها مامى يرث لايكخله حالة عن -الة وانما يلو للاعلام
واحدة ت
والكشف عن حتقيقة الخال قال بعض الكبار العارفون يعرفون بالابصار ماتعرفه الناس

بالبصائرويءرفون بالبصائرمالم يدرك احد فالنادر وفملعذاليكامنون عنلفىوسهم مننشوم
فك,يأمنون عنلةىوسهم من مقدورات ريم مابقطع الظهودوكان الشيخ عبدالقادرالجيلى |

قدس سبرء شول اعطاتى الله تعالى ثلاثين عهدا وميثاقا ان لايمكربى ذقل لدفهل اهنتمكره
بمد ذلك فقال حالى بمدذلك الى قابلعلهدوالله يعزنحكم فاذا كان جالالعارف الواقف
هكذا فا حال الجاهل النافل فلايد هناليقظة ٠ بن غفلت سياه دلان خندوى زند »٠
غافل مشو زخنده ديدان بماى صبح  8ان الذين كفروا وصدوا » #اى منعوا اللباس
عنسبيلالله #اى عن دين الاسلام الموصل الى رضىالله تعالى « وشاقوا الرسول 6
وعادوه وخالفوه وصارو فىشق غيرشقه والخالفة اصل.كل ثمرالى نوم القيامة  من بعدما
نين اهمالهدى  4ما شاهدوا نعته عليه السلام افلتوراة و بما ظهر عيلدىيه منالمعجزات

ونزل عليه من الآيات وهم قريضة والنضير أو المطعمون نوم بدر وهم رؤسساء قريش

ف لن يضروا الله »بكفرهم وصدهم شفيأ  #هن الاشياء يعنى زياتى نتواند رسائيد

خدا برا جيزى يعنى اكزفر ايشان ار ضررى بدين خداى وسغهير او ترسد بلكه شرد
ددم رياو شياملق الضير ب لؤلن لشعروا روسوناهذاعقاقه إباروقة
انمقح بديمات .عكاب
حذف المضاف لتعظرمه وتفظيع مشاقته ف وسيحبط  #السين جرد التأكيدف اعمالهم 8
اى مكايد هم التى نصبوها فىايطسال دينه تعالى و مشاقة رسوله فلايصلون ما الى ماكانوا

بغون ٠ن الغوائل ولاتملهم الاالقتل كالقريظة وا كثرالمطعمين بسدر والجلاء عناوطانهم
فلعقائد والشرائع كلهافلا
كا انير © ياابهاالذين امنوا اطيموالله واطيعوا الرسول » ا
تشاقوا الله ورسوله فىثى” مها © ولانسطلوا اعمالكم  #اى عثل ماابطل بههؤلاءاعمالهم
منالكفر والتقاق والرياء.واان .والاذئ والعحب و غيرها وفىالديث ان العجب يأكل

المسنات كا تأ اكللنار المعاب ٠ درهن عملىكه تجبره يافت ٠ رويش زره قبول برنافت »
اى كشته بكار خويش مغرور ٠ وزدركه قبركثته مهحور ٠ ناجند زبحب وخود كالىء
وزديدية منى ومانى ٠ معدب هشو از طريق تابس مكار تحب مجه فتاد ابلس ٠ ولبسن

يل على احباط الطاعات بالكائر على مازعمت المءتزلة والوارج فان جمهورهم على
فدبه

باكنبيرة واحدة نحبط جميع الطداءات حتى ان هن عبدالله طول عمره ثم شرب جرعة
| من خر فهوكن يء.ده قط وفىالآية اشارة الى انكل عمل وطاعة لميكن بامرالله وسنة
|/

سورة يمد عالليهسلام

ع 9اكه 8#

لا واياء قصد وله ولتءرفهم فحن ااقول ومنه قبل لافطنة لسمَتاَصْى ف<وى الكلام
أن اتهئ وىا2تار اللدن الوطأ فىالاعىاب وباءهقطع واللدن شح الخاء القطنة وقد كن

هن باب طرب وفىالخديث لعل احد؟ اهن محجته اى افطن با اتنهبى وعن ابن عباس
رذىالله عهما هو قولهم مالنا ان اطعءنا هلاق

ولاشولون ماعامنا ان عصنا من العقاب

قال بعض الكبار الاكابر والدادات يعرفون صدق المريد هن كذيه بسؤاله وكلامه لاالنله

شول ولتعرقيم فىلن!اثول  8والله يعلم اعمالكم » فيجازيكم مسب قصد؟ وهذا وعد
مالقلوب
للمؤٌ مئين وابذان بان حالهم 'مخلاف حال المافقين وفالاية اشارة الى ان من ض

الكسبان الفاسد والظن الكاذب فظلنوا ان الله لايطلع على خبث عقائدهم ولايظهره على
رسوله ولتنالاض موهوة

بل الله فضحهم وقد

ليسم بالاخ_ار والتعريف  0ان

المؤمن سنظر سْورالفراسة والعارف ننظر بنورالت<قيق والتىعلهالسلام منظر بالله فلايستتر |

عليه شى” فالاءمال الى تصدر داثة!انناتاها شواهدعلما كمسل سفيان بزنعنيئة رحمهاننههل |

يعلم الملكان الغيب فقال لافقيلله فكيف يكتبان فالااقع مانلسمقللب فتالاككل عملسها |
| يعرف بهاكالرم يعرف إسهاء اذا هم العبد محسنة فاح منفيه رائحة المسك فيعامون ذلك |
فبكتيونها حساة فاذا بهسميثة استقر علها قلبه فاح منهرع النتن ففىكلثى شواهدالائرى |
انالخحارث بناسد الحاسبى رحهالله كان اذا قدمله طعام فيه شبة ضرب عيرقه على اصبعه |

وكام الى يزيد اليسطاعى رحمهما الله مادامت حاملا بأنى يزيد لاعتد بدها الى طعام حرام |

هركاذ وهال لاتوزاع» وااتدوة اك اانا واخوبصز الظنام النأمكاادى«وداهسلرق |
عَلئة الطواةا وااخرا نزاء :تختزترا "الل امال الهذهالمكامللآت'الق سان الها اؤلاءء اصفناءة |
فعايك بالمراقة معالله والورع فالمنطق فانه من الكمة وهل يكب الناس على مناخرهم

فثار الا<صائد السنتهم قال مالك بن انس رضىالله عنه هن عد كلامه من له كقللامه
ال
والنزم اربعة الدعاء لامسلمين يظهر الذيب وسلامة الصدر وخدمةالفقراء وكان مع كل احد |

على نفسه قال بعضالكبار انصت ديثالحليس مالميكن مرا فانكان مجرا فانصحه فالله ١
ان علمت منه القيول بألطفالاصح والافاءتذر فالانفصال فانكان ماحاء به حسنا فحسن |
الاسماع ولا شطع عليه حدئكةء سذن را سرست اى <ردمئدون

٠ مياور سحن درميان

سحن ه خداؤئد تدبير وفرهنك واهوش ٠ تكويت سخن“” اند وش 8ول«باونكم » |
بالامى بالقتال و نوه من التكاليف الشاقة اعلاما لااستعلاما اواعاملكم معاءلة اتير ليكون
ابلغ ففاظهار العذاب  8حى نعام الماهدن منكم والصابرين  6على مشاق المهاد علما |

فعليا تعاق بهالجزاء قودسيق تحقيق المقام بمالاضيد عليه منالكلام © وتبلوا اخبار؟ * |
البرعئه ان حسنا فحدن وان قببحا ققح ففنه اشارة اللىان بلاء الاخبار كناية عن بلاء

الاعمال ( قال الكائنى ) تاىازمام خبرها ثمارا كه ميكوبيد درامان يعز ,ناصدقو؟ كذب |
»كان الفصيل رعههالله اذا قرأهذه ال بابق وقال اللهم لال
ان هرورا كاز شود و

9
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٠ه

وود

ادخل فى جوف رجل ذه انسان شديدا!بطشذو قوة فقطع ماقطع وابقمايق وقال!انى
عليهالسلام لسكرة منسكرات الموت :امس من ملامائة ضربة بالسف وعند وقت الهلاك
يطمنه الملائكة بحربة مسمومة قد سقيت مما مننار جه فتفر الفس وتنقبض خارجة في |
خذها الملك فى بده وهى ترعد اشبه ثى بالزدق على قدر الاحلة شذصا انسائيا سناولها

الملائئكة الزانية ومىملائكة المذاب هذا حال الكافر والف-اجر واما المؤمن المطيع فعلى |
خلاف هذا لانه اهل الرذى قالهيمون بن مهران دهودت جتازة ابن عناس ىراضللهءمما

بالطائف فلما وضع على المصلى ايصلى عليه جاء طائر ابيض حت وقع علىا كفانه ثمدخل فها |
فلعس ول بوجد فلما سوى عليه سمعنا صونا ومارأبتا شخصا انمه النس المطمئنة ارجى |

لل ربك راضضية مصرضة فادخلى فىعبادى واد<لى حفَنعىلى العاقلان يهنا لاحوت ولالإضيع |

| اقلخ( قلا]إسابتبج اا لاشن حتان اجزا خر لمة ان

ا

250

دورانم نىحاصلى دارم #8حاسمبالذين فىقلومم مرض#ه اامىنافةون فان اإنفاق مرض
قلى“العك و  8 0جهالقن رج الله اضغانهم ُ قأممنقطعة وانْمحنفة نَأل والاضغان

جع صَعْن بالكسر وهواطد وهو امساك العداوة فىالقلب والتريص افر صتها وبهش.هالناقة

فقالوا ذات ضدن وامعتى بل احسب الذين فىقلوهم قد وعداوة لاؤمنين ان انحر جالله
احقادهم وبابنرزها لرسولالله ولامؤمنين فتبتىامورهم مستورة إى ان ذلك مما كاديد خل

بحت الاحمال وفبعض الاثار لاءوت ذوذيغ فىالدين حتى بفتضح وذلك لانه كاملااثؤم

فلابد من أن تظهر رمحاته م انالثابت فىطريق السنة امل المسك اذ لاشدر عالمىساك
 ١وات إن

تلتحا

لم اهارق كز تانكر عتنان 21قات ك
1يلد سوى  8والونشاء #

ادام وبالفارسية واكر ماذواهم لا
“9ربنا كهم يه لعرفناكهم بدلائل تعرفهم بأعيانهم
معرفةمتأخة للرذية © فلعرقهم بسياهم  6بعلا هنهم الىنسهم ما قال فىالقاموس السوءة
| بالضم وااسمية والسما والنديميا يكسمرهن العلامة وذ كرفاىلوم وعنّ انين رحالله عنه
ماخنى على رب_ول الله صاللىله عليه وسام بعد هذه الاية شى” من المثافقين كان لعرفهم |

بسماهم وافد كنا فبءض الغزوات وفها 7سعة منانافقين يشكون فم اناس قناموا ذات
مكتو بكئة الوشم هذا أمناذق .واللام لاالماواب كررت فاىلءطؤف لاتأ كد وااقاء لترتيت
|

وف
ذسم
حابٍ
هتعرفهم فىخحن القول» اللام جو
| المعرفةعلى الاراءة وا

والقول فحواه
ن

| ومعناه واسلوبه او امالتهالى جهة تعريض ونورية يءنىإشناءى نوايشاارا در كردائيدن سحن
ازدوب صواب هت تعراض ونوريت ٠ ومنه قلىلالمخطى” لاحن لعدلهبالكلام عنسءت

الصواب ول تلفي اإععلضكم اذن محته وبنءض اىاذهب مافىالها تقال فىالمقردات
| اللحن صرف الكلام عن سننه الخارى عليه اما بازالة الاعراب ااولتصحيف وهو المذموم

| وذلك اكثر استعمالا وامابازالته اعلنتصرع وضرفه عءناه الى تعريض وفحوى وهو
ا

ود
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ع #ذاه هه

يلابي"
آذآ ل

والردة الرجوع فالطريقالذى جاء منهلكن الردة مختص بالكفر والارتداد يستعمل فيه

وفى عبره والادبار جمع دبر ودير الشى”“ خلاف:القلل واكن مهما عنالعضون المخصوصين

والمغنى انالذين رَجِعوًا الى كماانو عهلنهالكذر وهم المثافقون الموصوفون رض القلوب
وغبره منقبائحالافءالوالا<وال فانمقدكفروا يدعليها لسلام  0من إعد مانرينلهملهدى »م
بالدلائل الظاهية والمعدزات القاهرة  #الش.طان سول أهم  0حملة من تدا وخير وقعت

خبرا لان اى سهل لهملكك العظائم هنالسول وهو الاسترخاء وقال الراعب الول

الحاجة التى.تحرص .عام النفس والتسويل تزبين النفس :لما حرص عليه وتصوير القدح
منه إصوزة الأسن 92واعلى لهم 6واندلهم فىالاماق والا مال وقبل امهلهمالله يوعاجلهم

بالعقوبة قالارلاغسالاملاء الامداد ومنه قللامدة الطويلة ملاوة هنالدهى وملوة منالدهى

« ذلك » الارتداد كائنف بأنهم #ائ بسسبب انالمنافقين الكموذرين  8قالوا  #سسرا
© للذين كرهوا مانزل الله  #اى للهود الكارهين أعزولالةرءان على رسولالله عليهالسلام
مععلحهم بأنه .هن عندالله< .سدا وطمعا قىتزوله عام  2ست طيعكم فىلعض الام #ه وهو

ها افاده قوله تعالى المتر الىالذين نافقوا شولون لاخوانمالذين كفروا مناهل الكتابلئن
اخرجتم لتخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلم للتصرتكم وهم بنوا قريظة
والاضيرالذينكانوا بوالوهم ولودومم وارادوا بالبعض الذدى اشاروا الىعدم اطاعهم فداظهار

كفرهم واعلانامىهم بالفعل قل قنالهمواخراجهم دمينارهم فانهمكانوا ,أون ذلك:لى مساس
الحاجة الذرودية الداعية اليهلكماان لهم فىاظهار الاعان منالمافع الدثوية  9والله يعام
اسرارهم * #اى اخفاءهم ما بدولون للوود  8قكيف اذا توقهم الملاتكة  #اى فعلون
فىحباتهم مافعلونمن!ل1اة كف فعلون اذا قبضارواحهم ملكالموت وأعوانه يضربون

وجوههم وادبارهم #ه عيقادموعاالحددبارهم ظهوروهخملفهم(قالااكادتى) مىزنند رويهاى
ايشانكه از.عق بكردانيده اند ونشتهاى ايشانكه بر اهل حق ترده اند » والملة حال
من فاعل توقهم وهو نصوير اتوفوم على اهو لالوجوه وافظعها وعن ان عاس رذوالله
عهما لإبتوّق احد علق معص.ة الاتضرب الملا كة و<هه

وبالفارسية ابن ق,ض ادواح ايشان بدين وصف

لتوى الهائل
ودره  9ذلك  ١ا

امم  4اى يسيب انهمِ امعواآما

اسعخط الله * من الكفر والمعادى يعنى متالعت كرديد ان جيزى | كانمحزنهم وراد حداى

ا

آعالى دايعنىهوجبغضب وىكردد  وكرهوا رضوانه 6ه اى مابر ضاه »نالاعان والطاعة
لاجل ذلك هق اعمالهم »© ااتى تملوها حال اعانهم نمالطاعات اوبعد ذلك ٠ن اعمال البرالق
لوعبلوها احلاالرمانلانتَفءوا مها فالكقر والمعاصى سني لاحياظ الاعمال وباعث على العذاب |
وااتكال قال الامام الغزالى رحمدالله الفاجر تفل روحه كالسفود منالصوف الملول والميت |
الفاجر يظاننبطنه قدهلت شوكا وكال نفسه رج من تقب ابرة وكا ”عا السماع انطبقت أ

على الارض وه
كثسل:الاخنار عن الموث فقال كفصن شجن ذى شوك |
بوها ولهذا ش

الجزءالسادسن والعشرون

ع ماه »#ه

كثر منمااله ٠ بول الغميروقع لاىلفحىرم النبوى على صاحيه السلام الى قعدت وما
عند الرأس المارك على ماهو عادنى مدة اوري فرأيت !اعلضناس يسيئون الادب فىتلك

الحضرةالجرلة وذلك منوجوه كثيرة فاءنىالبكاء الشديد فاذاهذهالا يةنقراً علىاذنىاولئك
الذين لعمهمالله يعنى ان المسيئين للادبفىمثل هذا المقام رومون من درجات اهلالا داب
الكرام ( وف المثتوى ) از خدا جوم توفيق ادب » بىادب محروم كشت از اطف رب ٠
فىادب تنه نه خودرا داشت بد ٠ بذىه للعة در شره اذلف زدء هم كه فى  5كدان دا
دوستء رهزن مدان سن بناضد اوسث  2أفلاّدبرون القران « التدر النظر ىدر ا

فمعاصى المويقّة  9امعقللىوب اقفالها 6؛فيلكااد يصلااما ذكر اصلا وباافارسية |
لانشءوا ال
بلك بر .ذلهائبايثسان است قفلهاى .ان يعنى جيزىكه دلهارا عتزل” ثذلها باشد وان خم
وطبع الهدست بران 5 6

إدوى

خداست

عاد  3هيج كايدش متؤائد كثاد  .قفلكه

اوبر دلرها زند .٠ كبستكه بردارد ودر واكند ٠ والاقفال جبعاقفللضم وهو
من التوبسيخ بعدم التدبر االلىتوسخ بكون قلوهم مقذلة لانقبل التدبر والتفكر والهمزة
للتقرير وكير القلوب اما لهويل حالها وتفظيع ا بامهام امسهافى الفساد والخهالة كا"يه |
قبل على قلوب ملكة لايءعرف

حااها ولاهادر قدرها فىالقسوة

واما دن

المراد قلوب عض

١

منْهم وهم النافقون واضافة الاقفال الما للدلالة على انها اقفال مخصودة ا مناس.ة لها عير
يحانسة لساثر الاقفال المعهودة التى هنا لديد اذه اتفال الكفر ااتى اسستغلقت فلاتنفتتح

وفالتأويلات التجمية أفلادبرون القرءان فان فيه شفاء منكل داء ليفضى بهم الى حسن
العرفان ويخلصهم من سجن الهجران ام على قلوب أقفالها ام قفل المق على قالوب اهل |
الهوى فلايد <لها زواجر التذيه ولابشسط عايها شاع العم ولالحصل اهم فهم الطاب
واذا كان اللابمتقفلافلا الشك والانكارالذى فا رج ولاالصدق والمين الذى بدءون
| اله بدخل فىقلو م م
حواص

بريام مدوم

وقدم

واكاك  52بشمرحا فقىدبل| طسرة خانة جدواهص اوسامد كفت ائ ١
بمادوياى

<ند

بر امد

واستاد

ونازوز

مدان

لألتاده

بودءدون

روزشد فرود امد وخاز حماءت رفت بامداد باز امد <واهمش برسيدكه ايستادن تراسيب
ا جه بود كفت درخاطرم امد درلغداد

حنسون راكوا اندلله نام اإذعان «ثشعرست < 3هود

وكى رسا وى سْ ومسا ناماشمراست,ونحاين دواق ريده واسلام يافنه درين حيرت
مابدة بودمكه ايشان حه كردءاندازن دوات تحرومهايديد ومن حه

ارده امكهبديندوات

زسيدم ٠ يعنى ازانفتاح اقفالالقلوب هن فضل علامالغ.وب ولابدسر اككل احدمة_امالقرب

والقبول ورثة الشهود والوصول وعدم تدر ا!فرء'ن اما هو.ءن

نار الحذلان ومتضيات

الاعيان والافكل طاب بِْمهى الى حصول ارب ( فالالصائب ) تواز فشائدن خم امددست
مدار  ٠كه در كرم فكي اترنو هارا هساك  9انالذين ارندوا على ادبارهم  60الاريداد
والرردة

ا

/ 9اأه هو

سورة تمد عليهالسلام

نشىومدىى لهنان ازدش مهمان 1وق وهمهرا |
حف "ناض وشايستة ١ كن بار عام دا
سائل دادى بارهُ شايد داد بان ويارهٌ همان حاب هج تلكاوك شاع نود علاى سافد |
|

وخوانى برسترهاد وترى وحلوى ونان اكز وبا أصددرم نشد درسثن حبنت مهاد حنتك
درم در ويشان داد وخوان ادش حدس عهاد وحسن باره نان خحورد شيف كفك اق امعان

تونيكمصدى ١كريارةغَين داشى به نودى باعلم ممم شينبايد ٠ يدنىان منكانلبهين"معو ضه
الله تعالى خيرا هن مفقوده وتداركه بفضله وجوده قلابدمنبذل المال والوجود فىالحهاد |
الامغر والاكبر( قالالحافظ ) فداى دوست كردم عمر ومال دديغ ٠ككاهر عشقزما /
ابن قدر عمى ابد © فهل عسيتم » اى بتوقع منكم ياهن فىقلوهم مرض وبالفارسية بس
ايا شايد ونوقع عييت؟ اوعماراء عتافعاة ع ان نولم * ادور الناس وتام علوم ائ ان

صرتم متواين لامورااناس وولاة وحكاما علهم متساطين فتوليتم من الولاية © ان تفس_دوا
فىالارض وتقطعوا ارحامكم « حار صاعبى الملك وما لتكاعبى الدنما فانمن شاهداحوا لكمالدالة |

عالىلعف فالدين والحرص علىالدنيا حين امت بالمهادالذى هوعرارة عن احراز كل |
خير وصلاح

ودفع كل شر وفساد 2

مامورون شانكم الطاعة والتول

المعروف توفع

منكم اذا اطلقت اعتتكم ورتم اين ماذكر املنافسباد .وقطمالارحام والرحم رحم
المر 2وهومندت الولدو وعاؤه فىاللطن م سميت لأعوياه والوصاة من جهة الولاد رحمابطريق

الاستعارة لكوم خارجين هرنحم وا<د وقرأ على رذ ايع ماد بيغم ناغاوواو
وكاروالاماف وى عليكم الظلعة مماعتهم وعاوتموهم فىالفتئة هكواالمشاهد فىهذالاعصار

وقال|نوحان الاظهر ا ناعىضمابالمنافقون نعامتئا امسالله .فىااقتال ان تفسدوا
فالىارض يعدم معونة اهل الاسلام على اعدائهم ونقطءوا ازحامكم لان من ارحامكم كيرا
| هن المسلمين فاذا لمتعينوهم قطعتم ارحامكم ظ اولئك  #اشارة الى الخاطبين بطريق الااتفات
|ايذانا بان ذكر اهاتهم اوجب اسقاطهم عنرتية الخطاب وحكاية احوالهم الفظعةلغيرهموهو
متأ خبره قوله تعالى ه 9الذين لعنهمالة  #اى ابعدهم من رحته « فأصمهم كه عن استماع
فاعمى الصسارهم  #لتعامهم عما
| الحق لتصاءهم عنه بسوء اختيارهم .والاصمام كركردن و

يشاهدونه .منالا ياتالماصوبة فالانفس والا فاقوالاحماء كور كردن ٠قبل ليمقل اصم |
| اذاهملانه لايلزم منذهاب الآ:ذانذهاب السماع61يلوي لها ولم سل اعماهم لانه لايلزم
ذها عا ولايازم
صاروض الاعين ذهاي الابصاررقالسعدى المقتاىصمام ال ذان عاير
نب!
اها
دلن ذ

ذةلوك
كارح
نماحدهما الاخر والصم والعمى «وصف بكل هنهما الخ

مقابلهما من السهاع

| والابيصار وبوصطفم به صاحما ىالعرف المشتمر وقدورداإزيل على الاستعمالين

اختضر

فلاعماء ! مساماة القوزاصل.وفىالا بية انثازة :الى اغل الطلت وإحاب
فى الادهام واطنب ا
الجاهدة ان اع ضتمعن طلىب .الاق ان تفسدوا فىارض قلويكم بافساد استعدادها لقبول
اسلك
| الف.يضالالهى وشطعوا ارحامكم مع اهلاب قالله فتكونواى

اولثكالذن ا وهدذ

|كاقالللد كن سجزةأواقول صديق عبهاسةالف انناة .ثم اعرض عنه علظة فان مافانه

|

الجزءالسادس والمشرون

ع١ #ه #ه

اوحلماال فيا بوجه آخر سوى وجوب الفتال عن قتادة كل سورة فها ذكر القتال فهى
| محكمةللمتنسخ © رأيتالذين فىقاو مممرض » اى ضعف فىالدتيا اونفاق وهو الاظهر

| فكون امراد الايمان الظاهرى الزحمى والكلام هناقامة المظهر مقام المضمر فوينظرون
| اليك نظرالمغثشى عليه منالموت » اى تشخص ابصارهم جبنا وهاعاكدأن هن اصابته
| عْشْةالموت اى حبرته وسكرتهاذا نزل بوعهاين الملائكة والغثئى تعطل القوى المتحركة
ظوالساسة لضعف القلب واجمًا ع الروح الله بسب يحققه فى داخل فلاحد منقذا ومن
 0أسبان ذلك امتلاء خائق اومؤذ بارد أوجوع شديد أووجع شديد أو افةفى عضو مشارك

| كلقلب وامعدة كذا فالمغرب وفالا يةامارة الوان منامارات الايمان منىال+هاد والموت

| شوقا الى لقاءاله نواممارات الكفر والنفاقكراهة الجهاد كراهية الموت  8فأولى لهم ؟
اى فويل لهم وبالفارس.ة بس واى برايشان باد ودوزخ صريشا نراست وهو افعل هنالولى

وهو القرب فعناه الدعاء علهم يان يلمهم المكروه وقبل فعلى من آل فمناء الدعاء علهم بأن
| ييؤولك الىالمكروه اسل قالالراغب اكولىةنهدد وتخوف بخاطب به مناشرف عاللىهلاك
ْ

فبحث بهعلى عدم |انءعردض اواطب

هه ون امه

فق

عن

مذإه ثانا وا 4

ماإستءعمل

مكررا.وكأنه <على تأمل مايؤول اليه امه ايتنبه المتحر زمنه © طاعة وقول هعروف 6
ا كلام مكتاانك اى اص عم طاعة لله ولرس_وله وقول مءعروف بالاحابة ا اموا نه من اللهاد
| أو طاعة وقول هءروف خبر لهم اوحكاءة لقوأهم ولد بده اد انى دواون طاعة وقول
ا معروف اى اصننا ذلك كأقالفىااذساء وسولونطاعة فاذا رزوامنعندك بدت شاف ميم غير

الدى تقول ف فاذا ءعانلامص ث##العزم والمزعة اد وعمّد القلب الى امضاءالامص والعزعة
تءويذ كانه تصورانك قد عددت علىالث.طان ان عذى ارادثه مك والمءنى فاذا جدوا ىاص

الحهاد وافترض القتال واسندااءزم الىالاص وهو لاابه محازا مافىقوله تعالى ان ذلك ٠ن
 1قتاك وعنم كرد ناحاب حهاد ايثان خلاف ورزيده بازئان درخاما سند

 2فلوصدةوا

الله4اى فما قالوا ٠نالكلام المنى' عنالخرص عاللىجحهاد باخرى على موجبه وبالفارسية
سس الكراوزانك

لقنا باخداى دراظهار حرص برحهاد  2كان 43اىالصدق  2خيرا

لهم  #هانلكذب والنفاق وااقعود عناللهاد وفيه دلالة على اشتراك الكل فما حكى عنهم
ْقمونله تعالى لولا نزلت سودة فالمراد ممالذين فىقلومم مرض ٠ واعام انه كايلزم الصدق
لمهاادصغر اذا كان متعينا عانه كذلك يلزم ذلك فىالمهاد الا كبر اذا اضطر
فلل
| والاحابة اا
| اله وذلك بالرياضات والحاهدات علىوفق اثارة المرشد اوالعقل الم والا فالقءود 2

بنتالطبيعة واانفس سيب اكرمان من غنالمالقاب والروح وفى بذل الوجود حصول ماهو
خير مله وهواكئمود والاصل الاعان والبقين ٠أ ليحت كه :ارقف تحدن الصرى زد حدب
| تحمهى امد زيارت ح.دب دوقرص

+وين بايارهعمك يدش حسان مهاد حسن <وردن 7رفت

سائل بدر ابن جمدب اندوقرص بدانىك سايا أل داد فحت صمحنان عايد اق
آس

ٍ_َ

-ت_ت-تت

مسد

ع ١ه فد

سورة عمد عليهالسلام

عليه اسسا ىس الرزق وكذا من قالهاعند منامهالءددالمذ كورباتت روحه>ت|اءرش تشغذىهن ذلك
فلشءس ضهفهته شطان الاطن وفىالحديث لو
العا حسبقو اها وكذلك هن قالهاءند وقو ا
عام الاميرماله فكىرذالله لثرك امارته ولويعام التاجرماله فى ذ كرا إنزك محارنه وأوأننواب
حىديث اخر
يده قم على أهل الارض لضان كلواحد مهم عشرة اضعاف الدسا و
ارلس

تن تعسزية بلج تعدكزرلق اناده المووزان وا مشععط و 127ناخ سطيلاة سانيا
فتىه اوفىلارنج كذا اوله باعلضكبار قااملسن البصرى حادثوا هذه اقلوي بذكراللفانها
سراءةالدثور والحادثة بالفارسة.زدودن والدثور زنك افكادن كرد و شمشير (وقالالاعى)

ادكزاكل لوقف

اللو بايحي وهار خليق) خد اناكعت كو زط اى وكسرؤالءاة

امت خويش راز بعد لام ٠ كه «ودياك وخوش زهين مشت ٠ ليك ابتاك درخت |

نكقت:ه خاك اوياك وطدت!اقتادة .*:للك هست ,از دوم اإساده.ه تمرش:اشجار ان ,يسئ
عل يحل ده لايك إى تلن خللات تكل نوازان ,تاحار خوش_كى اكن
جزاين نياشدكار ٠ باغ جات هنا الاهار »٠ سيز وخرم شودازان:اشحار »:وفى الحديث

استكدزوا من قوله لااله الااللهوالاستغفار فان الشسيطان قال قد اهلكت الناس بالذثون

واهلكوتى بلا اله الاالله والاستغفار فلما رأبت ذلك اهلكاتهم بالاهواء حتى بحسبون انهم
مهتدون فلايستغفرون وف الحديث جددوا اعانكم قالوا يارسولالله كيف لمدد اعاننا قال
|كثروا ءن قول لاالهالاالله ولمانعث عليه السلام معاذن جيل رضوىالله عنه الى العن اوصاه

|قال انكم سستقدمون على اهل كتاب .فان سسألوك عن مفتاح اللنة فقولوا لالاالاهلله وى
و
الححديت اذا قال العيد المسام لاله الاالله خرقت السموات حتى نف بين بدىالل فيقولالله |
يكتوة يمك هنون كنعاسكو وال تدر لقااها نفلت وله ساايحرتل عزن لامهإلا وقد
غفرت له وفى طلب الغفرة للمؤمنين والمؤمنات محصيل لزيادة الحسنة لقوله عايهالسلام هن

اشتقفواالل وين بواتات عكطفا|لهاله يكل مؤمق' ومؤاء:ة ةرون اعبر امن بيهكمن/اعنده
مايتصدق به فلستغفر للمؤمئين والمؤمنات فانه صدتة وكان عليهالسلام يستغفر الله فكىلنوم

هحكس رلناث حق افتاه مادر ويدررا ومعهذا توح علته السلام دردعاى قن خودرا

مقدم داسك قالن وكاعدوك ولوالدى وابراهمعليهالسلام فرمود واجنى وىان تعبدالاصنام
ربا دعانى مةم الصلاة ومزذرى

انّدا نمس ود كرد والداعى لأذير لادتى انبراه احوج

أ(

الىالدعاء من نفسه والالداخلهالجب فإذا المداعى بالدعاء لنفسه اولا ثم للغيرهاللهم اجعلنا
هن المغفور بن  9وشول

الذين يا

 7اشتاقا ممم الىالوجى وحرصا

على الذهاد شرل نه أ

احدى المسذيين اما المنة والثمادة واما الظفر والغدمة هاهولا زات سورة 6ه اى هلا
بزلت توص ونا بالمهاد وبالفارسية درا فر وفرستاده  7شود سورهة درباب قتال كماد ا
ه فاذا انزات سورة 0
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وها القتال

بطريق |لاع نه اى سورة ميته لاتثعانبه

أ

ع #ؤ١ه 3#

اءلاجلسادس والمغزون

الحق والخلالة الدالة عليه خمة احرف على عدد دعالم الاسلام امس ووتريته ثلاثة احرف
دلالة على التوحيد ومتها انه انلمبشعل فبا شيا شفهيا لمكن ملازءتها الكونها اعظم مقرب
ظ|١لىاللهواقرب موصل اله مع الاخلاص فان 1/1كرءها اشدر عالىااواظ ب4ه علما ولايعام جلسه

بذلك اصلا لان عيرك لايعام باقااداء شفتيك الا باعلامك وما انهدء|اكلمة معقرينها

الشاهدة بالرسالة سبع كلات ذعلت كل كلة منها مائعة هن باب هن ابواب جاهلنسمبعة وهتها
ان عدد حروفها مع قريتتها اربعة وعشرون وساعات اليوم والالة كذلك من قالها فقداق |

عو نان اللكاض افكلك :الآ اناى لقالالزى اطا )تنقلله» يشورك امكنيو القللوكة
شهادت ازنقطه معراست يدنى ان شهد ازلاايثن مكسنطعان مءراشت ٠ وقال تاعلضعارفين
لاوز لشخص انبتصدر فىصيئمة ااشيذوخة الا انكانءعالماباالكتابٍ وااسنة عارفا بامصراض
| الطريق عارفا عقامات |اتوحيد اعديلة والعانين نوعا عارفا با<تلاف السااكين واوديمم حال

| كونهم مبتدئين وحال كوم متوسطين وحال كون.هم كاماين ومع كل ذلك قولهم مااخذالله
وإنا حاهالا قط ولو اذه

لعاعتة قال 3

اإغمنر باؤتاده قدس

 4وات قاد 6
|وفق قوله تءالى الذين .
ْ اعا وضدءدت

سعره

اس

 -طريق

الشخ

وغل< +نومم وقال الوا والاصوات كلها

فعاشواطر ولام" فىدفعها أبذكة 61
إدفع

ن

ااتوحيد فطر نفك طريق الاندساء

علممااسلام فانيناعليهاإسلام ليملقن الاالتوحد وقال فىاحباء العلوم الكاملهوالذىلا تاج
ان ددح

القسمه لمر اق ولكن

منات الاإبرار سيثات امقربين وهدن احاط بعامعلاج القلوب

وو+ووالتاطفت ما لا.أقة الى اق عامقطءا انر وها بامثال هذء .الاهور دواء نافعلاعنى
عنهاتمى واراد بامثالهده الاهورا أسماعا ء واللهوا لماح وو ذلك وقال حضرةة الشيخ ا

افتاده قدس سسرء اذا غلبتالأواطر واحتحت الى شما فاجهر بذكارانفى وخافت الانيات
الفياذا كلظ لع ولنلها بده وعانة الاندات على الآنى فاحهر بالاسات قانه 7
ا

وخافت الأنى  .شول

الفقر

قال حدرة

شعخى وستدى

روح الله روه

الاضلى

 0بتى ان مك ااقى

دن حانت اسار ولول الوحه الىا!عين  2يوقم الاسات على السار ايضا وذلك لانالظلمة

ظ فالىسسان فنا :بتداء الانى منه تطرح تلك الظلمة الى طرف العين وهو التذلة الى مى سر

الحلوترة والنور افلىعين فتحويل الوجه الىانما اثلمميل فالائنات الى انسار يطرح
ذلك انور الىحا'بأد ماز الذى هو م

الامان لانه ف لخاد الصدر وهى النحلة الق

ا لاما فىقولهمالنى قطرف إلعين والاسا -ت لمارف السار لاد الى
فى ستراعخلواسة اعل

هن طرفالعين حقيقة واما الابتداء ٠ن الرشار وهذا الابتداء لانناىكون الننى من طرفها |
ن اداب الذكر| ان وكا اللاي
قاع ف وه 9

بو

وعكشدالونلة لياق

فى بدت هظام وان منظر يعدن أله |ى! مابين جاحميه

عا الاخير 0

لاا ءلاإله الاالله

الآفاتوأهلك بالفايفات وهن قالأاشية 607لااله الال وهو على طهارة 05

مسقلا

عليه

| ندخل فيه واليهاشار اير الضصحبح عن' للهاع الىقااللهتعالى لوأنالسموا  3السبسع اخاصرهد
| غيرى والارضين السسع وعاصدن عبرى فىكفة ولااله الااللهكففىة
ا فعم 0
| تعالى أ00

|م

لمالت نعرن لاله لاله

ادخار <  5المائلءع هن دذواها فىميزان احققة هو عدم الخائة :وللاعاك كاك
تاعاذا شيج اإتوحد الردمى بدخل فالمزان لانه بوحد لها ضد بل

محديث صاحب الحلات التسعة والتسعين ا مالتالكذة الا بالنطاقة

ْ القكه أالملاك قم فى التكلامة المك-توب هه المنطوقه احاوقة قعلم م هيد مالاما

قدنان الكت

وخاافة وهو السيئاتالمكتوية قالله_عحلات
لدخواها مان الشريعة هو و<ود القد ر

وامما وضعها فىالميزان ايرى اهل الاوقف فىصاءس الس_حلات فضلها لكن اما يكون ذلك
ين
دمو
<نا
يعددخول منشاءالله ع

|انار ولم سق ,افليمورهفة.الاءن .دحك انه لانها لابوضع

اانار ثم حر ب بالشفاعة اونااعتاية الااي.ة .فانها لؤوضعت !هم
لدان من قغى الله انيدخل
حهاولووضعها فيهأصاحب|اسجلاتا< صاص
ايصا لمادخلوا اانارايضاوازم الخلاف لاقضاء و

فعالانه ايل به اضداد كثيرة فلا بد فىذلك الموضع من قوتمايقابل به كلضدوهوكلة لااله |
الا الله ولهذا كانت افضل الاذكار فالذكر با افضل هن الذكر بكلمة الله الله وهو هو عند
العلماء بالله لامها جامعة بين الننى والانات

وحوية على زيادة العلموالمعرفة فعليك هذا ١

الذكر الثات فى أعموم فأنه الذكر الا قوى وله اانور الاضوى واللكانة الزلقى مدان

أ|

قَ الدما والعقى والكل يطاب التداة وان حهل اأنعض طرشها شن افى بلا اله عين الخلق

حكما لاعلما فقد انبث كون الحق حكما وعاءا والاله هن جمييع الاسماء ماهوالاعين واحد |
فى مسمى الله الذى بيده مبزان الرفع والخفض ٠ ثامعام ان ااتوحيد لابقع بدون الشهادة
له صلى الله عله وسام بالرب_الة وين الكامتين م يد اشاق يدل على عام اتلحااد والاعتناق

ذلك ازع حيتفك ,كوامنينها :الارنظ لزلا كخطاروكارع انق عقيو يكررنا غلم عدوا اشبو الطلئة |
يكار الحرف هنها شهرا واننظرنا الها نطق كانتاريعة عشبر تملا" الخافةين نورا واننظرنا
الها بالنظرين معاكانت حدة عثير لابوقفها عن ذىالعرش موفق وهو سغرريب دال على

الحكم الششرعى الذى هو عدم انفكاك احداها عن الاخر! شنم جمعهما اعتقاده لشمل
اعانه واسلام الهود والنصارى مدمروط بالتبرى هن المودية وااتصرائة بعد الادان بكلمى

القتهاةء راهدون التبرئ زلا يكونان متكدلفين اولأسا بالسهادتين ارا لانبما بسر عوَليتنًا
بانه رسول الله اليكم لكن هذا فىالذين اليوم بين ظهرانى اهل الاس_لام اما اذاكان دار
الحرب وحمل عليه رجل هنالمسامين فأنى بالمهادتين اوقال دخلت فىدين الاسلام اوفدين
تمد عليهالسلام فهذا إدلى توبته ولهذها لكلمة هن الاسرار مالا الاقطار منها انها بكلماتما
الادبع مسكة هنثلاثة احرف اشارة الى الوتر الذى هوالله تعالى والشفع الذى هوالخلق |
انشأءالله تعالى ازواحا وهنها اناحرفها اللفظة اربعةعشر حرفا على عددااسءوات والارض

|
ا

الدالة علىالذات الاقدس الذى هو غيب مض والءمقصود منها مسمى الخلالة الذى هو الا له |
( دوحالبيان  سم

ثامن ©

الجزءالادس وأامشرون

ع #؟أه زه

فى لقعةوعاماللعطةلفمىعرءة الاصاءة وعلم المءرفة الاصلية ففعام الاول وعام الاول
ل
ل كان كينيد ابراهم خايل را عليهات_لام كفتتد الم جوابٍ دادكه اسلمت
' مصظظاق جنب را كفتند :فاعام ,ننكذت,علنت :كواب امشتاكه دلبل زولدة الود آدؤواء كا
أ الى ذاهب الى دنى در وادى .شرقت مانده لاجرم <وااش <ود باست داد وحىيبسرودة

| بحوقد در سّطةجمع نواختة اسرى بده حاقورا ود بازتكذائت از مر او جواب
دادكه اهنالرسول ٠ و لاعان هوالعام واخباراق تهالىعذهانه انمنو
اعا
خما
بمم
اره نفسه
| علمت قوله واستغفر لذبك اى اذا علءت انك علمت فاستغفر لذمك هذا فانالأق على جلال
قدره لايعلمه غيره » تراكهدابدكه تراتودانىتو م تراندايدكس تراتودانى كس  +وفىالتأويلات

| النجمية فاعام بعلم اليقين انه لااله باعلايمقين الا لله ابلقيقين فاذا تحلى الله بصغة عامه
الذابى للحهواة الذامة لاحند شى ظلمة جهولءته ور علمه فبعلم عام الله ان لامو<دود

| الا لله فهذه مظة حس.ان العبد ان لعالم يعام انه لااله الالله فقيل له واسستغفر لذنيك
| بالك علمت ولاءؤهنين والموٌمئات بام مون" ان امحسحموا عل لااله الاالله فال هؤنصفه
وماقدروالله حدق قدره والله عل مقاب كل دوح من العدم ودف

خاص الى عالمالارواح

فىمقام خصوص به ومثوى كل روح له اسفلى سافلين قالب خاص بوصف خاص شممتقاءه

من اسقل سسافلين القالت بالاعان و لعمل الصاط اوبالكفر والعمل الطاط الى الدرجات |
اخصوص به مثاله مان لكل ر

ومدر و<شب

اذى نه دار ممَاا مخصوصا به وموضعا

ا لانشاركه فه احدد اننهى وقال انقلى واستغفر من و جودك فىمطالعق وو<ود وصالى فان هاء

الوجود الحدثانى فىقاءلق اعظم الذاوب وفىالا مل .اتحمة المراد الصغائر وااعثرات التى
ىق دن صفات البشرية وهذا عل وول من حوز لمان على الادماء علوم الدعلام » ودر

ا معالم اوإزدءكه انحضرت مامور شد باستغغار بكم مغفور_-ت نااءت درين نت بوى
قدا اكتدافو4ق واستغةر لذسك لد كن بك عيرك .٠ ودرمسيان 16

طان عضافت كن ازخداى ارا از كاوان 2

م

اد انعتاكه

دارد ٠ وولى دن التقصير فىحف.قة لعيودة

| ا"
لادزكها اخد وقال بءض ال.كيار لذب المضاف الىالرسول الا كرم صاللىله غلبؤروجم

هو مااشير البه فقوله فا لم«لاشهمه الا اهل الاشارة ٠ شول الفقير اءله ذنب نسسبة العلم
| اله ف ماه الفلاق ذهواط

فم
ىرانبة اجلمع إذ قنكك فىالرودة المدفة ياو اه الشمراف

ا عليهاللام لاوز السحدة لوق الالياطن رسول الله فااءلى » و لذئيالضاف الى لَؤْمئِين
|

 ١واومْان هوقصورهم فعل التوحدد بالن.ة لقو خم صلى اللهللم ثمهذوالكل.ة
١

ِ
|
/

اكلة التوحيد فالتوح.د لاله ولايعادله شى“' والا لماكان واحدا بكلان انين فصاعدا واذا

|ا| اوسا مهذ+.التكدة"التؤد اطق لاتدح نآفلىزان الانءة لعل له بغائل :مط
ولعادك افكافك

تذآخل

ع #آأه له

سورة نخد عليهالسلام

الخلق قدر او منزلة وقابلية فقال فاعلم انه لااله الاالله تذبها له وهنيتبعه اممنته على قدر |
مايمكن دعرفته هن جناب قدسه ويكن الظفر بهوهو صيىمة الالوهة وماوراءها هن حضرة |

الغنب المطلق وغيب الهوية خادرج عن طوق الكون اذليس وراءها اسم ولارسم و لانمت أ

ولاوصف ولاحكم وليس فى قوة الكون المقبدأن :يعطى غيرماشتضيه بيده فكيف يمكن
له اندرك حضرة الغبب المطاق وغنب الهورة ولماكان حصول التوحيد الذى هكول ١
النفس موجا للاجابة قالتعالى معلما انديحب عاللىانسان بعد تكميل نفسه السعىفىتكميل
ملعيادة © واستغفر  #اى اطلب الغفران
غيره ليحصل التعاون على ماخلق العاد له نا

منالله ل©ذنبك  6وهو كل مقام عال ارتفع عليه السلام عنه الى اعلى وما صدر عنه
عليه السسلام من ثرك الاولى وعبر عنه بالذنب نظرا الى منصه الجليل كيف لاو حسسنات
الايرار سيئات امقربين وارشادا له عليه السلام الىالتواضع وهضم النفس واستقصاء العهمل

هٍِولامؤهنين والمؤمنات © اى لذنوب اهتك بالدعاء لهم و ترغيهم فيا يسستدعى غفرامم
لانم احق الناس بذلك منك لان ماعملوا هن خيركان لك مثل اجره اذ لمكمل الغير مثل
اجر ذلك الغير وفى اعادة دلة الاسةذفار على اختلاف متعلةءه جنسا وفى حذف المضاف

واقامة المضاف اليه مامه اشعار بعراقتهم فىالذنب وفرط افتقارهم الىالاستغفار وهو سؤال
المغفرة وطلب الستر اما هن اصابة الذنب فكون حاى_له العصءة والحفظ وامامن اصابة

عقوبة الذنب فيكون حاص_له العذو واو قال بعضهم للنى عليه السلام.احوال ثلائة الاول
معاللهفإذا قل وحده وااثالى مع نفسه ولذا ام بالاستغفار لذنه وااثالث معامو مين وإذا

امس بالاستغفار لهم وهذه ارجى اية فىالقرءان.فانه لاشك انه عليه السلام التمر هذا الام
وانه لاشك ازالله تعالى احابه فيه فانه لولم برد احابته فيه لما اميه بذلك  +هىكرا دون
توسشوا باشد ٠ ناامد ازخدا .حرا باشد< ..ون نان شفاءت كبرى ٠ يافت برنام ناميت

ظغرًا * .امتان بكبتااهكا وها  .#بتودارئد اند واريها « وال يمام متقلبكم »اا مكاتكم
الذى تتقلءون عليه فىمعاشكم ومتاجرك فالدنيا فائها مراحل لابد من قطعها وبالفارسية

وخداىهيداند جاى رفتنو كرديدن شمادر دناكةجون ممكرديد از حباحلال «#ومئوا5#
افلعقى فانها موطن اقامتكم وبالفارسية وارامكاه ثمادر عقى مشت است يا دوزخ ٠ فلا
يأمسك الا ما هو خير لكم فالدنيا والآخرة فبادروا الىالامتثال بما امس 1به فانه الهم

لكم فالمقامين قال فىحر العلوم الخطاب فى قوله فاعام واسستغفر للى عليه السلام وهو
الظاهى اولكل من يتأنى منهالعلم والاستغفار من أهل الاكان ومنصره الخطاب يلفظ اجمع ا
(:روفى كمدمة الاسرارا) ب.يعى ياححف :جه ينظ !|
فى قووالهلله يعاممتقلبكم ومثوا ؟اث

واستدلال دانستة از توحد مايخير نيز بدان وشّين باشكه الله تعالى كانه ويكاتاست درذات
وصفات ودرحقايق سلمى اوردهكه  3ن عالمىرا كويند اعام دياق فلكناشتب يسئ ناهكن
نجه «اسفرة ومال ابوالحسينالنورى قد ض سمره والعام الذى دعى اليه المصطنى لى اللهتعالى

عليه وسام هوعام الحروف وعامالحروففلام ألف وعام لام ألف فاىلاانف وعام ا"لاف
سس

 2لاسا

١ عست

ع٠١ 6ه زد

الجزءالادس واأمشرون

00
| نفس الساعة بغتة © فقدحاء اشراطها  #تعليللمفاحا'تملاالاثيائها مطلقا على «عنى انه
افا

4

لقذاا اص هترقبده

 ١اعرد جمع شر ط القدهكك الو

وى  23نفس الساءعة اذا حاء 0

 8 99هعده ام

5

5

ْ ذه يدلعلى قرب اثنماء الزمان #9فالى لهم اذا حاءممم ذكراهم «3حكم مخطاهم وقساد

| دأبهم فتأخير التذكر الى اتيانها بان استحالة ناهلمتذكر حيتئذ كقوله بومئذ يتذكر |
كذرى اى وكاتك لهم ذكراهم اذا حاهم الساعة على ان الى خبر مقدم
الانسان :وق له ل

كورذاعم مدا واذا جاءتهم اعتراض و-ط يما رصنا الىغاة سرعة يما واطلاق الحى”
ْ عن قد اليغتّة لما ان مدار اسحالة شعاند لآ كونهعند عنّه .طلقا لامقيدا شوله البغتة
5ن

مكحول عن

ددا شة قال كال

رسول الله دلى الله عليه و

هى

السساعة

قال

العاناركفزن انامام من السائل ولكن لها اشراط تارب الاس_واق يءنى كسادها ومطر
لاسات يءنى مطر ل حيته وششو الفتنة وتظهر الوذ البغة ويعظم ربالمال وتعلوأصوات

| الفسقة المساحد ويظهر أهل المذكر على أهل اطق وفىاطديث اذا ضيءت الامااة فادظر

الساءة فقلى كف اضاءتما فقال اذا وسد الاص الىغير اهله فانتظر الساعة ٠ وى كهكى
إسنُدد حداى

.٠ دهد <سيرو ع َك نيك راى .٠ جو خواهدكه ويران  43 5عالمى كن

ملاك در  0ظالمى ٠ وقال الكلى شراط الساعة ةلال والتعدارة وشمادة الزور وقطع

| الارحام وقاة الكزاء 2 0الثاما

ا او مرضا مقفسذا او هيماهةدا

مااتظر احدك الاعق مطغنا او ققرا منسسيا

اوهونا >هزا والادحال شر غائب نتظر والم_اءعة ادمى

| واض انمى وقامة كلاحد مونه فعليه ان يستءد ا بعد الموت قابلموت بشلوم بالقامة |
ا

وي
الكبرى ١ح

قاء 4المقدق

واغية اع

ميلك عندها

 ١اتحبوا! اطارتق ليطيو تلان لقنا

ا

ماسدوى

الله ويزول .تعين

تالا ويل أن تلن احتلارلون

عد «وفاعلانه»
ارو
ئه والاعضاء والقوى تساعء لاءن ال-1و نفيىناصصء والاوقات ع
اضلىاص
| 'ىالشان الاعظم هلهاله الاالله © ا انتى انتهاء عظما ان يكو مهنود 'نحئاغرالملك
الا عظم اى اذا علمت ان مدار السعادة هوالتوحيد والطاعة ومئاط الشقاوة هو لاششرال

والعضان فاثثدت عل مانت عليه مالعل الوحدائية والعمل بموجبه كقوله تعالى اهدا
الصراط لمستقم اى ينناعاللىصراط لمتقم ودام اج علىالعهلى شما على فضله واستيداده

بالمرية عليه لاسلما العمبوحدادة لله تعاللى فانه اول مانجب على كل احد والعلم ارقم
هنا اعرفة ولذا فل فاعام دون فاعرف لانلانان قديعرف الثئ” ولاء.4ط به علءا فاذا
علمه واحاط به علما قَد عيفه والعام بالالوهية م ن قبل العام بالصفات لان الاوهة صفة

مانلصفات فلا المزم ان خط ,كمه د احد ذانه #ال اذ لايءرف الله الاالله قال !عض
لكار كاان ماننهى الله ٠رفة كل عارى مسة الالوهية ومرانة احديما المعبر عنما سّعين

الأؤن “كذاتاخؤاتها يوطفن فرك بزلل خاللوحي

ته رظر اقتكن الاك عند  0رتوقل
الحلق

ا

ع 8و.ه 3#

سورة عمد عليهالسلام

0

ل ذلكاماء احم وقدكان فالدنيا يحيثلايدفع عطشهكل باردفلاينبتى الاغترار انلعدمنيا
اذا كان عاقبتهال+حم واحمهم وفىالخبران مؤمنا وكافرا افلىزمان الاول انطلقا يصيدان السمك
لعل الكافر اك اليته ولأحون السمك حتى اخد عه كينا وجعل المؤمن نك الله |
أصاب سمكة عيذ روات بفاختيلو بت
كثبرا فلا يجى” *ى” ثم

ولس

معه ثى “

ورجع

الكافر وقد اعلا

ووقدت

وكم انا سيلف

فىالماء فرجع المؤهن

المؤدت امو كل.عليه فليا

صعد الى السماء اراهاللة مسكن المؤمن فىالتة فقال والله مايضره مااصابه بعد أن يصير الى |
هذا واداه مسكنالكافر فى جهتم فقال والله مايغنى عنه ما اصابه هن الدنيا بعد ان يصير الى
جهان بش عاشقان يدوجو ٠  05مداع قلست واين مهاى كثير ا

دو
هذا ء* لعم ه

 9وموم من تمع النك شال استمع له والبه اى اصستى وهم المنافقون كانوا يحضرون

بحاس رس_ولالله صل اللهعليه وسل
تهاونا مم #2دي

فنسمدون كلامه

ولا لعوبه ولا براعونه حق رعابته

اذا حر <وا من عتدك  4سح الصضمير باعتيار معى من

كن ان افراده

فيا قله باعتبار لفظه 8قاهلو | للذين اونوا العم يعنى علماء الص<ابة كعدالله بن مسعود
دخوىالله عنه وابن عباس وانى الدرداء رضىالله عنهم © ماذا قال ا  #اى ماالذى قال
الشتاعة

على طريق السو اء وان

كن

لصورة

الاستعلام ف بالفارسة حه 5

رغمير

اكثون يدنى مافهم نكرديم سخن اورا وابن بروجه سذريت مميكفتتد ٠ نوفاا منقولهم
انف الثى'لما تقدم منهمستعار املنمارحة قال الراغب استأنفت الثى اخذت انقه اى مداه
ومنه هاذا قال اننا اى مبتدأ اننهى قال بعضهم فسير الآآنف بالساعة يدل على انه رف
حالى لكنه امم لاساعة اتى قبل ساعتك التى أنت فا كا قاله صاحب الكشاف والفقاموس
قال اكنصااحب وكتف وقرى” مما اىمذ ساعة اى فى اول وقت شرب هنا اتهى وه
بندفع اعتراض البعض ذانالساعة ليست ##ولةعنى الوقت الحاضر فىيءثل هذا المقام واعابراد

بها ما فىتفسير صاحب القاموس ومن هنا قال بعضهم قال مسا نا اى قرسا اوهذه الساعة
8ولك » الموصوفون با ذكر
اى ان سنت قل هاذلهسساعة فاله »فى الاول فاعمرف ا
#الذين طبع الله على قلومم  6خم عاما لعدم توحهها حو اير اصملا

للخاتم قال الراعب الطبع ان ا

ومنه

الع

ا

لصورة هاكطبياعلسك وطبيع الدراهم وهو أم ا

من تم واخص هن النقش والطابع وااتم مايطبعبه 0والطابيع فاعل ذلك و8اتمعوا

اهواءهم © الباطلة فإذلك فعلوا مافعلوا تما لاخر فيه
| وهمالمؤمنون

زادهم  5اىالله تعالى  2هدى

والذين اتدوا  #الىطريق الحق |

بالتوفيق والالهام « واناهم اشواهم | 6

اى خلقالتقوى فهم اوبين لهم مايتةون منه قال ابنعطاء قدس سره الذين محققوا فطلب

الهداية اوصاناهم الى مقام الهداية وزدناهم هدى بالوصول الىالهادى  #فهل ينظرون©»

اىالمنافقون واللكافرون  8الاالساعة  6اى ماءةتظرون الاالقيامة © ان تأتهم بغتة 6#وهى

المفاجأة يدل اشهال من الساعة اى ساعتهم لغئة وامعنى اهم لايتذ .كرون د  0احوال الاثم

الخاليه ولا بالاخءار بانيان الساعة ومافها من عظائًم الامور وما نتظرون لاتذكر الا انيان
ص

ص

22

2ك

ع 0-5 #ته

الجزءالسادس والعشرون

العارفين هن شرب يكس الوفاء لمينظر فى غربته الى غيره ومن شرب بكس الصفاءخاص

هن شوبه وكدروته ومن شرب بكاأس الفناء عدم فيه الآرار وهنشرب فىحال اللقاء انس
على الدوام بسقائه فيلطملب معلقائه شيأ آخر لامن عطانه ولاءن لقال لاسهلا كهففعلانه

عند سعاوات جلاله وكيريائه ولماذكر ماللشرب ذكر ماللآكل فقال و©لهم * اى للمتقين
فا » اى فالىمنة الموعودة مماعفيها من :فون الانهار © من كلالثْرات » اى صاف

م نكلالعناتعلىوجه لاحاحةمعه من قلة ولا اشطاع وقل زوحانا ننزاعا قهونله تعالىفمما

من كل فاكهةزوحان ومى نه كرة وه |سم لكل مايطممناحمال الشجر و غال لكل نفع

يصدرعنشى” مرةكقولك مرةالعلمالعمل الصاح وكمرةالعمل الصاحالنة ومغفرة#عظيمة
كائنةف هندعم  #اىالحس ناليم مذحنوو6م السالفة اعبانهااثثوارها بحيث لامشو نلهما
عاقية يعقاب ولا عتاب والالتغص العش عام يعنى موث د دنوب,ايشارا نهبران معاقيه |

كتدونه معاتمه تمايد و٠فيه تأكيد لما افاده التشكير من الفخامة الذائية بالفخامة الاضافية
قال فقىح الرحمن قوله ومغفرة عطف علاىلصنف الحذوف اى ونعم اعطته المغفرة وسدته
والا فاللغفرة انما عى قبل المنة وفى الكواشثى عطف على اصناف المقدرة للايذان بانه تعالى
راض

عهم هع مااعطاهم

فان السد قد يعطى مولاه 6

فاتتتخطه عليه قال بعص

العارفيلن

لمران عبارة عن الكاشفات والمغفرة عن غفران ذنب الوجود كم قبل ٠ وجودك ذنب
لاشاس

به ذنب ٠ بندار وحود

ماكتاهسست عظم الي

واين كتف فيا دُركذران

« كن هو خالد فىاانار © خبرلبتداً محذوف #ديره امن هو خالد فىهذهالنة حسواجرى

كدريم كن هو خالد فىالنار التى لايطفأ لهيها ولابغك اسيرهاولايؤنس غربها كا
لوع
باهال
نطق به قوله تعالى والنار مثوى لهموبالفارسبيه أداهسكه درحنين تعمى باشد ملنئدكن
ا

اوحاودانس تدرااتش دوزخ8ه وسدوا « إلتمعباعت.ار معنىهناىسهوا بدلهاذ كرمن

ففط
اشرية أهل اة © ماءجها  6د عي لمرارة
ورط حرارت

بس باره لدع سكين اب إن

 8امعاءهم ©#رودهاى ايشائراء٠روقع «عى بالكبير والقصر وهو هن اعفاج

البطن اى ماينتقل الطعام اليه بءه المعدة قبل اذادنا نم شوى وجوههم وا مازتفروة رؤسهم
اى الءررلب وانفرزت

فاذا دعرنوه قطعع امعاءهم فذرجت من اديارهم فالظر بالاعتار ام|

الغافل عالنقهار هل يسوى الشمراب  2النارد والماء اليمالمر اوسأتالاهم اللهبذلك

 ١لان قلوبهمكانت خالية عن العلوم والمعارف الالهية متلئة ا والغفلة ولاشسك اناللذة
| الصورية الاخروية اما تنشأ مناللذة المعنوية الدنيوية كمااشاراليه مالك بندينار قدسسره
بشوله خرج الناس منالدنيا ولم بذوقوا اطرب الاشياء قل وماهوقال معرفةالله تعالى فبقدر

هذا الذوق فىالدنا يحصل الذوق فالا خرة.هن كللله.الذوق كل له اانعيم قال ابو يزيد
تهن
ه
نير
جة خ
| المسطاءى قدس سيره حلاوة المعرفة الا لهء

الفردوس واعلى عليين ٠ واعلم

ا|نالانسان لوحيس فىبنت مام حار لاحمله بل يدي ألى مويه كينت“ كاله اذا بين

ْ5

احرلاىرتما فوق كل <رازة لانهاسحرت بغضبالقهار .وكيف له اذا سق

طاطم
“ 4عدعه لأجد فعفاد هب شلش ومتعةةلل فو"بر “كلدو ا

و...
اله٠
عد لععهلاد

مثل

ع

/اءهة

2

صورة 5

عليهألسلام

©صنى  #لامخالطه الشمع وفضلات الحل وغيرها
وقد سيق حماة النقل فىسورة النحل م
خاقهالله عصنئى لاانه كان مختلطا فصنى قال إعضهم فىالفرق بين الخالص والصافى انالالص أ
مازال عنه شويهاءد:انكان نه والصاق قدهشال لالاخوب فيه ققد حصل بهذا غةاابلتشويق

|

الى اللنة بالعثيل ما يستإن من اشربة الدنيا لاءه غاية مانعام من ذلك #ردا عما ينقصها او |

ستخصها املعو ضف بالغزارة والاشتءراد وبدأبأماد الماءلغرابنها فىبلاد العرب وشدة حاجتهم |

الماوؤنالكام ماوع ةوقو افولا ادا طول) اعقردن«:وباكان #الين لفل معان جره

اهارا اعلنبل فى نهولا كاناحم اعن ثاث به وما كان العسل اشرذها واقلها مه قال كمسب

القعلاو ؤي ضع وان ا ذاادله اام واه الاملاقل اغبقصيؤا رتجرزج .وعرستحان
نهر عسسلهم وهذه الامار الاربءة ترج من تمر الكوار قال ابن عباس رخىالله عنما
لبس هنا مما فىانة سوى الاساءى قال كعب قات لرسولالله ذلىاللهعليهوسام كيف انهار

الجنة فقال على حافاتها كراسى وقباب مضنروبة وماؤها اصنى هنالدمع واحلى ٠ن الشهد

| وألين من الزءد وألذ من كل شى' فيه حلاوة عرض كل بر مسيرة حسمائة عام تدور نحت
| التدور والحال لإرطب ليام ولابوحع إاومم واتاكااانبارها من الكوثر طننهالمسك

الاذفر وحافتاء الدر والباقوت (فالالكا:نى) ارباب اشارات كفته اندكه جتائجه أمار اربعه |
| درزمين مشت بزبر شحره طولى روات <هار <وى

ننزدر زمين دل عارف درزير |

| سشعحدرة طيية اصلها نابت وفرعها قىالسماء حار إسث ازمنبع قاب .اب انارت وازشوع صُدار !|

لين صقوت وازحمذانة سر رحبتواذرروحء-لمودت (وفالا:وى)ابٍ صبرت جوى
اك خلد شداء <وى شير <إل مهر آست وودا* ذواقاظاءتك كفت جوئ انكيين

|

مسق

وشوق توجوى حمربين » ارنسبها جون يغرمان نوبود ٠ جارجوهم ميارا فرمان تمود ٠
ودنز عرالتائق فرءودءلكه بام اثارت نات دل است وآين شطارت اصلدكه حموضت

دواشكن عت الى وعسل مدنى <لاوت قرب ٠

| هوى ونشقاهت بدعت متغير لكعته و

|شولالذقين غهم :من هذاوجه اخر:لترئنتٍ الاجار وهو أن 'تحصل حياةا!قلب بالعلم اولا |
بلرحن ثم يصل
| ثم تظهر صذوةا غطرة الاصلية ثم يترقالسالك هن محة الا كوان الى ةا
ا الى مقَامالةرب
واحمر لكين

والوار الالهى وقل
1

الل

العامى لاشع ّم قَّادبع

مغرتالماء لعطى العام الادى ودن شرت

صورالماء

والاءن

ا

اللان يعطى العام بأمورالسريعة

|وءن شرت ار إعظئ الغلم لكان ومن شرب العسل يعطى ااءام يطريق الوحى والعام |

اذا حصل هدر استعداد القايل اعطاءاللّه ا-تعداد :العام الأآخر فيحصل له عطش آخر |
|ودن هذا قل طالب :العام كشازب ماءالبحر كلاازداد شربا ازداد عطشا ومن هذا الباب

| مانقل عن سبدالعارفين انى بزيدالبدطاى قدس سره من انه قال
شر بت الحب 702

إعد كاس

.

1

تقد

|

لشمراب ولارودت

 ٠والبه الاشارة شوله تعالى وقلرب زدبى علما واماالزى فىلعلم فأضاق لاحققى قال بعص
حت

95

عد

عي

كحت

المزءالسادس والعشرون
ء. #
51ه إ»#ه
1
3
ع ع سممحي م

مظهرء عليه السلام رحمانى والرحمن اول اسم صدر بعدالاءم العام فالمعلومات كلهابحتوى

ريم زينةالدنياعليه صبىالله عوليسهلم لكونما زائلة فنع
علهاالاسم الرحمن ومن هحنا
٠انلتلبس مها لان مظهرء الرحماتى ننافى الانقضاء ويلاثم الايد ٠ ازما #وئ زينت ظاهركه

جون صدق ٠ ما اندرون خانه بكوهى كرفته ابم م©ثل اللة التى وعد المتقون »© عبر
عنالمؤمئين بالمتقين ابدانا بان الاعان والعمل الصاح ٠ن بأبااتقوى الذى «هوعبارة عنفءل

الواجنات باسرها وتركالسيئات عن آخرها ومثلها وصفها الءحيب الشان وهوميتداً محذوف
الخبراى متلالْنة الموعودة لامؤمنين وصفتما العجة الشان ماتسمءون فها يتلى عليكموقوله

© فا » اى فالخنة الموعودة الى آخره مفسرله ف انهار  #حمع هر بااسكون ورك
جرى الماء الفائض ه9نماء غير اسن د مناسن الماء بالفتح «نباب ضرب اونصر أو
عد
لكيه ناد نمو ملفا واويصه فوا خريعكولافاق لعن مساق ذال انق لطبا

رانحة ار :وى القاموس الآسن من الماء الا جن اى امتغير الطم اوللون اولمنى
هن ماء غير متغير الطمم والرا 'بحة والاون وان طاات اقامته خلاف ماء الدثيا فانه غير
بطول المكث فمناقعه وفى اوانيه مع انه #تلف الطءوم معانحاد الارض بساطتما وشدة

اتصالها ويقكدون متغيرا برع مثتئة من أصل خلقته او هن عارض عرض له من منبعه
اوحراه كذا فالناسبات ٠ ول الفقير قدصح ان الياه كلها #رى من نحت الصاحرة
فىالمسحد الاقصى فهى ماء واحد فالاصل عذب فرات سائغ للشاربين وياحصل التغير
هن المجارى فان طاعها لست متساوءة دل علما قوله تعالى وفىالارض قطع متجاورات
وتجاورا جز اا لايستلزم اتحادها فى نفس الاعص بلهى متحاورة ختلفة ومثلها العلوم فانما

اذاصت طبع غير مستقم نتغير عن اصلها فتكون فى حكم الحهل ومن هذا القبيل علوم

8نماد هن لبنليشمير طعمه 6#بكأانن قارصا
جيع أهل الهوى والبدع والشلال وأ
وهوالذى فرص الاسان ومّضه اوحازرا بتقديم الزاى وهو الخامض اوغير ذكلأكلبان
الدنيا والمعنى ل يتغير طعمه بافسه عن أصل خافته ولوأهم ارادوا تغبيره بشهوة اشمّوها
تغير  وانمار هنر »#وهو مااسكر منعصير الءنب اوعام الىكل مسكركا فىالقاموس

لذة لاشاريين »* اما تأنيث لذيمنى اذيذ كطب وطبيب اومع_در نعتبه اى لذيذة ابس
فنهاكراهة طم ودع ولاغائلة سكر وحار كم فى رحاملدنما واماهى تإذذ مض (قال!لافظ)
(ول الفقير ) بادهٌ
مادر ماله عكسن رخ يار ديده ايم ٠ اىلى خبرز لذت شرب مدامءما ش

جنت مثال كوثرست اى هوشيار "نيست اندر طبع كوثر افت سكر وحار هقوانهارمن
عسل » #هو لعابٍ التحل وقئه كاقال ظهير الفارانى ٠ بدان غرضكه دهن خوش كنى
زفات حرص :٠ندستة مترصدكه كقتدؤزمور ٠ وعن على رضىالله عنه اله قال فتحىقير
الدنيا أثشرف لياس ابن آدم فها اعاب دودة واشرف شرابه رجيع محلة وظاهى هذا اله
منغيرالفم قالفىحياةاليوان وباجلةانه رج من بطون النحل ولاندرىأءن ها امهنغيره
2#
22
تت ب
مامح2

و

2
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 #8ه.5ه فد

الكاف واى ععنى  5الخبرية ق(ال المولى الجاعى ) فىشرح الكافية انما بنى كان لانكاف
النشيه دخلت على أى واى تاقلاصل كان مدريا الكنه اعجى عن الازءبن معناهأ الافرادى ١

فصار الجموع كاعم مفرد عكعانلىخبرية فصار كانه اسم مبنى على السسكون آخرء نون |
جااكةجدكاف مو ءلانذوان يك ولهذا يكدتب بعدااياء نون معان اتتوبن لاصورة لهخفىط |
اننهى ومحلها الرفع بالاتداء ههمن قربة كد كميز لها مىاشد قوة عن قربتك  #صفة |
 0 0التى اخرجتك  #صفةائريتك وهى مكة وقد حذف ممما المذاف واجرىاحكامه |

علمما كمايفصح عنه الخبر الذى هو قوله تعالى ف اهلكزاحم ب اى وك من أهل قرية هر |
اشد قود هن اهل قربّك الذرن كا'وا سبيا روجك من «ننهم ووصف القرية الاولىبشدة .١
القوة للانذان باواوية الثانية منها بالاهلاك اضعف قوتما كمان وصفالثائية باخراجء عليه |

السلام للابذان باولونها به لقوة جِنايمّ! © فلا نادرلهم  6يان اعدم خلاصهم منالعذان |

بواسطة الاعوانوالانصار اثر بان عدم خلاصهم مله يأفسهم والفاء لتزنيب ذ 9مابالغير |
|  9ذ كرهابالذات وهو حكية حال ماضية وقال ان عباس وقتادة رضىالله عنهم لاخرج ا

رسول الله عليه السلام هن مكّة الى الغار الذت الى مكة وقال أنت أحب البلاد الىاللهو لى |
واولا انالمشركين اخرجونى ماخرجت منك فاازل لله هذءالاً يةفتكونالابةمكبة وضعت |

بينالايات المدينة وفىلابة اشارة الى الروح وقربته وم الإسد فكم من قاب هو اقوى |
| وأعظم هن قالب قد اهلك الله بالموت قلا ناصر لهم فْ دقع الموت فاذا كان الروح خارحا ا

|هانقالبالةوى بالموت فازلى ان مخرج هنالقالب الضعيف كم قال آعالى ايها تكونوا |
يدنو م اموت واوكتم فإدوج مشسادة أىم
فل

بل أرام نيدت +مالغقلت

ضحمة

نود رطاف "لقنانماسوادة امه

انه ء سيل فى زهاررا در
تنيكا نن | أيااه
لك باشد |

و علىبي دنر به  31اأقاء للعطاف على مقدر ا هرديه المقام ددن عارةعن اؤمئين التبتكين |

ذر ذكنان مستقرا علىححةظاهسة وبرهان نير منمالك |
بادلة الدين اى اليس الامى كاك

هنالششر وسائر المعاصى هكعونه فنىفسه ااقلبقحدائح يءنىشيطان ونفس اودا اشراكيرده
است  +اولمعنىلامساواة بينالمهتدى والضال  8وانبعوا © بسبسذلك التزيين تؤاهواءهم »»

الزائغة وانهمكوا فىفنون الضلالات هنغيران يكون اهم شمة نوهم حة ماهم عليه فضلا |
عن جة ندل علا وجع الضمير باعتبار مءعى مهنم ان افراد الاولين باءتبار لفظهاوق الابة

اشادة الى اهللقاب وأهلالنفس فان أهل اافاب بسسبب تصفرة قلوبهم عن صدأ الاخلاق
لذميمة راوا شواهد اق فكانوا على!صيرة مالنامى واما اهل اللفس فزين لهم البدع
ومحالفات الشمرع وادءوا أهواءهم فىالءقايد القلية والاعمال القالبية فصاروا اضل من مير

حيث لمءتدوا لا الى لله تعالى ولا الىا<.ة وقال انو عمان البينة 'لنور الذى شرق بيناارء
بينالالهام والوسوسة ولانكون الالاهل الأقائق فىالاعان 0

اليشة لانى عليه السلام كم

اغالى ولد ررائ:منءايات ربهالكبرى وقال تعالى يهاالككفدبواد بمارأىئ :قاك ياعلضكبار
قال ت
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١. #+ه هه

دزست  ٠نو كناك وفشلان ازمر خورداست ٠ والخاصل لسن للذن كذروا عم الا

بطؤنهم وفروجهم ولايلتفتون الى حانب الآخرة فهم قد اضاعوا ايامهم بالكفر والآنام
وا كلو وشروا فىالدنيا كالانعام واما المؤمنون فقد حاهدوا فالله بالطاعات ا
وشتغلوا

بالرياضأت والماهدات فلاجرم احسن الله الهم باطنات الءالئات وءن هنا يظهر سر قوله
ا
ا

عليهالسلام الدني
ا سجن المؤمن وجنة الكافن فاما عرف المؤمن انالدنيا سحن ونسمها

زائل حبس نفسه على طاعة الله فكان عاقبته الات والعم الباق ولماكان الكافر متتكر
الالشراد دون

فى الدنما
باللدات فم عق له فالآخرة

اللا ال
س فىالمحم واكل الزقوم

وكان الكبار يقنعون نير «ن ااغذاء كما حك ان اويسا القرتى دضىالله عكناهن ,نات
ا

ويكتدى مم وحد

فالزائل

فرأى نوما كلءا عثر قال

و

مابا.نك  5انا أكل ماياءنى فان

دخات اللنة فانا خير منك وان دخات النار فاأنت خيرمنى قال عليهااسلام جاهدوا انفسكم
بالجوع وااعطش فاالناجر فذىلك كا جر الجاهدة فاىلسد
لل
ه وانه ابس هن عل احب
الىالله تعالى م
جنوع وعطش كا فى مختصر الاحياء و(فالملتوى ) زين خورثما اندكانداه

(ل الحاى ) جوع باد غذاى اهل صفا ٠ نحت وابتلاى اهل .هوا ٠
كل شو
وىقا
جوع النوبر خانة دل نست ٠ اكل تعميرحانة كسلت ٠ خانة كدلذاشق فنىور ٠ خانة
كل جه ممكنى معمود ( وقال الشيخ سعدى ) باندازه <ودزادا كرمردى ٠ جنين برشكم
ادى ياحمى ٠ درون جاى قوتت وذكر ونفس ٠ تويندارى ازمر نانست إ
وسء
نداريد ان بروران | كهى ناكم بر معده بايد زتككمك ع ٠ وهناوصصاف المردين
الجاهدة وهو حمل الندس على المكاره الدسة من الذوع وااعطش والعرىولايد هن مقاساة

المونات الاردع الموت الاسدض ودوا+وع والموت احلامر وهو افة الهوى وااو تالاسود

| وهو تحمل الاذى والموت الاخضر وهو طرح الرقاء بعضها على بعض اى ابس الخرقة
المرقعة هضما للنفس مالم نكن اءاس شورة فانالنى عليه ااسلام نهى عن ااشهرتين فالىلداس
اللءن الارقع وااغايط الاقوى انه اشعار بدلك وامتاز ع ناتسلمين له قد وقال عليه|أسلام

كن فى'اناس كواحد ماناناض قال ابراهم بن ادهم قدس سيره للقمة تتركها من عشائك
جحاهدة انفسك خير لك هن قيام الم هذا اكذا
ان حلالا واما اذا كان <راما فلا خير فيه
اللثة ا ملى' وعاء شر هن بطن ملى” باللال وباخوع صل

ااصمت وقلة الككلام والذلة

والاتكتاز ون جميمع التقوواثا وبدهب الوساوس وكل افة تطرا عليك دن تالح الشبمع

وَاقت الا
دوق

قدعا كان اوحديثا فان المعدة <وض البدن يس منه هذه الاعضاء ااتى مى

فىالماء وانت لاتشلك انصاحبالزراعة لو سةاها فوق حاجْ !,واطلق الماء عاها حملة واحدة
عليه الامتلاء هن!أطعام ولوكان حلالا نسألالله الماية والرمابة © وكاأن » 112#ضكة هن
اليف

سورة تمد عليهالسلام
ع.+ #ه إن
(وى ) انالنى عليه السلام كان بعد غننوة لت شحرة وححيدا ف<مل عايه مشيرك
حال د

إسيف .ؤقال هن بخلصك .منى فقال الى عليه السلام الله فسقط المششرك والسديف فاخذه

البى عليه السلام فقال «نبخلصك منى فقال لااحد ثم اسام و(دوى ) ان زيد بن ثابت |
رضىالله عنه خرج مع رجل منمكة الى الطائف ول يعلم انه منافق فدخلا خربة وثاما |
فاوثقااذافق بزديد وارادقتله فقال زيد يارحمن اعنى فسمع المنافق قاثلا شَول و>ك لاقتله

فخرج اانافق ولم يرأحدا ثم وثم ففىالااثة قتله فارس ثم حل وثاقه وقال اناجيريل كنت |
افلىسماء السابعة حين دعوت الله فقال الله آعالى ادرك عندى فلل ولى الذين امنوا قالالله
الى فىالتوراة فىحق هذوالاهة

لا خضرون

تاللا الاوجير؛

معهم

وهو بدل على ان <عريل

|

ضر كل قتال صسدر هن الصحابة للكفار بل ظاهىه كل قتال صدر ءنجميع الامة يينى |
اذاكانوا علىاطق والعدل ثم ان المجاس الذى ضر

الملاشكة وكذا المعركة هَشعر فه |

الحلد وتذرف فيهالعينان وحصل التوجه الىالحضيرة العليا فكون ذلك سيا لاستحابةالدعاء
ا وحصول

الملقصود دن النصمرة وغيرها نسألالله المعين انعانا دن اانصورين فين  2انالله ١

لجل جالذيق .أمنور| وعملوا الصاخات جنات #رى عن نحتما الامهار  6#بان كم ولابته |
تعالى للمومئين وكرما الاخروية ع والذين كفروا عتءون * اى إشفءون فىالدسا إعتاعها

اياماقلائل ويعددون ِ وي كلوون « حر لصين غافلين عن
ف مسارحها

ومعالفها

غافالة عتما

لصدده

عواقهم م

من الاعدر والذيم والالعام ع

تكله الازعام «
 9ستعدتين

وى

الابلى والبقر والض-أن والمعز « 9واانار مئوى اهم  #اى منزل ثواء واقاءة واجفلة اماحا
هقدرة منواو يكااون اواسكتئئاف فانقات ككف التقايل مه وبينقوله انالله دخل اك

قات الآية والله أعام هن قبيل الاحتباك ذ.كرالاحمال الصاة ودخول النة اولا دليلا على
اك

اللفاية ود<ولاانار ثانا وامتع والمثوى انما دالا على كدق

المتعوالماوى اولا

قالالقشيرى الانعام لكل بلاعيز مناى موضع وجدكذالكالكافر لاعيزله أمنالال وجد 0

ام هنالحراه وكذلك الانعام ليس لها وقت بل فىكل وقت لقتات و تأكل كذلك الكافر
اكول اك قال عليهالسلام .الكافر يأكل فى سبعة امعاء والمؤمن بأكل فىمتى واحد والالعام

تأكل عاللىغفلة ثكنان فى حالة |كله ناسيا لربه ذا كلهكا كل الاذعام قال الخدادى الفرق |
بين أكل المؤءن والكاقر انالمؤهن لالو كأله عن ثلاث الورع عندالطاب واستعمال |
الادن قال كه الااسنجابرلولاكافرك يطلمةء للتوطة بأو)ككن) لتقي وق فعشه يف بلغفلة'وقبل؟ المؤةن
يتزود والمثافقيتزين ويتريد والكافر عتع ونع وقيل هنكانت هته م ي
اأكل فقيمتهمار ج ْ

منه ( قال الكاشنى ) فالاية يعنى *مت ايشان مدرو فست 2وردن وعائل بابدكه خوردن |
اوبراى زيستن باشد يعنى هت قوام بدنولدويت قواى نفسانى طعام خورد ونظراوبرانكه
بدن مل طاءت داشتة باشد وقوماى تسالى در استدلال شّدرت رانى ممد ومعان«وديه |
ا

عمر خود طفىلى <وردن شنات_د و در صعاى ذرهم تألكيوا وعثءوا مانند حهار |

بايان جز <وردن وخواب مطميح نارش ساشد فلم ماقل »٠ خوردن براى الك وذكر
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د

الكفرة الى بوم الدين ا8دلم ب_بروا » كفار ااعرب « فى الارض  #اى أتعدوا فى

اماكنهمويلسميروا فا الى حانب الشام والعن وااعراق  #8فينظروا كيف كان عاقبة الذين
منقأهم  4من الاثم المكذية كاد وعمود واهل سما ان اناو ديارهم شئ عن اخبارهم

دهصوالله علهم © استئاف هبنى على سؤال نشأ هن الكلام كانه قبل كيف كان عاقيتهم
فقلى استاصل الله علهم مااختص مهممن | سوم واهامم واموالهم شال ده

اهلك وواصل

عايه اهلك عليه ماتص به قال الطبى كان فىدص علهم تضمين معنى اطرق فعدى يعلى |
| فاذا اطق علهم دمارا لبمخاص مما مختص ممم احد وى <واثى سعدى المثتى دصالله علوم |
 ١اىاوقع ااندمير عاعم © وللكائرين »#اى ولهؤلاء!للكافرين اإساوين إسيرنهمووامثالها»

اى اهثال عواقهم اوعةوبامم .كن لاعلى ان لهؤلاء امتال مالاوائك واضعافه بل.ثله واها |
مع باءتبار مماثاته أءواقب متعددة دسب تعددالاثم المعذية وال نه أعارة الم انالنفوس ا

السائرة اتلدق نعم صفانم! الذميمة كرهوا مااتزلاللهممونجبات مخالفات النقس والهوى
' وموافةات الشرع ومتعالعةالا دماء فأحدط احمالهم لشوما بالشرك والرياء والتصاع والهوى

اإوسللكوا فىارض البثشرية فبنظروا كان عاقية الذين هنةبلهم ٠انلقلوبٍ والادواح ْ
ذا نابءوا الهوى وتلوانوا عت الدينًا اهلهكم الله فى أودية الرياء ونوادى الدعة والض_لال

١

ولاكافرين هن النفوس الاثام فى طلب المرام امثالها منالضلال والهلاك  2ذلك يهكر
متصورين مغذرين

0ن الكافربن «دقهورن مدصيبن  0بان الله  7اى سيب أنه

تعالى © مولى الذين آمنوا  اىناصرلهم على اعد ا نمفالىظاهى والياطن بسسيب اعانهم
« وان الكافرين كه اى بسبب انهم ل لامولى لهم » اى لاناصرلهم فيدقع عنيم العذاي
الخال يسبب كفرهم فالمراد ولاية النصرة لاولاية الع.ودية .قان الخاق كلهم عراده تعالى كم
قال ثم ردوا الىالل مولاهم اق اماىلكهم اق وخالقهم اوالممنى لامولىلهم فىاعتقادهم
حدث إعبد ون الاصنام وانكانمو لااهعممق تءالىفىنفس الامس وقال إرحى ارةفىالقرءاهذه
الاية لانالته تعالى قال مولى الذينامنوا ولم ل مواللىزهادوالءياد واا بالاوادوالاجاد
| والمؤمن وان كان عاصافهوهن حاة لدان توا كر ةالتشرى قدس سيره  +واعلم 2

|

|
|
'
كا

جندان جند الدعاء وحند الوئى فكماان جدالوئى منضورون إسبب اقويام فى باب الديانة |
| والتقوى ولا اك نون >#رومين هن الطاف الله تعالى كذلك جند الدعاء مستحادون سيب
ضعفا مم فياب الدسا وظاهى الال ولايكونون مطرودن عن باب الله قال علهالسلام ,
انكمم تنصرون إضعفا :كم ) قال اشي.خ اأسعدى ) دعاء ضعيقان ام.دوار ٠ زبازوى مصردىبه |,
0

ا

بكار .

م اعام أن الله العا دوااو<ود

اقيق

وما سواه

مغدوم

بالنس.ة

أل وحوده

الواجب فالكدار د إءع.دون الا المعدوم كالاصنام والطاعوت فإذا لا منصرون وامؤّمئنون

يدون

9

ل

الموجود اذى وهوالله تعالى فإذا سوير شم فىالثدائد وايضا انالكعان دول

والسلاح دون

|

توكلون على القادر الووى القتاح فالله #عرموم على كل ا

حال

سورة محمد عليهالسلام

ع #»# ٠.١ه

11
وسسسس
طسسسس

لامحدسه عنالنة شهبدا كان اوغيره وسَضى عنه ويرضى خصمه كاقال عليه السلاممناخذ
اموال الناس بريد إعاء ءا ادى الله عنه وهناخذها بريد اتلافها اتلفه الله وفى الآبةَ حث

عالىجهادين الاصذر والا كبر وهن قتله ا|عدو الظاهى مسار شهيدا وهنقتله العدو الناطن

رتان ياشد شميديء .كثتة فين إاست ,نزى
وهوا |تفئن صاديطريدا .م قبل عرى! رتلكؤكثن
حق طريد ٠نسأل الله العون علىمحارية النفسالامارة وااشيطان  8يأما الذين آمنواان
تنصيرواالله  #اىدينه ورسوله « .ا

ادر

وشاح لكم لوبت اقدامك»

فمىواطن الأرب ومواقفها اوعءلى ححة الا-لام ٠ واعلم انالنصرة على وجهين ٠ الاول
نصرة الع.د وذلك بإيضاح دلائل الدين وازالة شمة القاصرين وشرح احكادة وفرائضه

وسنته وحلاله وحرامه والعمل ا ثم بالغزو والجهاد لاعلاء كلةالله وقع اعداء الدين اما

حقيقة كباشرة اللارية بنفسه واما حكما كدير سواد الاهدين بالوقوف نحت لوانمم او
بالدعاء انصرة المسلين وخذلان الكافرين بان بول اللهم انصر هن نصرالدين واخذل من

خذل المسلمين ثم بالجهاد الا كبر بانيكون عونالله على اانفس حتى يصرعها وقتلها فلاسق
من دواها اثر ٠ والثانى نصرة الله تعالى وذلك بارسال الرسل وائزال الكت واظهار |

الآيات والمعجزات ونسين السيل االاىنعم والمحم وحضرة الكريم والاص بالجهادالاصغر
والاكبروااتوفيق لاسى فهما طلبا لرضاه لانبعا لهواه وباظهاره على اعداءالدين وتهره,/

فىاعلاء كلةالله العلءا وابتاء رشده فىافناء وجوده .الذاتى فالوجود الاق تحل صنفاتجاله

وجلاله ٠ قال بعض الكباز زلل الاقدام بثلاثة اشياء بشرك ١اثيرك لمواهب الله والموف
هن غيرالله والامل فىغيرء وثيات الاقدام بثلاثة اشياء بدوام رؤيت الفضل والشكر على
الم ودؤية التقصير فى جع الاحوال والوف منه وااسكون الى ضمان الله فها ضمن من
غير اتزعاج ولا احتياج فعلى العاقل نصمرة الدرن على مقتضى العهد ااتين ق(ال!آ-افظ )

بعان سكن هيابنهكردد شكسته حال ٠انالعهود لدى أهل البىذتم  8والذين كفروا
فتعسالهم  60خوادى ورسوانى وهلاك ونااميدى صرايشان براست+..

قال فكىشف الامبرار

اتعسهم الله فتعصوا تعسا والاتعاس هلاك كردن وبرروى افكند ٠ وافلىارشاد وانتصاءه
شعل واجب حذفه سماعا افىقال تعسالهم واائء عر الهلاك والعثار والسةوط والثيروالعد

والاتخطاط ورحجل ناعس وتعس ل
عطاف

عليه داخل

معه اطي

مع وسمع وتءسهالله والعسه © واضلاحمالهم 5ا

للدوصول

+

يعنى 5ولابود وباطل كرداللهتعالى جماهاى

8هم © اى بيب |
ايشائرا © ذلك  #اى كي انلتعس واضلال الاعمالبان
ف كرهوا ماانزل الله  #من

|أ0

هن

ااتوحيد وسنائر الاحكام ا 'لفة لماألفوه |

| واشهته انفسهم الامارة باأسوء 8ف فأحبط © الله هقاعمالهم  6#لاجل ذلك اىابطاها كرره
اشعارا يانه يازمالكفر بالقرءان ولاننقك عنه تحال والمراد باالاعمال طواف المدت وعحمارة
المسحد ارام وا 1امالضيف واغاثةالملهوفين واعانة المظلوهين ومواساةاايتاى والمسا كن ا

ونحو ذلك ثما هدو فىصودة اابر وذلك بالنسبة اكلفىار قريش وقس علمم اعمال سائر

الجزءالسادس والمشرون
سي

عمد ء دل

عمد

امصممم

ع

سس

عم

للمت

سد  2سم لسسع

دوة تيد
جم مم  21لمع

ال ع ع

مسمس

ب عتجا 7ا

مدهصم عدتحاممصتصص .ذ.معت

مصص ختصة 11-

وا6زمايد ب9عضكم عض 6ه فاك بالقتال
ظ فى بدر و©لكن  6ليمشأ ذلك ت©البي

لكافرين بلكيعماجلهم
اجب
عظمد بومو
ولع
اثولاب!
و؟ببلاالكافرين اتجاهدوهم فتستوجبوا ال
| على ايديكم برمض عذابهم كى برتدع إعضهم “عن الكذر:ه وفىالا ايشةازة الكىافرالنقس
ا حم وتجدافوة وهو

عد راسه الى همرت

دن

مار

الدما واعصمها فاضربوا عق ذلك

الرأس وادفعوه عن ذلك اشرب <ق اذا غلتموهم اى النفوس وسخرموهم فشدوهم
بولاق اركان الشسريءة واداب الطريقّة فانه هذين اللناحين يطير صاحب اله.م العلرة الىعالم
الحقيقة فاما منا علىالنفوس بءدالوصول بتّركال+اهدة واما قبداكءثرة العادة عوضاعن ترك
الماهدة بعدالظفر بالنفوسواما قتل النفوس سيف اغااقة فاله فىمذهب ارباب الطلب جوز

كلذلك بحسب نظركل محمد فانكل مد ممهمصيب وذلك الىان »د الطالبالمطلويويصل

العاشق الى المعشوق ,أن جرى على النفس إعدالظفر ما .هساة فى اغْفاء .ساعة وافطار
مالا
بوم ترونحا لانفس من اكد واحماعا للدواس قوة لها على الناطل فنا يسستقيل ن

فذلك على مانحصل به استصوابٍ هن شيخ المريد اوفتوى لسان نتيا اوفراسة صاحب
فلقتال ولكن الل
الوقت ولوشاءالله لقهر النفؤوس >2لى صفات الجلال بغير ستى الاهد ا
© والذين وتلوا فوسبيلالله  #اى استةمدوا بوم بدر ونوم أحد وطناءا الحروب «فان

إِضل اعمالهم » اى قان يضيعها بل يب علما © دهم  #فالدنيا الىارشد الاهور
وف الجسخرة الو الوا وطن كلتوؤسن ,لبماؤذنيية الى اطلكايو«:التواايغ :فق الجواكا انكر
وتكير وفه أن أهل الشهادة لابسألون  8ويصاح بالهم » اى شأنهم وحالهم بالعصمة
وااتوفيق والظاهى ان ااسينلا !:كيد والمعنى دهم الله البتة الىمقاصدهم الاخروية ويصاح
شانهم بارضاء خمإدتهم لكر امتهم على الله بالمهاد والتهادة ف ويدخلهم اآنة عرفهاليم #

املة مستأنفة اى فعهالهم قالدنيا يذكر اوصافها يرث اشتاقوا الما اوبينها لهم بحيث
يعلم كل ا<د منزله ويتدى اليه كا'نه كان سا كته متذخلق وفالحديث لاأحدك عنزله فى
الحنة أعرف هنه عنزله فىالدنيا وفى المفردات عرفه جعل له عرفا اى رائحة طيدة فالمعنى

ذيهالهم وطيمها وقل بعضهم حددها لهم وافرزها من عرف الدار لة كلمنهم محدذة
| مغرزة ومن فضائل الثمداء انه ليس احد يدخل اللنة وبحب ان مخرج منها ولو اعطى

مافىالدنيا حميعا الاالشهيد فانهكنى ان يردءالله الى الدنيا مارا فقتل سبل اللهكم قتلاولا
 ١لما برى هنعظم كرامة الشوداء على الله تعالى ون فضائلهم انالشهادة وسيل الله تكفر

ماعلى العبد هن الذنوبٍ التى ينه وبين الله تعالى وفى الحدرث يغفر للشهيد كل ثى” الاالدن

وللؤاناتالدا ىكل مليكاخرين حسؤق| ا#لاآلعظاحجفياء وؤحة ماله ابالنافلم» واكلة[اساو

والجرا<ة وغير ذلك هن ااتعات وكذلك الغية والغيمة والسخرية ومااشه ذلك فانهذه
الحقوق كلها لابد من استّفاتما لمسة<ةها وقال القرطى الدين الذى بحنس صاحيه عنالزة
هوالذى قدرك له وفاء ولم وص به اوقدر على الاداء فموده اوادائنه على سفه اوسرف
ومات ولم بوفه واما هن ادان فى دق واجب كفاقة وعسر ومات ولمارك وفاء فان الله
ملدادسيه

ع 8حوع

ف

سورة عمد عليةالسلام

 0إيشسائرا باسيرى وبند كنيد 2ك م ناي رك يزيد * وقال ابواليث إمنى اذا قهر بوهم

1
واسر تموهم فاستو هوا إبدمم من

سَلتَواوالاسمر يكون بعدالمالاة فالىقتل

هو أنيترك الامير !كاف يون عر إن ياجباعته كا
| © فامامثا  6اى ' كنون مونا
بعد  7اى بعد شدالوناق © واما فداء  #اى شدون قداء هو ان يرك الامير الاسير

الكادى وياد مالا اواسر] مشليا فىامتايلئة قال هدام هدية| فد وخداء وفداء واشٌداء
وفاداه اعطى عر 25

لفك ذلك المعطى وشصر ك3القاموس وقال الراغب |الفدى

ادا حفظ الاأسان عن!ا لناسية عا مذله عنه كم شال قديته عالى وفديته ننفسى وقادته

بكذا انهىقال الش.خ الرذى المطلوب من شدالوناق اما قتل اواسترقاق اوهن أو.فداء

فالامام _خير فىالاسارى البالغين منالكفار بين هذه الأصال الاربع وهذالتخير فايث
عند الشافى ومتسوخ عندا هوله تعالى فاقتلوا ااث 7ن ححزث وحجدءوهم قالوا تزل ذلك

بوم بدرثم لخ واكم اما القتل او الا-ترقاق قال فالدرر وحرم هنهم فداؤهم وردهم

الى دارهم لان ردالاسير الى دار ارب قوية لهم على المسامين فىا1رب فيكره كايكره
بايلعسسلاح لهم وفىالمن خلاف الثسافتى واماالفداء فقيل الفراغ ».نا1+رب جباازلمال
لابالاسير اكه م ولعاده لاوز امال عند علكانا وبالفس عند الى حيفةو#وز عند محمد
وعن ابىبوسف روابتان وعناهدر س

الوم مدن ولارفداة اعا الاسلام اوضرب العذق

وعنالصديق رذىالله عنه لا افادى وان طلوا عدن هن ذهب ىكبت اله فىاسير| لعوسوا

كنذا و كذا وقدققل
منه|.أفد اء فقال اقتلوه لان اقتل رجلا من المشركين ا<ت الى .ه
عليه اسلام «ومةتح مكة ابن الاخطل وهومتءاق بأستار الكعية بعد ماوقع فىماعة المساءين
فهو كلاسير  8حتى تضع الحرب اوزارها  6اوزار الحرب الانما واثقّالها التىلانقوم الا
اجن |اللاي,او الكراع إعنى الى اسند وضعها الما وهو لاهاها ادنادا يازيا وأصل
لطر كي لمن وماسله لجان فق الاجلحة اوازان لاا حمل .فكون حل
اتغلب وحتىغاة عندالشانى لاحدالامور الاربعة اوللممجموع
مثلالكراع ٠انلاوزار ٠ان

والمعنىالاميمتركون على ذالبكدا الى انلايكون معالمشسربن<رب بازلابمتىاهمشوكة واماءاد
اليحتيفة فانهحل رب على حبردبر فهىغاية للمنوااغداء والءنى ين علممورغادون حى
دع حر ب بدر اوزارها وتنقغذخى وان حماتعبى الحاس ذهىغارة اضرب والشدوااءنى انهم شتلون

ويؤسرونحتى إجضعنس الخرب اوزادها بانلابتىلامشسركين شوكة (وقلالكاشفى) تابنهد
احهرلب -لاح حرب رايعنى دين اسلام ممه جار سد وحكم قتالكاندوان تزديك نزول
عسو عليهاسلام خواعد:ود جه درخير امدءكه اخر قتالامتهن بادجالاست ٠ شادام الكفر
فالحرب قائمة ابدا 

مكلعل ]لد

ذلك * اىالامى ذلك اوافعلوا ذلك  8ولويشاءالله  4ولاءغى وان

لوالاكارح

كل لاجد من تنه كال ابان ايكون سن سات الهلكة

والاستئصمال هن خسف اورحفة اوحاصب اوغضيرق اوموت ذديع وبحو ذلك ونحوزان

 6ن الانتقام الملائكة بصيحتهم اوبسرعهم او شَتالهم هن حيث لابراهم الكبفار كا وقع

الجزءالسادس والمشرون

© #مدو 8ه

كويند بكازشت بلان بوديخاك ٠ حا شاكههيج خا بذيرد را ٠ بلشالوفقير رد
الانفاق والاطعام لالعتبر الا اذا كان مقارنا بالٌلوص وطلب الرضى الا ترى ان قريشما

اطعموا الكذار فىوقعة بدر فعاد انفاقهم خة و<سارا لانهكان فى طريق الشيطان لافى

طريق الله تعالى فأحبط اعمالهم وكذا برد الامساك لايءد يلا الا اذا كان ذلك امسا 6
عل ل
| عن التق الى كفك قالالل تعالى ولا تؤنوا النسفهاء اموالكم التى لجا
| قياما فحذرهم فىغير حل الاسراف ولا سرف فاير ثمان أعمال المتدعة باطلة ايضالانما

على ذيغ وانحراف عن ستنها وان كانوا حسبون الهم يحسنون صنعا فالكفر والبدعة

والمعاصى اقبح الاشياء كا انالاعان والسنة والطاعة احسن الاشياء ٠ يشير حافى قسديسسره
كفت رسولالله راعليهالسلام واب ديدم ميا كفت اى يشير هيج داقكه جرا خداى
تءالى ثرا بركز بد ازميان اقران وباند كردانيد كفتم نميارسولالله كفت بسبب ات
متابعت سنتهن كردى وسالا ئرا حرمت تكاء دادتى وبرادرائر نصبحت كردى واككاب

وأهل بدت ما دوست داقحقتءالى ترايدين سيب قام ابرار رمانيد ٠ ثم ان طريق

قانهم ورئةالى صلىالله عليه وس فىالتحقق بالكق
انباع الحق اما بتيسر فاع أهل الوف

والارشاد اله فناتبع أهلاق اهتدى ومناتبع أهلالباطل ضل فالاول حأمهاللالله
| تغالى والملك خادقه والتاى أعل جلالالله تعالى والشيطان سادنه فعلى العاقل الرجوع الى

اق وصبة اهله كا قال تعالى وكونوا معالصادقين تألالله سبحاته وتعالى ان بجعلا من
الذين مخدمون اق بالق ويعصمنا ٠ن البطالة والبطلان والزيغ المطاق انه هوالق الباق

واليه التلاق  8فاذا لقيتم الذين كفروا  6اللقاء ديدن وكار زار كردن ورسيدن ٠ قال
اءبشا
للقا
الراغبا ال
دلرفىاك باحس بالسصمروباليصيرة اى فاذاكان الامىكا ذ كرهنضلال اعمال

الكفرة وخيت وصلاح احوالالمؤمنين وفلاحهم فاذا لقتوهم فالغارية يامعشرالمسلمين
© فضرب الرقاب  #اصله فاغمربوا الرقاب ضربا فحذف اافعل وقدم المصدر وانيب مثابه

مضافا الىالمفءول والااف واللاميدل منالاضافة افاىضربوا رقامهمبالسيف والرادفاقتلوهم
وانما عبر اعلنقتل بغربالرقاب تص_وبرا له بأشنع صورة وهو جز الرقة واطارة الضو
الذىهو رأسالدن وعلوه واوجه اعضاته وارشادا للذزاة الىأيسر مايكونمنه و فالىحديث
| االم ابعث لاعذب بعذابالله واعابعئت يبشيارلرقان وشدالوثاق ف حتى اذا امخنتموهم »
قل فالكشاف الاتحخان كما ة القتل والمالغة فيه من قولهم اتخنته الراحات اذا اثنتنه حتى

تثقل عليه الأركة ونه المرض اذا انَل منالخانة التهمى ااذاظ والكثافة وفىالمفردات
شال ناخلنغى*' فونين اذا غاظ ول يستمر فى ذهابه ومنه استعير قولهم انته ضربا
واستعخفافا والمعنى حتى اذا | 0

قتاهم واغلظتموه على حذف المطضاف او اقلتموهم

| بالتتل والخراح حاتذىهتم عنهمالنووض

فشدواالوثاق  6الوثاق بالفتح والكسر اسم

ْمابوئق به ويشد مانلقيد قالف الوستتِطالواقاعم دن الابثاق شالاوثقه انثاقا ووثاقااذا شد

ولفارسية بس اسستوار كنيديكنا بؤقى
؛لتفالعنى فأسروثم واحفظوهم با
| أسرءكيلابف

جه فت هد

سورة عند عليهالسلام

كسان الللول علية : 5فى.عطف جيز | سل ا
نكن الاعان بدلك مع ابدراحه فم قله سنوما اث
نن شكاسن ماجب الاعان به وانه الاصل الكل
علىالملامكة وشها على سسحمو مكانه دبنيأ
| ولذلك ١كد بهولهتعالى وهر » اىماازل على “#د © ادق كه جاع ركام

منرعم

ْ

»

نطريق اشير اللقية فيه والق مقابل الباظل 8كفر عنهم الستثاتهم © ذاى سترها بالايكان
والعمل الصاح  8وأملح بالهم 6#احاىلهم فالذين والداتنا بالتأسد:ى'لتؤفق:قالالراعب |
فالمفزدات الال الو كرات لها ولذلك هال مابات بكدا اى عا كقق تت ولعس ع ناليال

بالحال :الذئى ننطوى علة .الانشان فقالماخطر كذا سالى وفى القاموسن |!_ال الخال

ف ذلك  6اشارة الىماص ٠ناضلال الاعمال وتكذير السيئات واصلاح البال وهو مدا
خبره قوله ا#بلاذنين كفرا  #اكىائن بسب ان الكافرين ا8نبعوا الباطل  #اى ْ

الث.طان ففعلوا مافعلوا منالك.ذر والصد فسان سسسة اتماعه للاضلالالمذ كور تضهن ابيان
نين |
مسديهما للكوية اصللا مس_لد.عا لهما قطعا  9وانالذين اموا « اى ٠وإسلانلب ان املو

جهانعوا اق « الذى لايد 0

 #دن 26م « ففعلوا مافعلوا ٠انلاعانبه ويكتايه

وادلناعمال الصالحة فيان سبة انياعه لما ذكر نمالتكقير والاصلاح بعد الاشعار بسبية |
الاعمان والعمل الصا له متضون لان مسبييتهما له لكونه مبدأ و.نشألهما <ما فلاتدافع |
يضمرب الله6ه اى سين قل الراغب قبل ضرب الدراهم اعتبارا بضرما بالمطرقة ومنه

ضرب ااثل وهو ذكر ثى” ائره يظهر فيغيره لفلناس امثالهم 6ه اى ا<وال الفريّين
واوصافهما الخارية فىالغرابة #رئى الامثال وهى اساع لاولين الناطل و حدم واكتسعرامي

واتباع الاخرين اق وفوزهم وفلا<هم وف اير اللهم ارنا اق حما وارزقنا اتباعه
وارنا - 1اطل باطلا وارزقنا احشاءه كاَقَ هال على اوجه الاول .هال اوجد الثتى

بحسب مامّضيه المكمة ولذا قلى فىالله تعالى هواطق والثاتى شال للموجد محسس متتضى |
اللي ولذاك قلل فعل الله تعالى كله حق بحو قوانا الموت حق واللعث حق وبيدخل

فيه جيم الموجودات فانه لاعيث فىفمل الكم تعالى وبطلان بعضالاشياء اضافى لاحقيقى |
حى الشيطان ونحوه والثالث مال للاعتقاد فىالثى” المطابق لما عليه ذلك الثى” فى نفسه |
كةو انا اعتقاد فلان فى البعث والثواب والعقاب واة والنار حق والرابع شال للقعل

والقول الواقع بحسب ما عمجب وقدر ما بحب فى الوقت الذى بكحقبواتا فعلاك حق
وقولك حق ٠ و لباطالل نض الحق فى هذه المعاتى فالاعان حق لانه ممااص الله به |

لوكفر باطل.لانه ثما ناهلىله عنه وقس عليه الاعمال ااصامة والمعاصى ٠ والايمان عبارة |
ّ تطع الاشراك بابله معالقا وااعمل الصاح هاكان :لله 'تغابلى خالضا.وكان الكبار دلون

مقدورثم ,فيه لان ماكان لرذىالله تءالى مفتاح السعادة فالىدارين قال موسى عليهالسلام |

يارب فأى عبادك از قل الذى يطلب النة بلاجمل والرزق بلا دعاء قال واى عبادك ايخل
قال لذدى أله سائل وهو

هدر على اطعامه وم إطعمه والذى حل بالسلام على اخه ٠

( عداولبيان  "م  -ثامن ©

الجزءالسادس والشرؤق

-

ع #حذء #

كان فىقصضهم عبرة لاولىالباب ال ثم يغسل ولحت منهالمرأة ومنضْح على بطها وفرجها
كاتى >رالعلوم وقال فىعين لقا قال ابن عباس رضواللهعممما اذا عمر على | 3 1الولادة

فليكتب هائان ابلاتان فتىحيد
ى
سةتثم

وهى هذه بسمالله الرحمن الرحم لالاه الا الله

كا مهم بيورمون مابوعدون يلوا الا ساعة هن عار بلاغ فهل مهلك الاالقوم الفا_قون |
كا نهموم روما لميلبثوا الا عث.ة

أو

اما وق شرعة الأسللام المراة للق عسرت

عاما

الولادة يكتب لها فى جام وهو طبق ابيض عزنجاج او فضة ويغسل وي ماؤه بسمالل
الذى لاله الا هو العلم الحكيم سبحانالله ربالعرش العظم المدللة رب العالمين كانم
بوم يرون اسل ومس عسى بن ميم سسقرة اعترض ولدها فىبطها فقلت يكلاةالله ادعواللَ
ان مخلدنى فال عسى ياخالق النفس هانلنفس خلصها فلاقت مافى بطنها فاذا عسرت على

المرأة الولادة فليكتب لها هذا وكذا اذا عسرت على الفرس والبقر وغيرها قال فى] م أ
للوتخياف ونان يكن للمصاب وغيره من المرخى شى” من كتابالله وذكره بالمداء الماح |
ويغسل ويتى م نص على ذلك الامام احمد وغيره انتهى وا<ترر بكتاالله ذوكرء عما
لايعرف معناه من لعءات الملل الخختلفة فانه تمل ان يكون فه كفر واحترز بالمداد الماح

عنالدم ونحوه هنالنجااة فانه حرام بلكفر وكذًا تيب حروف

القرءان وتعكسها ظ

نعو بالله ثمملنطائف القرءان اليل اخلمسورة الشسريفة بالعذاب القاطع لدارالكافرن
واسكدنله :مدا كثيًا االلىددومين الى" ابنالا مدين مت بسوراة 'الاخقاف بون ىَ
ذالألظاف
فعاشر شوالالمتظم فىقعلك شهور

ع

لات

عشرة

إءدالمائة وياهاسورة

َن

دلى الله عليه أ

| وتدحى سورة لقتال انِضا هدائئة.وقل امكية وآنا تسع اواكان :وثلؤتون

ا  9:الذن كفروا وصدوا عن سدل لله « اى اعمسضوا عانلاسلام ولوك طرهه منصد

|

صدودا فكون كاتا كد والفير لما قله اومنعوا الناس عذنلك هن صده صكداالمطعمين |
بوم يدر فان مثرفوم اطعموا انود ب-تجاهرون على عداوة الى عأيه الدسلام والمؤمئين
فكو مخصصا لعموم قوله لذن كذْروا وا أظاهى| تدعام فناكل تمن وصد ' 0ضلاعمااهم 1 #
ا اى انطلها واحيطها وحعلها صالعة لاائرلها أصالا لاعءى انه بطلها واحطها لعد أرلمتكن

ذلك بل عمنى انه حكم سطانها وضراءعها فا_ماكانوا يعملونه ا.عنمال البر كصلة لارحام
وقرى لاصاف وفك الاسارى وغبرها الاقم ل

لها ار مناصاها لعدم مقار ننها

للاعان وايطل ماعملوه .نالكيد ارسول الله علد لام وااصد عن سيله نصر رسوله
و'ظهار دنه علىالد بن كله وهوالاوفق شرله فتعسا لهم واضل اجمالهم وقولهتعالى فاذالقم

ال ف ولذن امنوا وعملوا الصاحان »© بمكل هن أمن وعمل صاطًا ءن المهاجرن وأهل
الكتاب وعم هم كن
ص

ل

ٍ لأعان جميع لحتت الالهة  0وامنوا ماز على مهد « -حص
ل

للستت

ند

بالذكر

شورة الاحقاف

 ##مف 000-0

عالىاساء فاوح اللهالمهم اختاروا لانفسكم انشلم وات 1ب مالعذاب وانحت كىاسر اسل
|ا وان ع م انميتكموائزاتالعذاب ببى اسيدارل 3

م ب

داعم على ان ينزل

ملمعذان وى ىا سناشيلف لطالله علمم ملوكالارض ثم من نشر بالمنشار ومنهم
ا

اىدب حتى مات وهنم من احرقباانار
من سلخ جلدة راسه ووجهه ومنهم من صلب عل
وقبل غير ذلك والله تعالى اعم واحكم ٠ بول الفقيرلاشك انالله تعالى فضل أهل الوحى |
بعضهم على بعض عض الحتصائص وان كانوا متساوين فىاصل الوحى وااندوة ما قال تعالى

تلكالرسل فضلنا بعضهم على بعض وكذا بان  2فى ضراتت الابتلاء وكاانن كل هنهم
لاخلو عن

الانتلاء هن

حدث

زم
عليه فأولوا أأء

ان |هص الدعوة ىق

ونا الرسل ذوق الاساء واها سنا ا
الرامل ك

مهم دوق عيرهم من

فأعلى اولى العزم دل عله قوله

تعالى وايك لعلى خاق عظم فان كونه على خلق عظم يستدعى شدةاليلاء وقد قال مااوذى

نى مثل مااوذيت ففرق بين عزم وعم وقوله تءالى ولاتكن كصاحبا لوت مع قوله
أذذهب مغاضيا دلعلى أن واس عليهالسلام ودصدر منه الضحدرة وقول توس عليه |لسلام

فاسله هابالالنسوة دل على انه صدرمته!ائزكة وقول لوط عليها لام لوأنلىبكم قوةاواوى
الى ركن شديددل علىانه ذهل عن انالله تءالى كان كك اأشديد وقس على هذا المذكور
قول 3

أ خحى هدوالله لعك هموما وي#وذلك

نظيوان :الاساء عامهم السلام متغاو تونق

درحات المعارف ومراتب الانالاء وطبقاتالءزم قال لعضهم اولوا الءزم دن ليكو نفىعنمه

فسخ ولاق طليه أسخ كمقبلأبعضهم م وحدت ماوجدت قال إعزعة كدزعة الرحال اىالرحال

البالغين مسنةالكمال © ولانستعجل اهم يه أى لكفار مكةبالعذاب فانهعلى شرف!انزول
م ومهلهم استعدوا بالعتءات اليوائة للعذاب العظم فانى امهلهم رويدا 0
الضحدر فاأحب ان سَرَل العذاب كن

أنىمم وحص

بالصير ورك الاستءيدال

كر بعض
و كنم مم

يرون مابوعدون  6مانلعذاب « م يابثوا » اى لم 4وا فىالدتيا والعتع سنعيمها © الا|
ساعة  4يسيرة وزمانا قليلا ١ من هار  «4ما يشاهدون منشدة العداب ل

مده لعفي

ان هول ماينزل بهم ينسيهم مدة اللدث وايضا .ان ماو ون ذكان دهشا لظلويلالكته يظري

ذمانا قليلا بل .يكون كائنلميكن .ففاية اليم الجسماتى هو ااعذاب الروحاق كافى البوزخ
والعذاب الحسمانى ايضًا كا فى نومااقدامة ٠ غبار قافله' #رجون عايان ست  +دواسه رفتن

ليل ونهار دا درياب  8بلاغ #»#خبرمتدا محذوف اى هذالذى وعظم بكفهاية فالموعظة
او تبليغ منالرسول فالع.د يضرببالعصا و٠الحريكفيه الاشارة و فهل بلك »©اىمامهلك
وبالفارسة بللا هلاك كرده <واهند سد يعذاب واقعكه ازل .شود يعنى يدوا

53

9االقوم الفاسةون 6ه اىاخارجون عنالاتعاظ به اوعنالطاعة وقال 'نعض اهلالتأويل
ال
اىالخارجون من عنم طاءه الى طاب ماسواه وفى هذهالاافاظ وعد نحض وانذاريين وق

الفردوس قال ابن عباس رضوالله عنهما قال النى علهاك لام اذا عسر علىامرأة ولادما
اخذ اناء نظيف وكتب عليهكا نهمبوم يرون مابوعدون الل وكا هم نوم يروما ال ولقد

صصص

ل ع

ل ل ل ب و يم م للم سي ل ص سي ا ل ست ا لعو

7

اح

الجزءالسادس والعشرون

ع

4ن

كك

اكيت اكه اروز <ن

ةالرياضات والماهدات فاناطة حفت بالمكاره
ع

لصمرى ومالاكث

ن ديار وشف.ق ,احى زد رالعة عدويه شديد واو ر حور بود حدن ,كفت ليسن لصادق ْ
ا  3دعواء دن م ضير على ضرب مولاه شق
على ضري مولاهمالاك كفت

 5لكرلكوت

لس

يصادق

قدعواه

اكت

لسن بصادق فىدعواء ٠ن 0:يشكر

وى لتاإذذ إصرب

مولاء رابعهرا

لمس بصااءق قَّ دعواه ٠ن ل ينس الضرب  5مشاهدة

عولاه

كوكن

وان يحب ا

يودكه زنان «صر در مشاهده مخلوق درد زح ناقند اكر كدى درمشاهدءٌ خالق بدن |
لاسَاذى هن 2

مامجرى على وانذه ولاريد ن الله الا ماريد اشدامئه «نعاشةاارا كردر

انل ع تقاين قهردوست

»٠ تنك

جشهم كرنظر درجشمة

كوركم .وان اأصادق الالو

٠ن تعذيب النفس فىالدنيما بار الجاهدة ثم فن:احرانها بلكلزة بالسار الكبرى الى عى
العشق والمحية فاذا لمسق فاىلوحود مانتعلق بالاحراق كنف يعرض على |!أز نوم اإغيامة

اتخليص الوهى و نفسه «ؤمنة مطمدّة ومن الله العون والامداد عفَؤاٍس_ير كاصبرا ولوا
العزم من الرسل  »#الفاء جواب شرط محذوف واإمزم فىالاة ال والقصد مع العطع

اى اذا كان عاقبة اص الكفرة ما ذ كر فاصبر على ما يصببك ٠ن جهتمم كاصبر أو لوا
الشبات وبفم م
ان
لرسل فاك عن حلمم بل ٠نعلذ عم وءن للتديين فكون الرسل كاهماولى

عنم وجد فىاص الله قال فاىلى لة وهذا لايصح لابطال معنى مخصص الارة وقيل هن
| للتتعيض على امهم صسنفان اولوا عنم وغير اولى عنم والمراد باولى العزم اسحاب الشسرالع
| الذبن احمهدوا فى تاساسها وهربرها وصيروا على لحيل مث_-انها ومعاداة الطاعنين فما
ومشاهر هم وح وابراهم وهومى وعسى علوم اإسللام وقدنظ١هم لعقوم دوله

اولوا العرم توح والخيل بنازر

موسق رعاش  11 912نا

قل فىاالا ثلةاللقحءة هذا القول هوالصحيح وقيل هالمصاررون على بلاءالله كنوح صير
وه
عىلشي
على ذرة قومه كاوا يضر نونه <ت
اىل2و0لد
علىلذمحويعقوب عل

وااراهم صبر -لىالار وعلىذ  ولدء والذارٍح

وبوسف علىالي والسحدن وابوب علىالضر وموسئ .قال |

وت
مطن
اىا
فرمهانا لمدركون قالكلا امرهى رمبهدن وبونس عل

طي.
وداود بَىغخلى

اربعين سنة وعيسى لبمضع لنة علىلة وقال'سها -عبرة فاعبروهاولاتعدروها صلواتالله علوم
امعين وقال قوم الانساء كلهم ولو( الءزم الا بم نس ء<لة كانت منه الابرى انه ولى لانى

علبه اللام ولاتكن “صاحب اهوت ولا ادم لدوله تعالى  ,لقد عهدنا الىادم عتنيل
فنسى وجمدله عنما قالفىحواثى انالش خ لبس بصح.ح لانمعنى قوله ولمتحدله عنما

قصدا الىالخلاف وبونس لميكن خروجء بترك «لصبر لكن نوفيا عن .زول اللذاب انتهى
وه مافه كالائحق عالىففيه قال بعضمهم اولوا العزم اساعشر نا ارسلوا الى ع اتؤ! ييل

ا بالشام قعص هم .فا لى الله “الى'لاساء الىم سلى يعذاى على غ
اصاة إنى .اشرا بل افشواذلك
على

عورا حاتف

عع 5ع هه

اذا لتمعرف وجهه واعبيت تعمت وفالقاموس اعى الماثى كل وفى تاج المصادر اللى بكسر |
بل
على
الءين اندرماندن والماضى عى وعى والاءت عقو ع

وعىعلىفعلبالفتح والاعياء درماندن

ومانده شدن وددرفتن وماندهكردن واعيىعليهالام التهى وى فسبب تعر الكسائى |
النحو علىكبرهامنثهئى بوما حتىاعى ثمجاس الى قوم إسترح فقال قدعيت بالتشديد |

بغير همزة فقالوا له لاتجااسنا وانت تلحنقال الكسانلى وكنا قةالوا ان اردت من التعب
فقل اعبدت واناردت منانقطاع الحلة والتعجيز فىالاص فقل عبدت مخففا فقام من فوره

وسأل تمنيعلم الندو فأرشدوء الى معاذ فازمه حتى نفد ماعنده ثخمرج االلىبصرة الى
الخليل ابن احمد  +يول الفقير الظاهى ارنااد بالبى هنا اللغوب الواقع فيقوله واقد خاتنا
السموات والارض وماءنهما فىستةايام ومامسنا منلغوب والقرءان بغسر بعضهيعضا فالاعياء
فوع حال لانه لوكان لاقتضى ضمفا واقتضى فسادا © بقادر ٠بان ميلحما مويل |١
الباء اشهال الإنىالوارد فصىكدريالة ية على ان وما فى حيزها كا ":نقهبل اوايس الله عادر

©لى ان >
ع
على وحدعام 0

 6ولذا اجب عنهبشّوله

بل اىنه علىكل*ىق'در تقريرا للقدرة

كالبرهان عاللىمتصود إءنى انالله تعالى اذا كاقنادرا علىكلشثى” كانقادرا

ختض
على احماء الموى لابه منحماة الاش.اء وقدريه تعالى لالص عقدور دون مقدور فنلى

بالننى وغيدابطاله على ماهوا شهور وان حك الرخى عنبعضهم انه جاذا استعمالها فىالايجاب
© وبوم يعرض الذين كفرا علىاانار64اى يعد ون سق

فىهده السورة ووم طارف

8اق »©
عامله قول مضمر اى قال لهم يوهئ ذذ  9ألس هذا » العذاب الذى ترونه ب
اى حا وكتم كك طن انيت م مم وتويخ نيع كلوالبيهاا.نم بوعد الله ووعيده

عرينا » وهو الله تعالى ١كدوا
أق و
لنه
وقولهم وما  9بعذبين ق8لوا بلى  6ااىا
جوامم باقلقسم لام يطمعون ف الخلاص بالاءتراف فته كمفىالدسا و َ اهم ذلك جوقال 6ا

الله تعالى اوخازن اانار ه فذوقوا ااعذاب * #اى ا<سوا به احساس الذائق المطعوم و بم

كتتم تكفرون  »#به فى الدنيا والباء للسببية ومعنى الام الاهانة بهم وااتوبيخ أهم على
ماكان فالىدنيا من اللكفر والانكار لوعدالله ووعيده قال ابن الشيخ إاظاهرإن صةةالاص

لامدخل لها فىااتوسخ واعا «ومستفاد منقوله بماكتم تكفرون وفالاية اشارة الى |
اكناهنمونا فىالدنيا معذيين بعذابالبعد وااقطيعة وافساد الاستعداد الاصلى اقبولالكمالات |
وبلوغ القربات ولكن ماكانوا يذوقون مرارة ذلك ااءذاب وحرقته اغلية المواسالظاهرة
وكلالة المواس ااباطنة كمانالنائم لاس قرص العلة وءض ١ابرغوث وهنا ورداائاس نيام
فاذا مانوا نيقظوا ٠ واعام كم انالموت <ق واقع ليساترسه احد فكذا اطراة بعد الموت

ولاعبرة بانكارالمدكر فانهمن اهل والافقد بضارللهله مثلا بااتبقظ بعداانوم ولذاورداللوم
اخوالموت ثم ان الأراةانعلوىا ع حياة فالىارحام تفخ الله الروح وحيساة فالقبور فخ
لس
اسسرافيل  00وحياة للقلوب بالفرض الروحاى وحماة الارواح بالمسر الرباتى وخان
أحد نامدا الروحاق والجسمانى 0يفوك حنة 4دمل 3
١

بسس عم

الرباى وهو اعا محصل
مسح يي و

م
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سوسس

ع #أو »
سيوس

جد ري رجي ل
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لس
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واحتج أاهللقول الاول نوجوءالاول العمومات كةولهتعالى وازلفت الْنة للمتقان وقوله
عليه السلام هنشهد ازلااله الاللله خالصا دخل المنة فكما امهم مخاطبون يعمومات الوعيد
بالاجاع فكذلك مخاطون بءمومات الوعد بالطريق الاولى وس أظهر ححة فذىلك قوله
تعالى ولمن خاف مقام ربه جتتان فبأى المواخر السودة والخطاب لاجن والانس فامئنعليهم
مجزاء الإنةووصفها لهموشوقهم الهافدل ذلك علىامهم سالون ماامئن علهم به اذا إلنو]

وقدحاء فى
ا<د
نيث
رسو ا الله علهه السلام قاللامابه بلإنلاعلبيم هذاهالسورةاآن كانوا احسن
ردا منكم ماتلوت عا« 66بنأبة الاقالوا ولابشى” منألايك رينا تكدن التاق مااستدل به

ابنتحزم قمونلهتعالى انالذين امنوا وعملواالصالحات اولئكهم خيرالبرية جزاؤعم الماكه
السورة قالوهده صقة لممان والانس جحموما لاجوز اليه ان نخص ممما احدالتوعين ومن

حال انيكون الله يخبرنا #برعام وهولايريد الابعض مااخبرنابه ثم لابين لنا ذلك هذا هو
ضد الببيان الذى ضمنه الله انا فكف وقدنص علىاهم هحنماة المومئين الذين بدخلون الحنة

والثالث ماسبق منخبر الطمث والرابع ماقال ابن عداس رضىالله عنهما الخلق اربعة فخلق
افلىجنة كلهم وخلق فالنار كلهموخلةان فىاللْنة والثار فااملاذين فىالحنةكلهمفالملائكة

واماالذين فىالار كلهم فالشياطين واما الذين فىالنة والنار فالانس وان لهم الواب وعلهم
العقاب والخامس انالءقل شَوى ذلك وبانولجمبه وذلك انالله سبحانه قداوعد مكنفر
مهم وعصى بالنار فكف لايدخل هناطاع متهمالكنة وعزيسيداء الى الال فان قيل

قد أوعد الله منقال من الملائكة الى اله مندونه بالنار ومعهذا هيو ا

فىالحواب

انالمراد بدلك ابلس دعا الىعبادة نفسه قئزات لاد فه ومجى ومن شل م نهمانىاله من دونه

فذلك تحزبه جهام وايضا انذلك وان سلمنًا ارادة العموم منه فهذا  5من الملائكة بل
هوشرط واك مرط لايازم وقوعه وهو نظير قوله لين اشر ,أت لبحطن ملك والمن بوجد
ا
هم الكافر فد خل النار واحتج
حهل القول الثالى شوله تعاللى يغذرلكم ا حءرث 000

دخول المنة فدل علىا00:

والجواب انهلايازم منسكوتمم اوعدم علمهم بدخول

الحنة نفيه وايضا ان الله اخبر انهم ولوا الميقومهم .نذرين فالمقام مقام الانذار لامقام بشارة
وايضا ان هذه ااعبارة لانقتضى ننى دخول انة لان الرسل ال دمين كانوا نذرون قوههم

بالعذاب ولابذ كرون دخول المنة لانااتخويف بالعذاب اشد تأئيرا منالوعد بالنة كااخير
عننوح فقوله انى اخاف عليكم عذَابٍ بوم ألم وعن هود عذاب بوم عظم وعنشعيب
ا

1
:
7
و
ظاجير منانعذاب وهو مكلف بشسرائع الرسل ف1انه يد .خل المنيةيوقدسب غلكق دا نااليقلول.الثالث

ا والرابيع والعام عندالله الملاك المتعال والبه المرجع والمال اوم بروا * الهمزة اللانكار

ْ والواو للعطف عملىقدر يستدعيهالمقام والرؤية قلية اى أيلتمفنكروا ويلعلمموا علماجازما
| فى حكم المشاهدة وااعيان  انالله الذى خلق ااسموات والارض ه نظا من غبر مدال
|لدبي بخلقين كه اى لمعب ولم يصب ذلك اصلا اولم يعجز عه شال غبدت بالاصس
اذا

سورة الاحقاف

ع١ #و4 إه

ان ابا حذيفة هونف لاجا.م بأه لاثواب لهمكمازعم البيضاوى يعنى ان المروى عن الى

يفة انه توقف فىكفة “واجهم لاانه قل لاثواب لهم وذلك ان فاىن مسامين ومودا |

ونصارى ووسا وعبدة أوثان فلمامهم ثواب لاعحالة وان لأمملم كيفيته كاان الملاكة
لامخاذون بالجنة بل بنعم سناسمهم على اصح قولالعدماء واما رؤّة اللّهآءالى فلابراء الملائكة |
والحن فىدواية كمفى انسنان الرون والظاهران رؤيتهم من واد و ؤية لبر من واد ن

نفىالرؤة عنهم نشاها هذا المعنى والا فاملائكة اهل حضور وثشهود فكيف لاإرونه وكذا
مؤمنوا ان وان كانت مءرفهم دون معرفة الكمل املنبثير على مادم حهه بعض العلماء |
وفىالمزازية  02افلتقاس_ير نوقف الاهام الاعظم ىوان الحن لانه حاء قالقراءان فهم ْ

ًَ دي مق ذنوبكم والمغذرة لاتسالمزم الا نأبة قالت المدمزلة اوعد لظالمه
فمستحق الثوان
| صاوهم قال الله تدالى واها القا طون وكا  |.خهنم حطا قانا الذواب فضل «نالله تعالى |
لابلا_-تحقاق فان قلى قوله تءالى فأى الاء ريكما 21

لعد ا

الحنة خطاب لاثقلين ْ

 ١أبجطتعدكيتجيدف عدن اللراماهيج افرسكه ايلقا كلعوالعاواك وؤازبوداواللحوزاافته |
| كتدون الملائكة للسلام والزيارة والدمة والملائكة يدخلون عامم نكل بابالااءةانهى |
والصحبح كافىبحر ااعلوم والاظهر كمافلىارشاد االنجن فىحكم تىادم ثوابا وعقابا لاهم |
مكلذون ماهم ويدل عليه قولهتءالى فىهذء السودة:لكل درجات مما عملوا والاقتصار لان |
مقصودهم

الاذار قد.ه داكن بذلومهم .٠ وازحجزة بحن.دبت

رحم الله برس ديدللهمؤّمنان حجن |

رانوان هدت فرمودكه ارى:وابتلم يط.ثهن انن قلهم ولاخان 2وائد وكفتالانسيات

للانس واللنيات لاحجنء فدل علىتأىالطءث هن المن لان طءثالورالعين أمايكون فىاطنة |

اء فمؤىمى اللكنبهدلخاون المنةعق اقوااحلدها |
متنف
لناخ
لامعلحا
استك
اولىمازئمجان فا
انهم بدخلونها وهو قول هود العاءاء تماختلف القائلون بهذا القول اذا دخلوا النةهل |

نجنين
و عمنال
مسئل
لانه
ااهد
يأكلون فنها ويشمربون فمنالضحاك يأكلون ويدسربون وعن مج

|ايتيكلون/النتيون كمدارةاليكى الابأكلو ني ولفيشير لوكلا بلباملواق لتساك :واالعطين
ثا
رهب
|ا فحدون ذه  -اأهلنة هن لذة لطعام وال شرابا وذ

اسىالى انال نالذن

|ادبعاوقتؤاطنة ككوضوان روم التناائه يمرن نواه دونلارنم ا مكاككالتوً  غاللنهنقازكا نلواعو
|

| الثاتى انتهم لايد خلونها بليكونون فىديضها اى ناحيتها وجانها براهم الانس هن حيشلا |
ْرونم وااعول الثالثانهم على الاغساف "احاء فى
ماننى
ؤيث
ماحد

اأن لهماواك جلاعتا

 ٠وليسوا م نأاهلمئةمعاءة تمده علىالاعىاف حائط النة م#رى فيهالامارواننت فيه سن١ 
 ١لكالا بواكزاة طااضك!لمو قراس الكياك دقان اا نظةالناش ل هنظاحفانك متكر عداو اديت

 ٠خاقالنه الحنثلاثةاع'اف صنفا حدات وعقارب وخشاش الارض وصتفاكالرمم فىاأهواءوصنفا| 
١عايه ااثواب والعقاب و خلقااللاهنسثلاثة اصنافصتفا كالمهائم كاقالتعالى لهمقلوليابذتهون| 
مها الى قوله اولئككلانعام الا ية وصتفا ا<جسادهم كا جساد بنى ادم وا
“رو
راحه
وماكحا
| ال
صشاط
نين
فو
ا

فىغالى ابلهبوملاظل الاظلورواء «
اوالدرداء رخىالله عله والقولالرابعاوقف

المزءالسادس والعشرون

ج. 89وخ نو

وإلكاف بلارأخت تمن السبانخاولا ذلك العابة ولاريوعلة الإنينةا اتات فندينالمماى
«بر معنذاب ألم» ملعلدكفرة وهو عذابالنار و©منلايجب داع اللهفليس
و
فلارض « اى فليس معجز لتهعالى بالهورب وان هرب كل مهرب من اقطارها
عمعجز ا

اودخل فى اعماقها فيكوليسله من دونه اولياء © بان لاستحالة محانه بواسطة الغيراثربران
استحالة نحاته سنفسه وحمع الاولاء باعتبار معنى من فيكون هناب مقابلة اجمعباجع لانقسام

الا حادالي الا حاد© اواك * الموصوفون بعدم اجابة الداعى ضفلىال مين» اىظطاص
كونه ضلالا محيث لاخنى على احد حبث .اعرضوا عن احابة من هذا شأنه وفىالخدين الا
| اخبرك عنىوعن ملائكة رابلىبارحة حذوانى عند راسى وعندرجى وعنييى وعنيسارى
فقالوا ياحمدتنام عبنك ولاينام قليك فلتعقل مانقول فقال بعضهم لبعض اضربوا مد مثلا
قال قائل هدله كثل رجل ذارا ونعث داعبا يدعو من اجات الداعى دخل الدار وأكل
مما قبا ومن ليمجب الداعى ليمدخل الدار ول يأكلمما فها وسخطالسيد عليهوجمد الداعى

لدخل الزة ولميأكل مما قها ويسخطااسيد
دبا ي
ميج
فناحاب ممدا دخل الزة ومن م
عليه وفىالا ية دا بين على انهعليهالسلام مبعوث الى الحن والانس جميعا ولبعث قبلهنى
الهما واما سلبان عليهالسلام قام ببعث الى الجن بل سخروا له وفى فتحالرحن ولم يرسل

عايهالسلام الى الملانكة صرح به البمق ف!اىباب الراديع من سُعب الايمان وصمرح .فاليا
الخامس عدمر بأنفكا "هشم.مرنعه وفىتفسير الامام الرازى واابرهانالنسنى حكاية الاحجاع
قال احبانمد من اهاب احمد ومذهبااعلماء اخراجالملائكة عنالتكليف والوعد والوعبيد
| وهم معصو مون كالانداء بالانفاق الا هن استثنى كابلس وهاروت وماروت علىالقول بأنهم

منالملائكة انتهى وفىالحديث ارسلت الى الخلق كافة والخلق يمل الانس وان والملك
وا.وانات وانات واطحر قال الخلال السيوطى وهذا القول اىازساله للملائكة رجحته

فىكتاب الخصائص وقدر جحه قلىالشييخ تالقدين ااسكى وزاد انه مرسل جميع الانساء
| والام ااسسابقة منلدن آدماقليىام ااساعة ورجحه ايضا اابارزى وزاد انه ممسدل الى
| جيع الميوانات واخّمادات وازيد على ذلك انه مرسل لفسه ٠ شو لالفةير اختلف أهل
| الحديث فىشأن الملائكة هل هم املنصحابة :اؤلااققال اللقق؛ لنسوًا داخليق االضحابة

وظاهى كلاءهم كالامام الرازى انهم داخلون ففيه انالاهام كنف يعد الملائئكة املنصحابة

وقدحى الاحماع علىعدم الارسال وبعيد أن يكونوا منابته وامتهعليه|اسلام منغير ان
برسل الهم واختاف فىحكم مؤمنى الحن فقيل لاثواب اهم الا اانجاة مناانار لقوله تعالى
| يغفراكم من ذنويكم ورك من عذاب الم حيث صرح باقتصارهم على المغفرة والاجارة
| وبه قال اسن اللصمرى رخمهالله حرث قال واهم ان ماروا منالنار م يهال اهم كونوا

0ترابا مثل اأمهائم قال الامام النسى افلتسسر توقف ابوحيفة فىثوابٍالحن ونعيمهم وقال لا
|| اسستعدقاق لأعيد على الله واعا سال بالوعد ولا وعدىحق ان الا المغغرة والا حارة فهدا

شطع القول به وامانعيماجنة ذوقوف على ققام الدايل انتبى قال سعدى ادق وهذا؛ سين
ان

صوزة الاحقاف

ع5 8ع له

يشربون بل بتغذون بالشم والثالث انهم صافان صنف يأكلويشرب وصلف لايأ كل ولا
إشرب وااا يتغذون بالشم وهو خلاصهم وفىاكام المرجان ان لعمومات تمتغى ان الكل

كيلأون ويشسربون واكون الرقيق دقيقا واللطيف لطيفا لامنع عن الاكل والثمرب واما
الملاتكة فهم اجام لطبفة لكنهم لايأكلون ولا يششربون لاحماع أهل الصلاة على ذلك

وم العصاة
وللاخارالمروية فذىلك قااللعلماء انهعليهالسلا بعث الىلحن قطعا وهم مكلفون ف
انن رأوه عليهالسلام وامنوا وبسهمعوا لراذهم ْ
والطائعون وقداعلمنا لله ان نفرا ه

كابة فضلاء من<بث دوبهم وهم وحيئذ ينعين ذكر من عرف مهم فىالصحابة دضى
8قومنا
اللقعنهم كذا فشىرح النخبة لءلى القارى « قالوا  #اىعند رجوعهم الى قومهم با
بىعض اجزا لهاذلميكن القرءأن كلهتزلا حثذ |
| “آنا سمعنا كتابا © فيه اطلاق الكتاب عل
« انزلمن بد كتاب ه
8وسى  #قبل قالوه لانهم كانوا على اليودية واسلموا وقال |
| سعدى افق فى<واششيه قلت اأظاهص .انه «ثل قول ورقة ن توفل هذا الناموسالذى 'تزل
الله على مومدى قود قالوا فقوحجهه

أنه كر

دودى معانه كان قدعرانما تيتا لارسالة

'زوله على مومسى متفق عله بينالمود والاصارى مخلاف عسى

فان الهوود كن

لان

ا

سوه |

اولان النصارى يتبءون احكام لنوداة ويرجءون الماوهذانالوجهان متاتيانهنا ايضا وعن
| انعداس رذىاللهعممما انان اكات

عد موسى
من
دص عسىعليها اسلام فإذا قالوا ل

| قالسعدى المفق اعله لايصح عن ابن عراس فانه فىغاية اللعد اذالتصارى امة عظيدة منتشرة |

فىمشارق الارض وهغارم! فكيف جوز ان لايسمعوا بأص عبسى وقال فىانان العيون |
0عد
لولم  -5ل

مودى

ده
سناء

ان 0

حبك

وعم 2

هدررة

لااسءؤة

الى ْ

لي فائها ل[+شتمل عذلىلك نما كانتمشتءلة عاللىاءان  75اللاي ومن 5

م

لها دف

واطلاق الكتواعلة | از م صرح به فىالسيرة اذلية فاما كان الهَز

على الاحكام' و الشمراع عاتن لكك

0

اهاي  4كناسل التواراء والقذ ان

فإذا خصصوا موسى بالذكر وفيه بان اشرف التكتابين وجلالتما  مصدقا دابين بده | #
ماوىافقا لماقله !مان:وراة والكتىالا لينة فىالدعوة الى التوحيد وااتصديق وحتّة امس |
الندوة والمعاد وتطهيرالاخلاقو نحو ذلك  0مدى الى اق « امأنعقائد الصدرحة  0والى

طريقمستةم  #موصل اليه لاعو جفبهوهو الثيراع والاعمال الصالحة قال ابن عطاء مدى |
الى اق افلىباطن والى طريق مسقم فالىظاهص < باقومنا اج.وا داع الله »©يعنى حمدا |

دلىاللّهعليءوسام اوأر ادوا ماسمعوه منالكتابٍ فانه كا انه هاد كذلك هوداع الىاللتعالى |
ا تواانواركم اناق الاافيه 0

0
عنه حهوق العياد بأسلامه دكن

اا فى0

 1ذنويكم 6 2

|

 0قا د  71الكافر |

 ١وخصوءة الدابةاشد لالامنسام اما انتمن عله إذنت خضمة قدراحقة أويأخد من حسناهْ 

البزءالسادس والمشرون
|

|

وو

 1مدع لله

وهم ستة أو سبعة و خرجوا ١ حق

اتواالملسجد ارام

 0عملىراحاته فئاد ى

بافعشيز قرش الى قد ادرت دا فلا بِوٌديه ا<د ملك م لحث 0رسولالله عليه|لسلام

ان ادخل ذدخل وطاف بااندت وصلى عنده شمانصرف الى منزله امم وولده مطيفون به

وكان دن عادة العرب حفظ ا2وار ولذا قال ابوسفيان لطم اجرنا هن اجرت ثم ان مور
ان به عليه أسلام ثهىذه القصه ووقوفهم هس معان

ره عليه أسلام واكن انساءالله
بشع ب

باسماعهم وذكر اجماعهم به عاءهااسلام فىمكة ممرارا فن ذلك ماروى انالنفر السيعة من
الجن لما انصرفوا من طن نحلة جاوًا الى قومهم منذرين ثم حاوًا مع قومهم وافدين الى
| رسولاللهعليهاللام وهو بمكة وهم ثلاماثة او اننا عششرألفا فاتهوا الىالحجون وهوهوضع
فنه مقر مكة خاء واحد من اوائك اإنفر الى رسولالله فءال انقومنا قد حضروا بالحجون
يلوك ذوعده عليها لسلام ساعة مناللبل ثقمال لاصحابه الى ارت ان أقراً عالى
لالاجنلة
وانذرهم من شعنى قالهسا ثلاثا فأطرقوا الا عدالله بن مسعود رضىالله عله فقام معه قال

فانطلةنا حتى اذا كنا بأعلى مكة فىدءب الحجون <طلى خطا برجله وقال لى لاخر سي منه
حى اعود اابك فاك انخرجت إن تراتى الى بومالفيامة وفىرواية لمامن عليك اخنطفك
لطبي ثمجاس وقراً عامهم اقراًبأسم ريك او سورةالرحمن وسمعت لغطا شديدا <تى خفت

| علىرسول الله والاغط بالغينالمعجمة والطاء المهءلة اختلاط اصو اتالكلامحت لانفهم وغشيته
| لانم ثمانقطعوا كقطع| اسحابفقاللى عايهالسلام هل

 0 2ت نمرحالا سودا

نسودان الواحد مم زطى فقال اولك حن نصدين قلت
ْكأنهم رحال الزط وهم طائةفة ه ال

| سمءت هنهم اغطا ددا <تىخفت عليك الى ان سمعتك تشرعهم نعصاك وقول اجلسوا اى

| فاسبه فقال انان تداعت فىقتي لقتل بيهم فتحا كوا الى فحكمت بهم باحق وقالانوالايث
لى
مك
د فلما رجع الله قال يانىالله سمءت هدتين اى صوتين قال وعدت نا اخداها فا
علوم وردوا على السلام واما اأثاس ةة فامهم -ألوا الرزق فأعطينهم عظما 0
ا لدواهم اى انالؤٌ مئين مم لانحدون عظما

قي اسم للهعل.ه الاو<دوا عليه 1

رونا رزقا ١
بوماكل

| ولاورثة الاوجد قبا حما نوم ك
أات اإوءود البعر خضرا لدواءم ولهذا نمي عليهالسلام
اعلناستنحاه بالعظم والروث واما الكافرون مهم فجدون اللحم عاللىعظم الذى لبمذ كر
اسم اللهعليه وعن قت-ادة 1ا !ه.ط ابلدس قال اى رب قد لعنئه ا علمه قالااس<ر قال ثما

ياه 6ل االتدق! !للد ئاضلة ل لكك اولان كوكم ارأاقر للحا لحك  2لؤنان
كردد ٠ قال فكتاابنه قالالوثم وهو غرزالاير فىاليدن وذرائيلج عايه قال ا طعامهقال

كل هبّة وما لمبذكر اسمالله عليه اى من طعام الانس يأخذه سرقة قال فسا شرابه قال كل
مسكر قال فان هسكنة قال انام قال فائن >له قال فالاسؤاق قال" فا'صوته قالا زمار |
وَل ذا سان“ والة"الالبناء  0اكع طال #أواشد نالسرا عل فاؤوواءة يذ “لالظ ١
والظاهى ان كلمن يِوْءنْء نان مل ابليس فياذكر قالفىاان العيون فنأكل الجان
اد افواال اعمون بالمضة والباع ويشربونلتلا اى الابتلاع والثالى لايا كلون ولا |
يشر بون

 8المع هه

سوررة !لاف

فىمقام الحضرة الااّول والذبول  #فلما قغى  اتم وفرغ منتلاوته و9لوا الى قومهم
منذرين » انصرفوا الى قومهم مقدرين انذارهم عند رجوعهم اليه يعنى امنوا به واحانوا
الى ماسمعوا ورجعؤا الى قومهم منذرين ولايلزم رمجنوعهم جني الستكزان»يكزتوا ريق |

رسولالله عليهالسلام اذ يجوز ان يكون الرجل نذيرا ولايكون ندسيا اورسولامن انب احد
فالنذارة فاىلحن منغير نروة وقد سق قَيةالكلام فىسورة الانعامعند قوله تعالىيامعشرالحن

والانس الآية روى انالجن كانت تنسترق السمعفلما حرستالسماوءرجوا بالشهب قلوا |
ماهذا الالنناء حدث فهض سععة نشر اوستة نفر من اشراف حجننصدين ورؤسامم»ونصدين |

فنسان العيون مىهددة بالشام وقيل بالعمن الى
بلد قاعدة ديار رسعة كمفىالقاموس وقال ا

علمها دسولالله عليهااسلام وله رفعت الى نصدين حى رأيتها فدعو الله ان يعذي برها
وبنضر شُجرها ويكثر مطرها وقبل كانوا من هلوك جن تنوى بالموصل واءماؤهم على ما

فىعين المعانى شاصر ناصر دس هس از دادئان احقم وكفته اندنه عدد بود وهشتم “ره
ونم سرق وزواعة فاح الزاى المعتحمة والباء الموحده از ايشان وده واوسمر ابلس است

وقال افلقاموس الزوبعة اسم شسيطان او رئيس ان فتكون الامماء عثيرة لكن الاحقم
بالممماوالاحقب بالباء وصف

لواحد هنهم لاعلموقال ابن عباس رضىالله عنهما نسعة 2

شاضصر مار حاصير حدا مسأ علمادم ادرس فضمرنوا فىالارض <ىق بلغوا مهامة وبعاىلكسر
ك 2شر فهاالله تعاللى وارض معروفةة لابلدكافى القاموس * 5اندفعوا الى وادى له عندسوق

عكاظ ولخلة محلة بين مكة والطائف وكلة الشامية والعانة واديان على للة من مكة وعكاظ
اكرات سوق بصحراء بان ا وإلظائف كانت هوم هلال ذىالقعدة وتستمر عشرين ١

وما تمع قبائلالعرب قيتعاكظون اى بتفاخرون وبتناشدون ومنه الاديم العكاتلى ذوافوا |
اى شر ان رسولالله صلىالل عليه وسلم اى صادفوه ووجدوه وهو قالم يجوف اللبل
يصلى اى فوىسطه وكان وحده اومعه مولاه زيد بن حارثة رخىالله عنه وفى رواية يصلى |

صلاةالفجر اذكاناذذاك رمأمورا بركمتين بالغداة وبركتتين بااعثى فهى غير صلاةالفجرالق |
هاىحدى انس[ المفترضة لبلةالاسر اءاذالحاولة ينان وينخترالبياء بالشهب كانت فىاوائل |

الوجى ولِلةالاسراء كانت بعدذلك بسئين عديدة فاستمعوا الغراءته عهلايلسلام وكان قراطه |
وذلك عند منصرفه منالطئف حين خارلجهم يستنصرهم علىالاسلام والفيام على منخالفه |
قنومه فم حدوه الل مطلويه واغروا به سقهاء مم دوه عليه|إسلام اذى شُديدا ودقوا |
ه
ا رحلده بالمحارة حيادموها  53سق سدة منه ار اتوي يلهأقام ؛بالطائف دعو هم

يف تدخل علهم
|ترةرابام و شهرا واقام حل اياما فلما اراد الدخول الى مكة قال لهزكيد
عش
0اذى اتيفطا وهم قن ات رجوك اى كانوا سيدا ذروجك وانخرانجت سد نصيرهم فام طصبر

ظ

ققال يازيد انالله جاعل ذا ترى فرحا ومخرحا وازالله ناصر دننه ومظهر نيه فسار

كيه|اسلام الى جلى <  1ولعت الى ميخ بعندى وقد مكااتدرا 3ل بدر كو متدلعة
اعل

4ىر هوالة لهالىداخل همكةكة فجوادك فأحابه ال ذىذللكا فدخلعليه اسلام ممكة ثم تسلح |
االلمسسميمدة

المةالداذش وَالمْرون

5 #+خ «3

عدم نصرتمم لفيتهم اوضاعوا عنهم اى ظهر ضياعهم عنهم بالكزة © رذلك » اى ضياع

الهتهم عنهم وامتناعندسرتهم ا افكهم » اى ائر افكهم الذى هو انخاذهم ااها آلهة
وشحه *ركهم © وماكارا درون »* عطاف
اوائثر ماكانوا شترونه عليه تعالى ٠ روى إزرنو
كهه

على افكهم اى وائر افترا”مهم علىالله
ناذفت  3آثْرو سافت ٠المنايت

اشارة الى ان الاساب والوسائل توعان <١دها ما اذن الله تءالى فى ان يتوسل

| العند به اكلانلهانداء والاواناء وما جاؤٌ به من الوحى والالهام فهذء اباب الهدى م

| قال تعالى وابتغوا اليه الوسيلة وكونوا مع !اصادقين والثائى مالم يأذن فيهالله كعبادة
 ١الاشفاء واو افيد اسبابالهوى م قطنا 'الآيات ثمانالله تعالى اتمافعل عد لاسباب
لا بالاسسناتن اعماعد انا إتائير املنله آعالى فستأنس بالله لا بالاسياب ٠حق تعءالى
ْ هودى رأ ؤرهمودكاى هومى حون فده باش كه ازسر درختانمى <ورد وات ضاق كارى

 ١هد "حون نلاوو امك باتتكا !مأوائ لاقرك امن انطللالفلكر ف ؤاز اقزر عراف
كرد واى هموسى هم كه بغير هناه.د دارد ااانه أمند اوقطم كنموهركه بأعبرهن نكنه

كند بشت اوراشكسته كنم وهركه باغير هن اكنيسرد وحشت اودراز كردانم وهركه
عبر مرا دوست دارد هانبنه ازوى اعىراض عاسم وفىالاية ايضا نهديد و#ويف حى

لايغفل المرء عنالله ولا سكل على غبره بل بتأمل الءاقبة وشّتل الاعوة ء حق تعصالى به
نى اسر اثيل خطاب فرمودكه ثمازا بآخرت ترغيب كردم زغبت نكرديد ودردنيا زهد
فرمودم زاهد نشديد وبا آنش ترسائيدم ترس دردل ذكرقتيد وبه مشت تشولق كردم
ارزوممد تشديد برثما نو<ه كردن دادم نتكراقكة تغارت ته

ارا لله حق تعالى

مؤلشرا ننات كا«درونراء! امد بوان داز فيش است © واذ صرفنا الك نفرا املنحن ©
املناهم اليك راقلناهم لوك واانفر دون العشرة وحمعه انفار قالالراعب النقرعدة رجال
يكنم النفر اى الىالحرب ويوها والحن باءلضروحامين وذلك انالروحامين ثلاثة اخبار

| وهم الملائكة واشرار واهلمشياطين واوساط فمم اخار واشرار وهمان قال سعد بن

ون ولا يشسرنون والشاطين |
المسيبالملائكة ليسوا يذكور ولا اناث وبلتاوالدون وكلاليأ
| ذ كود واناث بتوالدون ولا وتون بل مخلدون فالدنيا كاخلد ابلس وان /والدون
ذور واناث ويموتون ٠ بدَولالةمير يؤيده ماندت ان فىان مذاهب مختافة كالانس
| وفهم ك
| احلترافخى ونحوه وان حْرموبا وقتالا ولكن يشكل قولهم ابليس هو ابوالحن فانهشتضى
ان لايكون ينهم وبينالشياطين فرق الا بالايمان والكذر فاعرف  8يستمءون القراءن ©

| حال مقدرة مثنفرا اتخصيصه بالصفة اوصفة اخرىله ائ واذ كر اقومك وقت صيرةنا
انن مقدرًا اسماعهم القرءان
اليك نكفارائنا م

|

فاما حضروه 

اىااقرءان عند تلاونه |

قلوا © اىقال بعضهم عض  8انصدوا  #الانصات هو الاسماع الىالصوت معترك اكلام
اى اسكتوا لسمعه وفة اشارة الى ان هن شأنهم فول :الكلام والاغط كالانس ورصٌ الى
| الجرص المقول قال بعض العارفين هييةالطاب وعكة المقاجدة ست الهم 'فانه لس ْ

سورة الاحةقاف

غ 8ممع د

واجتذانماسمع من الممهى عنه من الحرمات واتعفئف عنالمكروهات وارك فضلات المناحات

فان الاشتغال بفضول المماحات يحرم العبد من لذة المناجاة وقكر القاب فىالمباحات محدثله
ظلمة فكيف تدبير.الحرام اذاغير المسسك الماء منع الوضوء منه فكيف ولوغ الكلب وكل |
عضو يأل عنه نوم القيامة فليحاسب اليد نفسه قبل وقتالىاسة وروى ان رسولالله
صلىاللهعليه وسلم دءاالى القصاص مننفسه فى خدش خدشه اعابيالم يتعمده قانى جيراثيل |
فعال باعمد انالله لمسعئك جبارا ولامتكيرا فدعا النى عليهالسلام الاعرالى فقال اقتص أ
منى فال الاعرابى قاحدلاتك باالىنت واعى وماكنت لفاعل ذلك ابدا ولو أندت على |

نف فددالهمخيرفكما تجربك الظل باليد ونحوها فكذا ترك معاونة الظلمة ٠ وطلبٍ |
بمج الاض اء من بعض العلمساء البوسين عنده ان يناوله طينا ليدتم به الك_:اب فقال |
ناولنى الكتاب اولا حتى انظر مافه فهكذا كانو >ترزون عن ماونة الظلمة فن اقر أ
يإتالله الناطقة بالحلال واطرام كنف مجترى” على ترك العمل فيكون من المسسهزئين بها
فالتوحيد والاقرار اصل الاصول و لكن قال تعالى اليهيصعد الكلم الطيب والعمل الصاط
فأناجيك ام بعد فاناديك فقالاناجلس منذ كرفىفالفانا تكون عحلىال تحلك اننذ كرك
عكلاهلاجناية والغائط فقال اذ كرنى على اى حال قال الحسن البصرى اذا عطس على قضاء |
الحاجة مدالله فىنفسه كافى احباءالعلوم ف ولقداهلكنا ما<ولكم  6ياأهل مكةوبالفارسية

بدرسقى كه نيست كرديم أنه كردا كرد ثمابود ٠ وحول الثى” جانبه الذى يمكنه ان |

مول اليه ©« هنالقرى » #جر >ود مونهازلها والمؤتفكات ومىقرى قوم لوط والظاضص

منأهل القرى فيدخل فهم عادفانهم اهكوا وبنيت مساكنهمكاسيق  8وصرقناالاً بات
القن يعتير مها اى كررنا علهم الاججح وانواع العبرو ف تكشسيكل الاسبرااق وصرفا الاديات ١

جكر رو دكن ها واعادة اقاصيصالام الخالية بتكذيها وششركها هق لعلهم برجعون 6ه لكى ١
ا

برجءوا ماهم فيه منالكفر والمعادى لامااساب الردو ع الى ااتوحد والطاعةه وليرحء
احدمهم أبعمان الهداية سدالله لوتها من لشاء قالوا لعل هذا تطمييع لهم امل للموّمنين

والافهو تءالى عل اهم لاررجعون ٠ شول الفقير هذا مناسرار القدر فلا حث عه فانالله |
تعالى خلقان والاس أيعدوه ا عيده هم الااقل منالقليل ولما كان تنصريت الايات؛ أ
والدعوة بالمءعدزات من مقتصياث اعيامم فعلهالله تعالى والادماء عامهمالسللام والقعرق بين ا

الامى التكلينى والام الارادى انالاول لابغتضى حصول الأموربه لافالثانى والالوقم '
التخلف بينالارادة والمراد وهو محال  8فلولا نصرهم الذين امخذوا من دونالله قربانا
]لي « القربان ماّمرب

َه الىالله تعالى واد

مفءولى امخذوا

مير امه

0

الخذوف

ا

والثانى الهة وقربانا حال والتقدير فهلا نصرعم وخاصهم من العذاب الذبن اتخذوهم الهة |
حال كوهامتقربابها الىالله تعالممحدث كانوا شولون مانعدهم الاليقربونا الىالله زانى وهؤلاء |

شفعاؤنا عندالله وفيه كم هم © بل ضلوا عنهم  #اى غابوا عنيم وفيه نمكم آخرهم كأن |

الجزءالسادس والعشرون

© #انغ له

ٍاِلقارسية ايشانرا قدرت وقوت داديم طفيا» اىفالذى #ان#افية اىما مكنا 54
اىيااهل مكة 9فيه منالسعة والسطة وطولالاءءار وسائر سادىالتصرفات و مماحسن
ْموقع اندوزما ههنا التفصى عن تكر :فظة ماوهوالداعى الى قلسالفها هاه فى٠هماوجعاها

| زائدة اوشرطة علىانيكون اْوابكان بغيكم | كثر مالا يليق بالمقام هق وجعلنالهم سمعا
وابصاراوافّدة لستعملوهافهاخلةت لهويعرفوا بهكملماماسطت به»ءر فنه منفنونالنم ويستدلوا

| ها على شؤون منءءها عن وجل وبدوموا على شكرها واعل تو<يدالسمع لانه لايدرك ءه

الاالصوت وما بتبءهيخلافالصر حدث يدرك به اشناء كثيرة بعضها بالذات وبعضما بالواسطة
والفؤ اديعادرالدكلشى” والفؤادمنلقلبكالقاب الصدمرنسمىيهلتفؤدداى اتوقد حرق«إفا»
ةن«اوفاغنى عنهم سمعهم  #حيث يستعملوه فىادما عالوحى ومواءظالرسل شّالاغنىعنهكذا
اذأ جكفاالءقماصلاىدارالاغناء ىنياز كردانيدن وواداشتن كمىرا ازكى «ؤولاابصارهم يه
حيث لم#تلوابهاالابات التكوايلةمنضوية فى ائف العالم «وولاافئدتمم »حيث إيستعملوها
ملاغناء ومن مزيدة لاتأكيد (قالالكاثنى)
فى معز فةالله سيحانه هامن شى” » اى شيأ نا
مين كه عذاب فرود ابد يشدفع تكرد از ايشان كوش و ديدها و دلهاى ايشانجيزيرا
| ازعذات خداى هواذكانوا  ازروى قَليد وتحصب © <#دون

ياتالل بهقولهاذمتعاق

عااءنى وهو ظرفجرى مجرىالتعليل من حرثان 1كم مرتب علىمااضيف اللهفانقولك
 ١كرمته اذا كرمنى فى قوقولك |كرمته لا كرامهلانكاذا ١كرمته وقت١ كراهه فاما |كرمته
فبهلوجودا كرامهفيهوكذا الخالفىحيث 8و حاقمم » نزلواحاط #إإماكانوابه يستهزثون»
من العذابالذىكانوا يستحلونه بطري قالاس.زاء فيقولون فائتناما تعدنا انكنتمنالصادقين
وفىالا بة تخويف لاهل مكة ليعتبروا (وفىالنوى) إسساس اورا كه مارا درجهان ٠كرد
ْ كد اريت مششان ٠ باشنيديم ازسياسماى <ق ٠ برقرون

ماضءه اندرس.ق ٠ استذوانو بشم

ا إن كان عبان  .يتكنينوتنم كريد اى مهان ٠ عاقل ازسر ينوك اين طسى وباد »٠ حون

نيد اجام فرعونان وعاد ٠ ورنه بنهد ديكران از حال او ء عبرنى كيرند از اضلال او ٠
وفالااية اشارة الى ان هذه الا لات التىهى السمع واابدير والفؤاد اس,اب محصيل التوحيد

وبداً بالسمع لان جمبيع التكليف الوادد على القلب انما بوجد من قبل السمع وثنى بالبصر
لانه أعظم شاهد ستصديق المسموع منه وبه حصول مابه التفكر والاعثيار غاليا تذها على
عظمة ذلك وان كان المبصر هو ااقاب ثمرجع الى الفؤاد الذى هوالءمدة فىذلك فتقدعهما

على جهة التعظم لكها قال الاب والمحلس وها المبلغان اله وعنه واتما شاركه هذان فى
الذكر تتا على عظم 'مشداركم تنااياه فىالوزادة واولاها لما امكن ان سلغ قلب فىالقالب

قليافىهذا العالم مابريد ابلاغهاليه فالسمع والبصر مع الفؤاد فىعلم التكليف كاد والتفس
مالعر وح فعالالخلافة ولام لاحدها ذلكالابالآ خربن والانقص بقدره والمراد فى جميع

التكليف سلاهة القاب والخطاب البه هن جهة كل عضو فعلى العاقل سماع اق والتخلق
مما يسمع والمبادرة الى الاشياد للتكليفات فى حميع الاعضاء وفعل ماقدر عليه منالمندوبات
واجتناب

ع عع نه

اف
ا

الى |م

سورة الاحفاف

الرب الىالررخ مع انه تعالى رب كشلى” لتعظم شان لشافسن الئها وللايثتارد
ع

0

وامهادن الكانا جنودالله لعوادن

دلك

دن باب ترات

| الكوا كب والقرانات بل اهومي حدت ابتداء بشدرة لله تعالىلاجل التعذيب #فاصحو»
اى صساروا ءن!اعذاب حال ل©ابرى الا مساكم » الفاء فصربحة اى خأتهم الرمح
ا

قد ممم فاصعدوا

لايك اللا كنا لي

لعق

شي كعاتب الى كه تاي

بديار انفكان

رسندى ديده أشدى  0جايكاههاى ايشان يعنى همه هلاك شديد وحايكا اإنعاك خالىبمايد

© كذلك يه الكافماصوبة على»منى مثل ذلك الزاءالفظ.ع يعنى الهلاكبءذابالاستتصال
| و #زىالقوم الحرمين © قبل اوحىالله تعالى الىزان الرمحانارساو «قدار ماس<رالبقر
ل
وب
امغر
قلال
باردة هنو

مافعونابهانهءذابان راوا مكااز اق اران لكلف واب ام

تطهيرمها|إبنعيينإلكناء والارض وترفع الظى:ع ة 4فىاوحقترىك”' :مها حراد د تدمغها بالمحارة

فدخلوا سوم واغلتو ابواجهم فقلعث الرععالابواب وسرعتهم فامالالله الاحقافعامم فكانوا
مهمانيننمكشفت ارج عنم الاحقاف فاحتملمم فطرتحيع فبالبيخروقد
ما سبع ليالو عانية ايال

قالواءن اشدمناقوة فلاتستطيع الرعانتزيل اقدا ما فغابت عاممالرعم شوماما اغنتعهم
قوعم (وفالتوى

) حمله درات

زمين

و معان

.

اشكر  05-امتحان

٠ بادرا دبدىكه

با عادان جه كرد رات يدا ددىكه باطوفان جهكرد ٠ روى انهودا عليه اسلام ا لس

بالرمح خط على نغفة وعلىااؤءنين خطا الى جنب عين ع ماء لايص.هم هانلرع الامايلين
عالىحلود و:إذالانفس و عمرهود بعذهم مائة و <سين سنة وفد صرلاصيل القصةفىسودة

الاعراف فارجع والآرة و عيد لاهل مكة على اجرامهم بالتكذيب ذانالله تعالى قادر على
أ

ان روسل

عليوم رحا مدل

دح

عاداو وها فلايد مناذر

وءن

عاليث  4ركىالله عجاكان

إلى عليهالسلاماذارأى رحا #تلفه تلون وجهه و لير و دخلو<رج واقلوادبرنذ كرت

ذلك لة فقال ومابدرون لءله  5قالالله تءالى فاما راوه عارضا ال فاذا اعطرت سرى عنه
وشول وهوالدى

برسل شباح مر بان يدى رحمته وفىالاية اشارة الى انه يعرض قلسماء

اللهالرشضمرية
القلوب نارة عارض فءطر مطرالرحجة “ى به ال
والاعمال لعا عله ولارة عرض

عار ض ضده

قنءت هما الاخلاقالحسنة

إسوءالاخلاق وؤسادالاحمال فتكون اشخاصهم

خالية عن الخير كالاخلاق والاداب والاعمال الصاطة وقلومم فارعة من|اصدق والاخلاص

والرخى والتسام وهو جز اءالةومالمءر ضين عن<١قالمقيلين علىالناطل عولالفقيد واشه

اشارة ايضا المىقوم تمكورين مقهورين بحسيون انهم من اهلالاظف والكرم فأمرون برفع
ا الغياب علىقبورهم لعد عو 6م اوبعل مهمذلك 0ن

جهةاطهلة

فصاروا

شحن.تلا,رق

الاالة.ور

والقابوليس  | 3احده نالا تاب إلى ٠ن اهل العذابوام ماقالوا لاتهنى" اسك قبراوهى”'

شك

لاقبر ا الله ات معذانه ان «وفقنا مايه و برضاه ومحفظا ما وجب اذاه و خالف

هكين دستدادنو جاى دادن ٠ والمنىاقدرنا عاد ا وملكناهم
يل
ضاءه؛ فد مكهم

الجزءالسأدس والمشرونئ

ع

4

ص

النجمة تجهاون الصواب منالخطأ والصلاح منالفساد حين اداكم عاللىرشاد وفالاية
| اشارة الى انالاصنام ظاهرة وباطنة فالاصنامالظاهرة ظاهية واماالاصنام الباطنة فهىالنقس

| وهواها وشهواتم! الدثروية الفائرة والنهى عنها مطلقا هن وظائف الاننباء عامممالسلام لانهم
| بعدثوا لاصلاح الاغوس و مسج الارواح الىالملك القدوس وياموم ودثهم وم الاولياالكرام
قادلسله اسرارهم فهم سوا اعنادة الهوى تورث العذاب العظم وعنادةالله تعالى تورث

| الثوات العظم بل رؤية الوجه الكريم ولكن القوم منكال شسقاوتمم قابلونا بالرد وااعناد
وزادوا لق والفساد فحرموامن!لثوابٍ مع مالةهم من!اعذاب وهذا من الكجاهلالة
| اذ لوكان للمرء عمل نام ومعرفة كاملة لما بع الهوى وعبدااولى قال بعضهم يجب عليك
اولا ان تعرف المعنودثم تع.ده وكف تعمد هزلاتعرفه باءماله وصفات ذاه ومايجبله وما

ستحل فننته فرعا تعتقد شديأ فىصفاته يخاافااق فتكون عادتك هاء مْئورا الاتزرى

ان بعضهم رأىالشيطان باليمنهاء والارض فظله الاق واستمر عابه مقداد عشيزين شئة ثم
لا نيين له حطأه ففذلك قشى صلواة تلك المدة وكذلك بيجب عليك علالواجبات الشرعية
تؤدما كااعز تب ابفاكيةا ع امنا تتتركها ٠ شخصى بود صا اما قليلالعل دمرا خانة
خود منقطع نود نكاه بهمة خريد واورابدان حاجتىظاهنه بعد اكد الى
ردنوا ابن راحه ميكاى وارادوى شغلى وحاجق 02
بي
س

دن خودرا بان محافظات

ىكم اوخود باابن يمه جع عاىمده است نا از زنا معصوم ماند اورا اعلام كردندكه
أن حرام اسثت وصاحب شرع  2فرمودهاست إبعتاراء فين ونوبه كرد 05

بدا

نسم بس برتو فرض عين اس تكه ازدين خود بازجونى وحلال وخرام ذا مييزكنى نا
تضرفات نو نرطريق استقامت باشد  .ونب علنك ايضًا معرفة الا<وال والاخلاق القاءة
واق
والتحرز عن مذموماتها 1س6دوالرياء والعدب والكيرو<بالال والاء وتحوذلك خ
ععمدوحاتما منالتوكل والقناعة والرضى والتسام واليقين ونحو ذلك ولابد فىهذا الاب

من المعلم والأرشد خصوصا فاصلا الباطن ٠ درا محلقة روشند لانعالم خاك  +كهتازحاجة

دلرا كنى زحادثه ياك ه ذاما دأوء »»الذاء فصبحة اىفا'ناهم العذاب الموعودبه فلمارأوه
حال كونه  9عارضا  4اى سحابا يعرض فىافق السماء او سدو فى ضعالسماء  8مستقبل
اودتّم يه اى متوجها تاقاء اوديتهم والاضافة فيه لفظة ولذا وقع صفة لاتكرة ق8لوا

هذا عارض ممطرنا  #اى يأنينا بالمطر والاضضافة فيه ايضًا لفظية روى

انه خرجت علهم

سحابة سوداء هنوادلهم َال له المغيث وكانوا قد حدس عتهمالمطر فلما شاهدوها قلوا
دلك مسستيشرين ا مسرورين فوبل هو » اى قال هود ليسالامص كذلك بل هو
 2مااستعجلم  0منالعذاب وبالفارس.ةانننه اببارران دهئده است بلكه او انجيزيست

9ها عذاب لم6
كه تمحبل مزكرريد بدان رع »#خبر لبتدأ محذوف اى <ورع ف

صفة لرع وكذ قوله © تدعس » اى تملك كظلشثى”  6مرت به نمفنوسهم واموالهم

فالاستخراق عفى وامراد المشركون مهم #بامس ربها © اذلاحركة ولاسكون الاعشيشتة

تعالى

سورةالاحقاف

ع 8امع 3ه

١

بولايت عن * جمع <ةف

وهو رهل مستطيل

مس نفعقه م2

من احةوقف

العم اذا

اعوج واعا اخذ ال1قمف مناحةوقف مع انالامى نبتى ان يكون باامكس لان احتوقف
اجلى معنى:وا كثر استعمالا فكانت له هنهذه اللهة اصالة فادخات عليه كلة الابتداءللتنيه
على هذا كا فى <واثى سعدى المفى وعن بعضهم كانت عاد اداب عمد سيارة فىالربيع فاذا
هاج العود رجعوا الى هنازلهم وكانوا من قله ارم يسسكنون بين رمال مشسرفة عاللىبحر
بارض قال لاهلاشحر دن بلادالءن وهو بكسر الثين وسكون اللاء وقيل بشتحالشسين
ساحل!!خر بين مان وعدن وقل يسكنون بين عمان ومهرة وعمان بالشم والتخفيف بلد
باون واماالذى بالشام فهو حمانبالفاح والتشديد ومهرة موضع مسب اليه الا بلالمهرية قال |
فىفح الر:من الصح يح
والاحدة ف

جمع دهف

هن الاقوال ان بلاد عاد كانت فالعن ولهم كانت ارم ذات العماد

وهوال يل المستط.ل

المعوج من الرهل وكثيرا اا

أ

هدو لا<دماف

يلاد الرمل فاىلصخارى لان الرلغتصساع ذلك 'تمى وعن على رذى الله عنه شر واد

بين ااناس وادى الاحقاف وواد ضر موت بدعى برهوت :ات فيه ارواح الكفار وخير

واد وادى مكة :وواد انزل به ادم بائرض الهندى قال خير يثر افىااناس يئر زعم وشر يئر

فالناس بثر برهوتكذا فىكدف الاسرار © وقدخلت الاذر  6اىالرسل جع نذير يعنى
©من خافه » #اى من بغده واعلة اعتراض بن
| الممذر © من بين بده  #اى من قبله و
| المقسائز والمفتشرء اى المتغلق والمتغلق مقر و :قبل :موكنلؤجؤيةالعمل موجب .الانذارودظ
وانذانا بلشترا كهم فىالعبادة الكة والمعنى واذكر لقومك انذار هود قومه طاقبة الشيرك
والعذاب اأعظم وقد ادر هن شدمه كن

وهن  00عنه قوههم قعل ذلاك ذاذكرهم

قال فبحر العلوم ان مخففة هنَالقيلة ا انه يعنى انااشان والقصة لاتعبدوا الاالله اومفسرة |
| ععنى اى لاتسدوا الاالله اومصدرية بحدذف الياء تقديرهبان لاتعيدوا الاالله والمى عنالثى

ااذار معضنرته انتبى © الى اخاف عليكم عذاب نوم عظم »© اى هائل يسبب شكيركم |
| واعر اضكم |عانتوحيد واليومالعظم بوم نزول ااعذاب عام فعظم محاز عنهائل لانهبلزم
8لوا |
العظام يكور ايفكون هن قبيل الاسذاد الىالزمان محازا وان يكون الجر عالىحوار ق

اجئتنا لتأفكنا  #اىتصرقنا منالافك بالفتحمصدر افك يأفكه افكا قلبه ودرفهعنالثى'

عن١لهتنا 6#عن عبادتها الى دمنك وهذا مما لايكون  8فائنا ما تعدنا » من العذاب |
العظم والياء لاتعدية و إن كانت ون| لهادقين  5ففوعدك بمزوله با  2قال « اى هود

|

ىقت تزوله اوالعم جميع الاشياء التى ٠انتهاذاك هَلعندالله  6#وحده
اما الل د ابو
لاعولى يوقت نزوله ولا مدخل لى فائيانه و-لوله واما علمه عندالله تعالى فياشسكم به فى

ان لمتننهوا عن'اشرك من غير وقوف على وقت نزوله هولكنى اراك قوما تجهلون © |
مىالس هونظائف الر-ل هانلامان بالعذاب وتعمين وقته وفىالتاويلات
حدت شترحون عل

( حداولبيان  ١م  -امن 6

الجزءالسادس:والمشرون

١.٠.1 8+ فته

ماتشهيه الافس اى هن ناعلممنة فاها هن طبانم! دتلذ .لاعين وهو مشاهدة ١ل وُاطلال
وى طببات الروح كذ' فىالتأويلات النجمية والاية منادية بأن استرةاء'لحظ ٠انلدنيا ولذاتما
دفة هن صفات أهل!انارفعلى كل مؤمن ذى عتّل ونيز أن يحتنب ذلك اقتداء بسيدالا ساء

واصناءه اصلين حيث ,نتروا اجتنابٍ اللذ ت :قالدنيا .رجاء'موابٍ الآخرة(:قلالضائت )
لعال
اتدريمائ بذولت)ل كن حور نما مرازهيت|بلندروها يكام طار» قال
جوال مدورم تو

| هن'لالوان الفانية دق أوجلى دبخلى نحت هذه الااية ( روى ) عنعمر رضوىالله عنه اندخل

| على دسولالله ملىالل عليه وسلم وهو على سرير وقد اثر عنبيه الشريط فى عمر ققال
مساكيك ياعمر فقال ذكرت كسرى وقبصر وماكابا فيه.ءن الدنيا..وانترسسبول.رب

العالمين قد أثر بجنبيك!اشسريط فقدل عليهالسلام اولك قومتحلت لهم طبباتهم فىحياتمم الدنيا
ومن قاومخرت أءا طيباننا فى'لاخرة قالت عائشة رخى لله عمما ماشع ح
لمد من خبزالشعير
ومين متدابعين حى قض رسو ل'لله صلى اللهعليه وسام واول بدعة حدثت بعد.الشبسع وقاأت

ايضًا وقدكان يأنىعلينا لشهر ماوقد فيه نارا وماهو الاالماء والتمر غير انه جزىاللهعنا نساء
الانصير جيرا ,كن ريما اهدبن '.شليالامن؟( قال فاىكلثافسرار ) ملاكزهين راسلولله
عرض كردند واو بندكى اختبار كرد واز ماارعكراض كرد وكغت اجوع بوما واشيع نوما
اىفهقاذلا ماحابر
| لجار بنعبد للهرضىاللهعنه رأىعمر بالنخط برضو اللدعنه حخمامعلتًا فمىبد
قرت انشديت رك زظحترينهيقال عو او كلديهالتعت بجاابر اشتزيوح امار

ف يعدو لاية اذهيم

طباتكم ف حياتكمالدني ”ا نفس را بدخوابساز ونمسعوايا عكر قراب عبان

لعاء كاتا

مور را * ول ابوهريرة رخوالله عنه لفد رارت سبعين شا من اصحابا لصدة رضىاللهعهم
د

| مامنهم رجلى عليه رداء اما اراراوكساء قدريطوه فىاعناقهم شا ماسباغ نص الساقين وها
مامبا
ي.ين وف<معه بيدكك راامهية ا ننهارى عورت5ه
وكع
ك|اال
لاهغ

وفوىاد اك

العنوقو2ضى

١أ

مهرميتته ف3عااللذدمساحل

وءن صبر على لغوت الشديد اسكدهالله الفردوس حث شاء ( قالالشيخ سعدى ) ٠بروران

كثى ٠ ور وخواب ها طريق ددست »+
| ار صدراى وهثى  +كه اورا جوىى برورى م
ا رين بودن  9ار دعت  6قفإضك تانكر كتن عورا
.
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عدا ثر لطفست كن ممرسرى < +وديرت _بدس-ت اوقتد حخوش <ورى ٠ ثر ازادة
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وياد

٠ كن عر قالىى ردين بوس كس  +مكن خحانه برراه سبلل اى علام 2

اين مارت

نَ

.

.

.
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باقر

مام «* وءن لله لعول فىطر شه والوصول اليه بارشاد .ون فيمه ا

عاد لعى

دخمبرى كه از قله عاد بود ٠ قمنا اخا عاد واحدا

هوم

وهود هوان عاد الله اءن باح بن الخلود ؛نعاد  9د أذرقوى »#يدل اشْمال منه ائىوقت

 ١اسذاره آياء ف بالا-دة ف » وضع قال لمالاسحقاق .وان زر<متتاق ,نود إزاداك ضرمت
بولا.يت

سورة الاحقاف

غ #ذا هه

ولكن يلطابعهما فالشرك والمعامى ٠ جون لبود خويش را ديانت وتقوى ٠ قطع رحم
مثتر از مودت قربى

زان حاهداك 7ن

الققالة فى مالس لك نه عام فلا

تطعهما ٠ هزار خويش له سكانه از خدا باشد ٠ فداى يك أن سكانهكاشنا باد و8نوم
يعر ضالذين كفرو | اعللنىار  6اى يعذبون ما فالعرض #ول على التعذرب مجازا من قولهم
عض الاسارى علىال.ف اى قتلوا والا فالءروض عاده يحب ان يكون من أهل الشعور

والاطلاع والنار لنستمنه وقل تعرض!!نار علهم بأنبوقفوا يرث تبدولهم انار ومواقعهم
فها وذلك قبل ان يلوا فها فكون هن بابٍ القاب مبالغة بادءاء كون الثار مميز اذا قهر
وغلة نقوَل الفقير' لاحاجة غندئ الى نان التأوئلين'قان ناز الآاحرة "لها شعور واذراك
وكول اكرول “ان اتوازه 'اطفا' نازى وآعتال
لذاال ”دو انهل تامو ينور ل
ذلك وايضا لابعد فىان يكون عضهم عاللىنار باعتبار ملاتكة العذاب فحاناهضمرونعتدها

با.اب! اعذاب وأاهنلار ينظر ون!اهم والىمايعذ بومبدعياناً والله اعلم أذهامطيباتكم »
اى نقاللهمذلكعاللىتوبيخ وهوالناء _الظرف ااىلوم والمعنى اصرثم واخذتم ما كتبلكم
من حظوظ الدنياتوذلهذاوباافارسية ببرديد و#ورديد جيزهاى لذيذ ود را حفيىاتكم
الدنياه در ذندكائى"آن جهان خويش  8واستمتتم ا » فام ببق لكم بعد ذلك ثى” منها
لان اضافة الطسات فيد العموم وبالفارسة وبر<وردارى يافقتيد بان اذائذ ياعسنىتيفاى لذات
كرديد وهيج برآاخىرت تكذاشتيد * قالسءدىالمةقى قولةواستمتعتم عاكأنه تعفطسيرى
لاذهم جؤفاليوم #زون عذابالهون» اى الهوان والْقارة اىاإعذاب الذىفهذل وخزى

فلارض بغيرالحق * بغير استححتاق لذلك وفيهاشارة
فو يماكنتم » فالدنيا ف تستكيرون ا
الى انالاستكبار اذا كان يق كالاستكبار عالىظلمة لابشكر 88وبا كنتم فقون » اى
مخرجون من طاعةالله اى بسبب استكبارك وفدقكم المستمرين علل سحانه ذلك العذاب
بعتن االحلاادهلامتكار عن قو لذن الاق والااعاق'محمته غَليةالكلام وو ذتنّالقات
والثائىالفدق والمعصية بتركاللأمورات وفعلالممهيات وهو ذنبالأوارح وقدمالاول على الئاق
لان ذنبٍ القاب أعظم تأثيرا من ذانلبموارح ( قالالكاثتى ) ثيه ات مس طااان جات

|

زاكه قدم از اندازة شرع بيرون تنبند  +باى از حدود شرع برون مىنبهى هذه  +خود را

برة الىان لانفس طبيّات منالدنيا الفائية ولاروح |
اسيرنفس وهوا ميكنى مكن ٠ وفةالاآشا
تاك مزق الاكدرء النافة قن امتكل اتفال نات نه الفانياكَزْم فوالآلحوه ةن انتفاء |
طينات زوخهلانفىطاب استيفاءطيبات! :فس فالىدنيا ابطال استعداد الروح فىاستفاء طيبات |
لتعدادائر و حفىاستيفاءطيبات
ل دا ةك موعودة وفىترك استيفاء طيااتالنفس فىالدنيا ة5اس

فالا خرة موعودة فاهذا غَال لازباب انوس فاليوم مجزون عذابالهون :نكم استكيرتم
فقول دعوة الا سماء ترك شهوات! !نفس واستيقاء ط.انها اعلا تصيع طبءات ارواحكم وعا ا

| كنتم مخرجون هن اوامسالاق ونواهيه وبال لاروح وادبابٍ القلوب كاوا واشربوا هزيئا با |
اسلفتم افلىايام لخةو ها كانتنفوسهم ناركة
-
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الجزءالسادش والغشرون

لايظلمون  64بنقص واب الاولين وزيادة عاب اخلآرين واللام متعلقة ؟“حذوف مؤخر
كانه قبل وايوفهم احمالهم ولا يظلمهم حموقهم فعل ما فعل من نمّدبرالاجزية على مقادير

اعمالهم ء#لم الثوابٍ درجات والعقاب دركات وفالا ية ذء لمن اتدف فى حق الوالدين
فىالتأفيف وف ذلكتنبيهعلى ماوراءه من التءنيف كم انصاحبه هن أالهلخسران والخسران

مّصان فىالايمان فكيف ءخنااف مولاه وبااعصيان اذاء وفىالديث انالة بوجد ريها
وس.ف
دمسنيرة حمسماثة عام ولا مجد ر>ها عاق ولا قاطع رحم وقبل لما دل يءقوب عبلى

علهما السلاملقمله فأوحىالله الله أنتعاظم ان دوم لابيك وعنتى لااخرجت هن صلبك
نا كاالفاحباء قبل اذا تعذر مراعاة احلقوالدين حمعا بان يتأذى احدها عراعاة الآخر
يرجح حق الاب فيا برجع الى النعظم والاحثرام لنالنسب منه روجح حقالام فهابرحع
الىالخذمة والانءام حتى لو دخلا عليه ينوم الاب واو سألا منه شيأ سبد فىالاعطاء بالامكم
فى منسع الآداب قال الامام الغزالى ااكثر العلماء على ان طساعة الابوين واجة فى لشبهات
| ولميب فىارام الحض حت اذا كانا ينتقصان بانفرادك عنهما بالطعام فعليك انتأكل معهما
لاماعرك الشنهة ودع ودذى الوالدين حم وكذلك لنس :لك ان تسافر” فى»باح او نافلة الا
| باذمهما والمادرة الىالخج الذى هو فرضالا-للام نشل لابه علىالتأخير والخروج لطلب العام

نفل الا اذا كان خروجك لطاب عامالفرض منااصلاة والصوم ويلمكن فبلىدك يمعنلمك

وذلك كن يسلم ابتداء قىبلد ليسفيههن يعلمه شرع الاسلام فعليه الهجرة ولا بتقيد بحق
الوالدين ويبت بولاية الحسة لاولد عالىوالد والعبد عللسىيد والزوجة علىالزوج والتلهيذ
عالىاستاذ والرعية عاللىوالى لكن بالتعريف ثاملوعظ والتصحباللطف لابالسب والتعيف

والهديد ولا بماشرة الضرب ويب عل الابوين:ان لاحملا الولد عالعىتقوق بسوء المعاءلة

أىاىلبلرم #له عاللىعقوق
| والجفاء ويعيناه عالىبر قالعليهالسلام رحمالله والدا اءان ولده عل

بسوء عمله قالا لحن البصمرى ٠ن عقلى الرجلى ان ليانزو سجوابواه فىالحياة انتهى فانه ريها
| لايرضى احدها عله يسبب زوجته فيتع فىءلائم ق(لالحافظ) هيج رحمى نه برادر به برادر
| دارد ٠ هيج شوق "نه يدر را به بسر ى يدم ٠ دخترا ثرا ضه لوتكينلت وحدل بامادره

يسرا ترا همه بدخواء بدر بينم ٠ وفىالحديت حق كير الاخوة علىصغيرهم >قالوالدين
| على ولدهها ومن مات والداه وهو لهما عير بارفلستغفن هما ونتصدق الهماحى يكنب باز
أ 'والديه وهن دعا لاونه فكل لوم راض انعافقد ادى حتهما وعن زار قبر أنويه او احدها

فىكل جمعة كتيب بارا كمافلىحديث ودعاء 'لاحاء الاموات واستغفارهم هدايا لهم والموق

يعامون بزوارهم عالشلةمعة ويوم المعة والة السبت الى طلوعالشيس لفضل ياوممعة
| وسنوى با يتصدق هن ماله عن والديه اذا كانامسلمين فانه لاسقص مانجره شى” ويكون

له7ماكمثلع اجبرضهااوةقل بعض الكبراء يرعى الحجر فىالطريق عن عينه مية وسنوى عابنيه
ك0

اكد زفكان يكظ
م ععظه بريد برها ففيه دل على ان بام

حسنات القند يمكنامحنجعل:دن:, :والده اذا وجدتالدة ,اقلمؤادبأن يبزها حبق ومننين
ولكن

عم#الم 00 4#

٠

سؤزة الاحقاق

الانسان فكاله فأجد فيه طعكلنفىعدمادالدنيا فيذ هبعنى اموع والعطش والرواليرد
والنوم والنعاس والفترة لوقه ففال سامان انقف معنا اتمردك الى موضعك فقالردتى

بانىالله فقال رده ياصف فرده لمالتقت ففال انظروا كيف استجاب الله دماء الوالدين
تأحذر عقوق' الوالدين رحمكم الله قال الامام السخاوى عن ابن مر رضوالله عنه رفعه
الى سأات الله ان لاشل

0

على حدسه واكن قدصح ان دعاءالوالد على ولدهلا رد

فيجمع نما وجاء رجل الى الى عليه|اسلام إيستشيره فىالغزو فقال الك والدة قال لعم

قال فالزهها فان الحزة نحت قدمها ٠ تجكنله سراى مادراندت ٠ زير قدمات مادراندت »

روزى يكناى خداى مارا ٠ جيزىكه رضاى مادراندت ٠ وءنه الاعائة والتوفيق للخدمة
المرضةبالنفوس الطبة الراضية #والذى* مبتدأ خبره قوله اولئك لاامنرادبه اى بالموصول
انس © قال لوالديه 8عند دعومما له الى الاعان وبدخل قتةكل عند سوء عاق اوالديه
فرالجربه © اف لكما  4كراهيت وننك ملثمارا ٠ وهو صوت إصدر عنالمرء ءندتضحره

وكراهيته واللام ليان الاؤفف هك فى هيث لك اى هذا |!:أفف لكما خادة وقال الراغب
اسل الاءف كملستقذر منوسخوقلاءة ظفر وماخرى محرا ها وال ذلك لكل مستخف
به استقذارا له © أتعداتى » ايا وعدىى دهيدصا ف ان اخر ج  4ابعث مالنقبربءدالموت
© وقد خلت القرون هنقلى  #اى وقد خلت امة بعد اءة من قلى ول معث هنهم احد ولم
يدجع والقرن القوم المةئرزنون فىزهنواحد واؤلو الخى

وهايستغثان ال © ويسساًلاله

ان يغنثه و«وفقه للاعان © ويلك « اى قائلين لوهيللك ومعناه بالفارس.ة واى رانو ه وهو

فىالاصل دعاء عليه بالهلاك اريدبه الث وااتحريض علىالاعان لاحقيةة الهلاك وانتصاءه
على المصدر شعل مقدر عمناه لاهن افظه وهو هنااصادر ااقى لمتستعمل افعالها وقلى هو

«فعول بداى الزمكالله ويلك 8اءن» اصىدقبالبعث والاخراجمنالارض  8انوعدالت ©
اى موعودهوهواابعثاضافهاليه نحقيةالادق و تنبماعلى خطاء فىاسنادالوعد الهما <#ق © كان
ندقص تحنزبيهاللهءنه «فيقول #مكذباليما «9ماهذاكك الذىتسميانه
لامحالقلانالخاف ف الوع

وعدالله  اساطليارالاولين ابا#طياهم ااتى يسطرونما فاىلكبب منغيران يكون لها حقيقة
كحاديث رستم ومهرام واسغنديار طواوائك يهالقائلونهذهالمقالات الباطلة 89الذينحقعامم
القول 6وهو قوله أالىلابايسلاملان جهم منك ومن بعك منهماحمعين كابنى” دنه قوله

تعالى «إفىامم » حال من تجردر فعداد أثم «إقدخلت منقباهم منالن"والانس» بان
للائم علاجنهمميعا اى هموالاثمهق

كانوا خاسرين» قدضيعوا فطرتممالاصادة الخاريةيجرى

8لكل *#
رؤس اهوالهم بانياع الشيطان واماة تعليل للحكم بطريق الاسةئاف الت-قيق و
انير والشر
ادلنقربقين المذكورين 8#درحات ثما تملوا  #صراتب من اجزية ماعملوا «

فن نعت لادرجات ووز ان تكون بانية وما موصولة اومن أجل اعمالهم قا مصدرية
ومنمتعاق وله انكلوالدرجاتعااءة افتىمباسلمثوبة وابرادها هنابطريقالتغاب  2وليوفهم
اعمالهم © وابعطهم اجزيةاعمالهموافية نامة هن وفاه حقه اذا اعطاء اياه واذبا ناما لوم
تح
س
 2بح
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 6#داع زه

الام اعظم لانه تعالى ذ كر الابوين معائم خصالام بالذكر وبين كثرة مشقتها بسبب الولد
زمان حماها ووضعها وارضاعها مجعيع مانكابده فىالناء ذلك قل فىفتح الرحمن عددتءالى

على الابناء منن الامهات وذكر الا*م فى هذء الآيات فادبيع مانت والا'ن فى والدة
جتريلالنية قفوىلهبوالديه ثمذكر اعخمل للام نماوضع لهانمالرضاع الذى عبرعتهبالفصال

فهذ
بناسب ماقال رسولالله صل اللهعليه وسام حين جعل للا”  8ثللاثة ابا للد والرببع
اضرف فلك اذقال
جك  .يارسول الله هن ابر قال امك ثمقالم د نقال  3امك 1

ممنقال ثم امك ثقمال ثمقمانل ثأبماك قالإعض الاولياء وهو ابراهم الأواص قسدسره

كت قى س
ه بىاسراسل قاذا رجلى عاشبنى فحت مه ولتم كانه  00عليهالسلام فقلت

له ب
اقق

٠نانت قالاخوك الخضيرةماتله اريد أناسالك قال سلتقملاتول فىالشافى

قالهو
من الاوناد اىمنالاونادالاربعة الحدوظ بهاملهاتالاديع م ناك أوبواكمالوااشرق

وااغرإقلت؛ اقول فاىمد بن حتبل اماالمسئة قالهورجل صديق قات تقول فبشر
ابن اهارث قال رجل
ل لم
ف

إعده مله يعنى ازيس اومثل اونرود ٠ قتلت فأى وسيلة

رأبتك ق
ال سرلك امك قال الامام اليافى (حدى) انالله سبحدانه أوحى الى سلمان :نداود

علمما| اسلام اناخرج الىساحل الجر تبصير جا فخرج سلمان ومن معه  13الانس
فلما
وصل الى الساحل اانقت يمونثامالا فلم براشنيا فقال لعذؤريت غص فىهذا اليحن 3-

شق بعلم مامحت فيه فخاص ؤ.ه م
 85بود ساعة وقال يانى الله الى ذهيت فىهذا اابحر
كذ
فك قاماصل الى لاه ولاألصرت فنهشأ فقال أعذريت  39عص فىهذا
الحر قلستى إعلم  6قنه فخاض ”ر
مجع لعد ساعة وقال مثل قول الاول االانه فاص
مثل الاول صيتين فقال  10-ان بر <سا وهو وزيرهالذى 5اجاارةه اللهتعاللى فىالقرءان

بقولهحكاية عندقالالذى عنده عام هلنكاتاب الآنىيعام مافىهذ! الببحرطكاءهبشيةمنالكافور
الابيض لها ادبعة ابواب باب هندر وباب من جوه وباب من زبر جد أخضر وباب من

تت ار والابواب كلهامفتحة ولابقطر فنا قطرة“منالماء وهى فى داخل البحرفىمكان

تميق هثلى مسيرة ماغاص ها
في
لعفريت الاول ثلاث مرات فوضعها بينيدى سلمان عليه|أسلام
واذا
ىوسطها شان حسن اأشبات أقى الثان وهو انم يصلى فدخل سامانالقبة وسلمعلى
ذلك ا
لشان وقال له ما ا'زلك فى قعر هذا اللحدر فقال باالله انه كان ابى رحلا مقءدا

وكانت |امى
مياء فأقت فوخد وم ماس.عين ساةفلءا <دمرت وفاة امى قالت الهم اطل حياة
انى ىطاعت
ك فلما حضمرت وفاة انى قالاللهم استعخدم ولدى فمكان لايكورن لاشيطان عليه
سبيلفخرج
ت الى هذا الساحل إعدما دتما فنظرت هذه القبة موضوعة  7-1لانظر
حسما خاء ملك
منالملاشكة فاحتولى القة وانا فا اولاق قعر هذا البحر فال سامان

فنى اى زم
اانن كينتت .هذا الساحل قال فز هنابراهم الخللى عليهالسلام فنظرسلمان

فىااتارعم قاذ
ا له ألقاسةة وارإعمائة سئة وهو ساب ا فيه قل شاكان طعامك رشرايك
فدىا
خل هذا البحر قال يانىاللهلاعن كل  0طيز اخضر فىمنقاره شى“رسن امثلة اسلا
الكان

سورة الاحقاف

 +ها 5#

قال سهل اجعلهم لى خلف صدق ولك عبيدا حمًا وقال ممد ابنعلى لاىمل للشسيطان

والنفس والهوى علهم سببلا وفيه اشارة الى ان صلاحة الا باء تورث صلاحية الابشاء

ا
(قلاكلاشنى ) ١ كثرمفسران برانندكه ابن ايت خاص است بابى بكر الصديق رضىاللّ
عندكه شعن ماه درسكم مادر بوده ودوسال عامشيرخورده وموده سالىلازمت حضرت
سغمير عليةالسلام رسيد وان حيرت سمت ساله بود ودرسفر وحضر رقبق وقرين وى
دود وحون سالمارك ان حضرت رسالبئاه مجهل رسيد شور كدت وصديقسى وهشت
ساله بودبوى اعان اورد حون جهل لالد دم د بأوزعنى الؤأجاب الله تعالى عاءه |

فأعتق تسعةمنالمؤمنين يعذبون فالله منهم بلال الحبشى بن رباح غلاى بود درنى مذحج

مواد ايشان وعاص بن فهيره اقزله“ ازدبود مولد ايشان نولمبرد شيأ مناير الا اعانه الل
عليه ولميكنله ولد الا امنوا حميعا ودخترش ائشه رضىالله علها بشرف فراش حضرت |

أشرف دسل مشرف شد وبسرش عبدالرحمن مسلهان كشت وبسر عبدالرحمن ابو عتيق

عمد نيز مسامان كدت وبدولت خدمت حضرت سغغير سرافرازى يافت ٠ وادرك انو| .

ابوقحافة عمان بن عاص إن مرو بنكعب بن سعد بن تم وامه امالخير سلممى بنت صخر

يبمنرو بنكمب بسنعد رسولاللدعليهالسلام آم
حكد
ليكن
ونابه ول
اذل

منالصحابة رضىالله

عهم ومسى قائل تبزاز أولاد صديق درءالم «هستلد اعلب ايشان بشرئ عام وصلاح اراسته

ك « وانى اهلنمسلمين » الذيناخلصوا
كنىرعنذ
ف انىندتاليك © عمالاترضاه اوعما يشغا
لكانفسهم ف اولئك  #اشارة الى الانسان واجمّع لاالمرادبه الجنس المتصف بالوصفالى
عنه اى اولئك المنعوتون يماذكرمالننءوت الجدلة ا«لذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا ©
هبا
بشا
للاي
عن
هلنطاعات واجبة اوه:دربة فانالمباحات ح
ا

وحفمىةتارلفتوحات وهرحر كتكه

كع بأبدكه بدت قربت >ق تعالى باشد وا كرجه اين حركت در امرى ماح باشد بدت
قربتكن >ق تعالى ازين جهتكه تواعتقاد دارىكهان فباحست واكر ماح  75بوديدان

مشذول بمى شدى بدن نيت دران اممباح مستحق نواب شوى ٠ يغول الفقير عندى وجه
آخر فالابهوهو أن اضافة احسن .مناضافة الصنة الى موصوفها ما فى قوله سبثاتماجماوا
والتقدير اعمالهم الحسنى ولايلزم منه انلابتةيل منهم الاعمال السسنة بل يكون فيه اشارة
الى انكل اتمالهم ا<سن عندالله تعالى بموجب فضله © عواوز عن سبئاتهم  #اى مافعلوا

قلالتوبة ولايعاقون عابا قال امسن هن يعمل سوأعجزبه اما ذلك امرنادالله هوانه واما

مناداد كرامته فانه تجاوز عن سسبئاته ف فىاماباط:ة » اى حال كونهم كاثنين فى عداد ١
تلمظنةمين ملك © وعدالصدق » مصدر موكد خا ان قولهتعالى نتقل ول خاوز
امهانب ا
فلدنيا عالىسنة الرسل فال
وعد هنالله لهم بالتفضل والتجاوز « الذى كانوا بوعدون » ا

الشبخ تحجمالدين قدس سره فتأىويلاته فىالآرة اشارة الى رعاية حق اوالدين على جهة
الاحترام ا عليه لهما من<قالتربية والانعام ليعلم انرعاية<ق اق تال علىجهته التعظم
لما عليهله منحق الردوبة وانعام الوجود اح وأولى وقال لعصهم ذالت الآاية على انحق ١
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اشهر فتّى ستتان لارضاع ويه قال ابو بوسف وعمد وقال ابو حنيفة المراد منهلجلعلى

اليد لوحمل على حلاملبطن كان بان الاقل مع الاكثر انتهى قبل ولعل تعبين أقل مدة
وق ارتياط النسب والرضاع بهما
امل واكثر مدة الرضاع اى فالآ ية لانضاطهما ف
قان هن ولدت لستة اشورمن وقت التؤوج شت نوسلبدها  6وقعفىزمانءلى كرمالله وجهه

فحكم بالولد على ابيه فلو جاءت بولد ل“قال منسة ليلمزم الولدلازوج ويغرق نما ومن
مص دى امسأة فى ائناء خولين منمدة ولادنه تكون المرضعة اماله ويكون زوجها الذى
لنها منه اباله قال فىاقائق الفتوى فىمدة الرضاع على قولهما وفى فتحالرحمن اتنفقالا”كة

على ان هدةالمل ستّةاشور واختلفوا فكى١ثر هدته فقال ابو حنيفة سنتان والمثموور عن
مالك مس سنين وروى عنهاربع و سيمع وعندالشافى واحمد اربع سنين وغالما تسعة شور

اتبى وفىانسان العيون ذكر ازمالكا رضىالله عندمكث فىبطن امه صنتين وكذا الضحاك
بن ماحم التاببى وفى محاضرات السيوطى ان مالكا مكث فى بطن امه ثلاث سنين واخبر
سيدنا مالك ان جارةله ولدت ثلاثة اولاد فىاثنتى عشرةسئة تحمل اربع سئين  9حتى اذا
بلغ اشده  6غاية ذوف اى اخذ ماوصيناء به حتى اذا بلغ وقت اشده بحذف المضاف

وبلوغ الاشدان بكتهل ويستوفى انلاسلذى تستحكم فيهقوته وعقله وبميزه نواسلكهولة
رال
حفتح
ن اشدء كال قوته وعقله ورأهوأقله ثلاث
مال
مابين اسلنشاب واسلنشبخوخة فىق
8بلغ اربعين سنة  6اى نمام اربعين مخذف اللضاف قبل لم
وتلاثون وكاثره اربءون و
سعث ى قل اربعين وهوضء.ف جدا! بدل على ضعئه ان عسى ونحى عامما السلام لما

قل الاربعين كافى>ر العلوم وجوابه انه مناقامة الاكتر الاغاب مقامالكل كافىحواثى
سعدالمةتى قال ابن ا+وزى قوله مامن نى تى' الابعد الاربعين موض_وع لان عسى كئ'
ورفع الىااسماء وهو ابنثلاث وثلاثين س'ةفاتراط الاربعين فى<ق الاندياء ليس باشىنمى
وكذانى' بوسف علهالسلام وهوابن الى عثيرةسنة كا فالتفاسير وقسعلى الددوةالولاية

وقوةالاعان والاسلام © قالرب * #كغتبرورككار من  8اوزعنى »#اىالهمنىوبالفارسة
الهامدءس! وتوفيق خش ٠ واصله الاغساء بالثى“من قولهم فلانموزع بكذا اىمغرىبه
وقالالراغب وحققه اولءنى بذلك والايلاع سخت حريص شدن ٠ اواجءانى بحيث ازع

نفسى عن الكفران اى ١كفها «8أن أشكر »* تاشكر كام  8نعمتك الى انعمت على
وعلى و الدى #هاى نعمة الدين والاسلام فانهاالنعمة الكاداة اوها يعمها وغير ها وجمع بين

شكرى اللعمة عليه وعلى والديه لان النعءة عاهما نة عليه  #وان أعمل صالها
ترضاء » اى تقبله ومى الذرائض اعقس وغيرها من الطاءات والاوين للتفخم والتشكير
وقال بعضهم العملالصاح المقرون بالرضى بذل!انس لله والخروج مماسوى الله الى مشاهدة

الله وفبداشارة الىانه لايمكن لادان يعمل عملا برضىبه ربه الابتوفقه وارشاده  #واصلح
لى فذرى » ذرا الثتى' كثرومنه الذرية لنسل الثقاين كافىالقاموس اى واجعل الصلاح
ظ ساريا فىذرتى راسخا فممولذا استعمل إفى والافهو بتعدى بافسه كافىقوله وأصلحتالهزوجه
قال

ف

نورة بالحختاف

ا

روضه كاز كزاره فى الال ازميان ان جماءت بزمين افتاد وديكران أورار ها كرديد

ورفتند واواز ص'ية <ود بازمائد بإن دةّدار وبدانكه ان سسورى بغاات تنب است تزهءنى
دقق و<قتآءالى راان كات بشدداد ركذف  . 2فالجودية ارك التديير وشهودالتقدر

ظ

ال لشاف الاج شيف تتازيها فى بالحستيددة تدأ لل سيجانه:ان :انان اديائت
الاستقامة ومن اكاب دار المقامة اله ذو :لفضل والعطاء فى الادلى والآ خرة © ود صننا

الاندان  4عهدنا اليه واصصناه بأن سن  8#والديه اانا

فحذف الفعل واقتصر على

المصدر دالا عليه يكحماته امه  #الام باز اء'لاب وى 'والدة الغربية التى ولدته والوالدة
اللعيدة :الىزلوديم يهن ؟دادسه لهذ افبةلق ويام علها السلام فى امنا وان كان يننا وبنها
مت
ح
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وسائط وبعال لكل مكان اصلا لوجود الثى” اوتر بته اواصلا<ه اومبداء ام ك#رها #
حال من فاءل حملته اى حال كونما ذات كره وهواائقة والصعوية بريد حالة ملاقلمل
فىطنها لافى! تدانا فانذلك لابكون فيهمثقهاو حلته حملاذا كرهوكذاقوله «دوضته » |
اى وادنه ف كرها  #وهى شدة الطاق وىالّديث اشتدى ازمة تنقرحى قال عليه السلام |

لامسأة مسماة بازمة <ين اخذها الطلق اى تصبرى يازمة حتى تتفرجى عن قريب بالوضع
كذا فالمقاصد السنة ب وحمله  #اى مدةحه فىاللطن 8#وفصاله  6وهوالفطام اقىطع
الولد عناللين والمراديهالرضاعالام انتهى به فيكون يازا مسلا عنالرضاع النام بعلاقة ان |
احدها بناية الآآخر ومنتهاه م اراد بالامد المدة .من قال
 2لمتكتل بن الفمر و

ا110

دض

اى هالك اذا انوت هدة مره ونظبره التعبير عنالمسافة بالغاية فى قولهم من لابتداء الفاية
والى لاتراءالغاية  ثلاثون شهرا  68نمغىعلما بمقاساة الشدا ندلاجله والشهر هدة معروفة ١

مشهودة باهلال الهلال اواعتيار جزء من النى عثير جزأ من دودران الشمش من تقطة |
الى تلك النقطة سمى بهلشمرنه وهذا دليل على انأقل هدة امل ستّة اشهر لما انه اذاحط |

هنما لافصال <ولان اقوله تعالى <ولين كاملين لمن اراد ان .تالرضاعة ببق لا<مل ذلك |
وبه قال الاطباء وفى الذقه مدة الرضاع ثلائون شهرا عند الى حنيفة وسنتان عند الامامين

وهذا اللاف فى حرءة الرضاع اما استحقاق اجر الرضاع فقدر محولين لهما قوله تعالى |
والوالدات يرضعن اولادهن -ولين كاملين وله قوله تعالى وله وفصاله ثلاثون شهرا ذكر |
شبئين وها امل بوالفصال وضرب لهما مدة ثلدينشرا وك
وانالكحلد

مممابكمالها كلاجل

الم
لغمر
كوب
نلدي
منين
دة' لل انتقصت بالدالى وهو قول عائشة رضىالله عنها الولد لاببتى
فىيبطن امه ١كثر هنستتين ولو سَدرظل منزل والظاهى انها قالته سماعا اللامنقادير لامتدى
الها بالرأى فيتىمدة ؛لفصال على _ظاهىها ويحمل قوله تعالى ,رضعن !ولادهن حولين على
مدةاستحقاق اجرة الرضاع <نى لابجب نفقة الارضاع على الاب يعدا ؤولين وااراد السنة
القم برعل رماافاد يه ربلارية كاقال شورا لالاشسبةرؤقال فىيعين المعاى أقل .مذ الك إستة
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لوه

لشرى وعلى هذا جرى العلماء الهنصون وعبادالل الصاهون © ارالذن
ويكون من أاهل
قالو ربنا الله ثماستقامو  6#اى حمءوا بين التوحيد الذى هوخلاصة العام والاستقامة فىامور
الدبن التى هى منتهى العمل ولثامدلالة على تراخى رنبة العمل واوقف الاهتداء بعهلى
اانوحيد قالابن طاهى استقاهوا على ماس.ءق دنهم منالافرار بالتوحيد فلم روا سواه منعما

ولميشكروا سواه فى حال ولم برجءوا الىغيره وثدتوا معه على مهاج الاستقاءة  فلاخوف

علهم 6همن وق مكروء و9ل#اهم >زنون * من فوات  0والمراد سان دوام ىق ١
الزن اولك الموصوفون باذ كرمن الوصذين ا+ليلين فواداب اه4 21ملازموهاهؤخادبن ْ
صوب ابمعاامل مقدنءاى عزون جزاء
فها » حالمن المستكن ف!ىداب  9جزماءن©
| او يمدنى ماتقدم فان قوله تعالى اولك ادابالة فى معنى جازبنام «و بما كانو يءملون #

| منالمستات العلمية والعملة وفالتأوبلاتالتجمرة يشير الممانهمقالوا رسناالله من بعداستقامة |
الاعان فى قلومم ثماستقاموا #وارحهم على اركان اششريعة وباخلاق شوسهم على اداب

الطرقةإنزكة وباوصاف ١اقلوب على التصفة وبتوجه الارواح على!!<:لية بالتخلق باخلاق
الحق ذه الورسناللهباشتقامة الاعان لماستةاهواباانؤوس علىاداء الاركان وبالقاوبٍ عاللىاسّان ١

ا الاحسان وبالا<فاء عاللىعان وبالق تعالى على
والارواح ع لى
بوالاسرار على الءرفان ب

الفناء من انانيتهم والبقاء عهوبته فلاخوف علهم بالانقطاع ولاعم بحزنون على مافات لهم |

ن حظالدارين اواك ادا جئةالوددة باقين فاهمانين منالاشنة جزاء ما كا'و يعملون
تاتشد » بى عل مدعى
اقلالش.خ اسفافع )اكغلة علعابل
 :ستقامة الاحمال مع الاقوال (

ادت نيابى مكر زاستقامت ٠قال بعض الكبار كلاقرب
كعر)
وكذانى ٠وقال بعضهم (
العسد من الكمال اشتد عليه ااتكليف وعادت عليهالبركات بالتعريف حىيتستغفر لهالاملاك
والاوراق فىاشجارها

ذ<اشف
رها
قلو
| والافلاك وااسموات والارضون واخ:انفى حارها وا
ولذلك قل ويل لاحاهل انغ ستعلم مىة وويل لاعالم انل يعمل الفا قال عليهالسلام فرض

على قبامالالى ولم بذرض علكم ففيه تشديد الطاعة عليه منحيث ١كايته فلايد هنالعبودية

كرفت |الكراترا كود بيشت <واع الاذَ
والاستقامة علنها»» :إنزابؤة عن شاناة قد بس
 ١وأوكيكاهمان] 2 :ماقت افا

عت! نصصرك
ك 3دنه زدكم عات اختار كن زيراكه ش

 ١توافتت اوماؤا ططق اوخل,تجلاله .وهنا نيت تودوقتان هذا ,كرجه بكرامت بنود..روا

 .باشدكه كينكاءمك ركردد وكزارد قاو غائهومكراست مودى عليهالسلام بجنوزنديك

حشر عةاباللام امد دوبار بروى اعتراضتكوداءي ادل بحوك ا وترغلام ديك رءازلتجهات

| شكدتن كثتىحون تصيب ود درميان نود خضر صبر ميكرد امادر سوم حالت جون |
نصب <ود سدا الادكة لطر لذت عليه اجرا خضر كدت مارابا توروى ديت عايد

| هذا فراق بى وبذك سرناحذ دكنكه حيزى ازاغمساض ناسالى وزينتدما باعادت اميخته
1

حنى از ابدال

ا

وعدي

وتايشان معن غئارى سيزه وخرم افتاد وحشمة

 ١افوشاق  54يشان ار الإمخاطز كتتنيع :وفنا إكنناكه اذاق توج انعسي سازدوددان

ع

ع5

سورة الاحقاف

تت

سس

سكو

فهمه ذان ذلك مانلءض»ضلالة والهالة بل.شنى ان يطلب الاهتداء منالهادى ويحد فبه
قال باعلضكبار قولهم لوكان خيرا ماسبقونا اليه نوع هن أنواع مكرالنفس ابتوهم براءة
ذمتها هن انكارالحق والعَادى فىالباطل واذا لممتدوا عالبس من مشاربهم وماهم من أهل

ٍ

ذوقالاعان باإقرءان والاواهب الربانية فسيةولون هذا افك قديم وعن بعض الفقهاء انه

قال لوعايذت#غارق:ظادة إعلن :مد" احد .لقلت :انه ط ساد فىدماتى فانظر ماأكتف
حاب هذا وما اشدانكاره وجهله ( قال المولى الخامى ) كلىكهكهلريم ازدرخت طور

شكفت ٠ توقع ازخس وخاشاك ميكنى حاشاك ٠ وقال ٠ مسكين فمقييهكند انكار حسن

دوست باوبكوكه ديد جائرا جل ىكند «وومنقبلهه اىمن قبل القرءان وهوخبرلقوله تعالى |
© كتاب موسى» ردلقواهم هذا افكقدموابطالله فانكونه مصدقا لكتابٍ موسى مقرر |
منألهعلام |
لمقيته قطعا إمنىكيف يصح هذالقول مهم وقدساموا لاهل كتاب موسىانهم ا
وجءلوهم حكما يرجءون لقواهم فىهذا الى وهذا القرءان مصدقله اوله واسائرالكتب
الالهية  8اماما  #حال هكنتاب مومى اى اماما شتدىبه فىدينالله #ورحة» امن
به وعمل يموجه ف وهذا  #الذى دولون فى حته ماّولون ك©تابٍ  #عاظلمشان

© مصدق » #اى لكتابمومى الذى هو امام ورحمةاوما بينيديه نمحميعالكتب الالهية
© اسانا ع سا »#حال من ضمير كتاب فىمصدق اى ملفوظا به عللسىان العرب لكون

القوم عربا  نذرالذين ظلموا  #متعلق بمصدق وفيه ضميرالكتاب اواللّ اوالرسول
©بشرى للمحسنين * فى حبزاانصب عطفا على محل اينذر لانه مفعولله اى للانذار
و
والتدشير ومنالظالمين الهود وااصارى فانم قالوا عبر ان الله والمسيح ابن الله وغيروا

ذكر مد صلى الله عليه وسام واعمته افلىتوراة والاتجيل وحرفوا الكلم عن مواضعه
فكان عليهااسلام نذيرا لهم وبشيرا للذين امنوا مجميعالاندياء والكتب المأزلة وهدوا الى
الصراط المستقيم وندتوا على الدينالقويم امالانذار فالنار وبالفراق الا.دى واماالتشير
فنانة وبالوصل السرمدى ولذا قال لامحسنين فانالا<-سان عادةالله بطريق المشاهدة

واذا حصل الشهود <صل الوصل وبالعكس نسألالله هفضنله ٠ يورا از صالمان برادرى
ورقات كي بود اورا درخواب ديد و رسدكه حق تعالى بأنوحه كت

أورده ات مذورمدى اغا ونكاح 0 5

صادر هت

ازين قعنى  35سم ديدار بروردار

ديناى :يابنكةفت اق كنى كه.اننا اوزا نعتاخته است:اخا ادام يدان عزنز دون أ
سنني رتوميعنةخوك رجطواا مئة اوناص +الكت كرا بقدسن لبود الالهتن» امط |
اج
جر اااي تككىى» تخرافك را لإازسكسظي بلجل ومنو لخدطلق]د كو ترات رمشداريكة يكو |
ؤذانازطزيق كشنت وشبوف .:اله ازطلويق دالال :اأهل انظرّحق :تعالى .ا شناخت وبعدازان
غقالمو ركازدهات شهها رشقت ول خاف|متكافته اكهتأمنن يصحت #شتخ زنابلدين
كلالهكه از مشا لخشيراز است ترسيدم ازرفض نرسم ونا بصحبت خواجه علاءالدين عطار

نببوستم خدايرا نشناختم فعلى العاقل ان جتهد فى طريق اق حى يستعد بسعادة الشهود |

الجزءالنادس والعشرون
ع١ 8غ »#
وسولاله فقالوا :شنزما.وابن شباناوانبقصوه ,قالشداخ "كت اخافلا سوال انلواتحذروال/شد
بانبى وقاص رضىالله عذه ماسمءت رسول الله عليهالسلام بول لحاد يثى على الارض
لنانهلة الالعبدالله بن سلام وفيه تزل وشود شاهد ا وقال مسروق رضوالله عنه
اهم
ان

والله مائزلت فعبدالته بن سلام فان ال حم 'زات بمكة وانما أسلم عبدالله بالمديئة وأجاب
مابوسزنا
اللكلئ) ينالآ ية تمدلتة ورانكانة ”الور د إمكييفو صوق ل4تيؤزؤع كلها لعريرلاا

الله عليهالسلام وفالآية اشارةالىا لنوافيلقعام وهوااتوفيق الىالايمان بالله وبرسوله وماجاءيه
واماالتوفيق اخاص فهواانوفق الىااعمل بالعلمالمشروع الذى نديك الشارع الى الاشتغال

بخصيلهسواء اكلانعمل فرضا امتطوعا وغاية!العمل والماهدات والريات تصفية القلبوالتخلق

بالاخلاق الالهية والوصول الى العلوم الذوقبة فالايمان بالله وبالانياء والاولياء أاصللاصول

ظ
ظيحرم بر كتهمقالابوتراب اانعذشى قدس سيره اذا أاف القلب الاعراض عالنلدكبته

كا ان الاتكار والاستكار سدبالرمان والخذلان فان أفل عقوية الاتكر على!اساكين ان

الوقيءة

ْ ء حون دا خجواهدكه رده كسدرد  +مياش ابدار الطافة باكان برد ء وقال الشيخ

سقرده
سان
سكرم
العارف شاه شجاع !ل

ماتفيد متعيد ب كأبرمناديب الىأولياءاللةتءالى لان

| محنة اولباءالله ذايل على حبةأللهوالله عادى يهينشاء الى مقام المحة والرذى ولاجدى الظالمين

المعائدينلانهم من اهسلسوء الفضاء  وقال الذينكفروك اىكفارمكة منكال استكيارهم
ف لاذين امنوا يه اى لاجلهم فليس الكلام على المواجهة والاطاب حي َال ماسبةونا
ف لوكان » اى ماحاءيه ععلدهالسلام من!افرءان والدين ف خيرا  #حتا © ماسقونا
اليه » فان معالى الامور لابنالها ابدى الارذال وهم سسقاط عامتهم فقراء وموالى ورعاة
وبالفارسية «يشى نكر فتدئى! لزماومشارعت تكودندىإسوى :أندن)ادالى بقائلوفقرواء
ناس بلك مادران سايق بودكى حهرسة ماازان .بزركترو بزرى وشهرت مابيشتراء قالوه

| زعمامتهم انالرياسة الديثة مما ينال بأسباب دنوية وزل عنهم انما منوطة بكمالات 'فسالية
وملكات روحاءة مناها الاعراض عن زخارالدفنيا الدئرة والاقال علىالآ خرة باإلكلة
وان من فازما فقدحازها ذا فيرها ومن حرمها ثاله مها خمنلاق ٠ اشلوفلقيرالاولى

فىمثل هذا المقام ان هَال ان الريا-ة الديزة فضلالله تعالىيؤه هن بشاء بغير علل .واشنان
فانالقابلية ايضا اعطاء املنله تعالى ف واذ لي,متدوا به »#ظرف لذوف يدل عليه ماقيله

ويترتب عايه مابعده لالقوله فسيةولون فانه الاستقال واذللمغى اى واذ متدوا بالقرءان
كا اعتدى #أهل الابمان قلوا ماقلوا م فسيقولون * #غيرمكتفين بنى خيربته  9هذا »#
ااقرء ان ب افك قد  #كا قالوا اساطير الاواين وبالفارسية ابندروغ كهنه است يدءنى
بيشينيان نب« سثل ائن .فته انداامنفقداء مجهلوزا للك ,الْقرادآن:1وعاوو لان باالناس:ااعداة

| ماجهلوا ٠ نوز ةران اى.بسر ظاهى هين ٠ ديو اردامنبيند جزكه طين .٠ ظاهى قران
حو شخص أداقياكا .كه هوشش

ظداهص

وحااش <فاسدت  .وهن كان مس رضا م الفم

ععداماء النلاال؛ علا فلاادنى لا<د ان ستيان و

هناق اذا لعتك .عقله به وم يدركه
فهمه

شورة الاحقاف

ع #وذ نه

لوقلاراتم اخبرونىاماالقوم #8نكان يما بوحى الىمنلقراءن افلىلة,مة طمنعزدالله:6
لاسرا ولامفترى كانزعمون وفى كف الاسرار ان هنالاس دثشك كول شءرب واوكنا
كارهين لوهناك ليس بشك بل هما من صلات الكلام  #وكذرتمبه » اى والال انكم
قد كفرتمبه فهو حال باضار قدمنالضمير فاىبر وسط .بين اجزاءالشرط مسارعة الى

التسجل علمم بالكذر ويجوز أيكنون عطفا على كن كافى قوله تعالى قل ارأيتم اكانن
عهنندالله ثمكفرتم بهلكن لاعلى ان نظمه فىسلك الشعرط المتردد بين الوقوع وعدمه
عندهم باعتيار حاله فىنفس-ه بل باعتبار حال المعطوف ءايه عندهم فان كفر هم به متحقق
عندهم ايضا واما ترددهم فىانذلك كفر با عندلله ام لاوكذا الخال فى قوله تعالى وشهد

شاهد من بنى اسراشيل وماإعده منالفدلين فانالكل امور متحققة عندهم و اما ترودهم |
انها شهادة واعان عا عندالله و استكرار منهم ام لا و وان شاعنا * عظيم الشان  2ما

جىاسرائيل  #الواقفين على شؤونالله واسرار الوجى ما اوتوا من!اتوراة ع8لى مله #
اى مل القرءان من المعانى المنطوية فالىنوراة المطساقة اافى القرءان منالتو<ند والوعد

والوعيد وغيرذلك فانهاعين مافيه فى١آتيقة كايعرب عنه قوله تعالى وانهانى زبرالاواين وقبل
8امن 
الثل دلة يعنى عليه اى وشهد شاهد على انه منعندالله فآ
سارع فىالاءان بالقرءان لما علم انه من جنس الوح

الفاء للدلالة على انه

الناطق بالق ولدس من كلام البشر

« واستكيرتم  6عطف على شهد شاهد وجواب الشرط محذوف والدنى !<برونى انكان

من عندالله وشهد على ذلك أعامبىانسرائيل فاهن به منغيرتلعثم واستكيرتم عنالايمان به
بعد هذه المرتية مناضل منكم بشريئة قوله تعالى قل ارأتم انكان من عندالل ثمكفرتم
بدمن اضل ممن هوف شُماق بعيد  8ان الله لايدىالقوم الظالمين  64الذين يضعون الححد
والانكار موضع الاقرار والتسلم وصفهم بالظلم للاشعار بعلية الحكم فان تركه تعالى
لهدايهم لظلمهم وعنادهم بعد وضووح البرهان وه اشارة الى انه لاعذرلهم حال اذعتد

وجودااشاهد على حقية الدعوى ترطل الخصومة وذلك الشاهد فىالاية عدالله ابن سلام

بنالخارث حبر أهل التوراة وكان اسمه الخصين فمماء رسولالله عبداللةرضىاللهءنه لاسمع
مقدم رسولالله صلالله عليه وسام المديئة أاء فنظر الى وجهه الكريم فعام انه ليس
بوجه كذابٍ وتأمله فتحقق اله النى المنتظر فقال له انى اسألك عن ثلاث لالعل.هن الانى
آل ولة! راط االضاعة ركمااول لما تكله اهل المنة والولد يمزع الى أسه او الى امه فقال

عللهاءلام أما اول اشراط الساعة فنار #شسرهم من المشرقالى المغرب واما اول طعام
ازعته
أهل راعنَةزذوزياةة كيد وات“ وأا الؤآلدذان |سبق ماالراجل إنزغهيؤان تت قرناء المرآء ت
فقال اشهد أنك رسولالله حقا فقام ثم قال يارسولاللهان المودقوم بهت فانعلموا باسلائى

قبل ان تسألهم عفى.بتونى عندكغاءالهود وهم <مّسون فقال لهم الننى عليه السلام اىرجل
عبدالل فيكم قلوا خيرنا وابن خيرنا وسيدناوابنسيدنا وأعلمنا وابناعلمنا قالادأتم ان أسر
عداللهقالوااعاذه الله منذلك فجرالهم عردالله فقال اشهدان لاالدالا اللهواشمودان خمدا

الجزءالسادس والمشرون
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تنه
ماسيقع فىالآ خرة فان العلم بذلك هن وظائف النوة وقدوردهه الوحى الناطق بتفاصيل
ماعل بالانرين هذا وقد روى عن الكلى انالنى عليه السلام رأى فالمثام انه بماجر الى
ارض ذات نحل وشجر فأخبر أدابه خسوا انه وحى اوحى اليه فاستشيروا ٠ سعديا حب
ماشاء اله فام بروا شيا ماقال لهم فقالوا له عليه السلام وقد روا هن اذية المشركين حقى
متى تكون علىهذا فقال عالليسهلام انها رؤيار ان
اهالكاب
برى
شر ويلأتى وحى نالل
قزل قوله وماادرى مباعل بىولابكم اى أَتؤْرك بمكة ام اؤعس بالخروج الى ما رأينها

فالمنام ٠ يدول الفقيرو علىهذا المزم انيكون الخطاب فىبكم للمؤمنين وهويعيد لا دل عليه
ماقل الآية ومابعدها من الةالالكفار وقالاابة الغاوام الل فلتاه أهل الفدر واابدع حدث

قالوا ايلام ابرايا قبح فىالعقل فيلجاوز لانه لولم جر ذلك لكان يدول أعظم البرايا أعلم
قطعا الى رسو لالله معصوم فلا محالة يرغف
لى ولكنه قال وماادرى ماشعل فى ولابكم ليعام

انالامص اميه واكم حكمه له ان شعل بعناده مايريد ولايسأل عما بفعل وفى عين المعاق
وحميقة الآية 2

من عام الغءيب ( قالالمولى الخامى ) اى دل ا

فضولى وبوالعجى 0

ازءن جه نشان عافبت ى طلى ٠ سركوشته بود خواء ولى خواء نى ٠ در وادئ” ماادرى
ماشعل بى © ان انع الا مابوح الى  6اى ما أفمل الا اتباع مانوحى الى علىهعنى قصر
اقعاله عليه الس_للام على انباع الوجى لاقدمر اتراعه على الوحى  5هوالمت_ارع الى الافهام
وحو ح<واب عن اقتراحهم الاخبار حمالم 00

النه من اإغبوب وقيل عن اسع دال المسلمين

ان خاصوا هن اذية المثير ذبن والاول هو الاوؤق لقوله تعالى  2وما انا الاندير « الذرك

عقابالله <سما بوحىالى  9مبين  #بينالانذار لك بالمعدزات الاهية ففيه انه عايهالسلام
ا ابطق م.لغا 0

اليه فن|إهدايه 0

واكنالله مودى هن لشاء وان عام الغنوب بالذات

| مختص باللهتءالى واما اخار الاساء والاولياء علهماللام فواسطة الوحى والالهام وتعام الله
| سعدانه وهن «ذ!ا القسل !-خاره عليه السلام عن اشراط الساعة ومايظهرى اخر الزمان من
عاءة البدع والهوى واخاره عن حال بعض الناس كم قال عليه السلام ان اول هن بدخل

مق اهذاءالبات وجل هن أغلن النة فدخل عبد الله بن سسلام فقام الله ناس ءن اصاب
رسول الله فاخبروه بذلك وقلوا لواخيرتنا بأوثق تملك الذى ترجو به فقال الى ضعييف
| وان اولق ماارجويه سسلاءة الصدر وترك مالايئنى وعن سيد الطاشة انيد اليغدادى

| قدسسسرء قاللى خالىالسرىالسةطى تكام عاللىناس اىعظهم وكنت انمفمسى فىاستحقاق
ذاك فرأءت النى عليه السلام فىااثام وكان لاة المعة فقال تكلم عاللىناس فانابت وأ نيت
| بابخالى فقال لماصدقا <تى قيللك اى هنجانبالردول عليهالسلام فقعدت ءنغد للناس
فقعد علىغلام نصرانى متذكرا اى فوصودة مجهولة وقال اما الش.خ مامعنى قوله صلى الله

| عليه وسام انقوا فراءة المؤمن فانه بنظر باولرله قال فأطرقت رأسى وفعت فقات اسام
| تقد حان وقت اسلامك فا-ام الغلام فهذًا اما وقع بتعريف الله تعالى اى لاشلى والطتيد
قل
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.ن-وءالقضاء قالالاستاذ ابوالقاسمالنيد قدسسره ااتصديق بعامنا هذا ولاية يمنى الولاية
الصغرى داولنكيرى والعحب هنالكفار كفروا بإيات الله مع وضوح برهانها فكيف
يؤمئون يغيرها ٠ن اثاز الاولاء  9اذا كان هنالله تعالى توفيق خاص صل الزام4

نلى سامان الداداتى قدس.مره انه قال اختافتالى مجاسبعض القصاص فكألثارمه
ا
ب فلاقت لمق فىقاى مادثى” فعدت ناما فسمعتكلامه فبفىقلى اأركلامه فىالطريق

ثم ذهب ثم عدت ثالنا فبتى اثركلامه فىقلى حتى رجعت الىهنزلى فكمرت آلات الخالفة
وازمتااطريق ولماحكى هذه المكاة لاشيخ العارى الواعظ حى بنمءاذالرازى قدسسره
قال عصفور ادطاد كركا يعنى بالعصفور :القاص وبالكركى اباسليان الداراتى فاب الموعظة

مفتوح اكلاحد لكن لايدخل بالقبول الا رهحمنهالله تعالى وأعظمالمواءظ مواءظاافرءإن
ق(الالمولى الجائى ) حق ازان حل خوائد قراترا ٠ تاتكيرى بان حاترا ٠ بدراى
ركام كران كر عرورك إمتكا عم بالا ظ قرل ماكنت بدعا »نالرسل » البدع_الكمة
لبي وهو مالناشياء مالم بر مله كانوا شَترحون عليه لى الله عليه و م اياتيحسة

ويسألونه عنالمغببات عنادا ومكبرة فاص علياهلسلام بانيهول لهم ماكتت بدعا نمالرسل
الىست باولص سل .ارسل الاىليشر فانهتعالى قدبعث قلى كثيرا و نالرسل وكاهم قداتفقوا ١
على دعوة عدادالله الىتو<يده وطاعتة ولت داعنا الى غير مابدعون الله بل ادعو الىالله
بالاخلاص فىااتوحيد والصدق فى العبودية ولعت الى مكارم الاخلاق ولدت قادرا على

مالم هَدروا عليه حتى ١كم بكل مالقترحونه واخبركم بكل مأالون عنه املنغيوب فان /

قهبنلى هنالرسل ماكانوا يتأون الا علىاناعماللهنهالآ ياتولاتخبرون قومهم الابمااوجى
الهم فكيف اشكوون ان

دعوتكم الى مادعا الله دن قبلى دن الا داء وكف 'شرحون

رى مابفعل فى ولابكم يهماالادلى نافة ولا تأ كدلها |
9ودما
يلنمه اللهاياى أ
على ها
والثانية استفهاهية مرفوءة بالاداء خيرها شعل وجوز ان تكون الثاءة موصولة منصوبة

بأدرى والاستفهامية اقضى لق مقام التبرى هن الدراية والمعنى وما أعلماى شى” يصببنا فيا
يستقلى مالنزمان والى م يصير أمصرى وامسكفىالدئيا فانه قدكانفىالا سياء ن٠سمسممنالحن
أانواعالفكن وكذلكالامهوم من أهلك
وهم دن عمتحن بالهوحرة ٠ نالوطن ومهم «ن لى ب

بالخدف وهنهم «نكان هلا كباهلقذف وكذا بالمسخ وبالرمحوبالصيحة وبالغرق وبغير ذلك
نالغالي المنصور مه وهم
فى عليه السلام علم ماإشعل به وم ههنذه الوجوه وعام هو

تفمهعالله بوحه اليه عاقبة امس ,وأمسهم فأصء بالهجرة ووعده العصمة منالاس وأمه
بالمهاد واخبر أنه يظهر دينه على الا“ديان كلهاويسلط على اعداله ويستأصلهم وقبل يجوز
أن يكون المنى ىالدراية المفصلة اى وأمدارى مابغعل بوىلابكم فى الدارين على التفصيل
اذلا عام لى بالغبب كان الاحمال معلوما فان جندالله همالغالبون وانهصير الابراد الى النعم

ومصير الكفار الىالجحم وقالامولى ابوالسعود رحمهالله والاظهر الاوفق لماذ كرمنسبب

النزول ان ماعبارة عمالس فعىلمه منوظائف النبوة هناأوادث والواقعات الدنيونة دون

الجزءالسادس والشرون
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ار فانها تننقاب عسلا .عند الوصول الى الخلقوم اى بالنسدة الامنكان قادرا عالىاستحالة
باقدارات تعالىلكن يعدامثال عذاهن احوالالضعقاء نداولاقوياء نهالكمل فانهم لاشعلون
#ماممىعلى الكفار هقاياتنا حال
مايخالف طواهى! لشرجعدا نسالاللهالعصمة هؤواذاتنل عا
حنلال وحرام وحشر ونشروغيرها ( وقال
كينا  2بينات  4واكداتالدلالة عملدلىولانها ه

الكاشفى) درحالقكه باشد ظدالهائلاتجاران لقال الذينكفروالاحق ىالاجلهو شأ»و وز
ان يكونالمعنى كفروا به والتعدية باللام منحمل النقيض على الاقيض فان الاعان بتعدى
بهاكافىقوله امتتمله وغيره وهو عبارة عنالآيات المتلوة وضع موضع ضميرها ننصيصا على
| حقيتها ووجوبالابمان با كاوضع الموصول موضع ضميرالمثلو عاهم تسجيلا بكمالالكفر
والغلالة ف لماجاءعم » اى فىاول ماجاءهم منغير تدبر وتأمل هو هذا سحر مين »
| اىظاهن كونه سحرا وباطلا لاحقيقةله واذا جعلوه سحرا فاقتدكروا مانطقبه منالبعث
والمساب واطزاء وصاروا اكفر هناخير اى اجهل لان الكفر هنالخهل والعيان الله
«ام شولون افتراء » بل أشولون افترى ممد القرءان اى اختلقه وأضافه الىاللهكذبا

| فقولهم هذاءتكروحلتعجب فانالقرءآن كلام «حجز خارج عن

<يزقدرةالبشر فكيف

بقوله

| علهاللاموشتريه ٠ واعاان كلاءنالسحروالافتراءكفر لكنالافتراء علىاللهأشنععادر

© قل ان افتريته  ©:على اافرض وااتقدير © فلاملكون لنىالل شيأ 6اى فلاهدرون |
| ان تدفءوا عنى من عذابٍ الله شيا اذلاريت فى ان الله تعالى يعاقنى حينئذ فكيف أفترى
علىالله كذبا واعرض نفسى لاءقوبةالتى لاخلاصءنها وهو تالى  2الم >اتفيضونفيه ©
| :قال أفاضوا فالحديت اذ! خاضوا فه وشرعُوا اى وضوان' فقذاح القرءان وطءن آانه |
©نى به اىالله والباء صلة « شهدا ببنى ويينكم »#
| وتسميتسيحرا ثارة وفرية اخرى ك
حيث يشمدلى بالصدق والبلاغ وعلكم بالكذب والأحود وهو وعد بجزاء افاضتمم |

| ف وهو الغغور الرحم
» وَ#غْدَ بالفرّان والرحمة ان اناب اهن واشعاد بحم الله علوم ظ
:رهم وفنه اشارة إلى انالذين عموا عنرؤية اق ودموا عنما عاق رموا
مع عظم ج

ورثة الرس-ل بالسحر وكلامهم الاقتاء وخاضوا فم ولماكان شاهد الخال الكل حازى

الصادق فىالدننا والآ خرة بالمزيد والكاذببالخذلان وااعذاب الشديد ٠ ابويزيد بطاىرا
بعىاكدوك كليد بشت كلةلاله الاالله استكفت بلى وليكن
قدس سرء ترسبدندكه قو
كاد فى ديدان در باز تكشائد ودندان اوحهار حيرست زبان از دروغ ومتان وعدت

دور ودل ازمكر وخيانت صافى وسّكم از حرام وشهت خالى وعمل ازهوا وبدعت باك ٠
فظهر انه لابد هنتطهير الظاهى والباطن هنالاجاس والارجاس يتابعة ماحاء به خايلرئاس
فأتا شترقااسحر والكراهة مذ هالمتائعة كاقالوا ناالسحر يظهر علىايدى الفساق والزنادقة
والكفار الذينهم على غايلارلنزام بالاحكام الشمرعية ومتابعة السنة فاما الاولاء فاهلمذين
بلغوا فىمتائعة السنة واحكام الشسريعة واداما الدرجة العاءا قالالشيوخ قدسالله استرارهم

اقل عقوبة المتكر على الاين انبحرم بركتهم وقالوا ويخثى عليه سوءالخاعة نعوذ بالله
من
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باعتبار لفظها هوغافلون  4لكومهم جماءات لايمقلون فكيف يستجيبون وعلى دير كون |
معيودهم احماءكالملا كةوتوم فهم عباد مسخرون مدوغلون باحوالهم وضمائر العقلاء

لاجرا همالاصتام تحزى العقلاء ووصفها بما ذكر هن ترك الا-تحابة والغفلة ظميعلور
حالها لهكم مها ويعندما ٠ فهر كبىك حشمة ل حنات ب
+كذارد ور وهد بسوى 0
طليات  2واذا حثمر الاس

عَند قيام القيامة والحشر انمعكاىْالقادوس قال الراغعب

الحشر اخراج اماعة عن مقرهم وازعاجهم عنه الى الحرب وغيرها ولاشّال الا فىالماعة |
وسمى القياءة نومالحشيرسكحاى بو مالبعث وهومالنششر

كانوا 3ي4داى الاصتام 88لهم ©#اى |

لعابدعم و اعداء  0إغمروم ولا سقعو6م م خللاف امه كان عى برديد بديشان ازشقاعت

ومدد كارى و وكانوا 6ه اى الاصنام #3لعباد مم « أى يعيادة مم ب كافرين  6اى

ناةمرم ,واتقول |
مكذيين بلسان ,الخال اؤااقال علىمابروى انهتعالى بى الاس نامحورو أيهحب
اعم اعما عدوا فى الحقيقة اهو اع.م رمك الايد بالاشمرالك قال يه نظير ماأهدم ق .ونس

وقال شر ةو همما كاتم ايانا تعبدون وفالاية اثسارة الى النشور عننوم الغفلة فانه عنده
يظهران جمييع ماسوى الله اعداء كا قال ابراهم الخايل عليه السلام فانهم عدولى الارب
|لءالمين وقال الى بررى مما رتشكون » قاس تكه ابويزيد بطاءى قدس سيره درراه حج
شترى داشت زاد وذخيرهٌ خودرا وازان عديلان <ودرا بترجانهاده بودكن ىكفت خاره
تماش موعزل ابا سمارست وابن بظلفى عمست #بايزائي محو قاين اشحمق ولعيو قت إن
كراتت ناوكك
جواعرد وزدارهدة ربراشترسيت فروانكرنا باره..ج كت اشترخليت دترو

فت لبان الويعيم
كان
كذار يشت اشتر .بر ترديد واورا ازكرانى هيج حون دجمع
ادس ترك عتيء رك عفيت كال خدرند افيا باندادم زبان ملامت دراز كنيد
ا
اا
ت
ا
ا
ت
ة
--

وا بقار | مكشو ف كردا" طاقت بداريد باشما حه بايد"ر>ديس حون رفت وعد نهزيارت ا

كرد امرش امدكه عدم مادر بكاثزتن بايد باحماعتى روى به بسطام نهاد خبردر شهر |
قاد همه أغل بسعلام تابد ووجابى استفال إوشدند جون زديك اورسيدند شيخ قرصى
رااز اجن كت
شيخ احان كدت

وشهر رههان وود مُوردن يستاد حمله ان بديدند ازوى بر كثدتند
نديديدكه عسمله“ از شمريعت كار لدم همه خاقصىا كرد ين -سول

الفقير كان صراد” الى يبزد

يرا !امن حى_لايث_-ذلوه:عنالله تعالى اذكل مايشغل الساللاك

عن الله فهو عدر لف لايدون اجتااب العدو بأىوحه كان ٠ن وجوه اليل كيل الافطار

هىار رهضان و-سيلة :لهذا المقصد فان قات ايفين حازله هلك <رمة الشهر عا وقعله ع
ف
لادطار فى تماره قلتله وحهان الاول انه لم جد عند ملاقاعم مايدفعهم عنه سوى

هذه

الحملة فافطر وكفر محصيلا للام العظم الذى هوالقبول عندالله والانس معه علىالدوام
على انه ازكان هس_افر! لا كذارة عليه اذهو صرخص ف لافطار وبعضم فىمثل هذا المقام
اربَكِب راض ]بعيناعنذ العادةزاوهلاو جنا دعانلإمكان لاءه سان يكونظاهى| اشرع حفوظا
ذكان قادراعلىالاء .اموافلناءماهو حالامللاهيةو نظيرء شرب
يطرةص'رة
ةهأف
حنى'ن
الثا
و اوج:ل ا
( دعاولبيان

٠

امن ©

الجزء|اسادس و[امشرون
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|كد رثا نكركا بن عقانه والالليو نجلل إلائة مادعا

وكفروتانزة اموارت اانه

لس واتكافى حواسثعىدىالمفتى © انتوقبكتاب»
والتقدبرا لهمشراكلفاىرضاملهم شركافى
الل تبكيت لهم بتعجيزهم عنالاتيان بسند نقلى يمد شكيتهم باتعحديز عنالانيان سند
عقلى والباء اتعدية اى اتتونى بكتاب الهىكان « منقبل هذا اى الك_:اب اى
القرء'ن الناطق بالتوحيد وانطال الشرك دال على كىةا يعنى ان جع لكب السماوية
| ناطقة عمل مانطق به القرءان ! 0و أنارة  0علم د اى شه 2
من علهوالادلين ساهدة باستحةاقهم لادبادة  .نقولهم لمك

هن عام شرت عليكم

الناقة على اثارة قن

ا اى على هه ٍِ| وشحم كانت مدا من  3وو شعدم ذاهب  8ب

م وشعدم

هوان كلتم صادقن 4

| ففدعوا ؟فانمها لاتكاد تصح مالم سم علها إرهان عقلى او شلى وحيث لمهمعلها 2
ٌ

مهما وقدقادهت  63خلاوها ادلةا لعقل وا انقل سين بطلاما  +واد

| سكانشرا

الارة

انو ملك اورا يارق *

خلقش  11كلل مالك 8 :

 8ست

دعو ى كند

جز هالكى ٠ وفيه اشارة الى انكل مايعيد مندو الله ٠نالهوى وااشيطان وعيرها لاهدر

ا

هلها ا

!عام فان عا

اقامها للحق وان ا

أ من المعةول والمئثقول و >وزها ل

ازاعها لاناطل ولس

لعبسادة غيرالله دال

هناولى الهى والمكاشفة ومنكة اشق العلماء من اهل

الظاهى والباطن على وجوب الاخلاص <ىى الوا الرغية فىالاعان والطاعة لطلب الثواب
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القاب فردالقول فيه ردلانص حقيقة وفىآخر فتاوىالظهيرية سل اشيخالامام|بوبكر عمد
بنالفضلعمن دول انالااحافالنار ولاارجو الْنة واما احافالله وارجوهفقالقوله لااخاف
النار ولاارجوا لْنة غاط فانالله تعالى خوف عادمبالنار وله تعالى فانمّواانار التى اعدت

للكافر.نوهن قبلله مخمفاخو فك اللهفقاللااخاف ردالذلككفراتهى ٠ لقاولفقير صرح
ولكهان ماده
العلماء بانالايمازمناجل <وفالار ورجاءالئة لايصح لانه امانعيرخفاالص ل

هن أفىالأوف والرجاء اناعاتى ليس بمنىعلهما لميكاقر بلاصاب حقيقة الايمان علىانالمراد
امننقاءا انارفىاقيقة اتقاءاللهتعالى فانالله هوالذى يدذله النار يمقتضى وعبده على دير '
عصاتة فيؤول المعنى فالآاية الى قولنا فاتقوا الله ولاتعصوه حتى لابدخلكمالنار ثمر
ظاه النص 2

اذا هدر على الخروج عن عهد نه تقأكيل مطابق للشر ع ودن! كيرالذ نوي

ان ول الرجل لاخيه اتقاللهفقول فىجوا به علدك نفسك اىالزمنفك وانتتأصفى بهذا
(روى) ان وديا قال لهرونالرشيد فقسيره 51 5

اتقاللهفلما حم هرون قولالهودى

نزل منفرسه وكذا العسكرنزلوا تعظها لاسمالله العظيم وجاء فىكتب الاصول اذا حامعلى
ماسلنسماء اتعقدالعين لتوهم البرلانالماء ممدوسة م قال تعالى حكاية عن الحن اناسنا
السماء ثم محنث ويلزمه موجي انث وهوالكفارة فكون أما لان المقصود بالعين تعظم

المقدمبه وههنا هتتك حرهة الاسم اننبى فعلىالعاقل ان شل قول الناصح ومخاف من الله
ويعظم اوها حو ايكؤنه تناو متاك القلقه ويعراو اتفال لطدك رإفاكذاماو رعراع

يكون مظهر صفات قهره فبعرف ان الله تعالى قهار نسأل الله عفوه وعطاه واطفه الواسسع
ودضاه  قل  #لاكافرينتو ا وسكيتا  ارأتم  6اخبروتى وبالفارسية خبر ميدهدمسا
 2ماتدعون © اىماتعبدون د#ومننالنه  6#م نالاصنام والكوا كب وغيرها © ادوى»

تا يد يمن ٠ وهوتأكد لالراتم ©« ماذا خلقوا منالارض * اكاىنوا ١لهةهووبان
الاءهام فىماذا اىاى جزء هناجزاءالارض تفردوا خلقه دون الل فالمفعول الاول لاأراتم
قوله ماتدعون والثاتى ماذا خلةوا وماله أخبروتى عحنال الهتكم  8املهم شرك »
اى شركة املعله تعالى  فىالس.وات كه اى فى خلقها اوملكها وتديرها حتى بوهم
انبكر لهم شائية استحقاق لاعنودية فان مالا مدخل له فىوجود شى” منالاشياء بوجه
منالوجوه فهو ععزل منذلك الاستحقاق بالكذة وان كانوا هن الاحياء العقلاء ثقاظنكم
بماد »* وجون ظاه س تكه معرودان ثما عاجزاند وايشانرا درزمين واسمان تصمرق ندست

بس جرا ددبرستش بامن شريك ىسازيد  +فانقلت فا تقول فعيسى عليهالسلام فانهكان
يحىالمونى وحلقالطبر وشعل مالاهّدر عليه عبره قلت هو باقدار الله تالى واذنه وذلك

لاسنافى يجزه فنفسه وذكرااشرك افلىمهات العلوية دون السفلية اى دون ان يع بللارض
ايضًا لان الآنار العلوية اظهردلالة علىاختصاص الله تعالى مخلقها لعلوها وكونها مرفوعة
بلاعمد وأوناد أوللاحتراز ما بتوهم انللوسائط شركة فىايجاد الموادث الفلية يمنىلوقال
أملهم شرك فيالارض لنوهم ازللسءوات دخلاوشركة فىابجاد الحوادث الذاة هذاعلى

الجزءالسادش والمشرؤن
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لزق

معرفته اشيم على البحور وازاات بدعائكم الجبال ولهذء ااعرفة خلقت سموات الارواح
واراضى افوس وماينهمسا هنالعقول والقلوب والتوى و#اجلى ممى » عطف على

اق بتقدبر المضاف اى وتتقدير أجل معين يننهى اليه امور الكل وهويوم القيادة وذلك
لان اقتران اخلق ليس الابه لابالاجل نضسه وفيه ايذان فناء الالم وموعظة وزجر اى

فاننووا اااملناس و انظروا ماءراد بكم ول خلقتم واشارة بانلككل عارف اجل مسمى لءرفته

واكثره فهذىمالامة اربءون سة قانها منتهى الاوك فلاينترالمد بعلمة وعرقانه فانه فوق
كل ذىعام عام ولكل حدنماءة والامور مصهونة بأوقاتما وأزمانها وهذا بالنسة الى هن
سلك عاللىفطرة الاصلية وعصم منغ ةاحكام الامكان والاثن الناس همنهد سبعين سنة
ثملاهف دونالغاية ثمانه فرق بيناو.ثل المعرفة واواخره؛ فان ح<صول او اخرها محتاج
أ

الجماة بطو .عالت وائليا /ذقد سر داشر »ىأو ار مدكللس جا الخترت لحر

فرَعون "قات حك" وأو غسجة ا ذوتق عالشهلام ولو" ]ما ثري المالين )ان
ابراهم بنادهم قدس سيره ااقصد هذا الطريق لايلكامقدار سيره هن باخ اولىاملسروذ

حَتى صار حدث اشار الى رجل سقط هانلفنطرة فىالماءالكثير هزالك فوقف الرجل مكانه
والووا فخامت وازثبزائية الاملوايه افع أاجككء إظافة كشا قواى لمر الجا رعق
فها احد لكبر سنها فرحمها بءضالتحار فاشتراها حو ماثة درهم واعتقها فاختارت هذا

الطويى اؤمأك عرب البادة .قل كاي ينه عو جؤازها .زساء؟الكلوء؟زافواففا وعلياتها
| لعظم منزانها فهذ هنالعناءة الفدئّة والارادة الازلية اأغيرالمعالة بشى” اهلنعلل ٠ فيض دوح

القدس ارباز مدد فرمايد ٠ ديكران هم بكاند انه مس.يا مكرد ٠ قال حضرةالشرخ
| الا كبر قدس سيره الاطهر يكن تخاص عندى أحد .انلين فىمسألة خلقالاعمال وتعسر

| عتدى الفصل بينالكبالذى ضول به قوم وبينالخلقالذى بشَوله قوءفأوقفى الله تعالى |
ع

بصرى عخلاىقةالخلوقالاول الذى لمتقدمه مخلوق ول هلهنا .نمودث الانس

واأيرة قلت لايارب فقال لى هكذا جميع مابراه ن٠الحدثات مالاأحد فيه اثر ولاثى” *ن
يلاؤت اولك غات تحزن عالمىرى خلقت النفخ
يلوق فالغ اللؤئ' الإشطا عددا

وسأرهلمة « عماانذروا | #
كهة
ففعسى وخاة_ التكون فى 'اطائر ا.9ل.ذين .فروا © اى
ه وخوفوا من بوم النياءة ومافيه منالاهوال ف «ءرضون » بترك الا-تعداد لهبلامان
والعمل وذهء اغارة الى ان الاعراض عما ادذرواءه كفر قال الققهاء اذا وصم الله احد با
لابليق بكهالامكان والخدون والمسمة والمهات واأظر :النوم والنسان واتأذى ونتحوذلك

بكر نياك "فد بووعية قال دل
أو وفات !أو بولروطل اس
ول
فاج تنكووز والرج[ فحن خبال درالل اله الاخرمكن فقالكم ونيكارم فهذا
كفر ولوقلى لرجل لاتعصى لله قاالنله بد<لاك الار فال هن از دوذخ نه اديشم يكفر
ولو قل الرجل إسمار خور وسبار حب

او تستماز .د

فقال حندان ورم وحسم

وخنه مكه خود <واهم يكذر لنكوكل منالاكل والنوم والفضحك :الكثير منها عنه تيتا
لقاب

ع١ #ك 8#
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اى هذه |لسورة مسماة بحم وقال إعضهم الخاءرا شارة ,إلى حقالة لع التوحد اليم

الى مرضاته نهم معالمزيد وهوالنظر الىوجهه الكريم وقال بعشهم معناه ميت قلوباهل
عناتى فصتا عن الخواطر والهواجس فلاح فيا شواهد الدين واشرقت ينور القين ٠

يدول الفقير فه اشارة الى ان القرءان حياة الموتى كم قال اوكربه المونى وكذا حياة الموى
من القاوب فان العلوم ولمعارف واكم حياةااقلوي والارواح والاسرار وايضا الى الاسماء
ادم علها وهى!لياة والعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام فالحساء حاء الخياة
حندى
تا
لقرء
واخيم ديماكلام فاشير بالاول والا <ر الى الجموع يعنى انالله تعالى ا'زل ال

اسماؤه الحسنى و تعرف صفاته العلا وتخلق بأخلاقه العظمى ت8نزيل الكتاب  6اى
ى
ضِتَان
نادن ك
القزءان المعتمل بعل هدم سيور بوعل سائز السو ى لاخذلة وبالفارسة .فرشت

ازنىبعض » وهوميتداً خبره قوله ©« منالله * وماكان منالله فهو <ق وصدق فاه قال | |.
وهن اصدق من الله قبلا

العزيز * وماكان مانلءزيز

فهو عزيز غالل على يسع

الكتب بنظمه ومعانيه ودايل ظساهى لا*باب الظواهي والبباطن ف« اكيم © وماكان
9خاقنا لسمواث
منالحكم ففيه حكمة بالغة لانالله تعالى لابطعل الامافيه «صاحة كاقال ما
والارض  #عا فيهما من حيث اازئية مهما وهن حيث الاستقرار فبهما « وماءمما #
من الخاوقات كاانار والهواء والسحاب والامطار والطيور التافة ووها طُ الا  3خلقا

ملتيسسا هوبالق * اى بالغرض الصحيح والكمة البالغة ون جعاها مقارا لامكلفين
ليعملوا فيحازيهم يومالقنامة لابالعيث والساطل فانه مارجد ثى” الالكمة والوجود كله
كلاتالل ولكل كلةظهر «وااضورة وبطنهوالمنى الىسءة أكباطونردفى!آبران لكل <ق
حقيقة قالوجود كله -ق -ق َك اللطق كامات ان

ل

حدق فامها ود وحدت

والناطل

هوالمءنىالذى ما كقول هن بول ماتزيد ولميمتفان حرو ف!نكلءة حقفانها قد وجدت
والباطل هوانزيدامات وهوالمءنىالذى حمافالدنما حقو حفمما الا خرة وا لبرزح و صل هما

وريط ومن ههنا يعرف قول على رضىالله عنه الناس نيرام واذا ماأوا سقظوا فالرؤيا <دق

وكذا ماني الحارج من تعريرها لكن كلامنهما خيال بالنسية الىالا خرة لكونه من الدنيا
وكونه خبالا وهن الدنا لاسنافى كونه حا واماسافى كونه حقيفة زإذ! قال بوسف الصديق |
عليهالسلام يإأبت هذا تأويل رؤياى من قبل قدجملها ربى حما وقال الشييخ الاكبرقدس

.لاط عل لكا نم شال وغو عق فاللقئة وقالاً  >.شار إلى انإشلوة تركها |
ماخلقت الالمعرفة الحق تعالى كاقال فخلقت الخلق لاعيفى وفىاطديث لوعفم الله حق |
2جحه
ا مجح

د

:
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اجل من شكر الشا كرين قال بعض العارفين اعام انالتكبير تنزيه ربك عن قيد الهات
والتحولات ال#تلفة وعنقند التعينات العلمة والاعتقادية المتنوعة حسب المراتب وعن ساثر
احكامالحصر ماظهر مذنلك اذ كور ومابطن #الاحةق رعفعته الا منعيف سر العنادات
المشروعة وسراانوجهات الكوئنية الى'الحضيرة الربانية فعنى كتكليير صللا الله اكير هن

ان بتفيد هذه التحولات العبادية والمراتب والتعينات الكونية وقال اشلياخسلام خواهضص
زاده معنى الله أكبر أى هن 'يؤدى حقه بهذا القدر منالطاعة بل حقه الاعلى كاالت
الملائكة ماعبدناك حق عبادئك وفىجامع المضمرات ايس المعتى على انه |كبر منغيره حتى
هال ١كير منه بلكل ماسواه فهوتور مانوار قدرته م كي انه عطس رجلعتدا شد
فقال المدلل فقال انيد ,اق+لدلله ربالعالمين موافقا للقرءإن فقال الرجل وهل اعالم

وجود حتى يذكر معالله فعنى الله كبر أى اكير من ازيثاله المواس ويدرك جلاله بالعقل
ه
لف
ليعر
اهلا
والقباس بل اكير مكناننيهدجركلاله غيره بل ١كبر من ان إعرفه غيره فان
الاالله قال باعلضفضلاء المصحبح ماعليه الحققون منان ااسلمتفصيل اذ اطلق عاللىّتعالى

فهو بمنزلة للعرف باللام فىالمءنى فهو بعالل هو الا كبرو لايسوغ فيه تقدير من فاه

حينئذ شتضى ان يشاركه غيره فى اصل الكبرياءوهوسبحانه منزه عن ان يشاركه غيره فى
عامل صمتاية كيف نتطور "ان" وكلراياءآى غراة' تعالى بل "عار ماشواة كال الصعار

والاحتناج الى جنابه تعالى فضلا عن الاتصاف بالكبرياء والعظمة والكبر فىحقماسواه هن
اسوء الاخلاق الذفيمة و تعالى الله ان يشاركه غيره فىصفة عكىال لخلقه تعالى فضلا عن
صفة هى ذميمة لهم بل اسم التفضيل فىحقه تعالى دال على زيادة المبالغة والكمال المعالق
الذى لاستصور أن يشاركه .فيه احد مما سواه انهى وكان عليه اسلام بزيد فىتكيرات صلاة
| العيدين فتارة مممل الزوائد ستا واخرى اكثر وسره ان العرب مجتمعون فيالاءناد من

 ١القبائل ويزاحون على مطالعة ماله ويمظموته اشدالتعظم فكان ايلنكىبرياء عن نفسه
َال تعالى احص للهكالالاطءئنان من الاعداد ق(ال فىكشف الاسرار ) بسمع
سايكة "لق 00

حمر بن عنذااءزيز رب_اتنديدكه المرهو ا

ويروى تشايده نامه نوشته نوىكه أى تتش 2

ل

عزار درم خريد

صَليعه 0

ببزارددم

خريدءُ ودروى تشاند؛ | كررضاى هن ميذواهى أن تكين بفروش وازباى آن هزار

ك|رستة راطعامده واز يار سيم خودرا اتكشترى ساز وبر أن نكشنكه رح اللهامسءا
/

| عرف
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قدر نفسه زيرا كربا صفت

ا

ودعست

.

خداويد

وذائش عنى » ىرا

ذى الجخلالست  6صورا سرد كيريا ومنى ٠
 03 75اج عدت  3 5راخاك اندر 3

زنخت » ,ديد  2بر كشدتيغ حكم ٠ مالندكر وسيِان دم دبكم٠ بدركاه لاف وبز

ركاش بر » بزركان تاده بورق زسر » بدرد يقينبردهاىخيال ٠ تمائد سرا بردءالاجلال.
اى لابق من الحب الااب

 6012الكبرياء فانه لاإرفع ابدا والالتلاثى وجود

الانسان والتحق بالعدم فى ذلك الآآن فاعميف هذا بالذوق والوجدان .

ع وه إه
<دوب خرز هرمبار د جه حَّ افكنى  5هان حشمدار  2#ومأوا؟ الكار

سورةالجالية
وعس جعكم

ومكانكم جهتم وبالفارسية وجاكا .شما اتش است ٠ لانها مأوى مننسينا كاان اللنةمأوى
اكمصمرنين  #اىمالاحد شكم ناصرواحد مخلصكم منها © ذلكم يه
نالل
منذ كرنا  9وم
لمذاب  #بأنى » اى يسبب انكم « امخذام آياثالله هزوا » اى مهزو اها ولم ترفعوا

لرهأاسا بالنفكر وااغيول و©غمنكم اةلالادنيا  #فحسيتم انلاحياة سواها نوشته اندر
اوان جنة المأوى 4

هلكه عشوة ونيا ريد واى .وى © فاليوم لامخرجون ما ب

اى مالننار والتفات الى الغببة للابذان باسقاطهم عنرتية الخقطاب اسانة بهم اوبتقلهم من

مقام الطاب اغليىابة انار هه ولاهمإستءتبون  #اى يطلب منهم ان يعتيوا ديهم ابرىضوه
بالطاعة لذوات او انه وفيه اشارة الى انالله تعالى اظهر على 2لدى عاده بعض اياته فلما |

راها أهل الانكار اتخذوها هزوا على ماهو عادتهم' فىكل زمان وغستهم الحا الدنيا اذ
ماقبلوا وصةالله اذقال فلاتفرتكم الياة لدنيا فاللوم لاخرجون «ننار القهر الالهى لانهم
دلوا فها على قدعى الأرص والشووات ولاهم يستعدون فالرجوغ الى النة على قَدى

الايمان والعمل الصالح  98الله د  4خاصة 

رب السموات وربالارض ربالعالمين 

كلها لمانرواح والاجسام والذوات والصفات فلايستدق اد احد سواه وتكرير الزن

للتأكيدوالايذان بانربيتهتءالى الكل مهابطريق الاصالة  8و الكهبر!ياءنىالسمواتوالارض ©
اى العظمة والقدرة والسلطان والعز لظهور اثارها واحكامها فيهما واظهار ها ففموقع
الاضمار لتفخم كانم كا إء  8وهوااءزيز» الذىلايذاب  8الحكم يه ففكل ماقذى قدر

فاحمدوه اىلانله ادلوأكيروه اىلاله الكبرياء واطيعوه اى لانه غالب عكللىدى” وفكل
صنعه حكمة اجللة وفىالدرث ازلله ثلاثة اثواب اتزر با بالعزة وارتدى بالكبرياء وتسسزيل

بالرحمة ثفن تعزز بغيرالله اذله الله فذلك الذى بِدَولالله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم !
ومن تكبر فقد نازعالله ازالله تعالى سول لايذتى لمن نازعنى ان ادخله المنة ومن برحم
الناس يرحدالله فذلك الذى سسربله الله سربالهالدى شتىله وفىا ديت القدمى شولالله

الكبرياء ردانى والءظة ازارى فن نازعنى واحدا مهما ألقته فىجهام فللم.د أن تخلق
بأخلاق اعأق تعالى ولكنه محال ان بتخلق هذين اللقين لانهما ازلان ابديان لاتطرق.
الهما التغير وفى خاق العد تغير وله بداية ونهاية ولهميدى” ومعءدقال بءضالكبار وصف
اق سبخانه وتءالىنفسه بالازار والرداء دون!اقميص والسراويل لان الاولين غبرمخطين
وان كانا منسوجين فهما الى الساطة أقرب والثانيين مخيطان ففهما تركب ولهذا السر
خرم الخيط عاللىرجل فالاحرام دونالمرأة لانالرجل وان كان خلق من مركب فزوالى /

البققاطة] ركه وام" يذاه 'فقك حلفت دضنكت حقق هوا لازاجل_ فدات اعلنسلنائطةا
والخيط تركب فلقليامرأة ابق عألصىلك لاتلحتى الرجل وقيللارجل ارتفع عنتركيك |
وفىتقد الود عالكىبرياء اشارة الى انالطامدين اذا حمدوه وجب ان يعرفوا انه أعلى
وا

لسن ياكنون! اود لقا تاكراوى الاتقاسا ناويل

اس
د مس

1

سو انكل ان حص الامدن وايادظا|

الجزءالخامس والمشرون

 #8هع

9

شدمكههيج كاندم باانك بق رسيدم زهرء نداشم محمد عليهالسلام رسيدن يهعىكس
شدرحويش دا نوايد وسيد كه حق باهمه است اما 6#د عليهالسلام در دش شان درصدر

خاص است :الاجرم وادى لاالهالاالله قطع لكين بوادى حمد نشولاف نتوائىق رسد

وبمحقيقث هردو وادى يك انديبارزيدكفت الهى هرجه ديدم همه من بوسم بأمنبتوراء
نست وازخودى” خود مرادر مكذارى مراجه بايدكرد فرمان امدكه ايباإيزيد خلاكى

توازنوبى نواتدر متابعت دوست ماعمد عليهالسلام بستهاست ديدمرا ياك قدم او ١كتحال

وكبنرمتابمت او مداوءت تماق فظهر اكنلهاكانالتصديق اقوى والمتابعة او فركانالقرب
اكنزرومن هذا حعرافلالكفار و لأاهلانكار فىالبعد والفراق نعوذبالله الاق
_--___-
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واىس اعاماللهمه املسيائ6ىة علطىهشمراكهىفاعلفريوهالمانخارلةصورطةاسلبمنذكترةماماعللهناوئالاةضوعاا6ينفلواةىوخ.اموةلصسعاقوبنتهفا وهالامراد”
الشركوالعاسى التى كانت ميل ايا الطبائع والنفوسوتشتهها توستحسا ثم رتيظوهمالقيامة
فىالصورال.بحة فا رام فىصورةا روا رص فىصورة الفارة والغلةوالشووةفىصورةا ار

والعصفور والغضب فىصورة الفهد والاسد والكير فى صورةالهر والبخل قصورةالكلب
والقدفى صورةا جل والاذية باسانهنى صورةالكرة وشمرالطعام والشمرابوالمنامفىصورةالخاموس
واابقروالمحدب فىصورة لد والاواطة فىصورة لفل واللرلة فصورة الثعاب وسرقةالايل

١

فىصورةالداق وابنعىرس والرباء والدعوى فصىورةالغراب وااعقعق والبومة واللهوبالملاى
فىصورةالديك والشكر بلافاعدة قصورةا لقمل واابرعوثواللنوح فوصورة ماشالبالفارسية

لالدَمًا
عالشجرةاليايسة والرجوع من |لطرشّةاسقة افلصووجرةها#لوى
شغال والعام بلا لك
المع رذلك مانلصوراتنوعة بحسب الاعمال اغتافة فكل مااكمر أهم فا ليتوه اما هو فى دع |

زرعوه فىمضرعة الدنيا باعمالهمالسيئةونجوز انيراديسيئات ماعملوا جز اوها فانجز اءالسيئة
سيثة فسميت باسم يها وو حاقمم  #احاط ونزل قال انوحيان لايستعمل الافىالمكروم شال ١
حاقىنه .ممق تتيقاوحوها  و«عطتاناء«اخاطاية كألماق :فاق« تايعتمان) اقلاحنينان مكنزواة

فعله  +ماكانوابه يستيزؤن ب من الحزاء والعقاب و وقلى  عنجانب اق طوالبوم»

وهونومالقياءة «« ننساك يه نترككم افلىعذابترك المنسى فنىضميرالخطاب استعارةبالكناية

بتشبهم بالامالمندى فى تركهن افلىعذاب وعدم المالاة بهم وقريتها النسيان © كانم »
فالدنيا © لقاء يومكم هذا يه اى كاثركم عدته ول تبالوا ها وهىالايمان والعمل الصا
واضافة اللقاء الىاليوماضافة المصدر المىظر فه اى نسيتملقاءاللهوجزاءء فى«ومكم هذا فأجرى

اليوم محرى المفعولبه وجغل ملقيا وفيه اشازة الىانهم زرعوا.فىمنرعة الدنيا بذر النسيان
فامزهم .فالا بخرة :نمز النة ل اؤايةامكر+ابدك كيت :سك رهدازاءء اكبلض كلونباذاوكن
ا انكوربار ٠ درت

زقوم ارنجان برورى ٠ م.نداد هنكا كان وبر <ورى ٠ رطب ناورد |
جورب

سوزة الماشية
ع 8لاه ذه
ق ال الناجة بلاشفاعة © واذا قلى انوعدالله 3أوكند أ
منالناجية فى حديث ستفترق ف
وعده هنالامور الآ نية فهو بعءنى  « 11دق © واقع لاغالة  2واإساعة  5غ2

القيامة التى عىاشهر..ماوعده  #لازيب فبا 6اى فى وقوعها لكوم مما اخبربه الصادق
ولقبامالشواهد عولجىودها © قلتم © منغاية عتوك يامتكرى البعث منالكفار والزنادقة
 2ماندرى ماالساعة  #اى اى شىئ” هن استغرابا لها ©«ان نظن الاظنا 6#اى مانفعل فعلا

الاظنا فان ظاهه استتناء الثى' من نفسه وفى فتح الرحمن اى لااعتقادكآ الا الشك والظن
احد طرفىالشك يصفةالرجٍحان وى" عمنىاليقين انبى ومقابل انلاظلمطاق هوالاستيقان

ولذا قال  8ومانحن عستيةنين 

اى لامكان الساعة يعنى مارا شنى نيست درقيام قيامت ٠

زاعل هؤلاء غَبرالقائلين ماهى الا حياتنا الدنيا فنهم من شطع بنتى البعث والقيامة وهم
المذ كورون فالآيةالاولى ومنهم ملنكبش
نكترة ماسمعوه منالزسول عةلايلسلام دملنائل
صحة وقوعه وهم المذكورون فىهذه الاية قال فىالتعريفات الظن هو الاعتفاد الراجح مع
احمال اانقيض ويستعمل فى اللقين والشك انتهى واليقين انان العام نى الشك والشهة عنه

نظراواستدلالا ولذلك لابوصف به عامالقديم واللاعلوم الضرودية اذلاغَال نيقنت ان
السماءف
ءوقى ذعلى العاقل ان رفع الشك عن الادور الىاخبرالله مها ويكون على شن نام

منها (وفىالانوى) وعدها باشد <تيق دلذير ٠ وعدها باشد >#ازى ناسه كير ٠ وعدهاهل
كرمكنج روان ٠ وعدهٌ ااهل شدرعح روان ٠ ولاشك ان لدسمنالله أصدق قلا فوعد١ .

للمؤمنينالموةنين بورثالفرح والسرودفامموانكاةوا افون القيامةراهوالهااكْهم يرجون
ة
حلكمال
رلت
رحمةاللهالواسعة ولايصلون الى 6

الاوقوعالقءنامة فاته هوالذى توقف عليهدول

النة ودرحاما وأعيمها ولايقين مزاة الاروالن عام ليقين وهوالعام الخاصل بالادراك اللاطنى

بالف.كرالصائب والاستدلال وهذا للعلماء الذين «وقنون بااهال

هذءا مرت العلمية الا

مناسيةالارواح القدسية فاذاركونالعام عينا وهىالمرنيةالثانيةالتى بلهاالعين|لبقين ولامىنية
للعينالا اليقين الخاصل من :مشاهدةا  7ولاتزيد هذما لبقي لاطزان حاب الاثزة فاذا

دكونالعين حقا وهى المرثية الثالثة التى شَاللها حاليقين و زيادة هذهالهرتبة عدم ورود
الاجاب بعده و عنئه للاولياء <قه للاندياء واما باطن <ق البقين وهو حقيقة اليقين فهو

انبينا عليهالسلام و هذه المراتب لا تحصل الا بالماهدة مثل دوام الوضوء و لة الاكل

وكيثاة الذكنوالسكوات بالفكر:فى ملكؤات امات والارض :واياداءالعننن .والفرائض
واترك ماسوى اق والفرض و أغليل اناموالعرض واكل الخلال و صدقالمقال والمراقة

بغلبه الىالله فهذممقاتيح المعاينة والمشاهدةوكلها اهلشنريعةالنبوية فلايد منالمتابءةلهفىقوله |
و دوزخبد و مود و مجبزى التفات نكرد و بجان هيج بيغمير ترسيد الاسلام كردجون
بروحباكمصعاى عليه|لسلام رسيدم اذ

هزاران درياى اتشين ديدمنى ايت وهزاران
_-

ِ-

5

علسح-د|-

١

الجزءالحامسن والمشرون

ع  4هه

:اوطوةالود ايوق ,الاب ولت /للتلط ابيكاوطمار بدت كلك
توا مزح ك 1فاو و
| بمجردالعتل فاذا ليعمتقد اعانا وكلفارا كان معذورا اذا لميصادف مدة بتمكن فيها من
| التأمل والاستدلال ببالنغ فشاهق ابل وسمااتعفته واذا اعانالله بالتدرية وامهله لدرك
العواقب لميكن معذورا وان لمتماةه الدعوة لان الامهال وادراك مدةالتأمل عنزلة دعوة
لسن

فى <ق نه الفاب هن نوم الغفلة فاذاقصر فىالنغلر لميكن معذورا ولدس على <د

الامهال دلل يءتمد عاءه وما قبل انه مقدر بثلاتة ايام اعتارا بالمريد فانه لعثهلاثة اياملط

هوئلان هذه التجربة تاف باختلاف الاشخاص لان العقول متفاوتة نفعراقل متدى فى
| زمانقاءل الىمالا عتدى اليهغيره فىزمان طويل فيفوض دير الىالله اذهوالعالم عقدارها
' فى حقكل شخص فعفو عنه قل ادراكها اويعاقنه بعد استيفائ! وعندالاشعرية ان عمل
علناعتقاد حق هلك إوَاعتقد ااشرك فام دلغه الدعوة كان معذورا لان ااعتبر عندهم هو
ْا

السمع دون العقل ومن قل من لمثيلقه الدعوة ضمئه لان كفرجمعفو عندهم قصاروا
كالمسلين فىالشمان وعندنا ليمضن وان كان قله <راما قبل الدعوة ضمله لان عَمَامهم عن
.اعانٍ بعد ادزاك مدة التأمن لايكون عَفوا وكان اقتايم 'مثل قت نساء اقل ارب فلا
ال

ي|ضمن تم الجهل فى دار الحرب من هسام لميهاجر اليا يكون عذرا حتى لولم إصل ولم
| يصم مدة ولم لخ اليه الدعوة لاحب عليه قضاؤهما لان دار ارب لنس محل لشهرة
أحكام الاسلام مخلاف الذعى اذا أسام فى دار الاسلام يجب عليه قضاء ااصلاة وان لميغام

| ونجوم! لأنه متمكن من السؤال عن احكام الاسلام وتزك ادال مقصير 'منه .فبلكاون |
؛ عذراء سول الفقير والذى محرر منهذه التقريرات انهن لم ماغه الدعوة فهو على وجهين

| اماان عهل له قدر ما.تأمل فىالشواهد ويعرف التوحيد اولا فالثاق معذور دون الاول |
ا وتكق المعرقة تو

وان كن ذتاك اعان شرعى ولذاورد فىابر ممنات

وهويءرف

|

|و هَل وهو يؤءن فذل على ان هن عسفالله تعالى معرفة خالضة ليس فبا شرك نجاهن |
:

زَدَءى الاعان :الشترعق هوالاتابعة !نى ون الا نذناء عامما! ملام وقسن ين
ا و

احوال

|  8الفترة فانم ان للموا بالتوحدد وبالاصول كانو معذورين فقول منقال لبأتين على
حهم زمان ا ح<ق فان العاءقةاةلعالة هن حم الى هى ممر عصاة المؤمئن بق خالة بعد

مرور الاحقان يعنى هن كان فى قله مثقال حة منالايعان اى معرفةالله تعالى سواء سمى |
ذلكاعانا ششرعبا ام لاخر ج !ماننار فاذا لمبكفر اهل المءرفة الجردة فكيف اهلالةبلة من
المؤمئين بالامان الشسرعى مالم يدلدليل ظاهى اوخنى عكلىفرء ( قالااولى الاعى فى ساسلة |
الذهب ) هىكه شد زاهل قبله برتويديد ٠كه به

 0أىكرويد ة كرّحة صد بدعتوخطا

وخال  -نى اورا زروى عام عمل ه مكن اورا زسسرزاش م

٠ مشمارش زاهل 'ار

ددنى كى زاعل طاح ٠ كه رود راء درن صباح ودواح » فين زاهل جنتش
عت يق و
ز '٠ااءن' از ووَر لاقل بك اكه نكن انل طاول خذاق فالعا سه ْ
مثئا
الماوى قال الشي.خ علاءالدولة كارع العروة ح.ء الفرق الاسلام.ة اهلالا<اة وااراد

ممع فد

سورة الوماسة

ونابا كيت٠ كهبكان نويسند ناباكيت ٠ طريق بدست آر وصاحى وى ٠ شفيبى برانكيز
وعذرى بكوى ٠كه يك لظه صورت تدبنددامان ٠ جوبعانه برشد بدور زمان ٠ جعلناالله

واياكهن المسارعين الى اسباب رضاه والمسابقين الى قبول امسء وهداه  8فاماالذين امنو
وسملوا الصالخات  #منالاثم لانه تفصيل لما قفليهدو<لهم رهم فى رححته  #اى فى جنته
لان الدخول حقيقة فىالجنة دون غيرها من اقسام الرحمة فهومن آسمرة الى“ باسم <الهيعنى
لماكانت النة محل الرحمة اطلق عااملارحمة بطريق الماز المرسل © ذلك  #الذى ذكر

من الادخال فرىحته تعالى  هوالفوز الامبلينظ#ا6هى كونهفاولزافوز وراءه ٠ بول |
الفقير واماالفوز العظم فهواد و إيلجنقةل|بولقاوة ,تجالى:افلدىانيا والآخرة:رولكن لكمان
هذا الفوز غيرظاهى بالنسة االلىعامة وكانالظاهى عندهم القوز بالنة قبل هو الفوز المين

وان اشتمل الفوز المين عللفىوز العظم لان النة محل انواع الرحمة © واماالذين كفروا

أفام تكن انى نتلى علكم * اى فيةال لهم بطريق التويخ والتقربع المتكن تأنيكم

رسلى فتامكن اىياتنتلى عليكم فحذفالءطوف عليدئقة بدلالة القريئة عليه فزفاستكبرتم »
عنالابمان بها  #وكاتم قوما رمين  »#اى قوما عادتهم الاجرام قال الشيخ السمرقندى

فىبحرالعلوم فان قلت اهذه الارية تشسمل الذين فى اقاص الروم والترك والهند منالذين لم
تبلغهم الدعوة ولم سّل علوم ع مناياتالله وهم كم عددا من رمالالدهناء وماقولك
فوم قات للابالظاهص عندى يكم الابه ان هؤّلاء معذورون

منفورون شد ملم رحمةإلله

الواسعة بل اقول تشمل كل هن مات افلفترة وكل أحمق وهرم وكل أصم ابكم قال ابو |
هلبرة رذىالله عنه قال رسولالله صل الله عله وسام أرلعة كلهم تزل علىالله جحه وعدر
رحلمات ف الفترة ررحل ادركالاسلام هى ماورجل اصم ابكم معتوه ورجلاحمق فاستوسع

اعها السائل رحمةالله فان صاحب الشمرع هولذى استوسع رحمةإلله تعالى قلنا و يصبق على

عاده ولانشغل لكي والتضايل لسايك وقءك كطائفة إضاعهم مجحردالفقه #وضون فى

تكفير الناس وتضديلهم وطائفة من المتكلمين كفروا عوام المسلمين وزءعموا وقد كذبوا |
وق

رتم جمهوا أذ دن لميعرف للنعايك الشرع.ة بأدلتنا الدورة فىكتنا فهو كافر فاولئك
غم

اده وحعلوا اللئة
علىم العويل والدشياحة ايامحيا هم وممامم حثضةوا رحمةالله الواسعة ععلى

او الذين هم براء من |
حصرا ووقفا على طانفة الفقهاء وشر ذءة المتكلءين وكفروا لوض
الكفر وااضلالة وقد ذهلوا اوجهاو بلساولنى عليهالسلام اكمتلىها فىالنة الا الزنادقة
وقدروى ايضاالهالك مما واحدة وشول عندالله بن مسعود وانو هريرة وعندالله ابن حمر |

رضوالله عنهم ليأتين على جهنم زمان ليس قبا احد بعد مايلئون فها احقابا وبما قال انس
رذىالله عنه قال الى عايهال لام اذا كان نومالقيامة يغفرالله لاهل الا هواء اهواءهم
وحدوسب إخنك باحمالهم الا الزنادقة انهى كلام انكمم قبدى بقن فسيره والزاديق هو هن

سوك سقاءالدهن إى لانؤمن ,بالاخرة ول« اتخالق اى :لأيمتفد الهاءولايا ,ولاجرهة شئ'
وان ووالدى رجي عدم
اهلناشياء ويعتقد أن'لاموال واطرم مشتراكة وق قو وقتموردش

 252 8هه

الجزءالخامس والمشرون

| لايصسيهم قالدسا والا:خرة الا ها.كتب الله لهم على مقتهى اعياهم الثاسّة فيلماحرون

وبالاضبا الاغلىالقضاء ( قالاطافظ ) درين حجن م سرذنش يودروف * ا
مسح
ه-دم

١
ا

 #جزاه بالار

لهم ذلك ثن كان عمله الاعان جزاءاللهبالحنة ومنكان مله م

١ا قكاالالنى عليهالسلام اكذاان «ومالقيامة جاالءاعان والشمرك فيحثيان بين بدىالرب تعالى |
فبقولالله للاءان انطلق أنت واهلاك الىا+نة وبدّول للشرك انطلق انت وأهلك الىالنار
«تهذاابنا » ا متنام مايال حينئذ وحيث كانكتاب كل امة مكتوبا با“صالله
ك
اضيف الى ناولعظمة تشذها لشانه ونهويلا لامىه والا فالظاهى ان يضاف الىالامة بان شال

#الق  #4اىمن غير زيادة ولاشقصس
ل ما كافهاقبلها فهوينطق عليكم  #اى يشهد عليكم 0ب

ينطق 8ه انا كنانستنسخ » ا 1تمليل لنطقه

ءنل.
ام
والللةخبر 3-2لهذا وباآق حفال

عليهم باعمالهم منغير اخلال بثى'منها اىكنا فماقبل ذستكتب االامكة  8مااك نارنيا
فدنيا املناعمال حسئة كانت اوسيئة صغيرة اكوبرة اى نأمس الالائئكة بكتب اعمالكم
ال
واثماتما عليكم لان !سين لاطلب والنخ فىالاصل هواقل من اصل م ينسخ كتان

منكتاب لكن قد يستعمل للكتة ابتّداء وقال بعذهم مامن صاح ولامسساء الاوينزل
عمله الذى يعمله فىنومه

فِه ملك من عند اسرافيل اكلىاتب اتمال كل انسان سخ

وليلته وما هو لاق فا كاقال عليه السلام اول ما<لق الله القم طالكجه -امياكورة
قالذنيا من .حمل مءمول بر أو# .ور واحصاء فىالذ كرواقرأوا :اكنناا نستاسخ ماكنم
تعملون فهل يكون النسخ الامنثى“قد فرغ منه قال ابن عباس رضىالله عنما انالله وكل

مالافكة فتهي ون موجه ليها 1 +كاك للمكت ورم ننه كل رغاه شنا شون تسا ربل كوزن
فىالارض دن

حدث

الى مدلها

من الكلانة المقلة

فعارض-ون

4

حفظة

الل على عتافاس تلخ

عشية دس فيحدون مارفع الفظة موافقا لما كفتىابهم ذلك ليس فيه زيادة ولا نتقصان
فاذا افنى الورق مماقدر واقطعم الام وانقذى الاجل اتت الفظة الزنة فيطلبون عمل ذلك

اليوم فتقول لهم الخزنة ماد لصاحكم عندنا شيأ فترجء المفظة فجدونه قد مات ثقمال
ابن عاس

رذى الله عه

السم قوما علب هل

يكون

الاستنساخ

الاكن اصضل

وهو

الاووح

الحفوظ من ااتغير والتتدل والزيادة والنعصان علىما عايه “كان ا اكه العامالاعلى وقةدليل

على انالحفظة يعلمون ماشع فىذلك اليوم منالع.د وشعله قبل ان يشعله قان قلت اذاعلمت
الحفظة اعمال العبد هناللوح المحفوظ شا قائدة ملازمتهم العبيد وكتابتهم اعمالهم قلت الزام
الححة لامحصل الا بشهودم فعل الء.د فى'وقتهالخصوص وكتاتهم عملاىوقع ٠قال بعضهم
انالحفظة تكتؤن جميع كاككون منالعند شابلويه عا قَّامالكتاب شافه واب وعمقاب اندت

ق لي وذلاك قوله تعالى عحوالله مايشاء وشت فعلى العمد أن
ومالم يكن قه ثوان لاي ف
ا

تدارك

الخال وال

| دراءس_ت

حلول

الا.حالف فايءسوف

الشركة اوبحت

ا

قدا لعمر واسنقاب الاص

د مث امت

( قالااشدخ سعد ىق (

انولخ يعد اوشم  0روا دادى از جحهل

وناباكدت
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ع  0+إ»

جَرا ميراتلد وَحَوْن ميرامد حرا :ابتركيزد احمد كفت ١قرزّيد'نا:اورًا شتاسند ورزقدادًا
اورا برازق بداند وميرانيد نا اورا بقهارى شُتاسند وزئده كردائيد نا اورا بقادرى بدانند
سنخن
عرام كبرجون اب

راشنود لى ود انكشت ع وود شهادث بر زبان رايد حون

شح ديد لعرهٌ زد وببوش شد جون هوش أمد برام كفت ياشاخ سبب أعره زدن
وببوش شدن حه بود كفت دربن ساعث كهتواتكدت برادائق بدروت .خطاب كردندكه
هان اى احمد ان

5 535

راكه هونتاد سال در كبرى كذشدت

اعان

 51متاق

عاقنت حه خواهد اوردء وهنالله العصوة والتوفق ارضانه |

والاستبصار بآلانه ويناته  +ولله ملك السموات والارض » اى الملك المطلق والتصرف أ
الكلى فوما وفها هما مخصوص

باللهتعالى وهو

لعمم لاقدرة لعد تخصهما و ووم

|

شوم

الساعة بومئذ سسرالميطلون  #العامل فى بوم مخسر وبومئذ بدل منه قال العلاءة التفتاز الى
ثل هذا بالنأكيداثيه وألى بتأى ان هذا مقصود بالنسة دون الاول قلت اليوم فىالدل
ععنى الوقت والمعنى وقت اذ نوم الساعة و#شسر المونى فيه وهو جزء من نوم نوما لساعةفانه

حشرهم يكون هوالمفصود بالنسة كذا فى حواشى سعدى المفى شال أبطل حاء بالباطل
وقال شيا لاحققة له والمرادالذين سطلون الحق ويكذيون بالبعث ومعنى مس رالممطاونيظهر

ختترانهم ثمة وبالفارسة زيان كتند تكااهران وزيان ايشان ان نودكه بدوزخ باز كزدند ٠

قال قالكبير انالمياة والعقل والنصحهةا5رأس امال والتصرف فها لطلب سعادةالآً خرة
بجرىمجرى تصرف التاجر فىرأسالمال لطلب الررع والكفار قدأت.را انفسهم فىطلبالدنيا
فخدمروا رعالا خرة وفه اشارة الى ابطال الاستعداد الفطرى وع 2على نفسه فلك هن

ضاع مره  9وترى »*رؤية عين ج كلاءة »#املناثم المجموعة ومؤماهم وكافرهم كال |

كونها جفائية  باركة عاللىركب ٠ن هول ذلكاليوم غيرهطمئئة لانها خائفة فلا تطمئن
فىجلستها عنداادؤال والحساب قال جنا مثو وعتى دوا وجَثنا إضمهما جاس علكىرته
اوقام على اطراف اصنابعه وعن ابن.ع.اس رضوالله عنه حامة اى مجتمعة ععنى انكل امة

لامختلط باأمة اخرى شال جثوتالابل وجثيتها متها والجثوة بااضم الثى' المتمع قانقبل |

التو على الركفب اعايايق بالكافرين فانالمؤمئين لاخوف علهم انلوقمياءة الجواب انالآ من |
قد يشاركة المطل :فمثل هذا الى" ا'نيظهن كونه نمحةا ماحتقا للامن قال كنب لعمر
اميرالمؤه:ين رذوىالله عنه نجهم تزفر زفرة نومالقيامة فلا سق ملك هقرب ولاى ستل

ا

(ال |
الاجثا على زكتيه <تى يفول خليل الرحمن عليهااسلام يارب لااسألك الوم الانفى ق

الشيخ سعدى ) دران روزكز فبعرلسند وقول ٠ اولوالعزم راتن بلرزد ز«ول ٠ الىكه |
دهشت <ورد اسا ٠ توعذر كله راحه دارى سا © كل امة  #كرر كلامة لانه مو ضع ْ

الاغلاظ والوعيد ت(دعى الىكتابها اى الى رفة اعمالهافالاضافة .مجازية للملابسة لاناعمالهم |
مثبتة فيه وفيه اشارة الى تحزالعماد وان لاحول ولاقوة لهم فها كتبالله لهم افلازل وانهم
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ع»# 04: 6ه

صعفنةالاذسانية  000ثمم جمعكم بالحياة الربانية الى دومالقيامة وهى النشأة الاخرى
لاريب فى .هذا عند اهل النظر و كّ |ان لايعلمون لانهم اهللنسيان والغفلة
وفىالشهل قل الموت موت لاهله
د

وان

اه

20 1

بلاقم مت

3

واجسساههم قل القنور دور

*

إه حينالنشور لفكوار

د

ولس

و ىالخديث  4على بئة من ربكم مالاتظهر مكم سكتان سكرة الخهل وشكرة حب الدنا
فعلى العاقل ان يتنه يوق على شين هنره ويصدق لكا فا نطق به ولصعوية الاعان

بالغبوقع ١ كثرالناس فىورطة التكذرب ولانغلاق انواباابرزخ والمك كل

دوا كل

( حى ) انالشيخ الامام املفانام اعلندين بنعددااسلام سثل يعد مويه قى منام راهالسائل

ماشول فهاكنت نكر من وصول مابهدى من قراءة القرءان للمونى ففال ههات وجدت

الأحل حلاف مكانت ,طن نفاهم تعالى قاد على كل شرم للست كمبسر جارسان إنقد
حربى قدس سسرم همساية كبرداشت.هرام .نام مكرش يى ارت فرستاده:بودبقريراء ان
مال برده بوديد مال بسيار بودان خبر بشيخ امد رسانيدئد يارائرا كفت اين همسساية
مارا جنين كار افتاده اسست بر خبزيد تابرويم واوداتم خوادى كنم | كبعه ورمع
| مس أنه است حون يدر سراى اورسيديد واورا كد

كشن ى سو خته

|رخاست و ستاك مكدد ولوسه بر استين شيخ داد واعناز ل
ب

0

“ود ودر سند ادكدة

ْسفره ينهد بنداشتكه مكن از مهن جيزى <وردن امده الدكه قحط نود شيخ امدكفت
| خاطر فارع داركه ماب خوارك' ايده الله شستيده م دزدان مال تو رده

 8ين سه كر واس ات اي لمر

او

أ دوم انكديك عه رده الدوعة 5ك لفرت

سوم 2

| وروده

اند برام

لون

> ران نببدم

دن مسحت

دما ود 1

هنر بايد وفضل ودن نكال ىالك كاك ابدوكه رود حاه ومال 0

ازين

ْسذن نوبوى ساق ع [مدراس شيخ كفت اى رام جرا اتش راءى برسىق كفكافر نا
ْهارا لس_وزد وباأدءن فى وفانى ١

حندين هيزم درخورد او داده ام نامسا مخداى

 4ل

اسك

رسايد شيخ كفت عو

ضء.رف است وحاهل وى وفاست .هن

ا ا
ا
و ا
ةا
:
دفع نكند وبميرد از ضعف كدىكه حنين ضعيف بودتر أيجنان قوى حكونه تواند رسانيد
كبى دوت بورد  5إنار يناك رادفع كلندترا واسطه.حون نتودعجاقلى .را ديكن نادانت

ار مشك واكر تحاست درو ,اندازى هيدور ابسوز دونداند كهب مترسبت وازهيزم
ك
ناءود فرق ليك ديمرق وفاست اسك هفتّاد سالسث نو 9

ى بردتقى وهن هنك ثب سشمده

ام سا ناه دودسدت درا أشركنمتانو مشاهده كنىك»ه هدىور ابسوزد ووفاتكند كيررا
سخن او خوش امد وكفت ثرا <هار مسأله م أكر جواب دهى ايعان اورم احمدكفت
بكو كفت حبدائىتمالى خلو را حرا !,فريدو حون |,فرزند خبرا زوزق داد وجون ربوقواد
جرا

ج١ #ه إه
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شرقلة فةل انس لوعاءت ان ذلك سدك اعبدنك قال ولم ذلك قال لان رسولاللهسلىالله
عليهوسام علمنى دعاء وقال دن دعابه كلصباح يكن لاحد عليه سيل اى لمإضريه سمولا

سحر ولاسلطان ظالم وقد دعوتبه فىيصاجى فقال الحجاج علمئيه فال معاذالله ان اعلمه

فنتقحاىل الحجاج خلوا له فقيلله فىذلك فقال رأيت علىعاتقيه اسدين
مادمتحبا وا
عظيمين قدفتحا افواههما فدل هذا على انالتأثير سدالالقدير لانى بدالاطان وااوزر
وائما هووهم الجوب الذاظر الى جانب الاسباب والو-ائل ثمان انسا رغوالله عنه لما
حضرءااوت قال لادهه اذلك على حمًا احلوخدءة فعامه الدعاء وقال لهقليماللهالرحن

الرحم سمالله خيرالاسماء مالل الذى لازضر معا-سمه ثى” فىالارض ولافىالماء وانس
خندام ردولالله صلىالله عليه وسام خدمه عشر دين واتقل الى اللصرة
ركىالله عله م

فىخلافة عرمضرىالله عنه وهو اخر هنمات بالنصرة ٠انلصحابة سئة احدى وتسعين وله
مانة وثلاثستين وهواحدال:ة الممتزواراق برواءةالخدريث ِ واذاالى عاموم * اىعلى مكرى

ا

ابعث « آياننا © الناطةة بالق الذى من حملته البعث  8بات  #واضحات الدلالة على
مانطقت اوميناتله نحو قوله تعالى فل .ما الذى انشأها اول ممة وقوله انالذى احاها
نحى الموبى وغبر ذلك  2ماكان هم  00 4اذا ويه استدل ابوحمان على ان!لعامل

بماخااقت
فاذىا لبس جوام! لازما النافيةلهاصدرا!اكلام واعتذرعن عدم <دولالفاءفىا+وا با

ادوات الشعرط فىذلك وحم ,لصب علىانه خبركان اى ماكان متمسكاتمهم بثى” هالناشياء
يعارضونمابه وبالفارسية ناشد حت ايشان  8الا ان قالوا 6#عنادا واقتراحا «#انتوا ببااثتايه
رنهم
وع
بهم
قعثو
ساريد بدرانما ٠ يعنىاحبوهم وا

 8انكام صادقين  6فىانانيعث بعدالموت

وقدشق دور ةَالدلَان أن الاهذا القو الناطلالذى يستخئل ايكون مَنّقل المجةلانها |
اماتطلقعلىالدليل! اقطمى وتسميتهحخةاما إسوقهماياه مساق الحجةعلى سيل المكم مماولتزيل |

التقابل منزلة لتذاسبلامبااخةفاطلقااسلماجة عبلىمحالجدسةمن قبيل(حة ينهمضرب وجميع ) |
اى سماء ححة لبان انهم لاححة لهمالبتة لان هنكانت ححته هذا لايكون له حجةاة كاان من |

انتدأ بالضرب الوجبع فى اول الثلاق لايكون ينهم ناحلةتة ولاقصد هذا الاسلوب الا |
هذا المءنىكا"نهقلىماكانححتهم الامالدس نححة هقاقللله محسكم  #ابتداء ©ع«يثتمكم»
عند انقضاء أجالكم لتازكعامون من اتكم نحيون وتموتون محكم الدهن 8م«جثممعكم » |

بعد البعث مذتهين اظلى بومالقباءة  6للحجز'ء ط لاربب فيه » اى فى حعكم فان من قدر |

عالىبدء قدر عاللىاعادة والكمة اقتضث المع للجزاء لامالة والوعد المصدق بالمعجزات |
دل على وقوعها حمّا والاثيان بباائهم حيث كان ماما لاحكمة التششريعة ا“.نم ابقاعه
ق(الالكاثنى ) احباء هولى موقتست نوقق خاص بروجهىكه مةتضاى حكمت ات بس

اكر وقت اقتراح وجود تكيرد حمل بر جزنيا.بدكرد ٠ وقد سبقمناتعليلهبغيرهذا
الوجه فى-ورة الدخان فارجع 

ولكن اكثرااناس لايعلمون » ذلك استدراك من قوله ظ

تعالى لاريب فيه بان فيه شانبة ريب ماوفيه اشارة الى انالله حسكمالخياةالانسانية عثيمتكم |

الجزءالخامس والمشرونُ

3

6

و

والكثيرة قال فالىقاموس الدهن الزمان .الطويل :والابدالممدود وأافت سنة والدهئ عند

الصوفية هوالان الداع الذى هوامتداد الحضرة الالهية وهو باطنالزمان وبه تجددالازل
والابد وكانو يزمون ان المؤثر فىهلاك الانفس هوصور الايام واللدالى وستكرون ملك
الموت وقبضه للارواح بأص اللهويضيغون اأوادث الىا لدهى والزمان ويسنونه ويذهونه
و يشتكون منه  5نطقت بذلك اشءارهم فنهبى رسولالله صلىالله عليه وسام عن ذلك
شَوله لاتسبو الدهى فانالله هوالدهى اىفانالله هوالا نى باأوادثلاالدهى ( قالالكاشى )
مقاب دهور ومصرف أن حضرت عزرتاست جل شانه ودهوررا در هيج كاراختيسارى

دست * دهن أترا بدنهاهى انراح٠ك.م ثرا زبد وشا ترا ٠ دور نزكاارنسازد مخود ٠
جرخ فلك برنفرازد “ود » ابن همه فرمان ترابنده اند ٠ دررهاميتو شتابتدهائد (٠ قال
بعضهم ) ياعالما يجب مندهىء  +لاتلالدهس على غدرء ٠ فانه مأموله امس +قديتهىالده
*ا>فر أمواله حمة ٠ بزداد اضعافا عكلفىره ٠ ومؤمن لسرله درهم ٠ يزداد
الى اسه ك
ايمانا على فقره ٠ قال فالمغردات قوله علهالسلام لانسموا الده فانالله هوالده قدقيل
ماخير والثير والمسرة والمساءةفاذاْ, -م الذى تعتقدون
معنا انالله فاءعل مانضاف .االلىدهس ن

انه فاعل ذلك فقد سبتموهتعالى وقالبعضهم الدهى الثانى فالخبر غير الاول وابما هومصدر
| عمنى القاعل ومعناء انالله تعالى هوالدهن أى المضرف

المد.و لكق مانحدن والاول أظهر

وفىالخديث قالالله لاعَل ان آدم ياخ..ةالدهى ذانىاانلادهى ارسل الول والهار فاذا شت
| قبضتهما وهذا واديثالاول سهل على تفسيرالصوفة كاسيق فاعرف تفز  9ومالهم ذلك 6
اى بما ذكر هناقتصار الياة على مافىالدنيا واسناد الخناة والموت الى الده  #هنعام 6
فأسند المعقلى اونقل ومنمزيدة إنأكدالانى هوانهم الايظنون  #اىماهم الاقومقصارى

| اصهم الظن واانقليد ٠نغير ان يكون لهم ثى“ يضح ان سك ه فىاطلة هذا معتقدهم
نون قد ا<ّذوا باانلصوص وب4لكي؟ طريقالقين ومحاوزوا عن
الفاشد فىأتشسموم واما املو

الحسوس واطة والنار ال#سوسستين وكذا حمعالنفوس الحزئية الى النقس الكلة واجقع
بينالمقول والسوس أعظم فالقدرة من نعم وعذاب عحسوسين بأكل وشرب ونكاح

عالم الغيب والشهادة ويثبت حكم الاسم ااظاهن والباطن فىكل صف وهذا معتقد الاساء
والؤليتال ومومدم شن اعتقد كاءتقاد هم با والاهلاك وهن لوازم هذا الاعتقاد والتوحيد

اشنا مكل خامنة!الى الله»! لدر-2ي2ةة شت2ا ها 2ا الئاه  5والناد اب
شت  .الو2ك دع 116ل
أى 0

جاج ) ارسل عبدالله الثقنى الى
(حلىحان
وهو سدالله تعالى شميعالتصرفات راجعاليه ا
انس بن مالك رخىالله عنه يطله ققال اجب اميرا ومين فقالله اذلهالله قانالعزبز مناعتز

بطاعةالله والذليل هن ذل ععصيته ثمقام معه فلما حضرقال انتالذى تدعو علينا قال نم
قال وثم ذلك قال لانك عاص لريك تمخالفسنة نك تعزأاعءدالله وتذل اولاءه فقالاقتلك
.
صر

ع 54 #د
ناستيصار
ظ وجءل على لصمره غشاوة  مائعة عال
©

سورة الجالية
والاعتار وهو مايغدى العين ويغطها ظ

عن الابص_ار وإادلاك وتشكيرها للتنودع اوالتعظم ٠ وال بعض الكبار خم الله على سمعه

|

فدرم هن سماع خطابه وعلى قله فدرم دن نهم خطابه وعلى عليه فحرم من مشاهدة

ْ

انار القدرة

فى صنعه

قام برالحق  2شن ديه  #بش كبتك

راه عمايد ان كبواذًا ا

|  #3هن لعدالله  5اى هلنعداضلاله اياه عو<ب تعاميه عنالهدى وعاديه فالنى اى لاهشدر ١

أحد ان ديه  0افلا تذكرون « ألا تلاحظون ابا انان فلاتتد كرون _ولانتفكزوان

فتعلموا ان:الهداية لاعلكها اخد.شواء او.فلا تتعظون » اياند عى كريد يعنى تكنرديد

ومتننه شوند اه وفالاآية اشارة:الىالفلاسفة والدهسئة.والطبائعية وءنلم يسلك :اسلداتباع
ويلسمتوف احكام الرياضة بتأديب أرباب الطريقة على قانون الشريءة ولم باخ عن هواءه
بالكلية ولميؤد به ويسلدكه امام مقتدى فىهذاالشان من أرباب الوسال والوصول بل اقندى

بئمة الكفر .وااضلالة واقتنى اثارهم بالشهات العقلية وحسسبان البراهين القطعية فوقع
فرشكة الشيطان فأخذه بزمهام هواه وأضله فىنيه مهواء دويما دعاه الىالرياضة وترك

الشهوات لتصفية العقل وسلامة الفكر فيمنيه ادراك المقائق حتى بوبقه فىوهداتالشهات
فهيم فكل ضلالة ويضل فىكل فجعميق واصبح خسرانه اكثر من ربحه ونقصانه أوذرمن
رجحانه فهم فىخللال بعيد يلون القرب على ماع لهم من نثاط نغفوسهم زمامهم بيد
هواهم اوائك اهلالمكر استدرحوا هدنحيث

لايشعرون (وفالثنوى ) حست حل الله

رها كردن هوا ٠ كين هواشد صر دمرى صرعادرا » +خاقدرزددان نشسته ازهواست» روحدا

درعب ود اتكوئيسة

نك نامهى تكدحه درخفاست  +حون رهيدى دنىاشكنج

ودمارء زانكه ضد ازضد كرادشدكارء جون رها اردى هوى ازنم حق ٠دررسدسغراق |
| ازتءخيم حدق «رقاوا»» بدىتكروى العيث دن غاية عمهموضلااهم وهمكفارةريش ومشركوا ا

العرب وفى كشف الاسرارهذا من قول الزنادقة الذين قالوا الناس كالخشيش #لؤماهى» اى
ما الحياة هه الاحيانناالدنيا © ااتى ين فها يموت ونحيا» اى يصيبنا الموت واللْياة فا

ولس وراءذلك حياةوتأخير تحيالانفماشبه مراغاة'لفاءإة رلانالواو لمطاق المع وقدجوزآن
بريدوا به التناسخ فانه عقيدة اكثر عبدة الاونان يعنى ا<مال داردكه قائلان ان مذهب
ىرد روح او محسد 1
سناسيخ داشتة إباسند وتزى ايعان سس تك ه له مي

تعلق مكيرد

اتكنيا تلود كم بازار عب 3ن وزقانكم زازع ادإ شيا كوب كه بزع ايشكنان
وهم درو ياوو م
سغمبرست ل كردهاندكه كفت هن خودرا هزار وهفتصد قالب ديدهام ٠ قالالراغب

القاناون بالغايوة مقو عكر رولبت لها نيع" (لغمريفة رطق عون االتاذداح:تتقق نين
الاجساد على التأبسدأى الى اجساد أخروف التعريفات التناسخ عبارة عن تعلق الروح بالبدن
بعدالمفارقة مبندن اخر هن غير تخلل زمان بايلنتعلةين للتعشق الذاتى بينالروح والحسد
©«وماملكتا الاالد هس * اى مرور الزمان وهو مدة شاء العالم من مدآ وجوده الى

ولمان  95
( دعا

امن ©

ءلاللخامس و'لمفروق

ع 1+ 8ده

لسك
ذلي
كابه
ء وتسمية ذلك ظلما مع

ادهد
ااخوورج حزمل
المسسى” بلك هكىسرا فر

| على ماعىف هن قاعدة اهل السئة لبان غاية تنزه ساحة 'عافهتمالىعما كذر بتتزيله مغزلةا'ظلم
الذى يستحل صدوره عنه تعالى فهذ .الآآية ا-بار بأن التسوة فىالخزاء سدفه والله تعالى
خلق العالم بالق لمي المطدسع من!لعاصى لابالعمه فلايد منالازاة على وفق الاءمال بين

الة لاسما التوحيد وذ كرالله تعالى /
لاص.ل
شدل وفضل بلاظم وجهل فعليكبالارعة الاىال

اذيه تحصل المعرفة المقصودة ءن خلق اثقلين ولفضل المءرفة قال عليه ااسلام فجواب من /
| قال ىاالاجمال افضل الع للهوبين معرفة ومعرثة فرق عظم لذلك قال حافظ قير الىبزيد |

البسطاى قدس سرء للسلطان مود اافزتوى ان الإجهل لمببصر اللى عليه السلام الايانه |
م عبدالطاب وىاطنالب ولونظر بأنه لراسلوله وحيب دالبءلمين وعرف ذلك لمآن |

| ولا بد.فى العا ة منالاخلاص فى عندالته جا أعلى برئمة ممنعبده خوف المقوبة ٠ #ى
ان جمد يااسعأدر بعين سدنة مخرئ يكأاش من ارا لى:غبداساتعالى |ناتطماية عنة فقول

ب اانلتعادل فول التلعهالى الممخافون العفرية ا'ءساجلة وتعدوتى واءة |
الاسرادلى يار
اخلاض 1:ن كسب وعمل :ناك |

ت
حى )
عم اسذ ةق معلان ( قااللأولى الجاع
سازى زشوبن فس حل

اران مساحب فرض باثى ٠ #ازان طالب عوضائشىء

كبسة خود از وبر دازى ٠ ساية خود برويندازى  9افرأيت مناتخذ اليه هواء © وعو
ماهواء نفسه الحئة وقال الشعى اماسهى الهوى لا»ه عبوى (صاحه فىالار وهوتءح .بطل

وطلاىوعة اليوط مكاي عفنيه رخارنهمدللة وجاك طاح لغيه
منترك متابمة,المدع ا
|وكان الاصل كالهه اى انظرت فرأبته فان ذلك مما شَتذى التعجب وس.ق محقيق الآية فى
سورة الذرقان وقه اشارة الى أت دن وقف

000

ف م ابة مناحراات دون المث_اهدة

فقد دار هن اهلااهوا وعد ماسدوىا ولى وفىاحديث ماعيد ع

طبل اأسهاء انشفض الى الله

| ون هوى قال لعضوم

 ١وقال اعضوم

'ونالهوانهن نهوىمسرونة

٠

فاسير كلهوىا-ير هوان

فاعص هوىالنفس020 

٠

©

حق ام(ىطلك

ساطسداننا

اك

عقا

ان اسخطها

تطلب

ا

(قلاشليخ سعا.ى ) صراد هركه برارى مطبع امس تود .٠ خلاف نسكه كردن كشد
ا

| جويافت مراد و(قال المولى الخاص ) هج اذاى براه خلق ٠ نبت بدار زئفس يدفرما |
ا د و'ضله الله  4وخدله عدلا مئه إءى

غراء شنانودت :وفرو إكذاشيت  9على عم  5سالك ١

٠نالفاعل اى حال كونه تعالى عالما بضلاله وتديله لاقطرة الاسلمة ويمكن ان مجمل حالا
من المفءول اى عام هن الضال بطريق الهداءة بأن ضل عنادا >و فلما ساءهم ماعسفوا

ذااختلفوا الاءن بعدماحاءهم العام  0وحم فل التلعة  1ينك لاستأثر
كفروا به ونحو

مالمواعظط ولاسمع اق  9وقليه 4

عزرلايتيكز فىالايات والذر ولاشهم الحق
وحهل

غ 7024 8له

3

:

سورة الجائية

لقاء ه وبعال اذا اراداللة ان يقل العبد منذل المعصة الى عا لطاعة !نسه بالوحدة واغناء

بالقناعة وددمرم بوب 'فسه فن اعطى ذلك فقد أعطى خير الدنيا والآخرة  6انهفرق
ين مطبع وفاسق فكذا فرق بين مطبع ومطيع ولاتفاضل فىالاطاعة وااءات نتفاضل
المقامات والدرحات.ولذا برى بعض اهل اطزة البعض  5برى فى الدنيا الكوكي الدرى

وعن عبيد بن خالد رضىالله عنه ان النى انب بين رجلين فقتل ا<دها فى سبيل الله ثم
مات الآخر بعده مجمعة او2و ها فصلوا عليه فقال عليه السلام ما قاتم قالوا دعونا الله ان
يعقرله وبرحمه وياحقه تصاحيه فقال الى عليه السلام قاين صلاته يعد صلاته وعمله بعد

عله 1للطت سوط اه ا  101ناس كلق ,ب الارش :هداز رادبق إل
الاخافا انلوق -تتأسةرن أل انقطااع الاعذال نم “تحتحشر ون على ارد السالام “قاثواية
فلإحذر العاقل من حسيرة الاق ويشعة الفراق اما حسسرة الاق فانمم اذا قاموا هن
قدورهم وركن الاإرار نحائب الانوار وقدمت بينادم مجائب المقربين يِقّالمس.وق فىجلة

حارومين واما لشيعة الفراق فاه اذا حمع الله الخاق فى مقام واحد اص ملكا ينادى اها
الناس امتازوا فانالمتقين قدفازوا كافال وامتازوا اليوم اها الحرهون فيمتاز الولد ءنوالدءه
والزوج من زوحته والحيب من حبده فهذا مل مبحلا الى رياض النعم وهذا يساق

مسلسلا الى عذاب المحم قال بءض الاخيار رأيت الشيخ ابا اسحق ابراهم بن على بن
«وسف الشيرازى قدس سممره قاانوم عد وقاله وعلية ثيان سَض وعلى راسه ناج فقلت له

ماهذاالبياض فقال شرف الطاعة قلت وااناج قال اعلنعم وعن انىبكر الوراق قسدسره
طلينا اربعة فوجدناها فىاربعة وددنا رذى الله وطاءة الله تعالى وسءة المعاش فىصسلاة

الضَحى وسلاهة الدين فىحةظ اللس_ان ونور القاب فىصلاة الايل فعليك بااتدارك ةف.لوت

الوقت فان الوقت سيف قاطع ( قال الشييخ سعدى ) سر ازجدب غذالت ,براوركنون ٠ كه
فردامانى *<لت تكون ٠ قنامتكله سكانباعلىر سند ٠ زقعر ثرى بر ثريا 'وستداء

تراخود

بماند سر ازننك بدش ٠ للكهردت برايد عماهاى <ويش ٠ برادر كار بدان شرم دار ٠
كه در روى نيكان شوى سسرسار  8وخلقالله السموات والارض باق 6هاى إسبباأق

ولاجل ظهوره وحقيقته بالامى الالحادى والتحلى الى الاحدى ذا منذرة منذراتالعالم

ألا والله سبحانه متحل فا باسماله وصفاته لكنه لايشاهد .الا أهل الثهود وبظهور هذا

الجا والوكودا راعلقاطشل والعط يولي دورت ]تولك كمال يشتوق عاللمراش
فان الله متعال عن الاستواء بنفسه كاّول الظلاون © ولتجزى كل نفس عا كس_بت ©#
من ؛خيز وشر عاطفث .عل بالق .لان فه «عتى التعللل.:لان'الاء للشسة وسانه'ان المكة
فىخلق العالم هواخزاء اذ لوليمكن الزاء كايدول الكافرون لاسستوى المطيع والعاصى
فالكزاء مترتب عاللىطاعة والعصيان وهاموقوفان على و<+ود الءالم االذتكليف لالحصل

الا فىهذه الدار وقدس.ق فسورةالدخان عند قولهتءالى وماخلقنا السموات الآية وهم »

اى النفوس المدلول علها بكل نفس 88لايظلمون © بنقص واب الس.ن وزيادة عقساب

الجزءالخامس :والمشرؤن

ع 42 4إله

لكلاب والفهود والطير
وف لجوادرح الاعضاء الكاس.ة قل فالمفردات ساملىصاند مان

جارحة وحمعها جوارح اما لانها جرح وامالاها تكسب وسويت الاعضاء الكاسيةجوادرح
تشيبها بها لاحد هذين انتهى والمراد بالسيئات الكفر والمناصى  8ان تحعلهم © ان نصيرهم
افلىحكم والاعتبار مع مالهم من مساوى الاحوال وهو مع ماعمل فيه ساد مسد مقعولى
الحسان «كلذين امئواوعملوا الصالحات  #مع مالهم نتخاسن الاعمال وتعاملهم معاما مم
فىالكرامة ودفع الدرجة والكاف مفعول ثان للجعل  #9سواء مجاهم وممانهم  #اى محى
الفرشين حرءا وماهم حال من الضمير فى الظرف والموصول معالاشهاله على ضديرم٠. على

ان السواء يمنى المتوى ومحياهم وتمانهم مانب على القاعدة والمءنى امحسيوا انتجمليم |
كاين مثلهم حال كون الكل «ستويا ماهم وتماتهم كلالايستوون فىشى” .نما فان هؤلاء
فىعن الامان والطاعة وشرفيا فاولى وفى<ة لله ورضوانه فىالمءات ولذا قالعليهالسلام

ما رأى اما بالصفة فىالم-جد الحى اك والمدات مماتكم واولئك فىذلالكفر والمماصى |
وهوامءا فىالمحى وفىلءةالله والعذاب لالد افلىمءات (ع ) كل وغار وكل وكوهرنه برابر |
باشد  ٠وكان كفار قريش شّولون تن احدن حلا هن المؤمين فىالاخرة اى على عدر
وقوع الساعة م قلوا تحن اكثر اموالا واولادا ومانحن تمعذبين اى فان العزيز فىالدنيا
عن .يز فالا خرة وقد قل اءراد اتكاز ازْيِسَتووا فى لممات  6اشتووا فىاراة لازاا-ئن
يس مستو عياهم فالىرزق والصحة واعا شترقون فىالءات 8هساء مالحكمون »©اى
ضاء حكمهم هذا على ان ماءصدرية

والفعل للا<ءار عن ادمح حكمهم اونكس شنا حكموه ذلك

| على انساءءمنى يدس ومانكر تمودوفة يعنى دى” واافعل لانتاء الذم وبالفارسيةبدحكيستك |
ايَشَان مكدند ولخة مرك وتو حرا ترابر ارد (ع) 'ننسث يكلدان لاى زه امير نأا
حيات »٠ وعن :مالدادى رخو الله

 0إصلى ذات للة عند المقام فلمغهده الايةتشعل
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ح و عن الفضيللر الله ان
بس
وهاه
دردد
لردد
بالى
يهاو
اسف
من اىالفرّين انت فلايطمءناليطال فىثواب ااعدال ولاالاء فىمقام الاإطال ولاالجاهل
وات العالم واللااتم فىتواب الاثم تعلى قدر اجباد المرءيزيد اجره وشّدر مصيره |

ينحط قدره وفىبعض الك.تب الساقة ازلله مناديا بنادى كل باوبماء الخمدين زرع دنا
حصاده ابناء الستين هلموا الى الحساب اباء السبعين ماذا قدهتم وماذا أخرتم اباءانليمن
لخةوا وايتهم اذا لقوا عاءوا لما ذا خاقوا وتجالسوا ينم
لاعذر لكم ايت الخلق م
أكم ااساعة الذذوا  -رك وافىبر اذا ارادالله بمدخيرا باعلثب
فتذكروا ماعملوا الا ن
| ملم هن عامه الذى عوت قيه قسدده وسير .فاذا كن عند دونه اناه ملاك الموت فقءد

الاغنه راسه قال

ايها الدين [لقلعه ادر دق الى لاقت و ماالساو( حكتوان ونال دم

يحب لقاء الله ونحب الله لقاءه واذا اراد لد شرا لعث اله شيطنا من عامه الذى يموت |

فْه 'فأعواء أقَآدَ]كان 2د مواد" اناء #لاك الموث قتمد عند وأشه فقول )ينها "المين اطاعة
|اخرجى الى مط :الله وذضي تتفرق فى<سده أذلك <ين سغض لقاء الله وسغضالله
لقاءه

ع 044 #ف

ضورةالجائية

وعلىالله فليتوكل المؤمئنون فان التوكل نتّحة توحيد الافءالوا!توكل كة الام كله الىمااك
والتعويل على وكلته وللاشارة الى المرنية الثائية قال تعالى يااينها|انفس المطامثنة ارج الى |
ريك راضة صضية فان الرضى لارادبه الازلة وترك الاعتراض وسرور القاب ع القضاء

أ
أ
أ
|

تمرة توحيد الصفات ومن هذا المقام قال انوعلى الدقاق رحمالله ااتوحيد هوأن شَرضك

بمقاريض القدرة فىامضاء الاحكام تطءة قطعة وانت ساكت حامد وللاشارة الى المرثمةالثالثة |
قالتعالى كلثى” هالك الاوجهه ( <ى ) ان واحدا منا اب ابىتراب التخشى توجه الى |

المج فزار ابايزيدالبسطاءى قدسسسرء فسألهءنث<.ه فقال انه يول لوصارت!لمماء والارض
حديدا كك
5

١

ففرزق فاستق ده ايوزيد لانفه فاء الافعال دون الصفات والذاتوقال

شوم الارض الق هوعاما فرجع فار القصة لانىات فمَال قلله كف إنت خا ا

وسال كلدت بسماللاهلرحمن الرحم بإيزيد بسرت فلما دآه انو ات وكان فىالاحتضار قال ١

امنتبالله نمتوفى قال مولانا قدس سرء ٠ هباح إخضى نبت در حالم زو  .زانكه إينرا
هن الا زنو ٠اات حتى توفاعل دست
( وقال انها )اد راى 3
در

عقن
طت ح
<ق ٠ <ون زج ير ال

ودق ْ

امات وا ء الى >*ود معروف وعارف ذات نو٠ فعليك

الآبيات القوءانية والاستفاع بالنصاثر النورامة تكورق من العلماء الريامة قال لعضص

الكبار العلماء اربعة عالم حظه «نالله الله وهوءة-ام السر والحقيقة قال الله آعالى شبد الله |

والشمريعة لايه بالاعمرال عا لة حصل

السيرالاخروى واعلىا الكل «دوالاول قالبعض الكبار ا

رايت ابايزيدقعدق مسحد بعد ا لعشاءاى االصبسح فقلمتاخبرنىع ارارت فالارافى اللمهافى|السموات |

والارض ثمقالماابك فقلت مااتحمنى غيرك فبعضهم طلبٍ منك الى عاللىماء وبعضهم |
كرامة اخرى وانا لااريد غيركقالفقلتلهاتلطملب منه هع فتهفقال مه لااريد أنيعرفه غيره ١
قال بعضهم هقام التوحيد فوق مقام المعرفة ( حكى ) ان اثنين املنفقر اء التقيا فتكلما على |
الممارف الا لهية كثيرًا

21

عسل لى دوق عظم من |
قال احد ها إلا حر رخو الله عَنْكَ ا

التايف دقل الايجن ولارجىعك اذل اشقطمى مبحتلك عن مقاء التوخدا |

لت المعريفد يحصل شود والفناء والسكون ( فال الشبخ سعدى )
الم شا المشرفة يشكاذا
ر
حع
سمص
أى

عشق زيروانه اعلمود مكنيو ترا جار سد واور ساطن ٠ اتن مدان كل

فمنيرسد ٠ بىدل
طلدشبىخبرانند٠كاترا كهخيرشد خبرىبازنيامد (وقال) كركمى اووصز
ا:زنشىان ج كهوويدباز» ماشقانكشتكانمءشو قندء برنيايدزكشتكان اوازء نسالآللهسبحانهوتءالى
انيملا منالجامءين لامراتب والواصلين الىاعلىالمطالب فاانللهومجلكودومنها!كرمواافيض

والوجود والارشادالى حقيقةاافناء والسجود  امحسبالذيناجترحوا السيئات  #اممنقطعة

ومافها من معنى بل للانتقال من الببان الاول الى الثاتى والهمزة لاتكار الحسبان بطريق

١

الجزهالخامس والمشرون
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و
أثبتتالك الشرائع فاتبعها ولاتجاوز عنه! ولاتمتي

اللامَائة غرلة .و
لوكان مومىوعسق حالما وسعهما ال
ا اتناعك قال جعفرالصادق رضىالله
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اى آراء الجهلة واعتقادا مم الزائنة التابعة لاشهوات وهم رؤ-اء قريش كانوا شولون له
عليهالسلام ارجع المىدين ابائّك فكاانهنموا افضل منك و اننهيمغنوا * يلدنفعوا « عنك

دنال شيأ #ما أراديك هن العذاب اناتبعمهم قال بعضهم يعنى انأراد الله يك نعمةفلا در
احد على منعها وان أراديك فتنة فلاسّدر احد ان إصرفها عنك فتلعالق بمخلوق فكره

ولانتوجه إضميرك الى غير اوثق بنا وتوكل علينا © وانالظالمين بعضهم اولياء بعض »#
لابوالمم ولابتبع اهواءهم الا.نكان ظاالمالمئلحهمنلسانية علة الاأضماء ل والله ولىالمتقين ©
| الذ
ن انت قدومم قدم عملاىانت عليه هن نولة خادة بالتقوى والشمريعة والاعىاض عماسواء

بالكلية والفتأويلات النجمية سهاهمالظالمين لانم وضعوا الى" فغير موضعه وسمىالمؤمنين

ْ المتقين لام انوا عن هذا المعنى واغذذوا الل الولى فىالامور كلهافلهذا  4القرءآن
|  ١بصائر للئ
اس  4فان مافه هن  0الدرن والشرائع إعمزاة االصار فىالةلوني كاأنه عمزلة
 ١الروح والحاة ذفن عرى م نالشرءان فقد عدم لصره و لصيرنهوصار كلمت واماد اذى

| لاحسله ولاحياة فحمل البصائر عاللىقرءان باعتنار اجزالهونظيره قوله تعالى فقدجاء؟

| بِضَار منَزبكماىالغرء ان واي
انه وقوله تعالى فىحقالا يات النسع مو مى عليهالسالام قاللهّد

ل

نال «دؤلاء الارالسموات والارض بصائر والصار جمع بصيرة وهوالنورالذى.ه

سصصرا !فس ااءقولات م انالنمر تور مهسصرااءين الحسؤسات وحوز أن 0

اخاراء |

الى انماع الشريعة فحمل الصار عليهلانالمصدر اماف منصيغ العموم فكا'نه قلجيم |
الباءانها  2وهدى ي دن ورطة ااضلالة و©رحمة  #عظيءة ونعءة كاءلة منالله فان الفوز
| مجمبع السعادات الدنيوية والاخروية اها محصلبه ا اقوم بوقنون » من شأنهم الابَان

بالامور وباأفارية ممكروىى راكه بىكان شوند يعنى از بادية كان كذثته طالب سرمنزل
فين باشند وفى التأويلات التجمرة المستعدين لاوصول الى مقام البقين ,نوأار البصيرة فاذًا
ا
ا الحق والناطل فنظر الناس على مراتب «نناطر بنور الفقل ومن
ْ ناطار نور الفراسة وهن ناغار نور الاعان وهنناظر نودالاا شان ومن ناطر نور الاحسان
ودن ناظطر سور

العرفان ومن ناطار بنوراامان ومن ناطار دور

العين فهو على لصيره سشمسها

طالعة وسماؤها عنالسحاب مصحة انهى وعنالى عهللام القرءآن يدلكم على دائكم

ودواثكم امادار؟ فالتون واما دواذ؟ فالاستذفار وأعظم 'لذثوب اشمركوغلاجه التوحَلد

| وهو على مرات
ب محسب الافعال والدفات والذات وللادارة الى المرتمة الاولى قال تعالى

ع 9# 41+
زاد ولادكوة قال فقات فىنشدى لوكان مع هذا 0

سورة الجائية
وح لاذا اكلا

وصلى كانخيرا

تفك
له ثم لقت به وقدا شتدت الهاجرة فتّاث له يافتى لوجعات هذء الحزقة التى عكلى

عل نااك سن عا للكمان

انكر للك داكت وهو لكان عو يناع رمات

حاف اى شى” رى ىذل تلدسماساعة واناساعة فقال اركاكثير لفضول ألم.:كتبالدرث فقاتبلى
قا ف
للم:كب عن النىعليهالسلامهن

سن اسلام 'لمرءر كهمالاإعينهفسكت ومشينافعط شت و نحن

على ساحل فالنفت الى وقال انت عطئان فقات لاثشينا ساعة وقدكظنى العطش اى جهدى

واوقعنى فالىشدة ثمالتفت وقال أنتعطشان فقلت نعوماتقدر تعمل مبى فىءثل هذا الموضع
فاخد الركورة هنى ودخلال<ر وغىرف هن البحر وجاءنى بهوقال اشرب فشمريبت ماء اعدب
مناايل واصق لونا وفيه <شدش فئات فى فى هذا ولى الله والكتى أدعه حىّ اذا وافنًا

الممزْل سألته الصحة فوقف وقال ايما ا<باليك اتنثى ااومشنى فقلت فىنفسى ان تدم |
فاتى ولكن اتقدم اءا واجلس فىبءض المواضع فاذا جاء سالته الصحبة فقال ياابابكر انْسْئت
نقدم واجلس وانسْئت تآخر فانك لانصحنى ومغى وتركنى فدخلت المزل وكانيه صديق
لى وغندهم عليل فقات لهم رشوا عليه من هذا الماء فرسُوا عليه فبرى' وسألهم نعالشخص

ءفاقماارأسناء ذنىهذه الكارة فواند فتفطنله ٠ا واعلم انك لانصل الى مثل هذه المراتية الا
بالاعان الكامل والعام النافع والعمل الصا قن فقد شيأ منْها حرم تعوذ بالل ( قال الشيخ
| سعدى )لى سك مردان سابد شتافت  +ع كبنكانت ان سعادت سافت * ولكن تودسال

مربعرست ٠
خةش
بجاد
دبوخمى  ٠ندانمى صا لك رسى ٠ عكبرا شفاغت كرست ٠كه بر
2

ا الكتاب #ه اى التوراة قال سعدى المذتى واعل الاولى انيحمل

الكتابٍ عاللىجنس حتى يشمل الزبور والاتحمل ايضًا اننبى وذلك لان مومى وداود وعسى
عالملمسلام كانوافى ارا قل را كم اى الكءة النظرية والءملة والفقه فىالدين
اوفصل الضومات بينالناس اكذان الملك قوم  0والنبوة  #حكدثثرفهم الاناء مالمتكثر

فىغيرهم فان ابراهم عليهااسلام كان شجرة الاندباء علمهم السلام © ورزقناهم منالطببات #

|اي مالم نؤت منعداهم من
ن والسلوى  وفضلناهم عاللءىالمين  #حيث ن
اذامند
مكانلل
فلقالب<ر وتظليل الغمام ونظار ها ولاالمزم منه نفضيلهم على غبرهم سب الدينواواب اوعلى

عالمى مانم فانه لمبكن <١د اهلنءالمين فزمىاهم اكرم عالىله ولاأ<ب اليه منهم وقدس.ق
تحقرق المقام فىالسودة الساغة هووتاناه بات منالامص  »#دلائل ظاهرة فى امرالدين
ومعجزات قاهرة ذفن .عنى فىك فقوىله تعالى اذا نودى للصلاة هن بوماءة وقال ابن عباس
رضىالله عنهما هو العام يمبعث النىعهاللسلام ومابيناهم من امىء وانه يهاجر منتهامة الى |
ادن ويكون انصازه اهلا ب هه فا اختلذوا  :6فاوقع ينهم الخلاف فىذلك الامى هلالامن

بعد ماجاءهم العام# 68قيقته و<قيته ذءلوا م.وجب زوال اللاف موجالرسوخه هوبغيا
شديم لاشكافيه © ازريك سَضى ينهم نومالقيامة ©|#
نم  »#تعايل اىعداوة وحسدا ح
بالمؤاخذة والحزاء ف فكهاانوا ف>يتهلفون » منامالدين ههثجملناك  6بس بعد از تى |

الجزءالخامس والعشرون
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هؤلاء الاما قبل سمن كلك يأكلك فباغ ذرلفكامشتمل سيفه بارليتدوجه اليه فأنزلها الله
ودر تفسير امام على مذكور استكه بعد از تزول آيت منذا الذى ضقارلله قرضا حسًا
فنحاص عاذورالمودى بر سدل عذال مكقح خداى تعاللى مكر حتاج ا
تسكه قرض ميطلدد
ابن خبرشاروق رضىالله عنه رسيده بر جات و شمشير «كعرانا ورى #ستبر<وى اوماد

ناه ايند بقتاش رساند حضرت عليهالسلام بطلب تمر فرستاد جون حاضر شد كفت
كرفت
اى عبر سشمشير بنهكه حق سبحانه توعالى اعذو فرموده وانت بروى <واند م

يارسولالله بدان داىكه ترا مق لق فرستادكه ديكرائر غضب درروى من نه يندودرمقا بل'

ككنر سنك حقو اؤامل» كاعدن ا تكندان .ؤببف :الوا اق واد زاكقااولي ل هزاذمساطةرع
بردبارى ٠ | كرحه دامنت راعى دردخار ٠ توكل باش و دهان برخنده ميدار « ليجزى

قوما كباانوايكس.ون  #تعليل للاصبالمغفرة والمراد بالقومااؤمنون والشكير ادحهم والاناء

عابهم اى امو بذلك ل<زىالله يومهالقيامة قوما اى قوم لاقوما مخصوصين بماكسروا
فدنيا من الاعمال السنة التىمن حملا الصبر على اذية الكفار والمنافقين والاغضاء عنم
ال

بكظمالغيظ واحمّالالمكروه وما صر عنهالبيان منالثوابٍالءظم وقد جوزآن براد بالقوم

الكفرة وبماكانوا يكسون سيئانم التى من جلما ماحى مالنكامة الخبيثة والتشكير لاتحقير

فان قلت مطاق از اء لايصاحتعليلا للاص بالمغفرة لتحققه على تقديرى المغفرة وعد مهاقات
لعلالمعنى قللامؤمئين #.اوزوا عن اساءةالمشركين والمثافقين ولابباشروا بأنفسهم لازاتهم
ايجزسممالله نومالقيامة جزاء كاملا يكافى سسيئاتمم ويدل على هذا المعنى الآية الآ'نية وايضا

انالكسب.فى اكذزماورد افلقرءان كسبال كفارويجوز أنيكونالمتنى ليج زمم الله وقت
الجزاء كومبدرووه وفالاية اشارة الى انالمؤمن اذا غفر لاهلا راثم وان لميكونوا
اهلالمنفرة لامصرارهم على الكفر والاذى يصير متشخلقا باخلاق اللقثماللةتعالى زى كل

قوم جزاء عملهم من الخير والشير اما فى الدنيا والآخرة او فىالاخرة #هن ه#ركه
وحمل صالًا #ر هو ماطلببه رضىالله عنه تعالى

فانفسه  0اى قنفع ذلكالعمل الصاح

رى يدكند «إفعاها  #افىضر راساءته
كهراكه
وانوابه لنفسه عائد الما © ومن اساء  #و

و عقاما على نفسه لايكاد يسرى عمل الى غير اله فوم الى ربكم » مالك امو 8لاالى
غبره ت©رجءون  »#تردون بالموت فيجازيكم علىاعمالكم خيرا كاناوشرا فاستعدوا لاقاله

ففيه ترغرب على | كتسابالعمل الصاط وترهيب عن ارتكاب العمل السَيى” نفالاول العفو
والمغفرة لامحرموصاحءه متصف بصفاتالله تعالى ومنالثانى المعصرة والظلم وصاحيه متصف

إصفاتالشيطان ثن كان منالابرار فانالابرار ابى نءبمومن كان مالنفحار فانالفجار لنى
جحم والفحدورنوعان ور دورى وهوظاهي ودور معنوى وهواتكار أهلالله والتعرض

لهم بسوء بوجه منالتأول و#وذلك ما ظاهىءه صلاح و باطنه فساد فرح اللهاألهتلسايم
والرخى والقبول وءنترك ارام والشمة والفضول وعن بعضهمانه كانعثى فالبرية فاذا هو
شقير ممى حاى القدمين حاسرالراس عليه <رقتان منزر باحداها مىندىئ“بالاخرى لمسعه
زاد

ع3 11 8د
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فى قول للهتعالى ويتفكرون فىخلقالسموات والارض الآية قال تفكرك خير من عادةة أ
مسأل ابن عباس رذىالله عنهما عن تفكرءفقال تشكرى فالموت وهول المطلع قالتفكرك
خعيرب ماندة سبع سئين ثمقاللابىبكر كنف شكرك قال شكرى فىالار وفى اهوالها
واقول يارب اجعانى بومالقيامة من العظام حال علاالنار منى حي تصدق وعدك ولاتعذبي

اة جمدف اىلنارفقالعليهالسلامشكرك خير منعبادة سبعين سنة ثمقال أرأف اهتى ا|مبتويكر
فالفضل راجع الىماتب لات ٠ شول الفقيروجهالتخصيص فالاول ان اخاتللالفيل والهار |
اكمدور اية,تسكن وو ودد بالعملمنم' فحقدا رزارعنة! نفكراتخداكؤت تاأوثالى :ان خورف المورة |
ومابعده نتهى الىالمنة او الىالنار والجة فوق سبع سموات ا انالنار بحت سبع ارضين
وى الاأث ان إعد قعر جهم عون سية على ماورد فىالحديث فلما كان الصديق رذى الله ا

لفاىي |
ولتسكر بالنسيه 'لى .الاو ليناسك امسا اكزحا اخراء انان بارنفك ياعر
عنة انعية ا
اشارة'لى ان الموات والارض وما فين خافت للانسان فان وجودها تبع لوجوده |
| و اهنك منهدذالمعنى انلله تعالى ا

ملاكته لادم عليهالسلام وهذا بانالتسجيدواة

تنخلق عرة.خلقشجراة
كم ما فىالسموات,والارض و:مثال هذا انالله تعالى .لما .اراد ,ا

' وسخرها للثمرة لتحماها ف!عالمعافيه شجرة وأمرتا الانسأن واعظام هذا معنىقال انفىذلك
| لآيات لقوم يكفرون اى فىهذا المءنى دلالات على شرف الانسان وكاليتهلقوم لهم قلون
 ١منودة بنودالايمان والعرفان ياتذفكرون كرالبمكف التأويلاتالتجمية «إفلللذين امنوا» |
| اغذروا يءنىدر كذرامدوعفو كنيد ٠ وهوهةولالةول حذفادلالة الحواب عله وهوقوله |

ا
ونو
منام
عقالدى الذي
| © يغفروالاذين لاير جون ايامالله  6كافىةوله تعلالى

الصلاةاى قل

ظلهم اقيمواالصلاةقيموا الدلوةقالصاحب الكت ف وجوزوا ان يكون يقيموا ممنى ليقيموا |
| ويكون هذاهوا مقولقالواوا تماجازحذفاللام لانالا صالذى هوقلعوض عنه ولوقبل قيموا |
 ٠ابتداءيحذفاللام لميز وحقيةةالرجاء تكون فالح.وب فهوهنا مول عاللىواز وهوالوقع |
| والخّوف والمعنى يعفوا ويصفحوا عنالذين لابتوقعون ولاخافون وقائعه تعالى باعدا نه
فىالاتم الماضة لقولهم ايام العرب لوقائعها كوم بعاث وهو كغراب ويثاث موضع بشرب

المديئة وبومه معروف  5فىالقاموس وقيل لايأملون الاوقات التى وقتها الله لوابالمؤمنين
ووعدهم الفوز فبا واضاقها الىالله كبيتالله وهذه الآرة نزلت قبل ارةالفتال ثم نسحت

| مها وذلك لان السودة مكية بالانفاق الاان الماوردى استتنى هذه الاية وقال اما هدنية
أرلت فى عمر بنالخطاب رضوالله عنه وعنزاه الى ابن عباس رضىالله عنهما وقتبادة وذلك
ان عمر دذىالله عنه شستمه غفارى فهم اسنطس به فنزلت فى حقه قال فاىلقساموس
ا وبنوا عاك ذأكيات رهط الى ذرالغفارى وقيل زلت حين قالر نسالمنافقين عندالله بنالى ا

ماقالوذلك انهم نزلوافىغنوة بىالمدطلق على بن بعال لها مريسيع مصفر مرسوع فارسل
| ابن الى غلامهيستتى فازطأ عليه ذلما انا .قال له ماحدسك قال غلام تمر قعد علىطرفاايثر |
فائركا<دا يستتى حقىملقارب اءوعلبهاللام ككب افىبكرومرال 1ن
-

اولك
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بلتسفلت وغرقت فيهلميتبسر ذلك ايضاولوجعله صلبامصمتاجم الفوص فيهلميمكن
محصبل المافع المترئبة علىالغوص هوإتحرى الفلك قيه بامسء  #اى باذنه وتيسيدء وااتم
| را كوولهاتدفتضغوا من فضله  5بالتجارة والغوص على اللوْاو والمرجان ونحوها هنمنافع
| البحر  8واملكم تشكرون ككولكى تشكروا الامتمرتبة على ذلك بالاقراربوحدائرة الما

دام لتجرى فيه كفاللوجودياصء وهواص كن والكمة
عبر
| وقالاية اشارة الىانه تءالى سلخر
| فى هذا التسخير مختصة بالاذسان لابالذلك س<رالء<ر والقلكلهوس<ره انذ.ه لكون خليفته
ومظهرا إذاته وصفاله نءءة منهوفضلا لاظهار الكنز الحنى و<ءب كملسخر منالمزئيات

ولهانيعتبر هنااب<ر الصورىو الذينيركيون البحر فرعاتم هنهم ودعاتغر قكذلكالمد
 ١فى فلات الاعتصام فى حار ااتقدير يمثى به فى دياح المشيئة رفوع له شراع التوكل
| ممسى فى محر اليقين فان هيت رياح الءناءة نحت السفينة الى ساحل السعادة
وان هرت نكاءالفتنة لمدق ببدالملاح

و عقت فلكلة [للمامالاة فعلى الع.د ان شتئى

| ومافىالارض  »#منالموجودات بانجعلها مدارالمنافمكم ودات الآية على ان نسةالحوادث

 .الارضة الىالانصالات الذلكة جائزد  حيعا » اما حال من مافىالسموات ومافىالارض |
لهى او حال هن مااى سخرلكم هذء |
عناامن
اتأوكدله  8منهيكصقة لعا اتىكاث
| الاشياء كاسنة منه مخلوقة له'وخير غحذوف اى عى حميعا منه تعالى وىفتح الرحجن حيءا منه ١

تكرما

اى كل انعام فهو من فضله لانه لايستحدق عليه اداشياً بلهو بوجب على نفسه

دٍِان ففذلك كه اى فما ذكر املنامورالعظام © لاايات © عظيمة! اشان كيرةالقدر دالة

على وجودالصانع و فاته © لقوم يتفكرون » فبدائع صنعالله فانهم هون بذلك على
' حجلائل تممه تءانى و دقاشها و بوفهون اشكرها دبرحاه ح<هان زمغز نوست #نهى "دناه

وىم سفكرون قال تشكروا فىالخلق ولا |
صعل
كوآء قدرت اوت .٠روى انه عابه|اسّلام ق

ودَول
هوات
للسم
انخلاقا
وقوللم
قف
ي<د؟
فنى١
| نتفكروافىاالقوفىالديث انالشيطان يأ

من خلق الارض فبقولالله وبدول خملنقاللهفاذا افقتن احدم بذلك فتليبقاللالمهورسوله
واعلمانالتقكر علىاعادات وافضلها لان عمل القلب اعلى و اجل من عمل اانفس ولذلك

قال عليها لام شكر ساعة خير منعنادة سّة ,واق روائة سين ده )وى اوؤواية سين سه |
حلت
وروى ا نالمعداد نالاسود رذىالله ع 4د

على أنى هر يرد رذىالله عنه وسمعّه سول

ننان
الا رعْرلاك عزانت  23-3تفكر ساطة حير من عاو" قنة :نعلت على إ

٠

رضىىالله عمما فسدفّة شول قال رسو لالله صلى اللهعليهوسام شاكر شاعة <ير من عبادة بع
سين  -د خلت على الى بكررذىالله عله فسءعتّه شول قال رسولالله صبى اللهعليه وشا مك

سبااعة خير من عدادة سعين س 4مأل [القدلة يكجنلت

|

على رسو لالله صلى اللهعليه و-م قاجيرنه ا

 ٠ما قالو فقال اصدقو ثم قاادلعهم الى قدعوتيم فقال لانى هرئزة كيف شكرك و فها.ذاقال| 
0
ان

سورة اللمامة

ع, 8دمع و

واحد و لهم  #بسبب جناياتهم المذكورة © عذايمهين  #يذاهم ويذهب يعرهم وصف
العذاب بالاهانة توفية لق استكيارهم واسم زايتامتيالله © من وراتمم جهم  6اىجهام
كائنة من قدامهم لانهم متوجهون الى ما اعدلهم اومن خلفهم لام معرضون عن ذلك
مقلون علىالدما فان الوراء اسم لاحهة اأتى بوارما الشخص هن خلف اوقدام اىيسترها

وقال نعضهم وراء فىالاصل مصدر جعل ظرفا ويضاف الى الفساعل فيرادبه مابتوارى به
وهوخلفه والى الممعول فيردابه مانواريه وهوةدامه ولذلك عد منالاضداد وفى القاموس

الوراء يكون حاف وقدام ضد اولا لابه عءنى وهو ماثوارى عنك  2ولايذنى عم #

ولاندفع  8ماكسسبوا  #من الاولاد والاموال ©«شيأ © من عذاب فيكون منءولابه
اولايغنى عنهم فىدفم ذلك شيأ منالاغناء اى اغناء قلبلا فيكون مصدر اغَال أغنى عنه اذا
كفك  2ولاماانخذوا من دونالله أولناء * اى ولاسفعهم ايضا ماعبدوهة من دو نزالله

هنالاصنام وتوسبط حرف النفى بينالمعطوفين مع ان عدم اغناء الاصئام اظهر وأجلى من
عدم اغناءالاموال .والاولاد قطءا مبنى على زعمهم القاسد حكراثنوا يطمعون فى شفاعتهم

وفبه كم  9ولهم يه فيا وراءهم من جه #إعذاب عظم»ة لايإعرف كله يهعنى شادت
أن ازحد متجاوزاست 8هفذا  4اىالقرءان © هدى * اى فى غاية الكمال دن الهداية

كا"نه نفسهسا كقولك زيد عدل 8والذين كفروا بايات دعم » القرءانية © لهم عذاب
من رجز © اى من شدة العذاب 8أليم #بالرفع صفة عذاب وبالفارسية ازس<ت ترين
عذانى ام رسانيده  +وفىالا يات اشارات ه منها ان بض الناس إسمع ايات الله فىالظاص

اذتتلى عليه ولايسسمعها إسمع الساطن ونتضاتم كم الخذلان و الغفلة فله عذابٍ ألم

لامتكرازة عن قبول الاق"و غدم :الئل عوجت الاءيات:وكذا اذا شمغها وثلافا بغير
جه وؤذلا لقال  7ت2طتسداك 1ن كهجا الؤعته لون
سن

عن رد

ياسنده ٠ وهن

هوشت .٠ متكام شودؤراموشت
استمع يع

التتوؤاذ .توظوق خاطزاتهوات »افك
.٠ شود ردل تونا ده

الذق والفهم و استتصصر مورااتو<يد

كان علو شقانت

فاز بدخرالداررين وتصدى

ولاقابل بالعناد والتأول غَلىاراد من غير أن يكون هناك تصحبيم باسناد وذلك فانالعيد |
يكاشفت امور ابتعرفات الغنب الانتداخله فها زيب ولاغاطهه معنا شك قفن استبان عا |
ونع فىؤذل لمجاب وجهم العدم عليه أهل الاتكار

كل الاعدار”حاتثك لاقلونا كر |

مأفككزّة “مل الاماة؟'الدزالو:الامام” المكى “فكؤنؤن كن يؤمن بض ويكفر نض |
علااختة اللهواك لالاعواخنه" :ولتباء إن الفرزةازبهتاايةا لمكن لابقر ىالاشذكرزان,فن اذك |
بعاراه واشارانه نجامن الخذلان والوقوع فىالنيران وهن اذكرها وقع فعداك عظم يذل

فيه ويهان  8الله الذى سخر لكم البحر * #بأن جعله املس السطاح يعلو عليه ماشأ نهالغوص
كالاخشاب ولاياع النوض:واطارق لميعانه فانه لوجعل خدن ااسطح باناكان ذا ارتفساع

وامخفاض ١بشيسر جرى الفلك عايه وكذا لوجعله يرث لاتطفو عليه الاخشاب ونحوها

المرّءانامس والمغرون

ع رع نه

يارس_ولالله اذالم يصلوا ولم يصوموا ثايننى عنهم قولهم لاله الاالله قال عليهالسلام هذه

الكلمة #ون مزنار جهنم وعن حذيقة رذىالله عنه سمعت رسولالله صلىالله عليه وسام

بول مات رجل من نىاسراسمل هن قوم مومى عليهالسلام فاذا كان نوم القيامة بول الله
ملاكته انظروا هل #دون لعبدى من حسنة شوزما الوم ففولون انالا د سوى ان
نش خابمه لااله الالله فيقول الله تعالى ادخلوا عبدى انة فقد غفرت له و#يل ك#لة
الذىيق انيكون عليه 00

ل
الغة 2سن كولالامكملي إععى كني الي |

ف يسآميعاتالله  4صقةاخرى لا“فاك والمراد يات القرءان لانالسماع انما بتعلق ما
 7التلاوة  0ف تتلى عليه  #حال مانيات ال ثمبدر »© اى هم عكلى
فره
ويدوم عازما عليه عاقدا قال فىالمنردات الاصرار التعقد فالىذنب والتشدد فيه والامتناع
من الاقلاع عنه واصله من الصراى الشد والصرة مايدقد فا الدراهم © مستكيراً #

عن الاعان بماسمعه من أناتالله والا ذءانمانطق به منالق مردريا لها معجا عماعنده
من الاباطيل وكان اانضر بناارث بن عددالدار وقدقتل صبرا إشترى من احاديث العحم
«ثل حديثإرستم واسفنديار ويشغل مهاااناس عن اسهاع القرءان فوردت الايةناعبةعليه

وعلى كل منيسير سيرته ماهم فيه منااثسر والفساد وذلك التعميم اكامة'لاحاطة والشمول
وكلة ثم لاستبعاد الادسرار والاستكدار بعد سماع الآآيات التى حقها ان تذعن لها القاون
وضع لهاالرقاب فهى مولة علىامءنى اازى لاله الاليق برام المقسام وان كان يمكن

امل على اللقيقة ايضا باعتبسار منتهى الاصر ار ف كانليسمعها  #اى بيصيركا “نه لميسمعها
اى منشامها حاله حال من لمإسمءها فدذف وخذف ضمير الشان واملة منمينصير تشبما بغير

السامع فعدم القبول والانتفاع  9فبشمره بعذاب أ ايما4ىتانذره على اسراره و استكان 5

بعذاب أايم فان ذكرالعذابٍ قرينة على الاستعارة استعيرت الدشارة التى هى الاخار بمايظهر
سرور فىالبربه للانذار الذى هوصده بادخال الانذار فى جنس البشسارة على سبيل اللهكم
والاستهزاءهذا اذا اريد المءنى المتعارف لليشازة وهوزاير السار و #و أينكون على الاصل
فانماا س
صبل

الاغة ع.ارة ء نابر الذى سا1

اعرد الوحء بالتغرير وهويم خيرالسرور

والحزن ولذا قال فى كث_نت الادزار أعراخلاه خيرا يظهره ١ع
رلى إشسرته من الترح

واذا عام من اننا شيا و اى اذا بلغه من أيائنا ثى”وعلم انه من انثا لاانه علمه كم
هو عليه فانهمءزل من ذلك الكلام © اذها » اىالا ياتكلها © هزوا  #امهىزواً
ر
وقد
صن" ك
وفشؤس
ٌ| ايلاخ شيعه فط اوالضمين للذئ /راولتاعت باعتداؤالا بية مم بانا
التدنا ابارلأوام
باز عايدكة ازيحق وسؤان دور باشيد» كالنشر وادنروايباروطزكا! ##نيك ر
| أنه لاحقيقة لذلات” 6

دهجل

حرث

اطدمهم الزيد والعر وقال تزثوا افهدا مابتوعد؟ به

تمد فحدلى الزقوم على الزيد وار  8اوانك »#ياي ابلكىلا فاك من ريسك دانلضاافك |
لعاف

كييفن القبائحجوالجمعباعتبااذ شمول كل كا انالافراد فىالغمائر ااساقة باءتبار وكالحد
واحد

ع

ل

«8

سورة الحاضة

ان هذه الآية دائرة بين علوى وسفلى وما بهما وللعقل هدخل تعقل كل ذلك واشتراك
بايلنامان والاهان فافهم جدا وفه اشارة الىاناللهتعالى جع العلوم الديذة كمدةنصححة

بالدلائلى وموهية محققة بالشواهد فشن بتر ما زلت قدمه عنالصراط المستقم ووقع

فعذاب الجحم فاليوم فىاايرة والتقليد وفىالاخرة فالوعيد بالتخليد جعلالله وام هن
أحعل الدلائل والشواهد وعصمنا هن حمى

ك 1حاحد انه هوالةرد الوأحد © تاك ©

الآيات القرءائية هن اول السورة وهو مدأ خبره قوله ف آياتالله© المامة علىالآبات
ااتكويذة 8ه نتلوها عليك » بواسطة جيرا يل حالكوننا ب«ا«لحق » امحىقين او حالكون
الآيات ملتبة بالمق والصدق بعيدة اعناطل والكذب وقال فىعرالعلوم نتلوها عايكحال |
طاملها املثانشارة كأنها نقشايرلًاا لها متلواةعلنكملاواة مثللكةبالق امقترنةمَابِميَدة من الناطل |
واللمب والهزل كأقال ملحا

 0اتجى وعدوز ااككواق كلك "اطازاه الىالذلاثلااذ كورة |

اى تلك دلااله الواحة على وجوده ووحدته وقدرنهوعلمه وحكمتهنتلوها عليك انتىّلاوة

اانظلمالدال علها  9فبأى حديث *#مالناحاديث وخير منالاخبار  9بعدال واانه يد اى
بعداياتالله وتقدي الاسم الحليل لتعظمه كافىقولهم اتحنى زيد وكرمه بريدون اعنى كرم
زيد ونظيره قوله تعالىواعلموا انما غنمتم هنثى' فان لحلهمسه فان ا-مالله هنا ايضًا مذ كور |

بطريق التعظمكاسبق فقول ابى حيان فيه اقحام الاسماء هن غير ضرورة غير «قيد اوبءد |
حديث الله الذى هوالقرءان حسما نطق بدقول تعالىالله تزل احدن الديث وهوااراد |
| 15ايضا ومناط العطف التذاير العنوائى  #إؤمنون »#بدىء آاإلعراءانمزأين الكنة |

السماوية «عجزة باهزة فحدث ل يؤمنوا .ه فكبأتىاب بعد يؤمنون اى لايؤمنون بكتاب |
نواه واقيل ضعناء :القزءاان نا
كحتتا سهوتعقد ماعن زسددله-فان؟ ل يووا لله ىفكأتاكا
يؤمنون وكلتاانٍ بعد :.ولانى وفىالا نة اشارة الى ان الاعان لامكن حضوله فىالقاب
الابالله وكتاسه فالىقلوب وباراءته المؤمئين ايان والا فملحاصل بالدلائل المأطقة ولابالبراهين
واردات
الدقله قال الامام الرازى خضمرة الشييح #مالدين قدس سمره  3عرفت ريك قبال

|

رد على القلوبي فتعحز الافوس عن تكذيها وروى ان عاس رذىالله عنهءا ان اللى |

عليهالسلام فالمن أتجب الخلقاعانا قالوا الملائكة قال عايهالسلام وكاف لاتؤمنالملاتكة |
وهم يعابنون الام فالوا فالنبيون قال عليهاللام وكيف لايؤمن النبيون والروح ينزل |

| عايهم بالام منالسماء قالوا فأصحابك قال عليهاك_لام وكف لايؤمن اصانى وه رون
مايرون وا-كن اتجب الاس اعانا قوم محئون بعدى يؤهاون بى ولم برونى ويصد قواتى
ولم يرون فاوائك اخوانى وفىحديث اشارة الى ان الاعان المبنى عاللىشواهد القاية اعلى
هن الاعان :المنى علىالدلاثل الخارجة وى الكل فضل بحسب مقامه فأهل الابمان والتوحيد /
مالقا مغفور لهم وعن الى ذر رضوالل عنه عن النىعاللهسلام اندقال يااباذر جدداععمايك

بكزة وعشيا فان ستريعا بندرس الاسلام حتى لايدرى احدما الصلاة وماالصيام وانواحدا
متهم شول ان منكان قبلا شَولون لاله الاالله ويدخلون هذمااببوت اى المساجد قيل

0

ع د

نه

فىالاءان ومن الملائكة فحىمل الامانة وتعام عام الاسماء ووجو .خصائص اهل الصفوة *ن
| المكاشفات والمشاهدات والمءاينات وانواع ا!تجليات وما صار بالهانسان خليفة ومس جود

لمللرائكمةن االلم#قرليويقناتوفعضرلهفمتخوصانيهصمهمولبمونااقهاملمذواارةنفرفىايدرهمالمبلفكضائولحهرمالفالسلتكيقونت ان(القلاهلاكلرصامئهبم و)عالىى /
رازنه فلك زوجودت عبان همه ٠ .در داهن نو حاصل دريا وكانن همة » اسبرار حار دفتر

ومضمون نهكتابن ٠ درنقطة توساخته ابزد نهانهمه ٠ قدوسان ححكم خداوند امس ونهى ٠
1
كا بر استانهمه ٠ روحانيان براى كاشاى جلوه ات ٠ حون كودكان برامده
انان عم واختلاف اللبل والهار  6اى وف اختلافهما بتعاقمءا او بتفاوتهما طولا |
وقصرا او بسواد الليل وبياض البار  #ماروا كال «ن|اسماء  4عطف على اختلاف |

 0منرزق © اى مطر وهو سببالرزق عبر عنه بذلك نذا على كونهابة هن اجلهقدرة |
والرحمة © فاحيا بالهارض »© بأن أخرج منها اصناف الزروع والغرات والذانات ب8عد |
| موا  #بفسها ع الهاعن| ثاراكياة وانتفاء قوةااتثمية عنها وخلو اشحارها عءنالغار ففيه

تشبيه للرطوبة الارضية بالروح الحيوانى فىكونها مبدأ التوليد والثمية وتثييه زوالها بزوال

الروح .وموت الحسد وفيه اشارة الى أارلضقلوب فانها عند استيلاء أوصاف البشرية علها |
ْ فىاوان الولاد:ة الى حد اللوغ محرومة من غذاء تعدش يه وهو اواصالشريعة ونواهما |
المودعة فها نور الاعان الذى هو حياة القلوي فعند اللوع مَل عت الرحمّة رزقا اها

فصل لها الحياة المعنوية © وتصصريف الرياح 6ه تحويلها منجهة الى اخرى وتيديلها هن
حال الىحال اذ هنها مشسرقة ومغرسة وجنوسة وثمالة وحارةوباردة ونافعة وضارة وتأخيره
عن انزال المطر متقعدمه عليه فىالوجود اما للابذان بأنهاية مد:قلة حيث لو روعى|لترنيب
الوجودى ارعانوهم انعمو ح آصريف الرياح وانزالالمطرابة واحدة واما لان كونالتصريف |

مانها سوق السذن فالبحار |
 ١آية يلميجسردكوا» هبدأالانشاءامط .بلله ولسائر المنافعالتى نج
 9ايات لوم إعةاون  #بالرففءععلىانه  7عدأ خبره مأقدم هن الخار والمحرور واخملةمعطوفة ا

على ماقباها وتشكيرايات فالمواضع الثلاثة للوتفكخميكفاا والعقل َال للقوةالميثةلقبول ١

العام وبال لاءامالذى يستفيده الانسان بتلكالقوة عقللولهذا قال اامايؤرمنين عكلرمىالله
| وجهه فانالعقلعقلان» تمطوعومموع ٠ ولايفع مطبوع ٠ اذا لجيك مسموع ٠كالاينقم |
الشمسن ٠ وضوء العين مذو ع ٠ والى الاول اشار الى عليه|اسلام وله ما خلقالله خلة-ا

| ١كنم عليةا ماِن
لى والىالثان ,اشر إصوله “كمتايب احدلتياً أفضل من عق انهدانه اشلادىىة |
| اد يرده عن ردى وهذاااعقل هوااءنى بشولهآءالىومايعقلها الااعالمون وكلموضع ذمالكفار
 ٠لعدم العقل فأشارة ا!للىانى دزوالاول وكل هوضع رافلعتتكليف علنععدبمدالعقل فاشارة

الىالاول  5فالمفردات والمعنى لقوم ينظرون بعيون عقولهم ويمتبرون لانما دلائل واتحة| .
علىوجود صانعها وعظم قدرته وبااغ حكمته وص العقلاء بالذكر لانه بالعقل ياملكنوقوف
| على الدلائل ٠ بقول الفقير لعل .س.رمخصيص ااعقى بهذا المقام وتأخيره عنالامان والاشّان |
ان

ع #و

سورة الجائية

ف

وى <وا-م شو ل الفقير سرعشق بار من محخق دود درحان «ن .كر بدائد سيرجاتم 2

حانان هن 5ان فىالسءوات والارض  5اى فىخلقهما وخلق ما فهما من!انان عار
 14كك

يان للدؤمنين  #لشواعداارهودة لاهل التصديق
والال والحار ونحوها #2لا

وادلة اله اهية لاهل التوفق خص أأوٌمئين بالذكر لانتفاعوم بلك الآيات والدلاللات فام ا

يستدلون بالاوق علىالخلق وبالمصئوع عاللىصائع فيوحدوه واوهلوالبانٍولذ! قدمالايمان
عالىاهَان واعلى الوجه فىطى ذ كر المضاف هنا وهوالخاق واثمانه فىالا ية الامة ان خلق

0

املدل0

6-53وان كانتا 3 00تعالى ماا* 0خاق

ستدل 2لقه على خالقهفكذا يشاهد خاقه  55كن الاوقة فيه 1
مكذا لاح بالال و الله اعل حققة الخال وهنا كلام 0

هن الاول

ف  2 0ذفحلفي ا اى هن

عنلقة متقلة فىاطوار محتافة !١لىتمامالخلق  #8وماببث ٠ن دابة © عطف على
لعقة م م
المضاف دونالمضاف ١إنه والا يكون عطفا على بعض الكلءة اذلمضاف والمضاف اليه [خى
واحد كالخار وا#رور

قال سءودىق

الممى رحهدايله ال

على الصمير الرور

٠ن غير اعادة

|
ا

الجار عه سسويه وحمهور الصريين وأحازه الكوفون ونونس والاخفش قل ابو ح_ان
واختاره الشاوبين وهوااصح.ح وفصل بعض !!>دويين فأجاز العطف على الحرور بالاضافة
لق مبناشردالله الى وشرقه من دابة وهىكل ماباي على
خفى
دون احرف اأتهى والمعنى و
ذرالله
وجه الارض هناللوان مع اختلاف ضورها واثكالها وكثرة انواعه_ا واضمر ك

لقرب العهد منه مخلافه فىوما اانلزله كاسيأبىهفايات 6بالرفم علىانه مستداً 00
المقدم واجخملة معطوفة على ملقاها هن اعخلة المصدرة بان  #لقوم بوقنون  #ا٠ىن
ان هونوا بالاشاء على ماهىعله والقين قلقطومقالمءرثه والدرايه وكوها اي

| فروق *5ثيرة وحقيةة الاء-ان القن  3باشر الاسرار اغاهور الانوار الا

ل

الك اانا بباشرقلى وبشيناليس يعدمكفر» هاولفلقيرلم بعل
سألعليهاإسلام بدوله اللهم الى أ
لاو قاين كال قال لامو مين اشار الى ثإد هذا الذردق بالنسية الىالاولوخص

الاهان حل قالامهس

لان ماقله من الايمان بالآفاق وهو ماخر ج عنك وهذا ن٠الاعان بالانفس وهو مادخل
فيكوهذا اخص درجات الاعان فانه اذا اكللالبمان فىعستةالآ فاقبتر قالععد الىالمشاهدة |
فىعسئمة الانفس فكءال اليقين انها هو فهىذه المرئة لاىتلك لمرنب لانالعم دنا وخ
اذاقويان بها  00اذ  0 0 0لشرورى نشد لقا ١لفلك

ده اهسك عله ادك للد قدل اكب زور  9وباطناوال ا قا ذاوكوي ْ
وراى اسستواء قده وقامته وحن صوريه وسيرته والشكوال عقله وكام ميزه وما هو
ا #صوص به فى+وار حهودوانحه ثمشكر فم عداه ٠ نالدواب وا<ر 15واعضاتًا واوصافها

وطباعها و'ف على احتصاص وامتياز حادم يناري منان ف الفهم والعقل والعيز م |

ع: 8م 1زه
الجزءالخامس والمشرون
ولفقير
عاليا من در وياقوت مما لاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب إشسر» لا
ماكان اصلالبيت مأوى الانسان بالايلى وكان احاء الايل الذى فيه تركالبيتوتة غالبا عثل
التلاوة جعل ساء البدت جزاء لاقراءة الواقعة الالة المذة على ثرك اللرتوية يكون ادزاء

هن جنس الغيل وحمل الهار عليه فافهم حدا واللهالاوفق لمرضسانه واتلاؤاة أ|يانه" واللامن
حمائق ناته وهواامعين لاهل عنايانه

جلك مرف ثليه ١٠
ىت وام الدخان بءون الملك اأنان ىخامس شعيان هن الشهوور المتتطلفة ف

يةةسبع اوست وثلاثون نة مكنة والاختلاف احم
عشرة ومالةوألف سورة ااجب-ائر
22

م الله بن

الحم4

َِ 53عنيانللاا اللغوالاةمسماةبحم #لقماليهبارعالعيناتالينمال الى وهاوبالالى
هود تدكائن قال يحانى وأموزةى لاولبانى لاثى' الى احب هن لقاء <١ءانى ولا أعن ا

على احبالى من اقائى وفى عسانس اللقلى الحاء يدل على ان فى بر خياته حارت الارواح
والمم نعدللى ان فىميادن حبته هامت الاسرار ٠ يدول الفقير الاء اشارة الى الب الاذلى

المتقدم ولذا قدمه والمم اشارة الىالمعرفة الابدية المتأخرة ولذا اخره كادل عليه قوله
تءالى لداود علهااسلام كنت كنزا مخفنا فاحنبت أن أعرف  ف<اةت للق لاعرف
فاالنمحمة فهىذا الديث القدسى متقدءة علىاءرفة وذلك نزولا وبالعكس عروحا كم

لانى على اهل الذوق هقتنزيلالكتاب

اىالقرءان المشتمل علىالسور مطلقا خصوصسا |

هذهاكورة الللة وهو متدأ خبره قوله ظ .نالل  6#فدل على اله اى القرءان
حق وصدق ##االءزيه قدل على انه معجز غالب غميغرلوبي يواكم »#فدل عالنىهفشتءلل

على حكم بالغة وعلى الهمحكم فى نفسه بنسخ ولا سخ فليس كميزعم المإعالون من اله |
7ة او تقول هن عنده تمكن مءارضته وكاان-ه_اطيرالاولين مثل حديث رستم
شعن أو 9ان
واسفتديار وغيرها فوخب ان إعرق قدزء وان يكون الانسان مملواً به صدرة انويكر شلى
| قدس سترة+ت_ازار يغداد راكانسكا بارهُ كاعد دبدكه نام دوست بروى رش نود ودرزير

اقدام خلق افتاده شلى حون انرا ديد اضطرابى بردل واعضاى وى افتاد ان رقعهبردات

وبلؤقصد* 3انا[ منتططر7والمجبرمكاادةاوجاق و «لابشل اكاء) ازبسنه بأد طاتارط.غات روكؤامدلنا

وكاه برديده مادى نور حشم ميذزودى ناان روزكه قصد بدتالله ارام از بغداد سرون
امدروى ساديه نإادآان رقعه دردست كرفته و ترا يدرقهين

<ود ساحته دز باديه

جوانى را ديد فريد وغربب فىزا اوور ادل إزلراعاك العا كرد وا زالينك يلين اسطاحته

سرشك از جشم !و رؤان شده وديده درهوا :ماده شسيى بر بالبنوى نشدت وان كاغد
دش ديه الؤر4ا كا كدت اى وان برين عهد هسمفى دوق ريوع جكرنوانية اغيذا “كي

انالله مكراندرين ]رايت ور احتال ان جوارا ديل ذواهد دد جوان باز د يلت
وكفتاع  53دائما در 2 0ه نو دركاغد حابيى ومبذواق مادر حيقة دل مىينم

وىخواجم

سورءٌ دخان

يضم 0

العربية والمءنى اما سهلنا الكتاب المبين حيث انزلنا .بلغتك  8لعلهم بكنرذون 48ى بغهمه
قومك ويتّد كروا ويعملوا مموج.هواذا لذعاوا ذلك9ذا_سب » فاتظرما يحل همهن المقادبر ِ

فانفىدؤيتم! عبرة للعارفين وموعظة للمتقين © انهم مللق.ون » منتظرون /انخل بك |
منالدوائر ولم يضرك ذلك فعن قريب _حةق املك وتخب آمالهم ٠ يمنى ازان نو نصرت |
الهى خواهد لود وازان ايشان عذاب تلامتاهى دوستان را هردم فتحى نازه وخصان را ١

| هرزمان رتجى الى اندازء ٠ تابعائزا وعده حدنالما بي٠ مشكرائرا هيت ذوقوا العذابي٠
| وفى عينالمعانى او فارنقب الدواب فائهم كلمرقين العقاب لانالمسئ' يأنظر ماقة الاساءة |

| سير القرءان والتبسير ضدالتعسير وقد قال فىآرة اخرى انا سناتى علدك قولا أشلافيهما |
تعارض واللواب هو مسير باللسان ولقل:نحيث اشماله على التكاايف الشاقة علىالمكلفين |
ولا شك ا(٠التلاوة بالاساناخف هن العمل واهذا حاء فىبض اللطائف انه ممرض ابناعض ١

العلماء فقيل له اذخ قربانا اعلالله يكفى ولدك فقال باقلرأ قرءانا فقال بعض العرفاء
اما اختار القرءان لانه فىلسانه وأغرض عنالقربان لكونه فىجنانه لان حبالمال سكوز
فىالقاب ففى اخراجه منه صعوبة وهنا انه تعالى قال بلسائلك فأشار الى انه لو أسمعهم كلامه
اهم قال ج.ذر الصادق رذىالله عنه لولا تيسيره لما قدراحد
مدم
بغبرالواسطة لمانوا حرا لع
هن خلقه أن بتلنظ يحرف منالقرءان وأى لهم ذلك وهوكلام من يزل ولا بزال وقال
ابن عطاء ير ذكرء على أسان هن شاء من عباده فلا يفتر عن ذكره عحال واغلق بابالذ كر
| على منشاء من عباده فلا يستطيع بحال ان بذكرهومنها ان اعلمضءتزلة استدل لشهولعلهم
ننكزون عل راك ارزاد «ن'اكل الامان ولم دمن اااجلكنهرارواا

|
١
|
|
|
|

حلب بأناقيرف لعلهم

لقير فىهذا اْواب نظ رلانمابعد
الى اقوام#صوصين وهمااؤمنون فعملتلعهاللى ٠ باهلوف

الآيةمخاافه فانهم لوكا نوا مؤمنين فىعلاللهلآمنوا وما اص علىهالسلام بانتظار الهلاك
فىحقهم فالوجه ان رن لعاهم  53رون علة عءنى طلبان شهمه قوم.ك فتذكروا
يك مان

اولي سد كروا وسَعظوا به فيذوا بما وعدوه مرالايمان

عنهم والطشسيره

بالارادة كا فءله اهل الاعتزال خطا لان الارادةتآستلزم اأراد لاالة وهنا ان انأظاراامرج

| عبادة على ماجاء فىالحديث لانه منالامان وجاء ففضىرلة السوزة الكر:ة آثارصح<ة قال
عليهلسلام هن قر أحم,الدخان للهامعة اه..حمغفورا له اى دخل فىالصباح حال كومهغفوازا

له فاصبح فعل نام يعنى دخل فاىلصاح لانه لوجعل ناقصا يكون المءتى حصل غفراه
وقت ألصباح وليس 01اد ذلك لعلايظهر المع عن حدله يمعنى صار وعنه عليها لسلام نوا

| الدخان فىللة أصبح جعفزاله _ 00-ألف ملك وهذا الحديثان رواها ابو هريرة رضوالله
ا

عنهوالاول و

الترمدذىوقال ابو امامة سمءتت

رسو لالله لى اللهعليه وم سول من :ل

فقبس لاس عابدر 7الملوة ا
او بومامعة خىالل له متا جيك ت
را
ا ناءاللىل باذ اى يأمس الامكةبةان ب0واالهفىالخخةللك  1با عطيا
0000 2

ان

عد

(

الجزهالامس والشرون _

ع #بم إن

لانالله تعالى قد وهب لهالوجود فلا لجع عن هنتّه فابه غى وماورد هن اناطوانات

اق
العجم تصير ترابابومالقيمة حتباعلنكىافرانيكون مثلها فذلك ليس باعدام ماضلبل
بتراب ارضالا خرة ووز ان شال ان وجودات الاشماء الحسيسة لااعتبار لها والله
ينتيجانم وزلتمالى أعموفووقاهم عذابٍا<+م » الوقارة حفظالثى” مما ,ؤذبه ويضره اى /
حفظهم منالنار وصرفها عنهم وبالفارسة ونكاء مبدارد حق تعالى مةشائرا واز ايشان

©ضلامن ريك 6
دفعميكند عذاب دوزخ ٠ وافشياهرةالى عذابالبعد وجحمالهحران ف
منصوب عقدر علىالمصدرية او اللية اى اعطىالمتقون ماذكر هن أعماطلة والجاة ٠ن |
عذابالجحم عطاء وتفضلا منه تعالى لاجزاء للاجمال المعاولة واحتج اهلالساة دمالا بة |
على انكل ماوصل البةالعيد من حلاص م نالنار والفوزياة ولعها فاعا حصل فص لالله ْ

واحسانه وانه لاحب عليه شى” منذلك ففى الات الفضل ففىالاستحقاق حميع الكرامات
فصل منه عاللىمتقين حدث اختارهم مهافىالارل واخرجها ٠ن عالى الادتساب ذانالا كتساب |

ايِضًا فضل اذ لولمخلقالقدرة كنك

للكمالات وحصل الكرامات لما وجد العداليه |

سبيلا اولفحديث لايدخل احدا متكم عالنة ولاحيره منالنار ولا أنا الا برحمة لله اى
ولااءا أدخلالة بعمل الا برحمةالله ولدس المراد به توهين ااملعمل بل أفىالاغترار به

و بان اله اما تم شْطْلالله قل ابزالملك فىاطدرث دلالة على مذهب اهلالسنة وححة |
اعلمىءتزلة حرث اعتقدوا ان د<ولها اما محصل بالعولى واما قوله تعالى ادخلوا الة ما |

 6تعملون ونظائره فلا بنا فىالحديث لارالآية ندل على -بيةالعمل واانى فالحديث |
عليته وايحابه اثنمى ٠ قال حضرة الشخالاكبر قدس سرهالاطهر فى مواقعالتجوم الدخول '
برحمة لله وقدسءة الدرحات بالاعمال والخلود بالندات فهذه ثلاثة مقامات وكذلك فى دار |

الشقاوة دخول اهلها فبا إعدلالله وطبقات عذاءا بالاعمال وخلودهم بالثيات وأدسل ظ
نمت فى لسعادة الموافقة وكذلك من دخل
اة ك
كاام
امساتوجموا به هذا العذاب المؤيد الخ

منااعاصين النار لولا ال.لفة لما عذمماللّ شرعاً نئلالله لنا وللمسلمين ان يستعملنا بصالح |
التعال ويرزقنا الحناء منه تعالىى

ذلك

ان صرف عذات وحد.ات إيدى درموشت

| و هوالفوز العظم » الذى لافوز وراءء اذهو خالص هانلجمميكعاره وثيل لاكلملطالب
والفوز الظفر مع حصولالسلاهة كفى المغردات ٠ باغَلوفلقير لكماانالموت وسلة لهذالفوز
ااحد
كنان ٠نوجه هلكاثن وجه فوز ولذلك قمبل
وبابا له وردااوت  1المؤهءنوالموت وا

الا والموت خير له اها المؤهدن فاما كان الموت خيرا له لانه خاص به هنالسجن ويصل
لىاللعم لقمفى دوضات الحنات واماااعاصى فلان الاههال فاىلدنا سبب لازدياد المعاصى

والائم كافال تعالى انما علىلهمانزدادوا انما وهو سبب لازياد العذاب ( قالالش.خ-عدى)
نككوفت لقمانكه نازيستن ٠ به ازسالها برخطا زيتن ء هم ازيا مدادان دركلبه بسث٠

ابزهسود وسسرمايه دادن زدست  8فاما يسرناء بلسايك » فذلكة للسورة الكرعة واشيحة

لها و للسان 1ل لتكام فالىاصل واستعير هنا لءنىاللغة كافى قوله عليهالسلام لسان أهلاطة
السبية

َع

لعك

د

:

:

:

صورة دحان

لمن لاضن افلىعين بميننالسواد وذلك نماايلةحسسن هنا لين واختاف فىانهن نساء الدنيا

او غيرهن فقال الحسن انهن هن ناسالءدنيا بنشمهناللهاخخلراوقالانوهربرة رضىاللهعنه

اهن لسن مننساءالدنيا' ©يدعون فا بكل فاكهة» اىيطلبون ويأصون باحضارمايشمونه
املنذوا كه لا.تخصصثى” هبنممكاان ولازمانو ذاللكلادجنتميعافيىءنى ان فوا كهالدنيالاتوجد
فك مكان أوألها :مإ صوق 'لاتتتعدمهولا اندها © امنين  اىحال كونممامنين

من كل مياسوؤهم اياكان خصوصا الزوال والانقطاع وتواد الضرر منالا كثار ومجاب
ك كومن فالدئيا فيكونون افلصورة مشذولين بالحور العين وبما يشتهوون هن النعم
يقاب
ال
وبالقلوب متوجهين الى الحضضرة مشاهدين اها  2لابذوقون فما « اى فىاللنات ٠اللوؤت

الاالموتة الاولى  #الموت والموتة مصدر ان هن فعل واحد كالنفخ واانفخة الا انالموتة |

هارت لالز رروظي كراوروك جد ككوان سانا يجنا الت وام واوود
واحد وأنى الوحدة أبلغمن فالىجنس فكانت أقوى والقى فىففىالوت عنانفسهم كأنهقال
لابذوقون فها سيأمنالموت يعنى اقل مانطلقعليه اسلمموت كابحرالعلوم والاستثناء منقطع
اى لابذوقون الموت .فىالنة لكن الموتة الاؤلى قد ذاقوها قبل دخولالخمة ٠ يءنى مرك
ت ثماذا بعثوا ودخلوا الخئة يستمرون علىالحاة
ناصسكا
اولك در دنيا جشيدند مؤمنا تر
حونمعهود زديك دمان | نست كه هر زندك رااميك درنىاست حقآعالى خبرادادكه حمات
مشترا ست

ه
يلا
دا
ي<اة
بلك حمات اوحاودالست » فعدشهم اللرطكلة مقارنة لا

حلاف

اهل النار فانهلاعيشة اوهكمذا لايموتون فا ولا بحيون وقال ليسفىالْنة عثمرة اشياءلس
وفولا الىولا مارولا ظلمة ولا حر ولا برد ولا خروج
فا هرم ولانوم ولاموت وخلا

و>وز أن يكون الاستثناء متصلا على االنمراد سان استحالة ذوق الموت فا على الاطلاق

ل فك لا لدقفون مانا لوقه رالإداذا ةامك هذى اللوكة لاقل لفامكل ؤذوقةاناشى

ع عكاق انلك الال “فاط لياه دار طاة ههنا مى انل المطلزىبااطخال لكقؤله
تعالى أثالا تكيوااما(تكع :اق املتنلماء الا :اقب انتلفك "لوط وابلب لابذوقوان.فنها
لوت البتة وكذا لا ك<ون متكوحات أبانهم قطعا وقيل الا »منى عد او يمعنى سوى
فان قات هذا دليل على فى اليا والموت فىالقير قات اراد به دذسالموت المتعارف العهود |

فاسئلة المتحدءة » لشاولفقير دلتالآ ية على ان الموت وجودى لانه
منالموت المعهود م ال
تعلق بهالذوق وهوالاحساس به احداس الذائق المطءوم والاكثرون على انه عدى اى

معدوم افلخارج غير قائم بالميت لانالمءدوم لامحتاج الىالمحل وسيحجى” محقيقه فى تحله
أن الها تقال فالا اشارة الى انهم لابذوقون فا مو تالنفس وسيم الجاهدة وشع
فلحهاد الاكبر
صدق ا
ليف
الهوى وثرك الشهوات الا الموتة الاولى فىالدنا شتل اانفسا س

وما انالسيف لامحرى عاللىمعدوم فكذا علىاانفس الفائيةاذ لاءوت الانسان مرتين
وايضًا اناللموتة الادلىفىالعدم قبل الوجود فعدالوجود انراق اك

والعدم انخض |

حمر محم

ل

١

الجرءالخامش والشرون 

-

ع 3# 2.

كان امتصرزفا ضرفا اللفل !لرغامن عير افرقً :فن :قال المزءان؛ أعخيكمكفر»لاها!متناركة

لقولاتءالى قرء!ن عاربيا واذا قالفيهكة ,حجمية ىفأمسء نظار لانه ان اراد وقوع الايجنى
فه بتعربيبفصحيح وان بلا تعريب فغلط ممابلين» اى حال كونهم متقابلين فى:الس
ليستانس بعضهم سعض ومعنى :٠ةابلين هتواجهين لابنظر إعضهم الىقهًا بعض لدور انالاسرة

حم فهم أتمالانس » ودر تفسير سور آبادى اوردءكه ابن متابله روز مهماق باشد در
دارالجلالكه حقتعالى *ه مؤمنا را برسريك خوان بدشاند وعمه روماى يكديكر.بتندء

وقال بعضهم متقابلينبالحبةغير مندابرين بالبغض والمسد لانالة يمزع :ا أسلدويةلمانم
وقت انيل وهذا التقابل من أوصاف اهل الله ففالدارين قطونى لهم حيث انهم

فنيا © كذرك ين اىالاص كذلك او اتبناهم انابة مثل ذلك  8وزوجناهم
افلىنة وهمالد
حورعين  0اى قنراهم مون وبالفارسية وقرين ىسازم متقيائرا بزيان سفند روى كشاده
حشم  ٠فتمتعون نارة عؤانة الاخوان و مقاباهم ونارة علاعية النسوان من الور العين

تدعدى
لفاىاليعق
اووضجتهن فايسالمءنى <صولعقد التَرو ع بهم وفبيانانلاولرنزو بحعع
بالباءكاجاء فالتنزيل فلما قضى زيدهنها وطرآروجنا ها واذالم يكن'اراد عقدالتزو م شال
زوجناك مها عءنى كنت فردا فنقارك بها اى جعائاك دْهْعا مها والله تعالى جملهم |انينذ كرا
واتىوقال فاىفردات ل :ىف القرءان زوجناهم <ورا كاشال زوجتهياصأة شبهاعلىان
ذلك لميكنعلى حسب التعارف فها يننا ه ن النأكمقال سعدى المفتى ثلممايكون ااعقد
فىالنة لان قاد نه الجل والة لب - 2

دن حرم اوتحلل اهى » شول لغقير برد |

عله ازالله تءالى جعل مهر  9فىالخنة عشر صلوات على .دنا عليهالسلام وهو لاسّعين
| بدو نااعمد الا ان سال ذلك العقد ان دح لفل كالعقد الاعهود واعا المقصود منه تعظم
بجا اليد

د
رتحا إلى وجءل عنوانالااص ماهو فيغر ندل بكي 2
اال
كيجو ل

ْ

ولميكن .ا مجامعة أ فىالدنيا وان ذهب البعض الىالقربان فىاطة مستدلا .ول 3
اانا دن اولاد الة وذلك «طعون بك ليح الشهير بافتاده البردوى الشمريعة لابرتفع ابدا
أ حىق اق لض

لإا م

أ#رى فلال

| واحد من اهل اسلنة لادعرف

ايضا مااع لست

دار التكا.يف الا وى

أن كل

اللا فما عينلهمن فلى لله ولذلك قالاللهتعالى حور مقصورات

فىالخيام وَلهك اخة دوت الضافة يعدالون فمهاللضادة للاحباب وتامءون ولكن اهام

لايظهرون لغير الحارم كمففواقعات الهدالى قدءن سمره ثماذور جع الخوراء وم الرضاء

والعين حمم العيناء وهىااعظة العذين فالحور مى النساء النقيات اليض يحارفين الطرف
| ليكون وصهقاء لومن واس.ة الاعين حسامها اوالشديدات براض الاعين الشديدات سوادها
!

| قال فىالقاموس| ور بالدريك انيشتد ساص راض الءين وسواد سوادها وتستدبر حدقما ١

ورق جذونها وسيض ما-والما او شدة داضها وسوادها ىوشدة.ساض الحسد أو اسوداد

العين كلها مل الظباء لإلا يكؤن يفيى الاد بل يستعار لهم انتهى وفالمفردات قالى ظهودر
0
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الامانقر لزياضزان سلرات*؟ ول جلنغافة نظ مقاعل المتكان| الللكنة واطغفي لذكان بطرريةز
الاشعاز» :التجيلية /كأن المكان اتلك حزن .طاجتةا ونازلة ها ياقى فيه منالمكاره اوكناية
لانالوصف اذا  5كان الرجل فقد أندتله لقولهم الجوربن ونه والكرم بان رديه

كافىبحر العلوم وفىالايةاشارة الىان هناتق بالل عا سواء يكون :مامه مقامالوحدة امنأ
اولفعذاب ووجلالفراق كان فالآ خرة
هن خوفالاشْدة .والى ان دن كان فالدنما على خ

على ادن وامان وقال بعضهم المقام الامين #السة الانبياء والاولياء والصديقين والشهداء ٠
يقول الفقير اما #الستهم بوم اشر فظاهية لان فها الامن منالوقوع فىالعذاب اذهم
اداه

واما يجالسهم فىالدسا فلان فم-ا الادن من الشقاوة اذ لايشقى م دلسهم

وفالا يه اشارة اخرى لانحة للمال وى |نالمعام الآمين هو مقام القاب وهىحنة الوصلة ومن

دخله كانآمنا من شمر الوسواس الخناس لاله لايدخل الكعة التى هى اشارة الى مقامالذات
كا لاشدر علىالوسوسة حالالسحدة التى هى اشارة االاىفناء فىالذات الاحديةقال آهل السنة
كل من انق الششرك صدق عله انه متق فبدخل الفساق فىهذا الوعد٠ . شو لالفمير الظاهص
لىكامل شربنة انالمقام مقامالامتنان والكاملهوالمؤمن المطبع ا6شيرنا
انالمطلق مصروف اعل

اليه ففعنوان .الآبية نع «مدخل العصاة قه 'اتتهاء .وتيطة ,لا:انثداء واصالة  56يدل غليه :الؤعيد
الوارد فىحقهم والا لاستوى المطيع والعاصى وقد قال تعالى آم نجلالماقين كالقحار عفاالله

)مى ربااكخهواجة تست جنك ٠ بدستش |
يخ السعدى ك
شقال
ل(
اعين
عنا وعنكم احم
جرا ءى دقى جوب وسنك ٠ مع اخركه باشدكه <وانش ند ٠ شرماى ما استخوانش

نهند © فىجنات وعيون  #بدل 0جى”به دلالة عنلزاىهته واشْتاله عطليىبات الاكل
والمشارب والمراد بالعيون الانهار الجارية والتشكير فهما للتعظم  8يابسون من سندس

واستبرق خبر ثان واستبرق اشطلعهمزة وقراً الخدل بوصاها قال فىكشف الاسرار السندس
مارق ٠نالربر يجرى نحرى الشعار لهم وهواللين منالدثار فىالمعتاد والاستبرق ماعاظ منه

وصفق نسحه بجرى #رى الدثار وهو ارفع نوع من انواع الحرير والحرير توعان نوع

أفس ٠ شولالفقير حتمل
كلا كان ادق كان انفس ونوع كلا كان أرزن بكثرة الابريسمكان ن

عندى ان ينكاولسندس لاسا مقر بينوالاستيرق لسباالابرار بدل عليه ان شراب المقريين
هو التسكم الخسااصض وشراب الابرار هو الرحيق الممزوج به وذلك انالمفرءين اهل الذات ١

والابرار أهلالصفات فكما أن الذات ارق منالصفات فكذا لاس اهل الذات وششرامم
ادق واسنى من لياس اهل الصفات وشرابهم ثم انالاستبرق مكنلام العجم عرب بالقاف
ععنى الغليظ بالفارسة قال الوالتى فىالمعربات ناعللاستبرق هالنعدمية الىالعربية فلو حقر
اكوسر لكان افلتحقير ابيرق وبالتكسير اباريق محذف الشين والتاء حريعا ا'نبى والتعريب

جعل العجمى نحدث نوافق اللفظ العرنى سغبيره عن منهاجه واجراله على اوجه الاعراب
وحاز دقوع اللفظ العحمى فالدنإن العرلى لانه اذا عرب خرج هن ان يكون تحميا اذا
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او بريحختن اب معذب شود حناجه درون أو از زقوم معذبست ٠ بروى ان الكافر اذا
وغل التارا يطيمالزقوم *ثمان خازن النار يضريه على أله مقمعةإسسبل منها دماعه على

ليده  7يصب الحم فوق  75فنْفذ الىجوفه فيقطع الامعاء والاحشاء وعرق مقندمه

وفالآية اشارة الى عذاب الحسرة والحرمان وحرقة الهجران فىقعرالنيران #ذق » 4هذا
العذاب المذل المهين  8انلك انت العزيز  #فىنظرك ا8لكريم  #عند قومك اى وقواواله
ذلك استهزاء بهوتقر يعاله على ماكان بزعمه منانه عنيزكريم فعناه الذايل اليهان (روى)

ان ابا جهل قال لرسول الله صلى الله عليه وسام مانين جلى مكة أعن وأكرم منى فوالله
هاتستطيع أنت ولاربك ان تفعل فى شيأ فوردت الآية وعيداله ولاأمثاله يجبا كنف اقسم
االرشول علهبه السلام كان لابدعوربا سوآه فالكلام
بالله تعظها لهْملنى الاستطاعة عنه مع ن

المذكورهن خيرة الك.فر وحكم الجهل وتعصبالنفس كم قلوا امطر علينا ارة منالسماء
وفى لفظ الذوق اشارة الىانهكان معذبا فىالدنيا ولكن لماكان ىنوم الغفلة وكثافةا حاب

لميكن ليذوق ألمالعذاب فلما مات انتبه وذاق ألمماظام به نفسه  8ان هذا  #العذاب
 9ما كنم به مترون  6تشسكون فالدنيا او عارون فيه اى #ادلون بالناطل وبالفارسسية

انلسام ثم
علفع عن3زز1عية ناذا واكتلزويوكا يهبقزيد من والمع باعتيار المءنى لان المراد ج
هذا اللمتلاء ايماكان بوساوس الش_يطان وهو اجس المجش فلايد مدنفعهما والاتصاف

بصفة القلب وهو اليقين واذا قال عليهالسلام ويل ا افلىله وهم الذين يلؤْمنوا
به تعالى قينا ومن ذلك انكار بعض احكامه واواصه وكذا الاصرار على المعاصى بحيث
لاسالى بها فتلروك الصلاة متعمدا ول ينو القضاء ولم مخف عقاب الله فانه يكفر لان
الامن كذن و(فالمثتوى ).بكودبرى دز زمان بابزيد» .كنت اوزاانك مساءان سعيدء
له جه بابك

أسلام اورى ٠ اسانى صد جات وسرووى +ه .٠كفت"اين اسان

اكر هدست اى مريد ٠ انكه دارد شيخ .عل بايزيد » هن ندارم طاقت :.ان تاب أن »

كان فزون آمد زكو ششهاى حجان ٠ كرجه دراعان ودين ناموقنم ٠ ايك در ايان اوبس
مومهم  5مؤّهمن ايعان اوم درتمان ٠ كرجه مهرم وست

تحكم دردهان ٠ باز اعان كوحوك

اعان عباكي ل لق يدان ميلسم وى مقع بات ل الك عطقل صلشن سوى اعان بوداء جون

ثمارا ديدزان فائر شود ء زائكة ناءى ند ومعنيشق ٠ جونبابائرا مفازه كفتنى ٠ وفبه

اشارة الىانالمريد اذاكان قوىالاعان والعاموالمءرفة كانعمله واجتماده فىالظاه شدرذلك
اللنهه انيسقينامنكا س قوةاليقين انههوالمفيض
حألا
ا
وقسعليه حال!لضُعيف وا اشاكوا.اتردد ب س
المعين نفاالمتقين» اىعن لكدفر والمعادى هم المؤمنونالمطيعون #فىمقام» فىموضع قيام
ا عطلىلاق
لكان
الم
والمرادا

فانههن الخاص الذى شاع استعماله فالىمععمنوميءنىانهعام ومنتعمل

| فيجميعالامكنة حتى قبلاواضلعقعود مقام وان نّمفيهاصلا #امين» يأمن صاحبهالاً فات
والانتقال عنه على ان وصف امقام بالامدن منالحاز فيالاسناد مافىقولهم جرىالهر فالامن
ضد الْوف والامين عءنى ذى الامن واشار الزَخشرى الى وجه  1وهو ان الامين من
الامانة

ع 7

له

سوارة دخان

الا لعاجز عن العرمة وهو قول صاحيه وعليه الاعتاد وعندالثلاثة لاوز بغير العرسة

انتبى ويروى رجوعه الى قولهما فىالاصح م فىالفقه واافتوى على قولهما م فى عبون
اللقائق وحاء مأنحسن اشنكلم بالعربية فلايشكام بالفارسيه فانه بورث الاق مفىانسان

العيون ٠ بشو الفقير بطلان القراءة بالفارسة ظاه على #دير ان يكون كل من النظم
والمعنى ركنا للقرءآن  5عليه اوور واعل الامام لمجمءل النظم ركنا لازما فىالصلاة عند
العجز فأقامالعمارة الفارسية مقامالنظم م بأعنضهم لامليجامقلرار بالاسان ركنا منالايمان
نل شرطا لازما 'لاجناء“احكام'المسلامان :عليه اوان:اعترض :بان #ت كل حرف هن القرءان
هالاتنى به العبارة من الاشارات فلهاوم إغة مقامه فيرد بأن علماء اصول الديث جوزوا

| اسرار ورموز فاعميف هذا ك#ا9لمهل © خير إعد خبراً وخبر مبدّدا محذوف اى هو كالمهل
عن الى عليه السلام فنفىسير المهل ككل الزيت وهو دردهه اذا قرب الى وجهه سقطت

فروة وجهه فيه وشسه بالمهل فكىونه غُليظا اسود وقال بعضهم المهل ماعهل فالنار حتى
بذوب كالخحديد والرصاص والصدر و#وها وشيه الطعام بالت<داس اوالصةر المذان فالذوب

ومابة الحرارة لافى الغليان واعا يغلى ماثبه به © يغلى فى البطون  #اى حال كون ذلك
الطعام يغلى فى بطون الكفار هقكذلى اذم  #غليانا كغليان الماء الخار الذى اثبى حره
 0وغلانه اشدة <رارته وكراهيةالءدة اياه قلاعلضهم بارهباره كند رودهاى ايشان وبكذارد

امعا واحشارا وافلىديث ابماااناس اتقوا الله ك<اقنه فلو أن قطرة منالزقوم قطرتعلى
الارض لاميت على اهل الدنيا معيشتمم فكيف عن هوطهءامه وليسلهطعامغيره والغلى والغليان
| التحرك والارشاع وبالفارسية ِ+وثْ.دن ٠ قال فىالمفردات الغلى والغليان سَال فاىلقدر اذا |
ْ طفحت اى امتلاأت وارنفءت ومنهاستعير مافىالابة وده علءانالغضب والارب وفىالااية

اشارة الى ان الام وهو الذى عبد صم الهوى وغرس شحرة الحرص فاأملرشتووات
3لاردرة الزقومالذى مروصةه٠ 
 ٠النفسانية اللذيذة علىهذاق النفس فالدنيا يكووالقامه ا

|نفس رابدخوبناز ونعمت دنيا مكن ٠ آب ونان سيركاهل ميكند د٠وردا «إخذوه» على
| ادادةالقول والخطاب لازبانية ابىال لازبائيةومالقياءة خذوا الاثم فيلأاخذونه الابالنواصى

 .والاقدام «إفاءتاو  6اىجروه بااءنف والقهر فاناعّلالاخذ يمجامع الثوب وجوه وجره
شهروعنف قال فىتاج المصادرالمّل بكشء.دننف ٠ وفىالقاموس عتله يعدّلهويءدله فااعتل جره

عنيقا مله وهومعتل بر قوى عذللىك ا8لى سواء الجحم 6#اى وسطها ومءظءهاالذى
تستوى المسافة اليه من جميع جوانه وبالفارسية ويمانة دوزخ  8ثمصبوا فوق رأسه من |

عذاب احخبم » صب الماء اراقته من اعلى والعذاب لس بمصبوب لانه لبس من الاجسام
وهو احم لامزالغة ثم اضف العذاب الى ايم للتخذرف وزيد من للدلالة ءلى ان المصروب
بعض هذا اللوع وبالغارسة لك

بريزيد بر زبزسراو ازعذاب دك

نامهام بيرون بدن
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ا اباهيزء رتوبادكه طرمَةٌ ايشائرا دمايت كنىهركه طربقَه انشائراخالفت كند درشدت

حساب زت ,ند ٠ ووشن دلىكه لذت نجريد بافتست ٠ بيرون رود خويش جو ببداشود

كى ٠ ىبايدش مون جكر خورد غولها ٠ نا ازغبار جثم مصفا شود كمى  ان شجرة

الزقوم 6#بدرس كه درخت ذقوم يمعنوىهُ أن ٠ قالفىالقاموس هى شجرة هام وطعسام

لااهلنار وفى عيناامءساى شُ<رة فى اسفلالنار متفعة الى اعلاها وما من دركة الا وفهنا

سرار شجرةاازقوم
لكاشف
غصن ماننهتابى فتكون هى فىالاسفل نظير طونى افلاعلى وافى

|عولىدة شجر الدنيا لكنها هنالنار والزقوم ممرهاوهوماأكليكرهشديد وقبل طعسام
ص
نشل فهو زقوم وفالمفردات ششحرة الزقوم عبارة عن اطعمة كرة فىالنار ومنه استعير زم

قووم بلسانالبريروهم جيل
زنيك
لبرا
اقد
نلىت
فلان وتزق اذا ابتلعشيأ كريها٠ لبادلوفقير وع
بالغربوامة اخرى بين الحيش والزن منى الزيدوالغر فلعله وارد علىسبيل الممكمكالتبشير
ذ,قوله فشرهم بعذاب ألملانه تعالى .وصف شحرة الزقوم نأا رج فاجدويطدا
 6مس فىالصافات قكيف يكون زيدا وفى انسان العيون لاتسلط لهم على شجرة الزقوم
فان من قدر على خاق هلنيعش فىالناو وباتذ هكالسمندل فهو اقدر على خلق الشحر

فىاانار وحفظه من الاحراق ما وقدقال اإن.سلام رضى الله عنه انما نحى باللهب "ناحى

شحرة الدنيا بالمطر وثمر تلك الشجرة مله زفرة اثنبى » بول الفقير لاحاجة الىهذا البيان
فانه كا يشابه مر المنه وشجرها كر الدنيا وشجرها وان وقع الاشتراك الاسم وكذا مر
| الثار وشحرها فالشدرية لامنا افلىنارية فكيف ترق فا اصله النار فهو نارى والثارى
لا#ترق بالنار ولذا قل فاىبليس انه يعذي بالزمهرير وان امكنالا<تراق > سلا الأزاكيت
هذا زاتيخ ف<ىزيرة قرس 2را شال لهحر القطن بدق ويطرق فينم حي ١يكونكالقطن

فتخذ منه المنديل شدرنته لاننافى القطنءة وقدص فىيس انالله أخرج هن الشءدر الاخضر

نارا و طعام الاثم © اى الكثير الاثم والمراد به التكافر لدلالة ماقدله ومابعده عليه يعنى
ماا وبدوله الا منرحمالله
كدب
| انهماجعوا على انالمراد بقولهلايذى مول يعنقةوك اانا ع
المؤمنون وكذا دلعله قوله فما سأ بى انهذا ماكتم به تمترون وكان ابوالدرداء رضىالله
الأتعتمولا” داطلق أنتانه فول ا

ا

ؤتمَال ده

قل طعام الغاجر كافى عينالمعالى

وقال فىالكواثى عن الى الدرذاء انه اقرأً اسانا طعا مالالم فقال طعام اليتتمصارا فقالله

قل طعامالفاجر ياهذا وفىهذا دليل ممنحوز ابدال كلةبكلمة اذا ادت معناهاولاى حنيفة
ْ فىكويز القرآة بالفارسية اذا ادتالمءنى بكماله قالوا وهذه اجازة كلااحازة لان فكىلام
| العرب خصوصا فىالقرءان المعجز فصاحته وغرابة نظمه واسالييه دن لطائف المعنى مالا

يستقل بادآنهلنة ماقال الزعةشرى ابوحتيفة ماكان محسن الفارسة فاميكن ذلك منه عن

| محقق وسصر وعءع نن إلىاعد ع ن الى بوسدفاء ن إلىحتيقه مدل قول ب

فعنام نجواد

ْ| القزناءة بالفارسية الى هذا كلام الكواثى وقال فى فاح الرعن جوز عند انى حدفةان هرا

|بالفارسية | اذا ادتالعانى بالها

من غيدانلم هناشيئاً عونه لاوز القراءة بالفارسة
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سورةٌ دحان

كبى رااز كى و
فلاهم سن
اصر
لونضم#ير لمولى الاول باعتبار المعنى لانه عام لوقوعه
نكرة فسىياق الى فكانهجرع اىلاعنعون مائزل مهم املنعذاب ولايملكون ان يشفعلهم

عيرهم ا8لا هن رحمالله »#بالعذو عونقهول الششفاعة فىحقه وهم المؤمنون وله الرفم

على البدل من الواو ماهو كنار اوااصب على الاستثاء « إنه هوااءزيز  64الذى لاتصر
من اراد تعذيره كالكفار ا©لرحم  #ان اراد أن يرحمه كالمؤمنين قال سبل هن رعمالل
عليه فىالسوابق فأدركته افلعىاقبة بركة تلك الرحمة حيث جعل المؤمنين بعضهم فى بعض
شفيعا وفىالآ يةاشارة الى ان نومالقيامة بفصل بين أرباب الصفاء واداب الصدأ ولايغنى

هولى عن مولى ولا ناصر عن نادير ولام عحنم ولانسيب عننسيب ولاشبيخ صعرنيد

شامق لاضفالا اذلمحصاوا هه فىدارالعمل ولاينصرون فىتحصيلالصفاء ودفمالصدأ الامن

| رحمماللعليه بتوفيق تصفية القلبفىالدنيا كاقالتعالى الامن أن اىلله بقلب سلم انههوالمزير
يعز هن يشاء بصفاء القلب الرحم برحم من يشاء بااتجلى هرء'ة قلبه ( حى ) انهكان'<وان

| فات احدها فرأه الآخر فى انام وسأله عن حاله فال يإأخى منكان فىالدنيا اعمى فهو
فالآ خرة أعمى فكان هذا سبب تونته وانابته حتىكاناملنضاحاء الكاملين ٠ واعلٍ ان |
ْ المقصود منالعم والعمل تزكة! نفس فاذا حصات هذه ١انزكة كان ثوابٍ العمل الصا
 ١كالاناس الفاخرعلى البدنال-ن الناذير واذا ل صل كانكالزبنة علىاسم القيح فن حسن

| ذائه فىالدنيا بازالة قسح نفسه جاء فىالقيامة حسنا بالسن الذانى والعارضى والافنا لسن ظ
| العارذخى فقط وهو ثواب'لءعمل فاعىرف هذا فلا بد منالاجهاد والوقت باق ٠ رسولالله
| صل الله عليه وس ابا هريره را راخلىله عنه فرمودكه بر طريق انها باشلله حون صدم |

| بترسند ايشائرا عدج تردى ساشد وجون سدم .از اتش امان خواهند ايشحان خود امن
شين بق هرما كنت ولو اانه لهالكداء واد صدة رؤادليت نايعا باقن :تلان زنزاقاى :
 0نا ليشائرا بشناسم فرمودكه قوم از امت من در آخر الزمان ايشائرا روز قيامت درمحشر |
|اندلا حمس كتتداجون صن الدومآن؛ ن,ظكننيد اإشارا سغميران بندارند ازغايت علو |
| ص بدت ومئزات ايشاننا كاه دن ايشارا بشناسم و كوم امت من امت دن وخلالاق بدا نشد كه ْ

| ايشان بيغمبران سستند زس .مانند بوربقاد يكذرند وح<شمهاى دم از انوارايشان خيره
' شودابوهريره كك يارسولالله العمل ازشان فرماى باشدكه بديشان ملحق شوم كفت |

ىاهريره اين قوم طريق ردشثواز اختاراكووندك نادرجة:اشادزسدتنا |
صلىالله عليه وسلم ااب

حقتعالى ,اينشاترا!..بطعام وشزايسير كزدانيد وازشان كرسنى وتشتك اختنار كردند ولباس
براى بوشيدن داد ايث-ان رهنى كزيدند مره بأميد ردت ترك حلال كرديد ازخوف ْ

حساب بانذن ود دردشسا بوديد يلين دوى مشةغول الكعتند اذلاتكى زرا اطاءت ايشان ١

| تعجب مودند فطوبى اوم فطونى اهم دوست ميدارمكهحق آعالىميان من وايشان جمعكند |
| ازان رسولالله عليه اللام كريهكرد در شوق ايشان وفرمودكه جون حق تعالى |

ٌْعوراو جاهلهفين فوزع نهد نديعان نظروكته عنياكرا[أزراهلزطين :ابازكر واي

الجزءالخامدس والعثرون
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لالذى سدق منه فقال احضيروا ماطلب فاانلرجل عللصىيرة
الحاضرون فاتذلكترالقعءوليل
فاتدرقها يوضع رمإضها على ورحته فبرئت باذناللهتعالى فقَال للحاضريبن انالله تءالى اراد ان

يعرفنى آنا سا غلوقات اعلنادوية » يكاز <واجكان له شدند به فرطو

ى در زمان
.ش'

جواق بداعية تهات «اتكانه ببرون امدم ودرده ماعسدى إغايت ثيرير ويد شتلك بشرارت
نفساوكيق  :ع دانسم روغره!اهل ده ازوءى رس.يذ كادرءان دل شب ديدم حاى دركين افتتاذة

جون اورا بديدم ازويغايت ترسيدم وارك فس_اد كردم وازان محل داس كه بدنيز دوين
كارخانه دركاز بوده ات »٠ <ون (إعض لهورات <ق هد باطل » يس  0بال نشود

جز جاهل ٠ دركل وجودهركهجز<ق ند ٠ باشدز<تيقة القايق غافل ٠ وانبواملنصل »
:ابىوم اآنيامة الذى شص_ل فيهالق عنالباطل وعيزالمق منالمبطل وَغى بيناللائق
ببنالا'ي والابن والز.رج والزجة وو ذلك ٠ قال لعصهم بومالفصل ننومفصل فيه بي نكل
5ل منه وجزى عليه
عامل وعمله ويطلب باخلاص ذلك ونصحته ثمن صح له مقامه واعماله ل
ومن ل تصح له اعماله كانت اعماله عليه حديرة ( وفىالنوى ) اى دريغا تود مارا بيروباد »

نا ابد يادسرة شد لاعاد ءار كمدته حسرت ارد خطاست »٠بازنايد رفته باذاان هاست

دقام يهاى وقت موعداطلائق وواجءين ©يعنىهنكام جع شدن همه اولين وااحريان .

| فيومالفصل اسم ان وميقاتهم خبرها واجمين بالكلد للضمير ا #رور فى ميقاتهم والميقات اسم

| لاوقت المذروب للفءل فيوءالقيامة وقت ا وعدوا به منالاجماع لسا<اب وا+زاء قال فى
احلرعلوم ميةاتهماى دده الذى بوقتون به ولايتتهون اليه ومنهمواققت الاحرام علىا+دود

التى لتاوزها من بريد دول همك الا#رما فانالمءقات ماوقت بهاائى' اى <د قال ابن
الشييخ الذرق ببنالوقت واليقات انالميقات وقت ّدرلان شع فيه عمل مانلاءمال وان
' الوقت ماشع ويه شُىمشواء قذره مدر لان شع قه ذلك ١١ 1ام لا  2يومده
من بومالفصل  9مولى » ولىهن قرابة وغيرها وبالفارسية دوس

يدل

وخويثاوندى  8عن

|

مولى  #اى مولىكانوبالفارسيه ازدوست وخوايش <ود ونأ » اىقناً من الاعناء 0

 ١الاجرامال لندناواقع موقع المصدر وشكيره لاتقليل ويجوذ أن يكون منص_وبا على ١
| المفعول به عل01اه يكون لابذنىعدنى ادقع (عدهوم عن (عض م م نن عذاب الله ولادءده

١

ْ فان الاعناء 11فى الدقع والعاد المكرواء وبالفارس.ه جيزى را ازاعدانب.ماياسود بده اكين
|

0 9

ِ :ل ا

0+
حير بذكي

اوت

لمن ول اس
والبو  6فىالقاموس وكا

ان

لايغنى عر

للاعهام 0

والشر يك وا'قالابحت والولى5

مولاه اى مولى كان

وادد

0

دن م 1

اللا" وامنموالهمعليهوالحب م

فقهووليه ومولاه

دن الاعناء اى

اغناء

ن هو لاء اىواحد
فواح<د ه ن

قللا واذا

لمشفع يعض الموالى

بعضا وم يغن عنه شمامن١اعذاب (شفاعته كان عدم حصول ذلك من سواهم اولى وهذا فى

|كعاء والاغناء بالفارسة فىنياز كرماردن وراد ا شن
 5-1الفار.قال اغنىعنه كذا ا

أ

ع  0+قن

سور دخان

ازهمه درصفات وذات خداء لبسثى” .5ثله ابدا ٠ كرخدا بودى ازيكى افزون كعكاندى
جهان'ندين:قانون ٠ داند٠١ نكن زعقلباشد نكهره٠دوشه راجوجا شود درشهز  +لك
جمعيت از نظام افتد » رخنه دركار خاص وءامافتد ٠ جل لمانالهالاهو ٠ حسلا اللهلااله
سواه  #وما خلقاااسموات والارض ومايءا #اى مارين الحنسين وقرى” مابنهن نظرا

املوىعااسموات والارض  8لاعبين * من غير ان يكون فى خلقهما غرض يح وغاية
حميدة شال لعب فلان اذاكان فعله عير قاصديه .تقصدا بحا وفىااتعريغات اللعب فعل

الصببان يعقبه التعب ٠غنير فائد« :ؤماخلةنا هاوه وماءينهما ملتبسا بثى” من الاشياء الا كه
هللتبسسا © بالحق © فهو استثناء مفرغ من ااتلماحوال اوما خلقناها بسبب منالانسباب
قى «هوالاعان والطاعة واابعث والجزاء فهواستثناء منام الاساب 8#ولكن
لاذ
ابب
الا إس
| كثرهم  4ا ىكفارمكة يسيب الغفلةوعدم الفنكرة © لايعامون » انالاص كذلك فكرون
البعث والجزاء والا بة دايل على بوت المشر فانه لولميحصل البعث والطزاء لكان هذا

الخلق عرما لانه تعالى خلقهم وماينتظم به اسباب معايشهم ثمكلفهم بالاعان والطاعة ليتميز
المع هن العاصى بأنيكون الاول متعاق فضله واحسانه والثانى «تعلق عدله وعقابه وذلك
لايكون فالدنيا لقصر زمانها وعدم الاعتداد عنافعها لكونما مشوبة بانواع المطار وانحن

ق
لفى
خكمة
فلابد:منالبعث واطزاء لتوفى كل فسن ماءمات .الح اء هوالذى سنت النه .ال.
العالممنرأسها اذلو لمبكن الزاء كابشولالكافرون لاستوت عندالله احوال المؤمن والكافر
وهو حال ٠ اعلم انات<اءات الوجودية اماهىلات<ليات الشهودية فكل منالسمواتوالارض
الصورية وماءدهما منالموجودات مظاهص

كعات اق فى كاللا صداف

والصفات كالدرر

والمقصودبالذات انما هو الدرر لاالاصداف ا6نالمقصود من المرءاة انما هو الصودة المرشية
فها فكان كلموجود كاللباس علىسر نمالاسرار الالهية كوذا كل وضع مناوضاعالشريعة |
رص الى حقيقة هن الأقائق فلايد من اقامته لاتعحصل حدمةته وهذا بالنسية ان الآ فاق واما |

هما وكلها مظاهى<قلاسما القلوبٍ اصداف دردالمعارف الالوية التى لتخلق الانسوالن
| الا اتحصيلها ولكن مس١ة قلب اكترهم مكدرة بصدأ صفات البشرية وهم لايعلمون انهم |
مسءآة لظهور صذاتاأق واهذا قالصبىالله عليه وسلم منعرف نفسه يعنى بالمرء أليةعئد |
سفانافقد م فر اصىفعلاىته فمافتدعىفت انه مافىالوجود الا المق واماااباطل فاضاى |
.. ١لانقناح .ذلك الاترى:الالشسيطان فانه .باطل امن حت وجتؤده الظلن اومن حيث دغوة |

روخاع! كدر رياط لسواالا للكتهه كو انرنقغادم الإانءابوجؤمق 1موك نوين اليعلياك] |
لال ,ألاماعم  6إنر تجلا باكرا يشتكماب فقاك مهاذا انلها ربونناق نان ألحديق انتكلهاا» |
| طيب ريحها قابتلاء الله بقرحة تجوز عنها الاطباء حت ترك علاجها فسمع بوما صوت طبيب /
من|اطرقين بنادى فالدرب فقال هانوه حتى بنظر فىامرى فتالوا ماصع بطر وقد محز

عنك حذاق الاطاء فقال لابدلى منه فلما احضروه ورأى القرحة استدعى مخنفساء فضحك ١
١
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3ه

باوى جنك مكرديد وبشب اورا مهمان دارى مكردئد عرزا ديرت ايشان جب أمد

كفت ان هؤلاء كرام ابشان قو اندذكريمان وجواتمردان بس دوحبر از احبار بتى
قريظه نامابشان كمه واسد هردوان عميكديكر ودئد برخواسةاد و بدش لسع شد بلواورا

نصحت كردند كذتئد ابن هدينه رتكاه سغمبر  1زمائست وما قات خداى

اح كه ثرا اقل ابن ذبنو شق
ااي
ذمتة
وتع
نعت وى <وانده ايم وبراميد ديداروى 12دا
واعةورت مكن تصبدت تارشنو وندت 0
ساشد ونصرق دود خويشئنزا درمعرض بل

كلوذان الزضاق وعظ بتع اثرى عظم كرد وان زان عذ 3خواطك"ايغان جز أ

قبول دروىديدئد اورا بردين خورشدعوت كردئد انع قبول كرد وبدين ايشا زبازكدت
كزدت وان دوحبرو 'فرئ ديكر ازهود
وايشائرا | كرام كرد وازمدينه إسوى يعن با
نى قريظه باوى رقتد حى ازبى هذيل بس تبع امدئد كفتتد ايا املك انا ادلك
على بدت فيهكنز من لؤلؤ وزير جد اكر ذواهى بردارى بردست تواسان بودكفت أن
م
كدامانة ا

خانه ايست درمكم ومتصود هذيل لاك امع تودكه ازنشمت وى

عى رزسيد بد دانستد كه ه كه قصد غانةكمهكند هلاك شود المع | احبار جود مشوارت

كل و 3لجرخها حنيز كقا لوديد بإنشان كت داز كمولة وبزاز 6لذريق .رككائ
دركار آن خانهكه درروى زمينخانة ازانعظم ترندست آثرا ننتالله كويتد أن“ قوم ثرا'ابن
دلالت كردن جز هلاك توواستند جون  1رمى تعظيمكن ثائرا سعادت ابد حاصل

دود انبع <ون ابن سخن بشنيد أن جع هذيل بكرفت  0كردجون بكعبه رسيد
طواف كرد وكمهرا دردود انز دريزم_اد و قفل برزد و ارا حامه نود_,د و شش

روز ]لما ةيمشد لواو اقرع

عرا
اذو

مير ودتدكاهئان وبتبرسةان بع انعا

2ك  .حكم خويش 2

ايشان مدير

درامن
 5اي

رذ ورد رو

دن 1ن

ا

2اح تورات

د

كن

دعوت كرد

وان لوك ودكه فراديد 2

كوه وهركرا خدمى نودى وحكمىكه دران تاف بودى هردوخدم بتزديك
ا  3بر<ق بودى اورا از ءاتشككزد وسيدى واوكه نه بر حدق ودى

نان
إسوحخق جاعق ازحميريتان ودرا رد اشتئد وبداه 1

ْ بع بوديد دفتر نورات بدراشته وبداءن1 212 70
از#رج خود برامد وان قوم حميررا وآن تائرا اللهلبك

.م

وضوين

ودرراه ا
د

أبن دوحر

لك

4

له

ارايت  03دوخيركة

|

 1110اعد وراد خأواكن ايشائرا هج دموكزند تسد مكر آز إتاق ايَقان

عق روان كشت واآش از ايشان ذركذشت واعخرج خَويْع! بازّشنة [انذكدا باق اخر”ا
وريد همه يدبن اخبار باز كشتاد من وناك أأطك لوكية بالءن كذا قن لشك| لالس زو افتل
عفري ناحة حميرفىالاس_الام فوجد ؤ.ه امي انان تان

تر

تا

وشكرد

وَغند ماما لوح دن قصة

كن قبرعاضروقبر حابئتى نرم علىاختلاق |

ا.لروايات وها لهارد انلاالهالا اللهولاتسركان به ع وعلى ذلك مات الصاطر ن قلهما ٠

ازهمه

6  2*١شن

سور داق

ن كدفرتكار ابن شهر وابن خانةكعبه جنين انديشه كردهامدانشمئد
درمان سازم مملك
كفك زسهار اى ملك ابن انديشه مكن وازن ست بازكردكه اين خانهرا خداويدىاست

قادركه اثراحفظ خويش مداردو هركه قضد إبنحانة كند دمارازوى بر أرد تبعازان
ايديشه توبه كرد و تعظيم خانه واهل

كعنة اعمان أقررة و دردين

إراهم عليهالسللام

شد بسكمهرا حامهبوشانيد وقوم <ودرافرمودنا آثرا بزرك داريد وبا اهل وى سكونى

كنتد ابزسمكه بزمين نرب عشادكآامدينة مصطفاست صوالله عليه وسلمو دران وقت |
كيدا ان حشمه فرواورد دالت نياككة بأوى بودبد |
شهرو ناسود العامة انحودبع
قريب دوهزار ص دعالم دركتاب خوانده انوديد كهان زمين يري مهاجر رسول اا

ْ

الزمانست و مهدط وحى_قران جهار صد مرداز ايشاتكه عامتر وفاضلتر:ودند يايكسكن |

بيعت كردندكه ازان عه مفارقت نكند وبر امد ديدار رسول انحا مكقاتمند اكر اورا |
خود دريابند والافرزندانونسل ايشان ناجار اورادريا بند وبركات ديدار اوباعقابوارواح
ايشان بر سدابن قصه بانع كفتند ونع راهمينرغتافتاده يكسال ١تحامقام كرد وغرمود
ير بكنرادند اتجايكه هى عالمى راقصرى وهريكى ركابرق مخريد زواادكرد
تأجهار قصد
بوزنى دوى داد بجاهاز كام وايشائرا وصدت كردكه شمااغا بأشيد تاب ميرآخر زمان
رادريا سد و<ودناية لوقت و ههر زرين بران ماد وعالمى راسير وَوكدَك كر مد رادريانى

بند و رسائنند و مضمون ان نامه اإن |
اك
ابن نامه بدورسان وك١رئيانى بفرزندان وتصيت

بودكه اى بيغمير آخرالزمان اى كزيده خداوند جهان اى بروز ثهار شفيع ندكانمنكه
تبع ند وايمان اوردم بآن حداوندكه توبنده و بيغمبر اوبىكواه ياشكه برملت توأم وبر |
مات يدرتنوابراهيم خليلعليهاسلام!كرترابينم وا كرنهبينمنامسا فراموش تكنى وروزقيامت
امشفيع باشى!نك نامهرا مه بررنمادوبرال مهرنوشته بودلله الامى منقبلومنبعدويومئذ |
شرح المؤمئون تصيرالله و عنوان نامه نوشته الى عمد بن عددالله خاتم النيين ورسول

ربالءالمين صلىاللهعليه وسلم منتبع امانةالله فىيد من وقع الى ان بوصل الى .صاحيه ٠ |
كنعم ان ىراو ماق رست اأيعان #اوإفساز :زلكنول تخد اند زندامة ان جهار صد مسد عالم

بودند وابوايوبالانصارىكه رسول خدا خانهُ اوفروامد از فرزندانان ءالمبودكه تبعرا
نشوكت لاد بوس انتازان علي اعالافت رواكنانة ]تابون الاتكارىك#رعتول دا ']ننا |
فروامد ازحله” نناها ودكه بسعكرده بود جون رسول خدا #رت كرد عدسه نامة تببع
توى رسايديد

<بوراند رسول سخنان تملع يشنيد واورا
رسول خدا نامه يعلىداد تا

دعا كرد واتكسكه نامه رساند نام او ابو ليلى باوودرا بنواخت وا كراى كردوبرواتى
ع سد ص حا برست نود برمذهب >وسازنواجى مشرق انه بالشكرعظيمومدينة

مصطنى عالليهسلام بكذشت وسمرىازان خويش نجارها كرد اهل مدينه ان يسسررابشريب |
وجيله بكشتند نبع بازكشت بر عنزم نك مدينه خراب كند واهل آثرا استئه_ال كند
جماءقكه انصار رسول الله ازثاد اتشناسد:همه جتمع شد وشتالوى ببرون مدل روز

رامين والتدرون

ء١٠ # لله
222:

لاتحم

00

قدغنا <ى انتهى الى ارض طنحة وملك مائة ونيفا وستين وهنهم تبع بن الافرن وال

١
ُ

فيهتبع الاكر ومنهم إوكرب اسعد بن كيكر ابن تببع نالاقرن واختلفوا قالمرادمنالاية
فقال يعضهم هوتببع البرى الذى سار بالجبوش وبتى اطيرة بالكسير مديتة بالكوفة ق(ال
فاىكلدافسرار ) معروف ازايشازسه نودنديى مهينة اول نوده بى مباز إككهىينه رانخود
واوكه ناماودر قراللرنل

بع آخربودنام وىاسعد ا ميرى مصدى مؤهن صا نوده ولعاسى

عليهالسلام انمان اورده وجون حديك وتءت وضت رسؤل ماعليهالنلام سني إلزاكهتاب
بر سالت وى اعان أوود وركفت مشهدت

على أحد أنه رسول منالله بارى الننم :

(ومد .عمرى الى غمرء .:لكنت .وزر اله و ابن تم ٠ وىاواثل|اسوطى اولمن كنا
| فل

| الكية أسعدايرى وهو بعالا كير و ذلك قابللاسلام «تسعماثة سنة كساها الثداب!خبرة

|وعى مثل عنءةخيرب مبنرود العن وفى رواية كساها الوصائل وى برود #رفها خطوط

خضر تعمل بالعن و عن بعضهم اول نمكساالكيء كدوةكاملة تبعكساها العصب وى
ا
ضري مانلبرود وجعل لها بابا بغلق وقال فىذلك
 ٠وكدونا الستالذى حرمالله ملاء معصبا و برودا٠ 
 ٠واثناءه منالشبر عشرا ٠ وجعلنا لابه اقليدا٠ 
ركم سهلا ٠ قدرفمنا لواءنا معقودا ٠

وكان بع مؤمنا بالاتفاق و قومه كافزين و لذلك ذمهمالله دونه و اختلف فىشسويه وقال
بعضهم كان بع يعدالنار فأسام و دعا قومه الىالاسلام وهم حمير وىكذنوه و كان قومه

كهانا وناهل كتاب فاصافر بقيننهرب كل منبعا قربانا ففعلوا فتقبل قرباناهل الكتاب
ق فىكاتلابمدأ و قصصالاننياء علييءاللام ان تع بن حستان! يرى
فأسلموذكر! .ينا
وهو بعالاول اىالذى ملكالارض كلها شرقها وغسما ونقال لةالرا ئش لانه شرالناس
ا اوسعهم ءنالعطاء و قشم فيهم اهانغنائم وكان اول من عَم و1ا حمداليدت بريد محريبه

ا

رىى بداء خض

مئه راسه 3ءدا وصديداواناكن <قى لايستطييع احدان بندومئله قدر دع

| يعق :جون,سبغ بعك رلليد واهل مك اورا طاعت نداشئد و خدهت 'نكردند تكبعفت
ابنحه دشهراعست وحه قوم ادك وؤخدمت 'وطاعت مانقصير كردند لود
ا وزر خودراله
برخط طاعت مامراهه"اند ووتريكفتا ايشائرا اميه  0كمية
| ازانكه جهامان سر

كوبند مكربانخانه معجب شدء اندتبع دردل خويش نكيرتدكه أنخانهرا خبركاند

و صردان شهر رالكشد وزنانرا اسير كئد هنور هنوز اءنانديشه عام  60بودكارب

العزه بدرد سرمبتلا كرد جناتكه اورا عطاقت عاندواب كندبده ازجهثم و وكبوشيىوى

| كشادء كشتكه هيركس رابنزديكوى قرار نيود و اطباهمه از مءالجةوى عزاكجشتئد
ك|فتند اين جمارى از جهار طبع بيرون عاق مكار لزانلا ونا مقالحةإنراة قل مالم

بس دانشمندى .فزايشن امد كوفت امالملك اكر سرخود باهن بكوبى من اين دردرا

|

درمان
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فاسلام كاقال فى كشف الاسرار تبع بإدشاهى بود از بإدشاهان از قله“ قحطان جنانم
ال
دار اسلام ملوك راخلفه كو ند ودر روم صر ودر ذرسع |كتترى ابشائرا بع كويند .٠
ا نهم الاعالام من ملوك الغرب والقيل بالفتح والتخقيف ملك دن ملولد مير دوناالاك الاعظم

وأصله قبل بالتشديد كفزعل فخذف كيت وميت فال فالمفرداث القيل الملك هنماوك حمير
سموه

بذيك لكونه مدنا

على قوله ومعتدى

ي
ب
ههولكونه

متف.لا لاسه هال شل

فلان أباه

ا اذامعه وعلى هذا اللحو سموا الملك بعدالملك سعا فتعكانوا رؤساء سموأ يذلكلاسباع لعصوم

لعا افىالرياسة واأب ا-

وقانستان 'الموني

باغة لو ٠ن الملاك المم

من الواو
وأطل القولى

| لقولهم فى عه أقوال تحوهيت وأموات واذا قبل أققال فذلك >و أعاد جع عد أصله
عود وقال لعضوم قبل الماوك العن التتابع5ة لام عون اى شبعهم اهل الاك شال لهم

الفقير والظاهص

ان نبع الاول سسا هق دلكزة قومه وسعه َ صار لقنا ان لعده من الملوك ا

سوا«كانتلهم تلك الكثرة والانباع امنلاالفتبابعة الحارن الرائش وهوابن هال ذىسدد
وهو اول هن غَنْ! من ملوك حمير واصاب ااغناتم وادخلها فراش الناس بالاموال والسبى |
والريش الكر الخصب والمعاش فإذلك سحى الرائش ونه وبين حير خمّس ةة عشسرأيا ودام
وما وعشرن سنةوله سسعر 2
ملك .اآارث الرانئن مائة م

شمر
فيه هن علك لعده و

ْ

شنا صبى اللهعليه وسام 13
وعلك لعدثمرجلعءظم

ب-مى احمدا بالت الى

30

ىَ ار خص فىارام

اعمر بعد محرجه بعسام

ومنهم أرهة ذوااناز وهو ان الحارث المذ كور وسمى ذا المنار لانه اول هن .ضرب ظ
المنار علىطر شه فى.خازبه لمتدى اذا رجع وكان ملكله مائة وثلاثا وعانين سنة ومنهم جمرو |

ذوالاذعار وهوا بن أبرهة لمعلك بعدابيه وانها ملك باعخديه ارفهس وسمى ذا الاذطارلانه |
مقةل:لةعظيءة <تى ذعالااس منهوكان ملكه مدا وعششيرين دنة وهنهم شهر بزمالكالذى |
شهر
تنسب اليد سمر قئد وى القتدى ان

بنافر مس ين ابرهة نالرائش وسمى رعشن

لارتعاش كان به ونسدت اليه سمرقند لانما كانت مدينة للصغذ فهدءها فنسيت اليه وقيل |

شمركند شأمىرخر هالا ن كبانسدانهم خر بم عرب فقالىسمرقندوقال اخبلنكاز نفاىر يخه
فا الاطباء ارضاذاث هواء طيب واشار والدبظاهص
اه
انسمراءملجارية ا:سدكرم ضت فود
صفتها واسكنها اياها فلماطابت تىاها مدينة وكند بالترى هوالمدينة فكا'نه سول بلدسمر

انتهى ٠ ويؤيده تسءيتهم القرية الجديدة فىتركتان بقواهم يكىكنت فانالتاء والدالمتقاربان
منل علىسناء ثان وقه بعد ٠
حاا
وبه يعرف بطلان قول مقنال اانتمرعيارى بناها ال
وقال ابن ااه فاىوضح اكاك تلض كديا سك لشريك بيلق الج لفحو 1
أقر نهس بن أبرهةالذى لف

البربر الى اقفرهية هن دعق كناك ويه سمت افر هّة وكان
0
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الجزءالحامس والمشرون

فنى هاتين الحكانيين اشارات الاولى ان للفقراء الصابرين حاها عندالله نومااقيامة فكلهن
اطعمهم او كسام او قعل بهم مايسرهم فهمله شفعاء عندالل مشفءون فد خلونه الاة

باذنالله والثائءة ان حاة الانداء والاولاء حياة دائمة فىالقيقة ولاشّطعها الموت الصورى |
فانه انما يطرأ على الاجساد عفارقة الارواح مع ان اجسادهم لاتأ كلها الارض فهم
عنزلة الاحباء هن حدث الاجساد ايِضًا والثالثة ان الا<ياء اسهل ثى” بالنسمة الى الله تعالى
مق اعاهل فتعىاق الروح بالبدن اولالم بتوقف فتعلقهبه ثنانيا وثالثسا والرابءة اثر الحياة

صصثى ومشهود المت بالنسبة الى أرباب البصائر فامهم رما رأو افى بءض الامواتاثرالحياة
ولى تقدير
فالاتكار ع
وتكامواهء» ثن حرم منالبصسيرة و قدصر نظره على الس وقع و

ولتخبيل وتحوذلك كوقع ابعض الكمار فزمان |
رؤيته حمله على امس آخر منالسحر ا
عيسى عليهالسلام و غيره ونم ماقيل ٠ درجم ابن ساء دلان صب.ح كاذيست در روشى

كد فيا مواد اكاة») ننا لان متحان ران عدن قهز نا“ المتانة واليقاء
ولهم كافىار قريش خيرفى القوة و الشوكة
| العرفانية  أعم خير » رد لقمولدهميد

اللتين يدفع هما اسباب الهلاك لافىالدين حتى بردائه لاخيرية وفاىحد مالنفرقين « ام
قوم نبع  #المراد بتع هنا واحد منملوك العن مءروف عند قريش وخصه إلذ كر

لقرب الدار و سيا بى شَية الكلام فبه © و الذين من قباهم  #اى قبلقوم بع عطف على
| قوم نبع والمراد مم عاد وعود واضرامم ٠ن كل جبار عنيد اولى باس شديد والاستفهام

| لتقرير أن اولئث أ قوى من هؤلاء ا9هلك ناهم » #نسات كردم ايشائرا ٠ استئناف لبيان |
ين مقنبلهم ِكوااننهموا حرمين » كاملين فاىلاجرام
ليذعو
امن
ماقية اعسهم اى قو
والا ناممد تعوقين لاهالاك وهوتعاءل لاهلا كيم  0اناوائك حرث
معما كانوا قغاءه الهود واالش اده فلا“أن ملك

هؤلاء ف م

اهلكوا إسيب اجراههم

شركاء لهم فُْ الاجرام واضعف

ممم فى الشدة و القوة اولى »٠ تمق “كاده #رمود  15حدق قال رالسسدت ,أولباى ود تهرى

انسائرا از قود لوازم بشعرى باك ومطهر كرداند وباز <ق تعالى را ذسنت باعداى خود لعانى
 0باآن المطتع اذام ظلاقة

ظساهىاست و قهرى دران فى قهر فى

باطن ايشاترا بعالم اجساماستحكام دهدنا واسعاة كرفتارى شَيود ابن عالماز هود عالماطلاق
| ولذات دوحانى ومءئوى روم عانند وحون قهر ومكردر زبر لطف ظاهرى بوشيده است
عاقل سايدكه برحذر باشد وال وحاء مغرور ماشد نا كهازهلاك صورى ومعنوى خلاص

هنست وتودوش نز مروى« :ترذاره مكنكهكرد تاريف زشهرء
ككي
| ياادل(شقاالفظ )
عدت نر اعام اولا لأا

عكر واحد الشمابعة ماوك العن ولايامى هه الا اذا كانثله حمير

اةللغلةغات الاثنتى عشسرة وواحد
ا ألمن واهحمنيري
نغعفى
صضع
كودجيرهم مو
| وحضر مروت

منالاقلام الاثنى عشسر وهو فالاسل ابوقيلة منالءن وهوحمير بنسبأ ابن يشجب بنيعرب
بنقحطان وحصرهوت و«هوبعهم الممبلد وقلة  3ف القاموس وبع فىالجاهلة عمزلة اعقليفة
اا
ا

ا

لها

فمىاللاام

ا

ا(
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الموتة دوؤالموتة التىتءةم! حاةالقبر كا تزحمون يكون بعدها :العث والنشور ولاسعدأن حمل |

عكدلان لشاف عزانان ,كن التعدين«انالياة الاجياة مَوبتاالاولى أفالاولىضفة المضافة |
والقرينة عليهقوله وماكن عنشسرين فالآرة هثل قوله انه الا حيائنا الدنيا وماتحن عبعوثين |
 5قى حوائى سعد ىاللةى  2ومان عنشسربن « معوثين بعدالموت يعى ادن نلق

١

وبر اتكتكان بعد ازمرك ٠ من انشير الله الموتى اذا لعنهم وغرضهم عن هذا القول |
المبالغة فى اتكار حش لموتى و نشرهم »نالقبور ف©أتوا بابائنا  #الخطاب من وعدهم |
بالنشور من.الزسول.وااؤمنين والمعى بالفارسة بس شاريد بدران امازا اكور وزنده كنيد |
«ان كاتم صادقين * فما تعدونه هن قيام الساعة وبدث الموتى يعنى ان كان البعث
والنشور مكنا معقولا فعجلوا لنا احباء هن مات هن آبائنا لظهر صدق وعد؟ وقل

كانوا يطلدون اابهم ان يدعوا الله فينششرلهم قصى' بكنلاب ليشاوروه ويألوا منه عن |
احوال الموت وكان كيرهم و مفزعهم فالمهمات والملمات (
قل الكاثتى ا
)بن سخن |

ازايشان جهل بودزيرا هركه جائر بود وقوع أن ازخداى تعالى بوقتى خاص لازم بود |
وحود

وظهوران يهش مر وقتكه ديكرى خواهدس

<ون وعدهُ لعثشدر حون عكر

دردنيا واقع نشودكمى رابرو نحكم ترد ٠ وقال فىكشف الاسرار واعالم بهم لان |
البعث الموعود انما هو فىدارالحزاء بومالقيامة والذى كنوا يطليوته البعث فالدنيا فىحالة

التكليف يومْهما تغاير ٠ شو لالفقير قدصح ان عيسى عليه لسلام أحتى الموتى لاسها سام
بن وح عليه| أسللام وكان بيه وبين ونه كت هن اراعة لاف سئة وننانا عليه السلام

كان أولى بالاحياء لانه أ فضل لكهم لاطليوه بالاقتراح لميأذن الله له فيه لكون غايته
الاستتصسال على تقدير الاصرار وقديت عندالعلماء الاخيار ان نينا عليهالسلام احى |

امود ةعكر ظارال  9نتن وك ليق |جيه ذنجلة رولفاجيد اشارة بالهااذناخ لت عليه
الحس والم تكن له عين القاب «فتوحة ليطاع برصره و إصيرته عالم الغيب و هوالاخرة
لايؤدن الاعارريه بدمرالكس واهذا انكروا البعث والنشور اذلم يكن يشاهده نظر
وقلوا فايبوا بياننا اى احوهم حتى تراه بنظر الس وندتخير نهم احوالهم بعد

حدهم
اموت |

انكتتم صادقين فتيداعون «نالبعث ( حكى ) عن الشخ الى على الرودبادى قدس ممره
انه ورد عليه جماعة هناافقراء فاعتل و احدههم وبق فىعاته اياما فل ابه ٠ن خدمته |

وشكوا ذلك الىالشيخ الى على ذات نوم فالف الش.خ على فسه وحاف ان يدولى |

خدمته بنفسه اياما ثم مات الفقير ةفله وكفنه وصلى عليه ودقنه فلما اراد ان تح رأس |

كفنه عند اصمابه فى القبرراه وعبناه «فتوحتان اليه وقال له يابا على لانصرنك ماع بوم
القؤامة زكر عر يفالتل عل لم يولك ]:واف وى)السكواق تقس السرم تناءق عريد.
عكة وقال نااستداف انااغدا اموت وقت ااظهر فخذهذا الددنار فأحضرلى ينصفه <ئوطا
وكفنى بنصفه فاماكان الندوقث الظهرساء فطاف ثم عن [ كرت قله لاجمو ويشسه
افلىلحد ففتح عنيه فقات له أحياة بعدالموت فقال الاحى فككل عسلله حى ٠ بول الفقير
سجس
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ع يس ع سس

91ج بهجب

|
|
|
|

كمي اروف
فغبرهم  9مايه بلاء مبين 

عغ١1 # 9ه
نعءة جدلة او اختيار ظاهى لينظركيف يعماون وفىكشف

الاسرار ابتلاهم بالرخاء والبلاء فطالهم بالشكر عندالرخاء والصير عندالبلاء ٠ ادى كهى
حسدة بت بالإييث كف غمقة لاف وعطا وحق تعسالى تقاضاى شكزارعي كن دوقت راحت

عند درحال بولساشدت مصطنى عليه السلام قوىرا ديداز انصار
ونعمت وتقاضاى صير ك

كفت شما مؤمنان اكيفدتند :ارى كذت:نشان إعسان ,جسنت فد برنعمتٍ سكن ,كنم

لالش'يخ
نةا٠ق
ابابلكء
وددمحنث صكبرنم وبقضاء الله راضىكفت اتم مؤمنون ور
هو حقةة فىالاختمار وقد يطلق علىالنعءة وعلى الجنة محازا من حدث ان كل واحد هنهما
يكون سإءا وطرهًا للاختيار فان قلت اذا كانت الآيات المذ كورة نعمة فىاناسماامءنىقوله

مافيه بلاء اى نمءة قلتكلة فى لحجريدية فقد يكون أعمة فةيكناعيكوننعمةفوق لعمة ومنة
فوقمحنة م كمتهانددوا برادد توأمان توديد سبرك شكم رمن بوديد ورشث ايشان كديكن

جدببده بود جون بزرك شدند داثم زبان “يشكر الفى واشتند باز ايشان ,تيده
باوجود حنينبلاى كههارا واقعسث حه حاى شكر كزار بنك ايشان كفتد ماهيد انمكه

حق تعالى را بلاها ازين صعبتر بسسيارست برين بلاشكر ميكوم «بادا كه بيلانى اذين

| عظيمتر ملا شويم كنااه يكى ازايشان عردان دكركفت ابنك بلاى صمتر بيداشد
ايكون اك امبدنمرا ازمن قطع مكنند من نيزى من قطع ممى كتبرعا ْ
جرد كم بايدك دريا وق ىكه بدن وى فرسوده شود وريزد وكفته :اند خلاصه داكن

| آنستكه ازحمه كس براكشد وبرهيحكس .بارانهد نه بحسب دورت ونه بحسب ممنى فلايد |

رك |
املنصين ,عللنىل|اءوالتحثل عالقد ةي .١١كنب زكوء :وفغرلطد آنا تست .هنما فث
| ازرامستك برخيزد ٠ واللهالموفق لمانحب ويرضى ٠نالاجمال ا©نهؤلاء © اى كفارقريش |
ا الكلام فم وقصة فرعون وقومه للدلالة علىعاثياهم فىالاصرار علىالصلالة والتحذير |

عحنلول ماحل بهم هن العذاب  8+ليقولون ان عى الا موتّاالاولى  4لما اخبروا بأن
عاقة حامم ومابها اصان اموت ثمالبعث انكر واذلك .خصر مهايةالامس فالموتة الاولى

| اى ما العاقةعهلام الاَِ لامكللد قار عقن ولانعتبعدهماااكتارميفه ْ
ا

مكلحر
ك
مالكانآخرا بالنسة اللهكلوقالاول عا مل

عبدا عتق0

كان مالكا بعده عندا آخر اولا قال سعدى المفى وفه بحث فان الاول «.ضايف الآاخر
| اوالثانى فتضى المصَايف الآ خربلاشبة اذالمتضاغان متكافئان وجودا وعد مام قال ويجوز /

أن قال متصود اماف الاشارة الى ان المراد بالاولة عدءالمسبوقة باخرى مثلها عالمىجاز

| وقال فىالكشاف لا قبل لهم انكم موتون هوتة تعقيها حياةكا تقدمتكم موتة كذلك قلوا
| ماهجى الا هونا الاولى اى ما الموتة التى آعقمها حاة الاالموتة الاولى فالحصر ببذالمءنى راجم
الى معنى امنال ماعى الاحاننا الاولى ولاتكلف فى اطلاقالموت علىماكانقبل الياةالدنيا

كا فىقوله تءالى وكنتم أموانا فأحياك ثعيمتكم ثيمكم وقال يعضهملمعنىليست الموتة لاهذه

مس

ل
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خبر ثان لكان اى مالنذين اسرفوا على انفسوم بالطوالءدوان نوجاوزوا ال+د فىالكفر

تكة
ناز
رنىا)
فكاش
الال
والعصيان (كوقا

متجاوزائد از حدود ايمان ومن اسسرافه انه على

فرار واطفاهم وهو أبلغمن ان مال |
ككف
لأ
اان
حقارته وخسة شأنه ادعى الالهية فك
مسرفا لدلالته على اله مءدود فى زصمم مشهور بانه فى حماتهم وفيه ذم لفرعون وان
كان مثله فىالعلو والاسراف كنمرود وغيره وسان ازمن اهانالمؤمن اهلكالله واذله ومن |
عن الله فاله مكرم وان النجاة من ابدى الاعداء من نهالله اخلبلة على الاحباب فان هن |
تكدالدنا ومصائها على الحر ان يكون مخلوبا للاعداء وان برى عدوا له مامن صداقته |

وبادنالله اذا اراد للمرء ترقيا فىدينه ودثياه هدم لالهبلايا ثمبه ٠ نامي| كمه مقصود |

ببالين امد ه سالهابستر خودخار مغيلان كردم © ولقد اخترناهم » اى فضلنا بىاسرا ثيل /

«على عر » فى بحل النصب على الحال اى عالمين بأنهماحقاء بالاختيار وبالفارسية بردانثى |
فى غلط يعنى نه بغلط بركزيدم بلك  5كبزكيديم وبدانش مام دانستمكه ازهمة ف|ريد |
كان سزائ كزيدن ايشانند اكزازنيدم اختيار مواباعرلمدات ماست بعىلت ؤنواخت |

| مابفضل وكرم بى سبب ٠ او مين بانهم يريغون.فبعض الاوقات توكثر منهمالفرطات كا |
قال الواس_طى رحمه الله اخترناهم عع

اتيم وماشترفون من انواعاغالفات فليؤثر ا

ذلكقى سوايق علمنا هم ليعلمو أنالمنايات لاتؤثر فالىرعايات ومن هذا المسل اولاد يءقوب |

عللسه"لام فانهم مماعفعلوا بيوسفت منالقاله فىالحب ونحوه اختارهم الله للنبوة على قول ٠

كرد عصبال رت حق راعى ارد بشور » مشرب درياتكردد تبره ازسيلابها ٠ ويجوز ان |

يكونالءنى لعلمهم وفضلهم على انكلة على لاتعليل « على الءالمين  6#على عالمى زمانهم يعنى |
برجهانيان روزكار ايشان ٠ او عالعىالمينجيءا فىزمامم وبمدهم فكل عصر لكثرةالاساء |

فهم حيث لعث فهم بوما ألف ى ويلمكن هذا فىغيرهم ولابنافيه قوله تعالى فىحق امة
تمد عليهالسلام كنتم خير امة اخرجت اناس الآية لتغابر جهةالخيرية ٠ بلاهلوفقير واق
ان هذه الامة المرحوهة خير من جميع الام من كل وجه فان خيرية الام ان كانت باعتبار
معدزات انداهم قالله تدالى قد اعطى دنا عليه السسلام جيع مااعطاه للاولين وان كات

باعتتاركارةالانشاء ىوقت واحذا فعلماؤانا* الذين نكنااء غى"اسرا مل ١٠كت وأزيدوذلكه |
لانه لامخلو الدنيا كل هوم هن ايام هذه الامة الى قيام الساغة منمائة أاف ولى واربعة
عوششرين ألفت ولى فانظرك .نهم هنالفرق هدانا الل اويلك احمعين قال فالىمفردات
الاختيار طاب ماهو خير فءله وقوله تعالىولقد اخترناهم الآاية يصح اينكون اشارة الى
اناده تعالى اياهم خيرا وان يكون اشارة الى دهم على عيرهم وفىعرالعلوم هذا الاختار |
خاص عن اختارءا لله بالدوة هم اوعام لهم وان كانوا مع مومى اختارههمر عا خصصهم به |

( 5قال الكاشفى) ولقد اخترناهم وبدرسىكه بركزيديم مومى وءؤمنان تى اسرائيلداء |
حعلنا فهم الكتاب والنوة والملك  8تويااساهم منالايات 

نشامهاى قدرت ٠ كفلق |

يتملهمد مثلها ظ
الحر وتظليل الغمام وانزال المن والسلوى وغيرها ءن عظالم الآياتال

الجزءالخافس والمشرون
ع #ا »#
85
ابنه عليه السلام ابراعم قال الناس كدفت لموت ابراهم فخطهم فقال انلشمس والقمر
انان منآيات إللهلاسكدذان لوت احد ولا انه فاذا رأموها فادعوا الله وصلوا حتى

تلى وهذا لاينا فى ما.-ق فانمساده عليهالسلام رفع اعتقاد الهللاهارة ولاشك ان كل
حادث فهودال على| ص هانلامور ولذا ب
ااسلدعاء والصلاةوسر الدعاء انالافوس عندمشاهدة

ماهو ارق العادة تكون «ءرضة عن الدنيا ومتوجهة االلىحضيرة العليا فنكوناقربالىالاحابة
هذا هوالسر فاستجبابةالدعوات فالاما اكلشنشريفة والمزارات قالإعضهم لانرى السموات
والارض على العصاة واهلالدعوى

والانائية فكيف تارلسكماء عللمىمينصءد الما منهطاعة

وكف تانلارض على هن عاصلوله علبها سبكليان عالىمطيعين خصوصا عاللىمارفين اذأ
فادقوا الدنيا حين لاايص_مد الى السماء اثوار انفاسهم ولايجرى على الارض بركات آثارهم
وفىاحديث انالسماء والارض كيان لموت العاماء وفى الحديث مامات مؤهنفىغربة غابت
نه يواكه اللامكت عليه اأسماء والارض ْمقرأ الآبة وقال انمهما لاسكان عكلاىفر وقال

بتكن المفلشرتق :متاق الأسية افامكك علمهم الهسلماء والارض فاقام السماء والارض مقاماهلهما

قال واسأل القرية ومنصره قوله عليهااسلام اذا ولد مولودمن امتى تب
ةاشر
بتاعال
ضاك
هم

سعض هانلفرح واذامات من اف صغير او كير بكت علهالملائتكة وكذا ورد فالخبران
الملائكة يبكون اذا خرج شهر زرمطان وكذا يستشرون اذا ذهب الشتاء رحمة امسا كين

فووما كانوا © ااجاء وقت هلاكهم ف منظرين  #ممهاين الى وقت آخرين او الى الآخرة
بل جل لهمفالىدنيا اها الاول فلاءن العمر الانسانى عبارة نعالانفاس فادا نشدت لبمق

| للتأخير تحال وامااأثاتىفائهم مستحقون لذكال الدنيا والآخرة اما نكال الدنيا فلاشتغالهم
بظواهرهم باذية الداعى مسستعجلين فبها واما نكال الآخرة فلمحار بهم معالله برواطهم
| بالتكذيب والانكار والدنيا ٠ن علم الظاهى كا ان الآحرة هن عالم الباطن ذوزوا فى
الظاهرو الباطن عاحرىعن ظطواهيهم وبواطنم وهذا لاف حالعصاةااؤٌ مينفاهم أذافعلوا

ذنا املنذوب بنظرون الى سبع ساعات ليتوبوا فلايكتب فىحائف اعمالهم ولايؤاخذون
به عاجلا لان الله إعقو عن كثير وجعل بءض المصائب كفارةالذنوب فلا يؤاخذ اجلاايضًا
فاللهرمحمة الواسعة واعخدلله تعالى ولكن ينيتى للمؤمن ان يعتير باحوال الام فبطيعالل تهعالى
فىمع الاحوال وجهد فىاحاءالدن' لافىاصلاح الطين وم ماقال لعصهم * خاك دردسةش

«وددون باد هنكام رحلل ٠ هركه اوقات كراىى صرف أت وكل كند ٠ وهنالله العون

و«لقد نجنا بنىاسرا ثيل » الاحءة جات دادن وبرهائيدن ٠ اى خاصنا اولاد يعقوب
باغمراق القبط فىاام  8املنعذابالمهين » از عذانى خوار كننده ٠ يعنى استعباد فرعون
اياعم وقتل ابنائهم واستخدام نسائهم وبناتهم وتكليفه اياهم الاعمال الشاقة فالهو ان يكون
من جهة مساط مستخف به وهو .هوم  #من فرعون » بدل هنالعذاب اما على جعءله
نفس |اعذابي لافراطه فاىاتعذيب واما على حذف المضاف اى هن عذاب فرعون اوحال

منالمهين ععنى واقعا من جهته واصلا ءن حانيه  9انهكان عاليا  64مشكيرا اومنسر فين©
غير
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هوزة دخان

ز مرسل عن عدم اكلتاراث ملااكهم
حضا»#
ملار
فا بكتعامم السماءوا

والاعتداد بوجودهم لان سبب الكاء على ثى“ هوالمالاة بوجوده يعنى انه اسستعارة مثيلية

بعدالاستعارة المكنية فالسماء والارض بأن شهتا عن يصح منه الاكتراث على سابليكناية
واسسئد البكاء الهما على سبيل التخبيل كانت العرب اذا هات فهم منله خطر وقدر عظم

شولون بكت عليه السماء والارض يعنى ابالمصيبة يموته عمت الخلق فكى لهالكل حتى الارض
والسماء فاذا قالوا مابكت عليهالماء والارض يعذون به ماظهر بعد مايظهر بعده ذوىالاقدار
والشرفهففيه تهكم بالكفار وحالهم المنافية مال من يعظم فقدء فيقسال له بكت عليه السماء
والارض وقال بعضهم هو على حقيقته ويؤيده ماروى اله عليهالسلام قال مامن مؤءن الاوله

فالسماء بابانباب رج منه رزقه وباب يدخل منهعمله واذا مات فقداء ويكياعليهوتلاثمابكت
م
وتمل
روج
ا يعنى حون نده وفات كند واين دودر ازززول رزق وخر

ماندبرويكر ند

وافلىحديث ان المؤمن سك عليه منالارض مصلاه وموضع عباديه وهن السماء مصعد مله

و(دوى ) اذا ماتكافراسستراح منه السماء والارض والبلاد وا'عساد فتلباكى عليه أرض
ولامماء قوالحديث تضرعوا وابكوا فاالنسموات والارض والكمس والقمر والنجوم
سكون من خشمة الله٠ در معالم فك

حون مؤهمن إعيرد حملهاسمان وزمين رويك ريند

وكفته اندكه كرية اسمان وزمين همدون كريةٌ ادميانست »٠يعنى بكاؤها كبكاء الانسان

والموان فانه تمكنقدرةكافىالكواثى وقد نبت ان كلثى” يسبحالله تعالى على اللقيقة كاهو
عند محةتىالصوفية ثن الخائز ان سَى ويضحك عا سناسب لعالمه قال وهب بن مه رضىالله
عنه لما أرادالل ان مخلق ادم أوحى الىالارض اى أفهمها والهمها انىجاعل منك خليفة نهم

هن يطيعنى فأَدخله النة ومنيم من يعصينى فأدخله النار فقالتالارض أمنى ملق خلقا يكون
للذار قال أم فكت الارض فانفجرت هنا العيون الى ناولمقيامة وعن انس رضوالله عنه
رفعه لما عاج فى الىالسماء بكت الارض من بعدى فنبت اللصف هن ياتا فلما ان رجعت |

قطر عرق عالىلارض فنبت ورد أحمر الا من اراد ان يشم راتحق فليشم الورد الاحمر
ك فىالقاصد المسنة ٠ وبعضى برانندكه علامق بريشان ظاه شودكه دليل بود برحزن
وتأسف مون كرية  5درأغاب دلت رخ وانذواء!.٠ قال عظاء والسدى ببكاءالسماء حمرة

اطرافها وعنزيد ابن ابى زياد لما قتلاحسين بعنلى رضىالله عنهما احمر له افاقالسماء اشهرا
واحمرارها بكاؤها وعن ابن سيرين رحمهالله اخبرونا اناخمرة التىمعالك_فق تكن حي"
قتل الحسين رضىالله عنه اى انها زادت زيادة ظاهرة والا فانها قد كانت قبل قتله ٠ اين |

سرخى شفقكه برين جرخ بيوفاست  +هرشام عكس دون شهيد ان كربلاست ٠ كر
حرح خون سارد ازين غصه در خورست ٠ ورخاك كين كين ازن ماحجرا رواست ٠ |

والشفق اخمرة.وقال بعضبم الشفق شفقان اخمرة والساض.فاذا فابت اذرة حلت الصلاة |
وفىالخديث اذا غاب القمر فىاعرة فهو الللة واذا غاب فىااباض فهو للاتين وكانتالعرب |
3سماض بكاء عاللىمت روكلتاغت :العمس يوم .موت؟!
لون ؤت ,وخ «2لعز ردت ال
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غسد الغذاء وبين جل وبل ياس صإند اؤالشيدة
 75الخارات الردرئة لل نواد الادواء و

سه لاننتفيه خضراء ولا تنفجر فه عينماء اتبى  8وزروع »* جمع زرع وهو ماستنبت

بالذر تسميةبالمصدر من ذدعاللّهالحرث اذا أنبته وأتماء قال فىاكلشافسرار وفنونالاقوات
وألوان الاطعمة اى كنوا اهل ريف وخصصب خلاف حال العرب  8ومقام كريم يه
محافل عوشمسئنةازل محستة  9ولعمة  6اى م ونضارة عيش وبالفارسية واسباب د:
به
عممةةله اى 5ذى مال لا نتتهله فاانعمةبالكسرماالع
اىننع
5ذ
وبرخوردارى » غَال ل
عليك والنعمة بالفتح التتموهو استعمال ماالفنهعومة واللين هن الكماولات والمانوسات

وبالفارسة بناززيستن ك«انوا فها ذاكهين  6متنعمين «تإذذين ومنه الفاكهة موابىتفكابه
:ذلك * الكاف فىحيز النصب وذلك اشارة الىمصدر فعل يدل
اى يتنم ويتإذذ بكأله ك

فورثناها قوما اخرين  #فهو معطوف
عليه تركوا اى مثل ذالاكسلب ساناهم اياها وا
عالىفعل المقدر وابرائما مليكها مخلفة عليهم او يمكينهم من!اتصرف فا تمكين الوارث فيا
بره اى جدلنا اموال القبط قوم لسوا مهم ىثى' من قرابة ولا دين ولاولاء وهم نوا
اسرائيل كانوا مسدرين لهم مسستعبدين فىايديهم فأهلكهمالل واودمم ديارهم وملكهم

واموالهم وقبلغيرهم لانمم ل+يعودوا الى مصر قال قتادة لمرو فىمشهور التوادرخ انهورجعوا
الى مصر ولا ملكوها قط ورد يأنه العابار بالتوارعنفالكذب فهاكثيزوالله تعالى أصدق
قلا وقد حاء افلىشعراء التنصيص بابرانها بى اسرائيل كذا فىحواشى سسعدى المفى قال

المفسرون عند قولهآءالى عمى ربكم انيهلك عدوم ويستخلفكم فاىلارض اى بجعلكم خلفاء
فىارض مصر أو فالارض المقدسة وقلوا فىقوله تعالى وأورثنا القوم الذينكانوا يستضعفون

مشارق الارض ومغار ما اى ارض الشام ومشارقها ومغاربها جهاتما الشرقبة والغربة ملكها
نوا ااسمريل بعد الفراعنة والعمالقة بعد انقضاء مدة التيه وتمكنوا فىنواحهيا فاضطرب
كلامهم فتارة حملوا الارض على ارض معمر واخرى على ارض الشام والظاهى الثانى لان

المتبادر استيخلاف انف سالمستضعفين لااولادهم ومصصر اماورثما اولادهم لانها فتحت ففزمان
داود عليهااسلام ويمكن ان حمل على أرض الشام ومصر ميا والمراد بالمستضعفين هم
واولادهم فان الابناء ينسب انهم ماينسب الى الآبا وءالله اعليوفالا بة اشارة الى ترك بحر
الفضل رهوا اى مث_موقا بعصا الذكر لان فرعون النفس وصفاتها فانون فىبحر الوحدة

تاركون نات الشهوات وعيون المستإذات المموائية وزروع الآمال الفاسدة والم-امات
الروحانية بع.ور عاما وسائر تنعمات الدنيا والآخرة بالسير والاعمراض عنها وهوله كذلك
واودثنا الى ا يشير انالصفات النفسانية وان فنبت حلى الصفات الربانية فهما يكن الفالب
باقنا بالحياة بتولد منه الصفات النفسانية الى .ان تغنى هذه الصفات.بالتجلى ايضًا ولو لتمكن
هذهالمتولدات مكاان للسائر الترق فافهم جدا فانه هذا الترقى يعبر السائر اعلنمقام الملكىلانه

للى ومامناالاله مقاممعلوم فالكمال الملكى دفى ثم
لبس للملك الترق هن مقتامهعكااقا
لاترق بعده والكمال البشرى تدريجى ولا بنقطع سيره ابدا لا افلدىنيا ولا فىالآخرة والله

 6ال 3#

سوروط ةدعاق
ل
مص

ابن حهلايق بود امد كفت ان همه علومكه شمر ديد جنانست هن همه به ازان دانم اما

-

عض اهل الاتكار فىالغالت يءنزل عن حرة الرجال لثاميكتنى باعتزاله حتى يؤذيهم باللسان |
فكون باهائة الاواياء عدوالله تعالى ومخروما من ف/وبادالصحة و عو اتدا اس فلزم على
أهل الحق أن سّعوذوا بألله من شرورالظلمة واخارة

وأهل الانكار والمكارة  35تعوذ ا

الابياء علهماسلام ٠ اى خدا كترين كداى توام ٠ جمم بر خوان كبرياى توام ٠ از بد |
ومنكران امائمده ٠ هرجه انم بيست اهمده ٠ جونكه توكفق.فالستعذ بالله .٠ بو ببزدم
زعتل[ كا ولحاد ظةر] خشاحوص :قابلائ ذو شهني  +نباشد از وكريز مفيد « فدطا | #

| مودى طربه يه بعدما كذبوء ظ ان هؤلاء 6كاى بان هؤلاء القبط « قوم يجرمون  |
معسرون على كفرهم ومتابمة هواهم وانت اعلمم فافعلهم مايستحقوته ط فأسر بعبادى |
ليلا ا#ل6فاء عاطفة باضماد القول ياعلدفاء ليللازم عططف الانشاء عالىبر والاسراء |
بشب رفن  +شال لجرا ليلا اذا سار معة بالابل وكذا سراق والسرائ ,وكات ايكون ْ

الا بالليل اكةءأفىبالايل للتأكيدوالمعنى فاجابالله دعاءه وقال له اسرياموسى ببنىاسرا ثيلمن |
فبعون  4علةللاص |
ادكتانكمسم!مت
| مصر أبلاعلىغفلة !مانعدو وبالفارسية بس بير بشب بن
جون بلبٍدريارسيدءباشيد |
| بالسير اى يتبعكمفرعون وجنودهبعدأن عاموا #روجكم ايلالةتالكم
توعصا بردريازى بشكاقد ودرو راهها يديد ابد م تى اسرثيل يكذرند © واتركالحر » |

اى ماحلرقلزم وهو الا ظهر الاشهر أوالتيل حكاولنه ر8هوا » مصدر سمى بالهيحر |
| لاصالغة وهو بمعنى الفرجة الواسعة اى ذا رهو أو راهيا مفتوحا عحلاىله منفرجا ولاتخف |

اناتشعك! فزاغؤن توإقؤامه| قرسا ككنااعن» هيئته:بعدما اجاؤزمة إولا!تظيزيه .بتاك ينطق ولاءأ
ا تغيره عن حاله ابدله القبط فاذا دخلوا فيه أطيقه الله علوم يعنى  010وارافيده بران ْ

بادك ادكه ايلوطامل ليؤاد ايكون زو هوا غكنااءت طغريزؤميك /ذلقلتهاالان الماداواققف لها
كالطود العظم حتى جاوزالبحر  8انهم جند مغرقون  6#علة للاص بتركالبحر رهوا والمند |
ا ع

معد

ادرب

والاغراق غمقه كردن  .والغرق الرسدوب الماء والتسفل قنه  0اشول

الفقير كااان فرعون شر بالماء وجريان الاهار منت قصره وأشحار بسائنه حاءالحزاء |
| من اجنسة العمل يوالذا| الله تعالى وى علنهالسلام بأن إيسير :الى :جانب البحر دون الب |
والا الله س.ححانه قادر على اهلاكالعدو فىالبر ايضًا بسبب منالاساب كافعل باالككرفار |
| مقدول ار كوا وهن فىقوله © من

دنات  3سان لاسهامه اى بساتين كثيرة الاشحار وكانت

 ١شامق قفد لاسا لوانت :ندر اللسافة رينزما)! كشنقن مي  6نؤمااق الفآابة الحتضاد
والمعنى قعل هاامس به بأن ثركالبحر رهوا فدخله فرعون وقومه فاغسقوا وتركوا بساتين
كثرة #8وعيون  6نابعة بالماء وبالفارسية حجشمهاى اق زوان * ولءل اراد الانهار الخارية ا

| المتشعبة مناانيل اذ ليس :فىمصر اباد وعيون كا قال بعضهم فىذمها مىبين بحر رطب عفن
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بوحدانشتحق تعالى وعناد تو ىكردند ديكربىاسر اسيل را موسى دادن وايشائرا ازعذاب

ركهرادن ابدستكه ربالعالمين قرمود أن ادوا الى عبادالله ٠ هول الفقير فتكونالأدية
بعدالايمان كاقالوا فىآية اخرى لنؤمننلك وانرسان معك بى اثسريل ونظيره قنوولح
عةالليسلام لابنه يانى اركب معنا ولاتكن مءالكافرين اى آمن واركب فانالراكب اما
هوالؤمنون والركوب متقرع علىالايمان وقال بعضهم عباد الله منصوب يحرف النداء
امحذوف اىبان ادوا الى بإعبادالله حقه منالايمان وقبول الدعوة #انىلكم رسو لأمين»
على وححبه ورسالته صادق فدعواه بالمعجزات وهوعلةالاص بالتادية وفه اشارة الى ان

وا امانة الله فىايدى فرعون ق
نى ءا
وومه يازم تأديتهم الى موسى لكو امي
ا تنمل
كسرا
فانوا تلك الامائة حتى اخذهم اللَهعلىذلك  8وان لاتءلواعلى الله 6#اى وبان لاتشكبروا
عليه تعالى بالاسهانة بوحيه وبرسوله واستخفاف عباد .واهاتهم  8انى اتيكم » #اى

هنجهته تعالى يحتمل ان يكون اسم فاعل وان يكون فءلا مضارعا  8بسلطان مين »
تعليل لانيمى اى |نكم بحدة واهلاسبيلالى اتكارها يمنى الممجزات وبالفارسية بدرسقكه
كلما انيب احمتى روثن وبرهانى اشكارا إصدق مدعاى خود وفى ابراد الاداء

املعامين والسلطان معالعلاء مناطزالة مالانى  8والى ءذت بربى وربكم » اىالتجأت

اليه وتوكات عايه © ان ترججمون  #من انترجوتى فهوالءاصم من شرك والرجم ستكسار
كدان ٠ يعنى الرى بالرحام بالكسر واهى
لجارة اوتؤذوتى ضيربا اوشتّا بان #ولوا هو

ساحر ومحوه اومّتلونى قبل 1ا قال وان لاتعلوا عاللىله توعدوه باافتل وافلىتأويلات

النجمية وانى عذت بربى منشر نفسى وربكم منشر نفوسكم اتنرجو بثى” من الفتن
© وان لَتَوْسُوا لى فاءيزلون  »#الاعان بتعدى باللام باعتدار معنى الاذءان والقبول والباء
باعتبسار معتى الاعتراف وحقيقة آمن به امن ابر منالتكذيب والالفة وقال ابنالشيخ
اللام للاجل يمنى لاجل مااندت به همنالححة ولمعنى وان كابرثم مقتضى العقل
ولم تصدقوق فكونوا معزل منى لاعلى ولالى ولانتعرضوا لى بشسرو لااذى لاباليد ولا

باللسان فليس ذلك من جزاء من يدعوم الى مافبه فلاحكم فالاءنزال كناية عنالترك
ولابراد به الاعتزال بالابدان قال القاضى عبدالجبار من متأخرى اللءتزلة كل موضع جاء فيه
لفط الاءتزال فىالقرءان فالراد منه الاعتزال عنالباطل وبهذا صاراسم الاعتزال اسم مدح
وهو منقوض وله تعالى فان لمتؤمنوا لى فاءتزلون فانالمراد بالاءتزال هنا العزلة اعلانممان
التى هىالكفر لاالعزلة عنالكفر والباطل كذا فبعض كتب الكلام اخبرالل يهذء الآآية ١
انالمفارقة منالاضداد واجية قبل ان يعض اكاب النيد .قدس سره وقع له عليه اتكار
ف مسألة جرت له معه كفنا الله لنعارضه فها فلما دخل علىالحت.د نظر الله وقال يافلان

وتاؤنملنموالى ف
:اعتزلون ٠ نقلنستكة اماما اند حل رحهالل شى نزد بشر حاق قدس
سره رفي ودر حق او ارادت كام داشت تاهدىكه شكاردانش كفتند نوامام هال باثى
ودر ذقه واحاديث وحمله علوم واجهاد نظير ندارى هردم ازرس شوريده بابر هنهىدوى

متسس

سس

ب

اوت
ان

© ومع د

كور اذكثان
27ت 017979501

ودخان بواطهم دخان النفس الامارة والاهواء النلفة التى تغير سماء قلومهم بغبارالشهوات

وكناج بادك لس رن سق إزد كرو اانرخذ من رارقل دوالهنة ماسر

وفى التأؤيلات :التجمة فىالآية اششارة الى خراقنة 'سناءالقلب :عن تمطاعنا دان اوضاف
البثشرية يغثىااناس عن واهد المق هذا عذابٍ ابملارباب المشاهدة م قال السرى
قدس سره الاهم.مهماعذبتنى فلا تعذرى بذلالحجاب ربنا اكشف عنا عذاب الحجاب انا

موٌمنُون بالك قادر على رفع الحجاب وارخاله فاذا اخذوا فيالاسستغاثة يشال لهم أنى لهم
الذكرى وقد جاءهم رسول مين بالهام نقواهم وذورهم ثم خالفوه وقلوا خاطر تيطاى

ناجع الدنيا عندنا قليل ولكن بومنبطش
اناكاشفوا العذاب عن صودتمم فالدنيا قليلال
اللطشة الكبرى نورثهم خزنا طويلا ولاتجدون فىضلال التقامنا مقيلا » سول الفقير ظهر
مهنذه التقريرات انه لاخير فيالدخان فالظاهى والباطن ألاترى ان هن رآه فالنام
يعبر بالهول العظم والقتال الشديد وبالظلمات والحجب والكدورات قعلى العاقل اتنهد
افلىخروج هالنظلمات الىالنور والدخول فى دائرة الصفاء والحضور فانه ان بتى معدغان |
الوجود إظٍ عليه وجه المقصود 8هولقدفتناقبلهم  #ددش اكزفارمكه ق#وم فرعون»
الىقبط والمعنى امت<ناهم اى فعلتا بهم فعلالممتحدن بارسال موسى عليهالسلام المهم
ليؤمنوا ويظهر مهم ماكان مستورا فاختاروا االكذر علىالاممان فالفعل حقيققة او اوقمناهم
فىالفتنة بالامهال وتوسيع الرزق علهم فهو محاز عقلى هن اسناد الفعل الى سده لان المراد

بالفتنة حينئذ ارتكاب المعاصى وهوتءالى كان سببا لارتكاما بالامهال والتوسيع المذكورين
وجاءهم رسول كريم 6#علىالله تعالىوهومومى عليهالسلام مدن انه استحق على ربه

انواعا كثيرة منالا كرام او كربسمعاللىمؤمنين او فى نفسه لانالله تعالى لمببعث ديا الامن
كان افضل أسبا وأشرف حسبا على انالكرم معنىاصاةال مودة وقال بعضهم لمكالتهمعالله
واسماع كلامه من غير واسطة وفىالااية اشارة الى اتنعهالى دعل فرعون وقوهه فياهم

فداء امة ممد عليهالسلام اتعتبر هذه الامة بهم فلا يصرون على جحودهم كم اصروا
ااءهم بعد
| وبرجءوا الى طريق الرشد وشيلو دعوه “مم ويؤمئوا ما جاء به ليلصايهم ماص

ظ أنجاءهم رسول كرب © ان ادوا الى عادالله  #ان مصدرية ابىأن ادوا الى بنى اسرا ثيل

' وسلموهم وارساوهم متى لذاهب بهم الى موطن آبائم الشام ولاتستعيدوهم ولاتعذبوهم
| اى جنتكم منالله لطلب تأدية عبادالل الى ق(ال فىكشف الاسرار ) فرعون قبعلى نود
وقوم وى قبط «ودند وتى اسرا مل در زمين ايشان غميب بوديد از زمين كنعان بايشان

اقتادند تراد يعقوب غليهالسلام بودند بابدر خويش يعقوب يمصر شديد بر بوسف واتروز
هشتادو كن بوديد وايشائرا درمصصرتوالد ونناسل نود بعد ازغيق ذرعون جون ازمصر
بيرون اافدل بامومسى شصد فلسطين هزار هزار وششصد هزار بوديد فرعون ايشائرا

در زمين خويش زدون كرفته بود وايشائرا معذب همى داشت وكارهاى صتب ودشوارهمى

فرمود 'لا ربالءزة,هوسى رابه سغمبرى بايشان فرسستاد بدوكار يى اوردن اعان

الجزءالخامش والعشرون

ع

هه

ويزرك لعن روزقامت » وذلك لناهتءالى أخذهم بالجوع والدخان ثمأذاقهم القتلوالاسر

يوم بدر وكل ذلك من العذاب الاذتى دون العذاب الاكبرفاذا كان نوم القنامةيأخذهم
اخذا شديدا لاغّاس على ماكان فىالدنيا سال الله العصمة من عذابه وجحيمه والوفق
لما بوصل الى رضاء ونعيمه وقال بعض المفسرين :المراد بالدغان ماهو من اشراط الساعة
| وهو دخان يألى منالسماء قبل نومالقيامة فبدخل فاسماع الكفرة حقيكون راألسواحد
كزانامن انيد اى المشوى ويعترى المؤمن منه كهيئة الزكام سوق الارض كلها كرت او

قد فيه ليس فيه خصاص اى فرجة خرج منها الدخان وفى الحديث اول الآياث الدخان

وازول عسى ان سي ونار رج منقءر عدن ابين وهو شح الهمزة على ماهوالمشيور
اسم رجل نى هذه الإدة بالعن واقام با تسوق الناس الى اشير اى الى الشام والقدس

قال حذيفة راضلىله عنه فالادخان فتلا الآرية فقسال بملا” مابين المشرق والمغرب يمكث
| اربعين بوما ولياة اها المؤمن فيصده كهيئة الزمكة واما الكافر فكهاولسكران خرج من
| متحر نه واذسه ودره وقال حذاشه بن أسدد الغقارى رذىالله عنه اطلع رسول الله صلى الله

عليهوسل علينا ون نذا كر فقالعليه|اسلام ماتذا كرون قالوا نذكرااساعة قالعليهالسلام
| انها لنتةوم حتىتروا قبلها آيات اىعلامات فكرذالدخان والدجال والدابة وطلوعالشمس
| بالمغرب وءسف 2زيرة العرن واخرذلك نار رج منالعنتطرد الناس الىحشر هم واوله

إاعلضعلماء بفتنة الاتراك واول خروج الدجال بظهور الثير والفساد وتزول عبسى باندفاع

ا
ذان
هن ك
.تيرا
| ذلك وظهورا طبروالصلاح ٠ يمول الف

التأويل طمرنيقالاشارة فس لانه

 .لاتخلوالدنيا عنالظاهاللالة وامارة اخلرىو جالدجال ونزولعسى واماانكان منطريق |
الحقيقة فلاصحةلاهذ لاد من ظهور تلكالايات على حقيقته! عملاىاخبر بهالى عليهالسلام |

| فملى هاذلاقول توفهسويرالدخان ماهو من اشراط الساعة معنى قولهربناك١شف عناا

|وقوله اكنااشةوا العذاب الل انه اذا جاءالدخان تضور المعذبون به منالكفار والمنافقين
فه عنم بعد أربعينيوما فرعًا /
لل
| وغونوا وقلوا ربنا اكشف عناالعذاب انا مؤمذون فاكش
اكتيح عق برتدون ولاهلون وظهور علامات|/ةيامةلاوجب انقطاع التكاريف ولاشدح
قحة الاعان ولاجب ايضا لزومها وعدم انكشافها وقال بعض اهلالتفسير اهراد بالدخان
| مايكون فالقيامة اذا خر جو فى قوره فحتمل ان براد به ممثاه الحقيق وما يسستلزمه |
00

اعد:

اهوال ومالقيمة

تظلالعين محدث ار

الاانحلان

فيه اغا توه

الا والطلمة

ظ

مستولية عليه كانه تملوء دحانا فعلى هذا برنىالكلام عاللىفرض والتقدير ومعناء اهم شولون ,
|شف عنا العذاب اى ارددنا الىالدنيا نعمل صالًا فيةولالله اكنااشعذوا العذاب ١
رننا ك
| يعنى ان كشذنا ورددناك الهاتعودوا الى ماكتتم عليه .منالكفر والتكادين ك. 6قال تعالى
ولوردوا لعادوا لمانهوا عنه والتفسيرالاول منهده التفاسير الثلانة هوالذى يستدعيه مساق

| النظم الكريم قطعا وفى عسانس|ابقلى رحهالته ظاهرالآ يةدخان الكفرة منالجوع افلظاهى |
ووخان

ع 7غ فد

سَورءٌ دخان

والعلهز وهو الوبر والدم اى مخلط الدم بأوبار الابل ويشوى على الناركان الرجل يرى
بين السماء والارض الدخان هنالو ع وكان بحدثالرجل ويسمع كلانه ولابراه منالدخان

وذلك قوله تعالى ي©غثى الناس © اى محيط ذلك الدخان هم ويشملهم مجنع جواتهم
صفة للدخان © هذا عذاب الم  #اى قائلين هذا الجبوع او الدخان عذاب ألم فثى اليه
عليه لسلام ت|وسقيان ونشر معه وناشدوء الله والرحم اى قالوا نسألك ياحمند قباحلله وخرمة

الرحم ان تستستى لنا وو عدوه ان دما لهم وكشف عنهم ان يِوْمُوا وذلك قوله تعالى
|ك_ف عانلاعذاب *#اى الجوع او عذاب الدخان وما لهما واحد فاالندخان
ربنا ك
ا انهاينها من الوع  9انا مؤمنون « عدر قعه «أى لهمالذ كرى © ردلكلامهم واستدعامهم

شف وتكذرب لهم افلوعد بالاعان المنى* عن التذكر والاتعاظ ما اعتراهم منالداهية |
ْ الك

| والمراد بالاستفهام الاستبعاد لاحقيقته وهوظاه اى كيف بتذ كرون اومن أبن يكترذون |
ودولون ما وعدوه هن الاعان عند كشف العذاب عنهم  8وقد جاءعم رسول مبين 6

اى والخال انهم شاهدوا مدوناعى التذكر وموجبات الاتعاظ ماهو أعظم منه فىايجابهما |
 0حيث جاءهم رسول عظمالشان وبينلهم مناهج اعدقاباطهاز ايت ظاهة'وممتحراث قاهلج |

تاحرلكحمبمال  9ثم #كلةثمهناللاستبعاد  8نولوا  4أعرضوا  8عنه  4اى عذنلك

| الرسول فها شاهدوا منه املنعظائم الموجة للاقبال اليه ولم سَتنعوا بالتولى و8قالوا ©
اكه ووس ينون  »#اى قالوا نارة يعلمه غلام اتجمى لبعض ثقيف واسمه عداس او |

ابو فكهة اوجير اويسار واخرى جنون اهوول بعضهم كذا واخرون كذا فهل بتوقع |

من قوم هذه صفامهم ان بتأروا منه بالعظة والتذكير وما مثلهم الا كثل الكلب اذا جاع
ضغا واذا شبع طغا © انا كاشفوا العذاب  #جواب منجهته تعالى عنقولهم ربنا 1اكشف
الإاى انا تكشف العذاب المعهود عنكم بدعاء النىعليه السلام واتزال المطر كشفا
| © قلللا  وهو دليل علىكال خبث سريرتمم فانهم اذا عادوا الى الكفر بكشفالعذاب
| كشفا قليلا فهم بالكشف رأسا اعود أوزمانا قليلا وهومابتى مناعمارهم «اتكمعائدون» |
| تعودون ار ذلك الى ماكلتم عاره  7العتو والاصراد على الكفر وشون

هذء الخالة ْ

وصيغة الفاعل فىاافعلين للدلالة على محققها لاالة ولقد وكقلعاها حرث كشفه الله بدماء |

|النى عليه السلام فا لبئوا ان عادوا الى ماكانوا فيه من العو والعناد لان من مَتضى فساد
طينتهم واعوجاج طبيعتهم المبادرة الى خاف الوعد ونقض العهد والعود الى الاشراك اذا /
زال المائع على ماينهالله تعالى فين ركب الفلاك اذ أ ناه الىالبر ( وفالاتوى ) ازندامت |
يرزد اك أن نويه ندم » مكند اوتويه ويير خرد ٠ باك لوردوا لعادوا معزيد
نى
عدم  ٠م

|و بوم نبطش البطشة الكبرى » البطش تناول الثى' ينف وصولة اى يوم القيامة لنتقم |

|ونعاقب العقوبة العظمى  8انامنتقمون » فيوم طرف لادل عليهقوله انامئتقمون لامنتقمون
ظ لان انا مانعة عنذلك و(قال الكاشى ) يادكن روزى راكه بكيرم كافرا نكررافتن سذت

يحدوث العالم كلهول نعماوله والحق تعالى متفرد بأوائل الكائنات 8#بلهمفىشك »
بلك ايشان درشك اند ٠ اممىااذكر من شؤونه تعالى غير موقنين فاقىرارهم بأتبعنهالى
رب السسموات والارض وما نما يلعرون  *#لابقولون مابدّولون عن جد واذعان بل

خاوطا يوذ .دلوت وه ختواخن روى كمي الاتبران ور كان لازغ اجيكنس»

فالظرف متلق بالفعل او بل هم حال كونهم فشىك مستقر فىقلوهم يلعدون م فىقوله فهم

يديهم يترددون وفه اشار الى ان من استولت عليه الغفلة اداه ذلك الى الشك ومن 'زم

لترودهم ونحيرهم فىامالدين واشتغالهم بالدنيا واغترار»م بزيذنها قال اويسالقرنى رضوالله

عنه اف لهذه القلوب قد خاالطها الشك فا منفعها العظة وعن ااث .خ فتح الموصلى قدس

سره قال رأيت فىالنادية غلامالم يبلغ الحنث يمثى ويرك شفتيه فسلمت عليه فارلدجواب
فقلت له الى اين ياغلام فقال الى «دتالله المرام قات فماذا رك شفتيك قال بالقرءأن قلت
انه م بجرعليك قمالكلف قال لت الموت انق من هو اصغر هسنىسنا فةقات خطوك

| قصير وطربدّك بعد فقال اما على نقلالخطى وعلى الله الابلاغ فقلت فاين الزاد والراحلة
فقال زادى شَنى ورا<اق رجلاى ٠ سدره توفق بود كرد علايق ٠ خواضكه مزل برسى
راحله كذار ٠ قلت اسألك عن الخبز والماء قال ياعماه ارأيت لوأن مخاوقا دعاك الى منزله
اان نحجمل يبك ان حمل مءك زادك فقلت لاقال ان س.دى دعا عباده الى بده واأذن لهم
ك

| فى زيارته غملهم ضعف ينهم على حمل زادهم والى استقبحت ذلك شفظت الادب معه

أفتراه يضيءنى ففلتكلاوحائى ثم غاب عن عبفى فمأره الا بمكة فلما رانى قال ياشيخ
انت بعد علىذلك الضءف فىاليقين ٠ سيراب كن زبحر شين جان تشنهرا * ين دش خشك

ظ اب منشين برسراب ريب  8فارتقب  #الارناي حشم داشتن يعنى منتظر سشدن ٠ والمعنى
فانتظر ياعمد لكنفار مكة على اانللام لاتعليل وبالفارسية بس تومنتظر باش براى ايشان

| ب بوم تفنى السماء بدخان مين ين ظاهى لاشك فيه ويوم مفعول ارتقب والباء لاتعدية يعفى |
أن يوانك :اسنائزرذومز رادو اشكاإيا ٠ وحوز أن يكون طرفا له والمفءول محخدذوف اى

ارتقب وعدالله ففذلكالوم أطاقالدخان على شدة القحط وةغاللجوع على سبيل ااكناية

اولاز المرسل والمدنى فانتظر اهم بوم شد وماعة فانالجاع برى يله وبين السماء كهيئة

 .الدخان اما لضءف بصره اولان فىعام القحط يضمالهواء لقية الامطار وكثرة الغيار ولذا
شال لسنةالقحط السنة الغبراه كاقالوا عام الرمادة والظاهى انالسنة الغبراء مالانةبتالارض

فها سيأ وكانت الررع اذا هبت ألقت تراباكالرماد اولان العرب تسمى الثسر الغسالب دخانا
واسناد الاتيان االلىسماء لان ذلك يكفها عن الامطار فهو من قبيل اسناد الثى' الى سببه

وذلك ان قريشا لما بالغوا فىالاذية له عليه السلام دعا عامهم فقال اللهم اشدد وطا نك على

مضر أى عقابك الشديد يعنى خذهم اخذا شديدا واجعلها عامهم سنينا كسنى بوسف وعى
السبنغ الشداد فاستجابالله دعاءه فاصابتهم سنة اى4ط حاتكىلوا اليف والجاود والعظام |
والعاهز

ع

ههءع د
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وهو بافاخنامتهالاضافة بفعخدباانمته الذائية  #اناكنا مرسلين © بدل من اناكنابدل
الكل #رحة منريك  6مقعولله للازسال اى انا انزلنا القرءان لان عادثنا ارسال الرسل
بالكتب الىالعباد لأجل افاضة رحتناعلهم فكون قوله رحمة غايةللارسال متأخرة عنه على
ان المراد منها الرحمة الواصاة االلىعاد اولاقتضاء رحتنا السابعة ارسالهم فكون باعثا متقدما
للارسال على انالمراد مبدأها ووضعالرب موضعالضميرللايذان بان ذلك مناحكامالربوبية
ومقتضياتم! واضافته الى ضميره عالليهسلام للتشريف ٠ در دو علم مخشش #شايش است ٠
خلقرا امزخششش اسايش است ٠ خواجه جون در هدع خويش سفت » اعا ارنحامة

مهداة كفت ٠  6قال فالتأويلات النحمية اناكنا مسلين عدا هعاللسلام رحمة مهداة
من ربك لبخرج المشتاقين مظانمات المفارقة الى نورالمواصاة وايضًا اناكنامرسلين رحمة
لنفوس اولاتنا بالتوفيق ولقلوجم بالتحقيق  8انه هوالسميع العلم » يسمع كل شى” من

شأنه ان يسمع خصوصا انينااشتاقين ويعلم كل ثى” منشانه ان يعلم خصوصا حنينالبين
فلات عليه ثى'مناقوال العباد وافعالهم وا<والهم وهو #تيق لردويته تعالى وامالانحق
الالمن هذه نءوته الجليلة © رب السموات والارض ومابنهما  #بدل من ربك ٠ ول
الفقير الهمت بينالثوم واليقظة ان معنى هذء الاية اى اارة

لاعارة ان ممبى وملتى

| الىكالى هو زبالسموات والارض وماينهما يعنىجيع الموجودات العلوية والسفلية وذلك
لامها مظاه الامماء والصفات الالهبة فنىكل ذرة من ذرات العالم حقيقة مشوودة هىغذاء
الروحالعارف فيتربى بذلك الغذاء الثوودى بالغا الى اقصى استعداده كا يتربى البدنبالغذاء
الحسى بالغا الى غايةماله ووقوفه والى هذاللمعنى اشار صاحب النوى شوله » ان ا<لاتىكه
دام اؤلياست » :عكس ههرويان مستان خداست ٠ فافهم جدا وقل لااع.دالا الله ولااقصد

ّْ سواه © انكتم موقنين ب»ث©ى” فهذا اولى ماتوقنونبه لفرط ظهوده اوانكاتم مريدين
للبقين فاعلموا ذلك وبالفارسية أكر هستيد ثمانى كانان يعنى طلب كنند كان مين  9لاله

| الاهو » اذلا خالق سواء جملة ملستأ نفة مةررة ناقبلها « يى وييت  #بوجدالياة افمىاد
| وب«وجدالموت فالموان هَدرته م يشاهد ذلك اى يعل علما جليا يشبه المشاهدة والظاى |
| ان المشاهدة تتعلق بالاثر فان المعلوم هوالاحياء والامانة والمشهود هو اثر الحيأة فاىلى
| وأثر المغات المت وف التأويلات التحمة يحى قاوب اوانائه نور حته وتجلى صفات ماله |

«رب |
| ويمت نفوسهم حلى صفات جلاله « ب » اى هروبكم وخالقكم ورازقكم و
ابا م الاولين »©وافلىتأويلات رب آدم واولاده اورلبآباء العلوية وقال ممد بن على |

|الاقر قادذى

قل أدم الذى هو اونا لك أدم و كما وذكرالشخ إن العرنى قدس |

شتزة افلفتؤاخات المكة بات عنذوكةالتانازخدنثا صقا انه هئ قل ادم ماثة:ألف
ادم وجرى لكهدف وثشهود فىطوافالكعة انمشاهد رجالا مثلوا له منالارواح فسألهم
من لتم فأجابوه اهم هن اجداده الاول قبل ادم بأربعين ألف سنة قال الشيخ فسألت
عذنلك ادريس النى علبهالسلام فصدقى فىالكشف والخبر وقال نحن معاشرالانبباء نؤءن

ع 4 #ته
الجرءالخامس والعشرون
والزابسة حصول المففرة قال عليهالسلام ان الله يغفر بع المسلمين فىتلك اللدلة الا لكاهن
اوساحر أو مشاحن أو مدمن خ رأوعاق للوالدين او مدير عاللىزى قال فىكشف الاسرار
| فسراهل لعلامشاحن فىهذ االموضع بأهلالبدع والاهوا .واد عالاىاهسللام الخاضفة
تعس

سس

سوسس ملتساو

انه اعطى فمأ رسولالله عليها لأسلام مام الشفاعة و ذلك انه شال لله اقالت عنيل؟ قن

معان الشفاعة فىامثه فأعطى الثلك هنها ثسمأل للة الرابع عشر فأعطى اللثين ثمسأللة
0لامشل عفر تأعلى ا بعالامن شسرد على الله شراد بعير وفى رواية اخرى قالت عائشة
| رذى الله عنها رأ تتَ النى صلى الله علنه وس فىللة النلصف من شعمان ساجدا يدعو ونزل

جبريل ففال ان الله قدأعتق منالنار الال بشفاعتك ثلث امتك فزاد عليهالسلام فالدطاء
فنزل جبريل ففال ان الله سَرنْكالسلام وبقول أعتقت نصفامتك مالننار فزادعليهالسلام

فالىدعاء قزل <بريل وقال ان الله اعتق جيلع امتك منالنار إشفاعتك الامن كان لوخدم
| حقى برضى خصمه فزاد علهالسلام افلىدعاء فتزل جيريل عتدالصح وقالان الله قدضمن

لخدياء امتك ان برضهم بفضله ورمته فرضىالى عليهالسلام » والساد.ة ان هن عادةالله
فىهذه الالة ان بزيد ماء زصىم زيادة ظاهرة وفيه اشارة الى حصول ميبدالعلوم الالهة

لقلوبٍ ااهللتاق 8اناكنامنذرن  #استثتاف مين لماشتضى الانزالك نه قبل انااتزلناء |
| لاذمن ُأننا الانذار والتخويف م نالعقاب  8فواشرقكل ام حكم  #ايىكتب وفصل |
| كل ام حكم ومتقن مانرزاق العبداد واجالهم وجيع امورهم الاالسعادة والشقاوةمنهذه |
| الالية الىالاخرى هانلسنة القابية وقبلسداً فىانتساح ذلكمن الاوحفى للة امارغ وشّعالفراغ |

لفلىة!لقدر فتدفع نسيذةالارزاق الىمكايل ونسيخةالهروت والزلال والصواءق والخدف

الوجبرائيل ونسخةالاعمال الى اسمعيل صاحب سماءالدنيا وهوملك عظم ونسخة المصائب
| الىملك.الموت خ:تأىن الرجل لمثى فالاسواق وان الرجل كم وبواد له ولقد أدرج
| اسمه فىالموق #اكنتماود .اسان برغكان قريفتة حامر ورحيمر ومؤزيآن! بز ١زامتكامل
| بست وخا تشئهما ترو باسياست “راز  1لاننبدت درخيبراست كه روزى هردوماظره

| كردتد جبرائل كقتضس]! حب أإعىيدكه يااينهمهإجلىره وجفا كارى مخلق ربالعزة
| تهشت افيه ىاف ربد مكائيل كفتصس! حبءى ابدكه باآن همه فضلو كرم ورحمتكه
اللهرا بر سند كانست دوزخ را از مرحه مى افريداز حضرت

عزنت و جنان <بروت بدا

| امدكه أحكما الىاحستكما ظنا ابزىشما هىدوآنرا دوستتردارمكه بعن ظن تيكو ترى
د
نلهعى
اليه يمعكنىائيلكه رحت بغرضب فض

٠ وقد قال الله تعالى ان رحبتى سبفت

غضى وكا ان فىهذه الإلة بفصل كلامص صادربالحكمة منالسماءفالسنة مناقسامالحوادث

فخير والشرو الحن والمثن والاصرة والهزعة والخصب والقحط فكذا الحجب والمذب
ْال
| والوصل والفصل والوفاق:والخلاف والتوفيق والخذلان والقبض والسط والسترو التجلى

فكم بين عبدنزلله الحكم والتضاء بالشقاء والعد واخر ينزلحكمه بالوفاء والرفد © اما
هنعندنابهناصلبعالختصاص اىاعنى ببذالامى امسا حاصلا منعند نا عل مىنْضىحكمتنا
وهو

ع #م 0فد

1

سواقة وخاز

عمبردبانلعزيز وكا ان فى هذه الالة براءة للسعد!ء منالغضب فكذا فا براءة للاشقناء
املنرحدة نموذبالله تعالى ولهذه الزلة خصال ٠ الاولى تفريقكلامى حكم كاسيأنى ٠ والثانية
فضلة العمادة فها وفىالخديث هن صلى فىهذه الالة مائةركمة ازسل الله تعالى اليه مائة ملك
ثلاثون شيرونه بالحنة و ثلانون يؤمنونه من عذاب النار ثولاثون يدفعون عنه افات الدنما
وعشرة يدفعون عنه مكابد الشطان قال فاىلاحاء يهسلى فىالالة اعنامقة عشرة هن شعبان

ماثة .ركدة كل ركمتين «تسليمة .هرأ فىكل ركفة.بعدالناتحة .قلغوالله احد عشر مات

داك ةياتة مر يزيز يت
ةعول ديرن انواف 611كغرف ان

فين رتكا

اىكصلاة رجب صوية عانلى عليهالسلام فىحلة الصلوات كانالسلف يصلون هذه اصلاة
هذه الالة ويسموما سداداين ومحتمعون فا ورعا صلوها _اعة ( روى ) عن الحسن

الت ةرتاكد

انتهاج | لزه تصن .رخيناة» لالطالا
ف نادنزففظاحاتناك ,التوعل

فىهذه الزلة نظرالله اليه سبعين نظرة وقضىالله له بكل نظرة سديعين حادةٍ ادناها المغفقرة
اثتبى كلام الاحياء قااللشيخ الشهير باقتاه قدس سيره انالتى عليه اسلام ذا يحلى له مع

الصفات .فكىانية عثمر ألف علم وأ كثر صلى تلك الصلاة بعدالعشساء شكرا على النعمة
اذ كودة و(روى ) مجاهد عن على رذىالله عنه انه عاليلهسلام قال ياعلى من صملاىئة
ركعة فىللة الصف من شعبان فقرأ فىكل ركعة شانحةالكتاي مية وقلهوالله احدعشر

مات قالعليهالسلام باعلى مامن عبد يصلى هذ
وانبغك الله سكين أت ملك مكتيون :للهتاسنات
الى رأس السنة ونبعث الله فىجنات عدن سبعين
والقضوز..ويغرس دون له هالناشخار مالاعين

الصلاة الاقضىالللدكلحاجةطام! تالاكرلة
ووعدون عهانلسدثات ويرفدونله'النارجات
ألف ملك وسبعمائة ألف بنونله المداأن
.رأيت .ولااذن سمعت ولاخطر على قلب

الخاوقين وانمات من لاته قبل ان بحولالأول مات شهندا ويعطه الله بكل حرف هنقل

هوالل احد فىليلته :لك سبعين حوراء كا فىكشف الاسرار قال بعضهم أقل صلاة البراءة

ركمتان واوسصهامائة كوثارها ألف ٠ بولا لفيرالا لف الذى هواشارة الى ألف اسمله
تعالى شصيل للواثة اأتى .همىاشارة الىماثة ام له عنتخبة منالالف لان التسعة والتسعين
باعتبار احديتما مائة وهىتفصيل لاواحد الذى هوالاءم الاعظم و لالمتشرع زاكدة/امتفرردة
ضمالما اخرى اشارة الىالذات والصفات والايل والنهار والحسد والروح والملك والماكوزث

ولهذا ,السراستحي ان بهزأ :فكىالينن المذكوزتين اربغمائة .اية ..من|اقرءان قان :فض

القراءه اية واحدة و مشتحهها اربع ايات والمائة اربع ميات اربعمائة فالركمتان باعتبار
القراءة المستحبة فىحكم المائة فاعرف جدا وفىالحديث مناحى اللالى امس وجبتّله
الخةللة النزوية وللة عرفة والة النحر وللةالفطر وإلةالنصف منشعءان ٠ والثالثة نزول

الرحنة قال عليهالسلام ان الله ينزل ذلة النصف هن عبان الى السماء الدنيا اى تنزل رحمته

والمراد فالمقرقة تنزل عظم من:نزلات عال املأقيقة مخصوص َلك الإلةو ايضا الاراد تنزل
هناول الللة اى وقت غروبالشمس الى اخرها اى الى طعلاولفجر أو طلوع الشمس ٠

الجزءالحامسن والمشرون

ع  701فيه

|شرفالاحمال يكون بحسب شرفالددات والمق-اصد الاعثة وشرفالدّة افلىعمل ان يؤدى

| للمحبوب ويكون خااصا لوجهه غيرمشوب بغرض آخر قال انالفارض

وعندى عبدى كل بوم أرى به ٠ حمال حياها بعين قريرة
٠

وكل الايالى لاللهقدر ان دنت

ياكل ايام الاما بوم جمعة

قال باعلضكبار واشد اللدالى بركة وقدر اللة يكون العيد فيا حاضرا هلبه مشاهدالريوام
بانوار الوسلة ومجد فا نسم القرية واحوال هذه الطائفة فى لياللهم #تلفة م قالوا

لا أغ اللثل ول الدع

2

“أن خبزء اللل لدبت رول

الى 51شاءت قير اذا"

“+

“ححادت وانضنت قللىّطويل

| وقال بعض المفسمرين المراد مالنارلة الماركة ليلة النصف من دعيان ولهسا أرلعة اسماء الاول

| الالمة الماركة لكثرة خيرها وبركتم! على العاملين ها الخيروان بركات حماله تعالى تصل الىكل
لنوف كافى لايلةقدر وفى تلك الليلة اجماع جمينع الملائكة فى حظيرة
| ضود اقلنلتروش ام
| القدسه ودر كك ف الاسرار فرمودهكةه انرا ميارك خوايد ازجرنا! نكرببرخير وبر بركتاست

| هتشرمل دعلا را حاتت اث

سانا زارغطيت وخبد ارالفعواتة مظعا ىاننم  2وعاعارا

| اوالكروخارا _اسذاعبه شن ذرهاى اميانكقادم جنات عدن وفرادس اعلا درهاعوادة

|للالكتان ]ذلك ركتكرها نمنستة أرواع'انتاؤشرذا مرعلين فراطل امده غداش
نسم روح اذلى ازجانب قربتبدل دوستان ميدمدوبادهواى فردانيث برجان عاشقانىوزد
عندكه هل .هن شائل فأعطبه هل هن مستغفر فاعفرله,اى ,دروي دار
| وازادوستَخطان ا
| باش دشن تيك #مدتسباطوز وَل تكد كل وصال جانان درباغرا زدارى شكفته نسم
| سيدر همارك م_-ارى از وميدمد وبيغام ملك _برمزى باريك وبرازى تحب مسكويد ا يأن |

ظ الذين آمنوا ان شع قلوهم كلرذالله

الوبآن ,هجون الأن/التسيراماءة انب :اولعو هنع.السانبان برها
ولاعاشقالضبالذىذاب واتحنى٠ .. ألميأنان سى عليه يورحما
ظوى بمصالا-ان حا لمن امن واكفت

ْ

ا وأنهم نظروا الى لطائف برى

كه
ىيرد
نى ك
كرام
| ماعدوا غرى' ٠ 'اى يجب كى كه مارا شناخت“ باغيز  ماآ

مازايافت

| باديكرى حون ردارة فق  4ريك ونوى وصال ويا دمادارد ذل دررنك ونوى دنا
| دون دد ٠ ازتعحب هيز مالكوأيذ سنفشهكاى يحب *

 50بار دارد حنك درماجون

زند ٠ وآلتاتى لإتالرعمة و الثالت” الةالبراءة والرابع لاللةصك وذلك لان اليندار اذا

| استوفى فىالخراج مزاهله كدبلهم البراءة كذلكالله يكتب لعياده المؤمئين البراءت فىهذه
الإلة (محَى ) ان عمر بنعندالعز بزمارقء راسه من صلاته ال التصضّف من شعنان وجد |

رقعة خضير اء قداتصل نورها بالسماء مكتوب فا هذه براءة منالنار !مانلك االععزيزده
هر

ع # 1.١د

سور دخان

الى عنده مازاو حى وقال لعضهم حيت الحين لعنى عات كرد دوستان خودرااز توجه يا |

سوى ٠ لش!ولفقير ويحتمل ان يكون .اثثارة الى مدال الى انزاله القرءان الذى هوأجل

| العالالهية فحم مقصود هناّدوالمدنى وحقالقالذى ستحق امد فىمقابلة انزالالقرءان
انا أنزناء » اى الكتاب المين الذى هوالقرءان وهو جوابال-م «فىالة ماركة #
هى (لةالقدر فانه تعالى أنزلالقرءان فى للةالقدر هن شهر رمضان ٠نالاوح اللمغوظ الى ١
بيتالعزة فىالمماء الدنيا دفعة واحدة واملاه جبريل عاللىسفرة ثكمان ينزله ع'لىعاللىيه
| السلام وما اى هتفرقا فىثلاث وعششرين سأة والظاهران ابتداء تنزيله الىالنى عليهالسلام
ايضًا كان فى إلة القدر لان لإةالقدر فىالمقيقة للة افتتا الدولة ولايد فالىودلة هنالكلام

والحطاب والحكءة فى نزوله ليلا ان الابل زمانالاحاة ومهمط انفحات ومشهد التنزلات |
وهظهر التجليات ومورد الكرامات ويل الا..م,ار الى ضيرة الكبرياء وفىالليل فراغ

| القاوت بد  5صر الحورة فهو اطي هانلبار عدامر نين والامزار و واصلفال
 52إن رول الس داك مستتبع للمتاقع الدذة والدنيوية بأجعها أ نا قبا من ل
الملائكة والرحمة واحابة الدعوة ونحوها والا فاجزاء الزمان متشاهة محسب ذواتماوصقاتما |
| فيمتنع ان عير بعض اجزائه عن بعض عزيد القدر والشرف فس ذواتما وعلى هذافقس

| شعرف الامكاة فانه لعارض فىذاتهاقال حضرة الشييخ صدرالدين قدس سره فىثمر حالاربعين |
سات وامدادها والتكفير ا

حدنا وللازمئة والافكة قَّ يحو السيئات وتغليب طرى

والتضعيف مدخل عظم و قالحخديث ناالله عَمرلاهل عمرقات وضهن عم مالكعات وابهسزل
لوم ع 3ةالى| ألعماء الدئياوقدوردت ا
ا

الاسة

دن شعبيان وان

الصلاة

ذال على لد شهررهضاء ن وعشر ذىالححة وذلة 0

ف الم حدالخرام

عانة 0

وق مسحدالى

||

عله لسلامبأئف

| و 4المسعحد الاقه وى #مسمانة وكلها دالة على شرف الازمنة الاك نه أنمىكلامه قال الشدخ
المغران قدس سمره أفضل الثمور عدا ا

رمسكان أى دنه اخرلة وه اله 0

|

-ا

ريع الاول اى لانه مولد حمدتالرحمن  6رحب اى لابه فردالاثهر الخرم وشهر الله ْم ١
شعان اى لانه شهر حبيب الرحن ومقسم الاءال والا حال بين شهربن عظمين رجب

ورهضان ففيه فضل اموارين العظيمين كا ان ليوم اميس وليوم السبت فضلا عظها لكونما ,
فى جوارامعة واذا وردباركالله فىالسبت واحماس ثمذوالحجة اى لانه موطن اولامجلعشير

التى تعادل كل للة منها لللة القدر والايام المعلومات ايام التششريق ثمشوال اى لكونه فىجوار |
| شهر رهضان ثم ذواتْمد :اى لكونه من الاشهرالخرم  5الحرم رشايلا ساء عامهما|أسلامورأس

| السئة وأحد الاشهر الحرم وقلى فاطللله الاشهر والايام والاوقات بعضها على بءض كم فض
الرسل والاثم بعضها على بعض لتبادرا!:فوس وتسارع القلوب الى احترامها وتتّشوقالارواح

الى احرانما بالتعيد فا وبرغب الخلق فىفضائلها واما تضاءف اأسنات فىبعضها مالنمواهب

الندنة والاختصاصاتالرياة.دلك قصلاللهيونيه من نشاء قالالقاشان فاىلشتراسة  6ان ||
حفوال الواقعة ف,امن<ضورالحبوب ومشاهدته فكذيك
باشر
اشلرافزمنة وفضاتها احل
22200

ب ب

ب

ب

عفان

:دكت

5-5026

||

ل

ارون

ع .٠02 زد

دعوتهم واقنط هن ايمانهم © وقل سلام  #اى اصرى تسام «نكم وحن ديشكم وتبدر

ومتاركة فلايس ا
للمأ
ل باهم عامهم والتحية بل البراءة كقول ابراهم عهلالىسلام سلام
سمور

عليك سأستغفرلك  ##فسوف إعلمون  #حالهم البّة وان تأخر ذلك وبالفارسة بس زود |
باشد كه يداتند 4

ود را وذ قله عذات تالشكان فرود أبددر دما روز يدر |

| ودر عتى بدذول درنار سوزان

٠ وهو وعيد من الله لهم ونسلية لرسولالله صلى الله0

ْ

 .على قبولالدعوة مادامالداعى مقبلا غيرصافح والا شنكان شفيعه خهماله لبمق له رحاءالتجاة |

| من ماه 'فسشتْروا مسند] آله واوا انه 'التنان  1وترون علقم ازئانت دوا |
|الدنيا بالاشحان وتنعموا فها بطول الاحزان فا نظروا الما بمين داغب ولاتزودوا مها
| سناع لصو الا 2
تمك عه وأطتر | إلمها باذان قلومهم فلو دأيتهم لرأيت قوما ذبلا
شفاههم صابطونمم
خزينةقاومم ناحلة اجسادهم باكة اعينهم ليصمحروا التعليلوالتسويف
وقنعوا هنالدما
ا

خاله هوا

| الذل"بك

إشوت خة.ف

ولسوا

هن الاماس اطمار ابالة كا

هن الاوطان واستدلوا الوحدة

كان"اللجراوتشت و

هن الا وان فلو رايهم لالت

اط

دن البلاد قغراء
قوما قد ذحهم

لك امم اهن بطو لتر كعك

بشقد الكرى قد وصلوا الكلال بالكلال وتاهروا للثةلة والارتحال ٠ جو از جايكان در
وض ٠ بيزى هم افتان وحيزان دك
وا ازنشسكن يز ا
العا ير ولا

أن باد بايان برفندتيز ٠ نوبى دست

سورة الزخرف إءوناللهتءالى فىاواخر حمادىالآ خرة هن الثهور

سه ثلاث عشمرة وهاثة اليك وتلا سورة الدخان ومى سبع او أسسع

وحخسون آية مكية الا قوله انا كاشذوا العذاب الك .

 ١حم « اى --

وهى هذهالسوزة

او جوع القرءان  #والكتاب  7عطف على

حم اذلوكان قسما آخر لزم اجمّاعالقسمين على مقسمعلية واحد ومدار العاف عتلقىدير

'"المتوان هميق  4اى لين مشفائلة
كول خم انما" م+وع القرناق المتابزة ى

"اننا

عام وهم العرب لكونه بلغهم وعلى اسساليمم اوااين اطريق الهدى ٠ن طرق اتاد

الموضح لكل مامحتاج اله نى ابواب الديائة وقال بعضهم يق الى القيوم وق القرءان
الفاصل ببناق والباطل فالحاء اشارة الىالاسماعلى وامم الىالاسمالقيوم وههااعظمالاسماء
| الالهية لاثتالهما على مايشتمل عليه كل هنها نمالمانى والاؤداف واللقائق 6م سق:فى
اايلهكرمى وفى عررانس الةلى الخاء الوجى الخاض الى تمد والمم مد عليهالسلام وذلك

ماكان بلاواسطة فهو سر بينال+ب والحبوب لايطلع عليه احد غيرها  #قال تعالى فأوحى
حسم

تعس م

مسي ف ل

7

©ح#وس هه

0-05

0

على انه خاص بالاصنام  2وهم يعلمون  5ما يشهدون به عن يصيرة واسان واخلاص

(قالالكاشى) وايشان ممداند بدل خودكه بزبان خوامى داده اند وايشان شفاءت لخواهند
كرد الا «ؤمنان كمكار را ٠ وحمع الضمير باعتبار معنى اهنناكلمافراد اولا باعتبار لفظها |

© ون سأللهم منخاقهم » اى سألتالعابدين والمع.ودين من اوجدهم واخرجهم منالعدم |
الىالوجود © ليقولنالله © لنعذر الانكار لغاية ظهوره لان الانسان خلق لامعرفة وطبم |

عامها وها ١كرههالله تعالمى فاما الشان فىمعرفةالاشياء فقرولدعوتمم والتوفيق لتابسّموالتدين |
بأديانهم ِ فأق يؤفكون « الافك ددن

عاى 2

يصرؤون عن عبادةاللهتعالى |

الى عبادة غيره مع اعترافهم بأنالكل مخلوقله تعالى فهو تعجب هن جحودهم التوحيد مع
ارتكازه فى فطرتمم قال فالىاسئلة المقحمة فان قلت هذا دليل على ان معرفةالله ضرورية |
ولا جب بالسمع الضروريات لانه تعالى اخبر عنالكفار أنهمكانوا شّرون «وحدائية الله |
قبل ورود السمع قلت انهم غولون ذلك تقليدا لا ديلا وضرودة ومعلوم ان فىااناس من |

اهل الالماد هن اشكر الصانع ولوكان ضروريا اا اختاف فيهائنان ٠ خانه بصع خانه سازكه |
ديد ه هّش فى دست خامه زنلله شند ٠ 5

ين 0

سوى تعطيل ٠ .ست دروى

|

خرد جوقدر فلل  8#وقله » القول والقيل والقال كلها مصادر قرأ عاصم وحمزة بالحر |
على انه عطف على الساعة اى عنده عل الساعة وعم قوله عليهاللام شكاية وبالفارسية |
وازد يك خداست دانسان قول رسول اما كت

© يارب 6هاى بروردكار هن

وت
رم#
كقو
هؤلاء © بدرستىكه اكبنروه يعنى «عاند ان قريش ها

ان ا

اندكه از روى عناد |

مكابره ل8ايؤمنون 6هعكمرىوند » ولم يضفهم الى عن أن غول ان قوى لسمااءء من |

حالهم او على ان الواو للقسم وقوله ان هؤلاء ال جوابه فكون اخبارا منالله عنهم لامن |
كلام رسوله وفالاقسام بههن رفع شأنه عليهالسلام وتفخم دعاله والاجاله اليه نمالى مالا |
“فى وقراً الساقون بالتصب عطفاً على حل الساعة اى وغنده ان يعام الساعة وقيله |

او على سرعم وتجواهم او على يكتبون الحذوف اى يكتبون ذلك وقبله قال بعضهم
والاوجه ان يكون الحر والنصب على اضمار حرف القسم وحذفه يدنى ان الجر على |
اضمار حرف القسم "م فى قولك الله لافءلن والنصب على حذفه وايصصال فعله اليه
كةولك الله لافعان كأنه قل واقسم قله او سَيِله والفرق بين الحذف والاضار اله
فيالحذى لابق للذاهب أثر محو وأسالالقرية اولفاضمآر بت .اللهاثر نحو انتهوا خبرا

لكم والتقدير افعلوا ويجوزالرفع فى قله على اله قسم مرفوع بالابتداء حذوف الخير |
كقولهم اءنالله وبكون ان هؤلاء ا جواب القسم اى وقبله يارب قسمى ان هؤلاء ال |
وذلك لوقوع|افصل بينالمعطوف والمعطو ف عله ما لاحسناعتراضا ان كان مذيورعا معطوفا

على عامالساعة بتقدير هضاف مع ثنافر النظم ورجح الزخشيرى احهال القسم لسلامته عن
وقوع النصل ونافر النظم ولكن فيه التزام حذف واضمار بلا قربئة ظاهية فاللةفظالذى |
م يشور استعماله فىالقسم كمفى <واثى سعدى المفق 93فاصفح عنم  0اى فأع ض عن
مسمس

أممصيي

سيت لس

م اج

1 1

أشْرّءَاناسين:لومعزون

 68رمدم وه

وهوالواجب الوجود المعنود ااستحق للعبادة فمءا والراجع الىالموسولْمتداً يحذوف لطول

الصلة »تعلق ابر وهو فاىلسماء وااءطف عليه والتقدير وهوالذى هفى
والسماء  2وهوالحكم

العلم كا
#لدليل على ماقبله لاله المتصف بكمال المسكمة والع المستحق للالوهية لاغيرءاى
وهو الحكم فىندبيرالعالم واهله العلم يجميع الاحوال من الازل الىالابد © وتارك »#

تعالى اعلنولد والشريك وجل عنالزوال والانتقال وعمت ركة ذكره وزياده شكره
© الذى » ال فاعل تارك « له هلك السموات والارض  »#بادشا” اسمان وزمين
و
«ما ينما » اما علىالدوام كالهواء او فىبعض الاوقات كالطير وال.حاب ء ومن اخبار
الرش_.د

انه خرج

بوما للصيد فارسل

بازيا اش

 0بزل يعاو <تى غابفالهواء ثم دجع

أ

بعداليأس منه ومعه سمكة فأحضيرالرشيد العلماء وسألهم عذنلك فال مقائل يااميراومني
روا عن جدك ابنع.اس رذوالله عنهما اذالهواء معمور باتم محختافة الخلق سكان فيه وفيه

دواب “يض وافر خ فيه شيأعلى هيئة السمك لها اجنيحة ليست بذات ريش فاحاز مقاتلا
على ذلك كذا فخاوة المنوان وفعنده اعللساعة  .اى الساعة الثى فيبسا تقوم القياهة
لايعلمها الا هو جهوالله ترحجءون « الالتغات للهديد مدخن للحز ١ فاهتموا بالاستعداد

للقانه قال باءلضكبار واليه ترجعون بالاختنار والاضطرار فأهل السءاذة برجءون اليه
| بالاختيار على قادلمشوق والحبة والعرودية وأعل الشقاوة برجعون اليه بالاضطرار بالموت
بالسلاسل والاغلال يسحبون على وجوههم الىالنار ٠ شول الفقير الرجوع بالاضطرار قد

لكن نافعا ممدوحا مقبولا وهو أن يؤخذالعد بالجذبة الالههة ويحر الىالله جرا عتيفاووقع
ذلك لكثير هنالمنةطعين الىالله تعالى ( حكى ) عانيد رحهالت انه قال كنت فالمسحد
مرة فاذا رجل قد دخل علينا وصلى ركمتين ثم ال.ذ ناحية هن المسحد واشار الى فلما
حئته قاللى ايبااالقا.م قد حان لقاءالله تءالى ولقاءالاح.اب فاذا فرعت من امرى فسيدخل |

علبك ساب هخن فادفع اليه مرقمتى وعصاى وركونى فقات الى مغن و كيف يكون ذلك
قال انه قد بلغ رئبة القيام بخدهة اللهفىمتساى قال انيد فلما قضىالرجل نه اى مات
نشاب «عسرى قد دخل علينا وس وقال ابو الولفت اقلم
وفرعنا هموناراته اذا يكنل

فقات كف ذاك اخبرنا الاك قال كات فىمششربة نىفلان فهتف بىهاتف انق الىالجنيد
وتسم ماعنده وهو كفيك وكتف
تانك قد حعات مكان فلان الفلاق دن الايدال قالانيد

فدعمت اليه ذلك فزع ايه واعتسل وابس اامرقعة وخرج على وجهه موالشام ففى هذه

المكية تين ان ذلكالمتنى اتذب الىاللهآعالىبصوت الهاتف وخر ج الىالشام مقامالابدال
لان الهاجرة سنة قدعة وما محصل منالثرقات مالاحصل بغيرها فاذا حاءت الساعة لحصل

| اثر التوفيق ويظهر الادوق بأهل التحت.ق ٠ زين حماعت اكر جدا افتى ٠ درنحستين قدم
ذياافتى « ولايماك » اى لاهّدر  8الذين بدعون كه اى يدهم الكفار ف دموننه 6ه
تعالى © الشفاعة  »#عندالت كا بزعمون  8الا منشمد بالق  #الذى هوالتوحيد والاستثناء
اها متصل وماولصول عاملكل مايع.د مندونالله كمسى وعنبر والملائكة وغيرهم اومنفصل
تس سسسحصخ الس ببح امسقم ١21

على

سورة زخرف

ع بردم (ند

صبدها حا قلوا كل لعب لإاذة فهفهو عدث
مرققاصد
بعاللعب فلان اذاكان فعله غي
وماكان فيه لذة فهو لعت  2حى بلاقوا
لعى روزى

را  735وعده

داده

بادك

نك

يناخيوا  2بومهمالذى بوعدون 6ه على لسانك ْ

علاقات

ان *

وهو

نومالقدامة

فاعهم يومئد يعلدون

مافعاوا وما بفعل بهم قال سعدىالمفتى والاظهن نومالموت فان خوضهم ولعهم اعما يذهىنه»
إشول الفعير وفه انااوءود هو لوم القسامة لانه الذى كانوا تتتكروايا لاهوم الموت الذى

مات فقد قامت قيامته اجعللوض

واللعب متتهرين بواملقيامه وفىالآية اعلام بأنهمنمالذين

طبع اللهعلى قلوهم فلا يرجعون اهم عليه ايدا واشدارة الى انالله خلق الخلق اطوارا

مختلفة شنهم من خلقه للجنة فيستعده لاجنة بالاءان والعمل الصا واتقياد الششريعة ومتابعة |
النىعليهالسلام وهم مخنلته للنار فستعده لاثار بردالدعوة والانكار والمدود والخذلان ٍْ

ويكله الىالطيعة النفسانية الميوانية التى تميل االلىاهو واللمب والخوض فم لايعنيه ومنهم هن |
خلقهلاهرية والمعرفة فستعده لهما بالة والصدق والتوكل والفن والمشاهدات والمكاشفات

١

والمراقبات ويذل الوجود بترك الشهوات وانواع الجاهدات وتسلم تصرفات ارباب المؤافاتن |

| ( عن بلول رحمهالله ) قال با اناذات نوم فى بعض مُسوارع البصرة اذا الصبيان ياعبون ١
ولاثى'معه يلعببهفقلتله اى إبى ماسكيك اشترىلك مناوز والاوز ماتلعببه معالصبان |

فرفع بصره الى وقال يقليل ااعقل ما لاعب خلقنا فقات اى بت فلما ذا خلقنا فقسال لالم

| والعيادة فقلت من ان لك ذلك باركاللهفيك قال هن قولالله تعالى افحسثم اما خلقن 5ا |

عينا وانكم الينا لاترجعون و
(حكى )اكناهن سبب خروج ابراهم بن ادهم رحدالل عن |

ْ اهله وماله وحاهه ورياسته وكان من اسناء الملوك انه خرج نوما يصطاد قناز تعليا أو أرنما |

فنا هو فىطله هتفبه عات لين خاقت ام بهذا ارت ثمهتفابه هن قنروس سرجه |
| والله مالهذا خلةقتاولا مهدا اس تدز لك عن حمسكوبهوصادفراعءا لاسه اذ جه لاراعى |

| من صوف فاسما واعطاه .فرسه وما معه ْم دخل اليادية وكان دن نشانه مإاكان :واعلم إن

انلكل ووصلوا الوهندا الكل ٠ دلائرك هو لك
الاعلى هوالله تءالى ولذا خر جالساف ع
1

 000ارزو دارى  75دور افتد حاب لذن ون شه هوا كردن  +جعاءاالله

علسام املنملائكة وبه تقومالسماء وليس حالا فما و©ف«الارض اله “ ؛ى مستحقلان
ا
يعبد فما اى .فهو معرود اهل الارض مانلانس وان واله اللهآة ولا قاضى لْوائج اهل

الارض الا هو وبه تقوم الارض وليس حلا فا فالظرفان يتعلقان باله لاه يمعنى المءبود
باحق اومتضمن

عع

كقوله هو

حاتم اى<واد

الاستارة بالود وكذا

فيدن قرا وهوالذى

فسماء اللهوفىالارضالله ومنه قوله تعالى فىالانعام وهوالته فالسموات وفىالارض اى
ال
التم اكالكل

بس

 #8ددم إز»
العشرو
صالخاء.س وا
للجزء
ا
2
ا
لنس
القلية سثل سفيان ابن عبينة رحمهالله هليعام الملكان الغيب فقال لافقيل له فكيف يكتبون

ظمالابشع من عمل القلب فقال لكل عمل سيا يعرف بكهااغجرم يدرف بسهاه فاذاهم العبد

| حسنة فاح هفينه رآ نحةالسك فيعلمون ذلك فيكتيونها حسنة واذاهم بسيئة اسستفر قليه
لها فاح منه دبحالنتن وقالالشبسخ اعلندين بنعبدالسلام املك لاسبيل  4الى معرفة باطن
ااعسد فقىول ١كثرهم وقالفى شرح الطريقة يكره الكلام فىالخلاء وعند قضاء الحاجة اشد

ظراهة لان الحفظة تتأذى بالحضور فيذلك الموضعالكريه لاجل كتاية الكلام فان سلمعليه
ك
' فىهذه اعذالة قالالاماءا نوحشيفة .بردالسلام عله لابلسانه كلايلزم كتابةالملائكةفانهم لايكتبو5

الامور القلسة وقال فىري>انالقلوب الذكر الأنى هو ماخنى عناطفظة لاماخفض بهالصوت
وهو خاص به صلىالله عليه وسام ومن له به اسوة حسنة انتهى والله اعلم بتوفيق الاخبار
قل » للكثرة  8ان كان لارحمن ولد  4فرضا كم تدولون الملائكة بناتالله ف فأنا
| اول العابدين  64لذلك الولد واسبةكم الى تمظيمه والانقياد له وذلك لابه عليهالسلام اعلم
| الناس يشؤونه تعالى "وبما وز عليه وبما لامجوز وأولاهم عراءاة حةوقه ومن مواجب
' تعظم الوالد تعظم ولده اى ان ينبت بمحجة قطمية كون الولدله تعالىكاتزعمون فانا اولكم
افلىتعظم واسبقكم الى الطاعة تعظها لله تعالى واتتميادا لان الداعى الى طاعته وتعظمه اول
واسق فىذلكه اكت الولدله تعالى ماهو مقطوع بعدم وقوعه ولكن تزل منزلة مالاجزم

لوقوعه واللا وقوعه علىالمساهلة وارخاء العنان لقصد التبكيت والاسكات والالزام خى'
| بكلمة انفلا المزم منهذا الكلام صحة كينونة الولدوعبادته لامها حال فىنفسمايستلزم الحال ٠
يعنى ابن سسخن بر سابل يشل است ومنالةدر .تنى.ولد .فلس عناك ولد ولا عبادةله
| وفالتأويلات التجمية يشيرالىنوع منالاسمهزاء بهم وعمالم والاستخفاف بعةواهم يعنىقلان

 ٠كانلارحمن ولدكاتزيون وتع.دون عسى بانهولده فانا كذتاول العابدينله قالجعفرالصادق
رضىاللهعنه اول ماخلق الله نور حعملدصيلهىاولسلهامةبلكلثى” واول موحندالله تعالوذرة
عد عليهالسلام واول ماجرى بهالقلم لااله الاالنه مد رسولالله قال فانا اولالعابدين احق
الهلولذه  #سدانرب!!.-مواتوالارض  »#فاضافة ااسلمرب الىاءظمالاجرام
ردال
كحوي
بت

واقواهاتنييه عالنهىا ومافم! اعلنخلوقات حيثكانتنحت ملكوتهوربويةة كفيدوهم انيكون
صفون 6
يه
ىهن اجزاً منه سبدانه #وربااءرش#ه فىتكرير اسمالر ب تفخم لشانالعر ا ش
اى يصغوهبه وهوالولد قال فير العلوغ اى سبحوارب هذه الاجسام العظام لان مثل هذه
دنوب
الريونة بوحجب التسببيح على كل ص

قا وزهوه عن كل مايصفه الكافرون به من |

صفات الاجسام فانه لوكان جسما شلّدر على خلق هذا العالم وتدبير اسه  9فذرهم  #اى
اترك الكفرة حيث لبذعنوا للحق بعد ماسمعوا هذا البرهان اللى خ©وضوا  #يشسرعوا
افبىاطيلهم وكاذيبهم والوض هاولشروع فىالمساء والمرور فه ويستعار للامور وكاثر

ماورد فالىقرءان ورد فهايذمالشمروع فيه كا افلىمفردات  8ويلعبوا  #فىدنساهم فانماهم

فيه من الاقوال والافمال ليست الا من باب الجهل واللعب وازم افلىفعل لواب الام
هال

سمس

عع

2

0ل

:

سور زخرف

ع موم فود

كت

تحير

فهىلاتكار الواقع اوستقباحه اى أبرم واحكم مششركوا مكة ام من كبدهم ومكرهم |
برسولالله© ذانامبرمون »#كدنا <قيقة لاهم اوذانا مبرءون بهمحقيقة كا ابرموا كدهم |

صورة كقوله تعالى امبريدون كيدافالذين كفروا هاكمكيدن وكانوا يتتاجون فالىدينهم
ويتشاورون فىاموره عليهاللام قال ففتىحالرحمن فعاو ١ فىاجماعهم عقلتىله عالليهسلام

فداد الندوة الى غير ذلك وفالا ية اشارة الى ان امور الخلق منتقدة علهم قلما يتم لهم '
مادبروه وقلما رشع لهم من الامور  1على ماقدروه وهذء.ا لجال أوضح دل على اساث ٍْ

الصائع © أمحسرون » انىبلأمحسبون يعنى بايندارئد ناكران كفارهانالانسع سرهم»ا |
وهو ماحدثوابه انفسهم هن الكيد لانمكانوامجاهرين بتكذيب اطق «8وواهم » #اى |

عاتكلموابه فا ينهم بطريق التباهى والتشاور وبالفارمية وانحه براز بإيكديكر مشاورت |
8

 ٠شال ناحرته اى سارريه واصله ان خاو فىنجوة دن الارض:اى مكان مسنفع ْ

منفصل بارشاعه تماحوله © بلى * #نحن أسمعهما ونطلع عليهما © ورسلا  6الذينيحفظون ١

| علمهم اهمالهم ويلازمونمم اما كانوا 

لدم * عندهم  8يكتبون » اى بكتبو نه.ا

اويكت.ون كل ماصدر عم من الافدال والاقوال الت هن حملا ماذ كر هن سيرهم ونجواهم ١

ثمتعرض عامهم بوم القيامة فاذاكان خفاياهم غير خفية على الملائكة فكيف على هلم السر
والنجوى واعملة عطف على مايترحم عنه بلى اولفتأويلات اللجمية خوفهم بسماعه احوالهم
وكتابة املك علهم اعمالهم لغفلتهم عناللّه ولوكان لهم خبر عنالله لا خوفهم بغيرالله ومزعام
ان أعماله تكتب عليه ويطالب عفتضاها قل المامه بماخاف ان يسأل عنه قال انوبكر نطاهى

|
١
|
|

رحمداللة دل قوما.هن عباده الى الخياء منه ودل قوما الىالخياء نمالكرام الكاتيين نفاستغنى
بع ذظرالله اليه والخياءمنه اغناءذلك عن الاشتغال بالكرام الكاتمين وعننحى بنمعاذالرازى
| رحمهالله من سار هن الناس ذلوبه وأبد اهالان لاحى عليه 0

 3اسدهوات والارض فد

| جدله أغون الناظرين اليه وهو مزعلامات النفاق قال الش.خ سعدى فكاستانه خشايش
الهى؟ شدةٌ رادر مناهى” جراغ توفق فرا ردااشت ونحلقة أهل نحقيقدر امد وعن
| قدم درويشان وصدق فس ايشان ذمايم اخلاقاو امد مبدل شده دست ازهوا وهوس

| كونامكرده نودوزبان طاعئان در حش در ازكه *محنانكه قاعدءُ اواست وزهد وصلاحش
| نامعقول ٠ بعذرتوبه انوان رسن از عذاب خداى وليك مى وان از زبان ردم رست »

تدان اطاقت كجوزذ" باتها “ناورد نشكانت اتن "حال بار ر"طرائقت تش إكرايلتت وكلدت |

 ١كرو الفط كطازئة امنردزاق كالاذرنث بأقى ونف كزان عاق وزيا |
باثىونيكت كويند ليكن مرابينكه حدن ظنهمكنان درحق من,كمالست ومن درغايت |
شصان

ان قمعت ابناعنيزا بجا ذا
در إسته ,روى <ود زصصدم » ناعرب 0

والله يعم اسسرارى واعلاتى
مارا ٠ درلسته حه سود عالمالغنب ٠ |

الجزءالخامش والعشرون

ع4 6و

إ##

الخير اولهزفير وآخره شهيق © لقدجئناى بالحق » افلدنيا بارسال الرسل وانزالالكتب
وهو خطاب ويخ و شريع من جهة اللهتعالى هقرر واب مالك و مين لسيب مكنم

وفالأويلات التجمية لقدجئناك بالدين القومفام تقبلوا لان ااهللالاطنبيسءةانية | كترهم
كقان
لون الى الاطل كأقال  2ولكن اكترك للدق يه اى ح

كارهون » اى

لاشَلون وبنفرون هته لمافى طباعه هناتعاب النفس وال+وارح و اما الحق المعهود الذى
| هوالتوحيد اوالقرءان فكلهم كارهونله هم وو

كاتا الوا والظاه .مااشاراله

فاتأويلات فاعرف و الكرافة ءه_دركرء الثى بالكسراى ليرده فهوكاره وفالااية
اشارة الىانالفرة عنالحق «ن هفات الكفار فلابدءن قول اق حلواوص اوالىانالله
ْ تعالى ماتزك اانامن سدئ بالرشدهم :الى:طاريق اناق بدلالات الانريثاة والاؤلناء'لكن

| اكترهم ليقبلوا العلاج ثمان أنفم العلاج هوالتوحيد حكى عنالشلى قدسسره انه اعتل
فحمل الىالمارستان وكتب على بن عسى الوزير الى الخليفة فىذلك فارسل الخليفة اليه

مقدءالاطباء وكان نصرانيالداويه فااتجحت مداواته فقال الطيب لاشلى وال لوعلمت ان

| مداوايك من .قطعة لحم فىجسدى ماعسر على ذلك فقال الشيلى اننا دون ذلك قال
ا الطيدب وماهوقال فىقطءك الزنار فقال الطيت اإشيد ان لااله الاالله واشهدان تمد اعيده

|ورسوله فاخبر الخليفة بذلك فكي وقال نغذنا طببا الى مريض وماعلمنا انا تغذنا مريضا
الى طدب ٠ ونظيره ماحكى ازالشيخ 2مالدين الاصفهاق قب ره خرج مجعنازة عض
ْ الصالحين بمكةفلمادفنوه وجاس الملةنيلقنه دك الشبح 'مالدين 00

فسأله بعض ابه عضنحكة فزجره فاماكان بعد ذلك قاليكيف الالانه لماجلس
| علىالقبر يلّن سمءت صاحب القبر شول الاتءح.ون من هيت يلقن حبا اشار الىان الملقن

| وانكان منزصة الاحياء صورةلكنه فزصية الاموات حقيقةلمات قلبهبالغفلة عناللهتءالى
| فهوماكث فىجهمالنفس معذب بعذاب الفرقة لايتقع نفسه فكيف نفع غيره حلاف
| الذى لقه قانه يسكس ذلك يعنى انه وانكان”“قزضىةالامؤات صورة لكن:فىزمنة الاخياء

3ققة لانالمؤمنين الكاملين لاغوتون ببلنقلون مزدار الىدار فهو يككنها فىحنة القلب
ح

معيم الوصال منتفع باعماله واحوالهولهتأثير فىنفع الغي اريضابالشفاعة ونحوها علىمااشار
| بن
اهحن تعالى فالمدبرات اميا ٠ مشوعرك زاءداد اهل دل نوميد  7خواب عدم اكاه
ْ اللل
| عين سبداريست ٠ه فاذا عرفت حال ملةن القبر فس عليه اق ارباب التلقين  1هل
التقصان وااب الدعوى والرياء فان المست تاج فىاحاثه الى شخ روح <قيق أ بىذلك

امنا فى حك الاموات من|أنافحنن فان 'شحته عقيم اذاس مناهل الولادة الثاية نسأل الله
 ٠سحانه ان مجعلنا احياء بالعام والمعرفة وااشهود ويعصمنا منالهل والغفلة والقيود يهامابر

هوا اما »#الايرام احكام الام واصله من !برام الل وهوترديد فتله وهوكلام مدا
وام منقطعةومافها هنمعنى بللانتقال متنوسخ اهلالثار احلكىاءة جناية هولاءوالهمزة

ا بحراكمام حقيذةفهىلانكارالوقوع واستبءاده واناريدالاحكام صورة
للانكار فان ارايدبلالا
3
فبى

ع 8وم ند

ْ

سووة زخرف

(الالخافظظا )
بلتذ فىتلك الدار بالاذواق التيقية الى عى نصبب الواص هن ااهلتقوى ق
عشق مى:ورزم وامدكه ابن فن 5عريف ٠ حون هنر هاى دكر موجب حرمان لشودء 

الهم اجعانا منالمشتاقين الى حمالاك والقابلين لوصالك ب>رهة جلالك 9 .انالجرمين * #اى
الراسسخين فاىلاجرام وهم الكفار <سها يذى”' عند اإرادهم فمقىابلة المؤمنين بالآيات

« فى عذاب جهنم » متعلق بّوله © خالدون » #اى لاسنقطع عذامم فى جهنم م ستقطع

 ١عذاب عصاالمؤمئين على دير دخولهم فها © لابغتر عنهم  #اى لابخفف العذاب عنهم

ولانقص هن قولهم فترت عنهالمى اذا سكنت قليلا ونقص حرها والتركب العف
والوهدن قالالراءي الفتر 0

بعد حدة ولين بعد شدة وضعف بعد قوة والتفتترسدت

؟داتندن  2وهم فيه « اى فى العذان © مباسون 6ه ايسون منالنجاة والراحة وخفة |
العقوبات قلى يجعل ارم فى انوت ٠ءنالثار حم بردم عليه فيبيق فيه خالدا لإبرى و لاررى

قال فىتاجالمصادر الابلاس نوميد شدن وشكسته واندوهكين شدن وفالمفردات الا بلاس

اثيززمارازم)1ل كوت
طون اللعتوض رمن شده نلباأميل) واهئة |ايشدق :ابلس وناكان التق ك
' وشى مايعئه قل ابلس فلان اذا سكت وانقطءت ته .قال فالتأويلات النجمة فالآية |
اشادة الى ان الهتلوحيد وان كان بعضهم .فىااناد كن لاغلدون فها وشت عنهم العذاب |
بدليل الخطاب وقدورد فالخبرانه يهم اق اماتة الى ان رجهم منالنار والميت لاحس
فآية .وهم ,فشلسون.اى خائيون بوهذء :صفةالكفار والمؤمنون وان كنوا
ولا يألوذكن .ال
قلبلامم فهم على وصفار جانهم يعدون ايامهم الى ان تهى اشحانمهم وقال بعض.الشيوخ
ا ان حالالمؤهن فىالنار دن

وحجه اداج لقلوهم من

حالهم فىالدنما لان اليوم ذو فالهلاك

وهذا إعين |لنعداة ولقد انشدوا
0

متوقع هوا دم

الظهر

ا

عبس السلاهة انصاحما

ٍْ

وفضيلة الللوى ترقه ٠ عىقابلرحاء ودهرة الدهس

| هست ددقرب همهم زوال ٠ نيست دربعدجزاميد وصال #وماظلمناهم » بذلك «8ولكن |

ك|انو االهظمالمين  6#لتعريض انفسهم لاعذاب الأالدبالكفر والمعاصى و هم ضمير فصل عند /
البصريين هن حرث انه فصل بهبين كون مابعده خبرا وذعتا وتسّمية الكوفين له عمادالكونه
حافظا لما بءده حى لايسقط عناخبرية كعماد البدتفانه بحفظ سقفه منالسةوط ©«ونادوا |
يامالك  5درخواه ازخداى نو  9ليقض عابنا ريك  3لئ لعتناجق أستر محهقنكى

عليه

اذا أماته والمءنى سل ربك .ان سَصْى علينا وهذا لابنافىماذكر من ابلاسهم لانه جوءاراى
صياح وءن لادوت لفرطالشدة قال  6مالك ييا إعداربعين سنة يعنى سنادون م'كم اربعين |

سلة فجيهم بعدها اوبعد ماثةسئة او ألف ٠ دريان اوردمكه بعد ازجهلروز از روزهاى |

آن سراى  +لان تراخىالحواب احزنلهم « انكم كمثاون 

المكث نبات مع انتظار اى |

مقيمون فالعذاب ابدالاخلاص لكم هنه بمؤت,ولابغيره فلس بعدها الاجؤار كصراح

الجزءالخامس و[اعشرون

ع 8دم زود

فاعرف وفوقه حال للكلام لكن لماكانت الرؤية نصيب اهل الشهود لااالهقلبود كانالا
وجب طىالمقالاذلا يعرف هذا بالقيل والقال (ع ) نداند لذت اين باده زاهد هلوااتم فما

خالدون 

الالتفات للتشم يف اىباقون دثامون لامذرجون وتلماوتون اذلولاااءقاءوالدوام

لنِغض العدئن وص لالسر وق الاشتهاءاؤاللذة فلميكنالثم كاملا والأوف والحسرة زثلاا
| مخلافالناسا قانها لفئاتها عنشها مشوبابالكدر ونغغها خاوط بالضرر :٠جز حيرت وندامت
ٌْوافسوس روذكار ٠ از زندى ١ كر ثمرى يافتى بكو « وتلك  #مدا اشارة الى النة
«ة » خبره © التىاورتموها  اعطتموها وجءلم ورثئها والابراث ميراث
لةا
لور
امذك
ال
| دادن © ا ##الباء لاسدية  8كنتم تعملون  6فىالدنا هنالاءمال الص_الحة والمقصو دأن
دخو لالنة بمحض فصل اللهتعالى ورحتته واقةسامالدرجات بسببالاءمال والخلود فها سب

عدمالسئات شيه اجن اءالعمل:بالميرآث ,الالنءامل يكوك خللفةالغهال/عل جل .له يتعذهك
راث وجزاوه كالميراث قالالكاثنى جزارا
وك
معمل
العمل ويبتقى جازوه معالءامل كان ال
بلفظ ميراث ياد فرمودكه خالص است وباست<قاق .بدنءت ابد ٠ وقال ابن ع.اس رضوالله

|عنهما خلقالله لكل نفس جنة ونار افالكافر برت نار المسل والمسل يرث جنةالكافر قال
| بعضهم قارن واب النة بالاعمال واخرج المعرفة والاقاء والبة والمشاهدة مالنعلل لانها

اصطفائية خاصة ازلية نورثما هن يثاء منالعارؤين الصديدين فالنة خلوقة وكذا الاعمال
فاعطيت للمخلوق بسببالمخلوق وجعلالرؤبةعطاء لانوازهائى'  8لكم فها يه اى فىاطلنة

سوىالطءام والشراب  8فاكهة كثيرة  #بحاسلانواع والاصناف لاس بالافراط فقط
والفوا كه هن اشهى الاشياء للناس وألذها عندهم وأوفقها لطباعهم وابدانهم ولذلك افردها
 .بالذكر © منها كتلأون » اى بءضها تأكاون فى نوبةلكترتها واماالناق فعلىالاشجار على
! الدوام لاترى فهاشجرة خلت عن عرها لحظة فهى مبة بالمارابدا موفرة با وفىااديث
لاينزع رجل فالخة تمرة من ثمرها الاندت هثلاها مكانها فن تبعوضة والتقدم لاتخصيص
ووز ان تكون ابتدا ثة وتقّدم الجار للفاصلة إولاتخص ص كالاول فكون فيه دلالة على

ان كل مايأكلون لاتفكه لبس فا تفوت اذلا تحال حتى يحتاج الىالغذاء ولعل تفصيلاليم

بالمطاعم والمشارب والملابس وتكريرء فىالقرءان وهو حقير بالاضافة الى سائر انلمطنة لما
كا م مانلشدة والفاقة ففيه ريك لدواعهم وتشويق لهموالفاسق هن اهل الصلاة اهن

بالله اويانه واسم فوجب ان بدخل لتحهذا الوعدوااظاهرانه خارج فانه يخافو حزن بوم

| القنامة ولاجذور تىخروجه والخاصل ان الاية فى<قالمؤمئين الكاملين فانهم الذيناساءو
' وجوهه .لله تعالى واما الناقصون فانهم وان امنوا كن اسلامهم لميكن عاللىكمال والا

لا خصوا الله بترك التقوى فاقلااممتنان يألى عن د<واهم نحت حكوالآية اللهم الابطريق
| الالحاق فان لهم نعما بعد انقضاء مدة خوفهم وحزءم واتهاء زمان حبسهم وعذاءم فعلى

| العاقل ان عمد فىالظواهى واللواطن فان من١ كتنى بالمطاعم والمثارب الصودية حرم

ل من طعا املمشاهددات وشرابالمكاشفات ومرنلم يطم فىهذه الدار من اثمار اشجارالمءارف لم

ع 8لوحم فزهد

سورءٌ زخرف

مشتاقانم « الاطال دوق الابرار الى لقائى وانالهم اشد شوق ٠ دلم از شوق تو<ونات ١
ونداتم جواست « در درون شوق حمالت زبيان ببرواست ٠ دردلم شوق نوه روز فزون /

ميكردد ٠ دل وريد «نيينكه جه روز افزواست » قال بعض الكبار وفها ماتشهى انفس /
اربابالجاهدات والرضايات لما قاسوا فىالدنيا منال+وع والعطش و تمملوا وجوهالمشاق |

فيمتازون فىانة بوجوه هنالواب وبقّال لهم كلوا من ألوانالاطعئة فى داف الذهي |

واشربوا هن اصنافالاشربة من ١كوابالذهب هنيئًا بما اسلفتم فىالايام الخالة واما ارباب /
القلوب واهلالمءرفة والة فلهم ماناذالاعينمن النظرالىالله تعالى لطول ماقاسوه من فرط |
الاشتاق هلومم وبذلالارواح فىالطلب ٠ قومى خدارا برستاد برجم وطمع انان مردو |
راسد دريند باداش مانده وقون اورا بيهر ومحدت برستد ١نان عارقائند وحاىوالله تعالى ١

الى داود عليهالسلام ياداودان اودالاوداء الىمن عددتى لغير نوال ولكن ليعطى الربوبية |

حقها بإداود عن اظل كن عبد للنةاونارلولم اخلقجنة ونارا ال! كن أهلالان اطاع وعس |
عسى علايلهسلام بطائفة منالعاد “ق>داوا يعنى ازعبادت كداخته بودئد ٠ وقالوا نخافالنار
| واترجوا:ة فقال مخلوقا خفتم ومخلوقا رجوتم وص بوم آخرين كذلك فتالوا نعيده حباله
وتعظها لاله فقال ا'ثم اولياءالله <تا امت ان اقيم معكم قالحسن البصرى رحه الله لذاذة ١
شهادة اذلااله الاالله فيالآ خرة كلذاذة الماءالبارد افلىدنما وفىاأبران اعىاساقال يارسو لال |
هل فىالنة ابل فانى احبالابل فقال يااعانىان اخدلك اللهالمنةاصبت فمهاااشّْت نفسك |
واذتعبنك وقال آخر يارسولالله هل اطلنةخيل فالى <س١اليل قال أانادخلاك الله الخنة |

|اصبت فا فرسا من ياقوتة حمراء تطير بك حرث شت وفىالحديث ان أدتى ااهلللنة منزلة
ادن انلهسيع در جات و«هوعلى السادسة وذوقه السايعة وانلهثلاماثة خادم وانديغدىعله ويراح |

فىكل نوم بثلاثءاثة #فة فىكل دفة لون املنطعام ليس فىالاخرى وانهلانأوله كايإذاخره
| وان.له هنالاششرية ثلاعائة اناء فىكل اناء شيراب لبس فالآ خر وانه للد أوله م بلن آخره
وانه لبقول يارب اوأذنتلىلا طعمث ااهلللنة وسقيتهم ولم سنقص ذلك مما عندى شيأ وان له |
ام-ن1ورالعين ":ينوس.مين زوجة سوى ازواجه مالندنيا وعن الى ظيئةالسلمى قال اناهل

الخنة لتظلهم سحابة فتقول ماامطرك فايدعو داع منالقوم شق الااتطراته حت انالقائل منهم |
| لبقول امطربنا كواءب اترابا وعن الى اماهة قال انالرجل ماهنلاطْنة يشتهى الطائر وهو

 ١رار العم يستذلقا نسحا قاد كقبزي كااكلستمالطئ ذترخ لااضدت رفاس ويقتبل الشال» فتقم
| الابريق فىيدء قشعرب منه مابريد ثمبرجع الىمكانه واما الرؤية فلها مسأتب حسب تفاوت

طبقات الراثين واذا نظروا الىالله نوا نعمالنانفانه اعظم الاذات وفىاكبر ,سألك لذةالنظر |
الى وجهك ٠ دول الفقير فىالآية رد على هنقال منالفةهاى لوقال ارىالله فىاطنة يكفر |

| مؤاواة يكن

عطنتولايكدةان  1تعن لإلتعذا لاانلى يشبحآنهمكل نطلا قالارقزية مانا واوءاللكاهزا

مفرك االىله ولايلزم من عد رؤية!لميد الرآثى بالمنة تقيدالمسمود |
| اذا اعتقد أنالمنة اظر

فدنيا مع انالله ليس فالدنيا |
| المرنىبها.ألائرى ان رسولالله اصللىه عليه وس رأىالل ال

الجزهالخامس والعشرون

ع. #وم زه

قال سعدى المفتى قلات الا كواب وكترت الصحاف اى كادل علهما الصيغة لان المعهود
| قلة اوانىالشرب بالدسة الى اوالى الا كل وعنابن ععاس راذلوله عنه يطاف بسبعين الف

كقة من ذهب ففكل صحفة سعون ألفلون كالوزله طيموهذالا“سفل درجة واما الاعلى

ٌْ 73بسبعمائة أفلىفعصحيفنةكاالءانى « وفا » اى فىانة و ماتشتهيه الانفس » من
ال
نملاذ والمشتهات النفسانية كالمطاعم والمشاري والذا >ح والملابس والمراكبوتحوذلك
 0افلىاسئلة المقدمة الهاطئة هل إعطهم الله يسع ماي ألونهوالشوى |تفسهوم والاشعت
قوسم عنا من مناه الششريعة كاف أيه والحواب معنى إلا 3ان نعم الزة كله ما تشهيه

الاهدن ولسن ذا مالا 00

النؤوس ولاتصل الله وقدقيل يعصمالله اهل حنة ء٠نشهوة

| مخال اومنهى عنه ٠ سول الذمير دلهذا على اليس فىاط'ة الاواطةلفق فىحمي.عالاديان

فليس فبها اشتهاء اللواطة لكونم! مخالفة للحكمة الالهوة وقد جوزها بعضهم فشرح الاشباح
|وغلط فيه غلطا فاحشا وقد يناه فقصةاوط واما ار فلست كالاواطة لكونمها حلالا على

ظينذى الاغفاوااطا طن الالقك|8:أعللةمايخالف التكمة كامناماكان ولذا تستتر فها الازواج
| عن غير حار مهن وان كان لاحل رلاحرمة هناك  8وتإذ الاعين َ #ال لذذت الشى'
| بالكسر اذاذا ولذاذة اى وجدته لذيذا والمءئ تشتانء الاغين ور مشاغدته قال ستدى
ظالمفى هذا ض :بان :نز الملائئكة والروح تعظها للعيمها فان منه النظر الى وجهه الكريم

| اتبى فهذا النظر «والاذة الكبرى قال جعفر شتان بين مائشهى الانفس وبين ماتلذ الاعين
| لان مافالطنة هنّالنعم والشهوات واللذات فجنبماةإذالاعين كا”صبع يفمس فبحرلا*ن
شمواتاطذة لها حدونماية لانها مخلوقة ولاتإذ الاعين فالدار  2الاباانظرالىالوجهالاقى
اهل بيشت
| الذى لاحد ولااءةله ٠ دزوش.ط اوردءكه بدن دوكله اخنار كرد ازحماه* نعم

عمدياغ ؟تجنان"يا ادك اشراعت "يانهنةاعين 1٠كذ قال كتفت الاسرار ّ منجوامع
| القران لانه مع بهاتين الانظنين مالوا جتمع الألق كلهم على وصف هافهما على الفصل
مر دوا

ع

دروشثى

فرمودءكه

اهل الظر مد انتدكه

لذت

عان در حه <يزاست

متوائد

بود حمتىزاكه عداو اعتزال بنرظر نصترت ايشان طارى كثته يلمءات انؤار جال انكم

| سترون ربكم برايشان بوشيد .ماند باايشان بكوىكه تاذ الاعين عبارت از حيست بره

هدة حال حوب متصوز دست »
شنا<ز
معي
علذت
صياصيزنى رودن استكه اهل شوق را
برده ازءدش براندازكه مشتاقائرا ٠ لذت ديده جز از ديدن دندار تونيست ٠ امام قكيزى
أده *فرخياقة  5لذت ددار فرا خور اشت.اق است عاشق راهى <ند كه موق شار

نو"ذلنات"قالذار أقؤو نت باشكد“ؤان ذُوآنؤن +مشرزى 'زخةةألنه نفل" كاذه اابركه نتلاق |
2

.تت است

كرا دوه-ق دشار شوق بددار دوست

ؤزباده ز ودرزبور ا

اغادالاك بعت م راق مفلعنشكا لكفاءت'لنجيتاتوهون'وزيادث عزقاى اكناران
وانس هن مره طال_ان ورحمت هن ازان مان و١خغرت هن براى اسان وهن خاصة

مشتاةام

سور زخرف

ع 8درم إه

عبباادى ولفظ العاد المضاف االلىله مخصوص بلموْمِينَ المتقين اى َال للمتقين :هومالقيامة |
تش بشاوتطييبا لقلومهمياعبادى هولاخوفعليكم اليوم  #منالقاء المكاره « ولا انم >زنون »#
هفنوت المقاصد كميخاق وبحزن غيرالمتقين وقال ابن عطاء لاخوف عللكم اليوم اىفىالدنيا
واص
من مفارقة الاعان ولا ألمنمزنون الاجر بوحشة الءد وذلك لخان

العبادبشرهم

دم بالسلامة افلدىنيا والا خرةكادل عليهقوله تعالىاهم البشرى فىالياة الدنيا وفالآآخرة
ولحي مأمورون بالكتان وعلمهم بسلامهم يكن لهم ولاحاجة بعامعيرهم والفتاويلات

النحمية يشيرالى انمن اعتقهالله هنرق الخلوقات واختصه بش ف عدوديته افلىدنيا لاخوف

| عليه يومالقياءة منثى” محجبه عناللّولانحزن عمالفىاته املنندعنميا وال خرةمعاستغراقه |
فيج حر المعارفوالعواطف  8النين اهنؤا باايائنا  #صفة لامنادى  8وكانوا مسلمين | 6#
حال هن الواو او عطف على الصلة او #لصين وجوهم انا جاعلين انشدهم سالمة لطاعتنا ١
عن مقاتل اذا يعثالله ااناس فكزلعاحدفينادى مناد عيباادى فترفع اغلائق رؤسهم عن |

الرجاع ثميتبعهاالذين آمنوا الاية فيتكس اهل الا“ديان الباطلة رؤسهم وفالتأويلات ١
التحمية وكانوا مس_امين فىالداية :لاواصه ونواهيه فى!اظاهم وافلوسط مسامين لا داب |

الطرزيقة .عللارفافق الشتريعة,يتأديتٍ بأزباك اللتيقة تفديل_الاخلاق افلماطن دوف اتباية |
مسلمين للاحكام الازلية والتقديرات الالهية وجربإن الكم ظاهى! وباطنا فالىاخراج من
| منظلمة الوجود الحازى الىنورالوجود الحقيق اتتهى ثفاملآية اشارة االاىيمان بالايات

التتزيلية والتكويئية اعانا عيانيا وحقيقة الاسلام انما تظهر بءدالعيانفىالاعان ثامذا حصل
الامان الصفاتى وهو الاعان بالا يات يترق السالك الى الايمان بالل الذى هو الاعان الذاتى
فاعفجدا  ادخلوا  113الم وازواجكم * نساوّك المؤمنات حالكوتكم ت8حبرون ©
تسرون سرورا يظهر حباره اى أثره على وجوهكم او تزينون مناآبرة وهو حسن الهيئة
قال الراغب اأبرالائر المستخسن ومنه ماروى مخرج منالنار رجل قذدهب حيره وسيره |

اى حماله وهاه والحبرالعالملماسق من أثرعلومه فىقلوبالناس منأار أفماله الحسنةالمقتدى |
ها قالفىالقاموس البربالكسسر الاثر اوأئر النعمة والحسن والوثى وبالفتح السرور وحبره |
شمره والنعمة والخبرة بالفتتح السماء فىانة وكل نغمة حسنة وقدص ف-ىسورة الروم مابتءاق
| بالسماع عند قوله تءالى فهم فيروضة محبرون وفالتاويلات النتجمية ادخلوا جنة الوصالاتم
وامثالكم فاىلطاب تتنع.ون فىرياض الانس د يطاف علهم  0ائ :على العاد ,المؤمنان_ بعد |

دخولهم المنة وبالقارسية بكردانند برسر ايشان ٠ يدار بأيدى الغلمان والولدان والطائف |
| إءنى بكشين  9بصحافمنذهب ##كاسانهن صجومفة كفان جع جقنة وهى القصعةالعريضة
الواسعة قال مجاهداى اوالى مدورة الافواه قالالسدى اى ليستلها اذان والمراد قصاعفما

وشه براز
وااب »#منذهب فيا شيراب وبالفارسية وكوزهاى بىدست -كفى
طعام  ك و
اصئاف

شراب .٠ 2
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وهوكوز لامووة

لهولااخر طوم لشيرب

الشارب

هن

حبث ساء
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ويشفع بعضهم فبعض .ويشكلم .بعضهم فىشأن إعض وهمالمتقونالذين استئناهم وشرانط
ا

ااة الله ان يكونوا

متمحابين فالله ره خالضاه لو<هإلله هن غير وب

لعلة ددوية

هوآئّة متعاونين فى طاباله ولا يجرى بيهم مداهنة فبقدر مابرى بعضهم فى'عض هن
سق الطلايل وايلد والاجتهاد يساعده ويوافقه ويماونه فاذا عل مئة اشياً بلراضاءالله
تعالى لابرضاه من صاحبه ولابداريه فقد قبل المداراة فىالطرقة كفر بل دنصحه بالرفق
والموعظة السنة فااذا ماد الى ماكانعليه وثرك ماتجدد لديه يعود الى صدق مودته وحسن
| حبته كا قالاللهتعالى وانعدتم عدنا عتوزت ازسر سللح<ست بازاى ٠ كزان محبوبترباشىكه
| بودى ٠ وقال على بن الى طالب رضىالله عنه فى هذه الآ يةكان خليلان مؤمئان وخليلان |

افر ان فات ا<دالمؤمنين فقال ياربانفلانا كان يأمسنى بطاعتك وطاعة رسولك ونأرى
بالخير وتستاق عن الشمل وخيرنى الى ملاقك يارب فلاتضله بعدى واهده م هدتنى واكرمه

ك١ كرمتنى فاذامات خللهالمؤءن جمعبينهما اىبين ارواحهما فيقول كل واحد ٠نهما اصاحبه
أمالاخ ونعالصاحب فثنى عليه خيرا قال ويموت <١د الكافرين فبقول يارب ان فلاناكان
| نهانى عطناعتك وطاعة :رسولك :راض فق بالشن وإنهاق :عن الخير .وخبزى .الى غميلراقبك
فلاتهده بعدى واضلاه كم اضلاتتى وأعنه كا اهنتق فاذامات خليله الكافر جمع بنهها فقول
كل واحد هما لصاحيه 1

الاخ وبأس الحخلدل فى

عليه شرا وفىاديث

اناللهإشول

باولقميامة ابنالمتحابون بحلالى اليوماظلهم فى
اظلى
لبو
املا
ظطل
لى وفىرواية اخرىالمتحابون
فى اى فالله حلالى اهم مثابر هن نور يغبطهم الندون والشهداء وقال ابن عناس رضىالله |
 ١عنلها أحبلله وابعض لله وواللله وعادلله فانه اما سنال ماعندالله مذا وان نفع امد اكئوة

ذلك اهله ثمقرأ الا يةو.قد نت ان ردول الله صلىاللّهعليهوسام

انى بينالمهاجرينوالانصار

| بعد قدومه الى المديئة وقال كونوا فالله اخوانا اىلافى طريق الدنيا والنفس والشسيطان
ذناق خااض ة اللهمئعه ذلك منطاب الدنما واوحشه ذلك ١
وقال الصديق رذوالله عنه م

| منجميعالبشر ١٠ كر كىرا دودث دارد از مخلوقات از انستكه وى بحق تدالى تعاى |
دارد با ازروى دودى باحق مناءيي دارد

وما ناد حت الرانم ام

دكالوتطر .بخالا تار

قال عديد بن جمركان لرجل ثلاثة اخلاء بعضهم اخصبه من بعض فنزاثبه نازلة فلتى اخص |
وذا وانى احب اتنعيذنى قالله مبااانلاذى اعينك
الثلاثة فقال يافلان انه قدتزل ىكذا ك
واشعك فانطلق الى الذى يليه رم

انا مءعك <ت اذا باغت المكان الذى “ريده رجعت

وتركتك .فانطلق "الى الثالث ققاله:انا مك حدث ما كنت ودخلت قال فالاول ماله والثاى
أعلاواعشيته .قاالنالت مله :٠ شيا قداسك من وتتمكلاسك ب كدو جه ,مدالهخذارزت نشتلنت إن
8يباد » اى
يكحنشءت خور دست مور ع
ةون
 1ت جشم وعقلست تدبيكور ٠ككن
يأعيادى

ع بارع شه
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كلةالاء خفار لق الله تعالى ملاكة الرحمة فيسترحون له ويستغفرون ٠ ؤاعلم انالقامة |
ثلاث الكبرى وهو شيرالاجساد والسوقالىا ل ثملا<زاء والقنامة'لصغرى وعى.وت كل احد |
كاقال علءهالسلام هن مات فقد قادت قامته وإذا حءلى| لقير روضة ٠ن ريا ضالناناو ددرة

من حفراليران والقباحةالو-طى وى

هوت جينع الخلائق و قام هد.الو_-على لايعام وقته ْ

هنا و اما يعام بالعلاما تالمنقواة نعالرسول عليهالسلام متل ان بارلفعام ويكتر الحهل |

والاىوشوب اعقنةوقل الرجالوا يلكتظطاء تيحىكون :انين امات« القى الواتتدوءن| :
على رشى الله عنه

يأى

علىاناس

زمان

لادقى هن الاسلام اللا أحية ولاهنالدين

الارسمه

ونلاالهفرءان الادرسه يعمرون مساجدهم وهى راب عن ذكرالل ششرأهل ذلك:لزمان |
علمأوهم هنهم مجاخلرفتتة والهم تعود ( قالالشيح سعدى ) كرحمه عام عالت بإشد ٠ |
فى 4
متدى

دص

وكذانى ( وقال ) عالمنابرهيز كاركوريدت مدعلودار ٠ يعفى :عهدىبهولا ْ

فعوذ بالله دن عام بلاحمل ( الاخلاء ) م

خا.ل بالقارت.ة دوست

ا

* واطلة المودة

لانها تخلل الافس اى نتوسطها !ىالمتحانون فالدنيا على الاطلاق او فىالامور الدسوية |

©ماد  #بوم اتأذتهما اساعة وهو ظرف اقوله عدو والفصل باابتدأ غير مانع والتنوين |
و
فيه عوضعن ااضاف اليه  8بعضىم ابعض .عدو  #لانقطاع ماهم هن علائقاطلة والتحاب |
لظهوركو مها اسبابا بالحذاب  8الاالمتقين  #فان خلتهم افلدنيا لكماانت فىالله تق عحلاىلها
هانثواب ودفعالدرجات والاستنناء .عاللىاول متصل |
بل تزداد عشاهدة كل كن نازادر !
وعلىالثانى م لع 0قالالكاث-فى ) كافران لله دوسى” ايشان براى معأونت لوده بر كفر ا

معصيت باهمه دسشمن شُوندكه ويلءن يعضهم بعضا ومؤمنانكه حت ايشان براى خداى تعالى| :
وده اوقلت لزليانان ليكانا ربد خا ككرداةا ثفاعت كنند ودر تاويلات كاشفى 02

ْ

ات لهخلت جهار نوع عى باشد خلت نامة حقيقيهكه حت .زونعايماباتة اوميسيية

بود بانناسسب ارواح وتعارف أن جون حت انبا واوليا وامفيا وشهدا بيكاديكر دوم |
عوج قامد توحاط أن لك ليق امعط ككس الوق افاض ءالخا ينؤن بحت اضاحد ١
| وارار باهم وذوسى” انم ابناد.ا وارادت مريدان مداع واين دو نوع ازحت خاليدير |

نيست له در دنيا نه در آخرت ومثمر فوائد نانج صورى ومعنويست سوم محت عقليهكه |
مستند است حصي اسبابٍ .عاش وادسير صا دنيوبه حون محبت تحار وصناع ودوستى
فتسانيه واستناد ان بإذات حسيه ومشميات |
خدام بامخادم وارباب حاحات باعضا <هارم منحن

نفسيه بس در قنامتكه اسباب اين دو نوع از بحبت قاآنى وزائل باشد ان بحت نيززوال
بذارد بلك حون متمنى' وجود تكد وغرض وغابت #صول نه سويدد ان دوس-ى له

دشم مدل شود » دوسق” كانغرض اميزشد ٠ دوستى” دشمى انكيز شد ء مهركهازه :
غظى كشت باك » رادت جو خورشد شود تابثاك ٠ وفالتأويلات النجمية يشير الى ان
كل خلة وصدائة تكون فيالدثرامة علىالهوى والطبيعة الانسائية تكون فالا خرة عداوة

إعبز انمض لمك يمسن والاضلاءافى للخل باقنة الى الابدا ي:نوتفع .:لينضهم .هن بعض
اممو
سكسملد 1

ع دع #ه

الجزءالخامس واامشرون

منهن جزأ وقال بعض أهلامءانى كانوايسألون عن اشياء لافائدة فيها فقال ولا'بينلكم
ال يعنى اجسكم عنالاسئلة التى لكم قها فوائد وفىالاية اشارة الى ان الانرياء كما مجئون |

بالكتاب من عندالله عجيئون بالحكءة نما ناعم كافال ويعامهمالكتابٍ والحكأة ولذاقال
ولا'بينلكم ا لازالبيان عما مختلفون فيه هوالحكمة فل فانةوال  4فىنخاافىوو ادطبءون
فها اباخه عنه تعالى فان طاعتى طاعةالحق م قال هن يطعالرسول فقد أطاعالله « انالله
هورنى ودبكم فاعندوه  0فخصوه بالعيادة والتوحيد وهو سان

أمسهيمبالطاعة فيه وهو

اعتقاد التوحيد والتبعد بالشرايع هو هذا »© اىالتوحيد والتع.د بالشرائع دراط مستقم :6
وا 0

وفالتأويلات النجمية فاعبدوه اى لاتءبدونى ذالى فالعبودية شريك معكم

وانه متغرد بر بو ته ايانا هذا صراط مستقيم ان تعبده حمرعا ف فاختافالاحزاب * جمع

حب لكبو كب :غعاءةلبان "ايازيعائك القرّىانرايد أوالتجركل "رز كر إشدن 7
بعال حزب قومه فحزبوا اى جعلهم فرقا وطوائف فكانوا كذلك والمراد اختلافهم بعد
عى

عليهالسللام بثلات ماثة سنة لافى حبانه لانم احدثوا عدر فماهق 7دنهم د أاى 1

بون هن لم الهم مانلمود والتصارى فى خى الود واانصارىىاص عيسى عله|اسلام

| وبعضهمالته وعبسى وامه 'لهة و هو ثالث ثلاثة اولفتأويلات النجمة يمنى قومه محزبوا
وحزب اده ولدالله واشاله تعالالله عا شول الظااون و 00

)

به وححدوا

نبوته وظاموا عليه وارادوا قله فقال الله تعالى فى حق الظامين المشركين  8#فويل للذين
2
.
 8هل
لمرعح
اء
| عو نومالقايسمهة والمراد بوم الم اا .عذاب ك ًوه 8فى بوم عاص .ف اى عا
ينظرون »#اىماذتظرا اناس هوالاالساعة انتأنيهم» اىالااتيان الساعة فهوبدل منالساعة ١
ا

| ولماكانت الساعةتأنيهم لا محالة كانوا كأنهم ينتظر وتهاطظ بنتة» انتصابها على المصدرأىاتيان
بغنة وبالفارسية ناكاه والبغت مفاحاة الثى” هنحرث لتاسب 5فىالمفردات قال فاىلارشاد |
ا في لاعنة كوانيا مترقدين لها بل غافلين ع مشتغلين بامورالدنا يكين لها وذلك

حىسب
قوله تعالى مق وهم لايشءرون  *#بانيانمها فببحازى كاللاس عل

اتمالهم فلا تؤدى

بنقة مؤدى قوله و هم لايشءرون حى لايستغنى بها غنه لانه را يكون اتيان اأثى' بغتة |
مع الشعور بوقوعه والاستعدادله لآنه اذا لميعرف وقت محيله فنى اى وقت حاء الىبغتة ورعا
6

والشخص غاعفنلهم-:كرله والمراد هناهوالئانى فإذا وجب شبد اسانالساعةعضءون

| املة الحاليةفعلى العاقلالحرو ح عنكلذنب والتوية لكل جرعة قبل أنيأنى نوم ألمعذابه

جوام<دقتوحارحهم ١
وهوبومالموتفان ملانكة العذاب ينزلونقيه عالطىالمين ويشددون عل
الخثة باشدالعدان

ْ استذفار طويت وص

وفىاحخديث

مامن مو من الاوله لوم

ومة

جد يده فاذا طويتولس

فها

سوداء مظلمة واذا طويت وفها اسِتعقار طويت ولهانور سلا لا وهن

ا

ْ

شورة زخرف

ع درم 2و

وفشرح العقايد ثمالاصح ان عسى يصلى بالناس ويؤههم وهتدى هه المهدى لأنه أ

مله

فامامته اولى هنالمهدى لان عيسى فى والهدى ولى ولاساغ الولى درجةاانى ٠ دو لالقير |
هكلام لان عسى عليهالسلام لاينزل بالنبوة فان زمان ويه قد اعغى وقد نبت اله لأى |

بعد رسولالله لىالله تعالىعليه وسام لامشرطا كأداب الكدبولامتابعا كأننيا ىاسرائيل
واعاينزل على شريعتنا وعلى أنه دن هاده الآمة لكن للغيرة الااية وما مهدى وشتدى

بهعسى

١

لان الاقتداء بهاقتداء بالانى صلى الله تعالى عليه وساموقد صح ان عيسىاقتدى شينااللمةعراج
ف المسجد الاقضى معصائر الانياء فحب ان شتدى خلفته أيضا لانه ظاهى صورته

المرة الكمالة © #فلاتمترن بها  #فلاتشكن فى وقوعها وبالفارسية بس شك مكنيد وجدل
مما رد لعن

قامت

والامتراء الماحة فم فه ص

 0وامدون

5

إاى وامعوا

أ

هداى

و شرعى اورسولى © هذا » الذى ادعوك اليهوهوالاتباع  9دراط مستقم يهموصل |
الحىحق وقالاسن الضمير فى وانه لعللقرءان لمافيه نمالاعلام بالساعةوالدلالة علمافكون ١

هذا اايشضارة الىالقرءان اوللايشصد
يتكطمان» اىلاعنكمالشطان ولايصرفنكمعن
صراط

اتراعى  #9ا
نه لكم عدو مبين »ه بينالءداوة حيث اخرج اباك هناطة وزع عنه

ألخمرجنتلهثهونر وا#ةعاللنشةكبعال”وسوسلةيليفة'ا( أفوعتلحىبه )االنآهنلافذتهحربج ا'لآىاذلمسبعالعهوالاتلاتولحاموشمنافلأمخنبةرهقمال خياربالددمن
وما«ولد منه تق قالتالوحوش والسياع ماالتدبير فوذلك قال شتى ان متلوه وققتل واحد

| الول>

١

كن 'ألفتك فأافياوا الى ادم اوبليس امانهم دكا الى آدم انالسباع قدأ قلت |

الكلبت علىالسياع والوحدوش حت هزمها ومن ذلك اليوم صاراالكلب عدوالاسباع الق |

هى :اعداء  5ولاولاده واصله ان ابليس بصق على ادم حين كان طن فوقع بصاقه على |

موضع سرته فأمرالله جبريل حتى قذولركالموضع فذاق هنالقوارةالكلب ولذا أنسبادم '
| وصار حامياله وهالالمؤهن بان حمسة اعداء مؤهمن #سده ومثاقفق سغضه وعدو هدهو فس ا
لغويه و شيطان لدله ١ه تال بءض الكبار

كانتسرف النفس فالصد عن صر اط المتابعةأقوى

من الشيطان كانت اعدى الاعداء وقال لعصهم ان ددن

له ا

مك الشس رااكه حندانكه مدارا انمز كواغالنك ناذه الادك ام سناد م

00
برارى مطيع

امس توشد ٠ خالاق نفسدن كشد <ويافتصاد  #ما حماء عدسى  و هكم كهغعسى

امد #بالبينات »#اى بماءلحزان الؤاضحة او باتياالاحل او بالشمرائع ونال قدجنتك يه |

شيسلرايعةلا ماكم اياها وهلوابين لكم |
أمدم ثمارا اوويرادمشهارا ف بالحتكمة اوىاالالتج

إاءلضذى افون فيه  #وهومايتعاق بامورالدين واما مابتعاق بامورالدنيا فليس بيانهمن
بلعض
وظائفالانبباء كما قال عليه!اسلام الم اعام بامور دنيا ك؟وفىالاسئاةال قحمة كيف قا
واما عت لسين| لكل و وات قال ابن عباس رذىالله هما انالبعض هينا عمعنىالكل

بك
وكذا قالفىعينالمعاتى الاصح انالعض برادبهالكل كمكسه فىقوله ثماجءلعلى جكل
مجاه
[ ادلونعنان “ 5069امن )0

الجزالخافمس والمشرون

ع ورم نه

هوالث له والم.ق لصورة ماوقع النطق به فبالارواح الصورسق وبذات العمال ونوحهات
شو م ومتعلةقات مهم التابعة لعلوموم واعتقادامم تر نفع حدث ونهى همة العامل ف الى

ازهمت والاى خويش

٠ سود برد درخور كلاى خويش

٠ والثانى ان الانسان الكامل |

قد تتولد منه الاولاد المءاورة التى كعاىلملائكة فالمشرب والاخلاقبل فوقهم فاناستءداد
| الانسان أقوى من استعداد الملك وهؤلاء الاولاد مخافونه متسللين الى اخرالزمان بأن
بتصل النفس النفيس هن بعضهم الى بعض الي آ«خلرزمان وهى السك اة المعدوية كابتصلبه
ا النطمة دن بعص لاسن ا بعص الك قام الساعه وص كله

الصورية وم ان عالمالصورة

باق بيقاء أهله وتسلسله فكذاءالم المعنى #وانه» اىوان عيسىعليهال لامبنزوله آفخىرالزمان
لعام للساعة  6شرط هنأشر اطها يعام قربا وتسميته علءا لحصولهبه فهى على المااغة
كقوىنه ممايعام به فكأنه نفس العلم تقربها اوان حدوثه بغيرأبٍ اواحياءه الموتىدليل على حة
البعث الذى هوهعظم مابنكره الكفرة من الامور الواقعة فىالساعة وفى الحديث ان عيسى
ينزك على انننة بالارض المقدسة شال اها افق وهوكا مبرقريةبين <وران والغور وعلله
ممدسرنان يعنىنو بين مصسبوغين بالاحمرفان المصر الطين الاحمر والممصر المءصبوغ به كافى

القاموس وشعررأسه دهين وبيده حرية واشت الدجال فيأى بنتااقدس والناس فصلاة
فلأخارمام ؤقدمه عسى ويه_لى خلفه عشلرىيعة
| الص.ح وقى رواية فىصلاة العصر ا
| ممد عليه السلام ثمشتل الخنازير ويكسر اصليب ويخرب الع والكنائس وقتل النصارى
| الادن اءن به وفىالحديث الاندياء اولاد علات وانا اولى الناس بعيسى بن ميم ليس “نت وبينه
|أى وانه اول مايتزل يكسر الصليب ويقتل النزير وبقاتل على الاسلام وخرب البيع
| والكنائس وفىالحديث لوشكن ان ينزل فيكم ابن صم حكما وعدلايكسسر الصليبوشتل
| الئزير ويضع الطزية وتملك فىرمانه الملل كلها االلااسلام دل آخرالحديث على ان المراد |
بوطع الحزية تركها ورفعها عن الكفار بأنلاشلل الا الاسلام 0

ذلك الأووى ولعل

المراد بالكسير والقتل المذكودن ادس حة.قممما بل ازالة انار ااشمرك عنالارض وفى بح

دحجال اذبعتالله المس.ح ابن صم فيئزل عنداانارة البيضاء
| مسام فييهاهويءتى الامسل .م

بشرفى دمشق بينمهرو دتين يمنى 'نوبين مصبوغين بالهرد بالضم وهوطين احمر واضعا كفيه
عالجىتحة مذكين اذا طأطأ رأسه قطر يءنىدون سردد باشنفكند قطرات ازرويش ريزان
حوططة .ةا ف بار منه مان كاللوٌ لو يعنى حون عر القند قطرهار روىوى<ون
ص واد بد روان شود ٠ فلاحل كافر در

لقفسه الاماتاءنى انس مر كافركه رسد بميرد »

ونفسه حين يذنهى طرةء يعنى بجراهكه جادمفوتىد فسوى رسد »٠ فيطلبه اى الدجال

 ١حث يىدركه باب لدقيقتل قالافلقاموس لدبالضم قربة بفلسطين شتل عيسى عليه لسلامالدجال
عند بابها اثتهى » وآ نك يأجوج ومأجوج بيرور ابند وعيسى عليهالسلام ومؤمئان يكوه
ا
|
|

طور برود وأ يج متحصن كردم  .وجتمع عسى والمهدى فيقوم عسى بالشسريعة والامامة

والمهدى بالساف والخلافة فعيسى خاتم اولاية المطلئة  5ان المهدى خاتم الخلافة المطلقة

1

مي

ب احم 1

ول

1

عه رم فد

سور زخرف

كا خلقناعم بطريق الابداع © فىالارض د مستقرين فها كا جعلناهم مستقرين فالسماء
م8خافون © غَال خلف فلان فلانا اذا قام بالامرعنه أما معه واما بعده اى خلفوتكم

ويصيرون خلفاء بعد 'مثل اولادم فيا تأتون وتذرون و بسساشمرون الا فاعيل المذوطة
عباشرتكم :معان شأنهم التسبيح والتقدينفالسماء ف 1هذه امثابةبالنسة الى القدرة
الريانية كت وهم استحقاقهم للمعدودية او انتسايهم اليه بالولادة يعنى ان الملائكة مك

فالىسمية واحمال خلقها توليدا لماندت انها  60وان الاجسام متائلة فبجوز على كل

هنها مامجوز على اكلآاخجراز خلقها ابداماوذات القد الخالق لكل ثى',فتعالة عنمثل
ذلك فقوله ولو نشاء ا لتحدقيق ان مثل عسى

دس دع هن قدرةالله واه تعالى قادر

على ابدع هن ذلك وهو توليد الملائكة من الرجال معالتنبيه على سقوط الملائكة ايضامن
درجة المءبودية قالسعدى اافتى طءلنا متكم اى ولدنا بعضكم فن لاتبعيض وملائكة نصب
على اال والظاهران من ابتدائية اى نبتدى” التوليد منكم هن غيرأم عكس حال ععيسى
عليهالسلام وااتشيهبه على الو جهين فىالكون على خلاف الءادة وجعل بعضهم لهلنبدل»
يعنى شمارا اهلاك كنم وضع ملشاكة سلابم كه ايثساندر زمين ازبى درام قازاة:
يعمرون الارض ويعدوى كقوله تعالى اينشأ يذهيكم ونأت لق تجديدءتكون:الااية

للتوعد بالهلاك والاستئصال ولا يلاثم المقام وفىالآ يةاشارة الى ان الانسان لو أطاعالله

تعالى لانم الله عليه بأن جدله متذلقا بأخلاق الملائئكة ليكون <لبفةالله فىالارض هذه
الاخلاق لسستعد ما الىان تخلق باخلاق الله فانها <قيةة الخلافة ( دي ) ان هاروت

وعاردوت لتك 1

 0ادم انباع الهوى والظر الل والفيات وقالالوكنابدلا منهم

خلفاء الارض ماتشعل مثل ماشعلون فالله آعالى | تزاهما الى الارض وخلع علمهما لحان

النشيررة واص ها ان محكما ب!يانناس بالق و نماها عن ااناهى فصدر عنما ماصدر فرت

انالانسان مخصوص بالحلافة وقبول فيضان نورالله فلوكان للملائكة هاذلءخصوصية لشتتنا
بالاوصاف المذمومة الذوانية ال.عية مان الاندباءعامهمالسلام معصومونمن .هذلءالآ فات
والاخلاقوان كانت لازمة لصفاهمالبشيريةولكنبور الت<لى تنور مصماح قلوممراستنار
نور قأومم جمينع متكا سد شم0

واشرقت الارض بنوررما م سق لظلمات

هذه اصفات احلاظهلورمع استعلاء النرو وهذا التحلى ال#صوض

بالانسان سخلق الانسان

بالاخلاق الالهة فيكون فوق الملائكة ثمان الانسان وان ل+بتولد منه الملائكة ظاهى! |

| لكنه .قد بولدتيمهياطنا على وجهين!! حدها ,اناسدتءال :خلقة من" انغاينه _الطية وكااددة |
الشريفة واعماله الصالمةملانكة كاروىعن رفاءةبنرافع رضىاللهعنه ايكها مسرل
صلى اللهعليه وس فلما دفع رأسناة ن الركوع مال سمع اللهلمنده

قثال رجحل وراءء

ربنالك امد حمدا كثيرا طببا مباركا فيه فلما انصرف .قال «نالمتكام ها ل الل

للا

قال لقدرايت بضءا وثلاثين ملكا «تدر وم .اهم يكتب اولا وسره  0موع حروف
هذه لكلمات الذى دك ريل وراءالتى عليهالسلام ثلاثةوثلا نون حرفااكل حر فدوح
2-0
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صدا مءه وصرفه كأ صدء كأقال فىالتاج الضدبكر ماشللوالصد والصدود بكثتن وقاوا»

مهو » اى
| اى قلوهمكتن#اءخ'ير  اى عندك فان !لهنم خير عندهم من عاسى
آن عسى خيرهدن الها غث كان هوفالار فلابأس تكودا مع|لهتذافا
عسى اى ظساه

ا( دوى ) انالله تعالى اقنوزلله تعالى جوابا انالذين سبقتلهم منا الحسنى اوائك عنما مءدون
| يدل على انقوله ومايع.دون هن دونلله خاص بالاصنام وروى انه عليه|اسلام رد على بن
ظ الزبعرى شوله ماادهلك بلغة قومك أمافهمت ازما +الايعقل فيكون انالذين سبقت الم

لدفع احتال الحاز لالتخصص العام المتأخر عن الخطاب وفىهذا الحديث تصرعح
بانما موضوع

لغيرالءقلاء لا 6اشَول جمهور العاماء انه موضوع علىالعموم لاعقلاء

وغيرهم ىحر الءلوم وقد بين علهااسلام ايا وله بلهم عبدوا الشسياطين التى
ْمس عم ذلك انالملائكة وامسبيح وعزيرا

»عزل عن ان يكووًا معبود6م كانطق به

| قوله تعالى سبحاتك انتولتا ءن دونهم بل كانوا يع.دون الْن واتما اظهروا الفرح
ورفع الاصوات هناول الامى لحض وقاءتهم وتمالكهم على المكابرة وااعنادكاننطقبه قوله
0

ونطال
 2ماضضر نوهلاك الاجدلا « الحدل قتل الخهم عن قصده لطاب حة قوله ا

| غبره وهوماً مور بهعلى وجهالانصاف واظهار الوبقالاغشاق وانتصاب  01على انه مقعول

لهللضرب اى ماخر نوالك ذلك اللمثل الالاجل ادال والخصام لالطلب الحق حتى بذعنواله

نعلي :انالك ب وال #بلطي الكتازان؟قا :خية ابكلؤم اليكال إتتررقا نيل نات

|تامها مع.ودة وان قال عسى خيرهن الهتكم فقد اقر بان عسى يصطلح لان يعمد وان قال

لبس واحد هنهم خيرا فقد أنى عيسى فراموا بهذا السؤال ان بجادلوه ولم يسألوء للاستفادة
فيناللهانجدالهم ليس افائدة اماه وخصوهة نفس الانسان فقال يه بلهم قومخصمون #
اى لد شداد الخصومة بالباطل محولون على الاحاج واللاف كأقال اللهآءالى وكان الانسان
| اكثرشثى” جدلا وذلك لانم قد علموا ان المراد ٠ن قوله ومايعبدون ٠ن دوزالله هؤلاء

|الاصنام بشمهادة المقام لكن ان الزبعرى لمارأى الكلام تحتلا للعموم بحسب الظاه وجد
| يحالا للخصوءة وفىالحديث ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا انوا الحدلثمقرأ ماضرنوه
لك اليه نه ان هو  3اى ما هو ااىبن

ميم وهو عسى « الاءيد يه ينون |

| ف العمتاعله ك بغضانا عليه بالثبوة اوخلقه بلااب اوشمع شهوته لاابناللهوالعبد لأبكون |
مولى والها كلا صنام وقل #ىى امبعنساذ:رحمهالله العمنا عليه بأن علا ظاهىء اماما |

| للمريدين وباطئهنورالةاوب العارفين

وجعلناه «ثلالبتى اسرائيل  #اى امسا تحبا حقيقا

أذ ينكل ك 1غلاذال النائزة “.قال «جائل «اللكار وترون أن انار اعزاق
عبودينا طمعا فى العاهنا علهم وكل عبد مام عليه امانى اوولى  ##ولو نشاء  6لوللمضى
| وان دخل على المضارع ولذالايحزمه وبتض.ن أو معنى الشرط اى قدر نانحيت أنوشاء

«انا » اولدنا اى لخلقنا بطريق التوالد © منكم  5وانثم رجال هن الانس ليس هن
ء

تأنكم الولادة كأولد حواء ٠ن ادم وعسى هن غيرأب وان لمتجرااءادة  8:ملالكة »

و

ب
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سورة زخرف

فلا.يست واز جله” |نكه جون فرعون باب
كوا
قصه تحية ايشان معتبررا درتقلب اح
نازثى كرد اوراهم باب غرقه ساختئد ويد انجه نازيد غرياد او ترسيد  +درمردادىكه

باشدتسردارى ٠ هم ددسسران روىكه درسردارى ٠ وفالااية اشارة الى إنالنضب فىالله
منالفضائل لاهنالر ذ اثلوعن مماك ابنالفضل قال كناعند عروة بن د وعنده وهب

بن هئيه ذاءقومفشكوا عاملهم وال«تواءلى ذلك فتناول وهبعصا كانت فىبد عروة فضرب
بها رأس العامل حتى ادماء فاستانها عروة وكان حاما وقال يعيب علينا انو عبد الله الغضب
وهويغضب فتال وهب ومالى لااغضب وقد عضب الذى خلق الاحلام انالله شول فلما

أسفونا ال وفها اشارة ايضا انلاى"غاضاب اوليائه اغضابه تعالى حتى قالوا افسىفونا اسذوا
رسلنا واولياءنا اضاف الايساف الى نفسه اكراما لهم قال ابوعبدال الرضى انالله لايأدف
كأ سفناً ولكنله اولياء يأسفون وبرضون نشل رضاهم رضاء وغضهم غضبه فيتنقملا “يانه

هن اعدا ن كها اخيرنى حديث .رباى هن عادىلى ولا فقد بارزتى بالحرب والى لاغضب
لا” وليانى كايغضب الايث الربى” روه قال فالىنأؤيلات اللجمية هذا اصل فى باب اجمع
اضاف ايساف اولاه الى نفسه وفىاخبر انه ول مضت فلم تعدنى وقال فىصفة رسوالله

صل اللهتعالى عليه وسام منإطع الرسول فد اطاعالله وفىعى!نس القلى فلما تاموا على

دعاويهم الباطلة وكلاتهم المزخرفة وبدعهم الباردة وأصروا عالذىى اولياسناواحبالناغضينا
وسلطنا عابهم جنود قهرياتنا وأمتناهم فاودية اللمهالة واغقناهم فى بحار الغفلة وجردنا
قاومم عن انوارالمءرفة وطمسنا اعيناسمرإرهم حتى لاررو الطائف بر ناعلىاو لمانا قال سهل

لما اقاموا ٠صسرين على الالفة فى!لاواصو اظهار الدع فىالدين تك الشانرانياعا للاراء

والاهواء والعقول نزعنا نور المعرفة «نقاوهم وسراج التوحيدمناسسرارهم ووكتناهم الى |
مااختاروه فضلوا واضلوا ومنالله الهداية موافقة |اسنة ومنه للئة و©لماضرب ان صرم»
اى :عسل 00مثللا  3اى ضعريه ع.دالله .بن الززءدرى السهمى كان صممنردة.

قريش قللى

ان يسام قال افلىقاموس:الزبءرى بكسسرالزاى وقتالباء والراء والدعبدالله الص<افالفرثى

الشاعرانتبى وهءنى ضر به مثلا جاعىله «ثالا ومقناسا فسىان ابطال ماذ كرهرسولالله>لىالله
عليهوساممنكون معرودات الاثم دوزالله حصب جه الاية قرأه على قريش فامتعضوا
مذنلك امتءاضا شديدا اى غضبوا وشق عام ذلك فقال ابنالزبعرى بطريق الجدالهذالنا
ولا لهتنا امسميع الاثم فقال عليه السسلام هولكم ولا اهتكم وجميع الاتم فقال خصمتك |
ورباكعبة ألست الاضارى يع.دون المسيح والوود عزيرا وبنوا ملح الملائكة فان كان
هؤلاء افلىنارفقد رضينا انتكون من ولهاتنا معهم ففرحبهقومهوككوا وارتفعتاصواتهم
|كاء قوم نو « منه » اى مذنلك المثل اى لاجله وسببه
وذاك قوله تءالى © اذاقومك © أ
ارىتفع لهم جابة وأ.ج فرحا وجذلالظهم ازالرس.ول صارمازمايه قال
© يصدون كهي
فىالقاموس صد يصد وإصد صديد| ضج كمقال فىناج المصادر الصديد باك كردن ٠ والغاير

فَغَل وتقغل مماؤاهاالصدود فتممى الاعناض قال صدعنة صدوداً اى اعئض وفلاناعنكذا

الجزءالخامس والمشرون

ع. 4رم هد

او وجدهم خنفافافى ابدانهم وعناثمهم وفالقاموس استخفه ضد استئقله وفلانا عن رأبه
حمله على الجهل والخفة وازاله تماكان عليه هنالصواب ( وقال الكاشنى ) بس سنك عقل
يافت فرءون درن كريد <ود را يعنى ابن فريب در.ايشان اكثررد

فاطاعوء»

فيا امهم بهلفرط جهلهم وضلالهم * وبكاى دل از متابءت موسى بر داشتند © انهم

انوا قوما فاسقين * #فلذلك سار عوا الى طاءة ذلك الفاسق الغوى وبالفارسية بدرسىكه

فرعوثيان بودند كرو ببرون دفتهازدائر بندك”خداى وفرمان بردارى'وى بلكه خارج
ازْطرشَةُ عملكه يمال وجاه فانى اعمّاد كرده باشد موسىرا عليهالسلام بنظر حقارت ديديد
وبدانستتدكه*« فرعونوعذاب ابدوريش م صع #موسى كاماللهوجولى وشانىوفىالتأويلات

النجمية يشيرالى انكل هناستولىعلى قوم فاستخفهم فأطاعوه رهدة منه وانأمنوا منسطوته
فخالقوه امنامنه قانه بزيد فى حهاد ه /ر ودياضهم وحالفة طباعهم وانه استواتالنفس الامارة

على قومها وهمالقلب والروح وصفائمما فاستخفهم عخالفة الشريعة وموافقة الهوى
والطيعة فأطاعوها رهةإلى ان مخلقوا'بأخلاتها

ا

رغةاتهى وضنهاشارة االنىالعدو

| لاينقاد بحال واما انقيادهكرهاف,لايغتربه فانهلووجد فرة لقطم اللديدل التقسل* هكز
اعن ززمان اتشسم > نابدانستم اامم.حصلت :اؤيست و فلما اسذونا « الاساف اندو

هف القاموس
سب يأسف كملميعام13د ممهب و
هكين كردن وبحشم النانذن» لمقو لكأم

| الاسف محركة اشد المزن واسنف عايه غضب وسئل صلىالله عليه وسلم عنموت الفجأة
| يفال زواحق المؤمن ادولختة|:شفك ]:ع اسحظ للكافن لوفى انغ اككنت فنا اتن الخد

|تعلغط يدل خوك الفيجا دل عضتا نهعل السام الالنيكول يوخا لاللووت قاضال
الاسع ماعن والغضب «ءاوقد شال لمكتلهما عاللىانفراد وحقيةته ثوران دمالقلسارادة
كمان على هن فوقه اشَض فصار
| الانتقام ثىكان ذلك على مندونه انتشر فصار غضبا و

فلىعنادوالعصيان وغضبالله
| حزنا والمعنىفلما اغط.ونا اى فرعونوقومه اشدالغضببالافراط ا

|نقيض الرضى اوادادة الانتقام او تحقرق الوعيد اوالاخذ الالم اوالبطش الشديد اوهتك
| الاستار .وااتعذيب بالنارا وتغبيز النغمه جوانتقمناهم 6هاردنا انتعجل لهم انتقامنا وعذاينا

| وانلانتحام عنهموفىكثالاسفراراحللناهم التقمةوالعذاب طإفأغىقناهماجعينك فهأهلكناهم
| المطاع والمطيعينله احمعين بالاغساق فىالم نترك مهم احدا  #شءلناهم سلما  0امافصنار
سلف بيائيك كلت يطلب عءنىالتقدموص ف به الاعيان للمبالغة فهو ععؤى متقدمين ماضين او

 ٠جع سفاكلخدم خجاعدم ولما ليمكن التقدم متعديا باللام فسروء بالقدوة ازا لانالمتقدمين
ظ يلزمهم غاابا انيكونوا قدوة إبعندهم فالمءنى علناهم قدوة بإعندهم منالكفار يسلكون
| مسلكهم فىاستيجابهثل ماحل م ون العذاب وفىعين المعانى كعلناه ,سلفافىالنار  8ومثلا

| للاخرين#اللام متعلقبكل منسلفا ومثلا على اانازع اىعظة للكغار المتأخرين عنم والعظة
| ليسمنلواز مها الاتءاظ اوقصة عيمة تسيرمسير الفاميثاقلالهلممثلكم مثل قوم فرعو ن(وقال
| الكاشنى ) كردانيديم ايشائرايندىوعبرتى براى بيشنيانكه درمقام اعتبارباشندجه ملاحظة
قصه

سووة اؤديقك

عاودام هد

رحمة لله وحكمه الديعة وفىالتأويلات اانحمة تشير الآءءة الى من تعزز بشى” من دونالله

فحتفه وهلا كهفىذلك فلما تعزز فرعون يملك مصر وجرىالنبل بأصه فكان فههلاكه
وكذلك من استصغر أحدا سلط عليه كاان فرعون استصتر مومى عليهالسلام وحديثه
وطابه بالفقر والاكنة فقال ام انا خير فساطه الله عليه وكان هلا كه على يديه وففه اشارة
اخرى وغىانقوله ام اناخيرهومن خصوصية صقة ابلس فكانت هذءالصفة توجد فىفرءون |
وكاىن هن صفة فرعون قوله انا دبكم الاعلى ولمتوجد هذه الصفة ثىابلس يعمانالله تعالى

اكرم الانسان باستعداد #تص به وهو قوله لقد خاقنا الانسان فىاحسن قو فاذا فسد
استءداده استئزل دركة لاسلغه فا ابلدس وغيره وهى اسفل السافلين فكون شالربرية
ولو,استكمل:استعداده “لثال ونية فالىقربة :ليساعه فنها هلك مقرب ولكان "خيس" البريه |

ا(قلاصلائب ) سرورى از خلق بدخود دا مكصنرىدنست ٠ برمى الى مخود سر |
دنش
برعى باببداشد
ءاء از كشور سكانه دارد صد خطر ٠ يك قدم از جد خود بتررمى |
بايد شدن ٠ فاذا عرفت حال ابليس وحال فرعون فاجهد فى إصلاح النفس وتزكتما عن

الاوضاف الرذيلة التى ها صار الشطان شظانا وفرعون فرعونا نسألالله سحانه ان يدركنا |
بعنابته وبتداركنا هدابته قابللقدوم على حضرته  8فلو لاألتى عليه اسورة من ذهب 4
قالهو تويذا ولو ماعلى تركالفعل ماهو مقتضى <رف!!نخضيض الداخل على الماضى واسورة |
ا

سوار

على لعويضص الاء

0

بأءاساورير إعى الناء المعايلة لالع

اس-وار

|

ونظيره زنادقة

ا وبطارفة فالهاءفمما عو ض عن بياء زناديق وبطاريقالمقابلة ماءزديق وبطريق قال فىالقاموس

السوار بالكسروالضم القابكالا” سوار بالضم واجمع اسورةواساورو اساورة وفالمغفردات

سوار المرأة اصله دستواده فهو فارسى معرب عند البعض والذهب جام ذائبٍ صاف |
منطرق اصفر رزين بالقياس الى سائر الاجسام والمعنى فهلا أل على موسى واعطى مقالد أ
الملك انكان صادقا فىمممااته فىرسالته ف نحاله خيرامن حالى والماتى هورب موسى من السماء ا

| والقاء الاسورة كناية عنالقاء مقاليد الملك اىاسيابه التى هى كالقاتيجله وكانوا اذا سودوا
رجلا سوروه وطوقوه بطوق منذهب علماعلى رياسته ودلالة لسياديه  #يعنى اناقنّك ١
| حتان نودكه ركد مهترى وبشوانى مبدهئد دستوانة طلا دردست وطوق زردد كردن |
اوسسكننده فرأظون >كفتك الكل تومن ؛راست مسكوايدكا بشديادت :ورياستت قوم الى

|

| شده جراخداى اورا دستوانه نداده  #9اوحاءمعه الملائكة مقترنين» اى حالكونهم مقرونين |
 0عوسى متضمين اليه يعدو تدعلى امه وننصرونه ويصدقونه اى يشُودون له بصدة»قالالراعب |

| الاس قافن ابتاك اكددن بوساك:داشتن_وطاما خفت كردن ' +اى افاستف رهمبلالقوك |
وطلب مهم الخفة فى اطاعته فالمطلوي عالدااكله اهلنتليسات والعو هات خفة عقولهم حت
| لطيعوه فهااراد مم مايأباء اربابالءقول الساممة لاخفة ابداهم قِملْداال !امه اؤا فاستحفك
وىجدها
احلاههم ا

<فيفة يغترون بالتليسءات الباطلة وقال الرزاعك ماهم على انوا معه

الجزءالخامس .والمشرون

ع 4إربم فود

وشهران قى'لكفر وشهران فالبرية وادبعة اشهر فالخراب ومخرجه من بلاد جل القمر
خلف +طالاستواء وسمى لجابلقعر لانالقمر لايطلععليهأصلا روجه خعطنالاستواء
ومبله عن نوزه وضوثه بخرج من بحرالظلءة اى البحر الاسود ويدخل نحت جابللقمر
وليس فالدنيا نهر يشسه بالنيل الانهر ههر ان وهو تمر السند © افلا تبديرون * #ذلك
بريد به اسستعظام ملكه وعن هرون الرشيد لقمراأها قال لاولينها اخس عبيدى فولاها
الخصسب وكان على وضونه وكان أسود أحمق عقن وكفايت أن سياه حدى تودكه طانقة

حراث مصر شكايت اور دندشكه بذيه كاشته بودسم بركنار نيل وباران ىوقت آمد وتاف
ردكفت
ك

يشم بايستى كاذان 'اتلف نشدى دانشمئدى ابن سذؤن يديد ولخنديه واكقك اه

اكر روزى نانش برفزودى ٠ زثادان تنك روزى ثر سودى ٠ بنادانان حنان روزى

رسائد ٠ كه دانايان از وحيران اند ٠ وعن عبدالله بن طاهى انه ولها فخرج الما فلما

شارفها ووقع علا بصره قال أهى القرية التى افتخر فيها فرعون حتى قال أليسلى ملك
االفرج بنالجوزى
مدر والله لمى اقلعندى من أن ادخلها فثنى غنانه ٠ قالالحافظ ابن ى
يوما فقول فرعون وهذه الانهار تخرئ :من لق وبحه افتخر بيهراأمجاراء مأاجزاء >

افتخار از رنك وبو واز مكان ٠ هست شادى وفريب كودكان  9اماناخير  4معهذاالملك
| والسط وام منقطعة معنى بلانخاير والهمزة للتقرير اى حملهم عالىاقرار كا نهقال اثر

| ماعدد اسباب فضله ومبادى خيريته ثأبت عند واستقر لديكم الى اناخيروهذه حال من
| هذا ا وقال االنايث يعنى انا خير وام للصلة والحققون على ان ام هها بمعنى بل الى
| تكون للانتقال من كلام الىكلام اخر من غير اعتبار استفهام كافى قوله تءالى فىسورةالمل

|ام ماذا كتتم تعملون وقال سعدى المفتى ويحجوذ أن يكون النظمن:الماحتباك ذكر الابصار
اولا دلالة على لخت ول كله نانيا واخيرية نانيا دلالة على حذف مثله اولا والمعنى اهو خير

منى فلا تبصرون ماذكرتكمه ام انا خير منه لانكم نبصرونه هومنهذاالذى عومهين »#
| ضعيف حقير منالمهانة اولىلة © ولا يكاد بين * الكلام وبوضه لرتة فى لسانه فكيف
| يصلح للنبوة والرسالة بريد انه ليس معه من ايات المللك والسياسة مايعتصده وشقوى به

| كاقال قريش لولنازل هذا القرآن على رجل مالنقربتين عظم وهو فىنةه حال عما
ودف بهالرجال مناافصاة والبلاغة وكان الانساء كلهم فصححاء بلغاء قاله افتراء عهلوىسى

وتنقيصا له فىاعين الناس باعتبار مكان فىلسانه مننوع رنة حدئت يسبب اخمرة وقدكانت
ذهت عنه لقوله تعألى قال 'قد اوندت سؤلك يامومى والرتة غير اللثغة وهى <دسة فالاسان
| بمنعه منالريان وسلاسة :لتكلم ٠ نو لالفقير الاندياء عاممالسلام سالمون منالعيوب والعاهات
المافرة ا ندت فيحله وقد كان لاشيخ عبد المؤمن المدفون فىبروسة عقدة فىل-انه وعند

ماينقل الاحياء افلىجامع الككير حل باذنالله تعالى فاذا كان حال الولى هكذا فكيف حال
الموذر حظا هنكل كال #وسى وغيره منالانبياء علممالسلام حين اداء الوح الالهى وقد

| جربنا عامة هن كان ألتغاو نحوه فوجدناهم منطقين عند تلاوة القران وهو من نار
رحمةابله

قف

سور زخرف
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مثلكما اما انت اماهلاطاق فا تركت لاجد فالوفاء مقاما يتحر به واما انت يا شريك فا

تركت لكريم سماحة فلا ١كون سااخلثلاثة ألا وانى قد رفءت يوم بؤسى عنالناس كرامة
لكما ثم احسن الى الطاق وقال ما حملك على ذلك قال دى فن لاوفاءله لادىله فظهر
أنالوفاء اسلببتجاة و(فالماوى ) جرعه برخاك وفا ناكسكه رت ٠ ى تواند صيد
ذؤايك يكزرغت واول ممناتب الوفاء منا هو الاسان يكام الشهادة ومالله منع الدماء
حريد
اراق
استغ
والمال واخرها منا الا
ت :ف
وىبح

بحيث يغفل عن نفسه فضلا عنغيره ومنالله

الفوز باللقاءالدائمبوعنضهم انه سافر لاحج على قدمالتجريد وعاهدالله انه لايسأل احدا
ْيأ فلماكانفىبءض الطريق مكث مدة لابفتح عليه بثنى” فعجز عنالمدى ثم قال هذا حال
ضرودة تؤدى الى تملكة يسبب الضعف المؤدى الىالانقطاع وقد نهىالله عن القاء النفس |
الى اللبلكة ثم عنم على السؤال فلاهم بذلك انبعث من باطنه خاطر رده عن ذلك العزم
ثم قال أموت ولا انقض عهدا بنى وبينالله فرت القافلة وانقصع ذلك البعض واستقبل
| القلمة مضطحعا ينتظر الموت فنا هو كذلك اذ هو بفارس قالم علىرأسه ممه اداوة فسقاه
ا وناك مايه هن الضرورة فال له كربدالقافلة فقال وان منىالقافلة فال ش وسار معه خطوات

قثامل قف ههنا والقافلة تأنيك ذوقف واذا بالقافلة مقيلة من خلفه وهذا من قبل طى
المكان كرامة هنالله تعالى لاهلشهود والحضور ٠ نتوان شيل وقال زار باب حال شد ٠
م عيشواد كد اندكفت وكوى كاج  2ونادى فرعون * سه

او عناد اصرره باأنداء

© فقومه يه فيجمعهم وفيا بينم وان كشف العذاب عنهم مسانة ان يؤمنو  8قال 4

كفت از روى عظمت وافتخار © ياقوم  #اى كروه من يدنى قبطيان ا8لبسلى ملك
| مصير.ه وهى اربعون فرسءا فادىبعين ( قااللكاثنى ) .اياندست .صا تملكت مصر از
أ

اسكندربه مل
الك

ولد شدام  3وفى فح الواحمن وهو

وإسزان بالخم بأد لصعيك سرك

فىالةاموس

من

و

الاسكددرنة الى نول

قال فروضة

الاخار فر

بطول

بلدة مءروفة

| بناها مصير بن حام بن توح ويه سميت مدر هديرا وف القساموس «صيروا المكان مصيرا
جعاوه مصرا فتمصضر وهكير للمددنة المعروفة سميت لعدرها او لانه بناها مصر بن توح
وقال لعصهوم مر

بإد معروف

دن

مصر

الغمه مره

اذا قطمه

سحى يه لأشطاءه

عن القصاء

أ

بالعمارة اق  3وهذهالامهار  0اى :اعبار النيل فاللام عوض تعانلمضاف الءه (قال ىكشف |

الاسرار) ابثيل إسيصد وشصت جوى منقسم بوده ٠ والمراد هنا ال+لجانالك.اراخارجة |
| املننيل ومعظمها اربعة امن جر الماك وهق نوز بالاسكائدرية ونهر طواون ونهن دمناط |

' وم نيس وكهسوكين بلد بجزيرة من جزائر بحر الروم قرب دمياط ينسب الما الثباب |
الفاخرة كافىالقاموس 00تحرى ملنق » اى من نحت قدسرى او اصى (قالالكاشى ) |

جهار حوى بزرك دبراغ امويرفت واز زير قصر هاى او مكذست »٠والوا واما عاطفة
ا ليده الاعهار على ملك

فتدرى

حال مما اوللدال

يدن

مدا والجع ان

صما

وامخرى خيز

فدنيا.نهر:اطول هالننيل لانمسيرته شهران فالاسلام |
| لاعتتدا قال خفرىيدةالسجائب :لينال

ع دام «8#

الجزءالخامس و1امشرون

تسستازم المراد مخلاف الام التكلينى فانه قد يأمى بما لابريد والذى ريده فهو واقع الئة
© وقلوا © اىفرعءون وقومه فىكل مىة منالعذاب 1اضاق نطاق بشسريتهم #ياابهالساحر ©
نادوا بذلك فىمثل تلك اللالة اى عند طلب كث_ف!اعذاب بدعاله لغارة عتوه وغاية حماقتهم

نشي اسه ل انتج عل ها لأفموم زرو ةلت يابلا هرا لدزة حورش ازلمالسلوم
المفق والاظهران النادءكانباسمهالملمكا افلىاعى اف ك
تنعحايال
للهى هنا كلامهم لابعيارتهم
بل على وفق ما اضمرته قلومم من اعتقادهم انه سار لاقتضاء مقام النسلة ذلك فان قريشا

ايضا سموه ساحرا وسموا ماأنىبه سحرا وعن الحدن قالوه على الاسمزاء وقال ان محر
اى الغالب بالسحر #و خصمته وقال بعضهم قالوه تعظها فان السحر كان عندهم علما عظما
وصفة مدوحة والساحر فهم عظم الشان فكا نهمقالوا يااما العالم بالسحر الكامل ااذق

فيه ادع لنا ريك ليكشف عنا العذاب قال افنىأويلات النجمة ماقالوامع هذا الاضطرار
يلاها الرسول وماقالوا ادعانا ربنا لانم مارجءوا الىالله إصدق اانية وخلوص ااتقعيدة ابروه

نود الاءعان رسولا ويروا الله رهم واءا رجءوا بالاضطرار لاص انفسهم لالخلاص قلوهم
 2عا عهد عندك  5مامص درية والءاء لاسدية وض العهد عءىالتوصية اننّءدى بالى الاانه

اوردبداهالفظ عندكاشعارا بأنتلك الوصية صعية/محفوطة عند لامضرعة ماغاة » قال الراغب
 ١العهد حفظ الثى” وصمراعاته حالازءد حال وعهد فلان الىفلان بعهد اىالتىالعهداايه واوصاه

ْ حفظه وااعنى بسدب عهده عندكبالدوة فان!1موة تسمى عهدالله وبالفارسية باسنببعهدىككه
| تزديك توماده است ٠ اومن استدابة دعوتك اومن كشف العذاب تمن اهتدى ٠ قالاعضهم
| الاظهر ان الباء فىالوحه الاول للقسم اى ادع الله بق ما عندك املنأ.وة © اننا لمهتدون»
'اى لمؤمنون على دير كشف العذاب عنا بدعونك وعد منهم معلق بشسرطالدعاء ولذا تعرضوا
لابوة عتلقىدير ص#تها وقالوا ريك لاربنا فانه اتما يكونر مم بعدالايمان لانهم قائلون برهوبية
فرعون ف فلما » بس ان هنكامكه © كشفنا  6#ببردم وازاله كردم  8عاامعذاب ©#
| بدعاء موسى ف اذاهم  #هان زمان ايشان © بشكئون » النكث فالاصل نض الل
ْ شض عهدهم بالاهتداء وهو الاعان اى بادروا النكث وم ؤخروه وغادوا الى كفرهم

الوفاء بالعهد ( حكى )اانلتءمان بنامنذر هن ملوك العرب جءل لنفسه فىكل سنة ومين
فاذا خرج فاول من يطلع عله فىنوم أعمة يعطيه مائة منالابل ويخانه وفىنوم لؤّسه سه |

ّْ فلقيه فى بوم بؤسسه رجل طاق فأبهَن شّتله وقال حي الله الملاك انالاحتياج وااضرورة قد
حلابى علىا<,فج فهذا الوم ولك نن لاسّفاوت الام فى قآلى بين اول العهار وا<ردفان

١

 5املك ان يأذن لى 'فىان اوضل الى اهلق وأولاهدى القوت واودعهم ثم اعود فرقله
لنعمان وقال لايكون ذلك

8

يصنان

رجحل منا فان مرجع

قتلناه وال شريك

|.نعلى ضمانه

على فذهبالطاق مرجع قربا منااساء فلما راءالنعمان اطرق رأسه ثرمفع وقال مارأيت
مثلكما

ا

ع ولام ند

سور رانف

طالا ولاك ,يدون ثى” حو هنرق الثير وتكون خرا ياقا فرق مولاك حخئذ تكون عدا
مخضا اولى واحد فيصلح تسميتك عددالله وااء.د فقير اذكل مافىيده اولاء غَنىبغافىاذللكهل
خز ثانهلة ومن اشاران هذا المقام ماقال عايه السلام يوؤنى بالعيد الفقير نوم القيامة فيءتذرالله
اله مايمتذر الرجل الى الرجل فالىدنيا ونول وعزنى وجلالى مازويتالدنيا عنك لهوانك

ج.دى الى هذءالسفوف وانظر الى
على ولكن لما اعددتلك هن الكرامة والفضرلة ايخارع
هن اطءمك اوكساك واراد بذلك وجهى فخذ بيده فهولك وااناس بومئذ قد أحمهم العرق
فتخال الضدفوف وننظر من قعل به ذلك ف|اىلدنيا فأخذ سده وبدخله اطئة .كلد كلشدن
فردوس دست احساذست ٠ بشت بى طلى ازسر درم برخيز © ولقد ارسلنا موسى #هحال

كونه ملتيسا عقيبانانا كه التسع الدالةعلىحةنرونه  8الى فرعون وملئه  64اىاشراف قومه

والارسال الى الاشمراف ارسال الى الارذال لانمم تابعون لهم  8فقال كه موسى لهم ف الى |
رسول رب العالمين  69كم  #8فلما جاءهم يبااتنا كن ليسءعدوا وينتهوا وينتفءوا بها  +اذا

لنك الآيات 69يضحكون * اذا اسم بمعنى
لما 6هاتىم
هان وقت ف مم ا#يشان هن
الوقت أصب على المفءولية لفاجأوا المقدر وحل 1١ نصب على انه فالره اى فاجأوا وقت
كيم منهااى ازسأهوا ما ونكوذها اولمارأوها وم تتاملوا فها وقالوا سحر وسيل ظلما

لءا©هى
ووعلمواائ
احز
فرهم هن اايةل4آ6مآنيات وبالفارسة تتموديم ايشائرا هيج مع
' اكير من اختها يد الاخت تأنيث الاخ وجعات الناء فماكالعوض عن الحذوف منه اى اعظم
عن الاية القى تقدمتها لكون العذاب أعظم ولا كانت الاية مونثا عبر عنها بالاخت وسماها
ا

كيم فىالصحة والصدق وكونكل هنهما نظيرة الاخرى وقريما وصاحما

اوكد جنة :روتكد يكرا
فخلا وافاكواازابة (أ,زكفتفن :الاتكؤار "8ىذا نلنت ه ار
تافشاند ك
لكؤت وهالو مزالا لولاشللوو سفت [لتكرل :اكيز الى لاعن بد عالنه .فؤاوفامن لتبكاونةا|ئةان
| شول الفقير الظاهران الكلام هن باالبترق وعله عادةاللهتعالى الى وقت الاستئصال وقال
لعضهم الاومى ختصة يضرب ذنالاكازامقضة نديك]الاعتبار ععليىرها ٠ شول الفتير فالايات

متساورة فىانفسما متفاوتة بالاعتبار كالاا يات القرء ا نية فانما متساوية فىكونكالام الله تعالى

متفاوتة بالذ.سبة الى عاءتماتم! فى المعالى فالمراد على هذا بالافعلل هى الزيادة من وجه وهى محاز |
لانالمكادر الى نتَضممما الافعال والادماء موضوعة للماهية لاللفرد المنتشر قال باعلضكيار
انالله تعالى لميا م

[كوالازياتالاياكان اوضح ثما قله ولم سَابلوه الاجفاء اوحش ماقبله

من ظلومية طبع الانسان وكفوريته 00واخذناهم بالعذاب  4اىعاق,ناهم بالسئين والطوفان

وراد والدم والطمس ونوا وكانت هذهالايات دلالات ومعجزاتلوسى وزجرا وعذايا |
| للكافرين  99لعلهم برجءون  #اى لكى برجءوا عماهم عليه نمالكفر فان من جهولِة نفس
الان_ان ان لارجع الى الله على اقدام ااع.ودية الا ان ير بسلاسل الا_-اء والضراء الى
الحضرة :فكلمةاعل مستعازة للعنىى وهواائءليل كاسسق 'فىاول هذه السورة ونفسيره باؤادة
| ان برجءوا اعلنكفر الى الايمان كمافسره أهل الاعتزال خطأ مض لاريب فيه لان الارادة

» #وام د
الجزهالخامس والمشرون
الا الله وان حمداً رسول الله اسكنته النة ولوكانت ذنويه «ثل زيد البحر وعدد القطر

سسجتت

مسمس

سس

1

وعددالتجوم وعدد ايااملدنما وف النوراة فىحق هذوالامة اناجيلهم فىصدورهم اى محذظون

(مثنوى ) نو زقران ابىسر ظاه مين ٠ دو ادم را نه ند جزكه طين »٠
كوتفاهىمال
لماص قران حو شخص

أدمست اكه شَوتُ.ش طاهسص وحااش خفست

و فتطيل هن

أرسلنا من قبلك من رسلا  #قوله من ارس_لنا فىيحل النصب على انه مفءول اسأل وهو
على حدذف ااضاف لاستّحالة السؤال من لعل <ةيقة والمدنى واسال انهم وعلماء ديهم

كقوله تعالى فاسأل الذين شر أونالكتاب من قللك وفائد :هذا الحاز التنبيه على انااسئول
عنه عين مانطؤت به أاسنة الرسل لامابدّوله اتمهم وعلماؤهم هن تلقاء انفسهم « إعطانا من
دون الرحمن الهة يعسدون  9اعاعل تحكينها بعادة الاوئان وهل حاءت فىملة هن مللهم
واارادبه الاستثهاد باجماع الاندياء عالاىتوحيد وااتفييه علىانه لس سدع ابتدعه دمويكذرل

ويعادى له فانه اقوى ماحلهم عاللىتكذيب والخ-الفة قال ابن الشيخ السؤال يكون لرفم
الالتناس ول يكن رسول الله انث ك بىدذلك وا'عا الذطاابله وااراد عيره قالت عائشة رضى الله

عها زات هن ,الآ 3ة 5قالعله السلام ماانا بالذى اشك وماانا بالذدى اسأل وجءلاالز#شرى
 4السؤال قالاية #ازاءناانظر فىاديانهم والكحق عن مللهم على أنه نظير قوأهم تيك االأرعطل
هن شق امباراك وغىرس اشدارك وجنى عارك والاية و<ه

اخر حماها على ظاهرها دن عبر

تقدير مضاف وهو ماروى انه عليه ااسلام ذا اسيرى به الى المس<ه الاقصى حشير اليه الاندياء
والمرسلون منة.ورهم ومثلوا له فاذن جبرائيل ثماقام وقاليا #د تدم فصل باخواتك الاباء
والارسلين فلما فرغ هنا٠لصلاة قال له جبرائمل زعت ريش
والتصارى ان لله ولدا سل ياخحمد هؤلاء ايح

ان لله  -وزعمت اامود

كارت مناي ا رايا املا

ْ ا فقال عليه|اسلام لأاسآل وقد -12تفيت ولست (شاك فيه انبشك فهبهولمإسأل وكانانت

ْ 83مذنلك قالابوالفاسم المشمراءق) كنات القز يلالهبفإد ملاة الزلتعبى الى علءهالسلام
| ديت المقدس ايلة المعراج فلار ن3اث :لمعه لأا عام | السلام اقروا للتهعالى بالوحدانية

ال
رال
جيل:
| وقالوا ببءئانلاتوحيد(.صناءب عي المغآق' ) "اؤارداءك دانران افدهكهمكائ
 0برسيدكة سيد عالم عليه السلام ان سؤال كرد از انديا جبرائيل كتفكه سين اوازان كاملتر

*كوىجه
| وابمان او ازان محكمترس_ تله ابن سؤال كند ١  ١نك در كشف كرد استقلال ن
1

ل

ين آبنهروثنك:صدصاف وجلى ٠جهل باشد بر نهادر صيقلى »

تة
شنسخوش
نسلطا
ش

دل قنول ٠و»ؤشاة اش حفان نامه ورسول »ما

ل لتاق

نت عالىلرئ عن عنادة عيزالله هن النفسوالهوى والشيطان اوشى
ال
كرس
ا  5لعئة حم.ء ال
دن الدما والخرة كقولهتعالى وما اموا الا إلعيدوا الله مخاصين لهالدين أى لمقصدوه فانه

| الملقصود ويطاءوء فانهالمطلؤث وال:وب والمءنود ق»ال بعض الكبار لماتوطللباك مع ثى'
 :الدسا والآ خ رَةَولا هن

الظاهئ :والناطن ولا من العم والعرفان ولا»٠نالذوق والوجدان

ولا من الشتوودوااعانن بل اطلبه بلاق حت تلكونطالباخالساعخا1-م لهالدين واذا كنت
طالي ”ا

سورء زخرف

عي لام د

ومتك وما م قالعليهالسلام اناكل
©لقومك * ا
لشرف عظم  8لك »©خصوصا و
ثى” ششرفا ساهى به وان بها امتى وشترفها القرءان فالمراد بالقوم الامة كا قال مجاهد وقال
بعضم ولقومك من قرييش حيت قال ان هذالكتاب العظم انزال للهعلىرجل منهؤلاء

قال فىالكواثى اولاهم ,بذلك الشسرف الاقرب فالافرب منه عليهالكلام كقريش ثم تى
هاثم وبىالمطلب قال ابن عطاء شرف لك باتسابك الينا وشرف لقودك باشسامهم اليث ١
اى لان الاشساب الىالعظم |أدمريف عظم شرف ْمجمع الله الى همعقومه وتا|ل«#وسوف

تسألون  6يومالقياهة عنه وع نن قامكم محقوقه وعن أعظيمككاعر

زقتموه
ارن

أ

وخصصم بهمن بين |لعالمين وفىالتأويلات النجمية وانالقرءان يه شرف الوصوللك ولتابءيك

وسوف تسألون عن هذا الشسرف والكراءة هل ادم حقه وقتمباداءسكره ساعينفطىلب
الوصول والوصال ام ضيءتم حقه وجعلتموه وسرلة الاستنزال الىالدرك بصصرفه ف تىمحصيلالمذافع |

الدنيوية والمطالب النفسانية'نبى ٠ قال بعضهم علومالعارفين مبنية على الكشف وااعيانوعاوم
غيرهم منالأواطر الفكرية والاذهان وبداية يطقرهمااتقوى والعمل الصا وبداية طريق /
غيرهم مطالعة الكتب والاستمداد مناللوقين فى حصول المصاط ونهاية علومهم الوصول
الى شهود حضيرة الى القيوم ونماية علوم غيرهم محصيل الوظائف والمناصب وحمعالخطام
الذى لايدوم ٠ زيان ميكند مد تف_يردان ٠ كهعام واد مل فشود مان كنا عقلباشرع
فتوى دهد ٠كه اهل خرد دين بدننا دهد ٠ فكما الانغليعارالعامل والجاهل الغير العامل
سواء فىكونهما مطروحين عن بانٍالله تءاللى وكذا العارفى الغير العامل والغافل الغير العاهل

سواءفى كومهما مصدودين عن بابالله تعالى لان يحردالعام والمءرفة ليسرسيب |لقبول والقدر

مالم شارنالعمل بالكتابٍ وااسنة بلكون مجردها سدبالفلاح هذهب المكماء الغيرالاسلامية
فلا بد معهما دنالءمل حتى يكونا سد للنجاة كاهو مذهب اهلالسئة والحكماء الاسلامية
| والانسان اما حيواتى واهلمذين غابت علهم اوصاف الطبيعة وا<وال الثهوة منالاكل
| والشسرب والمام وتحوها واما شيطائى واهلمذين غليت علهم اوصاف النفس و ١ا-وال

| الشبطة كالكير والعحب والحسد وغيرها واما ملكى واهلمذين غلبت عامم اوصاف الروح

ظ واحوال الملكة امانءام والعمل والذكروالتسيح ونحوها ن سك بالقرءان وعمل عافيه
|علمة الله مالمب وجعله مناه ل الكدف والعيان فكون منالذين ساون آياتاللهفالآ فاق ١

' والانفس وكاشفون عن حقائقالقر اعن فهذا السرف الممعظم لهذه الامة لانه ليس لغيرهم

هذا [إغناءث بوعن؛ ابن عباس راشا نلفعنم قاله موس ,اريك فهىلالام :إمة ك|رم .عليك
من ظلات عابهم الغمام وائزات عام المن والسلوى قالياموسى انفضل امة ممد عاللىاثم
|بتي
لى امبننة احبنقال ياموانو إن دار كم وللكن .ل
وكمضل عل خلق١فتإك رمو بىع|فى
|١ 'انتسيعيكادميج قال عم يارب فنادى يإامة محمد فقالوا لبيك اللهم لبيك لاشريك لك واير
كلد سِديك

ل

الله تلك

الاحانة 0 .

الحج ثمقال باامة مر

انرمق

 70مدت

عضى

ٌْقدعفرت كم قل ان تعضوق واعطيتكم قل انتسألوى :قن _لقيى  9م لقمنادة انلااله

١

ع اب لزنه

الجرءالخامس والعثرون

رحمت خود بيش ازانكه عذاب ايشان بو يمام دل خوش دار #إفاءام'هممتة مون لاحالة
|دفنياوالاخرة٠مكنشادمانى عرك كمى»كددهرت انديس ازوى بسىء قالاءن عطاءانت
ال
|امان فهاينهم فانقضذاك اسَّقَمنا ممم ةفليغتم العئاواا و<ود الصلداءوا نوا من مءادامم فان

| فى ذلكالهلاك قال بمحى
ءبانذ

| باطنة هىااعةول

رحمةالله عليهلله على عياده تان ححة ظاهرة م الرسولوحة

اوثريئك الذى وعدناهم © او ان اردنا ان تربك العذاب الذىوعدناهم

© فاناعامم مقتدرون #لابفوتوننا لانبمحت قهرنا وقدريناوفالآ ة تسلة االلنىلصهلاءالى
اىموم
ترقعل
ان#نقاد
علهومسلبانتعالىيتقم من اعدانهومنكريهاما حفاىلحياته وامابءد وفانه وا
| بواسطتهم كان نوم بدراولغير و[صطمكا اناق من الىبكررضىالله عنه وعبرهؤ ذلك اثرتهعلى
حدالخوف والرحاووقةه على حدالت<وبزلاسشداده بعاللغيب و كذلك الود فى لاص هنكل

| احدان يكون من حملة نظارة! اتقدير ويفءلالله ماريد (قالالمولىالاى) اى دل ناكى فضولى
ْ وبوالعجى » ازهن نشان عاقتى طلى .٠تزاكفته تودذواه ولىخواء نى٠ دروادى” ماادرى ١

 ١مابفملفىءو افلحديث اذا ارادالله بامةخيرا قاَلضله نباقبلهاأءلهاهافر طاوسلفاواذا ارادالّ
| بامةعذابا عذما ونبماحى اتقرعينه ك1ذبوء وعصوء قالواكل نقد رأىالنقمة فامتهغيرنرينا
ظ عليهالسلام فانالله
( دوى

مرقامته الاالذى درعببهنهوابقالنقمة بءده وهىاللاياالشديدة
ا كررمهفي

)انه عليهالسلام أرى مانسدب

أمته لعده هم ردّى مشتشر اضاءكا عق قيض

| وقبلديك خاقاخس لكم وتمانى خيرلكم قالوا هذا خيرنا فحىناتك ما خيرنا فى ماك

فقال تعرض على اعمالكم كل عشيةالاننين وامّنس فاكانهنخير حمدت اللهتعالى وماكان
من شر استغفرالله لكم ولذلك استحب صوم نومالائنين واميس وقد قال عليهالسلام تفتح
| أبواب الجنةكل اثنين وحيس ٠ يدنىءفتوح شود ابواب جنت درهى دوشته ونجشابه ٠
وومايس بوم عرض
يعتى لشرفهما لكون يومالاثنين بوم ولادة الى عليهالسسلام ب
الاعجمال علىالله سي حانه وتعالى واعلٍ ان كل اود

شرب

من كاساموت شال 0

الله

تعالى الى ندا عليه السلام فقال يا عمد احبب من شْنْتَ فاك مفارقه واعمل ماشئت فانلك |
ملاقه غدا وعش مادْئت فانك مبت٠ : منه دل برين سال خودده مكان ..ككدهد تيايد |
روكردكان روك نالاو ر سغزن ٠مخواض بدر ردن الاكفن »٠فرو رفت حمرا |
بازنين أبكفرنكرد حون كزشكر] !| لزنن يحدمه در آنا هن از جند روَنَا؛ كه |
ن

وى بكرريد بزارى وسوز .حو بوسيده ديدش حرير كفن اتات تحزاق كفت
باخويشان ٠ هن اذ كرام اكلا لودم زود

مكنندنن ازو باذ اكربمات

 9 0فاستوس.دك

بالذى أوحى اليك » اى امك بالقرءان الذى انزل عليك عراعاة احكامه سواء تجدا لك
المعهود او اخرناء الى بومالآآخرة  8اللشعلى راط امستقم © اى طريق سوى لاعوج
له وهو طريق التوحيد ودينالاسلام وفىالتاويلاة اللجمية فاعتصم بالقرءان فانه حبلالله
المتين بان لق مخلقه وتدور .ءه ح.ث يدور وقف حبث ماامت وثق فانك عصلىراط

|

مستقم تصل باهلى حضرة جلاانا "واته » اى القرءان الذى اوحى اليك  8لذكر » ظ
مع

2222222222

 222222222222221بس ممصي
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لشرف

سورء زخرف

ع اس فت

عاتكاكلك إن  0عير كال نحارجها الى ضومسته و 1اسك ا هه لالز ايشعا تحة مكانها ظ

ولا يستخطها قال و كيرت الابنة فخضر ابايس على صورة شيخ وخدعه ها حتى واقعها ظ
الزاهد وأحياها لما ظهر ما الملل ر جع اللهوقل له انك زاهدنا وانمالوولدت يظهر زناك |
فتصير فضيحة فاقتاها قلالو لد واعام والدها انها قد ماتت قبصطدقك قتاعدو منالعذاب

والشين .فقتلهاالزاهد خااشءياطان ال اىلملكفىزىالعلماء فأخبره بصنعالزاه بابنته منالاحبال |
والفتل وقال لهان أردت انتعرف جقبةة ماأخبرتك فانتش قبرها وشق بطانها فانخر جمنما
ولد فهو صدق مقاتى وان لمجمفراقتانى فدل ذلكالملاك ذاذا الامس كأ قال فأخذالزاهد

فأركة "علا وله إلى بلناءفطلة مخاء الم طان :وهو #عالون بقمّال لةازينت يأعزئ ولت
ا

|

من لى احك 3نع ذابااللك  2كتهااثثقاوة فادن به فهرب الشطان ٠ه ووقف

دن لعيد فا لالزاهد نى قال الى اخاف الله ري العالين فالفس والشث.طان قرمنان الانكان!!
لعو يانهالى انملك

٠ن ادحانة ملينييك] * ور إدى

* كالب مه أم "13دزد

طوافأنتتسمعالهم اى ا“ 1

عم
وبلندئى” دبوار فار

0
 00 1:ءن فقداللصائر
ْ

اول اموحالمر الى :ان هن  00بصيرته و لسنا عليه رشده و 00
لازا طلايق حق»ه

فىمسامع قلبه رصاص!اشقاء والحرمان لاءكنكياحمد معكال نبوتك هدابته واءماءهمنغير
عنامًا السافة و رعايتا اللاحقة كان عليهالصلاة والسلام بعت

الفقسة قَّ دعاء قومه وشم

|

فنزلت وهواتكار تعحيب هن ان يكون «والذى شَدر على هدابتهم بععردنهم عل الكفر
واستغراقهم فى'اضلال مثصار عشاهم عمى مقرونا بالصمم فتزل «نزلة عبندعى ا#قادر |

على ذلك لاصراره دلى دعانهم قائلا انا اسمع واهدى على تصد وى  0لاالتخصيص |
فجب تعالى منه قال ابنالشرخ وما احدن هذا الترتيب قان الانان لاشتغاله بطابالدنيا

والميل الى الخظوظ المدمانية يكون أن إمينه رمد ضرف ثم الهكنا از داد اشستداده ما
واشتد اعراضه عن الميمالروحاق ركان ردقل عق بلق فيكوق :اكتهذ لان كوذة |
اخ  2وهنكان و00

١

مين  6لءانى «لىاحداى وهنكان فى علاللهانه عوت

عاللىضلالة وبالفارسةواترا هت

كر اهى هويا يعنى توقادر دق  7سَدَايتَ 5راهان

إسن لسيار لعب بر نفس <ودمنه ٠ وهو عطف

علىا لعغى باعتسار تغاير الوصفين و مدار

الانكار هوالءكن والاستةرار قالضلالالغرط يرث لاارعوامله عنهلانوهم القصور من قبل ١

الهادى ففيه:رض الى انه لاشّدر على ذلك الاالله وحده بالقممر والاذاء يعنى لااشدرعلى اسماع

الصم هوداية اعمى وجءلااكافر مؤءنا الا لله وحده اعظامقدرنه و احاطة تعلةها بمكقلدور
اصله ان ماءلى ان النلشرط
(ع) ألا ك 4رخو مكنال ربعا نيم © فاما 0
وهام يدة لانأ كد عنزلة لامالقسم فىاستدلاب النون المأؤكدة اى فان قيضناك و أمتناك قلان

ودرامتين بوالفارسية بس ص مابيريم ترابا جوار
نبصرك عذامم ونثئى نذلك صدرك ص
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الجزءالخامس وااعشرون

و بام 00

وفتح باءها عنلفىسه بق فأىيسدهيوارها غالبا عليه اوصاف شيطنة النفس ( روى ) عن
سفيان بن عيبنة انه قال لبس مثل هن اءثال العرب الا وأصله فىكتاباللَ قل له هن ابن
قولالناس :أعط اخاك تمرة فان الى طأمرة قال من قوله ومن يءشالآية «٠وانهم  4اى
الشباطين الذين قيض كل واحد هنهم إواحد من إعشو و لصدوعم »#اى عون قرناءهم

قدار حمع الضميرين اعتبار معنى من كا ان مدار افرادالتهائر السيباشة اعتثار لفظلها

عنالسدل * عنالطريقالمستبين الذى هن حقه ان يس.ل وهوالذي يدعو اليهالقرءان
 9ونحس.ون « اى والذال انالعاشين يظنون 2#انهم اى الشياطين و يداون  3اى

السبيل المستقهم والا لما انبعوهم او محسبون ان انفسهم مهتدونلان اعتقاد كون الشياطين

| مهتدين مستلزم لاعتقاد كونهمكذاك لانحاد مسلكهءا  9حتى اذا حاءنا  6حت ابتداثيه
اة الشرطية ومع هذاءغاية نلا قبلهاا فان االانتدآاثية «لاتثار فيها' اوالدى يشتطر
داخلة على ل

العاشون على ماذكرن مقارئة الشباطين والصدق وااسان الاطل حى اذا جاءنا كلواحد
 0مهم مع قربنه نومالقياءة هؤقال» مخاطيا له يالبثبدنوى بنك  6#فالدنيا لوبعدالمشرقين©»
| لعزي ةالنزاواباق جاعو كل متقها ءاواهز قغابالمششرق وى واضرف البعدالهم)
أ

عق

ال َق
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الى احدالمنتسين لان قيام دعق

وا<د

وحلين امع بل هوم

بأحدها ويتغلق بالآآخر لكنلما ل المشسرق بعدالتغليبٍ المسيق تحال للاضافة الى احدها
فاضاب المهما على تغايب القيام على التعلق ولمعنى بالفارسية ا
كىاشكى ميان من ونو «ودى

روى ميان مشرق ومغرب يعنى كاش تو ازهن ومن ازلو دور بودى و فِئّْسالقرين ©

اى :اننتة"وبالفارسية بودسعمدشيى” نو  +يع :ابلدصاجككنت:أنك النفاما :وائئّسالضاعتب

ا الوم قال او سعيدالخدرى رذىالله عنه اذا لعث الكافر زوج اشر سه من الش.طان فلا شارقه

<تى إصسير الىالنار م انالملك لاشارق المؤهدن <قى يصير الىالة فالش-يطان قرين للكافر
| فىالدنيا والاخرة والملك قرينالاؤءن فهما فس القرين الاول ونعالقرين ااثانى  8وان
تفمكم الوم د حكاة لما سمال لهم حائد ون دهة لله تَعَالن توحا وشريعا اى ان للفعكم

اليوم نكم لباعدتهم هه اذ ظامتم  6اى لاجل ظلمكم انفسكم فىالدنيا باتساعكم اياعم
افلىكفر والمغاصى واذ لتميل متعلق بالأنى كا قال سيويه انها عمنى التغال حرف مئزلة لام
العلة © انكم فالعذاب مشستركون » تعليل لنى النفع اى لان حقنكم ان تشتركوا التم

| وشياطينكم القرناء فىالعذاب  5مكشاتمركين فى سببه فىالدنيا ووز أن يسندالفمل اليه
عمنىانبحضل لاكلوتشئى بكون قرناكممعذ بي مننلككمحي ثكاتملدعون علهم شو لكوربناا نهم
وع
اةال
واشار
ضعفين مالنعذاب والعنهم امناكيرا ونظائره لتشفوا بذلك وفىالا ية
ما ال
لى ح
ببع
تلتا
مناهل الاهواء والبدعفانالمتبوع «نمكان شيطان التابع فىالاضلال ع
طن
ريق السنه فلحا فات

الوقت وادرك المقت وقعوافىالءنى الباطل قبل ( فضل اليوم على الغد ٠ ان لاتأخير آفات )
ف
علىالعاقل تدارك حاله و تشكرما له والهرب منالشسطان الاسود والاسيض قبل انمهرب ١
حلف

توراه وناك

ع دسم ف

بالليل والنهار وخبطه خبط عدواء ركه علىغير يصيرة املنناقة العشواء التى لاتنصراماءها
والمراد بالذكر الرءان واضافته الىالر هن اشارة الىكون رحمة عامة هنالله او هو مصدر

فضاف الىالمفعول والمءنى وهنبتّعام ويعرض عنالقرءان اوءعن ان يذكرالرحمن وبالفارسة
وضلكه جشم «وشد اذ قران ويا ازياد كردن خداى ٠ لقرط اشتذاله بزهرة ازاة الدنيا |
وانهماكه ىاطظوظ والشهوات الفائية © فض له شيطانا كه نداطه عايه وتضمه اليه |
| لستولى عليه استيلاء القرض علىالدض و هالوتشمر الا على اليابس  8فهو » اى ذلك |
| الشيطان  8له » اى لذلك العاثى والمعرض  #8قرين * #بالفارسية همنشين ودازء
ومصاحب لاإغارقه ولايزال بوسوسه ويغويه وين لهالممىءلىالهدى والقبيح بدلالح-ن
قال عليه السلام اذا ارادالله بعد شرا رض له د_.طانا قل هوه بنة فلا برى حسنا

الاقب<ه إعنده <ق الاتفلى ه ولا برى قحا الاخدنه <تى يفل به ورنتى ان يكونهذا |
الشيطان غير قرينه الحْنى الكافر والاوكل احد له ث.طان هو قرينه م قال دلىالله عليه |
| ول ما هنكم هن احد الاوقد وكل به قرينه نان

وقرينه »نالملتكة قلوا و اياك ١

وياى ولكنالله اعاتىعلله فأسمفلا يأملى الا مدخرينرف(حاتالانس ) ١
يارسولالله قال ا
اوردكه شيخ ااولقاسم مصرى قدس سيره با از مؤمئان جن دو-تى داشت وأتى
در مسحدى لأشدته لود ات

اى شيخ اين ردم راحه كونهمى فىاكيت بمغىرا ١

بنى كفم نه جش.هاى
| در خواب وبعضى رالى عورظ اكديكهامامه برسرهاى ايشانست ب

 | ١يعاليد ديدمكه بسرر هنكبى بعضى رابالها يم فكرذواشته وبعضى ركاا فرو )
ك|ذاريد وكا بالاى برد كةم ابن جيست كفت ندنيدة كهوهن بعش عن ذكرال رحن |
| تقيض له شطانا فهو له قرين انها شياطين اند بر سرهاى ايثان نشسته وير هري هدر
| عفلت وى اس-ثيلا يافته ء يلاخ و دردكه باس بد قرين شده ام ٠ وزين معامله باد

بو ممنشين شده ايم ٠ بباركاه فلك بوده ا رشك ملك  +زجور نفس جفايشه اينجنين

شده م ٠ وفيه اشارة الىان «ن داوم على كذرالرحمن شلرمبهالشيطان محال ٠ قالبعضهم ١
هن نسبىالله وراك عاقبته/ول .ساكس امندراوداقلاعلل ثى* من حظوظ نفسه قضالله له |

شيطاا بوسوس له فى جميع افاسه ويغرى نشسه الى طلب هواها حقى تلط على عقله

وعلمه وبيانه وهذا كاقال أميرالمؤمنين عكلرىمالله وجهه الشهوة والغضب يغلبان العقل |
والعل والسبان وهذا جزاء من اعىرض عن متابعة القرءان ومتارعة الدنة وقال لعضهم من |

اعرض عنالله بالاقال على الدنيا مض له شيطانا واناصعب الش.اطين نفلك الامارة بالسوء

فهو له ملازم لابشارقه فىالدنيا والآاخرة فهذا جزاء من ترك الحالة معالل بالاعراض |
ظ عنالذكر فاه شول أناجايس هن ذكرى فن  7كن ولم يعرف قدر خلوه مع اللهوخا

عن ذكره واختلف الى خواطرالنفسانية الشيطائية سلطالله عليه من يشفله عنالله واذا |
شتغل العيد فى خلوته بذكر ريه بن ماسوىالله واثمات اق بلااالاهلله قاذا تعرض له

شغله عن ريه صرقته دطوات الالهة عنه وهن ١عرف قدر فراغ قابه وابمع شهوانه
إن
| ه

( حداولبيان   - 55امن ©

الجزءالخامس والعشرون
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يعنى بضعالسقف ٠ن فضة وبعضها من ذهب ثم نصب عطافا على حله وفىاديث شَولالله
تعالى لولا ان يز ع عبدى المؤءن لعصبت الكافر بعصاة من حديد ولصببت عالكدنيا صبا
وأتما اراد بنصابة ديد ااي عن حة الندن يعنى لايصدع زأسه وف بعضالكتب الالهة

اعلنله تعالى لولا ان محزن العبد المؤمن لكللت رأسالكافر بالا كالبل فلايصدع ولايزض ١
منه عرق بوجع  وان كل ذلك"لما متاع اليا الدنيا  6#ان نافية ولما بالتشديد عمنى الااى
وماكل ذلك المذكور هن الدبوت الموصوفة بالصفاة الممصلة الااشى” تع به فى الحياة الدنيا
لادوام له ولا حاصل الا النداهة والغراءة وقرى” نيف لا على ان ان هى الففة واللام

خلراة»
للحتايعاة الدنيا #را
اهلىفارقة بينهاوبين الناصة رمادلة والتقديراالنشاركل ذالك
ما فها من فنون الامالى بقصر عانلهبايان ع©ند ريك  4يعنى در حكم او وللمتقين »#
اااعن التكفن
٠ 1هكس كه رخ از متاع فاق بر نافت ٠ ا
دولت باقى .
بشتافت ٠ انحا له كال متش نود رسيد ٠ واميزكه متصود داش بود سافت٠ : فان قبل

قديين اللتهعالى انه لوفتيح عالىكافر ابواب الم لصار ذلك سبيا لاجماع الناس عاللىكفر
فلم لمشل دلك بالملممين حتى يصير ذلك-ببا لاجماع الناس عاللىاسلام فالجواب لانالناس
على هذا التقدير كانوا يجتمءون عللاىسلام لطلبالديا وهذا لاممان ايمان ا1افقين فكان
فلاسلام فأما يدخل
منالحكة ان يضق الاص على المسلمين حتى انكل ٠ن دخل ا
متابعة الدليل .ولطلب رخوالله فحيلاذ يعظم ثوابه هذا اليب لان ثوابالمرء على حب
اخلاصه ونيته وان ثرت الى ما هاجر اليه :٠ قال فشىرح الترغس فان قبل مااطكمة
فى .اختارالله تعالى لابلهفقر واخشاره اياه لفسه امع 'قوله لوست لدعوت ربى عْوحل

انه لوكان غَنيا لقصده قوم
فأعظاق مثل ملك كسرى وقصر فالجواب هن وجوه الددءا
طمعا فىالدنسا فاختار لله له الفةر خَقَّاناكل هن قصده ع الخلائق انه قصده طليا للعقى

والثانى ماقل انالله اختار الفقرل نهظرالقلوب الفقراء <تى يتس_لى .الفقير بشقره كاتلى
الغنى بما له والثالث ماقنل ان فقره دليل على هو ازالدنيا على لله تعاللى ماقال صل 'لله
عله وم لوكانت الدنيا تزن عندالله تعالى جناح بعوضة ماتى كافرا منها شربة ماء التمى .
و١عنى هو انالدنا عاللىله انه سبحانه لمحمعلها مقدودة لفسها بل جعلها طرهًا موصلا

الى همواالمقصود لنفسه وانه ليمجعلها دار اقامة ولا حزاء وايما جعلها دار رحلة وبلاء

واه ملكها فالغالي الجهلية والكمْرةَ وحماها الابداء والاولاء والابدال وابغضها وابغض
كوذشى
اهاها ولم برضالعاقل فا الا بالئزود :لحلاال عنها ( قلاصلائب ) از رباط أبنج

دكر معدوره نندت ٠ زادر هى برمى دارى ازين مزل حرا » تداركنا الله واياك لوصالة

ومن بعش عن كذرالرحمن » من شرطية وبالفارسة معنى وهركه ٠ ويعش بضم لشين
هن عشا إعشو عشا اذا تعاثشئ بلا افة وتءاى اى نظر نظرالعشا ولاافة فبىديره وشال

عشى يعثى كرضى اذكاان فى بصره ادة عخلة بالرؤية قال الراغب العشا بالفتح والقصر
وفى القاموس العشا سسوء البصم

عواء
| ظطلمة تعر ض فالءين شال رجل اعثى واصأة د

:

باللبل

ع #دم نه

00000202

سصورة زخرف

الحجوب فيظن انه كدى بالتعمل و حاصل بالاستعداد وليس كذلك فالْقيقة فالله تعالى

اران ل زلرالتك العو اعد ففغل «#السضيه وكات ولانعل لعل يمه دلت فسالا الما يخاله
وتعالى ان ب#علنا من رفعهم الى درجات الكمسال محرءة كاامل الرجال  8وأو لا ان يكون
الناس امة واحدة © بتقدير المضاف مكثرلاهة ان يكون الناس فان ولا لانتناء الثانى
لوجود الاول ولا نحتةق لمداول لولا ظاه! والمعنى ولو لكاراهة إن برغب آلناس فى الكفر
اثللآاراقةالكتار فى سعة وتنم لحهم الدئيا وتوهم ان ذلك الفضرلة فى الكفار فيجمءوا

©لكمنفر
وو انما عندنا ي
فر امة واحدة © لمعلاي #قارة الدنيا ه
لواكفى
اكون
وي

بالرحمن  #اى اثسر الخلائق وادناهم منزله ماقال تعالى اوائك هم شر البرية ©«لبيوتهم ©
ندل اشهال من ان او اللام يمعنىعلى وحمع الضمير باعتبسار معنى من كا اافنراد المستكن

فيكفر باعتبار لفظها والبيوت و الابيات جمع بيت وهو اسم لمبنى مسقف مدخله من جانب

واحد ,ىلليدتوتة قال الراغب أصل الببت مأوى الانسان باللدل ثم قد.شال من غير اعتبار
و
درر
اللإلى فيه والبيوت بالمسكن أخص و الابيات بالشعر و هّعذلك على المتخذ ممنحج
روه
وهدن صووفب و

ش..ه بيت الشعر  8ستفا © متخذة © من فضة  #حممسقف وهو

عماء البيت و الفضة جسم ذائب صار منطرق ابض رزينبالقياس الى باقى الاجساد وبالفارسة
نت فضة لتفضضها ونفرةها فوىجوه المصا © ومعارج  #عطف على سما جمع
م*
سره
نش

معراج يتح الميم وكسيرها ععنى السلم وبالفارسية تردبان قالالراغب العرو ج ذهابٍ فصىعود
و المعارج المصاعد والمدنى وجءانا لهم مصاعد و مراق من فضة حذف إدلالة الاول عليه
© علا  6اى على المعارج  #يظهرون *#شال ظهر عليه اذا علاه و ارتق اليه واصل
ظهر الثى' اينحصل شى” على ظهر الارض فلا #نىثمصسار مستءملا فزىكلللبابرصر
والبصيرة والمءنى يعلون السطوح والعلالى و بالفارسية و تردبا نما كه بدان بر بام ١ن خانملا

براشد ووخولدربامباشوت«مهم  6اى وجعاتا لبيوتهم ولعل تكرير ذ كر بيوتمم ازيادة
ه»ا ٠ والبابٍ بغَال لمدخل الثى” واصل ذلك مداخل الامكنة كان
ري
دابا
التقرير © انو
ها ٠اى من فسضةرحيمعر .قااللراغب السرير
ت6
حررا
نوس
يت ©
لاربو
الد
المدينة وا
لبصهفوىرة
اده
الذى حلس علايهلمسنرور اذاكان ذلك لاولى الأءمة سورير المبت تش

وللتفاول بالسرور الذى يلحق الت بر جوعه الى الله و خلاصه مانلسحن المشار الله شوله

| عليه السلام الدنيا سجن المؤمن  عاييسا  6اى على السرد ف يتكئون » تكيه كتتد ٠
©خورفا © هو فى الاصل يعنى الذهب ويستعار لمءنى الزية كمقال
اولاتكاء الاعماد ز

تعالى حتى اذا اخذت الارض زدرفها قال الراءب الزخرف الزينة المزوقة و منه قبل

| للذهب زخرف "ا قال تءالى او يكون لك بدت هن زخرف اى ذهب موق قال فنىاج
| المصادر الزخرفة اراستن ٠ و زوق البيت زينه و صور فه من الزئيق ثم قبل
| لكل منقش و مزبن مزوق وان لم يكن فنه الزشيق.والمهى وزبنة عظيفة مكل تن"

عطفا على سقّفا او ذهيا عطفا على محل هن فضةفيكون اصلالكلامسةفا من فضة وزخرف
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 23دم

د

اذ هو للاختصاص واللام.ل حن قسمنا ارزاقهم فيا بهم وهو ادنى من الرسالة ف ناك

اختبارها البهم والا لضاعوا وهلكوا فاظنهم فىامى الدين اى فكيف نفوض اختيار ما هو
انضل واعظم وهوالرسالة  8ورفعنا بعضهم فوق بعض » فالرزق و سائر مسادى المعاش
 9درجات » نصب بنزع الخسافض اى الى درجات متفاوتة بحسب القرب والبعد حسما

قتضيه الحكمة ثفن ضعيف وقوى وفقير وغنى وخادم موخدوم ح
وا؟ ومحكوم « ليتخذ
بعضهم نعضا سخريا © من التسخير والاستخدام ولكون المرادهنا الا ستخدام دون 'لهزؤٌ
لاه لايليق التعليلبه اجمع القراء على ضمالسين فىالرواية المشهورة عنهم شكاان ءانلتسخير

فهو مضموم و ماكان منالهزوٌ فهو مكسور والمءنى ليستعمل بعضهم عضا فى مصالكهم
ويسخر الاعناء باموالهم الاجراء الفقراء بالءمل فيكون بعضهم .عض سيب امعاش هذا

عاله وهذا بعمله تم قوام العالم لالكمال فىالموسع ولالنقض فالمقتر و©رحمة ريك 6
اى النبوة ومايتبعها من سعادة الدارين  8خير © لاهلها ف مامجمءون  #اى همؤعلاء
الكفار منحطامالدنيا الدنية الفانية والعظم منرزق من تلك الرحمة العظيمة لاما يجمءون
هنالدنى” الحقير إظذون ان ااعظمة به وفيه اثارة الى ان الله تعالى يعطى لفقير من فقراء
اليد لايؤبهبه مالا يعطى لعءلمانه و افاضله هن حقاءق القرءان و اسراره فان قسءة الولاية
بيده كقسبة الدوة شلا يحصل بالدرس قمدحصل بالوهب وك ان فىصودة الال تسخير

بعضهم لبعض لاجل الننى فكذا فى صودة العام و الولاءة تسخير بعضهم لعض لاتربية وكل
٠ن ليموالولاية واللدوة خير من الدنئا و ما فا من الاهوال و الارراق ( قال لعدهم (

المعييدة انواع ايان وصدق وارادة و عل و خدءة واتوبة وانابة وبة وث-وق وعشق
ت
وموعحنفيةدؤإوفزاسلة وكرزاكة ويواراد )و قناحة وتوكل و رض
تىلوم

وتفاوت اهاب

هذه االمات كا نتفاوت ارباب الرزق وكذلك يتفاوتون فى المعرفة «ثلا فان بعضهم اعلى
افلىمعرفة هن بعض وان اشتركوافىنفس المعرفة وقس عليه امحب ال
“مةوو
ها هذا

لامقلين الله و للمدرين كن يأكل الع الالذيذة و الحشرات المضرة قوال بعضهم بان لله
ينهم بمعرفة كيد اانفس .و وسودة الشاظان فالاعرف أنضل هن العارف وطرشه لذكر

قال سهل الذكر لله خير من كثرة .لاعمال اى اكذان خااصا ٠ ودر حةثق لمى اوردمكه
تهاوت درجات باخلاق حدنه است خوى هركه سكوتر درجة او بلندثر ٠ ب خ
كوربداز

وخوش خوى بود ».كه بد سيرثائرا نكو كوى بود ٠ #وابش كمى ديدجون در كذشت»
كنهارى حكايت كن از د نحت «دهانى مخنده جو كل بازكرد ٠ جو بابل بصوت<خوش

إغاركودده ومن نكردندسودق يد  3كين سيد ركو هر امروكوة  14:اللاسئة
ا انالكمالات الشيرية هشر وطه بالاستعداد و المذهب الحق أ جمينع المقامات كالءوة والولاية

و.غايرءى كيدل امار الواذاردرى نوها تساشية طعاتة عرو قارهللاش راوظلة يليه
ع
| هن الاستءداد و نحوه فان الاسةءداد ايضًا عطماء من اللهتعالى كم قل * داد حدق راقاباات

شبرط ابسدت  6يلتك شرط قابليت داد حق وظهوره ادر م #صول شرانطه واسيابه وهم

سورة زخرف

وم لد

ولأواص والعوام و هومفيد فالآ خرة اذلاخلد '
وهوالذى يشترك فيهالمطيع والعاصى ا
صاحبه فىالذار وقسم بالاركان والطاءات والاذكار واساب البقين فذلك تصديق الانداء
والاولاءيؤ الصلديسعين أ القتال وين و رنفاكه تك مل مقسصاجديليممقق الاكفارة معللتطا فا كلدت

١

امتى يدخلون النة الا «.ن الى قل ومن أبى يارسولالله قال امطناعنى دخل الْنة ومن |
عصاق فقدابى اراد عليه| لسلام هن اطاعنى وصدثنى فهاحدْت دمن الاعتقاد والعزوالعمل ا

ومن عصانى فىذلك فكون المراد بالامة امة الدعوة والاحابة جميعا استثنى منه امة الدعوة
وذلك فان الامة تطلق نارة على كافة الاس وهم امةالدعوة واخرى على المؤمئين وهم
امة:الاجابة فامة الاجابة امة دعوة ولا ينكس كليا فاحذر الاباء والزم البقاء ننم فى جنة
المأوى فان  طريق النجاة هى الطاعات والاعمال الصالحات فن غميته الامانى واعتاد أملا |

لورلا رغاد مكل ختخاز.انا _ضتارتها نا ابحشاه ] 1عامدكارامل,كىقعاها :ألنان)١"ليق |
نزل هذا الغرءان على رجل من |
و©قلوا  6اعلل فكة © لولا 6خرف مضاض
االلخاه كالوليد بالنمغيرة
أ
الفريتين مكة والطائف و عظم © ب و
القريتين * هن |<دى
وى

إن مسعواد التقئى بالطائف

بمكة وعرلوه

فهو على مسج قوله تعالى حرج مهما

الاوْلوٌ والمرحان اى من احدهما و ذلك لان ملنلابتدا ء وكون الرجل الواخحدهن القرتّين
| لعيد فقدر ااضاف وهم دن  ,هدر «هافا و قال إرااة على زعذل كان دن القرتن كلتهما

و المراد به عروة المذ كور لانه كان يسسكن مكة والطائف حميعا وكان له فى مكة اموال
حرا وكان لهفىالطسائف .بساتين و ضياع فكان يتردد الهما فصا ركا” نه.من! أأعلهه!| »:
شول الذقير هنا وجه <نى وهو ان النسية الى القربتين قتدكون بالمهاجرة من احداها الى '
الاخرىم َال الى امدق معي

بعدالاقاءة فىاحداما اربعسين صرح

 00دون امن#ذ 6هعظنمامم من اعترافهم شر ءا نيتهبل استدلالا على عدمفها
كعنى أنه لوكان ل

لعولا على أاحد هذن

الرجلين سساء عل

مازحموا دهن ان الرسالة

|

منصب جليل لايليق به الا من له جلالة من حدث المال والخاه ولم بدروا ان العظم من |
عظمه الله واعلى قدره فى الداررن لاننعظمه 1

تعظم لرسولالله  0الله تعالى ا
| ل

وعظم ا  2 2أهم شدمون رحمةر 04

لهم و تعجيب هن كلهم

أ الرسالة والاموة قصدوما

حد.ث

ددرت عظم عند هم حتير عندا لله

االمزاد بالرتعت] للموه:يتلين! تدك مقابح |

ه دواهند ك2
شاوًا لعى نابره رك '

نبوت بكشاشد ©« نحن

| قفمنا م معدت م  4اى:اساتب معيشهم والمعدثة مايعش به الانسان وسغذىبه ويجعله

سيبا فىقوام بنته اذا العرش الحياة الحتصة بالميوان وهو يم الال والخرام عند ااهللسنة
واعلناعة

فىاطاة الدثاا  #قسمة نقتضها مشيئتنا المذة على الحكم والمصال ولم نفوض

امنا الهم علما منا بعجزهم عن تدبيرها بالكارة مادل عايه تدم المأته ١٠ليه وسواحن |

الرّءالخامس والعشرون

ع

م

زه

تكرم وجه على بن ابى طالب باند ل كرم الله وجه انه نهل عن والدنه فاطءة بنت اسد

بن هاشم انهاكانت اذا ارادت انتسجد للدم وهو قبطا عنمها منذلك ونظر فيهالنعض

بان قال عنادة قريش صما وانكانت مشهورة عندالناس لكن الصواب خلافه لقول ابزاهم

عالليسهلام واجنبنى ونى انتعبدالاصنام وقول الله فىحقه وجملها كلة باقة فىعقبه وجوابه
فى سورة ابراهم فارجع وفىالآة اشارة الى ان كل من ادعى معرفة الله والوصول الله
بطريق العقل والرياضة واللجاهدة مغنير متابعة الانداء وارشاد الله منالفلاسفة والبراهمة
والرهابنة ؤدعواه فاسد ومتمناه كاسد ( قالالثبخ سءدى ) درن نحر حر مرد راعى

'رفت ٠5 أن شدكه دمبال داعى ترفت ٠كساق كزين راء بركشته اند ٠ برفتند وبسبار

سركثته اند خلاف مب ركنى رمكزيد ٠ كههركز بنزل خواهد رسيد ٠ واشارة اخرى
ان لعد اهل العناية متدون الى مدراوة الله بارشاد الله وان ١سلغه دعوة ىّ اوارشاد

ولى اونصح ناصح ولابتقيد بتقليد ابانه واهل بلده من اهل الضلالة والاهواء والبدع
ولاتؤثر فيه شههم ودلائلهم المعقولة المشوبة بالوهم والخبال ولانخاف فالله لومة لانمكما كان

حال ابراهم عليه السلام كذلكِ فازالله تعالى ارشدء من غير انسبلغه دعوة نى او ارشاد
ولى اوتصيح ناصح فلما اناءالله رشده دعا قومه الىالتوحيد ووصى به شه لعلهم برحءون

عن الشرك وفيه اشارة الى ان الرجوع الى الله على قدىى اعتقاد اهل السئة واللاعة
والاجمال الصالحة على قانون المتابعة سور هذءالكلمة الباقة © بل متعت هؤلاء  #اضراب

عن محذوف اى فييحصل مارجاه بل متعت هنهم هؤلاء المعاصرين لارسول هن اهل مكة
و«اباءعم » بالمد فوالعمر والنعءة فاغترو! بالمهلة وانمهمكوا فى الشووات وشغلوا مها عن

كلة التوخيد  حتى جاءهم  »#اى «ؤلاء ا©لمق * ااىلقر ان و#رسول  64اىرسول
« دين © ظاهى الرسللة واضحها بالمعجزات الباهرة او مين للتوحيد بالآيات البينات
والححج ى ليست غاءة لاتمتع بل لما تسيب عنه من الاغترار المذكور وما يليه © ولا
حاءهم اق » لينههم عماهم فيه من الغفلة وبرشدهم الى التوحيد ازدادوا كفرا وعتوا
وضموا الى كفرهم السابق معائدة المق والاسمانةبه حيث ف« قلوا هذا » الحقوالقرءان
و ساحر  #وهو اراءة الاال فقصورة الحق وبالفار.-ة حادونى

وانايه كافرون 4

بارر ندارمكه ان من عند الله است ٠ فس_موا القرءان سحرا وكفروابه وفيه اشادة الى
ارباب الدين واهل اق فان اهل الاهواء واللدع والقاذلة كك 0ك والعركك3ق
د  2رنوت
ار كك سقف ل ل
اللحم لانهكم انالمحم
المقال ٠ واعلم اناكم كدت والانكار من اوصاف اه

مظهر قهرالله تعالى فكذ! الاوصاف الكمذورة ٠نامازات قهرالله تعالى فنوجد فيه شى”'
دكاقتضت المناسبة انبدخلالنار وانالاعان والتصديق والاقرارهمناوصافاهلالة
مفنقذل

لانه نكاالزة مظهر لطفالله تعالى وكذا الاوصاف المذ كورة مناثار لطفاللهتعالى فن

وجدفيهشى'.ن ذلك فقداقتضتالذا.-ة ان يدخل الخنةولكنالتصديق على اقسام فقسم بالاسان
وهو

ع دم و

سورءٌ زخرف

عند انعزالهم من الضزب والحجس والمصادرة  2اراهم يطللون الاعمال بأنمحر ص

ولا

يعتبرون عاجرى عابهم وعلى غبرهم فعرفت ان هذه الثلاث ألذ الاشسياء فعفا المللك عنها |
(ال الش خ 2
ق

ديك

ىق عدا زائ  2عونق كرشت ايد ند مادم م

دكرره كرندارى طاقت ددش ٠ مكن اذكشت دسروداخ كزدم ٠ وجاء فىالامثال المؤمن
لالدغمن جحر مرتين وفيه اشارة احلاىلالنفس الناسية القاسية فاءها معمابذوق فىالدنا

8ذقال
ومبنال سيئام! قعود الىهاكانت عليه أسألالله العصمة والتوفيق والعقو والعافية وا
إراهم  #اى واذكريا محمد لقومدك قريش وقت قول ابرهم عليه السلام بعد الأروج

>لاصنام © وقومه  #المكبين علىالتقليد |
منالنار ل9ا«به © نخاارلشهير بازر ٠ وكان تا
وعبادة الاصنام كيفتيرا ماهم فيه بدوله اننى براء #اتعيدون  #ويمسك بالبرهان ليسلكوا
هلك الاستدلال اوليقتدوابه انلميكن اهم بد منالتقلي .فانهاشرف آبانهم وبراء يفتحالباء
مصدر أعت به مبالغة ولذلك يستوى فه المذكر والمؤنث والواحد والعدد شال تحنالبراء
واما البربى' فهو يؤنث وبجمع َال بربى' وبريئون وبريئة وبريئات والمءنى الى بدى” من

عبادتكم لذير الله ان كانت ما مصدرية او هن معرودك اكنانت موصولة حذف مائدها
ف الااتىقطرنى * #استئناء  0كااننوا عبدة الاصنام اى لكنالذى خلتنى لاابراً
مه والقطر الخذااء خلق هن غير مثال هن قولهم فطرت البثر اذا انشأت حفرها من عر

اصل سابق اومتصل على انمائم اولى العموعير هم وانهم كانوا يعدو نالله والاصناماوصفة
على ان ما موصوفة اى الى إلى هن الهة تع
ودما

لوصف

با الا جمع مكو غير مخص_ور

غيرالذى فطرى فان الا يمدنى عير

وهو عا الية كا هو مذهب ابن الحاجب

© فانه سهدين » اى سيثبتتى على الهداية اوسهدى الى ماور'ءالذى هدانى اله الى الآن

ولذا اورد كلةالتسويف هنا بعد ماقال فىالشءراء فهوءدين بلاتسويف والاوجه انالسين
نا كيد دونالتسويف وصيغةا اضارع لادلالة علىالاستمرار اىدوام الهداية حالا واستقبالا

© وجعلها  #اى جءل ابراهم كلةالتوحبد الكتاىن ماتكلم به من قوله اننى ألى سهدين
عبارة عنها يعنى ان البراءة هن كل هعبود سوى الله توحيد للمعبود بالمق وقول بلا اله
الاالله ك©لة باقية فىءتبه  #اى فىذريته حيث وصاهم مالا ذطق به قوله تعالى ووصى
عا ابراهم بذيه ويعتوب الآية فاانول المذكور بءد الخروج من الار وهذا الجعل بعد
حصول الاولاد الكبار فلا بزال فهم تسلا بعد تسل من بوخد الله ويدعو الى توحيده
وتغفريده الى قيام الساعة قال الراغب الءمّب مؤخر الرجل واستعير لاولد وولد الولد اتهى
ذعقب الرحل ولده الذكور والاناث واولادهم وماقيل من انعقبالرجل اولاده لذ قوق

 5وقع فىاجناس ١اطفى إو اولاده النات م نَل عن بعضالفقهاء فكلا القولين ضعيف
جدا مالف لافة لناوق ءه 0لعلهم يرجءون  #علة لاجءل والضمير لاعقب واسنادالرجوع

صنف
وم م
اله

رىاهم عليه السلام اى جملها
كاثر والتزجى راجعابال
الكل ال ال

باقة فىعقبه وخلفه رحاء ان لجع الها هن  90مم بدعاء امود قال لعضهم فى سبب

|

الجزهالخامس والعشرون

ع #عم إيو

لك المقلة للايذان با انلتتموحب البطالةهو لذى در فهم عنالنظرالىالتليدشال ترفتهالنعمة

اىأطفته والمرادجالمتر في انلاغنياء والرؤساءالذين بطرم النعدة وسعةالعيش ف الدنياأشغلهمعن
ذاعلمآخرةويدخل فيهمكلهتمنادى فالىشووات وشبالغ افلىنفرة »نلواذءالدين منالشيرانع
وا
الاح
لكام
حودفىيث مابال افقووانمياشلرمترفين ويستخذون بالعايدينيعملون بالقرا نماوافق

اهوا .هم وماخالف اهواءهم تزكوة فعند ذلك .ؤمنون سعض ويكفرون سعض يمون
فما بدرك بغيرسمى اهلنقدراغتوم والرزقالمةسوم والاجلالمكتوب ولايسعون فهالايدرك
الا بالسى منالاجر الموفور والدمى المشكور والتحارة لت لانبور قال «ضهم انالله تعالى

| ضمن لالادنيا وطلب مالآ خرة فليتهطابمنا الدنياوضمنلناالآ خرة فعلى العاقل الاقتقاء
ا على انار المهتدبن وحمارة لالترن > عايه اربابٍاليقين « قالالصائب )  5الى منعمتهاى

| آلوان زينهار :٠ناتوان غم خورد فكر نعمت الوان مكن »كار عاقل ست نند خويشن
حكم ساختن ه حمرخودرا صرفدر تعميرابن زندان مكن  9قاالى»كل نذئر مناولئنك

أقتدون ببالكم ولوجنتكم
| المنذرين لاممهمعند تعللهم بتقليد ب١انئهم  9اولوجئتكم  6اى ت
لىست
|  #بأهدى ب #اى بدين اهدى وارشد و ما وجدتم عليه|باءم6#اى منالضلالة ال

| منالهداية فثى” واما عبر عنها بذلك مجاراة معهم على مسلك الانصاف  8قلوا انا بما
ارسلم لهكافرون 6ه اىقالكل ام ةلنذيرها انا عا ارسلت بدكافرون وان كان اهدىئما كناقه
ْ اى ناسّون على فزيااننا لاتتفك عنه وقدأ جل عند الذركاية للايجاز م فى:قوله تاك
يااها الرسل كلوا هن الطييات وفه اقرارههم باتصميهم على شليد باهم فىا! فر والضلال

| واقناط للنذير من انبنظروا وبمك افنه ه خاق را شليدئان بربادداد مذاك أدواكد عقت

رين تقليد باد » كرجه عقاش سوى بالامييرد ٠ مغ تقليدشن ييهدىى برد ف فانتقمنا

منهم  #بس ما انام كشيديم از مقلدان معاند باستئصال ايشان ٠ اذلم سلبهقم عذر اصلا

اكفن ماقلبمةكذبيز 6ه هالا المذ كورين فلاتكترث بتكذيب قومك فانالله
كنظر
ْ 0فا
لقم مم باسمه المنتقم القاهى المااض قال على رذى الله عنه |أسعيد دن وعظ لغيره ٠ لءفى
كم

لاك بودكه جون ديكزيرا بشد تاهئة واد كاز نلشاستم واكتتار نا إسدد يده بازداريد

اوازان ند عبرت كبرد ( دوى ) عنااشعى انه قال خرج اد وذثب وثعاب ستصدون

لموارحش لاك والغزال
اال
فاصطادوا حماروحش وغنزالا وارنيا فةا الاسدلاذئب اقم فق
| لىوالارنب لعاف قال فرقم الاسديده وضرب لس الذئب ضيربةفاذاهو منحدل بين يدى

الاسد ثمقاللاثعلب أقدم هذه بيننا فقال امار تغدى باهلملك والغزال يتعشىنه والارات
دان ذلاك

فعال الاسد

ومحك مااقضاك من علمك هذا

الَضًا فقال القضاءالذدى تزل برأس

الذئب فالانسان معكونه اعقل الموجودات لاإعتبر » وفى بعض الكتبٍسأل بعض الملوك بنته
| الكرعنألذالاشياء فقالت الخذر والناع والولاية فهم بقتلها فقالت والله ماذقنها ولكنى ارى
ماف.دك من ا ار والصداع ْم اراك تعاودها وارى ماتلاقى امى هن نصب الولادة والالم
والاشراف على الموت م اراها قفراشك اذا ليقت من شاسما واسمع ماجرى عل عمالك

ع 5ادم فيد

سورءٌ زخرف

نشود انك لرسولالله الى قوله انالمثافقين لكاذنون ٠ دول الفقير اسناد المشيئة الىالله ايعان |

وتوحبد انصدر منالمؤمن والافكفر وشرك لانه من'امناد والعصدة والجهل مفقةالاص
فلايعتير ثامضرب عنة الى ابطال ان يكونلهم سند مجنهة النقل فقيل  8ام اتيناهم 4

آناداده ايم ايشائرا ف كتابا من قبله  4اى هن قبل القرءا ن اوالرسول#اوءن قبل ادعانهم
بنطق .بصحة مايد عونه منعبادة غيرالله وكون الملائكة بناته  فهم.ه © اى بذلكالكتاب
لمسيكوهنم4ع#ولون ٠ ومقرر استكه ايشائرا كتانى نداده اميس ايشارا حم
عست
وم
نقلاوعقلاندست ٠ هَل استمسك؛هه اذا اعتدمبهقالفىناج المصادر الا-تهس.اك حنك در زدن٠ 0

ويعدى بااداء و فىالمفردات امسساك الثى” التعلق يهوحفظه واستمسكت بالثى” اذا مريت

الامساك 

بل قلوا اما وجدنا ب١اءنا على اءة  62الامةالدين والطريقة التى تؤم اى تقصد

عة جمعهم اص امادين وا<د اوزمان واحد اومكان واحد سواء
حاممةاكل
قال الراغب ال
كان الامس الجامع يبرا اخوتيازا وقوله انا وجدنا  باءنا علىا.ة اى على دين محتمععليه
| اسهى  2واءا على ]نارهم مهتدون * مهتدون خبر ان والظرف -إة اهتدون قدم عليه
ْ الاختصاص ويستءءلل على اضمنه معنى الثدروت والاار فتحتين هَة الثى' والآ نار الاعلام

ا و-أناانى عليهالسلام اناه قالالراعب ابضذا لك <صول مابدل على و<وده ومنهذا شَال
| للطروق المستّد[ به على من شهدم انار والا نار بالفارسية دها ه والمعنى لميانوا حة عقلة او

| نقلية بل اعترفوا بانلا-تدلهم وى تقليد بااهم الجهلة مثلهم ٠ جه قدررا بتقليد توان
هرا ٠ وفيه ذم للتقليد وهو قبول قالوغليربلادليل
تو]
ومرخغن
عودن ٠ رشته كواناء دمود
وهوحائز فىالفروع والعمليات ولا#وز فىادول الدبن والاعتقاديات بل لابد منالنظر
والا-تدلال لكن اعان المقلد صمح عندالخنفرة والظاهرية و»والذى اعتقد جميع ماوجب
عليه هحندوث العالم ووجود الصاذع وصفاته وارسال الرسل وماجاؤا به حا منغير دليل
لان'انى عليهال-لام قل اعمان الاعساب والصدان والنسوان والعسد والاماء هن عبرعام

الدليل ولكن المقلد يأل .بترك النظر والا-تدلال لوجوبه عليه والمقصود هالنا-تدلال هو
جمالك دلناز الى »لون ومنالمصنوع الى الصانع تعالى باى وجدكان لاملاحظة الصغرى

والكبرى وترنيب المقدمات للانتاج على قاعدة المعقول ذن نشا فى بلادالمسلمين وسبحالله
عند رؤية صنائعه فهو خارج عن حدالتقليد كمفى فصل الطاب والعلم الضرودى اعلى
هنالنظرى اذلابزول تحال وهو مقدمة الكشف وااعان وعند الوصدول الى الشهودلاسق

الاحتباج الى الواسطة (ع ) سا كنان حرم ازقبله نما ازادند (وفالمتوى ) حون شدى
بربامهاى! سمان ٠ سرد باشد جدت وجوى “ردبان ©«وكذلك » اى والاص اذكر من

جرهم عنالححة وتشيم بذيل التقليد © مااره_لنا منقبلك فى قرية :6دردصى ومجمتعى

هننذير 

أنىمنذر قوم منعذاب الله ©«الاقال مترقفوها  #جبابرة ١ ههاناوجدنا أباءنا

علىامة  1طرشّة ودن  9واناعلى | نارهم  5سلهم واجمالهم  2مثتدون  4قولهما اننا

ظال استئئاف دالعلى انالتقليد فماهم ضلالقديم ليس لاسلافهم ايضاء:دغيره وص الترفين

شتيائ:المفتىلسااق فى

ابة
ستكتب لاتأ كد ويحتملل اينكون للاستعطاف الىالتوبةكتقل

| ماقالوه ولاعلم لهم به وف اديت كاتب السنات على مين الرجل وكاتب السيئات على إسار
الرجل وكاتب الستات! :مين على كاتب الديئاث فاذا ل حَشئة كتها صاحت الوين عيرا

اذا عمل سيئة 'قسالا”ب" الاق اسلتسلايا لتنا دنظه العا لاعت الطلةونليسة الهأو بلتحضفل
| قال ابنجر  4ها ماككان أحداما عن تنه والاخر عنساره والذى عن عينه بك اطقاك

بغير شهادة صاحبه والذى عن إساره لايكتب الابشهادة صاحه ان قعد فاحد ها عينبه
| والآخر عنثماله وان.شى فاحدها امامه والآآخرخافه وانثام فاحدها عرنأدعه والآخر
ننه باذاياى
.د رجلله والكفار لهومكثارل وحفطلة تك لاحومين فان” قل" فالدئ "يكلتت ف أ
عن
لمكن ولميكن لهم حسنة هال له الذى عن ثماله 5-4تبباذن صاحه  54-5شاهدا

 5ول  0ن قاال :عض ادن #تذب لناونكة بو والسارتفا لعائقلباوآعتة
| الماع وى شرح الطر شّةبكرء الكلام فىالخلاء وعد قضاء الحاجة اشدكراهة لااأنفظة

| نتأذى بالحضور فىذلك الموضع الكربه لاكجتابة الكلام فلابد للمرء هنالادب والمراقة
والمسارعة الىالأبر دون الثير وفى'طدرث عندالله خاأن ايروالشر مفاعها الرحال فطونى
لمن جءله مفتاحا لاخير ومغلاقا للشر وويل لمن جءله مفتاحا للشر وءذلاقا لاذير م فىالاابة

اشارة الى ان اللهتعالى امهل عباده وليأخذهم بتة فىالدنيا لبرىالعباد أن العفو والاحسان
احب اله هن الاخذ والانتقام وليتو بوا منالكفر والمعادى سانا برارم دستى زدل ٠ كه

نولا يقاولا قضذوها كلف روبؤراحؤ ةأدارك,اوكزقى ":راوزل كذادا االالنياكنولت
ناه وورضاء و©قاوا اوشاءالرحمن ماعبدناهم »© بيان لفن آخر هن
| واملنله التوفيق لم
كفرم اى قال المششركون العابدون لاملائكة لوشاءالرحمن عدم عبادتنا للملائة مشئة
ى
فق ص
| 'ارخضاة ماعيد باهم ارادوا ذلك ان مافعلوه ح

عنده تعالى وام اغا شعلونه عشية

الله تعالى لاالاعتذار منارتكاب ماارتكيوه بأنه عشيئة الل اهياء نهم مع اعترافهم شه حتى
| نتهض ذموم به دللا لامعنزلة وموفىكلامهم اللاطل على مقدمتين احداها ان كم لم

 ١بمشيئةاللهتعالى والثاندة.ان ذلك مستمزم لكونها ضرضية عنده تعالى ولقد أخطأوا فالثانية

ْ حث جهلوا ان المشسيئة عبارة عن “رجح بض الممكناث على بعض كاننا ماكان هنغبر
اعشار الرضى وااسخط فثىى” منالطرفين ولذلاك جهلوا شّوله م©الهم ذلك يهاى ها

ارادوا شَوَلَهم ذلك هن كونمافعلوه عشيئة الارتضاء لاعطلق المشيئة فانذلك ةق نطق به

مالا حصى ن الآيات الكرعة

سمت»ند
يعل
© من

نا»©.
ادم
الى سن

* اى ماهم

,الالة_ردون » يكذانؤن قن الارص #الكنات وكل قول بااظان والتخمين سواء.طابق
واقع املا قالالراغى كلقول مقول عنظن ومين شالله خرص سواء كازذلك هطابهًا
 7او 2اإفاله هن حيث ان صاحيه لممّله عن عام ولاعاءة طن ولاسماع الى اعتعنك فيه

علىااظن والتخمين فعل الخارص فخىرصه وكل منقال قولا علىهذا الا<و يسمى كاذبا
وادكان *مطاهًا لاقول اا,خبراه ماعكقعن قولاللثافقين فقول تعالى اذاغاءاك الأنافةون قالوا

ع 8ووم 3

سوره زخرف

بيلاانشاند خداىآءالىاورابفرز.دى ميكيرد ه قالاهلالتفسيراضافةغير لاتمنع
ودود اكةاياكي

عملمابعده فىالارالمتقدم لانه بعمنىالانى كأنهقالوهو لاسين افلىخصام وءدله مسألة لكتاي
انازيدا غير ضارب قال فىكشف اسرار فىالآبه تحايل لبس الذهب والحرير للنساء وذملتزين
الرجال بزدنة|لنساء وقال فىبحرالعلوم وفىالااية دلالة بنة لكل ذىعقل سايم علىتر كالنشو

افلىز.نة والءومة والحذر عنه لانهتعالى جءله منالمءايب والمذام ومن صفاتالاناث ويعضده
قولالنى عليهالك لام لمءاذ اياك والتتم فان عبادالله لسوا عتاعمين والتم استعمال

أذا لبلنوتساك لأ غداامكل وبإنسيت .الكو المرشر ماه
فيأمكوالات زا
ملكت الكؤة ماللاو ال
جو ديرت بدست اوفتد خوش خورى) »:واملنكلمات الحكمية نمعلى اوطأالفراش اى
جب منزعلماء عصرك
لبعكل
العج
وقت غالءلةنوم وكل ألذالطعام اى وقت غلية الجوع وا
ومتفقهة زماءك بتلون هذءالآ ية ونحوها والاحاديث المطابقة لها فالمءنى ثملايتأملونها تأملا
اون
لمج
فم
طتيم
حميحا ويلتابعون فها نيهم الكريم فتىرك الزينة وال

شكوا 2قات

وزرد ٠ جون زنان مغرود ريك وبومكرد و(قال بعضهم ) حويشانازائ مشواحوان جهازناء
تانيود برتو طمع ركوار » وفيبه اشارة الى انالمرءالمتزين كالمرأة فالعاقل يكتنى بما يدفعالخر
والبرد ومحهد فىتزيين الاطل فانه المنظر الالهى ولو كانت لاذساء عقول راجحة لمامش الى
التزين بالذهب
والفضة والحلق والخلل امايكنى للدرء فليا مضّمون ماقل ٠ نشد عزيز تر

از كمبهابن لياس برست ٠ بمبجامسةاكلهى رسد قناعت كن ٠ و9جعاوا الملائكة الذين هم
عبادالرحمن انانا  64بان لتضمن كفرهم المذ كور لكفر آخر وتقريع لهم بذلك وهوجعلهم
| كل العاد وا كرمهم علىالله انقصهم رأيا واخسهم صما ي٠عنى مثلكادكه يحاود ان صوامع
| عبادت وملازمان مجامع عوديت انددختران نام نمهىند .و٠البنات لتاكن عبادا والولد

لايكون عبد ابيه ففيه تكذرب لهم فى قولهم الملائكة بناتالله  2أشودوا خلقهم » هن
| الشهود عءنى الحضور لاءن قاذ

ةوق أعلضووا خاق الله تعالى اياهم فشاهدوهم اانا |

حتى بمحكموا بأنوتتهم فان ذلك اما يمام بالمشاهدة وهو مجهيل لهم وتمكم مم فاعهم انما

سلدمعواء امن [ابامهم؛ وهم ايضا كلذابون ابتاهاون و
.فيه :مخطلة (للمنجمين :واهل :المتكمة

| المموهة فىكثير اهلنامور فانهم بعقواهم القاصرة حكموا عاللىغرب ٠ منجمى انه خود در
مد مرد سكانه را ديد بازن خود مم نشسته دشنام داد وشقط كفت وفتنه واشوب بر
خاست صصساحب دل بدن حال "|و|اقففك سيد فكت  +لو براوج فلك حه كر جدست ٠ <و

ندانىكه درسراى نوكيسست ٠ قااللعماد الكاتباججع المنجمون فىساة اثثتين ومانين وحسمائة
فجمىيع البلاد .علىخرابالءالمفيشعبان عند اجماع الكوا كب الستة فىالميزان إطوفانالرعح
وخوفوا بذلكملوك الاءاحم والروم فشمرعوا فىحفر مغارات وتقلوا الها الازواد والماء ومميئوا
فاها كانت الزلة الى عنما المنحمون عثل رع عاد وحن جلوس عند الس_اطان والشموع |

تتوقد فلا تحرك ولئر للة فىركو دها مثلها © ستكتب ثشمادتمهم  #هذه فىدبوان اعمالهم

يعنى يكنب الملاك ماشودوا مهاعلى الملائكة  8ويس_ألون * عنها بوم القّامة وهو وعيد قال |

الجرءالجامسن والعَهروَن

ع .رهم زد

بل امخذ من خلقهالبنات التى هى اخس الصاذين اوختار لكمالنين لذن هم افضلهما على

معنى هبوا انكم اجترأتم على اضافة اجلنوساداليه سبحانهوتءالى مع اظسهتوحدالتهوامتناعه
اماكان لكم شى'منالءقل و نبذة منالحباء حتى اجترأتم على ادعاء انه تعالى “رك عنلفىسه
2برالصنفين واعلاها وثرك نؤسه ششر ها و ادنا ها فانالاناث كانت 'غضالاولاد عد هم

1هاابناث ؤاعطىالينين اعبادءازمانيكون حااللعد ١وكألفضل
ولذا أودوهن ولو اتخذ ذس
| هن حالاللهويدفعه بدءهة!اءمل «واذا بششرا<دهم بماضرب

لارحمن مثلا» الالتغات للايذان

| باقتصاء ذكر قبائحهم ان يعرض عنهم وى لذيرهم تعجبا ممهاوضرب هنا عدنى جملالمتعدى |
اول منهمالايمدنى بين وءثلا ععنىشبيهلاعمنى القصة! امجية كافىقواهم ضرب
لف
المىمقءو لين احذ

لهامئل بكذا وامءنىواذا اخبراً حدالمشركين بولادة ماجعله .لاله تءالىوشيها اذالواد لابدان

مجانالوالدوعائله لإظل وجهه مودا) الظلولهنا بممنىااصيرودة اى صاز أسودفىالفاية |
من سوء مابشيمر به ولذاهمن رأى فىالمنام ان وجهه اسود و لدت له بنت و#وز أن يكن

اسودادالوجه عبارة عنالكراهة  وهوكظم» اى والخال اله تملوء ن٠الكرب والكابة
ظوم ائ مكروب كفى القامرس ٠ شَول الفةبر هذه صفة المششركين
م ككظم
وجل
شال ر
فاهم جاهلون بالله غافلون عن خنى اطفه نحت جلى قهرمواماالموحدون غالهم الاستشار
بماورد عنالله اياكان اذ لاشرقون بين احد هن رسله كم انالكرم لايغلق بابه على احد

امانضيذان والفاتى عما سوىاله تعالى ليس له مطلب واءا مطلبه هناأرادالله كذ متمازسر
مطلب تام شد مطلب نَابٍ جهره متصود بود مطلما © او من بذمافىاطلة © تكرير
للاتكار والهمزة لإتكارالواقع واستقباءه وهن منصوب عضمر معطوف على جعلوا والنثئة
ْ النزدة وبالفارسية بروردن ٠ والحلية ما>لى هالايسان ويمزين و بالفارسرءٌ ارايش » واجمع
' <لى يكسيرالحاء فت دارو فتحاللام والمعنى اوحعلوا من شانه ان إلى فىالزينة وهوعاجز |

 ١عََنَانَدَمكَ لامسء بنفسسه ذدىالءنات وقال سعدىالمفتى العالقدير اجتراوا على «ثلهذه

(الالكاثنى ) اياكدىكه برورده كردد در إرابه يعنى بناز رورش
| العظمة وجعلوا وق
اىم»
خدصههف
لقصو
االم
بابد و اورا قوت حرب مدان دا ى ناشب هوهو »همع ماذكر من

معمن مخاصمه وحادله اى فاىدال الذى لاركاد مخلوالا نان منه فى'اعادة  9غيرمين 6

غير قادر على تقربر دعواء و اقامة ته كماسّدرالرجل عليه انقصان عفله و ضعف رأيه |

 ١ورا بتكام عليه وهوبريدان يتكلملهرهذا ببالغااب والافنالاناث منهواهل الفصاحه |
والفاضلات عاللىرجان قالالاحف س.ءت كلام الىبكررضىالله عله <تى «غى كلام عمر |
راضلىله عنه حت مغى وكلام عْان .رضىالله عله حى«غخى وكلام عدلضالله عنه<دى مكى ١
لاوالله مارأيت ابلغمن عائشة رضى الله عمها وقال معاوية

ركى لله عنه مارأيت ابلغمن 6اثة.ة أ

ما اغلدّت بابا فازادت فته الافتحته ولافّ<ت بابافازادت اعلاقه الاعلةته و بال عله قوله
عليها ل لام فىحةها! ,اانه انى مكراغعاوا سن

فه مهاو فصاحه م'طفها كاع.ق (قالالا ى) (ْ

عرب را حاعت وفصاحت فدر بودى واغلب زنان ازن دوحليه عاطلين باشد <ق تءالى ا
مواد

ع #مم وفنه

سور زخرف

منكالا اليك ولاحولولاقوة الاكهذا اذا ارلكدبابةواما اذاركتالسفقىينة فيقولسمالله
هما
ساها
مجر
او م

ان رللىغفور د<م وماقدروا الله ح
ققدره والارض جيعا قبضته نومالقيامة

والسموات مطويات عبنه سبحانه و تعالى ما يشركون  8وجعلوا له من عباده جزأ 4

الجاعلون هم قبائل نالعرب -قالو ازالته صاهرالحن فولدت لالملائكة وقال بعضهم هورد
على بنى ملح حرث قلوا الملائكة بناتاللهومل.ح بالاء المهملة كز ببرجى خمزناءةوالطمءن
هنا يم
لعنمىكم بالثى“والاعتقادبه جعلت زيذا الافلناس اى حكمت به و وصفته والمراد
بالعبادالملائكة وهو حال مجنزأ قل فىالقاموس الجزء!لحض و اجزأتالام و ادتالانان
وجعلؤا له مزعباده جزا اى انانا اننهى ولذا قالالّحاج واللمبرد والماوردى الْزء عند اهل
العرةالبنات .قال اجزأتالمرأة اذا ولدتالبنات ؤاذا قالالراغب جزءالشى” مانتفوميه حملته

وجعاوا له من عباد .جزأ قبل ذلك عبادة عنالاناث منقولهم اجزأت المرأة انت بأتى
ءلاناث وادعاء انالخزء فىلغة العرب امم للاناث
وقال جارالله بودمعنالتفاسير نفسيرالحز با

وماهو الا كذب علىالءرب ووضع مستحدث ولم فنعهم ذلكحى اشتقوا منه اجزأت المرأة
“مصاءوا دا وقالوا ان اجزات حمدة بوما فلا يحب « زوجما متناسلااوس

عحرثة »اتهى |

كوك لتيل اليكناناوهالىاطن جالماانائع "وما كناسل النع اةلغاذا اجلاتكيةالا

ويا ١

بمعتى الولدالمفسر بالاناث فذكره فىاللغات لانتافى خدونه واما عبر اعلنواد بالهزء لانه بعض
اسبهوجزء منه كا قال عليهالسلام ان فاطمة هنى اى قطعة هنى وقالفاطمة بضعة منى واللضعة
بالفتحالقطعة مانلحم واثباتالولدله تعاللىهس :لمزم للتركيب المستمزم للامكان اانافى لاوجوب
لذانى فالله تعالى يستحيل ان يكوزله ولد هوجزء هن والده لاه واحد وحدة حقيقة ومعنى

ون ذلك الولد املنملامكة |
وكموا واثيتوا لتعهالى ولدا خكال
الآ.ة واعتقد المشركون ح
الذينمم غباده فقالوا الملائكة نات الله بعد اعترافهم بألستهم و اعتقاد هم أنخالقالسموات

|

والارضهوالله فكيف يكون له ولد والولادة مندفات الاجسام وهو خااللاقجسام كلها |
رة
وذات
ففبه تعجيب من جهاهم ونذبيه علىآلةعقولهمحرث وصفوه بص
اقين
االشلو

الىانالولد |

لايكونعبد أنه والملائكة عبادالته فكيفتكونالينات عبادا واقل
لزء ههتاععنى اليم

فىقوله تعال كلبمانبهم جزء مقسوم ناصىيب ومعنى الآرة ممنىقوله جعاواللة ماذراً من

الحرث والانعامنصيبا وذلك اجمعملوا البناتللهوالنين لانفسمكاجى”  8انالانسان لكفور

مين » ظاه الكفرماغ فيه اومظهر لكفره ولذلك قولونماشولون س.حانه عما يصفون ٠
بىذن وفرزندشدذاتا<د ٠ از ازلفردوصمد شدنا ابد ام امخذماخلق نات 64مقعول

امخذوالبنات بالفارسية دختران © واصفا؟ بالبنين» وثمارا خالصكرد وبركزيده بسران |
اممنقطعة مقدرةببل والهمزة على انماللاتكار والتوسخ والتعجيب من شأهم وشكير بنات
لتربيةالحقارةك ان تاعري
نفين لتربيةالفخامة وقدمالبنات لكو نامتكرعاتمس.بهن الىالله
فكان ذكر هن اهم بالنظر الى متصودالمقام والالتفات الى خطاءهم قد الالزام و تشديد |

التوسسخ والاصفاءالايثار وبالفارسية بركزيدن غَال اصفبت فلانا بكذا اى اثر»به والمعنى

الجزءالخامس والعشرون

ع 8دهم إ##

موقع افلخطر والخوف من حيث ان را كب الداية لا يأمن من عثارها .او شموسما مثلا
وإلئلاك 1منذلك:ى كذ ,االيكم:ف|لئ 8ة ولا م باهرن |نكا عرزنوتاذ
|نها

:

وغعم قهناة فسيانع البلاعلالاك :تة

لف لا تملك ع نالله لناة وإ
ستعد لاقانه ويعام ان اموت افرب اليه دن شواك تعله وان كل

نفس يتنفسه كأ نه اآلخرانفاس قال بعضهم اجل نعمةاللهعلى العباد ان يدوي عنلفىوسهم

الامارة وينضرهم علها حت يركوا علها وييتوها بالجاهدات حتى تستقم فىطاعةاللهواذا
انتكافت وجب عاوم ك 1التعمة ومن ١إعرف أ الله عليه الا

مطعمه و دمر به ومسكيه

فقد صغر أتالله عليه ثم ان تسخير النفوس بعد استواتهافى اطاعةاللهيكون بتسخير الله
وا قال س<انالذى ال وانما ذكر الانءّلابٍ فىالآخر لان رجوع
لا بالكسب والجاهدة اذ
النفس االلىله اما هو بعد تسخيرها الم كور وقال بعضهم وانا الى ربنا لمتقلبون كمجثنا
اول مة م قالكابدا نا اول خلق نعيده اى م بدأ خلةنا باشارة اصكن واخرج
ارواحنا هن كم العدم الى علم الملكوت .ننفخته الخساصة ردنا الى اسفل سسافلين
القسالب وهو عالمالملك ثم حدية ارجىى الى ريك اعادنا على من كن الفوس هن عالم

الللك الى ساحل بحر الملكوت ثم شخرانا فلكالقاوب وسيرنا فى حر الملكوت الى
عالم الريوبية روى على بن الى بعة أنه شهد علما رخىالله تعالى عنه حين  75فلما وضع

الدّثمقل سبحانالذى سخرلنا هذاوما كنا
| دجله افلىركابٍ قال بسمالله فلما استوى قال ل
| له مقرئين وانا الى رينا انقليون ثم عمد ثلاثا وكير ثلانا ثم قال لاله الاانت ظلمت نفسى
| فاغفرلى اله لايغفر الذنوب الا انت ثم #ك فقيل له مايضحكك يا اميرالمؤمنينٍ قالرايت

ٌْ رسولالله صلىالله عايه وسلم فمل مثل إمافمات وقال هل ماقلتممضحك فقلنا ثم ضحكت
| بارسولالله قال يءحّت ربنا عونجل هن عدده اذاقال لالهالاانت ظلمت نسى فا غفرلى
اله لايغفر الذنوب الاانت و شؤل عم عندى ان لايغفر الذنوب عبرى وفى عينالمعالى كان

صلىالله تعالى عليه وسام اذا ركب هال و كبر ثلائا و َال قلى هذا الله الذى حملنا
فىالبر واللحر و رزنا هن الطيسنات و فضانا على 75
|

والفر ان وبدينا

عن خاق تفضيلا وعمن

علمناءلايمان

 10صلى الله عليه وسلم ستدانه لذى سعدر لنا الآية وفى كث م الااسرار كان

 .الحسن ابنعلى رضى الله عنهها شواهاريروى ع نالحسن رضىالله عنه ايدكان اذا ركردابة قال

ادال لذى هدانا للإسلام والّداللّ الذى ١ كرمنا باائرءان وال للهالذى من علينا شينا
عمد صلىالله عليه وس وا لله لذى-سءذر ناهذا وكمنااله هنقيرن قال صالله تعالىعليه
ظىهر دابة فقال  5امسء اللهالا غفرله وقال رسوللله
اند نادت استوى عل
وم ما م
صلىاللهعلءهوسام اذا ركبالعبد الدابة فماق اسم اللعهاءهاردفه!لشيطان وقالله تغنفان قال
لا احسن اىالغناء قالله ءن لعنى تكام بالبأطل فلايزال فىامنيته <قى ,نزل ودوى ان قوما |
| ركوا فىسفر وقالوس:حانالذى :الآية وفهم رجل على 'انة رازمة لانتحرك هزالافقال اما
انا شةرن مطيق هذه فسقط عنما وثءتها واندقت عنقه وروى عن اخان بنعلى رذى اللهعممما ا

انه كان اذا عثرث دابتّه قالاللهملاطير الاطيرك ولاخيرالاخيركولااله غك ولاملجأولامنجى
3

مك

حك

_-

رق

ع 8ووم ذل

افهم و مالاءامدون لايث_دبعت" هما عن انجاده و اختراعه و عن ابن عباس رخىالله

عمءاالازواج'اضروب والانواع كالخلوو الؤامض والابض والا-وددالذكروا لاتى ؤقبل
كل ماسو ىالله فهو ذذج كفوق وندت وعين وثمال و قدام و خاف وماض و مستقيل

-

ميدات يد صفابفة دنار اجللم ووتا !ود واف اشع واو ةر بوالن وان و”صف #وشتاء بوه
ونار الى عير ذلك الا خصى فكيما ازواحا يدل على انها مكلة:اوجرا وان محدنها فرد

دئزه عنالقابل والمعارض  وجعل لكم منالفلك #إىالسفنالخارية فلىحر  9الانعام #
اىالابل والدواب إذنىجهاريايان  8مائركبون » اى ماتركونه فالىبحر والبر على تغايب
اقو نه عاللىاخرفان ركب إءدى الىالا عام ننقسه شال زاكلت الدابةرالى
لفع
احد اعتبارى ال

الفلاك نواسطة حرف ار .شألركت فىاافلاك و اقلدبيان علىاليلنملحلافظة على القادلة
ااثومة و تقدم الدلماك على الالءام لان القليك أذاك دليل علىالقدرة الناهرة و الحكاة لسالغة
 2انستووا على ظهوره © اى لتسةعلوا على ظطهور ماركونه منالفلاك والانءام والظهور الائءام
حفيدة لالفاك

لعامعلىالفلكوابراد
فدل علىتغليب الا

لفط ظهور لصيغة امع معان مااضيف

| وقدررت النه للمءنى لضن مسجع ا لضمير حمعفىالءنى وان كان ممردا 5

دك زروالع.ه

| ربكم » #علكم  8اذا ستواتم عايه 3المراد لذكر بالقاوب لانه هوالادل وهالاعتارفقد
وه يظهر وحه اثار

وردازاله لادنظر الما دور وااعم :إلكم يالل قلويكم ودا

ينيك رو ابلق تهلارا سوام ب  1كه ة ربكم شلويكم اذا استعليتم عليه معترفين مها
ا مستعظ.ين لها ْمجمدو

| سخرلا هذا
براى

عن ذلك

عاها بالسمئ  9وان  1معحين

أ

#س.حانالذى

الممكوات تداق ياك تآن؛ خذاقكه درام .وانزم كرادائئة وزيردضت ساحت |

اكشىء ذا بن لإ اير | مهكد وكوان :زايشان م

بك اوناك

له مترنين « اق مطيقين بتدااها لدف لبس عندنا ٠نالقوة والطاقة ن شرن هذوالداية

والفلك وازاضبطها فسبحان ٠ن-يخرنا هذا شدرته و حكمته و هذا هن مام ذكر أعمته
ال
قلم
اقا
ماح
 .تعالىاذيدون اعتراف الام عليه بالعدز.عن #صرل العءة لايعرف قدرها ول
فىالقامرس اقرز للاصص اطاقه وقوى عليه كاستةرن و عن لس

|

صحفل" صَد انهى والاقران أ

سرار ول اقرنت!الرجل اذا ضدطته وساويته *
اشسف
لك
| بالفارسرةطاقت جيزىداثان ٠ وافى

فىالقوة وصرت له قرنا وقال غيره اصله وجده قنرنه لانالهعب لا يكون قرينا'للضورف
بتى ان من وجد شيأ قرينه لمإصعب عايه وهو هعنى أطاقه  8وانا الى ردنا لنقليون »© |
لفن راحعون باموت وبالقارب.ة بازكردنده كا در اآخر مك  13عازه" كويقد وار
كي

از صلل فى دامنًا  1لكت

ا حو بان زحهان خواض قت

٠ هش

دار وعنان اده

رم

اك

ا

8007آ 2غللرك

.٠ وفه ابذان بان حدق الا كت أن تافل نا إنألالسه من المسير

وإنتذاكرامنه :ال..سدافرة الغغامق الى .هن الاتقّلات الىالله تعالى فى اموزة فى مسيره ذلك |
على تلاك ااملاحظة ولا مخطر إساله قَّ 0

عم لاوا وبذر اض ادا فا ومن ضرورنه الك |

اولعمج وساة الرحم وطاب العلم وو ذلك وايضا انالركوب |
كان ركونه لاص مكشر

:الجرءالخامس وااعشرون

ع

عوم د

مهمات زراعت وغبر اورا كفايت تكند ٠ وهذء عاد الله فىعاءة الاوقات وقد ينزل

 .١يحسب اللكمة .فنحاصل ب السنؤل:قسره]وذلقا اعضفسزين الؤثالؤتان ننه لض انثلاء'منه
لعباده واخذا لهم با اقترفوا ف«فانششرنابه 6#اى احينا بذلك الماء والانشسار احياء الميت
بالفارس.ة زنده كردن مسدمرا  8بلدة ميت مخفف من المت بالتشديد اى خالية عنالعاء
والدات بالكلية شه زوال العاء عنها بزوال الخاة عنالبدن ونذ كبر متا لان الملدة فىءنى
اللد والمكان والفضاء وقال سسعدى المفتى لاببءد والله تعالى اعم ان يكون تنأنث البلد

ناالية
اظهلارء ك
ونذ كيرالميت اشارة الى بلوغضاف حالهالغاية والالتفات الى نونالعظمة لا
| بأمص الاحباء والاشءار بعظم خطره ك9ذلك » اى .ثل ذاللكاحياء الذى هوفىاطقيقة

|اخراج النبسات من الارض  9مخرجون » اى تبعثون من قبورك احياء تشسبيه احبائهم
ْباحباء .١لدة المت كيدل على قدرة الله تءالى وي5502ه اماظن تكانالاء يدل على قدرنه

| على القيامة والبعث وفالتعير عن اخراجالنبات بالانشار الذى هو احباء الموى وعناحيائهم
بالاخراج تفخم لشان الانيات وموين لاعس البعث لتقوجم سند الاستدلال وبوضمح منهاج

القياس وفالآ ية اشارة الى ان الله تعالى نزل هن سماء الروح ماءالهداية فأحى به بلدةالقاب
| الميتكذلك رج العبد من ظلمات ارض,الوجود الى نور الله تءالى فانه مادام لمبحى قلبه
ْمماء الهداية لمرج من ظامات ارض الوجود كا انالبذر مالم يحى فى داخل الارض بالمعار
 6لميظهر فى ظاهرها فكان الفيض سيب النود ( دوى ) ان امالحس-ن اللصرى رضى الله عنه

كانت هولاة امسلءة رخىالله عنها زوجة البى صبوىالله عليه وسلم ورءا غابت لاجة فكى

| فتعطبه ام سسلءة نديها فدشريه قال التكمة والفصاحة هن بركة ذلك وايضًا حياة القاب
باساب مها الغذاء الحلال ٠ تقلتكه او يالسقرتى رضوالله عنه يكبارسه شنا روز هيج

| مخوردء نود بيرونآمد برراء كداز اقتاده بوذا كفت" ازكنىافتاده:باشد روىكردانيد
ااك
نا كاه اززمين برجيند فنفوكاة تاجكانة .ش
دور
ناك
دع اع
اقها وكردهٌ كرمدر دهان كرفته

دش وى يواد واو كفت مكر ازكنى ربوده باشد روىبكر دانيدكو سفند بس<ن درامد
كك
ْ اا

هن سندة ان اكلم تسوندووى ابستان -روزى ازسده كلاق كت دسح ادؤاذ كردم
 13 1كان دردسدت <ويش ديدم و كوسةئد نايديدشد .٠شو ل الفغير لءليه كان

منالارواح العلويةواتما تمثل بصورةالغم من حك أن اويس كانالراعى ومن حيثانالتم
كان صورة لاشاد والاستسلام وفىالااية اشسارة الى ازالله تعالى جعل لاناس طرقا مختلفة

هن الهداية والضلالة فاماطريقااهدارة فعدد انا ساخلائق وكاهاءوصلة لىاللهتعالى» اماطريق

ة
مال
حعى
رةدا
الضلالة فلس ثى' مها موصلا الىالرحمةبلالىلغضب فليسار عالعبدالىة.ول دعو

كافيل خواص هذالاءةو فش الطرق طريق الذكر والتوحيد وإذا !مالل بالذكزالكثيراء .مش
روشندلان محخرصفا ٠ ذكرخق لالط

ندال5زلا ٠ برورشده عر ان بارخ ٠ ك نهيايد

بلب ازان اثرى ٠ تاخدا سازدش باصرت و عون ٠كوهرى قبمتش فزون زدوكون
و والذى خاقالازواج كلها

تدالارض وهن
اى استافالخلوقات بأسرها كاقال نما س
|تقسهم

سورة زخرف

ع #ممع فيه

عهءئد  ٠ارششرق نا عرب بر زيشت فانكءت كان ودرهى لعمتى لءنيه حاقى درلدش ساخته

من نكد الدنيا مغر ةالزرم.خ وملفعة الهلياج #طوش كفت آدائئ راسه اك

يدان

مكلفواشت :ا[طداءات :كاكشه! أوذا:اذان ظلتوداى .اثلت)يا محص تله اووا آزان يعناياق

الأجولا قات زإديعر_ اكروو ل ]فلكاو رافك وت يكوترةاذا كزان جضت واد ميان
ثرا زمولى كبسدت سرماية فراح ثرا زاعان حبست را ثرا زعجارت بالله جدست مكركه
ادعىرا بزبان خرسندى وشطعت رضا دادلى واورا ازمولى يبزارى سداران روز كرددكه

!جه رسيدى است اين صفت
بود بوى هرجه بودلى است بنداذعة يذبردكه باو رسد ن

أن قومكه ارلبعزة مكيويد ٠ فاعلكنا اشد منهم بطشا و«ضى مثل الاولين نأل الله
العصمة د واكن سااييع © يعءنى تومك وهم قريش  2د  5استفهام عمنىكه بالفسارسية

خلقااسموات والارض  #اى الاجرام العلوة والفاية  8ليقوان » اعترافابالصانع
 00خلقهن العزيز » #فل حكهه ملك « العامم باحوال خلقه جه ابن نوع ١فراش
كار جاهل وعاجز نتواند بود دس درين ايت اخبار ميكند ازغايت جهل انسانكه مقرند
الفلاعتجا قو دنا وعبادت غير اوم.كويد ٠قالفىالارشاد لسندن لها :هذا اانه
ام
لفس
اىن
فىالفقة وف

نه
عو
زبر
لا اهم يع

ذا الءنوان وقدجوززانيكونذلك عينعبارمم فى

فح الرحمن ومفتضى جواب قري شان دولواخاقهناللهفلماذ كتعاراللمهىالمءعنى جاءت العبارةعنالله
بالعز يرلاعلمءيكونذلك توطئةلا عددهيعدمناوصافه التى ابتدأ الاخار مها وقطعها عنالكلام
الذى « 5عناه نعقراش وهوقوله لذ يو ل رةاشارة الى انفىجلة الانسان معرفة لله

 0وذلك لان الله تء_الى ذرأ ذريات بنى آدم من ظهورهم وأشهدهم على انفسهم
طاب ألست بريكم فأسمعهم خطاءه وعسفهم رنويته وفتهم لاجابته حتى قالوا بلى فضار
ذلك الاخنار اسناعرة 'قرارهم خخالقرة الله تعالى فهىذا العالم لكنالله تعالى لءزيه لامتدى ١

الى سرادقات عنزنه الامن أعن ,الله تعالى بجذبات عنايته وهوالعايم الذى يعلم حيث يجءل
رسالانه ٠ ام أعظم الكيقكاز خود رى دل <وش باش ٠ له نايس وحيل ديو سلمان
لشود #3الذى حجعل كم الارض مهدا د اتناف مجنهته تعالى واذعل عءنى تصييرالشى”

على <:ألة دون -الة والمهد والمهاد المكان الممهد الموطاً لقوله تعالى جعل لكم الارض
فراشا.اى ب..طها لكم تستقرون :فها وبالفارسة ساخت براق ثما زمينرا بساطى كسترده
تاقراركاه ثما باد » وفى بحر العلوم جعل الارض مك:ا لكم نقءدون عام وتنامون
| وامقليؤن )كا تنالب أحدك على فراشه ومهاده  #و<ءل ل فها سلا » تسلكونا |
فى ارم لاهور الدين والدنما جع سديل وهو هنالطرق ماهو هعّاد السلوك وقالالراعف

السدلى الطريق الذى فه سورلة #١لعلكم نمتدون « اىلكى متدوا لشلوكها الى مقاصدك .

يعنى بسوى بلاد وديارىكه خواهيد ٠ او بالتفكر فبا الى التوحيد الذى هوالمقصدالاءلى |
| © ولذىزل عنالماء ماء در » عةدار ووزن ي'نتافععباد واليلاد ولايضرهم وبالفارسية |
إن بادازة حاجت
َ

ومصاح<ت إعنى نه بسيار غرق شدن باغد <دون طوفان ونه اندكلكه |

( دوحالبيان  " - 7ثامن )
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ينتهوا يغفرلهم ماقد سلف ٠ جون بادشمن بدكردار جنبنى جهكومكه دوست تكوكار
راجوتى ٠ دوستا ثرا كاكنى محروم »٠ نوكه بادشمنان نظردارى  8وك ارسالنا مننى
فىالاولين »كخبرية فىموضع النصب على »#مفءول مقدم لارسلنا ومن نىتميزوفىالاولين
متعلق بارسلنا اوبمحذوف جرور على انه صنة لنىوالمنى كثيرا املانندياء ارسلثا فىالاتم
الاولين والفرون المياضة

ومايأبقنمن ى الاكنوا ه ناشبرنون « ضميز يأنهم الى

الاولين و هو حكاية حال ماضرة مستدرة لان ما اما تدخل على مضارع فى معنى الال
انو | على ذلك والمعنى بالفارسة
كى
اوعلى ماض قريب منها ا

وسايد بايشان هيح يغ هبرى

مكر افسوس .أردند برو ٠ يعنى ان عادة الام معالانباء الذين بدعونمم الى الدين اللق
عو التكذيب و الاستهزاء فلاشنى لك ان نتأذى من قومك يسبب تكذيهم و استهزائهم
لان المصيبة اذا مت خفت  فأهلكنا اشد منهم » اى هن هؤلاء القوم المسرفين وهم
قريش  إطشا » ييز وهوالظاهى أو حال من فاعل اهلكنا اى باطشين قال الراغب
النلطش ساول الثى” بصولة والاخذ بشدة ٠ يعنى اقرباى ايشائرا اهلاك كردم وإشداث

وشوكت ايشان مارا عاجز نداشت » فهو وعدله عنهالسلام و وعيدلهم عثل ماجرى على
الاولين و وصفهم لمي البطش لاثيات حكءهم لهؤلاء يطريق الاواوية  ومضى مثل
الاولين » اى ساف فالقرءان غير .مرة ذكر قصتهم التى حقها ان تسير مسيرالمثل وهم

قوم نوح وعاد وتمود وغيرهم ونىالابة اشارة الىكال ظلومية نفس الانسان وجهوليته
وكال حل اللهوكرمه وفضل ربويته بانهم وان بالغو فىاظهار اوصافهم الذميمة واخلائهم

اللثبمة بالاستهزاء معالاءاء و المرسلين والاستخفاف بهم الى ان كذبوهم و سعوا فىقتاهم
من اهل الاولين والا خرين وكذلك يذءلون اهل كل زمان مع ورثئة الانباء هنالعلماء
المتقين والمشاعخ السالكين الناصحين لهم و الداعين الىالله والهادين لهم فالله آءالى لمشطع
ونزل علوم اللكعت وبدعوهم الى
عنهم ماحم تضله و كرمة وكان سعث الهم الاساء ي

جنابهوينم عايهمبعفوهوبغفرانه ومنغايةافضاله واحساته تأدسا وترهسا بعناده اهلك بعض
المتدردين اهادينف الباطل ليعتير المتأخرون هنالمتقدمين ٠ <وبر كثته مختى در اقتد يدسند »٠
از ويك محتان كيريد ندد » قال فكىدف الاسرار تمجتكاز يست و ىا كه حديث دوستان
در كيريداستان سك نكان دران مونددد وهرطا  5لطافق تزاف عمايد قهرى وسباسى در

برابران مهد هركاكهحةّىاست محازى الله نا برروى حقيقت عرد افشاند وهرحمق

تلبق انون ويشناراة لجخاايتجواائيت لكذال[اكم الغلنى] إببلك متبللل .نجهاابااؤرفاءةةالبها
سلطان علم برى اوزد عكرارك ةتويسةسك زرك ادن ,اواك إناياتو ع ؤس لطايق اسازعلق
بسىبرد

دلوسق
ولعدد ه

هزار دمن افريده لعادد اسايق هزار زنديق اناد هركا

مسجد است كلسانى در برابر او سا كرده ها ضومعة كر اناق شع طاساق زئارى

وكا (قزادئ :اتتكارئا/ن نكا تايقافتا 1دى زرك وقسق .جقدلىا .هركك رطنادق7فاسؤوز»
جور دشمن عي ككيد اكرزنكمكنا طالب دوست ٠ كنج ومار وكل وؤخار وعم وشادئ

حييد

ع١ #ه“ #ه

.

0000000200
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الوذ كرالله تعالى فهو علاج القلوب المريضة لاناعظم الامراض القلبية هواسيان اللهتعالى
قال نسوا الله فنسهم والاشتكت انهعلاج اص لضده وهو ذ كرالله © قال فاذكرونى

اذكرك وات اينة مقافت

يا رى اينةنوتيره جراست ٠ صيقلى دارى صيقلى

ميزن ٠ ناكهابينه.ات شود روشن ٠ صيقل أن | كرنة أكاء ٠ نيسست جزلا اله إلاالله
اففتضرب عنكم الذكر » سد مابين علو شأن الفرءان العظم وحتق انانزاله عللفتىهم
أنضرب
يعقلوه ويؤمنوابه ويعملوا .موجبهعةب ذلك بانكار ان يكونالامص مخلافه فقيل ق
عنكم الذكر والفاء لاعطف عتلىحذوف بشَتضيه المقام والمعنى نأمملكم فتحى الفرءانعنكم
ونبعده ونترك الام والهى والوعد والوعيد از هن قولهم ضرب الغرائب عن الحوض

استعارة تكثيلية شهحال الذ كر و يته ال غاىنب الابل وذودها ماستعمل ما كانهمستعملا
فىتلك القصةههذا والمرادبالغر اُبالبعرانالاحانبوالابلاذاوردت الماءودخلت ينها ناقةغسة

من غيرها ذيدت وطردت عالنلوض وففهاشمار باقتضاء المتكمة توجهالذذكر الهم بملازمتة

لكهام*نه ينهاقت علمهم ص9فحا  4الصفح الاعمراض يقال صفح كنع عاض بولكاعن
صكفاحه
عفا والسائل ر“ده

وسحى العذو صفحالانه اعراض عن الانتقام منصفحة الوجه

لان من اعرض عنك فقّد اعطاك صفحة وجهه والمعنى اعراضا عنكم على انه مفعول له
للمذكور اوصافحين على انه حال اومصدر من غير لفظه فان نحية الذكر عنهم اعراض

« انكتم قوما مسرفين  #السرف جاوز الحد فىكل فعل بفمله الاان اىلان كثتم
فاسراف فالمعاصى مصرين عليهعنىهءنىان حالكم واناقاضى تخليتكم وشأ نكم
منهمكين ال
حتى وتوا علىالكفر والضلالة وتيقوا فىالءذاب الالد لكنا لسعة رحمتنا لانفمل ذلك
تل اتاديكم االلىاق باوساك.الرسواله”الالخين زوامزال الكنتاق ,اميق ا/'٠ذاوتنيانككقته»هبشبت
خارنك لكالوقن تالرجلا واهم ردكه دانسستهابمكه زوذةنلكايسة قوط كانذوا كروتن

و باحكام ان عمل كتتد ٠ واعا رتفع القرءان فاخىرالزمان قالقنادة والله لوكان هذا

القرءان رفع حين رده اوائل هذمالامة لهللكو اولكن عادب_ائد ورحته فكرره علهم
كسكه
در صدد أن امت ريالءزت قرآن از زمين
عشرين سنة اوماشاءالله كفتا وا
ر١
بر داشق يكفر كفران ودد ايشان خلق همه هلاك كردندى ويككس  ماندى لكن حق
تاك !كار كرا تمكان شكررقتة بفْصّل ورحمت خودنكريست ممحنان قران روز

بروز فعرستاد ماعى ببست سال يازياده ناكار دين هام كشف واسلام قوى شد »٠وفيه

اشارة الى ان من لشمطع الوم خطابه من ادى فىعصانه واسرف فى 1كثرشانه كف
يمنع غدا لطائف غفرانه وكراثم ا<سانه يمن لمبقصر فىامانه ولم يدخل خالل فى عرفانه

وان تلطخ بعصيانه ٠ دارم ازلطف ازل جنت فردوس طمع ٠ كرجه درباق” ميخسانه
فراوان كردم ٠ ببر طريّت دره:اجات <ويش كفتهالهى توانىكه از بنده ناسزائى بنى
وبعقوبت لشتالى ازبنده وكفوتج

و عدوا هيت ةاذو بازتكزى ثوواعبذو ,روى عيضه

ميكنى وسغام وخطاب خود اوراباز خوانى وا كربازابد وعدهُ مغفرت ميدضىكه ان
مه
..
بي
ب
.
*٠بعههككك
سد
س
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أتزلناء بغير لغة العرب مافهمتموه فقوله انا جعلناء قرءا ن عامربيا جواب للقسم لكن لاعلىان

مرجع النأ كيد جءله كذلك كا قل بل ماهو غابته العترىب عنها قوله تعالى لعلكم تعقاون

فانهالمتاخجة للتأ كيد ..لكونها منبئة عفىالاعتناء بأمصهم واهام النعمةعلمهم وازاحة اعذارهم
كذا افلارشاد وقال بعضهم أقام بالقرءان على اله جءله قرءآنا عربيا فالقسم والمقسم عليه
هن بدائعالاقسام لكونهما من واخدفالمقسم  :ذات القرءانالعظم والمقسم عليهوصفه وهو

جعءله قرءأ ن عاربيا فتغايرا فكأنه قبل والقرآن المبين انه لبس بمجرد كلام مفترى علىالله
وأساطير بلهو الذى تولينا انزالهعلى لاغلةعرب فهذا هوالمراد يكونه جوابا لاتحرد
كونه عرسا اذ لايشك فيه وابما جعله مقسماءه اشارة الى انه لبس عنده ثى” اعظم قدرا وأدفع

منزلة منه حتى بقسم به فان الحب لايؤثر على حبوبه شيافاقدم » ليكون قسمه فىغاية الوكادة
وكذا لااهم مونصفه فيقسم عليه ه وهانه  6اى ذاللككتاب 8
افلىاكمتاب » اى
فىاللوح المحفوظ فانه اصل الكتاب اى جذس الكت المماوية فان مها نثتّة فيه

على ماهى عليه عانلادنبياء ومأخوذة مستس<ه منه قال الراغب قوله فىااملكتاب اى
افلىلوح المحفوظ وذلك لكون كل منسوبا اليه ومتولدا فيه والكتاب اسم للصحيفة مع
المكتوب فها ل©دينا © اى عندنا « اعلى ا©دلفي
قعدر ينالكتب شريف  «8حكم »
ذو حكمة بالفة اومحكم لانتطرق اليه نسخ بكتاب اخر ولا نبديل وها اىعلى وحكمخبر ان
لكم انه قلى بعد بان اتصافه بماذكر املنوصفينالجللين هذا فىام
لان ومابينهما سان لاحل
الكنتابالذىئهو اشر فمكان واعنء لدبنا والماة استئناى لاحل لها املناعراب وهذا كافال
فا
يىلح
دلال
اين
نبره بدت عندالله فىالاوح المحفوظ بهذه الصفة » واعام ان الاوحالمحفوظ خلقه
اللهتعالى منددة بسضاء دفتاه منباقوتة حامءرقلمه نوروكتابه نورعسضءكابينالسماء والارض

منظراللةتعالى فيهكل بوم ثلاماثة وستين أظرة ماق بكل نظرة وى وعيت ويعز وبذل
و شعل مايشاء وف البراناخرف القرءان فىالاوح المحفوظ كل حرف دمهاشدرحيل قافوان

نحت كل حرف مدا لاحيط مها الاالله تعالى ولذالم بهم لفظ مُقَام الفظهولاحرفمقامحرفه

فهومعجزمنحدث اللفظ والمعنى ولماكان القلبالانساتى هوالاوح التي المعنوى نزلعلىقلبه
عليهالسلام القرءان واستقرفيه الىالابد دنا واخرة وكذا نزل هن حث المءنى على قلوب
وإوابدة عليهالسلام كم أخير عنه انويزيد قدس سيره وم ان اتللعهالى سنظر كل نوم فىاللوح

امحفوظ ثلاعائة وستين نظرة كذلك بنظر فاوح القلب ذلكالعدد فب.حو مايشاء وشت
والمراد باليوم هواليوم الآ نىالممنبسط عندالله الىالف سة واشيرالها بعدد ايام السنة فافهم
جدافان كان القاب لحاولله تعالى ونب للعيد ابنحو عنه ثار الغير ويزينه مايليق بهفاءه
على الالوق "والنكرعطن]! التكنناا أذدكان فين اذك القنبىةا تارك طم تضم
بعزيين ظاهيء بالاراس |امتير عند الناس واذا كان مله الى لحة واللقيقة والحق يشتغل بنزيين

| باطنه يما يعتبر عندالله ولايلتفت الىظاهيه بل يكدنى عماحفظه مناطر اولبرداى شى” كان
كعتان الله لفاىبلى والمار نوسلك الىمقام لاحراد لاركل مايؤدى
وقال باعلصكباد ت
م

ا
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سور زخرف

لسماللاهلرحمن الرحم

لققير امدماللةالقدير حماشارة
حم يه اىالقرءان مسمى م اوهذهالسورة فسماةبه ه بدوال
الىالاسمين الللين من اممائنه تعالى وها انان واانان فالمذان هوالذى شل على ءناعيض

عنه وفالقاموس انان كشداد انم لله تعالى ومعناه الرحم انتهى والمدان هو الذى سدا |

بالنوال_قبل:السؤال كا قال فاىلقاموس المنان من اسماءالله تالى المعطى ابتداء انتهى وقد

جعل فىداخل! لكعة ثلاث اسطوانات الاولى اسطوانة انان والثانية اسطوانة المنان وااثالثة

اسطوانة الديان واما اضيفت الىالله تعالى تعظها كا قبل بيتالله وناقةالله فاشار هذه الاسماء

الثلائه حيثجعلت فىادالخكلعة المشاز ها الىالذات الاحدية الىان مةتضىالذاتهوالرحمة
والعطاء فالدثيا والحسازاة والمكافاة فالآ خرة وبرحته انزل القرءان كا قال مةسها به
والكتاب  #الجر على انه مقسم به اما ابتداء اعوطف على حم عكلوىندهيمرجرورا
باضمار باء القسم على ان مدارالعطف المغايرة فىالعنوان ومناط تكرير القسم الممالغة فىتأكيد

مضمون املة القسمية ف المبين ا>ىالبين لمن أنزل علبهم لكو بلفتهم وعلى اسالهمفيكون
من أبان بمعنى بان اى ظهر اوالمبين اطريق الهدى من طرق الضلالة الموضح لكل مايحتناج

اليه فىابواب الديانة فيكون من ابان يمنى اظهر وأؤضح وقال سول بين فيهالهدى منالضلالة

والخير من الشمر وبين سعادة السعداء وشقاوة الاشقياء وقال بعضهم المراد بالكتاب الخط

والكتابة بعال كتبه كتياوكتابا خطه اقسم به تعظها لاءمته فيه اذ فيهكثرة المنافع فان العلوم
انما تكاملت بسبب الخط فالمتقدم اذا استنبط علما.وأ نيته ىكتساب.وجاء المتأخر وزاد عليه
تكائرت باهلفوا يده ول الفقير لغل الدب فىحمل الآيهعلى هذا المعنى الغيرالظاهى لزوم
عليهعلىتعد رحماها على القرءان ولس بذلك كااينااتجىفعللوناء دا
اتحادالمقسم ب وهالمةسم
عا »ه ان قلت هذا يدل على انالقرءان مجءول والمول تخلوق وقد قال عليه السلام |
القرءان كلامالله غير مخلوق قلت المراد بالجعل هنا تصبير الثى' على حالة دون <الة فالمعنى |

انا صيرنا ذلك الكتاب قرء ن عاربنا باتزاله بلغة العرب ولسانها ولمنصيره اتحميا باتزاله بلغة
العجم كموعنه كلامنا وصفتنا قاهمة بذائنا عمربة كعسنوة العربية مئزهة عنّا وعن توابعها
هو اعلكم تعقلون يهكلةلعل مسستعارة لمءنىكىوهوالتعليل وسبية مقبالها لما بعدها لكون
حقيقة الترجى والتوقع #ننعة فىحقه تهالى لكونها مختصة يمن لايعلم عواقب الامور وحاصل |
معناها الدلالة على انالملابسة بالاول لاجل ارادة الثالى من شه الارادة بالترجى فقوله لعلكم

تعقلون فىموضع النصب علىالمفءول له ولفاعلله تعالى وان كان لايعلل بالغرض لكن فيه

مصلحة جليلة وعاقبة حميدة فهىكلةعلة عقلا وكلة مصاحة شرطا مع ان منعالتعليل بااخرض

العاد الىالعباد يعيد عن الصواب جدالخالفته كثيرامنالتصوص والمءؤ ,لكى فهمواالقزءان
العرنى ونحبطوا يما فيه منالنظم الرائق وامءنى القائق وتقفوا على متضامنه هن الشواهد
اللناطقة يخروجه عن طوق البششر وتعرفوا حقاللعمة فىذلك وتنقطع اعذارك بالكلية اذ لو

عم عم ود

الجزءالخامس والعشرون

وهو ضعيف ايضا لانه عليهالسلام ليادرى بعد الوحى ايضًا حميع من يؤمن ومن يصر الى
آاخلرءمر © ولكن جءلناءه  6اىالزوح الذى اوحينا اليك والجعل يمنىالتصيير لابمعنى
ْالخلق وحتبقته اتزلناء 

نورا نهدى بهمن ذشاء  6هدابته بالتوفيق لاقبول والنظر فيه

ف «نعبادنا 6ه وهوالذى ياصخرتفياره نحو الاهتداء بهاهونك لمّدى 69تقرير لهدابته

|
١
|
|

تعالى وبيان لكيفيتّا ومفعول لهدى محذوف ثقة بغايةالظهور أى وانك لنهدى هاذلانور
وترشد مننشاء هدايته ف الوصراط مستقم يه هوالاسلام وسائرالشرائُع والاحكاموالضراط
فراطالل  #بدل
هنالسدلل ما لاالتواء فيه اى لااعوجاج بل يكون على سبيل القصد ص
منالاول  الذىله مافىالسموات ومافىالارض يه خلقا وملكا واضافة الصراط الىالاسم
الجليل ووصفه بالذى ا اتفخم أشنه وتقرير استقامته وتأ كد وجوب سلوكه فكأنون
جميع مافهما منالموجودات تلعهالى خلقا وملكا وتصرفا ما بوجب ذلك اتم ايهاب ٠ قال
لعضوم دعونا أقواما فىالازل فأحانوا فأنت هدعوم اليئا وندلهم علا وانما كان عليه لسلام

هاديا لانه نكوارلقرءان ولناسة توره مع نور الايمان والقرءان قل كن خلقه القرءان ٠

موارلت شدء دا ٠  #أ8لا © كلةبذ
اى نور الهىزجبين توهويدا ٠ اسزرل احزن
لتبصرة اوننسه لححة وبالفارسية بدانيدكه هفالىالله  #لاالى غيره  9تصير الامور  6#اى
امور مافهما قاطبة بارتفاع الوسائط والتءلقاتيعنى يومالقيامة فيحملتصير على معنىالاستقبال
ففيه منالوعد للمهتدين الىالصراط المستقهم والوعيد للضالينعنه مالانى وقال فىبحرالعلوم

الىالله تصير امور الخلائق كلها فىالدنيا والآخرة فلآ يديرها الا هو حدث لا بخرج امس
املنامور تمضنابه وتقّديره ونزدحققان باز كشت همه امور درهمه اوقات واحوال حضرت
اوست وبارشاع حب ووسائط مشاهدةٌ ابن معنىدست دهد ٠ صورت رت حب وحدتست»

غبت هامانع نور حضورء ديدهُ دل بكاشزاوسين ٠ سير الىالله تصير الامور » وذلك لانالله
مدا  5وض جءه ومصيره اما بالفناء الاختيارى او بالفناء الاضطرارى يكبار حسن لصرى
ده را دد كورمهادبد وخاك راست] واديد حسن زان غلك
رحمهالله محنازة رفت حون ص

تك
لست وحندان ونان

سالك كليو سد سن ك

عفرلت
شاي ميان ايلا س

هلقبرمئزل همننازل الاخرة جمهى
دنا نكرى كورست واول اخرت نكرى كورست ك ا

عزنت ماله احرش [يسيت يعو كوروجوت بم «وسيف از  007اندت تمن رق
حؤنباول أخرش اينست اى اهل غذاتكاراول وآخر بساذيد٠شب كرا لاسن تي
حو روز٠.ازعا جراغ حملإرفروزهطيران <وردشغد  : 5عى.نشائدد ٠ كبىبرد خرمنكه
ْ مح إفعاند لمعيل

الي

فق

ل

فليبقالاقوله تعالى ألاالىاللهتصير

| الامور وضرق مصحف فاعجن كل نثى” الا.ذلك كنذا فىعينالمعانى السحاوندى
مت سودة الشودى فاىوآخر شهر ربيعالآخر المنتظم فىثمور سا ثلاث عشيرة مائة

| وألف سورة الزخرف توسمعانون آية مكية .

1
سم الله

ع 5اعم فود

ومسصسييب

سورءٌ شورى

ب وص جب مس

اوكا اوحينا الوسائر رسلنا  اوحينا اليك روحا هنامنا  #هوالقرءان الذى هو لاقاون

عنزلةالروح للابدان حيث بحها حياة طيبة اى بمحصل لها به ماهو ماثللحياة اوهلوعلم

النافعالزيل لاجهل الذى هكولموت وقال الراغب سمى القرءان روحا لكونه سبا الحاة
الاخروية الموصوفة فى قوله وانالدار الآخرة لهى الحبوان ومعنى من امنا بالفارسية

غرهان مااو ٠ روحا ناشنًا ومبتدأ من أمنا وقد سبقفاىلحممؤمن وقبل هحوبرا بل
وهعنى امحانه اليه عليه السلام ارساله اليه بالوجى فان قكلتيف عاالمرسول عليهالسلام
فى اول الام انالذى ليله جبرا ثيل وان الذى سمعه كلاءالله تعالى قلت خلقالل تعالى
له علما ضرور يعاام به ذلك والعلم الكمرورى «وجب الايمان الحقتى وبدولد من ذلك
البقين والخشية فان الخشية على قدر المءرفة  8ما كنت أندرى  #قابللوحى فى اربعين سنة

والمراد وحىالا.وة 8ا#لمكاتاب » اى اى شى” هو يدنى جون قران منزل نود ندانسق

آائرا ٠ واانى «علق للفعل عنالعمل وبمءاده ساد مالسمدفءولين ومحل مكانت ال حال
هنكاف اليك م فى تفسير الكواشى  8ولا الايمان  6اى الارمان ,سَفاصيل ما فىتضاعيف

الكتان يمانلامور آلق الآ'جتدى :الها العقول االلاأمان ما يستقل دنه العقّل والنظر فان
درانته عليه السلام له ما لاريب فيه قطعا فان اهل الوصول اجتمءوا على انالرسل علهم

السلام كانوا مؤمنين قابللوحى معصومين هالنكبائر ومن الصغائر الموجة لفرةا
عنهم ا
قللبعثة وبعدها قضلا عن الكفر وهو صاد هن قال لاإءعرف القرءان قلالوجى

ولا شرائع الامان ومعالله ومى ايمان م قال تعالى وماكانالله ليضيع ايمانكم اىصلاتكم
سماها اانا لانها من شءب الاءان وبدل عليه انه عليه السلام قيل له هل ع.دت وثناقط

قال لاقل هل شربت حمرا قط قال لا ومازلت اعرف انالذن هم عليه كفر وما كنت
ادرى مالاكتاب ولا الايمان االىايمان الشمرعى المتعلق بتفاصيل الاحكام ولذلك انزل
فى الكتاب مكانت تدرى ما الكتاب ولا الابمان قال ابن قتبة لتمزل العرب
| على شايا مدنءناسمءيلل مناليج والختان والتكاح واشاع الطلاق والغسل من الحنابة ونخرم

ذوات الام بالقرابة والمصاهرة وكان رسولالله صبىالله عليهوسلمعلى كماانوا عليه فىمثئل
هذالشمراع وكان بوحد وس
تغض
وا
الل
لاءزى

وبحج ويعتمر وشع شريعةابراهمعليهالسلام

وبتعبد هاحجتاءه الوحى وجاءنه الرسالة فقول اليضاوى وتهو دلل على انه لميكن متعدا
قبلالنبوة بشرع ممنوع فان عدم الدراية لالمزمه عدمالتعيد بللزمه سقوط الاثم اينكن
تقصير فالحق أزالمراد هوالايمان بمالاطريق اليه الاالسمع وقال بعضهم هذا تخصيص بالوقت
يءنىكان هذا قابللءلوغ حين كان طفلا وفالمهد ما كان يعرف الاعان وهو ضعنف لاله

عليهالسلام أفضل هن حى وعيسىعلهماالسلام وقد ااوتلىكحلكم والعلر صبياوقالبعضهم
هو منبابٍ <ذفالمضاف اى ولا اهلالاءان يعنى هنالذى يؤهمن ومنالذى لايؤمن قبلان

ظهر اءان هانمن وكفر من كفر كاقال ابنالفضل اهله لانه ظنان اباطالب يهن كاقال
عل.هالسلام اردنا اسلام الى طالب وارادالله اسلام العياس فكان ما ارادالله دون مارادنا

الجزهالخامس والعشرون

ع 8عم د

وتلت هذهالآ بةوماكان لبشر ال فاشارت الى مانية الخجاب وسسره أناللهتعالى قال وما

ددنيا
كان لبشر فعبر بمئوان البشرية وليس من حالدبشر أن يرى ريه عيانا وهو فى ال
باق على بشربته او يكلمهالله كفاحا قال حضرة الش خ لكابر قدس سيره الاطهر فىتلقبيح

الاذهان تكلمالله البشر فى ثلاث مراتب  5قال س.حانه وما كان ابششر ا فالكل وحى
ولكن بعضه بولااسطة عندخروجه عانلحبدشرية الا انلك ان كنت اانلتسامع لم

تحصل على هاذلهمشاهدة الذانية حتى تكون أنت المسمع فشاهدة الذات لالم معالمناجاة
وبعضه تواسطة عندالرجوع الى الشمرية ولاتزال هكذا د فى عن نفس السماع وسق
مشاهدا للحق لتسمع نفسه ننفسه فانه من حقق بالاشاق حق لسمع و تفقوا ثما جعلكم

مستخلفين فيه سمع قوله واتخذه وككلا انتهى قال الشيخ روز مان البقلى فى عسائس
السان كانت لى واقعة فى اسّداء الامص وذلك الى شاهدت الحق بالمق وكاشف لى مشاهدة

ماله وخاطبنى من حالدارواح لا منحيث الاشاح فغلب على سكر ذلك وأفشيت حالى
لمان اللتكك مرحنن" ؤالسذدمو أغل العرولأناايك كينت تلزن وان اساريلاه
وتعالى أخبرنا بأنهلممخاطب احدا هنالانبياء والرسل الا هن وراء اب  5قال وماكان
شر ال فقلت صدقالله هذا اكذاانوا فى اب البشرية فاذا خرجوا بشرط الارواح الى

عااللقميب ورأوا الملكوت ألبسهماللهأثوار قربه ول عبوهم ينور ذاه وألبس اسماعهم
قوة من قوى الربوبية وكشف لهم اسلرغيرة واب المملكة وخاطهم كفاحا وعيانا
ولنبينا صبىالله تعالى عله وسلم أخص خاصة اذهو مصطق فالازل بالمعارج والمشاهدة فاذا
خاا '+منكل !الوتجواه' صتكد “الى المللكوت7ورائ اطق نوز
صاز #نندمة :ووككه "وان “و

المبروت وسمع خطابه بلا واسطة ورأى الحق بلاحجاب اذا لحجاب وصف الخلوقين والحق
(حى ) اانلامام جءفر الصادق رضوالله عنه قال له شخص
مزه عن ان مححه شى' و

أرف دى فقال أولمتسمم االنله تعالى ول لمومى لن ثرانى مع انه نىعظم قال ان من
سنول رأى قلى رنىومنهم مشَنول لأعابد ربا لمأره فلما ليمسك
هذه الملةالا حمدية م
عن مسألته اص جعفر بان يلتى ذلك الشخص فيالدجلة ففعلوا فقال ياابن رسولالله الغياث
ال الضادق دياماءاعملة حتى فعل ذلك ممرارا إءنى استغاث بالصادق فلما انقطع رجاه

نعالخلق قال الهى الغناث ه ادق كفت باوريدش يركرفتئد ونَاوؤرديد واقكه:مانده
بوداز كوش وى اوريختند حون باخود امذ كفت نان حق راديدى كفت ياخبال اغبارى

نة
زدم
ور ش
رضّط
مانده دست در غير زدم اب ع نود جون بناه بكلى وى اوردم وه
دردل مخ كناد شد ويدانئحا 0

ا نجه ى جسم ديدم ونا اضطرار نود ان رود

سادق كانت  8صادق را عى خوائد مىصديق سودى 00

ان كوحة روزنه راه ذكاء

داركه جهان خدا بندا فروست فقدعلمت هنهذا التقربران الآيةدل عجلوىاز الرؤية
لاعلى امتناعها واتما دل علىالامتناع حال البشرية وشّاتها وجود

عين عبار لله 510

ديدار٠ . غبار مانع ديدار ميشود هدشار 49وكذلك » اى مثل ذلك الاحاء اديع
اوم
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 +مم وود

اذالنى عليهالسلام سمع كلامالله هن وراء هذين الحجابين ازالله تعالى كله ويينهما اللقيقة |
فحقيقة كا انالمرءاة لتببسحجاب لاناظر وكذاالقناع |
الجامعةا لبزرخية وليسذلك بمححاب ال
بالنسبة الىالعروسفافهم جدا © او يرسل رسولا  #اىملكا منالملائكة اماجيريل اوغيره |

قال ابن عبان دضوالله علهما ليمر جبراثيل الا ادبعة املاننببياء موسى وعيسى وذ كريا |
وممد عليهالسلام قال وعين المعانى عسى انهاراد برؤيته كاهو والا فهو ميراار حى انتيمى
ف فيوحى  #ذلك الرسول الىالمرسل اليه الذى هوالرسول البشرى  8باذنه  #اى بامسء
اء علمومالسلام
تعالىو سيره ههمايشاءيه ان«وحه الله وهذا هوالذ ى جرى بيه تعالى ونبيدناملا

ففعامة الاوقات منالكلام فيكون اشارة االلىتكام بواسطة الملك (روى) انالنبى عليهالسلام
قال هنالانسياء من إسمع الصوت فكون بذلك نديا ومنهم هن بنفث فىاذله وقلبه فيكون |
ذلك سيا وان جنا نيلابأ كلمن

كام اخدم صاحبه وعن عائشة رذوالله عها |

انالحارث بن هشام رالذله عنه سأل رسولالله صلٍالله عليهول كنف نكالو فال
احانا ياس مدل صلواإة الارس وهو اشده على فيقصم عنى وقد وعيت عنه ماقال واحانا

عثل الملك رجلا فيكلمنى فأعى مشاول قالت عائشة ولقد رابته ينزل عليه الوحى فىالموم

الشديد البرد ففصم عنه وان جبينه ليتفصد عمرقا والتفصد والانفصاد فرود وبدن ا
8ه

على  6متعال عن صفاتالخلوقين لايأنى جريان المفاوضة بينه تعالى وينهم الا بأحد الوجوه |
المذكورة  8حكم د يحرى افماله على سنن الحكدة فكلم نارة بواسطة واخرى بدونها /
وك
اما الهاما اوخطابا وفىالتاويلات اانحمية يشير الى انالشر مه
بان
دما
يا

بصفات الشرية

موصوفا بأوصافالخلقرة الظلمائة الانسانة لايكونستعدا ان يكلمه الله الابالوحى اوبالالهام
فىالنوم واليقظة او من وراء ساب بالكلام الصررح او برسل رسولا منالملائكة فيوحى

باذنه مايشاء انه على بعلو القدم ل#انسه

مهوبته فاذا افئنت الشيرية 7

محدث  3فم ساعد اللشير بافناء انا بنته

المحب وددات 0

ألكينوانة الحق حو به إسمع وبه

صر وبه ينطق فتكلمهاللهآءالى شفاها وبه يسمعالعبد كلامه كفاحاكا كان حالالىصل الله
تعاليعليه وسام فىسر فاوحى الى عند إمااوجن ادنيئ بم مضطق [ا2لله تعالى عليه و-لم
شب معراج از حق سخن شنذيدبى واسطه ٠ وكان امنالرسول مما شافهه بهالحق تء-الى من

غير ابٍك
وذا قوله هوالذى يعصللىكم وملائكته ا وكذا بعض سورةاضحى وبعض
سودة المنشرح وازم ٠ن سكمالعامه مشافهة رؤبته بلاحماب وكذا حالالمؤمنين نومالقيامة
فانهم بروندمم كارو نالقمر لةالليدر ويسمءون كلامه بلا حاب فالوحى اذا قسمان مشافهة

وغير مشافهة وعليه محمل ماروى انالهود قالت لانبى صاللىه عليهوس ألا تنكلمالله وتنظر

اليه ان كنت ندا كلاه موسى ونظر اليه فانا نلؤنمن حتتغىءل ذلك فقال عليهالسلام |
لنظر مومىالىالله فتزات فأشار الى انالكلام خضل لؤنئ ولكن ومرزاء يان دون النطدر

وكذا للنى عليهالسلام مادام على حال البشرية وكذا ماروى عمانئشة رضىالله عنها انها

فته تعد اياى عرقيت مداهلشةءعلكداتعا لود

الجزءالخامس والعغثرون

24م د

علم #عءنله متصرفا وعيرمتصرففالمريد قدير على مايشاء ان عله متصرفااوغير متصرف

باشلوفلقيرهذا التفاوت بينهم امارا اجلعمهم الحكمة اخفاها اللّهتعالى واما الىاهالى زمانممفانهم
متقاؤتون اكعقاذً الام فاذا ايصلنكعاملءو نالمك موانذا لمياكلنفنىاس استءداد قال الحافظ)

كوه بسابكابدكه شود قابل فيضءورنه سهرنك كلى لول ومس جان شود #9وماكانلإشسر6
اى وماصح لفرد من افراد البشر ياحمد ف ياكنامهالله  64بوه منالوجوه ف الاوحنا #
اصل! لوح الاسارة السريعه و انما سمىالوجى وحيا لسرعته فانالوحى عينالفهم عينالافهام

اعليمنفهوم منهكابذوقه الهاللهام من الاولياء وقدعرف لعضهم الولهن  1نأنهماتقعبهالاشارة
القائمة ماقلاعمبازةفىغيرعارة وقالالراغبو شلاكللءةالالية التىتلقاالدىيائه واولانه وحى.
بولالفقير يع من اهنالوجىو الالهام واحد افلىْقيةةواتما اقلوحى فالىاندباءوالالهام فىالاوليا
تأدياماقبلدعوة الاساء وارشادالاواياء فاستعملوا الدعوة ىالاساء والارشادفىالاولماء بعاهما

أمس واحد فاوحى اما بالقاء فىالروع كا ذكر عليهاللام ان راولحقدس نفث فرىوعى واما
بالهام حو قوله و اوحنا الى ام مومى ان ازذء.هواما بتسخير “و قوله تعالى اووجى ريك
الوالنحل او بنام كفوله عليهالسلام انقطعالوحى وببتالمبشرات رؤياالمؤمن فهذءالانواعدل

| علمها قولالاوحيا فعناء الابانه بوحىاليه ويلهمه ويقذف فى قلبهكاإوحى الى امموسى والى
ابراهمفذح ولده والىداود !لز.ور فى صدرء قاله مجاهدوساًتىتحقيقابلآةان شاءاللهتعالى

© او من وراء محاب  بانيسمءه كلامه الذى محاقَه افىلعاضجرام منغير اسنير السامع
دن بكلمه فهو تكثيل له حال الالك الىتجبالذى يكلم بعءض خواصه هن وراءالحجاب يسمع
علاستتار بالحجابالذى هو من خواصالاجسام
دوته ولارى شخصهوالافالله تءالى منزه نا

فالحجاب برجع الىالمستمع لاالىالله االملتىتكلم وذلاك  5كرالله تهالىموسى فى طوىوالطور
و اذا كسلميىمالله لانهسمع صونا دالا على كلاالله منغير ان يكون ذلكالصوت مكتس.ا
لاحد هنالخلق بلتولىالله تمخليقه | كر اما لهوغيره إسمءون صونا مكتسا للء.اد فيقهمون

اءتفأىويلات وذهب ابواسن الاشعرى
كىهتنصاورب ذ!كر
كبلاهمالله هذامذهب اماما ال
|

الىان مودى

سمع كلاماللهدن

غير واسطة

صوت

او  83والى هذا

ذهب إن فورك هن

| الاشعرية قال فىكشف الاسرار كلهمومما اب من ناد ( وقالالكاثنى ) ياموسى سخن
اكتك واودر بس<اب ور بود در موضح أوردمكه خداى تعالى بأسغمير عليها لسلا سذن

كفت از وراى #ابين يعنى حضرت رسالت باه عليه لسلام وراى دو محاب بودكه سحن

ظخداى تعالى شنيد مخابى از زر سرخ وانى از صروا ريد سفيد مسيرءٌ ميان هردو حاب

| هفتاد سال راء بود ٠ اولفلقير هذا ءن غوامض العلوم فان “ينا عليهالسلام اعلى كعبامن

 ١موسوعليهاللام فا ممنى االله تعالى كلل هوسى من وراء جاب واحد وك ندينا ومرناء
مناب و#اب وللاعلمراد بالحدابين االيباقوتة حر اء الذى إلى
| *+ابين وان حصل فرق بي
حانب الخلق واب الدرة الء.ضاء الذى يلىعالمالامس وكلاها عبادة عنالروح الحمدى والقيقة
أ الاجدية والشازج

وت مسافة مابين الجابين #سبر  5سهان ألف ححاب بينالرن والعيد فى

ان
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ع مم عد

لت٠ستاصبى اللهعليه 26اذكازله هانلنين ثلاثة علىا لصحيح قاسم وعندالله واءراهم ومنالبنات
أ

ادبع زنب ورقة وام كلثوم و فاطمة رضى الله عبن وذال لعدهم معى روجهم

ان :لدعلاما

نمحاية غثلماما اقعللنة كرات توأمين© و حجعل من يشاء عقيما ز6ندفورازا بند٠ , |
سى فريزوجوان |
فلاتلد ولاتوادله كمنسى وعياحمىماالسلام فاهما ليس لهما اولاد اعما

كانيتزوجحين نزولهافخىرالزمان ويكون لهبنات واما بحى فقد تزوج ولكن قرلبكونه
عن عةفىشر لِعتهولعضهم يكنلهاولاد وان<صل له قربانالنساء واصل العقم اليس المانعهن |

قو لالاثروالعقم املننساء اللا شل ماءالفحل وف القامو سالعةم بالخم هرمة تفعفىالرحم ْ

فلا تقبلالولد ورجل عقيم لابولدله فالعقمكاقع صفة لامرأة هعصفةلارجل بانيكورفىمائه |
مامنعالعلوق من الاعذار وتغبيرالعاطف فالثالث لانهقسمالمشترك بانالتسمين وهوأىالمشترك

مامفهومالصف الوحدفالثااثجامعبي انالصنفينفيلضوذاكبراالوا ولربما متنواهوملالامرانه |
ه
قسم لكل هنالقسمين لاللمشترك سهما لانه حال تما فىالرابع مالنافصاح يعنى انه لاحاجة

اليه افلىرابع لافصاحه بانه قسم المشترك بايلانقسامالمتقدمة وهو هبةااولد ولايشتبه علىاحد ,
انالعقمشَابلها فلاحاجةالىالتنيه عذللىك  +انه  6تعالى وقعام 6دبيغ العلمبكل ثىئما كان |
ومايكون «قدير» بالليغقدرة علىكلمقدور فيفعل مافيه حكمة ومصلحة ( وقالالكاثنى) |
داناست بانحه مدىهد تواناست باجه مسازد دانانى اوازجهل مقدس و مبراست و توائانى

اواز جزمنزهو معراعلاو برطرف از شائية جهلفتورو قدرتش باكاز الايش نقصان |
وقصور  ٠وعلانالانساناها ان لايكونله ويلكدتاوزله ولد ذكر اواتى او ذكر واتى وقد

وقف سلاف ف الذرية جع الا
قسامفالمعنىانالله تعالى جعلا حوااللعباد فىحق الاولادتلفة على |
ماق

المشيثة فين فهب لبع
ض اما صئذا واحدا من ذكر اواات
ى واما صئقين وإعقم اخرين ا

فلا جب لهم ولدق
ط فالاولاد ذكورا وانانا من مواهبالله تعالى و عطااه ولذا سن بهبنشر |

بل
مولؤد اتميستبشتر» ويراء تعمةانعاللبهها عليهفقالحديث رعالولدمن رع الخنة وقالعليهااسلام ١

الولدقالدما نوروفالاً خرة سروروقدوردسوداء

ولود خير من حسناء 0

وذلك لانالتئاسل

ماهو بالولود و عرف 5ونها ولودا بالصحة والشابولابتق الولدالذى دولدعلى فراشهفان الله
تعالى بفضده باولمفياهةويكتب عليهمن الذنب بعدداانجوم والرمالوالاوراق وقبل معوالاءة أ

مب انيشاء انانا اىالدنياوم بن يشاء الذكور اىالآ خرةاوبزوجهم ذكراناو انانا اىالدنيا |
والاخرة وتمل هينشاء غقنما اى لادنما ولاعقى كذا فاىلكشافسرار وفيهاشارة الى |

| انوثةالدَنيا واذكورةالآاخرةقالامين خسنرو دهلوى »اهران مردار كنادءبزارىكامزور |
نكاتحدنه وشتكقمدتؤاست" م وق التأويلات التتكملة يشير الى ازلياولباية|٠
ااخق
||جوناعناو
منالمشابخ المستتكملين مب لبعضهم هنالمريدين الصادقين الانقاء الصلحاء وهم عثابةالاناث |
| لاتصرف لهمفىغيرهم ,بالتزوع والتسايك وب لعضهمهن المريدين الصدقينا ين الواصلين |

الكاءاين المستكملين الرجين وهم عثابةالذكور لاستعداد تصرفهم فىالطالبين وهب لعضهم ١
نثا ع عقيما لام يدل انه
| منالحذسين المذكورزالمتصر فينفىالغيروغيرالمتصر فينوعل باعض

الجزءا امس واامشرون

ع عم زد

(لالصائب ن)جام بت برست بودبه زخود برست ٠ درقيد خود مباش و يد فرءكباش
قا

ومنّاللهالعونللهملك السموات والارض ) اىمختص ه ملك العالم كله لابعّدر أينمل

احد سواء فلهالتصرف فه وقسمة النعمة والبلة علىأهله وليس عليهم الاالشكر فالنعمة
والصبر فى البلية والرضى والتسليم للاحكام الازليةو بالفارسية وخدايراست بإدشاقى آممانما
وزمينها  يخلق مايشاءه مايعامونه و مالايءامونه على اى صورة شاء طو تهبن يشاءانانا»
منالاولاد يءنىعى شد هىكراءى <واهد دختران ٠ فلا جعل معهن ذكورا يعنى بسران
مثل ماوهب لشعيب ولوط علهمااللام والهنة ان مجعل مانكك لغيرك يغيرعوض والوهابٍ
هوالله تعالى لانه يعطى كلا علىقدر اسة<قاقهولابريد عوضا والاناث ججعاى خلافالذكر

واملة بدل من يمخلق بدلالبعض .قدمالاناث لانها | كش لتكثيرالنل او لتطيبٍ قلوب
| ابائهناذفالتقديم تشسريف لهن و ايناس بوهلنذلك جعان من مواهباللةتعالىمع ذكراللام
الانتفاعية اولرعايةا لترتيبالواقع اولافىالهبة بنوع الانسان فانهتعالى وهب اولا دلمآزوجته
حواء علهماالسلان بأن ولدها.منه و خلقها من قصيراه وهى ااسلفالضلاع اواخرضلع
فكىالفبىالقاموس قال فىالكواشى ووز انهن قد من نوخا ان كان دهن

ونكرن

اماء الى ضعفهن لير حمن فبحسنالهن قال فالىشمرعة و شرحه وبزداد فرحا بالنات محخالفة

لاهلالجاهلة فانهمبكر هونا بحرث يدفنونما افلىتراب فحاىلحيام! وفىاديث من بركة

| المرأة تبكيرها بالبنات ايىكون اول ولدها بنتا ألمتسمع قوله تعالى يوب لمن يشاء اناثاالاية
حيثبدابالاناث وفىالحديث من ابتلىمن هذءالبنات بثى” فأحسنالبين اى بالنزو ع بالا كفاء
بت كن له سترا منالنار والنىعليهاللام سماهن المهزات المؤنسَاتاىالمهنا جهازهن
ن ما تفاؤلا وتمنا والمؤنسات لاالودين والازواج واقاعين ينا انتنااهات ان برزقى

 8بلا مؤونة فرزقنى الات وقاطدنتث الفديق .خطاباء لانت حي والدت اوناألناغون

لايك واقديث لاتكرهوا البنات فانىاوالينات ٠ه لشاولفقير معناه اكوننه عليهالسلام
ابالنات يك فىعدمكراهة البنات اذلاحتارالله لهالاماهو خيروهن رض بمااختارهلهتعرض
اتامل اللهو 5ترى قى هذا الزمان :م نالشخط علىالبنات اقتداء بأهل الجاهلة وكلاون
لهم أسوة <سنةة فىرسول الله لاحوا ماأحنه وكان لهم ذلك

الشف عظم  ,وهبت من

ياشلاءذكور ه ءنالاولاد يءنى يسران ٠ وكارك فوم اثاث كاوهب ابراهم عليهالسلام
من عير ان راق فذلك عت

ود اخشارها ٠ بانور
سق
يونت اعتراض ٠ بااختار ح

آقتابجهباشد شرارما ٠ والذكور جع ذكرضدالاتى عمفالذكور للمحافظة عنىالفواصل
اوبر لتأخير يءنى!نالله تعالى اخر الذكور معانيم احقاء بالتقدم وتدارك يزعم سعر يهم

ون
فلا
حالذ
خي ن
لاذفى!اتعريف العهدى تنومها وتشهيرا كانةقبل وب لمن إيشاءالفرسان إعملام

يبشمانء اناناوهبن إشاء'لذكور واموالهم لكم
عليكموف الحديث اونلاك:هة الللهكم ه
ان احتجم|ايهاهاو زوجهمذكراناوانانا يهماعننىزو
والذ"بست

د والمعنى شرن يوالع

ا

هاجت قرينكردن كافىناجالمصادر
بانبولد ل اهلذ كور والاناث مدل ماوهب

ع 8اخ د
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ل
ا(
قاها
ولاج
©ة *#اى أعمة منالمحة والننى والا” من فرح بها #بطر
خرودحم

الكاثنى ) خوش شوديدان وشادىكند ٠ اعلم ازنعمةالله وان كانت فىالدنا عظيمة الاانها |
بالنسبة المسعادات الا خرة كالقطرة بالنسبةالىالرحر فلذلك سمىالانعام مما اذاقةوبالفارسة
جشانيدن ٠ فالانسان اذاحصلله هذ! القدراطفير فالدنيا فرحبه ووقع و#الشحية والعكين |
وظن انه فازبكل المنى ودخل فىقصرالسءادات ولذا ضءفاعتقاده فى-عادات الآخرة والا |
لاختار الباقى على الفانى لان الفانىكالخزف ماعنه قللى والباق كالذهب مع انهكثير ٠ |
افتد هاى دوات ١كردر ؟.ندما ه از عمتباند رها ميكنيمما ف وان تصهم  64اىالانسان ١
لان المرادبه الجنس  8ديئة©:اى بلاء هن مرض وفقر وخوف مايسوء هم#عاقدمت |

مكفراهم بنعالله وعصيامم فها وذكر الايدىلانا كثر |
ابدهم  #يسببماتمات انفسهم ن
الاجمال تباشر بها لعل كلمل كالصادر بالايدى على طريق التغليب  8فاالانسان كفور #
قال الراغب كفر النعءة وكفر انها سترها باتردكاء شكرها وأعظم الكفر جحودهم |
الوحداسسة او الموة او الشريعة والكفران فجى<ود النعمة ١كثر استعمالا والكفر
فالدين اكثر والكفور فيما جميعا والمنى ذافالنانسان بلايلغكفر يأسى اللعمة |
بالكلية ويذكر البلة ويستعظمها ولانتأمل سدبها بل يزعم انها اصابته بغير اسستحقاق لها|
واسسناد هذه الخدلة الى الجنس مكعوما من خواص الحرمين لغابهم فما بين الافراد ١
يدنى انه حكم عاللىمنس حال اغلب افراده للملابسة على اللاز العقلى وتصديرالشرطة |
الاولى باذا امسعناد الاذاقة الى نون العظمة لاتنيه على ان ايصال النعمة محقق الوجود ١
كثيرالوقوع وانه مقتضى الذاتكا ان تصدير الثانية بان واسناد الاصابة االلىسيئة
وتعليلها باجمالهم للايذان بندرة وقوعها وانما عدزل عنالاننتظام فسلك الارادة بالذات

ووضع الظاهى موضع الضمير للتسجيل على ان هذا الحنس مسوم بكفران النم ٠ امام /
نومتضوز :ماتريدئى! رحمهالله .قرمودءكه كفرانمؤمن نس تكه ترك 'شكن كند قال عض
الكبار (ع ) ددسكر مدو حشمه ودرصير خاره احم٠ وعن على رضىالله عله اذاودلات

|

اليكماطراف النعمة قلاتنفروا اقصاها بقلة الشكر يعنى +مينشكر الام الحادلة لديه الوالة
اليه حرمالام الغائية منه القاصية عنه » جون الى وعم درجند ٠ خرد باشد <واقطة

ان يافتهفرومكزار ٠ كهزنايافته شوىمحروم  :وعنه رضىالله عنهايضاأقل |
شهوكمر٠
مو
ااتستعينو! بنعمه على معاصيه قال الأسن اذا استوى وماك فانت ناقص قبل
مايازمكملله نل
كيف ذاك قال انالله زادك فىدومك هذا نعما فعليك ان تزداد فسيُهكرا وقد مد الله عمر |
بعض الانسان وا كثر عليه فضله كتمرود وفرعون ولحو همانم انهم ل+يزدادواكل نوم |
الا كفرانا فعا ملهم الله بااعدل حتى هلكوا اقح الهلاك وفىالا يةاشارة الى ان من
خصوصة الانسان اذا وكله الله الى نفسه ان لايشكر على مافتح الله عليه منالمواهب الالهية

وفتوحات الغيب وانواع الكرامات التى تربى بها اطفال الطرقة ابزيده الله بنلظر
الى .نفسه بالعجب وبفشى سيره عاللىحاق ارأة وسمعة فيغلقالله انوابٍ الفتوحات بمدفتحها

الجرءالخامس والعشرون
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لزه

يشير وله استجبو الريكم للعوام الى الوفاء بعهده والقيام بحقه والرجوع عن مخالفته الى
موافقته وللخواص الى الاستسلام للاحكام الازاة والاعراض عنالدنيا وزيتها وشهواتما
احابة لقوله .تعالى واللهيدعوا الى دارال_لام ولانخص الأواص هانهل الة الى صدق

وصال
اولل
ووص
الطلببالاعىاض عنالدارين متوجها لحضرة الخلال لباذلوجود فىنيل ال
سا لقوله وداعرا الى الله باذيه والطريق الوم امن الاستحابة مفتوح وعن قربب سيغلق

الاب عاللىقلوب بغتة ويأخذ فلتة وذلك قوله تعالى منقبل انبأ تىال ونم ماقالالشاعس.

د
رمحعا
تتع من شم

ا بعد العشرة منعمار

اى استمتع بشمعار جدوى وردة .ناعمة صفراءطيبة الرانحة فانانعدمه اذا امسيناروجنا
منأرض تحد ومنابته فالاشارة الىشم عار الحقيقة فانه انما يكون مادام الروح الانساق
فتجىدالو جود الشهودى وحده فانانتقل منه الىحدالبرزخ بزوال شمساللياة والاثتهاء الى

ةعاشلعمر فبلماكن مه أصلا ٠ جون لى خبزان داهن فرصت مده ازدست ٠ باهست
اسلناك علمهمحفيظا  4تلوين للكلام وصرفله
بروبال ذعسالفمرى كن  9ذنأاعمرضوا ار
عخنطاب الناس بعداصيهم بالاستحابة وتوجهله الىالرسول عليهالسلام اىفان لميستحيبوا
واعضوا:حمايد عوهم اليه ذا ارسلناك رفسا وحاسيا علوم وحافظا لاعمالهم وبالفارسسة

نكهباىكه ازعمل بد ايشائرا نكاه دارى.وفيهتسلية لرسول الله صلىالله تعالى عليه وسام
 0انعليك الا اللاغ » اىمايجبعليك الا:تبليع الرسالة وقدفاتفلاياتك اع اضهم
وفالتاويلات النحمية فان أعرضواءءنالله بالاقال عاللىدارين ولميوا ها أرسلناك علهم

ملاىلتافالتداالرين لانالفظ ٠رشانى لامن شأنك فانى حفيظ فليس
حفيظا تحذظهم نا
عليك الاتبليغ الرساله تمنحن نعلم بما تعاملهم بالتوفيق اوبالخذلان ٠ قال الغزالى رحمدالله
فشىرح الاءماء الفيظ مالنعباد بمحنفظ جوارحه وقلله ويحفظ دينه من سطوة الغضب
|تنفته
وخلابة الشووة وخداع النفس و غرور الث-يطان فانة على شُفاجرف هار وقد ك

هذه المهلكات المفضية الى النار وقد عرف كلها من لسان الشارع صبىالله عليه وسسام
!

فلبسارع العبد الى دفع المو قات وجلب اانجبات باصسلاح النفس والتخاق بالاخلاق
ا فالنجن طاغية مؤديةالىالافلاس وا جد اليد لاد م القلس ما

وصام وذكاةوبأى قدشتم لبن لوفقون بذت! لك مال هذا ا هذا وضرب هذا
ننانه فان فننت حسنابه قبل ان شُمى اذ هن خطاياهم وظر<ت عليه
فيعطى هذا محس

أميطرح فالنار فلاشتى للعاقل ان يتى معالنفس فانه اذا تزل عليه العذاب عضاللنفس
لامحد ولياسّولاء ولانصينا ننصره ولاملحا بشراليه فهذه حال المعرضين واما حال اماقبلين

القابلين لابلاغ والارشاد فالله تعالى يحفظهم مماخا فونه بومالمعاد ٠ خجل ن
اكسكه رفت
وكأوو بعتن أكون رحات زدند وبارنساخت 88وانا اذا اذقنا الانسان منا» از نزديك
خود
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ع وعم ووه

بفسر بالازواج والا ولاد و بالسيد والاماء وبالاقارب وبالاسصحاب وبالهموع وف التأويلات

التجمية االخناسرين الذين خسسرواانفسهم بابطالاستعدادهم اذصرفوه فىطابالدنياوز خارفها
والالتذاذ مهاوخسروا اهاموم اذلمهوا انفسهمواهلم نارهول الاعان واداء الشسرا ثم ألا»

بدائيد ف انالظلمين  4اى المششراكيلنذن كان١و ففجهتم ثووات النفس جثنا فىالدنيا
#3فىعذاب مقيم« فىالا خرة الىالابد وبالفارسة درعذانى بسوسته انديعنى باقوب انقطاع ٠

اها كمنلعااممهم اوتصديق ٠ناللهلهم و©ماكان لهممناولياء منصروهم  6يدفعالعذاب

عنهم #9ددوننالله ح#س6يما كانوا رجونذلك فالدنيا عقنويهضالالله د وهركرا كراه

سازد خداى تعالى هفقاله منسبيل , 54ؤدى سلوكه الى النجاة وفىالتأويلات الحمية ومن
سه
در
يضال الله بانيشخله لغيره ماله دن -دل إدل به الى اللهاءالى قال ذوالئون المصرى قس

رانك اناو نافللك قكاان الك ااذلوا قلواركنك عوك #التا نف دقاح |
الحميب ثممقااالتلسخاء قالتذل والعطاء قالتذاله سعخاءالدنيا فاسخاءالدين قلت المسارعة
الى طاعة ربالعالمين قالت تريد شيأ قلت أعقالت تأخذ العششرة ابحودلقوله تعالى هنجاء
بالحسنة فله عشسر اءثالها ذان!اسخاء قات هالاسخاء عندك قالت اا هو أن يطلع على قابك

وك ياذا:النون" الى ارد ان اسال شا منذ عشران سنة وادستحى منه
فلإبرى-فبه غير ح

غافة أن الكون كا”جيرالسوء إذاعملطلبالاجرة فلاتعمل الاتمظها لهيبته فعلم اناخراج
الغير من القاب والاشتتاك بالله تعالى مناوصاف

الدواص هن اهتدى 0 4

ون ضل عنه ا

خسر وهو بسداللةتعالى اذهو الولى فعلى العمد ان يسألالهداية ويطلب المنارة حت خرجهالل |
مظنلمات نفسه الامازة الى انوار تحلات الروحاءة ومحملله اله سملا نوايلهممهالك |
( حى ) ان شيذا حج معشاب فلما احرم قال ابيك فقيلله لاللبيك فقال الاب للشسخ

الاتسمع هذا الجواب فةالكنت اسمع هذا الجوابٍ منذ سبعين ساة قال فلا'ى شى*' نتعب
فكى الشدخ فقال فالى اى باالبتجى” فقيلله قدقبلناك فهذا منهداءة لله الخاصة فافهم جدا
)يدى
وم
محب
بصا
(ال ال
ق

مده تن كرجه دركام مالك افى اران

دردل كرداب بحر

عشقساحلها  8استجسوا لربكم * اذادعا؟ الى الاءان على لسان به عايهاللام © مقبنل
اناق يوم لاص دلههانلله

0

اى لابردهالله بعدما حكمبه على ان منسلة مد اىمنققل |

الى هن الله وم لايمكن رده وفىتعليق الام بالاستحابة اسم الرب وففىالمرد والائيان |

الام الجامع تكتة لالنى كافى حواشى سعدى المفى  8مالكم من ملحأ بومئذ »©اى
مفرتلتجئون اله اى مالكم مخاص ما هنالءذاب على مادل عليه تأكدالنى يمن استذراقية |
9الكم متنكير  6#اىاتكار مالمااقتر فتموه لانهمدون |
والملجأ بالفارسية ببناءو كريز كاه وم
فى> ثف اعمالكم وتشهد عليكم جواد حكم وهو مصدر انكر على خلاف ولعل المراد |

لمم اعضاو هم,
عذلك
دول
هذلك
شير
تنوغ
الانكار الج والافهم دولون والله ربنا ماكنامشر كي
قالالمنيد قدس سيره استجابة اللق لمن يستمع هواتفه واواصه وخطابه فيتحققله الاجابة
ذلك الماع ومن يستمع الهواتف كف نمحس وأوله ماحللمواب وفالتأويلات اللحمية

الجزءالخامس والعشرون

ع 8رعم 8ه

الح فىموضع الال منااظالمين لانالرؤية بصرية © هل  #ااهست ا8لىمرد © يعنى
الرداى الرجعة الىالدنيا 

منسبيل  6هيج رام ياجادهٌ تابرويم وتدارك مافات كنم

ازاعان وحمل صا ٠ وقدسيق سانهفىقوله فاىلحمؤمن فهلالىخروج منسبيل ورترام »

8ءرضون عاما  #اىعلىالنار المدلول علبا بالعذاب
تبصرهم اما الرانى حال كوم ي
وقدسيق مءىالءعرض فى ممالمؤءن عند قولهالنار يمعرضون عاها ل حاشعين مانلذل «

لملنتعللى متعلق شين احىال كونهم خاضعين <قيرين إسبب هاساتهم مانلذل والهوان

وقد يعلقمنالذل,ينظرون وبوقف عخلاىشمين ف بنظرونمن طرف خنى» الطرف مصدر

فىالاصل و لهذالم مجمع و هرويك افن عوبربه عنالنظر اذكان نحريك المفن يلازم

النظر كافالمفردات والمعنى حال كونهم «دتدى” نظرهم االلىنار من تحريك لاجفانهم ضعيف
ىسهم كانظرون الىالمقتول الىالس ف فلاهدر
يإعسناىرقونالنظر الىالنار خوفا منهاوذلة فنف

انعلا” عبنيه منه وهكذا نظرالناظر الىالمكاره لاشدر ان.شتح أجفانه علما وعلا” عيليه

كهاابفءل فىأظره االلىحاب واقاللكلى ينظرون بأبصار قلوهم ولاينظرون بأبصار ظواهص
م لام يسحبون على وجوههم اولانهم بحشرون عحميا فينظرون كنظر الامى اذا خاف

حسا ٠ بول الفقير لاحاجة الى ملالا ية على ماذكر من الوجهين لان لهم بوم القباءة
احوا لاد بحسب المواطن فكل منالنظر والسحب والمشر اعمى ثابت صرح وفى الآية
اشارة الىان النفوس الى لمتقبل!اصلاح بالعلاج فىالدنيا ؟فىالرجوع الىالدنيا يومالقيامة
لتقبل الصلاح بعلاج الرياضات الشرعبة و الجاهدات الطرشة وشع اذلم مخشع افلدنيا
من القهار فلاتنفعها نداءة ولاتسمع منها دعوة ولهانظر من طرف خنى من خجالةالمؤمنين
اذيعير ونها بماذكروها ف تسمع وه نفوسالظالمين (م قال السعدى ) “راخود اند

سراز شنك بدش ٠كه كردت برايد جملهاى خويش ٠ برادرزكار بدان شرم دارء كه
درروى مكان شؤرى سرمدنار #9وقالالذين للمنورا  <4وحاهدوا الله تعالى حق <هاده

وربحوا على رمم ف انالخاسرين » اىالمتصذين عقيقة السران وهو انتتقاص راألسمال
وينسب الى الانسان فيقال سير فلان والى الفعل فال خسرت نحارته و يستعمل ذلك

فىالقنيات الخارجة كلمال واللاه فىالدنيا وهوالا كثر وفىالتننات النفسة كااصحة والسلافة
والعقل والايمان والثواب وهوالذى جعله الله الخسران المنين وكل خسسران ذكره الله
فىالقرء ان فهو على هذاالممنى الا خيردون السران المتعلق بالقنيات الدسوية والتجاراتث

البشرية وخبران قوله تعالى  8الذين خسروا انفسهم وأهلهم » نأانندكه زيان كردند
بنفسواى خويئن ك
ودان خود ٠ بالتعريض لاعذاب الخالد ف نالوقميامة  6اما ارف
لخسروا والقول فىالدنيا اولقال اىبدّولون لهم حين يرونهم على تلك الخالة وصيفة الماخى
قا(ل الكاذنى ) زيان درنفسها ١نست را بعنادت بتان مستوجبانش
وقه
للدلالة على #ق
دوزخ كردانيدند وزمان زياندراهالى! كردوزخى اندباتكة ايشائرا ازاعانبازداشندوا كر
عقي  ,ناتإباككر ازديد از ايشان محروم ماندند ٠ قال ابن الملك فىشرح المثارق الاهل

م

0

عم سم فيد
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افلىحقيقة ازكار ممدانست كه همهكسراقوت ابننباشدكه جفا كشد و وفاكتد(قالالحافظ)
جفا خوريم وملامت كشم وخوش »بكاههمدرطريقت ماكافريست رتجيدن ٠ قالفىبرهان |
القرء انقوله تعالىانذلك لمنعنم الاهور وفىلقمان هنعنزمالامورلان الصبر عاللىوجهين |

صنراعال امكوو ابتاك الاقسآن ,ظلخا فل افك ينطن :اعرركة وصبرعك المكر وه الدان! ذنّ :هات |
عض اعنننه فالصير عاللىاول الشدوااعزم علها وكدوكان مافىهذ .السدورة هن انس الاول ١

لقوله وان صبرو غفارفلاًخكيدر باللام اولآاية فالمواد التى لايؤدى المذوفها الىالشركم

اشيراليه فانالعفو مندوب اليه ثم قديتعكس الاصفى بعضالا<وال فيرجع تالرعكفومضدو! |
اليه وذلك اذا احتيج الى كف زيادةالبنى وقداع مادةالاذى ( محى ) ان رجلاسب رجلا
فىعلس المسن رحعدالله فكان المسوب يكلظم ويعرق فيمسح العرق ثقمام فتلا هذمالاية

فقال الحسن عقاها والله وفهمها اذضيعها الماهلون قال انوسعيد القرثى رحمهالله الصير |
#لزع اوريه الله تعاللى حالة ظ
علىالمكاره من علا مات الاناء شن دير على فك ياء يصببه و

الرغى وهواجل الا<وال ومن جزع منالمصائب وشكاها وكلوالله الى تقسه ثملمنتقعه |

شكواء وقال بعضهم هن صبر فىالبلوى ٠نغير شكوى وعفا بالتجاوز عن الخصم فلابيق |
لنفسة عايه دعوى بل د خصمه هن جهة ماعليه هن كل داعولىدفسا

والعقى ان ذلك ٠

من عالناممور ودوى ان ازواجالنى عليهالسلام اجتمعن فارسلن فاطمة رضىالل عنها اليه ١
يطاين منه انيحمون كمائشة فدخلت عليهوهومع عائشةفى ميطها وهو بالكسر كساءمن صوف |
اوخز فقالت ماقان رخىالله عنهن فتازعليهالسلام لفاطمة امحبذنى فقال تقال فاحيها اى |

عائئة فرجعت البهن فاخبر مهن عاقال لهااى لفاطمة فقلن متصنبى شيأ فاردن ان برسانما
نانيا فمرض فاينجان زن بنت جح<ش رضىاللهعنها وكانت ازهدازواجه حوّقالت عالشة ١
فىحقهالم ارقط امراة خيرا فاىلدبن هزننب وكانت لها منزلة عندمعلها لسلام تضاصى مغزلة |

عائشة فقالت اننساءك يسا لنكالعدل فىبات ابنالى قحافة يعنى يسا لنك التسوية سونوين

عاائقلةحفبوة مأقلبتعل مائغة فشتمتها فلما استطالت عامهااستقلاخافائعة ودارسيا باالناقنة
<تى قهرتها وأسكتتما وفىالكشاف اززينب اسمدت محضرته وكانيمماها فلانتهى فقاللعائشة |

اتشدى واقربى انتقمى «نزينب فأفحمتها فقال عليهالسلام الها اسنةابى |
دونك فانتصرى ى
بكر اشارة الىكال فهمها وحن مذطقها قال ابنالملك وفىالحدريث دلالة ع+لوىاز الانتقام

بالق لكن العفو فأضل لقولهتءالى فن عفاوأصلح فأجره على الله ( قالالصائب )درجنك
ميكندابٍ خاموش كار تم دادن جواب مردمنادان <هلازمست ٠  8ومنيضللال »©
مخلق فيه'اضلالة منالهوى اوبتركه عملاىكان عليه ظهلنمالااس  8شالهمنولىمن بعد #

لونلا" تعال اوباءو الما رطية ومطريكيةا كرااء_شايكازيط بذاشى] تعالم
تمق ميد ولاياء يو
بنسدست مراورا هيج دوسىكه كار سازى كديس ازفرو كلذدتن <داى تءالى مراورا
وترىالظامين » الخطابٍ لككل من يَأفى منه الرؤية البصرية و الظالمون المشركون
والعاصون هفلمارأواالعذاب  6اىحين يرونه وصغة الماضى لادلالة علىالتحئق ش8ولون» |
( حداولبيان  ؟”١  -امن ©

الجوءالامش والعشرون
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وعنه عليهالسلام اذا حمعالله الخلائق نوم القيمة نادى مناد أابنلأهفلضل فيقومناس وهم
قليلون فينطلقون سراط الىالمنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون انا تسرراامطالى الهنة فناتم
فيقولون تن اهل الفضل فيقرلون وماكان فضلكم فةولون كنا اذا ظلمتاصبرناواذا اسى”
الين اغتفرناواذا جهل علينا حلمنا فيقولون لهم ادخلوا الْنة ذنماجرالعاملينوف التأويلات
التجمية يشيرالىان ارباب القلوب الذين اصامم الظلم من قبل انفسهم هم بنتصرون من
نين
لتنمف
ادر
الظالم وهو شوم بكج عنائها عن الركض فمىدان الخالفة وجزاء سنيئة ص

منقب ال حرصاوالشبوة!والغضباوالبخل او انا والحسداوالكبرا والفلسيئةتصدرمنالقلب
مثل مايصادف علاجها اى يضد تلك الاوصاف فان العلاج باضداد هاولا جاوز عنحد
المعالجة فىرياضة النفس وجهاد ها فانلفسك عليك حقا فن عفا اعلنمبالغةفىرياضةالنفس
وجهادها بعدان أصلالنفس بعلاج اضداد أوصافها قاجره علىالله بان يتصف بصفانه فان

مفناته العفو وهو عفوبحب العفو فكون العبد عفوا محبوباللهتعالى إنه لاحب الظالمين

الذينيضعون شدةالرياضة املعنفسن موضع|اعفو وفللمنانتصر بعدظلمه يه اللاملامالابتداء
شورمطنيةإدخولالفاء فىجواماوهوفاولئكاوموصولة ودخاتالفاء هلاشلموصولبالشرط
وقولهبعدظلمه مناضافة اللصدر الى المفعول ابعىدماظم وقرى نه وذ كيرالضميرين باعتبار
لفظمن والممنىوالنمنتقم واقتصبعدظم الظالمافياىهياعنلىحةوق المالية والمزاء فااذا ظفر
بالجنس عندناوعتد الشافتى بغيرالجن ايضا «ذا9ولئك  #المنتصرون فهواشارة الىءن واجمع
نبمةم فعلواماايح لاهملامنتصار ٠
اسة اولالماعاق
على
مسد
لمن
#مهاعااءهم
باعتباالمعنى 9

اايشائرا كناهى نيست والسبيل الطريقالذىفيه سبولة والآاية دفعلما اضمنه السياق من
اشعار بسادبٍالانتصار هو اتماالسيل عاللىذين يظلمونالناس  6اى ييتدئو نهم بالاضرار

او يعتدون فىالانتقام © وسغون فىالارض بغبرالحق  6ائ سكيرون فها حبرا وافسادا

اب ألم» فميخا
اهويلئك  6الموصوفون با ذكر من الظم والبنى بغير الحق فعللذهم
ظلمهم وبغهم  8ولن صبر :6علىالاذى واللام للا بتداء ومنموصولة مبتدا #إوغفر»
تول
نلمه
ين ظ
صر
لم

وفوض امىءالىاللهتعالى وعن على رضوالله عنه الجزع اتعب من

اشير
درحوادث بصبر كوشكاصير ٠ برضاى خداى مقرونست
ان ذلك يه منه لانه لايد املنعائد االيىتدأ فحذف أثقة بغاية ظقهوورهل كهافاىلسمن
منوان بدرهم وفى حواشى سعدى المفتى قديقال لاحاجة الى تقدبر الراجع لان ذلك اشارة
الوصيره لاالى مطلق الصبر فهو متضمن للضمير فان قلت ان دلالة الفعل اتماهىعلى الزمان

ومالق الحدث كاقرر فالظاهن رجوع الضمير اليه قات نم ولكن اسناده اضلمىير عن

|اا يفده ف لمن عنم الامور #ه اى من معزومات الامور اى مابحب العزم عليه منالامور

ا بايجاب العبد على نفسه لكونه هن الامور الحمودة عندالله تعالى والعزم عقّد القلب على |

امضاء الامي والعزعة الرأى اد كافى المفردات وبالفارسية ازمهم تين كازها اس وان
سبج

دع

]<لبلبلل

بيبي:بيسسسس

سس

سل

يبب

افلحقىيقة
يبب

سسا

سورةالشورى

جد مم ©
6
انالظالم مغلوب قال علىكرمالله وجهه لاظفر معالبنى ٠
كه ازراه بنى خبرى جست ٠ ظفرازراه اوعنان رنافت
زرف

ادك

كر  21ور دالت آن ظفركه نتافت

وجزاؤاسيئة  #و ياداش كرداريد ف سيئةمثلها ك6رداريسح مانند أن٠ رهو بيان
لوجه كون الانتصار من الخصال اميدة م كعونه فىنفسه اساة الىالغير بالاشارة الىانالبادى
هوالذى فعلهلنفسه فان الافعال مستشعة لا”جزيتها حما ان خيرا فخبروان شر افشر وففه
اجو

عي

واطلاق السيئة على الثابية مع اما جزاء وا

ادو حسن لاسى لاءها نسوء من الت بهاوللازدوااجيعنىالمشاكلة

فى قوله تعالىفان

عافتم وعلى هذا فالسيئة مقابل الحسنة مخلافها فىالوجه الاول والمعنى انهيحب اذا قويلت

الاساءة اقنابل عثلها منغيرزيادة قالاخسن اذا قا لعنكاللها وا<ز اكاللهفلك ان شولاخزاك
الله اولعنكالله واذا شتمكفلك انتشتمه عاشتم مالميكنفيهحكدلفظ الزتى اكولة لاتصلح

فلا تحرى المقابلة فىالكذب والهتان قال فالتنوير قال لخر يازاتى فقال لهالا خر لابل
إانلتزاتى حدا مخلاف مالوقال لهمثلاياخيث فقال انتتكافئا ولولم جب .برلفع الام
قعهضاء
فن ب
لوع
ااز
الى القاضى ليؤديه ح

شهافى رحمه الله ان
هال بوهقد قاللان

للانسان اينأخذ منمالمنخانهمثل ماخانهمن غيرعلمه واستشهد فذلك شول النىعليهالسلام
اكزفلأها اخذ ذلكيغيراذنهكذاذكره
جلد
لهندزوجة ابىسفبان خذى ممنماال
يهكفيك وو
لصاص
اوقا
اكالق
القرطى فىتفسيرء ف فنعفا6هعن المي“ اليهجنابته اى تر
ك(
شلى ©

بس هىعهعف وكند از ستمكار خود كه مسلمانباشد وثرك انتقامممايدازوى  2واصلح #هينه
وبين من يعاديه بالعفو والاغضاء قالفىالخواثى السعدية الفاء للتفريع اىاذا كان الواجب
فىالجزاء رعايةالمماثلة من غير زيادة وهى عسرة جدافالاولى العفو والاصلاح اذاكان قابلا

بلنىى وفىالحديث مازادالله عبد العفوالاعن| هل فأجره علىالله :
لرع
للاصلا ح بأنلاميص
عنظمة شأن الموعود وخروجه عن الحدالمعهود ف انهلاحب الظالمين ##
عدة «همة مندثة ع

البادئين بالسيئة والمتعدين فىالانتقام وهو استشاف تعليلى متعلق شوله وجزاء الل وقوله

قنعفا ا اعتؤاض] :يققَ/اعاشرحت الجازاة.وشترطت المساواة :لاله لاحب الظالمين وذكران

ابا بكرالصديق رضىالله عكنه
ان عندالنى صالله عليهوسلم ورجل من الثافقين سه

وابو بكرلمبيجبهورسول اللهساكت بتبسم فأجابهابوبكر فقام النى عليهالسلام وذهب
فقال انوبكر يارسول الله مادام يسبنى كنت جالسا فلما اجته قت فقال النى عهلايلسلام

ان ملكا كان جيه عنك فلما اجنته بذاهلمك وجاءالشطان وانا لا١كون فيمجلس يكون
هناك الشيطان فنزل فن عفا واصلح فاجره عنى الله وفىالحديث اذا كان نوءالقيامة نادى مناد

انس
لافون
انالع
اب
نع
خاللهمنة
هىحل وعفوكار فتوت أهمامبيست
عفواذكناءسيرت اهل فتونست ب
للٍ
مقسلك
هلموا الىربكم وخذوا اجورم وح

مت

ري اسم

ل

7
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الجزء الخامس والمشرون

اسل عوى دن إطلور شداهنو,ييجكد] عع

1ن لاط ري كارلإن 1وارلوخترد

و منها ان ابتداء الامس هالنله وانتهاءه ايضا الىالله الا الىالله تضيرالامور والله خيروابيق
جند بويد هواى توهر سو حافظ

سر
سس
سل
و

له
افقعبلى
مطو
فدات طرشّابك ياملتمسى 89وَالذّنن اذا اصامم اللنىهم بنتصرون  *#مع
1

منالموصولوالا صابة بالفارسية برسيدن ٠ والينى الظل والتحاوزعنالحد والقصر المفهوم

لو عد سحي ساق يور
ار لط رزو وها المق
عرادوم
ط ال
قم

وقول اذلق غلا

الهم الام والتعدى ممظنالم متعد ينتقمون وشتصون ممن بتى عامهم علىالوجه الذى حعله

| الله و رخصعلهم لتجااوزون ذلك الخد المعين وهو رعاية الممائلة واما غبرهمفليسوا كذلك

ْ فهذا هو معنى التخصيص هنا وبه ايضا نندفع الخالفة بويصنفين كل هنهما عطلرىيق
القصر وهذا وصف لهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر امهات الفضائل منالدين والتيقظ
والحر والسذاء و ذلك لان الينى انما إإصيوم من اهل الشوكة والغلبة واذا انتقموا منهم
! عاللىحد المشمروع 'كراهة التذلل باجتراء الفساقعامم وردعا للجانىعن لك ارءةعلىالضعفاء
| فقد ست شحاعبهم و صلابتهم فى ديزالله وكانالتخعى رحمهالله اذا قرأ هذوالا”بيه شول

كانو آيكر هون ان .ذلوا انفسهم فتحترى عايمالسفهاء قالالشاعى
ولابهم على ضيم براديه ٠ الا الاذلان غويراالمويد

هذا علىالخسفص نوط رمته وذاشج فلابرثى لهاحد

اى لابصير على ظ براد فى حقه الا الاذلان اللذان مما فى غاية الذل ومااكار المربوط
علىالذل شطعة حبل .بالية والوتد الذى يدق ويشق رأسه فلا برحم له احد ولفظالبيت
خبر والمعنى ىعن الصبر
لطذين
ادللىظل ونحذزر وسنفير للسامعين عنهفان قاتلماكان اع

| استجانوا من عطف الخاص تضمن ودف المءطوفعله اولصمعطوف قلت هذاالانتصار
| لاسانى وصفهم بالغفران فكانلا .هما فضيلة ممودة فىموقع نفسه ورزيلةمذهومة فىموقع

صاحبه فاالنحم عنالءاجز وعوزات اللكرام مود وعنالمتغاب وهفواتاللثام مذموم فاله
اغاء عاللىنى وعله قول مقنال
ال انت :اءكزنيت .لكر جتلكنة د ؤان نت ك1رميتا التي زا
فاولضنعدافىموضع السيف بالعلى » مشير كوضم اليف فى«وضع الندا
فالعفو عقلسىميناحد هما انيصير العفو سبالتسكين الفتنة ورحوع الحانىعن يغاستهفا يات
|| العفو جمولة على هذا 'القسم فزال التناقض رف الخد حقه ه ن ظالم عبر عاد لا ا
ململه فهو
ْ طبع وقال ابن زيدو لبعض المالكة حعل الله أ و من صتقين صدّفا لعفون عن ظالمهم فدأ

بذكرحم قفوىله واذا ماغضوا ه يمغفرون ص
ونفا لتضصرون هن ظالمهم وقال بمضهم
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الخواص ىن وهذا وصف العوام

از كافران شان از دشمنان

( وقالالكاشق

ود انصاف اند
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 1حون

3

سد

اإإشارا ا ؟ستعى |

يعنى از ايشان انتقام 71

زيرا كة انتقام اكزفار فرض است و جهاد كردن يشان لازم ٠واشارت إل به الى|

 0انالظام ()

شورةا كورق

 2سوم جهه

درنن .حجاتليدكفت

ذىيسزد
يزان وكام دؤان كمت عنمازنا كسان حاهيكو

اى جوان بعراسلت موسى وهرون حندين سال قفرعون مدير راميخوانديد نا سَديراد

دوه موحدكه ببهاى خود ابد اوراجون يِذ ردشلى دركار أمد و هرجه داشت

7-5

حترود
مباخ
ازضاع وانواب واموال حمله در

العامة 5-5

مكدكا دارا بايد شد ودرنوزه باداكي جمحنان كرد

خبرى

بوى
كنض

اراك سنا حتط نازيانة وى داد كادي

سردابهشودرد راباءدوه وخشمبابٍ حسرت

سيار و هركاه كهخبر حق زانارمهكدكن

بالقنازيانه ايدامهاى خوش درهم 8

ل
سه
سىا
شل

كار
زحت
و رم
بانرهمى
وبيدك
دران سردابه إل حسمرت ازد

ونحصر همى خورد بعد ازسه سال ده

بايا

كذشته دريغ ا

امد همجو مستانواله وسركروا ظ

ازان سردابه برون مادق الك رويغ ودربغداد حمىكنت وكيك جلال قدر |

حق كك كه نام دوست تردياين كاردا سرش]:ازق جدا كم  1خربحد
كك

وار شربى دادةاند اماك كالبلل

رودن مكويد أنحة

رسيد جليد ظ
 1حونباخود

م ل

إلعتبااككر) اوه ككقالاداق ناتفميضم ةلود عن ازا ا

برازشكركرده يكرد محلهاميكشت وميكفت ه لهبكويد الله دهاش براذشكر كم
بس عشق وى روى درخرابى ماد روسته درهمه اوقاتهمى كفت الله تاروزىكه جنيد

ككتخويانارالكر  الكوراوليكد افش انع درف ةاكز سكوك كراشت اكننا عى
وترك ادب از كاست سخن جنيد اورا سا كن كرد يسجنيدبفرمود تااورا محمام بردند
:االنووتق فاق *كزالانوة تك للدت الوكاو
وهوواقينا له

وا

مز

س
ك
انه2ةد
7
ت
2
اشز
2ا
ت
0
ا
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نيزيه برد

هشتاد كس از جواكردان طرقّت وسلاطين حقيقت حاضر بودندجون ابوالحسين تورى
ثىاول
مخلد
افر
وانوعلى رود بارى.و سمئون الحب وروي بغدادى و جع

ايشان جنيد ظ

«كعت اى مشا واصمان هرحه يبر سرى سقطى از رياضت و مجاهده ازمابديد ماازين

كودك بديديم ١كر اجازت فرمابيد بالباس بكرداند باشديه بركات ابن لياس اورا بر
استقامت دين بداردو ١كر حق اين لباس فرو نهد لباس خود ازوى دادخوديستائد جنيد
ر باى خاست ومرقع ازسرخود بركشيد ودركردن شلى افكند ٠ لشاولفقير فىهذه
المكاية اشارات هنا انالشلى قسدسرء خر من حميعمالهفنصظايررالصديق رضىاللةعنه
مهندءالامة ٠

صائب حرف سلى' باد خزان نه ٠ بيش از خزان خود ششان برك وباررا
مها اليد قدس سيره انقق عاللىشبلى من معارفه وام عله حال ارشاده حنعوارفه

لان الغنى مامور بانفاق بعض ماله عند وجد ان مصارفه ( قالالحافظ ©
اى ولحبةاكك اعت مكراية قالامتك لاه ولأوازعخ فقدى كن

كان

وهنها انالمريد لايصلح حخرقةالمشا ع الابعد الاستعداد لها بمدة وانالخرقة من شأناهل

التجرد ( اقلاملائى 6

 9امم 7ه
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الرجال لايستغنى عن مشاورة اولى الالاب و أفرء الدواب لايستغتى ,عانلنوط واووع

النساء لايستغنى عنالزوج وفىالاية اشارة الى القسك بذيل ارادةالمشا.عخ افلىاوك الى

لحضرة ليتسلكو امشا ورتهم وارشادهم لا باسترسال النفسوالهوى و تلقين الشيطان

 8قال النيد قدس سرء من لميكنله استاذ فاستاذه الشيطان وممار زقناهمالا#ممنؤال

د سنفقون * اى فى سبيلاخير ولاالتفات الى انفاق الكافر فانه لميستجب اربه بياملان

والطاعة فخبره حبط بكفرء ولعل فصله عن قريئه يذكر المشاورة لوقوعها

عند اجّاعهم للصلوات اكلاافرشاد وقال سعدىالفتى ثمان ادخال هذءاخملة فمىهم
| العين لعله لمزيد الاهتام بشأن التشاور للمبادرة الى التنيه على ان استجابتهم للايعان كانت
عن لصيرة ا

سديد انمى وفىالااية دلالة عفلذىيلة الانفاقوا2وكل عاللىغنى الخلاق

علشبوخ اخذه الناس لشهدوا عند سلطانالمغرب فسقه وبكونه واجب
(<ى) ان بضا

القتل فر الشبخ فالطريق مخباز فاستقرض منه نصف خيز فتصدق به فلما حضر وافى
الدبوان شهد واله بالخير ولم در واعلى خلافه وذلك ببركة الصدقة كاقال عهاللسلام

قو الاربؤاو سق عيذ قكاادت اليشلل ا وان لتقالناوالكينة كفدالاكون ممت |
خمزوقاية املننار الصغرى رسولالله ف٠رموده استكه صدةهٌ نانى خثم حق رابنشاند
وف

توق اعت كد قة"را يكاءة 'النكاكه:أزدخ رارك ١فاث"ان زوزتكاء دَازدو

دوساية صدقة خود اسوده باشد 'ناحكم خلق با خر رسد ( قالالصائب 6
سان
حيش
ا خو
بان
زم

عتتى ردار ٠ مشو جو كاج سناعى جوائردها قانع

كلذ الم ..قدس سسره عن الزكاة فقال اما عايك فى عشرين درها حمة دراهم واماعلى |

ففى عشربن درها عشرون درها يعنى ان مذهب الصوفية ياذللكل والتوجه منالاسباب

الى المسبس فتال هذا مذهب ٠ن فقال مذهب البىبكر الصديق رضوالله عنه وذلك
انالصديق رضوالله عنه انق جميع ماله لاتجرد والخلاص مانلشح ولمسق له يتستربه

فارسلت الله فاطمة رضىاللةعنها خرقة فتستر ا و عزم الى مجلس الى عليهالسلام فتزل |
يل عايتادعل رن اباك 0و الى وكارك متك الوا عرهنا |
الزى اتباءالا بىبكرثمقال انالله تعالى سم علتك وعَوّل “قل 'لانئ بكر'راضَى اللهإعنة
هل ارضى هى فقد رَضتلت "ع وغل منه أن ترك الدنيا ونلة ارلضىاللهتعالى م ان ترك |

ماسوى الله «وضل الىالله ثم انالانفاق لتاحصر فىالمال بل بتناول ركولمءروف م قال |

عللهالسلام كل معروف صذقة والمراد ماعرف فيه رضوىالله تعالى منالاءوال والاقوال |
ااد
والافعال وانشاق الواصاءن الى التو<يد والمعرفة اشر فو افذلملان نفءالاءوال لل

سن*:
سنيس
اك ا
كيكل
مبابو
أذف
الدمط ول كلدررا
ونع المعارف اسار يزو ع وركظت ا

١

|

دركوى طرّت ناد بيش از ايشان سغداد مير سبدعادتداشت كه دزديده :جاس جد |
بان كان الم راشردوس اعلى

رفق روزى رزبان جنيد بزفت كه

فرود « 3اوز دق سبحابه و .تثالى 1كم خود ونكت اذه باشدث.لى ازحاى بر حست *
الل

ست

مس

١

سه

سس

نغ(رء )
هت
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لدت امهرين وداه كلامباشداكتوطنبسسكينبود

 00له ل

اللمن صميم| لقلب كاهوالمفهوم مناطلاق الاستجابة

| 0

الى .ان الاستتجابة للرسول استجاية للمرسل فهو عهطنفالخاص علىالعاملمزيدالتشتريف

وذلك لان الاستحابة دا<لة فىالاعان شاوجهالعططف مععدم التغاير بينالوصفين ولايازم |

فيه ان تكون |الآيبة هدنية فإن _كثيرا منهم_,اسلموا ,بمكة قلابلهحرة ..وفىالاًبةاشارة |
الى استحابة خطاب ارجتى الى ربك فانها استجابة مخصوضة بالنفس حاصلة لها بالسلواه
واقاموا الصلوة أ .ن اوصافالانصار ايضا والمرادالصلوات انس فانهمجدوناوقاتما

ملاء
اجر
وان كان غاوت قليل فيساعات الل واانهار فىالحرمين الشيرشين على ما
لساعهلقا

مالامجدون وقته و هذا كان رحلا اذا قطع يداه معالمرفقيناورجلاه معالكمين ففرائض ١
وضوه ثلاث لفوات محل الرابعة وانما ذ كر اقامة الصلاة ولم يذكر غيرها املنعبادات

كاساءالزكاة والصوم مثلا لانه مابين العيد والاعان الا اقامةالصلاة كاانهمابينه و بينالكفر ا

كدفر و هدمالدين |
الاترك الصلاة فاذا اقامالصلاة فقد امن واقامالدين "م اذا تركها فق
| وفىالحديث اول مانحاسب العيد نومالقامة يصلانه فان صاحت افلح وا مجح و انفسدت |

ار لك

ا

ا ل

ال

ار نان كلت الا كلك

بالنافلة ثم يأخد الامال على قدرذلك فل وامرحم شورى نهم 6#مصدركالفتيا بمنىالتشاور
واصله

من الشور ودوالاخراج الساحى نه ا

من صاحه ماعتده

 1كلح

1

واحد من المتشاورين فى |لاص يستخر ج

والمعنى واص حم دو “سوارق لانفردون راى حَى إسشاوروا وجتمعوا

فرك عر

اك ا

1

ا

لا لعاف ]لاير 2ه وشم تشاور قاتالمصدر المضاف مصنيغ العموم فيكون
| المتنى جنيع ا«نورسم تنتاور ولاسحة لهالا انيغصدالمالغةفى كثرةملابممبه وعلىهذافيجوز
أكون قوله ذو شورى لبيان حاصلالمعنى انتهى وكانوا قبلالهجرة وبعدها اذا حزهم

اص اجتمعوا ونشاوروا وذلك هفنرط تديرهم تونقههم افلامور
مشوارت قر  8صواب ٠ 5 درهمه كار مشورت ,بابد

وفى عينااعانى واصهم شورى ينهم حين سمعوا بظهوره عليهالسلام فاحتمع رأبيمفىدار
ابى ابوب علىالاعان به والتصرله وقيلملها العموم اى لايستدون داعم فما لاوج فيه

اللله
رّهضىةىلع
من ااملدين بل يشاوزون الفمهاء وقل فى.كل مانعرض مانلامور ان

م

ازنةالمشاورةو ينس الاستعداد الاستبدادقال حكماجحل سرك الىواجد ومشوريّك

ا
ال الف وسك .

ْ لاتحقر الرأى

وبالاستشارة لفق
بالاستخارة ى

1انه قال المكدر

من الرجل الجقيرفانالدرة لايمان ها لهوان اص ا :ل اعقل

52
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وبات مالسا انهو
اته
 ١الصلاح والسكن فلا حرج علك فىقنوولل طقلا :وصدقق
فسدالزمان فان هدا سوءعظطن ذلك الرجل الل مةوالفواحس  7و ازكارهازشت» جمعفاحشة

| وهىالقبيحة اوالمفرطة فاىلقبح قالفىالقاموس الفاحشة الزنى ومايشتد قبحه منالذبوب
فكون عطف الفواحس عاللىكبائر منعطف البعض علاىلكل ايذانابكمال شناعته وقيل
ها واحد والعطف لتغابر الوصفين كانهقبل يجتنبون المعاصى وهيى عظيمة عندالله فىالوزن

وقبيحة فالعقل والشرع اولتفأويلات النجمبة كائرالائم حبالدنيا ومتابعة الهوى انها
رأس كل خطيئة ومنشأها والفواحسهى الاشتغال يطلب الدنيا وصرفها فىاساع الهوى

 9واذا ما عضو اهم يغفرون »* اذا ظرفية عمل فيا يغفرون واملةالاسمية هىالمعطوفة
علىالصلة وهى بجتذبون عظف اسمية عفلعلىية والتقدبروالذينيحتنبرن ومم يغفرونلاام!
شسرطية والاسمية جواها لخلوها عنالفاء و ما زائدةمعاذا فانماوان كانت تزاد معاذا التى
للشرط لكن فاذا الزمانية معنى الشرط وهوترتب هضمون حلة علىاخرى فتضمنت من |
حرف الشرط فلذلك :اختر بعدهاة الفعل لناسية .الفعل :الشبرط .واذا( الزمانية لامستقل |
فىالنحو والغضف طراق دمالقات ارادةالا نتقام ولذلك| 

١وانكانت داخلة علىالمضخى عرف

قالعايهالسلام اتقوا الغضت فابه مرة توقد ففقلب ابنادم ألمنتروا الى انتفاخ او داجه |
وحمرة علمه وقوله مم مسّدا ويغقرون خيره والمغفرة هنا يمعنى العفو والتحاوز والحم

د

:

ل

] 1ا

سان وك ا

دنا

ا
و #اورون ومحامون ويكظمونالغ.يظوقت عضمم علىاحد ١
| واكظمالغيظ والمعتى وهم يعفون ت

وججرعون كاسات الغضى النفسانه إأقولاء القلوى الروحانية الرباسية ومكنزز صورةالصفه ا

| الشنطانية وبالفارسية ووقق كه خشم كبرد بخرردمان سست رنجى و زياق ومكروحىكه
دكات

رسَاسّد بماك در

اخدا را وعمو

مكدر

مكار

وقه

دلالة

علىاهم

الاخصاء

| بالمغفرة حال لغضب لعز هة منالها لابريلالغض ب اخلافهمكار 1ناس وذلك لانهدم الفاعل

المعنوى او .التقديم مطابقا د الاختصاص تم حور فىالنظم ان يكون هم تكيأدا للفاععل
| فىقوله عضوا وعلى يمنا لعز ون اكميةإى +لرلشكلفال وباللؤاشى المغرية قاليعض التكباز أ
ىقو له للدين عورا عنم

رمم

دوكاون

يقار

امن مقام اردق

ونوحبدالاقعال

والصفات

ا

اري
لاب
اا ك
فتوحيد الافعال باصلاح الطبيعة نووحيدالصفات باصلاح الففين_بالإتجتنابار ع
الشرالة وا!سنيئات والاحتراز عن ١/أغصب وسار 7

وووا+حس
اذا درحت

ف

بيتك عد !دكن

من استفلاك

بمداء |
الصضفاكت ومل لبعض الا ض
عن الثالث فلما كان

ل لااسةالنانتقا بصع

العتما تله الخيينى اس صيف ان أكلء اءتثالا للاص فصار.

شاحة فكالها

فوجدها

ألذ الاشاء ثم وجد طشتا هن ذهب فكلماستره خر ب مراى مزابل فاعرض علا فقيل |
اما الجحل فالق

وااخضب

فولد

طهورها

ا

كالجل

كي

افك سيد

فوا أصبر وقصد الهضم آصير حلوا

ٍ_ٍِِ
مدان

عابد حو

زهت

:

ارده حودرطبيعغ رذب

وزاما/الطثت فالحدنات:و جدن الخال يفكلما بقصدٍ صابدبها الى ,سي رها انكشفت
اماكنا يلك

خالص

يدارئ

مكوى

.٠ دكرهبيت

ود

د درا
فاش كر5

0
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سمني
اذاكان له استطاعة وفىالطريق امنونسيان القرءان و كمالشهادة وقطع الرح
اثنين بالفساد والحاف بغيراللوهاالسجد ةلخلوقفانهاكعادةالصتم وتركاجعة واللباعة ازالقولة

 باكافر ومصادقة الامير الائر وتكاح الكف وفالحديث ناكح الكف ملعون وهو1
بيده حتى يدفق»فى شارنار لابنالملك وقالالرهاوى لماجد .فىكتب
همشايم فىكتب الفقه وفىحواشى البخارى والاستمناء باليد حرام
الحدريث  015ال
بالكتاب والسنة قالالله تعالى والذين هم لفر وجهم حافظون الى قوله فاولئك همالعادون

اىالظالمون المتحاوزون الحلال اللالحراء قالابن جرع ليألك) عا كَنْهةال تس ان دون
يحشرون وابدهم حبالى واظنهم هؤلاءام بباح عند ابى حنيفة و احمد اذاخاف علىتقسه
الك والقاة ان
ٍ.
لايم مز يتوأتخارتنهعلد]لكووات اميا ١
لعنبب احد م التاس والقصاص 0

وتركالعدلفى القسموثركالشكر فىالق.موالاواطة

واتيان المراة فيالحض والسسرور بالغلاء والخلوةبالاجنية واتيانالج.مةوقدكان بل لمان ٍا
املنزهاد شعله تسكينا لاشهوة ثمعل حرهته وتاب وفىنوادر تارك اي
تذع وتحرق انلمتكن مكأولة وان كانت عايؤكلنذمحولانحرقوان كانت لغيرهتدفع
الوالفاعل على ااقيمة وذ م ونحرق وقال دبعضهمتَوْكلو فالاجناس من!تابنا منقال أ
ذع ونحرق عولىجه الاستحباب اماهذا الفعل لانحرم أكل الم.وان المأ كولكذا فى
خزانة الفتاوى وءنماتصديق الكاهن وهوالذى مخبر عنالكوا تن
تفى
قمس
ل الزمان وبدعى
مةعارلفاسرار ومطالعة ع الغرب واللعب بالنردشير وفىالحديت ملنعب بالشطر عم والتردا '

شيرفكا” نما نمس بده فىدمالخنزير الشطرح معرب صدرنك ورنك فالىفارسية الاة والنرد

| شيراللعب المعروف بالترد قالصاحب الهداية يكره اللعب باارد والشطر تم و الاربعة عششر
وكل لهولانه انقامم! فالميسر حرام بالنص وهواسم لكل قار وانلمهاص فهوعيث وهنا
| الباحة واستباحتمها واظهار الصلاح واخفاء الفستى وتعيب الطعامواسماع الملاهىوفىالحديث

فر وهو على وجه الهديد |
| اسماع صوت الملاهى معصية والجلوس عايها فسق والتإذذ مكها

| ولوامسك شيا منالمعازف كالطايوروالمزماروتحوهاباً ث ومانكان لايستعملههالانامسا كهما |
يكون للهو عادة وهنما الرقص بالرباب ونحوه ودخول ستالغير بغير اذنه والنظر فيهوالنظر

الى الوجه الملبسح عن شبوة قانالصيح فىحكمالنساء بل اشد وإذا قبل ان كملعامرأة
| شيطانين ومع كل غلام ثمالية عثيرشيطانا وكان محمد بنالحسن صبيحا وكان ابوحدفة |
'دحمهالله اسه فىدرسه خاف ظهره اوخالف ستريةاسحد حق لاشع عله نلصره محافة

| من خبانة العين مءكال واه وففيستان الفقيه ويكره مجالةالاحداث والصبيان والفهاء
لابه يذهب 2

واحد فىالمام بعد موه وقد اسود وجهه فسّل عن ذلك فقال

فماتزك الام بالمتزؤن والنبىَ عن المتكر والسحرية ١
| نظرت الىغللام فااخلترنقواجهرىوء
ْواخذ الصلة والعطاء مناه لالمور وقال قوم ان صتلاالسلاطين نحل للغنى والفقير اذالم /
| تحقتى انها حرام واتما الشمعة علىالمعطى قالالامام الغزالىى رحمهالله اكذان ظاه الانسان

>53 + 5
الجز«الخامس والمشرون
فظلشدا-مس حبلمسبيمه
لطللطملم
كائرالانم على ارادة ممع المعاصى الموقّة وهو الشرك بالله اىالكفر مطلتا وان لميعبد
الصنم وقتلالنفس بغير حى سواءقتلنفسه او غيره و قذفالحصنة اىشم الحرة المكلفة

المسلمة العفيقة التى احصتاالله اعلنقبائح والزنى وهووطى فىقبلالمرأة خال عنملكوشيهة
فوطى” الهيمة واللواطة ليس بزنى والسحر وقتلالاحر ذ كرا كان او اكتىاازذساعيه |
بالافساد والاهلاك فىالارض وامااذا كازسعيه بالكفر فيقتلالذ كر وتضرب الانى وتحس |

وا كل ماالليتبم الامجهة الشمرع كاقالالله تعالى ولاتقربوا مااللتيم الابالتى هىاحسن واما |

الال ترئ ركوه

ماياعدوتضاخ الزوان كلها لاشيكة بلي توي أقايل بق لفامن

مشكلة وعقوق الوالدين المسلمين اكذان مؤديا الى اضاعة الحقوق والافلا -اعة اللوق

فى معصية الخالق واما اذا كانا كافرين قالالله تعالى فى حقهما وان جاهداك على انتشرك

ى مالسلك به عل فلا تطعمها والالحاد فى الحرم اىالذنب فيه ولو صغيرة فالكبيرة فيه
كبرئان وقيلالالحاد فيه منع الناس تعمنارنه ومنتمارنه الحج فالا“عرابالذين شطعون
طريق الحجاج هذه الزمان اناستحاوا ذلك كفروا والا انموا اما كيرا وأ كل الريا اى
الانتفاع بالرباسواء كان١كلا اوغيره واتماذ كر١كله لكونه معظم منافعه والسرقة ونصاما

عندانى حتيفة قدرعشرة در اهم عينا اوقيمة وهذا نصابالسرقة فىحقالقطع واما فق

العب فأخذ مادون عششر يعدسرقة ايضاشرعا ويعد عبراحتى برد العبديه على بائعه وشرب

اجر وقطع الطريق خصوصا اكذاان مع اذ المالفانه قفاولسرقة وشهادة الزوروالعين

والدثيا ولعن الزجل والديه سواء كان بوسط اولغيره ومعنى
الغموس وسوءالظن بالله حب
بوسط اسب ابازجل_وامه فنشبٍ هوأباء وامة.واذيةالرسول عةاللسلام فانها فوقعقوق |

الوالدين وسب الشيخين الىبكر وعمر رضىاللهعنهما قال القهستانى سباحد منالصداية |
 0م
اويا 0

ظ
ظ

فىفخزانة المفتينوعبرها لعل فىت#وع النوازل لوقال حد هنكس
رذىاللهعنهما  1شتص منه فانه كافر لان سبهما صرف

وسب الخنن لكل ب

الشيخين ا

الوسب الى عليهالسلام |

فىالخلاصة وهو ك 5 0سب اهل العر على وحه الاهانة

إذلاكان الأقزا كينت الاءكوق إتحَالخن كقنا وسبالعالم بالعلومالديثية على وجهالمزاح
قانه لعزر والاصرار على الصخيرة قانه عل.هال.لام قال لادغيرة معالاصرار ولاركية م

الاستغفار وقد قال الاهام علاءالدن التركستانى المنى رحمهالله فمنىظومته عدد الكبائر
سبعون فنها الغناء بالكسر والمد وقديقصر وهو رفع الصوت بالاشعار والابيات على نحو

ِْ
ْ
ْ رضوالله

رمة الغناء عارواء انو امامة
مخصوص قالاهام الغزالى رحمهالله فىالاحياء واحتحوا عحلى

ظ

عنه عنالنى عليهالسلام انه قال مارفع احد صويه بغناء الابعثاللهله شيطانين على |

بيككيه يضربان باعقامما على صدره حتى يك

قال لحضهم المراديه الغناء الذى محرك من ١

| القلب ماهو ماد الشيطان منالشبوة وحبه الخلوقين لاما محرك الشوق الىالله ورغب |
| فىالا خرة ومنها الظر والغيية والتحسس والتطفي.ف فاىلكل والوزن والكبر والعجب
|

| والحسد ورك الوفاء بالعهد والخيانة فىنسوة الخيران وثرك الصلاة والصوم
اذا
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| شتروالىعلىنفسه الشسريفة اقاىل واللالذى خلقنى لاخرج عبد هنالدنياكخروجى
'الأاساكزفمه مكترام قالبعضهم ماظهر هن افعالك وطاعتك لايساوىاقل لعمة مننعم
الدنيا من سمع ولصر كشن ترجو  5بحاة الا در فالتعيم كله بالفضل لاحبالا متحفاق

ودخل ابنالماك على بعضاللفاء وفى يدهكوز ماء وهو يشريه فقالعظنى فقال لولمتعد
هذه الشربة الاسذل حميغ اموالك والااهيت عطثانا فهل كنت تعطبه قال ثمفقال اولم

تعطالاملكك كله فهل كنت تتركه قال نم فقال لتافرح علك لايستوى شمربة هياعءنى
فشربة هاءعندالعطش اعظم منملك الأزض كلها بلكلنفس كذلك فلوأخذ للظة
م انقطع الهواء عنهمات ولوحبس فى بت حمامحار اوبئسميق ماتفعلى العبدالتوغل

| قَالشَاذة يفك لنالله نعالى ومن افضل الطاءات التوكل وهو “رك التدبير وناخلالاع عن
الحول والقوة قال اند قدس سره حقيقة التوكل ان يكون العبد معالله بعد وجوده م
ك|ان قبل وجوده وهوهمقتضئ الحال كمانالكسب مقتذىالعم ( زوئ © ان النورى قدس
سره تعيد مع لم فىمسحد وكان التورى مجمع مانيذه الناس فاخىرالهار ويغسله ويأكل
| معه قسأله سائل فاعطاء فقالله رفيقه العالم قدقنعنا نا
ملدنيا :با يطرحه الناس وانت تنفقه
| اماالعابد لوكان معك عل فبعد ساعة جاء طغام منغَنى فكألا ثمقااللنورى امباالعالم لوكان
| معث حالفانظرحال التوكل واليقين والاتكال عالمىلكالمتعال م
خنصائص تحبودالافعال
| الحاصل باصلاح الطبيعة فىهقام الشريعة

 ٠ياك*وضانى شوواز' جاه :طعت بدراى!* 
يلىن
ذاع
لطف
اجر ع
كفةاين ندهد آتبراب الوده  9والذين  6ال فىموضع ال
ْ ص
0اموا عطف الصفةعلى الصفة لانالذات واحدة والعطف انا بديونالصفات هملجتون و
| الاجتناب بايك سوشدن ورك كردن هكِافئر الاثم د الاثم الذنب كافىالقاموس وقال
علثواب وقوله تعالىفيهها اكثيميراى فىتناو
|الراغب الاثم والاثثام ادم لللافعال المبطئة نا

لهم ابطاءءن الخيرات وتسميةالكذب اتا كتسْمية الاسان حيوانا لكونهمنجلتهم والكبيرة
' مااوجبالله عليه الحد فىالدنيا والعذابٍ فىالآ خرة وفىالمفقردات الكييرة «تعارفة فىكل
| ذنب تعظم عقونته والممتى تون الكبائرمنهذا المنس فالا ضافة بمنىمن ولكونالمراد
| الخَنتنَالا  1سَلْ اكائزالا “قال .فكىسفن "الاشرازاضاف التكاثر الى الام فان الم
| الشغيزة امَعْفور اذا جتنن 'الكثثرة كا:قاكاللة تعالى انْ؛ تجتننوا كائن ماتنهون عنه نكفر| .

ظغك الساتكل' قرا عر والكسائى وتخافل كليالمأعلاىلتوبحبداارادةالجنس قااللراغب |
| قوله والذين ينون كاثرالاتم وقوله ان ديرن سكن ووطانتروان عنه :لى :اريد غهما الشمرك |

م
اير
لكي
ااس
ْلقؤله انالشسرك لظام عغظم قال ابن عب
م

ل

ام الرازى هوعندى
مال
لرالق
االش
هو

 5الاعان يغنى عنه ٠ لداولفقير لايغنى فانه بالاعان حصل الاجتئاب عن

مُظلق الششرّك الشامل للحلى واأنى بل عناللى فقط وقد؛ اطلق عليه السلام الشزك على
شرل الاصغر فالةولماقالترحهان الع ان رذىاللهعنه وقرا الماقون |

 5مم ته

لوانتن والعشرون

2
 4الخلصوًا والاعان,
واللواهبالسنيةخير وابق تمافىالدنسا 5لا خرة  98للذينامنوا ؛

متعلق نأب وفالحواثى السعدية الظاهى اناللام للسان اىللبيان همنله هذهالعمة وقد بينه

تىوركملون »
لاذين امنوا ف وبعل
يىره بقولهم بليننيكون ذفلكقالاثولاب
فليسث ف
بتوال

لاعلى غيره تعالى لى خصوا ديهم بالتوكل عليه فيما يعرض لهم منالامور لايسندون اما

الااله ولابعتمدون الا عليه وعن على رضوالله عنه انه تصدق ابو ربضكىرالله عنه عاله

كله فلامه جمع مننالمسلمين فدات

در بيميزلؤااىءتكربى كارم يست ٠
 ٠مستغرق كار خود جنا م كهك
جاو معكونه خيرا مما فىالدنراوابق محصل مفنايتص
عغا تو جع
نال أن نياك ال

هرا
دذ ك
مهنا وهو الابمان والتوكلبعوما

متاع

لاندفنىاينا
اتوي
فالمؤمن والكافر يس

لهما سمتعان مهام قال فىالستان
اديم زمين سفرهٌ عام اوست

«

٠

بين خوان يغماحه دشمن حه دوست

ه

واذا صار الىالا خرةكان ماعندالله خيرا للمؤمن فن عرف فناء ماتلادعنيا وسِمّن

ان ماعتدالله خير وابق رالكدنيا واختار الءى وذلك فضلالله ونه من يشاء ( حكى )
اكنهان لهرون الرشيد ابن فىسن ستعشرة فزهد فىالدنيا ومجرد واختار العيادة قر بوما
عاللىرشد وحوله وإزكااكة فقالوالقد فضح هذا الولد اميرالمؤٌمنين بين ممما هددالهيئة

الدثية فدماه هرونالرشيد وقال يانى لقد فضحتنى حالكهده فممجهالولن >م التفت فرأى
لقك الاجئت على يدى فقعدالطائر  7يده مقال
طائرا على حائطفقَال اهاالطارخاحق
الى مكانك فرجع م دماه الى بد افير المومنين فإأت فال لاه بل انت
ارجع
فضحتى بان الاولاء محنك للدنيا وقذ عنمت على 5

 4خرج هن بلده ولح

صحفا ودخل الصرة وكان يعمل بوم السدتعما لالطين لا لالد الآادر
بأخذالاخاعا وم

ها ودانعًا لاقت قال انوعاص الواعظاليصرى وعمال الجر وما تسبل ل عقمية

كن بأخذ كفا منالطين ويضعه عننالهائط ويركب الخحارة بعضها على بعض فقاتهذه
و

افمالالاولياء مفعااهنون ثمطلبته بومافو جدتهمريضا فىخربة فقال ي(اصاحى لاتقغررءةمم
 ٠قالغمر سنقد والنعم زوك  6واذاحملتالىالقبورحنازة »
ذاعل بايك بعدها مول مو»ص6اىبالة وساللتكفينفى جتته فقاتياحببى ولم لادان

لسشاب تل والاحمال سق أمقالادفع
نميت ياابا عاام
فىالخديد تالالا ى احوج الىالحديد هال

| هذا الصدف واخام الىالرشرد وقل لهشوللك و إداكالغريبلايد ومنعبىعفاتاك قال الاب

ته وكفتته عااودى وإدفائة دفعتالمصححني والخاسم الىالرث.دو حكيتماجرى فكى وقال
فاماغتل
تقر :حنج وفكاقة كلدئة قات فالطين والححارة قال استعماته فىذلك ولهاتصال
م استعمل
0:

لمر
وال صرت

دلى

 -عله وسلم فقا تماعرفته

كال نم افك

عسلته لت

نعمفقيل بدى وحعلها

راك عرياقرالت واد الغاسرير عظم فىقبة عظيمة فاته
0

رب

راض

اعطانئ إرالا عين وات 0

إن شافت

عن+له

ولا خطر على قلب

سورةالشورى

ج؟ ١م 2ه

اوا  8ويعفعن كثير #فلابويق اموالهم انبى واجراء
ْ  5اى بويقسفائتهم بشؤم مكب
<كمه عاللىعفوفى قوله تعالى ويعفعن كثيرلما انالمعنى اوبرسلها فيويقناسا وى اخرين

| بطري المفوعنهم فل وايلنذين بجادلون افياىمنا  4عطف علىعلة مقدرة مثل لينتقم لهم
ْ ع الذين يكذيون ويسعون فىدفعهو ابطالهوقرى” بالرفع عالىاستئناف عطفاعبى الشرطية
لجزم وباعطفاعلى يعف فنياكلومعنى وازيشأ مجمع بايهنلاك قوم واتجاء قوم وتحذير قوم

مالهم منمدص  #اى منمهرب منالعذات والملة معلق عنما الفعل فكما لامخلص

لهم اذاوقفتالسفن اوعصفتالرياح كذا لامهر ب لهممنعذابهٍ+دالبعث فلايدمنالاعتراف
 .بانالضار والنافع ليس الاالله وانكل امس عرض فاما هوتاثيره وفىالا يات اشارات منها
رليلهاح نارة
ارسللا
اناللةتعالى حتهم عاللىفكرة المنبية لهم فىالفن التى نجرى فىالبحار في
يكبا اخرى ومايرمم هالنسلامة والهلاك والاشارة فىهذا الى امساك الناس فخىلال

فتن الوقت عالنانوام الختلفة ثم حفظالعد فىاابءوالسلامة وذلك .بوجب .خلوص الشكر
الموجبله جزيلالمزيد ومنها ماانالسفن نجرى فىالبحر الدع الطبة قتصل الى الساحل

كذلك بعض الهمم تجرى فىالدنيا برع المناية فتصلالىالحضرة وكا انلبعض السفنوقفة

|لانقطاع الررع فكذا لبعض الهمم بانقطاع الفيض وك ان بعضها نهلك فك.ذا ياعلضنفوس

| فىبحرالدنيا نعوذ باللهتعالى وممها انالرع لمانتحرك فسا بللها رك الى انيتهى الى الحرك
ينة
سوفاء
لست
اىا
ظ الاولالذى لماحركله وهوالله تعال فلا زماجولاعماد علىالر.محف

وسيرها

ل وصهنااءرمن صبرءالله والشكور
اور
نام
ْ والافقدجاءااشركفىتوحدالافعال والمهلمحةتاتال
١

 5اهشكر1هالله فانالصبرالحة تى والتكراطقاق لامكو نالالمنكان صيره بالله وش<ره باللهفانهتعالى
هوالصور الشكور ومنها انعوالله قدم دن يحادث واما :لالخلقفحادث متاخر ولذلك
قال ويعل  3فالعاقل إرى عاقةا لاص فحذرك ةلل  4 8(0درانهاى كار خوداز ادا بين

هق ها اونتم كد بس انحه داده شده آبديزمنثى” يه نما ترغبون اما الناس وامنافسون فيه
1

هن مال ومعاش واولاد بنذقتاعالحياةالدسا يه اى فهو متاءها ومنفعتها ممتعون وننافعون به
ا مدةحبانكم القذيه فزول وشى فاموصولة متضمنة لمعنىالشر ط من حيث اانبمّاء مااو بواسب

تددا لراوناب ,لايكون الآحملة ا
موق
ليا
| لمم اه فىاا الذطاءوانادجلت القانافى رحارام

| بعنى ان سبيته «قصود فيا الاعلام لضم الترغيب فىالشكر مخلاف الثانية وه قوله تعالى |
ْ وماعندالله ال فانالقصود فيا بيان حال ان ماعندالله سبب لاخيرية والدوام رقد بعال ان
فاشر طبه على اعها مفعول نان لاونم ععنى اعطيم والاول وهو ضمير الاطيين قالممقام |

ملامهام  8+وماعندالله 4ه مننوابالا خرة اشير اليه| 
 ١المفاعل ومن تُى” سان لها لما فيها نا
انما  9ارك
0

«ذاننا لخاوص شعة وهو خيرما  2وابق “ زمان حسف .لاارزول ولا دنى ا
2

3

-

-

5

أ

 .مخلاف مافى ادىالناس وفيه اثارة الى ان الرحات فىالدنيا لاتصفو واملنشوائي لناخلو |
وانانشق لبعضهم منها فيالاحايين فانمهاسريءة الزوال وشيكة الارنحال وماعندالله منالثواب

الموعود خير وابققى منهذا القدلل الموجود بلماعندالله هالنالطاى الخفية والمقاماتالعلية |

الجزءالخامس والمشرون
 + 5هه
| وجه .والوجه ابلخآرانتسألة.ان.يغاففه من كل.شى”.فه.شدة فنالشدة انما بحل اكثرها من
اجل الذنوب فكانه سأل ان يعافه منالملاء ويعفو عنه الذنوب الت من اجلها نحل الشدة [

بالنفس فقدقالعزوجل وما اصابكم من عصببة فبما كسبتايديكم ويعفوا عنكثير وقال

تعالى وهلننذهم منالعذاب الادتى دونالعذاب الا كبرفعلى العاقل ان يسأل العفو والعافة

فالدين والدنيا والآخرة فاذا الى بشى” منالبلايا صبر عليه ليكون مأجورا ومقكرا عنه

تهر اها
توم وكيس له/العالهتومضلوء الهوامكنا لجركالى عادول لال

 10رامن سمسم (وقال الحافظ) شكر كال حلاوت بس از رياضت يافت

لالت وز كن تناه ارَاذا/سكان اكراد( :وثلءقال )كو تنتخسلق الئل)قود افوانقان» ميرك
ارى شود وليك مخون جخر شود ٠ نسأل الله العافة هلإومن آياته  64دلائل وحدته
تعلى وقدرته عوظمته و حكمته ب الجوار يه السفن الخارية وه بالباء فىالاصل حذفت

الكسرالدال علها ب فىالبحر 6هددرياية كالاعلام 6ه جمع عل شتحتين ممعنى الجبل و
نك |

كل متفرع عر أى كالجبال عاللىاطلاى لا التى علبها الثار للاهتداء .خاصة وبالفار سيةمانند
| كوها درعظمت ٠ فقوله جوار جمع جارية بمنى سائرة صفة لاسفن المقدرة وفىالبحر متعلق
بالحوار وحالمنهانكانت الخارية حامدةاسما للسفينة بالغلية سميت مهارما وكالا علام حال منه

علىالتقديرين ف ان يشأ 6اى الله تعالى وهو شرط جوابه قوله يفسكنالرع  6التى

حرا بعنىساكن كرداندبادى ركه سبب رفقن كشت است «لإفيظلان روا كدعلى ظهرء *»
عات عن قوله تكن واطل عدونضال_وراكدتالنظنة .ذااسكتت اوثنتك ائ فتتضرن تكن

السفن 'وابت بعدما كانت جوارى برياح طيبة وحاصلالمعنى فببقين “نوابت على ظاهلربحر
عبر جاريات لاعغبر متحركات اصلا © وحون أن كيبا اد كم شود بسب سدكهان باد

ذكلرسمفنناللاتى يجرين
شتى دركردابٍاضطراب افتد هه ان ففذلك  6الذى ا
اكهل
يات  6#عظمة فىانفسها كثيرة
نارة وركدن ثارة اخرى على حسب مشيئة اللهتعالى ف ل

ننه
ورم
ؤذ ك
شىما
فىالعدد دالة عل

هل للصكبار 6هبالبلغصبر عالحىمال البلايا فيطاعةالله

تعالى هق شكور 6ه بليغالشكرله عنى نعمانه باستعمال كل عاضلواهعنضاء
 3وقالالكاشنى

م

فيا خلقله

تقول رادر كشت سياس داريده برقت خرو ج ازشاكشق 0

ويجوز أنيكون مموع صبارشكو ركنايةءن الا نى مجميع ماكلفبه منالافعال والتروك
المعنى لكل مؤهن كامل فىخصائل الايعان وتمراتم! ترجع كلها الىالصبر والشكر فانالايمان
نصفه صايرلعمنعاصى

ونصفه شكر وهوالايان بالواجمات ب اوبوشهن با كسبوا  3عطف

على يسكن غالاوقه اهلك كافىالقاموس والاساقبالفارسية هلاك كر دن ما فىتاجالمصادر
ؤالقنى نلا يكنالررعع ف ركدن اوبرسلها فتغرق بعضها اىالسفن بعدله وامّاع الاساق

عليين مع انه خال اهلهن للمبالغة والتهويل يعنى ازالمراد اهلاك اهلها بسبب مكاسبوا
منالذنوب موجبياب الهلاك على اضمار المضاف اوالتحوز بعلاقة الحلول قال سعدى المفى

ليله

لد

سه و

ل0

4
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سوم >

وان هنتم من اقطار الارض كل مهرب يعنى اذا اراد الله ابتلاء؟ وعقوشكم فلاتفونونه
حا كنم ولاتسبقونه ولانقدرون ان كنعوه هن تعذسكم وبالفارسية ونيسانيد عاجز

ركنتدكان د انار عاد :اويا نل أغذان كردن معدو له" قال اهل” اللغة اكزته تا
صير نهعاجرا واحز بهقبه سيقدة قال فىنفسير المناسات للاكان من لعافت عادون الموترعا

ظن انه عاجز قال وما اتم اى اجمعون العرب وغيرهم معحزين فاىلارض لوأريد حقكم
بالكلة ولا فى *ل ااد نستي" كانننا كان و يدلام زات

بدالاجاع كيم جند

الانفراد #ؤ*ن دون الله الحبط بكل شى”عظمة وكيرا وعزة لمن وى يكون 0

لشى” من اموركم بالاستقلال محمبكم من المصائب «ولانضير»ة .يدفعها عتكم وهذءالااية
الكريمة داعية لكل احد الى المبادرة عندوقوع المعصية الى اسبة النفس ليعرف من اين
فى قسادو -اللو الدوابةاعنة تقد ,هسه من _الهلكة وفائدة .ذلك وآن كان الكل خخلقه :وارادته
اظهاراضوع

والتدلل واسستعان

الحاجة والافتقارالىاللهالواحد

القهار ولولاورود الشريعة

ل+يوجد سبل الى هذه الكمالات البديعة.ومثلهذ ,التنييهات تستخرج منالعبد مااودعى
طببعته و ركز فى .غريزته كغرسن وزرع سيق الله ماء وشمس الاستخراج مافى طببعته من
المعلومات الالهية والحكمالعلية ٠ قال الامامالواحدى رحمهالله هذمالاايةااربجىةفى كتاب
الله لاناللةجمل ذنبالمؤمن صنفين صنفاكفرعنهم بالمصائب وصنفاعفاعنه فىالدنيا ووكهرجم
ولاررجع فى لآخرة فىعفو هفهذهسنة الله معامو منين واماالكافر

فالايعحل إه عقو بةذسه حق

امو العامةته ذاكب لن أ
تن لاير6
فىوضلالته والاابة 1

2

فانّماضاف َي منالانساء

وداه
لطن

واجانين فاو ال ار لكاا
سك ابديهم لانهم معصومون تحفوظون ٠منها التعريض
للاحر العظم بالصبر عليه قال بعضهم شوهد معنلهيهالسلام كرب عنداموت لحصل لمن
شاهده ماهنله و من غيرهم مزالمسلمين الثواب لما ياحقهم عليه منالمشقة ماقبل مثل
ذلك فى حكمة مايشاهد من حال الاطفالمنالكرب الشديد وفى نوادر الاصول للحكيم

ال دكن سي لبان علهتاوتةاشر 4ل5تحيل وريه اليد كل مان تويك
عليهالسلام من لبثهف الشحن بالهم الذى همبه ومنالأليكه بعد مضى المدة قالسحدن شوله اذ
سه

فالسجن بضع ستي «
ن ومنها امتحابه لبرز
انانان انان ذكروبه و لبث

مافىضميره فبظهرالحلقه درجته ابن هوناتك ماله بلقي عليدالياه قتاعلأل
انا وحدناه

صارا نعمالعيد انه اواب و ته

ليزداد عَتدَه قربة1

الكل  8الك

ا
امذ
دو
حى بن زكريا غليهما السلام ويلعممل خطيئة قطولممم بهافذي
هنحا
ى
الى بفى بمغنايا تى اسرائيل وقد ساألالنى عليه السلام العافيةمنكل ذلك حيث قال
وكا لال الهاقاض كل)ابلوياهلماقة اينكن فىكل وبجهيمنرهدء وجوه اذا حل به |
ْ| ثى“هن ذلك انلايكلهالىانفسه ولاحدله اى يكلاءهو بزعاه فىكل من هت الؤيحومجيها| |.

ش

الجزءالخامس والعشرون

بم جيه

الاجساد منالقبورالى الحشر بومالنشور وخاص وهو خروج الارواح الاخروية من قبور |
الأجسام الدنيوية بالسير والسلوك فىحال حياتمم الىهالم الروحانيه حرق الححب الظلمانية
واخص وهو خروج الاسرار منقبور الروحانية “الى هالم الهوية شطع الححب النورانية |

فعند ذلك برجع الانسان الى اضله رجوعا اختاريا مرضيا لبسفبهشاشة غضب اصلا ونم |
الرجوع والقدوم وهو قدوم اليب علىالحس واخلوة معه
خلوت كزيدها عاعٌا جه حاجتست

|

٠ جونروىدوستهست بصحراحهحاجتست

١

ولابمكن الخروج من النفس الاباللة وكان السلف بجهدون فى اصلاح تفوسهم وكسر |
مقتضاها وقع هواها (حى) ان تمر بن الخطاب رضوالله عنه مس وعلى ظهره قربة ماه
فقبلله فى ذلك فقال لبسلحىاجة الىالماء وانما اردت بكهسر نفسى لماحصل لهامن اطاعة
ملوك الاطراف ت
وجى' الوفود فكما انهلابعك الىالحشر الابعد فناء ظاهى الوجود فكذا

لا حشر الى الله الابعد فناء باطنه نسأل الله سبحاته ان بوصلنا الى جنابه وما اصابكم6
وهرجه هارا رسدا اى مؤمنان٠ . ها شرطية وقال بعضهم موصول مبتدأ دخلت الفاء فى
خبره لتضمنه معنى الشرط اى الذى وصل الكم ايها الناس هؤمن مصسةه اى مصبية كانت
 00والاسقام والقحط والخوف حتى خدش العود وعثرة القدم واختلاج العرق
وعير ذلك فىالدن اوفى المال اوفى الاهل والعبال ويدخل فما الحدود علىالمعاصى كانه

يدخلفىقوله ويعفواعن كثيرمالممجعللهحد لإفهاكسبت ايديكم» اى فهو يسبب
معاصيكم الى ١كتسبتموها فان ذكر الا يدى لكون ١كث الاعمال مبمزااول فاكل
تكب لاحو انها هسوس أذنت اسار ق]أقه التتصين؟ ق(ّويتوى)»

ظ

غيسع
هرجه برنو ابد از ظلمات غم ٠ ان رفى اكات ابك

جل

لوادت لابرد القدر الا بالدعاء ولابزيد فى العمر الاالبر وان الرجل ليحرم الرزق

بالذنب يصيبه قوله لابرد ال لان من حملة القضاء ردا لبلاء بالدعاء فالدعاء سبب لدقع البلاء
وجل الرحمة كمانالترس سبب لدفع السلاح والماء سنب لخروج المانات مانلارض قال

الضحاك مائعر رجل القرءان ثم نسبه الابذنب واى معصية اقبح من نسيان القرءان وتلا
ر:
ثوايعن
كويعف
الآية ملإ

هنالذنوب فلا يعاقب علها واولا عفوه وتجاوزه مائرك على

ظهرها من دابة وفىالا يةتسلية لقلوب العباد واهل المصائب يعنى ان اصابتكم مصيبة
الذذنوب والمعاصى الموجة للعقوبة الاخروية الاءدية تداركناها باصابةالمصيبة الدنيويةالفانية

لتكون جزاء للاصدر منكم من سوءالادب وتطهير ماتلوئتم به منالمعاصى ثم اذا كثرت

الاساب مالنلايا على عبد وتوالى عليه ذلك فليفكر فىافعاله المذمومة لمحصلت منه حتى

بلغ جزاءمايفعله مع عفو الكثير هالذمابلغ فعند هذا بزداد حوزخنهحولأستفههلعلمه
بكثرة ذنوبه عوصانه وغاية كرم ربه وعفوه وغفرانه قبل لابى سلمان الدارانى قدس
سسره مابال العقلاء ازالوا اللوم من اساء الهم قال لانهم علموا ان الله تعالى انما استلاهم

بذنوهم وقرأهذه الاية وما الم بمعجزين فالارض» فائتين ماقضى عليكم من المصائب
فرع اي مدي ”لذ عيورما بص
ده
وان

ْ
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العيئ حت يب قلخطاقة اعلملثنى :املنو.ع والعطئن فوقست عاللىزمل فأيدت ماطنبا
وليس متى احد االلاله فقلللى فىسمتى قولالشاعى

©

عسىالكربالذى اميت فه © يكون وراءه قرج قريب ©

نم
“هتعا
جا انلل
علىنقرى بعدساعات مايطولبيانه بلجب خفاؤه وهوالولىا ميدعل ومنايانه6
اىدلائل قدرته تعالى  8خالقسموات والارض #ه على ماها عليه منتعاجيب الصنائع فانها
بذاها اوصفاتها تدلعلى شؤونه العظيمة قال افلىحواشى السعدية قوله فانها اشارة الى ماغرر
افلىكلام منالمسالك الاربعة فىالاسة_ لالعلى وجودالصانع تعالى حدوثالمواهى و امكانما
للسقموات مناضافةالصفة
وحدوث الاعىاض التقائمة مها وامكانها ايضا وفنه اشارة الى اانخ

الالموصوف االىسمواتالخاوقة انتهى ا ومايثفهما4ه اعلطفسعملوىاتاوالخلق ومعنى
لارى وتفريقه كيثالر م التراب
اكام
زكدنده: :وق الراغب اصلن/الس
فزق يجنبتكراك
وبثالنفسمانطوتعليه منالغوالسرور وقوله ويث اشارة الىامجادهتعالى مالميكن موجودا
طللىاق اممالمسيبعلىالسبباى الدبيبمجازااريدبه سببهوهو
' واظهاره اياه جدؤامبنةيه حاىع

 ٠الحباة فتتكون الدابةمعنىالى فتتناولالملاتكة ايضالا*نالملاتكةذوواح رك
اتطي
لار
سومنفاء
ومانك
شان
ووال
ناعنى الارض ونبيحكووزنالمعنىمماند ب علىالارض فانمالختص بأد الشثن

المجاورين ايصح نسبتهالهما يعنى مايكون فى ااجلدشئن يصدق انه فهما فىاجملة كافىقوله

تعالى خرج منهما الاؤلؤ والمرجان وانما مخرج منالملح وقد جوزان يكون للملائكة مثثى
مع الطيران فيوصفون بالديب وان ملت الله فىالسماء حيوانات يمشون فيها مشى الاناسى
على الارض كان عنه قوله تعالى ويخلق مالاتعلمون وقدروى ازالنى عليهالسلام قال
فوقالسابعة بحربين أسفله واعلاءكابين السماء والارض ثمفوق ذلك ثمانية اوعالبين دكين
و اظلافهن كمبي
وناالسم
لاءارض ثمفوقهالعرش العظمه لسٍوالفقير ان للملائكة احوالا
شتى وصورا :مختلفة لاشتضى موطهم الحصرفى شى” منالمثى والطبران فطير انهم اشارة الى
قوتهم فى قطم الممسافة.وان كان ذلك لاننانى ان يكون لهم اجنحة ظاهرة فاهم اجنحة

يطيرونبها ولهمارجل عشون-ا واشاعر ج#ؤوهوه تعالى #إعلى جمعهم احىشر الاجسام
بعدالبعث المحاسبة ملإاذا يشاءيه فى اى وقت يشاء #قدير  #متمكن منه ٠ يعنى نواناست
ومتمكن ازان وغير اجزدران ٠ قوله هو مبتدأ وقدير خيرة وعلى جمعهم متعلق دير
واذا منصوب بجمعهم لاشدير لفساد المعنى فان المقيد بالمشيئة جمعه تعالى لاقدرته واذا عند

كونها بمعنى الوقت كاتدخل على الماضى تدخل على المضارع قال تعالى واللبل ايذناشى
وفالا بةاشارة الوسموات الازواح وارضالاجساد ومابث فهما مندابة النفوس والقلوب
' فلامناسية ببنكل واحد هنهم فان بينالارواح والاجساد نونا بيدا فىالفناء لان المسدمن

ظ اسفل سافلين والروح .مناعلى علبين والنفس كيل الىالشهوات الليوانية الدنيوية والقلي
ْ عل الىالشواهد الروحانية الاخروية الربانيةوهوعبى جمعهمعلى طلبالدنيا وزيتها وعلىطلب

:ل

اخراةوناؤساتها وعبى طلبالحضرة وقرياتها اذايشاءقدير والمشرعلى انواععام وهوخروج
( دوحالبيان١ -

امن(

|

الجزءالحامس والمشسرون

|
ظ

جه ١٠٠ >:

توازفشاندن نخم امياد بيع طاراندككر
يار

نزاو لضماكة

هاوا
6حقى للحمد على ذلك وغيره لاغيره قوال بعضهم و هوالولى اى |
لمميد
ست

مول ايوزو متصرفة وتيا سبعيتترية للليشراى الاهل لان محمد علىصنعه اذلا قبح

فيهلا“نه بالحكمة ودل الغيث علىالاحتياج وعندالاحتياج تتقوى العزيمة والله تعالى يجيب
دعوة المضطر وقبل لعمر ررضوالله عنه اشتد القحط وقنطالناسفقال مطروا اذن واراد

ظ هذه الآآية ( وفىالثتوى 6
فنراود ايد يلاى:دافى به :حون نياشداذ تضرع شافقى

ناسقاهم ربهم ابدخطاب ٠ تشنه باش الله اعلم بالصوات
وعن ابن عباس زضوىالله عنهما ان تناحلعرش بحرايتزل منه ارزاق اليوانات بوحىالله
اللا علىباغساء! نهارن لمج سناف< عه فى إلى ولا لسدارسيف لومناام إن اعلليله
فتغريله فلس من قطرة شطر الا ومعها ملك يضعها موضعها ولا ينزل من السماء فطرة

الابكيل معلوم ووزن معلوم الاماكان من نوم الطوفان من ماء فانه تزل .بغير كيل ووزن |
وروئ أن الملائكة يعرفون عددالمطر ومقداره فىكل عام لا'نه لامختاف فيه البلاد وفى
الحديث مامن سنة بامطر من اخرى ولكن اذعامل قومبالمعاصى حولالله ذلك الىغيرهم
فاذا عصوا حميعا صرفالله ذلكالى الفيافىوالبحار وفىالحديث القدمىلوأن عبادى|اظاعوتى
سقيتهم المطر بالايل واطلعتالشمس علءهم :بالنهاز:وما اسمعتهم صوت ,الرعد :قال فيان
رحمهالته لس الخائف من عصر عينيه ويى انا الخائف متنرك الام الذى حاف منه
وروى ص فوها مامن ساعة من للل ولانار الا والمهاء تمطر ذمما .يصرفهالله حمث يشاء وفيه
اشارة الى دوام فيضه تعالى ظاهى! وناظنا والا لانتقل.الوجود الى العدم وفىالآية اشارة
ألا آن! ليخ ذل حمق ]نهار بولاتةوو كدو رعيايقة ولاقو وشكافمق اناق وقمت بلازت

وساحات القفربعهدهفريما بنظر الحق بنظر رحمته فليعزلى سيره امطاز الرحمة ويعودعودء
طرياوينبت من«.شاهد انسه وردا جنيا وفى عن انس البيان يكشف الله لهم :اثوار حماله |
شر علهم لطائف بسط القرب لان واعم |
بعد ان ايسوا من وجدانهم فىمقام القض و

ويخلمر كدو بللةااقه انجمإطجوهةال .لاي ,عط ازالله تعالى يربى عباده بين طمع وياس فاذا |
طمعوا فيه اياسهم يصفاتهم واذا ايطذوءا ملم بصفاته واذا غلب عاللىعيد القنوط وعم

واههوالدى ينزل الغيث من بعد ماقنطوا |
لثر
َجوالا
هفر
العبد ذلك واشفق منهاناه منالله ال
معناه .مزل غبث رححتهعلى قلوب اولبانه فينيت فبهاالتوبه والانابةوالمراقيةوالرعاية ابر جود
بارانوجود ريزد سحابافضال دراقبال فشاندكل وصالدرباغ نوالشكفته كردد اخركار

باولكار بازشود ٠. هَول الفقير لاشك أن القبض :والبسط بتعاقيان نوْاالانسان لايضحك
دائما ولابسى دا نما ومن اعاجبب ماوقع لى فهىذا الباب هو انه اغارالعرب عاللىحجاج
فىطريق الشام فىسنة الالفات الاربعة وكنت اذذاك معهم فتجردت باختيارى عن جمييع

ْمهى غير القميص والسراويل و مشدت على وجهى فقيل لى فباطنى على يمينك فأخذت
ما

(لمين)

6ه
ج

1

|

سححتت
س 7
مد

ام
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ىالوافلجد ) احنه فاذاا
ماافترضية أعللة وأحازالعدى لمن بتقربال ب
سمعا ويصرا وبدا مؤيدا ان دعاق

في ' انافاعله |

احته وان الى اعطته وما عدت

ترددى فىقاطن روح علندى المؤدن ك>درة اموت و٠ -كراء مساءيه ولا بدله منه وان من
عبادى امو من  0بعاك اليا من العمادة واكقة عنه ثلا بدخله تحت فمسده ذللكوان

من عنادى المؤمنين لمن لايصلح اعانه الاالفقر واو اعنته لا “فسده ذلك وان من عبادى,
الموّمين لمنلا.يصلح |عمابهالاالغنىولوافقرته افده ذلك وأنهن عبادى الموٌمنينمن لايصلح

اإعانة”الاالصحة واوياالتعيتهللاندة ذلك وان هن عبادىالمؤ من لمن لايصلح اعانه الا
السقم ولق [ضحه يالفاكلاء ,ذيك "الى ادير امس عبادى يعلمى لوبهم الى “بعادى ختر يصير |

من عيادكالمومنين الذين لايصلحهم الا الغنىفلا شقرنى
وكان قولانس رضىاللّعنهاللهم انى

تن وفالتأويلات النحمية يشير الى قلب الفقير كانه شَول اما لامبسط ايها الفقير

عليك الدما لماكان لمنىالمعلوم انى لو وسعت علبك لطغوت وسعيت فىالارض بالفساد |
ويشير ايضا الى وعيد الحريص عاللىدنيا لينتبه من نوم الغفلة ويتحقق له انلو بطالله له
كبان سنب لغيه وظعنانه وفشاد .اله ولتسكن نائرةحرعه على الدنيا
لطل
الززق نحنث" ال
قال بطريق الاستدراك انلم اوسع عليك الرزق لصلاح حالك لمامنع عنَك الك ,ولك
ينزل هدر مايشاء لعلمه بصلاح ذلك وهو قوله ابهبعاده خبير بصير روى ان اهل الصفة

طر
ريدن
دذران
اوزى
رضىالله عنهم هنو الغنى فنزلت يعنىاصحاب صفهكه فقر فاقه ميك
خد ر
ايشان كذشت
نهك ,رشويم ومالخود بغلانوفلان جيزصرف كنماين ابت
واش
مك
ادك
اهنجهب
امد قال خناتٍبن الارض رضو اللهعنهفناتزلت هذه الااية وذلك انا نظرنا الى اموال بى

قريظة والنضير وبى فينقاع فتمنيناها فاتزالله تعالى الا ية قال سعدى المقتى وفيه ان الاابة
حائذ مدنية فكان شتى ان يستثنى وقبل نزلت فىالعرب كانوا اذا اخصوا محارنوا واذا

عو
ضا”
تلكل
رو
اجدبوا اى اصابهم الدب والقحط انتجعوا اى طلبو الماء وا

اوفى ذلك

شول الشاعن
قوم اذانبت الربيع بارضهم * نينت عداولهم معالبقل 0

و8هوالذى ينزل الغيث  6االىمظر الذى يغنث الناس منالحدب ولذالك خص بالنافع |
كناك ابلقامعدم _ردوهدا لك قال الراغي الغيث مَال فىالمطر والغوث قاانصرة
١ 2 ١ن عد

2ه اى ينسوا منه وشيد تنزيله ذلك هع ارد
ماقنطوا ي

بدونه ايضا لنذ كرمال ا

»التعمةبفانحضو النسمة 'بعدالأمن بوالبلية اوجن الكمال .الفرْح يفبتكون ادعى الىالشكر

م

© وبشيز يه وبراكنده 'كند ف رحمته يد اى بركات الغيث ومنافعه فىكلشى” منالسهل |

| والى والناتوال .وان وفى فت الرحمن ورنشر رحمته وهىالشمس وذلك تعد بد تعمةعير الاولى

| وذلك إل ا[لعلن اذاحاء بعدالقنوط حسن موقعهفاذ ادام سم ونجى“ال|شعمر دم عظيمةالوقع
| 1 0ك
واوست

الولى  4المالك إلسدد الذى حو
دوست

مو مئان وسازريلةفكار

عباده بالاحسان

اإشان كلدت

واشر الرحمة ((قال الكاشى 41

باران ونشسر درق واقادان

المؤعمفاكئوالسيرون

© مام يه

العام ابدا مسكسر القلت فاذا عار
مانا
نلله
ابللاملطا
طعة
يعين تنىانلهطاعةميسرة لقبلها ظ
افللقهول اق عبدى ان ليمكن لك طاعة تصلح للقبول فلك نوبةان انيت .هاتصاح ١
لقبولها مق ولو بسطالله الرزق لعباده #لووسعه عليهم لفبغوافىالارض  6لطفوافىالارض |

وعصوا فن العصمة ان لاجد او لظم بعضهمعلىبعض لان الغنىمبطرة هأشرة اىداعالى |
ىنهما |
النطو+والاشتز الوبئئا جع الكبر فكوونكنايةررعن الفشناد وقال!١ان عتاش واحشع

بهم فىالارض طاهم منزلة بعد منزلة ومسكا بعد مكب ومليسا بعد ملبس وقال بعضهم |

لوأن الله تعالى ارلزعباد من غيركسب لتقرغوا للفسادفىالارض ولكن شغلهم بالكسب
حى لايتفرعوا للفساد وثم ماقيل
انالشاب والفراغ والجده » مفسدة لامرء اى مفسده

اى داعية الى الفساد ومعنى الفراع عدم الشغل وازوماليتى على بسط الرزق على الغالب

سلاار
كى ا
اعقل لا“ن.الفقر مؤتدال
رنىم
فاقانلب
لعنى
اماي
ودن الفقير مستكبرا وظا
يلاكفق
وا
والتواضع غالبا ومعالغنى ١كثر وإغلب لان الغتىمؤدالىالبنى غالبا فلوجم البسطكلواحد
املنعباد لغلب الينى وانقلب الام الىعكسماعليه الا ن( قالالكاشنى » وايندرفاليست
جهذىالنورين رضىالله  عنه مالدارترين .صدم بودند وا.هكن :ازانشان .ينى وطغيان
لاقل نشد أواكنته اندمال ديا مثال بارانستكه برتهام زمين بارد واز هرقطعه ازان كاه
ديكر رويد

بارانكه درلطافت طبعش خلاف نيست ٠ درباغ لاله رويد ودرشوره بوم خس

وجون اعلب طباع خلق يجاب هوى وهوس مائلست ورورش صفات سببى وبهيمى
برايشان غالب ومال دنيا درين ١بواب قوى ترين اسبايست يس ١كر حت سبحانه وتعالى

روزى برخلق فراخ كرداند ١كثربانى وطائى كرديد ه و كفا ال فرعون وهامان

| وقارون وتحوهم عبرة قال عليهالسلام ان اخوف مااخاف على امتى زهسةالدنيا و كثرتها |
أ ووقالالعاتفل )نفو ورا حَوَتنان وتعت بباشسكن

١

انو نان وسيراكاهل يليكلتن عوداورزا,ة و ولكن ينزل هدر 6ه اى بتقدير يعنى بابدازه ١

كا فىاكلشافسرار ( وةلالكاشئى ب)تقدير ازلى وفىالقاموس قدر الرزق قسمه والقدر

قباس الثى' بالشى” وفىبحر العلومهال قدرهقدراو قدرا وقوله هعاللسلام فانثم عليكم
فاقدروا بكسرالدال والضم خطأ رواية اى .فقدروا عدد الشهر حتى تكملوه ثلاثين .بوما |
ما يشاء 5ه ان ينزله ممانقتضيه مشيئته وهوهمفعول ينزل 8ا#نه بعبادهخبير بصير  6حيط |

مخفايا امورهم وجلاياها فبقدر لكل واحد منهم فىكل وقت من اوقتهم مايليق بشأنهم |
بطبرعيظي يمع وتلل وفيض ووبسط حسما تقتضيه الحكمة براحو واواعاه بويا
لغوا ولوافقرهم لهلكوا روعأنانهها نمالك رضى اللهعنه عناللى عليهالسلام عن حبرا سل ١

عنالله تعالى انه قال من اهازلى وليا فقد بارزنى بالحاربة والى ل”اسرع شى” الى نصرة

اوليانى والى ل"اغضب لهمكا يغضب اللبث الجرينى ومانقرب الى عبدى المؤمن مثل اداء |

2
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مااع ع

وكف مخبب ولاحيبمناذا
مسأله
لي
عبديهنضب عله قال0

يره
ااشحعلدذغلك
النى' عليهالسلام انالله يغضب علىمن لميسأله ول

بوم
عىل
لاف
رتهاى م
ان

هول الفقير هذا كله مس انافاه جدرا -كلأن نظا للؤشن#الظرة الله إسححات رعن
كل اغاللكن :لانؤم اه اا لكان لكزة ؤفك »فان ابتضاء مق الذنوات عنم الانجحاية
وبردالدعوة م اذاكان الملبوسن والمشروب حراما والقلب لاهيا فافلا و علىالداعى مظالم |

ذرا ماقال عليهاالسلام لسعد بن ابىوقاص |.
وحقوق للعباد وتحو ذلك وندل على ما ك

رايع الهلغيه منفشوارنانا المتياراش ل
لات اماد إن الب لاا سشهن اتنب[ الطرنام فا !|

كل بطن دخل فبه لقمة من حرام لاتستحاب دعوته اربعين بوما وايضاماقالعليهالسلام
الرجل يطيلالسفر اى فىطريقالحق اشعث اغبرهد بده الى السماء قائلا يارب ياربومطعمه |
حرام ومشربه حرام وغذى بالحرامفانى يستحاب اذلك الرجلدواؤه وايضا ماقال رسولالله |
صالله تعالى عليه وسم وانت ياعم لوا طعته اطاعك اطاعتى حين قال له ا©بهوطالب |
مااطوعك ربك يامد وغير ذلك ثمان الزيادة فىالا يةمفسرة بالشذاعةلن وجنت لهالنار |
وبالرؤية فان المنان ونعيمها مخلوقة تقع فى مقابلة مخلوق مثلها وهو عمل العبد والرؤيةئما
راركة بتدمكه |
سف
يتعلق بالقدم ولاتقع الافى مقابلةالقدم وهوالفضل الربانى ( وافلىاكش
بديدار الله رسد بفضل الله ميرسد نه ازطاعت خود ٠ وفىالخبر الصحبح اذا دخلاهل

الجنة المنة 'نودوا يااهل المنة انلكم عندالله موعدا بريد ان مز كوه فكشفالحداب |
فنظرون الله ابوبكر الشلى قدس'سيره وققى درغلات وجد وخروش كفت .اىبارخدا
نسد "'يازوقق .ديكز كيفتبارخدا باشب راناينا
سااك
:نز
فؤدا! همهو نااهنا كين" ناعحن يمن
|نكبزكه دديخ  22اللووتوو ان تادز آناند واو غنات وما يال ددا
اعبار 1-5

ذَمكلٌ غنات بود برجال ازديدة خودو

در راه

جوا ردان ابن قدم

ازان قدم ما مترست وعزيز بر
اْ رشك :نوبركام دل وديدهٌ خويش ٠ ناابن نونهبيند ونهان رابيس

أشن وكووسازلياهذا ل هاوا
كؤا
ررد
اتا
منك  كت سهااى اتعالاج
كودة
ايودكه باأينقاضا سيدا ابد #إوالكافرون
بتقاضاى بندمكه بشر مخض راهركز زهرءٌ نن
عدابى لختمة ذل حاب ودوام عقالست وهيجعقاب

دا إن كلت

زهيج ريح بو مطلق دنلتمابيد روى ٠ جرع لكك

حاب بست

دراب حرمااش

اولتأوبلات  5لا ذ كر انه تعالى شل توبةالتائيين ومنلمتب يغفر زولماملممطيعون
اهلىله تعالى والكافرون لهم
ا للمن
يدخلهم الخنة فلعله مخطر سال احدهم ان هذه القنار

عذاب شديد فلعله خطر سالهم انالعصاة منالمؤمنين لاعذاب لهم فقال و الكافرون لهم
عذاب شديد فدليل الخطاب انالمؤمنين لهم عذاب ولكن ليسشديد ثم انااعبد اوإرتب
خوفا !ماننار ولا طمعا فىالنة لكان من حقه ان ستوب قل الحق سبحابه نونته مان

'

الجزءالخامس والعقرون

5

١٠+ 2ه

رنع
ضه
تحى
| واستحبت اى حصلت مامه فانى است
|

العباد »

كرم بين ولطف خداوندكار مركن جات )كراش

زان ازسانار

|

ومعنى استحيائه تعالى تركه سماحلعبد فى رجانه و9يستجب الذين آمنوا وعملوا
يفساىتحي الله
ومضا
| الصالحات يه الفاعل ضمير اسم الله والموصول مفعوليه على اضمار ال

| دعاء الذئن اموا وعملواالضَاحات'اى الؤمتين الصالحق اذا دعوء  ويثيية'غلل' طاطتهم
|يعنى يعطيهم الثواب فالا خرة والاثابة ممنىمجازى للاجابة لا“ن الطاعة لما شيت بدعاء
 .مايترتب عامها من!انواب كانت الاناية عامها منزلة احابةالدعاء فعبرسهاعهاومنه قولهعليهالسلام
افضل الدعاء“الذلله..يعى اظلق الذفاء على الخدلله لشبه به فى اطلت'مايترتب:غليه .يوجوز

انبكونالتقدير ويستحيب الله لهم فحذف اللام فى قوله وكااذالوهم رى كالوا لهم قال
سعدى الف الاظهر حلمالكلام على اضمار المضاف ذكناهانقاس

مخلاف حذف اطار

١
ا منه .-تفضلا وكرما ويجوز ان يكون الموصول فاعل
سهأعللىو
ملاه ك
|| ويقبهازديدهم هن افهض
الاستحابة والاستحابةفعلهم لافءل الله تعالى واستحاب يعنى اجاب او على انيكونالسين

يندهم
زكو
ووجبه ي
ذا ال
للطاب .على اصلها فعهلى

من فضله معطوفا على مقدر و المعنى

| ويستح.ون لبلاهلطاعة وبزيدهم على ما استحقوه مالنثواب:فضلاويؤيد هذا الوجهماروى

ه
وكمفل
مهدما
عن اراهيم ابن ادهم قدس سره اله قبل مالنائد عو فلاتحاب قال لا“ن
ْمقرا والله بدعو  4دارالسلام وستحس الذين اموا

فاشار شر اءنه والله ددعو الى

| دارالسلام الى انالله تعالى دماعباده اوءشنرهويستحجب الاذبمننوا الىانهلم حب الى دماته
| االلابعض قال فى بحرالعلوم هذا الجواب مع سؤاله لسن عرضى عند ااهللتحقيق

 .منعلماءالاخبار بل الحق الصر.ع اناللهيجبب . دعاء كل عبد مؤمن .بدليل .قول الى
| عليهالسلام ان العيد .لامخطئه منالدعاء احد ثلاث اما ذنب يغفر واما خيريدخر واما
خير يعمل رواهانس رضىالله عنه وقوله عللهالسلام مامن مسلم دنصب وجهدلله فى مسالة

| الا اعطاء اياها اما ان يعحلهاله واما ان بدخرهاله وقوله عليهالسلام انالمؤمن لبؤجر

|فىكل شى” حتى فالكظ عندالموت وقوله علهالسلام انالله يدعو بعدهنوم القيامةفيقول
| انى قلت ادعونى استحب لكم .فهلدعوتى فيقول لمعوك ارخ خالل اركهقنا
|كوذا مكارهت فد عوتى فجعات لك فالدنيا فيقول فم وقول دعوتى نوم زلبك

ك|ذا فر ير فرجا فقد ادخرته لك فىالمنة حى شول العبد ليته لمبستتحب لى افلىدنيا
دعوة رواه جابر رضىالله عنه وبدليل قوله عليهالسلام من اعطى الدماء لمابحلرمامجنابة
وقال علىرضىالله عنه قال رسولالله دلىالله عليه وسل اذا احبالله عبدا صب عليةالبلاء

صباونحه عله ا فاذا داهلاععد ريه قال جبريل اى رابقض حاجته فبقول تعالىدعهفاتى

' احب ان اسمء صونه فاذا دعا شول تعالى لبيك عبدى وعزق لاتسألى :شيأ الا اعطيك |
| ولاندعوق بثى” الا«استحبب قاما ان اعمللك واما ان ادخرلك افضل منه والاحاديت ١

فى هذا الباب كثيرة وانالته جب الدعوات كلها منعبدهالمؤمنو لامخببه فىثىهمندعواته |

( وكيف )
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وبر فلما فرغ منصلاته قال له على رضىالله عنه |
وقال اللهم انى استنفرك وانوب اليك ك
ياهذا انسرعةاللسان بالاستغذار توبةالكذابين وتوبتك هذه تحتاج الىالتوبة فقال ياامير
فين وماالتوبة قال التوبة اسم شع علىستة معان عالىماضى مانلذنوب بالندامة وتضييع
الفرانض بالاعادة ورد المظالم واذ ابةالتفس فالطاعة كم ربيتها فىالمعصية واذاقتها صرارة

الطاعة  5اذقتها حلاوةالمعصية والكاء بدل كل ضحك ضحكته وفىالاثرلله تعالى افرح
توبة العد منالمضل الواجد ومنالعقيم الوالد ومن الظمئان الوارد فن تاب الىالله نوبة

نصوحا أنسىالله حافظهوبقاع الارض خطااه لا روى  6عبدالعزيز بناسمعيل قغاولالله

| تعالى وبع ابن آدم يذنبٍ الذنب ثميستغفر فاغفرله لاهو يترك ذنويه ولا هو بيأس من

رحمتى اشهد؟ الى قدغفر تله وفىالأويلات النجمية اذا ارادالله تعالى ان بوب على عبد

ين أعبادة لبرتجع تفخ ال انتافلين' التقد الم اغن علدين” القراب امخلصة من ررق! عبودية

ماسواه بتصرف جذبات العناية ثم بوفقه للرجوع بالتقرب اليهكا قال من تقرب الى شبرا

بشتراليه ذراعا اى نمتقرب الىشبرا بالتوبة تقربت البهذراءا بالقبول ولو ليمكن القبول

ساا عاللىتوبة لمانابكمقال بعضهم لباعلضمشا عن ان اتب الىالله هل قبل قال ان

قبلالله توب وفىاخبرآن بعض مواضع المنة شق خالية فبخاق الله تعالى خلقا جديدا
فملاها بهم ٠ اكرًا روال'باشدة الازؤئ كرك خلق افريند _عنادت" ارده ودح نارده
درجات جنتّبايشان دهدا ورسرو سزًا واريركه سدكان دبريهرا ودرويثاند لستهرازدر

غمفرين
سينتمه
مائي
بيرون تكند وازتواب وعطاى خود محروم تكردائد ٠ فوكيافبلالت

© و يعفو اعلنسيئات 6ه صغيرها كويرها غايلرشيرك لمن يشاءمحض رحمته وشفاعة شافع
وباتنولنموا وهو مذهب اهل السنة وفالتأويلات النحمية ويعفوعن كثير منالذنوب |

وببلة ليصيرالعبد
توق
لن
االذ
التى لايطلع العبد عام ليتوب عنها وايضا ويعفو كعثنير من
نه قابلا للتوبة والالماناب ب ويعل ماشعلون ك6اهئنا كمان من خير وششر فيحازى التائب

| وحاؤز عن غبرالتائب حسها تقتضيه مشيثته المينية عل اىلمكموالمصا(وف التأويلاتالنجمية
وبعمماشعلون .املنسيئات ,والحسنات ما لاتعلمون انهامن السيئّات والحسنات فّلك الحسنات

بعفو عنالسيئات وعن عرائس البقلى يقبل توبتهم حينخرجوا وهانللنكفسونوصاروا

اهلاله مقدسين بقدسه ويعفو عن سيئاهم مامخطر بقلو بهم من غير كذره ويعلم ماشعلون
ملنتضرع بين يديه فىالخلوات وفى مف ابراهم عليه السلام علىالعاقل ان يكون له
ا
ساءات ساعة بناجى فها ريه وشكر فى صنْعاللهوساعة محاسب نفسه فيا قدم واخروساعة

يخاو فنها ححاجته مالنحلال فالمطع والمشرب وغير ها وروى أن رجلا قال للدنورى
رحمهالله مااصنع فكلما وقفت علىباب المولى صرفنى اللوى فقال كنكالصى معامهفكلما

ين
يمض
نن ,
ذخبرا
مىال
لهاوف
اهااي
ضربته مجزع بين يديها وبتضشرع فلا بزال كذلك حتى تضم
برفع بده الى جناب الحق فلاسنظر اليه اى بعين الرحمة ثم يدعو ثانيآ فيعض ننهثيدمعو
وبتضرع ثلا فبقول ياملائكتى قد استحيت من عبدى وليس له رب غفيقرىدغفر تله |

الجزءالخامس والعشبرون
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 ١اى علىأنهخلاف القياس وليس سقوطها منهلذونه محزو ما ''عطف علىماقبله لاستحالة |
المعنى لا”نهتعالى يمحوالاطل مطلقا لامعلتًا بالشرط والمعنى وهنواديه تعالى ان بمحوالباطل

ومتيك للق بوم اى ,غضان كخياال اقتوييل كاالعلومقة و|حقعة ويون ازواكل ملعي

ازسولالل علياهلسلام بانهتعالى .محوالاطل الذى همعليه عنالبهت والتكذيب ويثيت

الحق الذىهوعليه بالقرء ان اوسَضائه الذىلامردله بنصرته عليمفالصغة على هذا للاستقيال
انه عليم بذات الصدور #ه بماتضمرء القلوبفيجرى عليها احكامها اللا ثقةبهاء.نالحو

والاشات(ال_.الكاشق )
راس نو و مظلة افتراى ايشان سوير و محى سست

ولمبقلذوات الصدور لارادةالجنس وذاتههنا تأنيث ذبىعنى صاحب فحذف الموصوف
واقيمتِصفته مامه اىعلم بالمضمرات صاحية الصدوروهىالخواطرالقائمُة بالقلىمنالدواعى

والصوارف الموجودة فيه وجءلت صاحبة للصدور علازمتها و حلولها فيها كا هَال للبن
ذوالاناء ولولدالمرأة هوجنين ذويطها و فىالايةاشارة الى أنالله تعالى ستصرف فعباده
عا يشاء .من ابعاد قريب و ادناء .بعد .ر(وى © أن رجلامات .فاون اللهإتعالى املىواق
| عليه الدلام مات ولى من اولياتى .فاغسله خخاء موسى عليهالسلام قوجده قد طرحهالناس
فىالمزابل لفسقه فقال هوسى عليهالسلام يارب انت نسمع مقالةالناس فقالالله يماوسى انه
تشفع عند مويه شلاثة اثياء لوسال منى جع المدثيين لغفرت لهم الاول ابهدقال يارب انت

| تعوانىوان كنت ارتكيت المعاصىبتسويل الميقطان «رافويق .الوء تولك كدق اكرعيا
على وألثاى لنيةان كدع معالفسقه بارككاه مقاط ولكن الحلوس معالصالحين احب

| الى والثالك لواستقيانى صا وفاجر كنت اقدم حاجة الصا فهذه الثلاثة ادناه الله منه
| وجعله منالمقربين عنده بعدما ابعده هو والناس فعلى العاقل اصلاح الصدر و السررة

وفىالبران الله لابنظن الى صور»؛ واموالكم بل.الىقلوبكم..واعمالكم بعنى اكنانت لكم
قلوب واعمال صالحة تكواتنوا مقبولين مظلقا والافلا ورعا يهتدى الى الطريق المستقيم من
| مضى عمرهفىالضلال وذلك لان شقاوته كانت شقاوة عارضةوالعبرة للحكمالازلى والكلدة

| الاصلة فاذاكان كذالك فيم-واللهالاطلوهوالكفروشت الحق وهو الاسلام وريماحتم

على قلب من مغئ وقته عاللىطاعة فيصيرعاقبة الى المعصية بل الىالكفر كلغام وصبيرصا
| ونحوهما ماكانت شقاونه اصلية وسعادته عارضة (إ قال الحافظ ©

جون حسن عاقبت نهبرندى وزاهديست .٠ ان بعكة كارخود بعنايت رها كنند

| واللهالمعين «إوهوالذى شيل التوبةعن عبادمكة بالتجاوز عمانابوا عنه “لناه انم بقل كان
اغساء بالمعاصى عدى القول بلعتنضمنه ماعنلىتحاوز قال ابنعداس راضلىله عنهما هنعامة

ْللمؤمن والكافن والوليوالعدو ومن ,اب منهعقبلاللهنوبته والتوية عىالرجوع,عنالمعاصى |

|بالندمعليهاوالعزم انلايءاودها ابدا وقالالسرى البوشنج هوانلانجدحلاوةالذنيفؤىالقلب

|عند ذكرهلإوروى») جابررضىاللهعنهاناعرابا دخل مسجد ر سول الله .ى اللتهعاىعلي وه سم

د(قل )

©
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م|حورفاىلعلوم اوعد بالمسنة القليلة حتى يضاعفها فانالقللى عندالله كثيرو فىالحديث ان|
عس
سىيبن
م قالاخبرتى يارب عنهذه الامةالمرحومة فأوحى اللَّاليه انها امتمحد حكماء
راءضو
عاماء كا'نهم منالحكمة والعل انبياء يرضون بالبسير منا
العط
ى

هنهم بالبسير

املنعملى ادخل احدهم النة بناشول لاله الاالله قالالامام الغز الى رحمهاللهالمد يتصور

ان يكون شاكرا فىحق عبد آخر مرة بالثناء عليه باحسانه اليه و اخرى بمحازاته أكثر

ماصنعه اليه وذلك منالخصال ايده قارلسو الللهعليهالسلاممن ل+يشكر الناس +يشكراللةواما
شكرهللةتعالىفلايكون الاسنوع هنالمجاز و التوسع فانه ان اتى فثناؤه قاصرلا “نهملحاصى
نناء عليه فاناطاع فدااعته نعمةاخرى منالله عليه بل عين شكره نعمة اخرى وراءالنعمة

الشكورة بوااتماراحسين #وجورة الشكن نالل ان لايستعملها فىمعاصيه بل فطاىعته وذلك
ايضاتوفيقاللهسويره

عطايست هرموى ازو بترم ٠ كجوهنه بهرهوى شىكركم
ترا انكحثمودهازدادو شإ

ككهافك نه بهلافكر :مكزش

قلوطن د
نشو
عام
ومام
ةاى بل ١قولونيعنى كفارمكة علىانه اضراب قعونلهام لشهرمكاءاط
هلافترىيهمدمؤعلىاللهكذباا6لبدنعبووىةوتلاوة القرءازعلى انالهمزة للانكار التويخى
كانه قبل الما لكون ان سْسوا مثله عليهاللام و هو هو الى الافتراء لاسما الافتراء
علىاللّهالذى هو اعظم الفرى و الخشها والفرق بين الاق]اء* (الكتس؟انالافتاء هو

افتعال الكذب من قول نفسه والكذب قد يكون عةلاىلوتجقليد للغير فبه غلافان يشأالله
حم على قلبك يه استشهاد على بطلان ماقالوا سيان ابه علهالسلام لوافترى علىالله لمنعه

سْ كا فللءة كعد نان دعوضل #كران .القزاء انباقراءعلىاللهقمونلهم أن مقدلا" اينار
صدوره غنالنى بيشلاء عدم صدوره عنه ومنضرورته منعه عنه قطعا فكأنه قللوىكان

افتراء عليه تعالى لشاء عدم صدوره عوناهنيشأ ذلك تم على قليك بحيث لمبخطر سالك

مغنى هن معانيه وملنمطق حرف هحنروفه وحيث ليمكن الاص كذلك بل 'نواترالوحى

حينا فحبنا سن أنه من عندالله كاقال فىالتأو لات النجمية يعنى انك ان اهترينه احلل
تهعلى

قلبك ولكنك لتمكذب على ربك فل متم على قلبك ٠ ينى مهرلهد بردل نو وبيغام
خويش ازان ببرد» وفيه اشارة الى أنالملائكة والرسل والورثة محفوظون عن المغالطة
فىسانالشسريعة والافازاء عالىله فى شى' هنالاشياء ٠ درحقائق سلمى ازسهل بن عدالله
التسترى قدس سرء اقل هميكندكه مهر شوق ازلى و محبته لمزلى بردلى تونهدتا التفات

برغتيكنى و ازاجابت واباى خلق فارغ كردى ف يم
وحاللةالباطل وبحقا-اقى بكلماته #

استئناف مقرر لنفى الافتراء غير معطوف على مكاتبمنبى'عنه اظهار الاسم اليل وصيغة

المضارع للاستمرار وكتدتعخ فاىلمصحفت نحاء صرسإلةكمكمي وبدعالانسان وبدعالداع
وسندعالزبانية تما ذهيو فيه الا لحذف والاختصار نظرا الىاللفظ وحملا للوقف عاللوصل

يعنى أن سقوط الو او افظا للالتقاءالساكنين حالالوصل وخطاايضا حملا للخط عاللىافظا

© ١٠١ جه

اجزءالحاضسن والمشمرون

وسزما تلجت اجلداسات,كتبيد| الاواممقات اغلحنال دكات يمتقوراله الاومزاء
ماتعلى :حب ال ممد مات تنا الا ومن ماتعلى نحال مخدمات مؤمنا متتكمل الايمان
املاوامنت علىحبال مدبشمرهملك ام توباطلنةممتكر ونكير الا ومنماتعلى حبال مد

زف الى الجنةكاتزف العروس الى بيت زوجها الا ومن مات على حب آل محمد فتح له

فى قبره بابان الى النة الاومن مات على حب ال تمد جعلالله قبره ممزار ملائكة الرحمةالا
وم
تنعملاى حابلحمد ماتعلى السنة واجماعةالاوهن متعالى بغض آل مد جاء «ومالقيامة
مكتوب بينع .نيهايسمنرحمةاللهالاوهن مات:لى بِغضآل دماتكافراً الاومن مات عل
بىض
ةياشملجنة ه موداهلمالذين يؤولاميهم اليهعليهاللام فنكلامنهما لاص
ارلامحدلم

عراله ١كل واشد كانواهم الال ولاشك أزفاطمة و عليا والحسن والحسي نكن التعلق

نهم وبين رسولالله اشد التعلقات بالنقل المتاتر فوجب ان يكونوا عم الال ٠ درتفسير
تعاىاوردمكه» خويشان حضرترسولالله بنوهائم اند وبنوالمطالبك خس برايشانقسمت
بايدكرد ٠ وفىالكواشى قرابته عليهالسلام فاطمة وعلىوانناهما الوعلى والعقيل وال
حدقلااال !الغلاي او «ن حرهت علهم الصدقة وهم بنوا هاثم ووبنوا المطلب وقلل

الالرسولامتهالذينقبلوا دعوتهقال!,بنعطاء لاإسألكمعلى دعوتكماجرا الا اننتود دوا الى
توحدالله وسشقربوا اليه بدوام طاعته وملازمة او امه وقال الحسين كل من تقرب الى
اللديطاعته وجنت علكخ محتهاىفان الحبحب الحب لكوهماحين حوب واتحدذومكينا المطبع

املعمطيع
| أنكاقا بلتى

ادا اعد لوز]لانادحي )عانلشنيخ ابن العرق قدس سيره
عنرجل

انه سنض

الشيخ ابامدين فكرحدت ذلك الشخص

لغضهالشخ

ابامد.ن

وفررسأويلته رسقولااتللهلهيفلاىلميناارمسوفلقااللللهى فقلتالكمرلهى فتفللناغنضافهقالتلغغضضهه افباامبدىين مدوميانتحنفهقاللجداابلللحهب وارلسلولهه

|

ف
قات له يارو لالله الى الا-ن .اق والله زللت وَعَقلتَ فاما الا ان-قأناناتن وهومنا حك
| الثاسنالى :فلقدتيهت .نمكت" صالللله عللك ؤسل' فانمًا /اشتيقظت' لَحِتْتَا الى مزّله أفاخيرية
با جرى فبكى واعتد الرؤيا تذيها املنله فزال بغضةابامدينواحه فآومن ترف حستة
لقرف ا
از كه ناائ حسنة كانت سهاحب ال رسسولالله قالالراغب ااصل
ولاقتراف
ا فشر اللحاء عن الشحرة والخليدةعن الجذع ومابوؤخد مهقرف

واستعيرالاقتراف للاكتساب

|ثر استعمالا ولهذا فال الاعتراف يزيل 'الاقتراف
حسنيا كان اوسوئيا وفالاساءة ك
تمزدله فيها ين ائ فالىحسنة يعنى '“زاى ان حسنه م قال الكاشى هحقسنا * #بمضاعفة

والتوفق لثلها والاخلاص فبها وبزيادة لايصلالعد اليها بوسعه مما لابدخل نحت طوق

ور 6ه لمن اطاع بتوفة الثواب والتفضل عليه
البشر  +ازالله غفور د ن اذشنبكو

!
إ

بالزيادة فالشكر .نالله از عن هذا المعنى لاأن معنا اقيق وهو فعل نى” عن تعظم
الم تك نه منحما لانتصور اهلنلهلامتناع ان ستعايه احد حتىشَابل بالشكر شبهتالاثابة
والتنخل بالشكر من حيث ان كل واحد منهما يتضمن الاعتداد شغلالغير العام يسك
كن

م

ج١ 27م ي©»ه

طون الشؤرئ

والبشارة كالم يطلب الاننياءمن فبلى ؤاجرابة اى :نفعا قال سعدى المفتىفسرالاجر بالتفع
لبظهر جعل استثناء المودة هنهمتصلامعأن ادعاء كونها من افراد الاجر يكنى فإذلك
كافىقوله إوبلدة ليس مانيس ٠ الاالنعافيروالاالعيس» وف التأويلات النحمية قل ياجمد
لااسألكم على التبثير أجرا لانالله .لبسيطلب منكم عاللىفضل عوضا فاناايضا لااسألكم
على عر أجرا .فانالمؤس اخذ منالله خاتًا حسنا فكما أزالله تعالى .فضله «وفق العد

للاعان ويمطى النُواب لمن امن به وليس يرضى بان يعطبك فضله محانا بل يعطبك عليه

يسطبالنب هنك اجرا على التبليغ
اجرا كذلك لبس برضى لرسوله صالىله تعالى عليه و

والتشيربل يشفعلك ايضا الا المودة فىالقربى 6المودة مودة الرسول علهالسلام والقربى
بداو كالزلق .ععنى القرابة الى هى ععنى الرحم وفىللسدة وععنى اللام متعلقة بالمودة

تووله كنل فوسوليادظ واطيئ كلك جنع اإهزجد انق كافكلام الموده إنجن]
واستثناهاممه

تشبهالها به والاسثناء من قسسيل فقول من قال

ايفم يخا بهن فاولمق .قإرازالغلكتائك
ولاعيض قبل اغبزذأن ش
وذلك لأناه لاجور منالنى عليهالسلام ان يطنب الاجرايا كان على تبليغ الرسالة لان
الاننياء لميطلبوه وهو اولى بذلك لأناه افمل ولاأنه صرح بنفيه فىقوله قل مااسألكم
عله من اجر ولان التبليغ واجب عله لقوله تعالى بلغماائزل النك وطلب الاجر على

اداء الواجب لايليق ولاأن متاعالدنيا اخس الاشسياء فكيف يطلب فى مقابلة تبليغ الوحى
الالهىالذى هو أعنالاشياء لان الع وجواهلمديننيا خزف مهين ولاان  5اده

بوهمالنهمةوذلك ينافى القطع بصحةالنبوة فمنى الااية لااسألكم على التبليغ اجرا اصلا
الاان تودونى لاجل قراتى ب وكلشها لسوكف انتروقالادق ادو و انان داك

اجراختصبى لكاهليس باجر لا نه لميكن بطنمن بطونكمياقريشالاوينىوينماقرابة فاذا |
كانت قزابىقزاتكع'قصلق “ودف ع«الاذئ. :عى زلازم الكم.فالترّع والثادة والمزوءة سواكه |
 1م
ظن التتايغ اولا إلقدكتع تفاخرون

بصلة الرحم ودقع اردق عن الاقارن فالكم ا

تؤذوتى والحال ماذكر ومجوز انراد بالقربى اهل قرابته عليهالسلام على اضمار المضاف
وبالمودة هودة اقربائه وترك اذيهم فكلمة على هذا للظرفيةوالظرفحال منالمودة والمعنى
العانا رسك لهذامن
الاان تودوا اهل قراجى هودة أنابئة متمكنة فهم رزولك أمجامتالنؤالت قب
قراتك هؤلاءالذين وجبت علينا مودتمهم قال على وفاطمة وابناى اى الحسن والحسين
وعوزالله عتيمرو يدك عله رجاناوى عن بعل روشق اللهعنه أنه يقال شتكوت إلى سد لال
عاليلهام حسد الناس لى فقال  اما ترضى ان؛تكون رابع اربعة اى فىالخلافة اول من
بدخل بالمنة ازناوانتوالحسن والسين .وازاجنا عن اعاننا وشمائلنا وذرياتنا خلف ازواجنا

قالع جعدئ !لمق يفى األوسويرة كت" استثناء منها ولم يكن لفاطمة حيتئذاولادوعنه
عليهالسلام حرمت الجنةعلىمنظرابهبلق واذانىفىعترنى ومن اصطنع صنيعة الىواحدمن
ولدعبد المطلب و#ل2مازه فانا اجازيهعلها غدا اذا لاقنلىقنويمامة وقال :سول اللهصبىاللهعليه

الجزعاء الس والعشر ون

2

٠أمع جه

|وائزهها فان روضة الارض تكون كذلك وبالفارسية اندرص غزار هاى بهشت انديعنى

|| خوشترين قعها ونزهت فزاى رين ان قال فىحواثى الكشاف الروضة اسم لكل موضع

سرار هالىاما كن المتسعة المونقة ذات الرياحين والزهص
اىلكاشف
فبهماءوعشب وف

ل انبى وفىالحديث ثلاث محلون النصراانظرالى الخضرة والى الماء الحارى والىالوجه الحسن
قال ابن عياس رضىالله عنها والاتمد عندالنومقال الراغب قوله فىروضاتالمنات اشارة الى

مااعد لهم فىالعقى من حيث الظاهى وقلل اشارة الى مااعاهم له منالعلؤموالاخلاق التى
من مخصص بها طاب قابهتتؤلهم مايشاؤون عندرهم#داى مايشمونه منفنونالمستإذات حاصل
لهم عند رهم على ان عند ديمظرف للاستقرار العامل فىلهم وقبل ظرف ليشاؤون

على ان يكون عبارة كعوننهم عندالله والاايهاملناحتباكاننت الاشفاق اولا دلبلا على
ذف النيران اولا#ؤذلك»هالمذكورمناجرالمؤمنين |
ا الم دليلا عحلى
نن
الام
حثد ا
ظ ب هوالفضل الكبير  6الذى يصغردونه مالغير هم املندنيااو تحقرعندهالدنيا محذافيرها ظ
مناولهاالى آخرها وهذافىحق الامةواماالنىعليهالسلام فخصوس بالفضل العظيمكاقالكاك ؤ
' وكانفضلالله عليك عظما ذلك ##اى الفضل| لكبيروهوهبتداً خيرهقوله ؤالذى 6ه اىالثواب

| االلذىلهةعشبرادهالذين امنواوعماوالصالحات اى نشسرهمبهعلىلسان النىعله السلام ذف

 ١الخارعهم بالسائك لين الووليك لاختك بورق ناوي انول دالاك قلا  2بونذالالاعوم
| التدري حلاف مثل السمن منوان بدرهم اى منه لإقال الكاشفى) وتقدم خبرباين كرامتها
جهات اوذالاكا حتزااوا معتأئيقت) ءالوه نكا حمل ايشان ضائع بيست يسدر هراسم
| عبوديت احهاد ماد وبروظائف عبادت سفزا ند
كارا يلكاق 7كا خلد يكوا مبطلى كن جراهل كه:نكو سكوكان :ذهند

نع باتع وقد وسالو طإديازة يكن كار احقد
ااجطلم
كاز كرانيسيت ثان
مجخهصيص الروضة وتعميم المشيئة أن ١كثر بلاد العرب خالية عنالانهار
ب|دول الفقير و

الجارية والروضات وانهم لامجدون كلالمشتبيات فبشوقهميذلك ليكونوا على اهبة وتداركك

ولا سبوا الا خرة على الدنيا فان الدنيا نحل البلاء والا فات والا خرة دارالئعم
والضيافات وندارك كل مافات فن احب مولاه اجهد فى طريق زضاه قال شقيق البلخى

قدس سسره رأيت فطريق مكة مقعدا ,زحف عالىلارض فقلتله من اابنقلت قالهن
اكللطكرييق قذكن اعواما تازليدععشلرة  فرفعت طرفى:انظر اله
وو
سمرقند قفلت
متعحما فقاللى ياشقيق ملك منظر الى فقلت متعحيا من ضعف مهحتك وبعد سفريك

فقاللى ياشقرق اما بعد سفرنى فالشوق شرا واما ضعف مهجتى فولاها محملها ياشقيق
العجب من عبد ضعيف محمله المولى اللطيف شن وصل اليه بشارةالله بفضله وجوده هان
عليه بذل وجوده بتقل لااسالكم عله 6هروى أنه اجتمع المشركون فمىمع لهم فقال

ىمكده
لدكه
م إب
عافته
بعضهم ارون مدا يسأل على مابتعاطاه اجرا يعنى هبج دري

مباشر

الستازابلاغ مزدى مخوا هديااق فازلث واللعنىلااطلب منكم عملاىانا عليه م انلتبايغ

1

)والبغارة)

سورة الشورى

ج> 5.7 2

وامنها :األنله تعالى لمعض بين الخلق بالتكاليف والجاهدات قبل اللوغ لضعف البشرية

وثقل حمل الشريعة واخر بحكمته تكاليف الشرع تربية للقالب ليحصل القوة لقمع الطبع
لقال الصائب)
ناابجهدروشن استازدست ابنيك قطعهخاك ٠ جر<نتوانست كردززهكانعشق .را
ومها ان هن ظل نفسه عتابعة الهوى فله عذاب اليم بعدالللوع منالفطام عن المالوفات

الطييعية بالا<كام الشرعية وهذا العذاب للنفس والطسعة رحمة عظيمة للقاب والروح
ولذا من قال هذه الطاءعات جعلها الله عذايا علينا هن عير تأويل اكتتانان او

وماد

بالتعب لايكفر” ولوقال لولم بفرض الله لكان خيرا لنا بلاتأويل كقر لان الخير فيا اختاره |
الله الا ان يؤول وبريد بالخير الاهون والاسبل وفالقصيدة البردية
ليدوا زف ينينز ق انال اانه مدو

بون اعذرظ رقنا م 5

ظ

اى راع النفين فىاشتهالها بالاحمال عماعو مفسد ومنقص للكمال من الرياء والعحب والغفلة
والضلال وان عدت النفس بعض التطوعاتحلواواعتاد تيه والفتفاحهدى ان شطع نفس.ك |

عنهاواشتغل عا هوأّغق علهالان اعتبار العبادة اتماهو بامتبازها عنالعادة واتعار تفلعالكقة |

مطلقًا اعلنعارفين
كا فككاك
ف

ره لهؤي قائلة الام

0
كم منالمرات زشت النفس لذة 0

جيت لبرازران البقفى(لاناةلله
قاتلة للمر ع كالدسم والمرء لادرى ا

لكمانرء من اهاللحبة والوداد جاتكوم الطعيميض
ا الدمفىالدمم لاسها ااذا
يشن نامر
كلمش
الرقاد ومنالله التوؤق لاصلاخالنفس وتزكتها عإترى الظالمين5دراىا
يامن بصلح لارؤية مشإفقين  6خائفين مما كسوايه اى اشفاقا ناثئا م نالسيئاتالى
حملوها فىالدسا ومناجاها كلق

اسيك ولبست صلة مشفقن

حتى يحتاج الى عدر المضاف هنامع أنهايضا معنى بح رن الول ابلغ وادخل فىالوعيد
#إووهو واقع 5

اى وباله وحز 5

لاحقى مم لامحالة اشفقوا أوم يشفقوا واماة تخا

من ضمير مشفقين او اعتراض ونا لننطاادج إلقاع 1اد الاكالد مرساالا متو

فالدنيا يشفقون فالاخرة والمششفقون فالدنيا يأمنون فالا خرة لاوفالمتوى)
طت
) ١كس

ليذ
ف

لول خعانمان “ماتع رخفاوا

زعتراى عاك ان

-عوهراه بوولكقدي الإمزؤل نههين راسكلاكم كد

ن كوبىمبرس» درس جهدهى يست اومحتاج درس
ونس
جفش
تكةخو
 ١ن

وفنه اشارة:الى أن عَدابٍ اهل الهوى والشهوات واقع مهماما فىالدنيا بكثرة الرياضات |
وانواع الجاهدات لتزكة النفس مانوصافها ونحاتها  -.وامافى الا خرةنورودها
النار لتثقبتها وعذاب الدنيا اهون فلابد من الا جتهاد قبل فوات الوقت ملإوالذين آمنوا
وعملوا الصالحات»ه اى استعملوا تكاليف الشرع لقمع الطبع  1الهوزى وتزكية النفس
©ستقرون فى اطبب شّاعها
و تصفية القلب ونحلية الروح  8فى.روضات النات م

الجزء الخامس والعشرون

2
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جه

مجو طفلان متكراندر سرخ وزرد ٠ جون زئان مغرور رنك ومو مكرد

 1اافسة لكل يجوز ومن افتخر بزيتها وزخار فها فهو فىحكم المرأة فعلى العاقل تحصيل
الحاه الا خروى بالاعمال الصالحة الناقة فان الدنيا ومافها باسرها زائلة فانيةكاقال لبيد

* ألاكلثى'ماخلالله باطل * وكل نعم لامحالة زائل »
والمراد ناعلمدنيا جام لهم شركاء»ه اممنقطعة مقدرة سل والهمزة ويل للاضطراب عن

قوله شرع لكم منالدين والهمزة للتقرير والتحقيق وشركاؤهم شياطيهم منالانس وان

والضمير للمشركين من قريشس والاضافة على حقبقتها والمعنى بل لهم شركاءمن الشياطين
اى نظراء يشار كوم فالكفر والعصيان ويعاونونهم عله بالتزيين والاغراء #وشرعوا

لهميه بالتسويل وبالفارسية نهادهاند براى ايشان يعنىسار استهانددردل ايشان هقم انلدين»ه
الفاسد يمال لذن ه اللهكهكالشيرك واتكار البعث والعمل للدنيا وسائر مخالفات الشريعة

وموافقات الطبعة لام لايعلمون غيرها وتعالى الله عن الاذن فى مثل هذا والامربه

والدين للمشاكلة لا“نه ذكر فىمقابلة دين الله اوللهكم وقلى شركاؤهم اونانهم فالهمزة
للوتكالاء نان لادب النائ لانسقان /عسي اكفك يع ان يشتوع دنا والحال أن الله تعالى لم
يشرع لهم ذلك الدين الباطل واضافتها الهم ل “انهمالذين جعلوها شركاءلته واسنادالشمرع

الها مع كونما يمعزل عنالفا علية اسناد مخازى هن قبل اسناد الفعل الى السبيب لا“نها
 2١لايم وافتناتهمكقوله تعالى انهن اضلان كثيرا منالناس هوللولا كلةالفصل 6
او »التختام لاب نأ خب المنات]اواالعاة باالعمل »*يكون ومالقامة والفصل القضاء بين
الحق والباطل كاتى القاموس وبومالفصل اليوم الذى فيه سين الحق منالباطال وفصل

الحلكمم كفارفدات إولقضى نميه كحركدموشدهبودىمبانكافران ومؤمنان
بايإنناس با
ياهان مشسركان وشركاء وهريك جزا بسزا يافته بوديدى :اما وعدهُ فصلل ميان ايشان

درقامتست بإوانالظالمين لهم عذاب الم فىالا خرة اى نوع من العذاب متفاش المه
وبالفارسة عذابىدروتان دا ع 6وبىاشطاع «ود ه واقام المظهر مقام المضمر تسحيلا علمهم

بالظمودلالة على ان العذابالالم الذى102

انما يلحقهم يسبب ظلمهم وانهما

دىين بالهوى
 2يدوالا يةاخارات .نها انكفارالتقوس شرعوا عند استبلاتهمالعل
للا زوااح والقلوب ما ,الاعل اله الله0

مخالفات الشريعة وموافقات الطيعة كاهل الحرب

كزغوالاتتازى اللنتيى عند استبلانهم علي مالسراءق دتلاقة ارك لحمالخنزبر وشرال

الجر وعقدالز ناروتحوها فلابد من التوجه الى الله ليندفع الششر وسنمكس الام (روى)
لسلوهسلى الله عليه وسرفقال
ان سالم ان عوف راضلىله عنه اسره العدوفشكاء انو.المىلا ر
عليه السلام انق الله وا كر قول لاحولولاقوة الا بالله ففعل خاء انه ومعه مائة منالابل
إتال الحافظ )

مشعز سن الل عم بشاربى خوش داد .٠كه كن هميشه بكيتى ورم مخواهد ماند

(و“ها )

جه .م جه
من الدنا

وى اك

دن كانت ينه الاخرة

شورة بالفؤزق

جع اللهشمله

وحعل

عَنَاة فى"قله واه

الدنيا وهى راهمة ومن كانت نيتهالدنيافرقاللهعليهاصه وجعلفقرهبين عينيه يوألنمهمنالدنيا |

الاما كتب الله له# .ومالهفىالاً خرة مننصيب »* منمزيدة للاستغراق اى ماله نصبب |
ماالفاىخرةاذكانتسمتهمقصورةعل الدنياولكلا رى مانوى فكون روما نهونابٍ الاخرة
ثله حرثهودنيامحرثنه ووقتالموتوقت
بالكليةوةالالامامالراغبان الانسانقدنياه حوارعم
حصاده والاخرة :سِدره ولايحصد الامازرعه ولايكيل الاما حصد(.حى) أن.رجلا سلخ
اعمس عبده ان زرع حنطة فزرع خم ولةفوالووت #اكلصاد رؤليكالافلقاالح ؤرغت عقوا
عراءاظر) انركحت حنطة فال بلاطنزااهتى عل الت احدا زرع شعيرا لخصد حنطة فقال

اليد فكيف تعصى انت وترجو رحمته وتغتر بالامانى ولاتعمل العمل الصاح

إنطاط كك يتك دع راو اوري كا

زوامدوك 5مدارقا ار سول دزا

سدر
واامناء وحفاظاوشهود اكذلك فالآ خرة مثلذلك واكلأن
يكنال
زرم
واىالسد
منف
واا
وك
راته بورك
خلل
نذدية ومبيزا ابليننفاوةوالحطام كذلكفى الآ خرة أمبيزبانمس والا,نامف عم

لة
جيا
سللد
سعنا
كط ط
بلوا محا افسة ولل عب
المر زه الاسق  8ا
لب وفكلدىلاو
الخلاف بلكالدفلى والحنظل فىالرسيع برىغض الاوراق حت اذاجاءحين الحصادلم سل طائلاواذا

حضر تناه فالىبيدر لمغدنائلا وءثل اعمالالا"خرة كشحرة الكرم والنخل المستقحالمنظر
فىالشتاء فاذا حان وقت القطاف والاحتناء افاديك زادا وادخرت عدة وعتادا ولماكانت

زهمات الذنيا ر! ثقة الظاهس خيثة الباطن نمى الله تعالى عن الاغترار مها فقال ولانمدن
عينيك الى مامتعنا به ازواجا هنهم زهرة ازاة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ريك خير وابق

فالقذر قذر وان كان فى ظرفمن الذهب فالعاقل لتنااوله وفىالتأويلات التحمية مكنان |
لحرت

ل جرة مجهده وسعيهة تزدله فى حرنه

داكا ووفيق حي د طاعتنا وصفاء

الاحوال فىالمعارف بعنابنا اليوم ونزيده فىالا خرة قربة ومكانةورفعة فىالدرجات وشفاعة |

الاصدقاء والقرابات ومن كان بريد احلردنيا مكتفابه نؤته منها اى مانفات حبالدنيا
من عمى_القلبوبكمه .وصممه .وسفهه ,والججب .الى انتولد منها الاخلاق الذسمة النفسانية |
والاوصاف الرديئة الشيطانية والصفات الستعية والهيمئة الحوانية وماله فىالا خرة من

نصيبٍ اى فالىاوصاف الروحانية والاخلاق الربانية وفى ع اس النبان حرث الخارة
مشاهدنه ووصاله وقريه وهذا للعارفين وحرث الدنيا الكرامات الظاهيرة ومن شغلته

الكرامات اختجب !ها عانق

وما براند منحر الدنيا فهو معرفةالله وححبته وخدمته |

والافلا بزن الكون عنداهل المعرفة ذرة قال بعضهم فى هنف الاءاية يمن “عكتله حبةالها|

لاظلءاللاحزاءصعزعنده كل شى” دون اللولا ياطللدنحريتاولاتحرث ,الا خرة,بليطلبالله
عنالندياوالا بخنةوةالسبهل حرث الدننياالقناعةواجر نالا خرةالزغئ وقالانضاحر تالا خرة
القناعة فىالدنيا والمغفرة فىالا <رة والرضى من الله فىكل الاحوال وحرث الدنيا قضاء
الوطن منها واجمع منها والافتخار مها ومن كان ببذه الصفة فاله فىالاخرة من نصيب قال

ا

أ
ا

أ

مسح 1

. 2م هه

لزوااملسمشرون _

تعصت ونشقان واحسن وجوه «الاقاات فنه الحذب الى قبول اللى بالشمائل ا المضة"٠
والاعمال الضالحة فانها اوقع والطف مانلالفاظ المزينة ولذلك قالعلهاللام صلوا كارأ '٠

ت
|مق اصكن ول هَل لوا كاقات تَ ل
ُان الفعل ارحح فىنقن الم
اقتد
لىقمن
ول ؛

فراولتوى)
ند فعوغ؟ لز جذان مر  5كذراد زان هربا كواش كا
ْم أن الارزاق صورية ومعنوية عالسوارلة ظاهرة والمعنوية هىعلالتوحيد والمعارف الالهية |
لالشر
الى ستغدى عا الارواح شال غذ الطبعةالاك و

وغذل نفد التكلم ,مالايعتى |

وغذاء القلى الفكر وغذاء اعلرلواحلتوحيد من حيت الافعال والصفات والذاتوسار |
| المعارف الالهنة ممالانهابةلها والمنظرالالهىف الوحود الانسانىهوالقلبةاذاصاح هوبالتوحيد

والذكر وانورالايمانوالعرفان صلحسائر الا<وال و من اللالير واللطف والاحسان والنوال
| والافضال هن ودد هسكههقكانبريد حر ثالا.و0 2

اق الاضل القاء الذرفىالارض

يطلقعلىالزرع الحاصل منهو يستعمل فىمر ات الاعمال ونا حها ابلطرايسقتعارةالممنيةعلى تشييهها
بالغلال الخاصلة مالنبذور المتضمن لتشيه الاعمال بالذور فحنيث المافائدة تحمل يعمل

الدنا ولذلك فلى الدنا مررعة الا خرة والمعنى ءن كان بريدباعماله بوارالا خرة فإ زدله

| فى حرنه تضاعفله 'نواءه بالواحد عشيرة الىسسعمائة فها موقها ق(ال الكاثنى ) جنائكة
ادكهةااذادئ لقؤايه ناك اززاكا لتحا ماحمتوره محنين عمل مؤمن روز بروز اقزوى

| مكيرد تاحدىكه يك ذره برابر كوه احد مبشود ولمهَل وحقه ولهفالدنيا نصيب مع
جرال
أن /الرزىئ" اموه فيضك" "الله الأغالة "الانتجاتة “ؤرع والاشتار جا

الاجخلاء

بس بشىء ولذنث قال سلهان علهاللام لتسبيحة خير من هلك سايان كفتهاند بر
' سلهان عليهالسلام مالوملك وغل عضه كردندكه زؤسهيي اختباركن سامان عل اختبار
اياك "ادك و5132
كدي
ذتا "طن اعزاة دكات دهند

هند
و سك
د
تر د
ابىه
حىطل
٠ عم

| فان قلى ظاهىاللفظ بدلعلى أن من صلى لاجل طلب الثواب اولاجل دفع العقاب فانه
| تصدصلاته واحمعواعنى انهالاتضح لناالرغة فىالاعان والطاعة لاتنفم الا اذا ذانت ماه
مالعقان
الرغنة رغ فنه لكوته اعانا وطاعة ؤاماالرغية "فنه لطلك الثوات وللخوف .ن
هحر ايكون علا مريضا واعلو اتا دلاخ كلو نا لاتق الابالقاء البذر الصحبح
فش لكا

فىالارض والبذر الصحبح اللامع للخيرات :والسعادات لنس الاعبودية الله تعالى فيلكاون
العمل اخرويا الابان يطلب فيه رضىالله مهومن كان بريد باعمالهج#حرث الدنيا ©وهو
 ١متاعها وطساتها

والمر اد الكاقتاق اللنافوك حديث كانوامع امو مين لكوت

وغ ضهم الغئيمةِ 

ودخل فه احخاب ,الاعّاض الغايل4ة جم.عا  82لؤنه كلدي ها ظّ منها حسما قسماله :
لاما لايرنده والتضدفنها متعاق  70102502,الواقخصفهالببضاوة الثانى ونحوز أل بكوكل

وهل

اىنعضها

وا

المغنى واتحوكدالت الآبه على أنبينكا النفنا لإجنياك عاد

|

سوره الشوزق

<82  ٠٠١86ووه

ظوجد ذكره فيقلب العيد مرة وبشقد مرة ليحدد بذلك افتقاره اليه وقال جعفر
به لكن ب
الصادق رضوالله عنهلطفه فىالرزق الخلال وتقسيمهعلى الا حوال يعنى انهرزقك من الطبات |

قدس سيره هوالذى لعلف باوليانه فعرفوه ولولاف باعدا نهماجحدوه وقبلهوالذى ينشر /
 ١المناقب:ويشتز؛المثالت يوقاكيمضيم لطف «ووىدان:توطاءات |موقت خواست :ومثويات مؤيد
داد .بخدايرا .لاف اوستحم قيهلرطفت اكوعيه ومسحدها رابنا كردند وشهرا وكلساها
وسكدها بر اوردند بس يعضى يطريق لطفت سلوك ولكنن بابب توفيق وبعضى بطريق

قهرميرود مقتضاى خدلان مؤذنى بودجندين سال .يالك از كفته روزى برمنارةً رفت

ديد وى برزنىالرساافتاد تعشق كردجون ازمناره فروامدبدرسرايش رفت قصه باوى

كيت ارين كب

كرك دعوى راستست ودر عشق صادق موافقت شرطست زناز بر

ميان يابديست ان بدحت بطمع ان دن ازار#ساى ريست وحمر خورد وحون مست

[7

 1710وذرظم شبن ل تويرام زفت وين كندواما

دز ران خانم :افكند مخذلان .ازلى ازيام ذوفتام وبترسابى هلاك شبد بجندثن سنال مؤذقى أ
كرد درشرائعاسلام ورزيد وبعاققت بترسابى هلاك شد ويمقصود ترسد (قال!الحافظ)
حكم ملبتواروى اوميق رهية رن بخاعسات أه لض عاابكضه ١ اخر نه حالت برود
وقال الامام الغزالى رحمهالله اللايف من يعم دقائق المصا وعؤامضتها وماد هما ومالطفك |
تميسلك فىايصالها الى المستصلح لكشيل الرفق ,دون القنفة رواذا اجتمع الرفق فىالفعل |

واللطف فيالسموالادراك ثم معنى الوللطفايتصور كال ذلك الم والفعل الالله وحده أ
ومن لطفه خلقه اللنين فىبطن امه فىظلمات ثلاث وحفظه فها وتغديته بواسطة السرة |

الى ان ستفصل فبستقل بالتناول للغذاء بالفم ثم الهامه اياه عند الانفصال التقام الندى
وامتصاصه ولونى ظامات الإلى من عير تعلم وهشاهدة بل شفتق البيضة عانلفرخ وقد

الله التقاط اليك فاىاال © تاجيز بخلئ:اللن مون "از الخلقة :الى قت إتثاته للاستعناء |

باللين عنالسنثمانياته السن بعد ذلك عندالخاجة الى طحن الطعام ثم تقسيم الاسنان الى
عريضة للطحن والى انياب للكسبر والى ثنايا حادة الاطراف لاقطع ثم استعمال اللسان

الذى الغرض الاظهرمنه النطق ورد الطعام الى المطحن كالمجرفة فيكون الانسانفىزمة |
|

عايه أناللّتمالى كرمهفتقله من عالم اجمادالىوااللنباتث عمظم عأنهفقه.ن
اماداتواولنعمة
عالم الثيات الى عالم المدوان عله حساسا متحركا بالارادة ثممله الى عالم الانان طعله |

5.ت-عس5تيه

ناطقا وه نعمه اخرى اعظم تماسيق ومن لطفه انوس لهم الوصول ال سعادة الايد بسعى
خفدف فى هدة قصيرة وهو العمر القالل ومن لطفه اخراج اللمن الصافى من بن فرث

ودم واخراج الجواهى النفيسة مالنامخار الصلبة واخراج العسل منالنحل والاإريسم
م الو

ماكزةا

انعد :الاير ين عير ازرراءه :وعك وفنَإغار
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المزء امت والنعتووان
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2

>26

ا وقولهمالاتكاد  1ماكْخلة لواذ كلكالفعة فاناللطف ايصال نفع فيه دقة يوبرزق عن إيشاءه

أن برزقه كفما يشاء ؤ.عخص كلامن عبادهالذ,ن مهم جنس لطفه نوع منالبر على مانقتضية
مشيثته المبنية علىالحدكم البالغةفلامخالفة بيك مومالحنس وخصوص الدوعيعنى أن الخصوص
من أبشتاءاهو وع ابر وصنذفه وذلك لاسانى حموم جنس بره مجميع .عباده على مااقادنه

اضافة العباد الى ضميرهتعالى حتى يلزم التناقص بين الكلامين فالله تعالىيبرهم جميعا لامعنى

ان جميع انواع البر واضنافهيصل الكىلاحد فانهمخالف للحكمة الالهية اذلا ست الفرق
خم بين الا على والادنى  بل يصل بره الهم علىسبلل التوزيع بان مخص احد بنعمة
واخر باخرى فيرجع بذلك كل واحد مانهلمىالا خرفها عنده من النعمة فينتظمءهاحوالهم
| وم اسنات معاشهم ودلاح داهم وتمارمها فؤدى و
1

إلا در

وقال بعضهم رق

من نشاء لغير

وهوالمو ى هلاه القدرةالغالب كل

حسات

اذالا

ابن فراعهم ونان
يات القرء اسه

لمعيدة

الشسمر لعضها بعضأ

شى ' وهو ماس بب عموم لطقهللعدادوالقوةفىالاصل

صلابة المنة وشدتها المضادةللضعفت ولماكانت خالا فى:ا<للقهتعالى جملت عاللىقدرةلكونها
| مسببة اعلنقوة  +العزيزه المنيسعالذى لايغلب وهو يلاثم مخصيص هن يإشاء بما يشاء قال

| يعض الكيار اطفه إعباده لطف القطرهالتى قطرالناس.علبها فاحدن تقوم مستعدة لقبول
اله ض الالهى بلاواسطة ولطفادية

ْ ولأعادالمحولليوكاانا

ا

للوداة واذالطيف

بعباده بانجعلهم عمادهلاعمادالدسا

العايدبن دو له00

 0ونال النقرآء 1لقفما انه

0

ا

ارماك

| تحسن :بالتكافزين فكت بمالمنوين
ادم زمين سذرهٌ عام اوست ٠ بر بخنوان يغماحه دشمن جه دوست

وخاطب الاغناء وله لطيف لعلمو أنه يعم دقائق معاملاتهم فىججميع المال من غيروجه
نوع تأويل ومن لطفة لعناده أنه جعلهم مظهر صفات لطفه ومن لطفه بعنادة انه علفهم

انه لطف وولالطفهماعى فوه ومن لطفه بعباده انه زين اسرارهم بانوار العرفان وكاشفهم
احندفى »إزدادا وك نبهاذن إعام قشر ىدمفوافمكد
| بالعينوالعيان»در فشولاؤرذ ةكف لطبي ع
ا ل

اوم

كشي

أن غات

ْتوازندى سوم تي

يدهد

وكاز فول كار فرمايد دوم نوازيده وكذا

برقضا وقدر اوراهنبرد ودركاه اوجه و<ون دل ندارد

كبى زحون وجرادم 'عمى “نواندزد ٠ كدنةشكارحوادت وجراوىنوجراست
حرا مكوكه جرادست بستهُ قدرست ٠ زجون ملافكه جيونايتيمرال قضاست
درموضح اوردمكه لطيف اناتكه عواءضاموررابعلم داند وجراتم جهوررا نكحذلراند
 0-2-2الامترارز اده كدلف

ام

نعمت هدر خود داد واشكو :هدر ده

خواست ٠ وقال بعضهم اللطيف الذى ينسى العباد ذنوهم فاىلا خرة لثلا قشو شوا:وقال
| بوسعد الخراز قدس سيرهالله لطرف بعمادهمو جودفىالظاهص والباطن والاشاء كلها موجودة

م.م

سورة

في

الشورق

ٍمن ا
ْلمرية فعناء فىالاصل تداخلهم المريةوالشك فيؤدىذلكالى الجادلة ففسر المماراة بلازمها ظ
مكاراة
ملش
املنا
وص
قالالراعت المرية التردد فىالامص وهوا خ

الحاجة فمافيه ممرية انتهى ١

اويجوز اينكون من مريت الناقة اذا مسحتضر .عهابشدة الحلب فيكون تفسير .حادلون
حملالهعلى الاستعارة التتحة انان شبه المجادلةهماراةالحالب للضرع لاستخراجمافبه مناللين |
لفان

دمن المتدادلين يستخر ج ماعند صاحبه بكلام فيه شدة هل لإىضلال بعد 6ه [

اعلنمتى فانالبعث اشبه الغائيات بامحسوسات لا“نهكاحباءالارض بعد موتها فن +متدالى |
مجويزه فهو من الاهتداءالى ماوراءه ابعد وابعد وصف الضلال بالبعد منالجاز العقلى

لاأن العد فى الحقبقةالضال ل“ناه هو الذى شاعد عنالطريق قوصف به فعله و تمل

ان يكونالمعنى فىضلال ذى بعد اوفبه بعد لان الضال قيدضل عالنطريق مكانا قرييا
قدا :اولفتأويلاتالتحمنةلق! صلال بعيد لا'نه.ازلىوق الا نة:امورالاولةءالاستمحال |
ولذا قل العحلة منالشيطان الانى ستةمتواضع ادآء الصلاة اذا دخل الوقت ودفن المت |
اذا حضر وتزويع الكر اذا ادركت وقضاءالدين اذا وجب واطعام الضيفاذائزل وتعحيل

التوبة اذا اذنب والثانتى الاعان والتصديق فاه الاصل وذلك مجميع مايكون «المرء |
مؤمنا خصوصا البناعة وكذا الاستعداد لها بالاهال الصالحاتروىأن رجلامن الاعراب |
قال لانى اصلله عليه وسم متّالساعه فقال عليهالسلام وما اعددت لها قال لاثى * الاانى |

ه جاهراقك نالع نيا بعد ل3اشرام الهو كار وسو راقمرما سمال |
داو
ره
ل
عليه وسل احب الاقتد اءبهفىجع الاحوال فاذاكانح_الرسولالل وهالاقتداءءه كانرسول الله ١
كاله بعاناقاللذيج امع إلى الباق فالا »له يااشنا و اامهاتنا :زبارسوالاله .اوليا

احباءك فقال اتم اصحابى احباتى قوم لمبروتى وامنوا بى انا الهم بالاشواق وخصهمبالاخوة |
| فىالحديث الا خر فقال اصحابه انخحونانكيارسولالله قال لاثم استابى واخوانى الذين |

يأتونبسدىامنوابى وير ون وقا للءاملمنهماجرخمسينمنكمقالوابل منهميارسول اللقها بلل منتكم
 ١رددهاثلاثالم قاللا“نكم حد و نعل الخيراعو اناوالثالثمد الهم لكن اذا قرنبالخوف والشية
|والعملكان امدحفان العل لجباسليا لا.وددالامن حطيرثدهاه لفلاتعحب بعلمك فان
الرقرعقنا لسر خؤاء .لوطو وريكسيل يكرا لج اردمرد! لاقف ]عسوا يشوة ,عمد ومررموالتوفي |

للاعان والرابع ذم الك والتردد فلابد مناليقين الصريع بل املنعيان .الصحيح كاقال |
عكلرىمالله وجهه لوكشف الغطاء ماازددت شيا
|جنانكةه عى بايد
حال خادوجحم دانم ٠ بقين ت

كارلجاابتائمن كرديس ان .فين نذرم .زسافيد
زسعسيدعلاكودنه عارضة وامانسعدا لشق |
والخامس انالسعادةوالشقاوة ازليتانواتما يشقى ال
الكورن شقاوبه عارضة فكل برجع الى اصله فنسأل الله الهدى ونعوذبه من الهوى  4#الله
ريخ البرهم بفيض علهم مفننون الطافه مالايكاد بناله أبدى الافكار
لفت مناذاة  1اى ببل

والظون قولة من “فنون الطافه يؤخذ ذلك من صبغة لطيف فانها للمبالغة .وسكيره ايضا |

|

لو لخامين والتعبرزون

سج مص صصدد ججح ل ات م

0

عو

نود كنا جه

9

واستعماله ؤ.الاشاء والاسشفاء .٠ ودرعين المعاق افأراعة ك5ماد

از

ميرزان حضرت

بكر

كائنات محمد است صلىالله تعالى عليه وسلٍ قانون عدل بدل وتمهيدىبايد ونزال وارسال

اوست ٠ وفىالتأويلات :النحمية يشيزالى كتابالامانالذئ كتناللهفىالقلوب ومزانالعقل

بوزن به احكامالشرع والخير والششر والحسن والقبح فالهما قرينان متلازمان لابدلاحد
ها مزالا وخمرماها البصيرة فقال قدجاءك بصائر من ربكم فن ابصر فلنفسه و منعمى
فعلها فى انتفاء احدنماانتفاءالآخركاقالتعالى صمبكم عمى فهملايعقلون فننىالعقل
والنصيرة بانتفاء الاعان يك ومايدريك  5الادراء معنى الاءعلام اىاى شى” يجعلك داريا
اى علما حال الساعة الى هى من العظم والشدة والخفاء محيث لاساغهدزاية احدواعايدرى

عذ كر
ضكل
واغب
مالز
ذلك بوحى منا وبالفارسية وجه جيز دانا كردبراوجه دانى ٠ قال
فالقرء ان وما ادراك فقد عقب سانه نحو و ماادراك ماهيه نار حامية وكل موضعذ كر
فنه ومايدريك ل يعقبه بذلك نحو ومايدريك لعل الساعة قريب  #لعل الساعة  6#التحبر
محيئها الكتاب الناطق بالحق ب قريب 6ه اى شى” قريب اوقريب محيئها والا فالفيل
تعنى الفاعل لايستوى فبهالمذ كر والمؤنث عند سدونه فكان الظاهران هال قرسة لكونه
|للذاعة -الا <آثة اقدرة كن لكوائم .طفة نازية حل عرز مانن دوقيلالقَرَيلكَ
لتقت ال نطير ا
ععنى ذات قرب على معنى النسب وا
كنان

على صورة اسم الفاعل كلا بن و.ناص ععنى

| ذؤلى وذوتمراى الى وتمررئ لاعلة ممق :انحد كالفعل :فلما ل يكنفىقماعلفمل' حقيقة
يلامبحقه أناء التأنيث او الساعة معنى البعث تسمية باسم ماحل فيه وقال الزمخشرى لعليجى”
الساعة قريب بتقدير المضاف والمنى أن القيامة عجلنىاح الاثيان فاسع الكتابٍ ياجمد

واعمل به وواظب عاللىعدل قبل ان اجئك الوم الذى :وزنفهالاجمال وبوفىجز اؤعا
امام زاهدى فومواكك لعل برائى يحقق است يعتى! لمتة عالق بدان قامت

قائمشود

وكذايت ٠ وفبه زجرهم عطنولالامل والنيههم على انتظار الاجل ومحجومه نيهناالله
تعالى واياماجمعين امين  0يستعحل ما  4عات تاكاقن بتاعت يعق بامداو غنةالذين

لايؤنون بها ه استعحال انكار واستهزاء ولايشفقون عنها ودولون مق هى لها قامت
حتى يظهر لا الحق اهو الذى نحن عليه امالذى عليه مد واصحابه فانهم لالم يؤمنو الهالم

يخافوا مافها فهم يطلبون وقوعها استبعادا لقيامها والعدلة طلبالشى' ونحريه قل اوانه
عه والذين امنوا  6ها  8مشفقونهنما 6#خائفون»نها معاعتناتها لتوقع الثواب فانالمؤمنين

يكونون ابدا بينالخوف والرجاء فلا يستعحلون مها ٠ يعنى ترساننداز قيامت جههيدا دكه
خداى تعالى باايشان جهكند ومحاسه ومجازات ترجه وجه بود ٠ فالاابة منالاحتاك

دياي دكاو ةيحد ف لل
5ل “الأسسن وأنزولا لولاتوسطزا -فيفل :شفع اغانلاوالأشعا ا

هيقعامون انها الحى “6اى الكائن لامحالة وفيه اشارة الى ان المؤمنين لاتمنون
اولا و

الموت :خوف الاشلاء بما بعده فنستعدون له واذا وردلم يكرهوه وذلك اذالموت لاعناه
الاجاهل اومشتاق  8ألاانالذين بمارون فىالساعة يه مجادلون فنها ويشكرونيميئهاعنادا
(هنالمرية 2

0

يا

سورة الشورق

2

الله ع.ادا فطنا .ه طلقواالدسا وخافوا الفتنا:
ره تيا نل كو م بلجا متمق بطرم اوظطنا
وله حدقا

صا الا مال فها سقنا

( وفالتوى )
ملك برهم زن انو ادم وارزود ٠ اسابى هجو او ملك خلود
اين <هان خو د حيس جاباى شماست ٠ هينرويدانسوكه كراى شماست

والذين بحا جون فالله 4ه خااىصمون في دنهنيهوهو مبتدأهل بمعندما استجيبله
اى هن بعدما استحاب له الناسى و دخلوا فه لظهور حختهووضو م مححته والتعميرعنذلك |

بالاستجابة باعتدار دعوتهم اليه وفيه اشارة الى أنهماستجابوا له تعالى يوم الميثاق شولهم
بلى حين وال لهم الست بربكم نمالا تزلوا هن عالم الارواحالى عالم الاجسام نسوا الاقرار
والعهد فأخذوا فالحاجة والاتكار مخلاف المؤمنين فانهم 'نبتوا علىالتصديق والاقرار
 ١قالالحافظ ©
ازدم ضح ازل 'نا آخر شام ابد.ء دوستى ومهر بريك عهد ويك ميثاق بود

فو نهم يه مشدأنان .ملداجضنة عند وهم يها خبرالتانى وَاعفلّة /خبرالاول .اى زإلةز ائلة
باطلة ٠ يعنى ناجيز ونابر جاى ٠ بل لاححة لاهصملا وانما عبر عن اباطبلهم بالححة محاراة
نزىدن #إوعلهم عضب
اجي
ااركى
ونوب
زهم الباطل والمحاراة بالفارسية رفت
هعهم على م
عظيم لمكا برتهم اللق بعد ظهوره  68ولهم عذاب غشديد  6لك همالشديد وضلالهم

سر

البعيد لابعرف كنبه وهوعذاب النار ه بلهاولفقير وجهالغضب والعذاب ازالدين اق |
وماخاء .به منالقرءان سين الرحة والنعمة فاذا .اعرضوا عهما .وجدوا عندالله الغضب |

والتقمة بدلهمانعوذبالله من ذلك وهذا من نتاثيم احوالهم وءرات اهمالهم
 21راق كك اأدد م عن كن ازشاح سد ر.نخورى

باقر ومايه روزكار مير ٠ كزنى نور التدة

هر

"1

ب اللالذى انزلالكتاب يد اى جنسالكتاب حال كونه ملتسا هه بالحق “د فى احكامه
واخاره يعدا منالباطل او با نح اتزاله املنعقايد والاحكام م والميزان  3اى وائول |

لميزان اى الشيرع الذى بوزن بهالحقوق ويسوى بايلنناسعلىانيكون لفظالميزان مستعارا |
الشرع تشبهاله بالميزان العرفى من حيث بوزنبهالحقوق الواجيةالاداء اسءوكان محنقوق !
الله او من حقوقالعباد او انزل نافلسعدل والتسوية بان انزلالامريه فىالكتب الالهية
.لتهفانالميزان الةالعدل اوانزل ١لةالوزن
فكون تسمية العدل بالميزان تسمية المسمى باسم ا
والوزن معرفة قدرالشى' ٠يعنى منزل كردانيد .ترازورا كه موزونات رابان ستحد تادر
ره

خزيده

وفروشنده

سم رود

.٠ فلكون

اللرات بإلميزان معناه الاصلى وانزاله

اما حقضقة

ا

لماروى أن جبرائيل عهاللسلام نزل بالميزان فدفعه الى عنلويهالسلام فقال له مرقومك |
إزنوابه وقل و

أدم عليهالسالام جمسع الات

الصنائع واما محاز عنانزال |لام نه ا

5

الجزءالخامس والعشسر ون

...٠ جه

هوا وهوس راعايد ستيز ٠ جو سند سر محة عقل تيز

ف وبقل_امنت :از نازليازامة:من كتاب( الى كثاك كانيفنالكسب]للدك زولاركالة ن هنو
ط
ك
ن اه
ربا
درو
ا

,تحصن ا داك فانكلة مامنالفاظ العموم وفيه اشارة الى وجوب

بان معالاق وااخافمامه ل كل
اه
لا مزل

اومرح

يذلك يو ول“اعدل ينكم د بين شررفكم و وضيعكم فىتبليغ الشبرائع والاحكاموفصل

 400كفا ممةا طلاخصلجزتعابوناراونعلندواريدان :.إل .
رىت
ما
اوفة
| محذ

بأن اعدل واسوى بان شر فم ووضيعكم فلا اخص البعض باصاونهى

قوله وقل امنت ال تعليممناللهلاستكمال القوةالنظرية وقولهوامرت الللاستكمال
للعوق ااعملة كودى ,أ داود علهالا'م قال ثلاث خصال من كن فه فهوالفائز القصد

فى الغنى والفقر والعدل فاىلرضى والغضب والْشية فىالسر والعلانية و ثلاث هكنفبه
اهلكته شح مطاع وهوى «تبع واتحاب المرء بنفسه واربيعهناعطهن فقداعطى خيرالدنيا

وال خرة لان ذا كر وقابشا كرويدنصابروزوجة مؤمنةوفىاتأويلات التحضةلا عدل
بتكم.اىلا“ سوى ببناهل الاهواء وبيناهلالسنة بترك البدعة ولزوم الكتاب والسنة
| ليندقع الافتراق ويكون الاجماع جه الله ربنا وربكم

اى خالقنا حميعا و متولى امورنا

 ١لاالاصتام والهوى «ذ لناعمالنامنل تاخطاناجزاؤهانوابا كاناوعقاباف ولكماجمالكم6ه

| لاجاوزك انار ها لانستفيد بحسناتكم ولانتضرر بسيئاتكهمفقلاححةييننا وبينكم 6دالحجة
مال لاححة بيننا وبينكم اىلا ابرادححة يونينرااديهلاخصومة
فىالاصل البرهان والدليل ش
ببننا سنا عءلىابأرناد الحجة منالانبين لازملالخصومة فيكنى بذكر اللازم عنالمازوم
قددظهر ولمسق للمحاجة حاجة ولا للمخالفة مل
فالمعى لامحاجةولاخصومة لانالى ق

| سوى المكاءرة فيد اشاوء .اك الفالاخص ةمه بالالعداء والمعصية هاقلله مجمع يننايه

بووماالقليامهةابلنمصير د مرجعالكل لفصل االقضشاء فيظهر هناكحالناوحالكم ولس
فىالا بة الامادل علىالمتاركة فىالمقاولة لامدالقا حتىلانكون منسوخة بااية القتال يعنى
اهذه الاايةانما ندل عبىالمتاركة القولية لحصول الاستغناء عن الحاجة القولية معهملا نهم
صزالموقوا
واظه
قد عرفوا صذقه منالححجوانما كفروا عنادا وابعد رم

9
ا

>#جو جي نكف

اج الى الحاجة القولة فللا سق بعد هذا الا!١لمهت باو الاسلام وقد فوتلوا بعد ذلك

العبد قل اللي لخد ظكاؤ ره زالمةو.خلب اللصح بعد اضاءة بوره فان مال المْ

و|الدسا داوبعبؤرة! وان الططور .بفىالاخزة .والدنيا:إداوالتفرق +والفتوار إفلائك؛ املوتهى

ل|لموت قال ابراهم .ءن ادهم قدس سيره لرجل فاىلطوافاعلٍ انك لاننال درجة الصالحين ْ
|حتى نوز ست دقبات اولا ها تغاقباب النعمة وتفتح بباالشدة والثانيه .تغلق بابالعر |
وشتح بابالذل والثالثة تغلى باب الراحة وشح بابالجهد والرابعة تغاق بابالنوم وتفتح ْ

فنىتوح
نالغ
| بابالسهر واخامسة تغاتى باب

بابالفقر والسادسة تغلق بابالامل وشتح ١

تنالاشتغناد للمووت وانعدوا

ا(لل )

سؤّرة“ال#ورى

© 5حدم يي

|تأخر النعوية م !91لجل نيبي  3اديع الوا وحتكاالتة بخو .وءالقيامة أاوخر |
اعمار اهلممقدرةٌ  3لقغى ينهم  54لا وقعالقضاء بيهم باستدصالهم لاستبحاب جنابتهم
لذلك قطعا  2وانالذين 0

من لعد م كداى وانا شركدن الذيناو بو الكدرى

اوتى اهل الكتاين» كناوم والانراك ,ةالأطين تراتادادل
اى القرءان ممنابءعد
 9لنى شك منه 6ه اا املنقرءان:ؤالتنك اعتدال .النقنضين  +عندالانسان و تساومما ا

لو مريب  64موقع فالقلق اى الاضطراب واذلك لايؤمنون الالحض البنى والمكابرة
لجف اناعلرواستبته مكلأن الحكلعاءيون” والوشةقاىن« التهلى:ومارالهاوهل الشلخاالريك
داوا ليلدوصفقالذياة
فالردتنة لوك لدت كواورذبالطقايطةواالفاحزانالوعككجعنن ةبباج
عريب يعنى ذى ريب مبوالفغهىفايلهقاموس اراب الاص صار ذاريب  #2فلذلك  6اى

فلاجلم ذاكرم ا
نلتفرقوالشكالمريباوفلاج'ل أنه شرعلهمالدي٠نلتووالقية
الحقيق بان تشافس قنه المنافسون

 0فادع  43اأاس كافة الى اقامة ذلك الدن والعمل

عوجبه فانكلا من شرقهم و كونج فى:مشك» ضرايث وءن شرع ذلكالدين لهم علىلسان

رسو لالله صلالله تعالى عليه وسل سيت للدعوة اليه واللاص ها ولساكوا ايك 4

املنتوصية والاص بالاقافة والنهىعاعلنتفراق جى بوهم نشائية!ا وازآافة /اعاو الل |
افتراق اهل الاهواء ني تين وسيعين فرقة ودعومم الى صراط مستةم السنةلا إطال
مذاههم وفىالحديث امن انهر © اى منع بكلام غلظ رخافت بدعة  -- 6هو |
ده والفحش مانلقولوالعمل ١ملا الله قله امنا و اانا ومن اهان |
عليه

صاحب  بدعة آمنه الله ,بومالقيافة اهلنفزع )00ر“وهو ايلنانضراف !١0

0

ابلنسماك انالأوف النصرف للمتفرقين قطع فاقوا العارفين وقال افلىلزازية روىان |
اق نظرت باللطلف .وما الى ميدع فقَال لبك ملعاد عدوى فىالدين كفي حال القاعد

 .بعدالذكرسر معالقوم الظالمين وهاقستقم يد عايهوعلىالدعوةانهه كارت 6ه واوحىا ليك |
من عندالله تعالى والمراد الثنات والدوام علهما لكاأانهن مستقما فىهذاامعنى و ففالحديث |
 ١شستنى هود واخواتما فقيل لالم ذلك يارسولالله فقا لاأن فنها فاستقم سمارت وهذا! 
الطاب لوعله السلام محسب قونه فىامىالله وقال هولا مته .حسب ضمفهم استقيموا ولن

مخصوا اى لن تطيقوا الاستقامة الى ارت ما فحقيقة الاستقامة

لايطيقها الا الاساء

| كواابر الاولياء لانها الخرو س منالمعهوداتومةارقةالرسوموالءاداتوالقيام بينيدى الحق |
وال لطع اللطلدق(ناؤال التكاعق  6ادارتسلان +اوودمكه-وليد ٠مديز.باءن! .خضيرات كفت
ا ازدن ودعوى له دازى رجو ع كن نا من نصنئى ازاموال خود سودهم وشسيه وعده 5

ك 1دين بدران إزثاق دختر خود درعقد توارم ان التناؤل غنداكا ردعوت خودمقم '
ودر

دين داك

خودمسنةم باش 87

ولاتبع

يهالختلفةالماطلةوالضمير للحمذالكان
اهو ألم 9

وكانوا مووذان يعظم عليه السلام! لهنهم وعبر الو

د 'افة وافةالدينالهوى |
 1وامق

المزء الخامس والعشرون

حق سبحانه راء راست بد وتمايد
| يحنت ازطالى ازجله بكذر رويدو اوز ٠ كزان خضرت ابردادكه ائسركثبته راءانتك
وفالتأويلات النجمية يشير قوله الل ممت اليه الاي الى مقاءى الجذوب والسالك

ف
روبع
كال
وت مرناض تازاف فاىل
إرذان دا

بلجو امن كيم بطع لتقلل

| وجذبه نعالدارن بحذية وازى عمل الثقلين فى مقعد صدق عند مليك مقتدر والسالك

منالعوام الذبن سلكهم فىسلك من بحونه موفقين لاهداية على قدىى الإهد والانابةالى
| سبيلالرشاد منطريق العناد انتهى والانابة نتيحة التوبة فاذا احلتتوبةحصلت الانابة الى
| الله تعالى قال بعض الكبار من جاهد فى اقامة الددن فىمقام الشريعة والطبيعة بهديه الله

الى إقاتم في مام الطرفة والشن_ومن_اقاته هذا المقام بيك وباههر الى ناقاميم فامىاق

|المعرفة والرويج ومن اقامه فىهذاالمقام بهديه الله الى اقامته فىمقامالحقيقةوالسرومناقامه
| فىهذا المقام تمامسء و كل شأنه افلىع والعرفان والذوق والوجدانوالشهود والعيانواليه
يشير قوله تعاللى والذين جاهد وافينا لدينهم س.انافعليك ,اسان جيع القرب قدرالاستطاعة ْ
فىكل زمان وحال فان المؤّمن لتنخلص له معصية ابدا من غير ان تخالطها طاعقلا نه
| مهن ما انها معصية فان اضاف الى هذا التخليط استغفارا وبوبه فطاعة على طاعة وقرية

على قربة فبقوى جزاء الطاعة التى خالطها العمل السبى' وهوالاان بانها معصية والا.ان

| من اقوى القرب واعظمها ,عند,الله قانه الاسام الذى ايتتى عليه جبيع القرب,وقالتهالي

فىاخر الصحديح وان شرب منى شيرا شربت منه ذراعا وان شرب الىذراما شربت مهباعا

وان اناتى عشى انتههرولة وكان قربه تعالى املنعيد ضعف قبرالعيد منه وعلى كل حال
لامخلو المؤمن منالطاعة والقرب والعمل الصا بمحو الخطايا فانالعبداذا رجع اعلنسيئة
واناب الى الله واصلح عمله اصلح الله شانه واعاد عليه تعمه الفائمتة ( عن ابراهمنادهم

قدس سيره  6بلغنى من رجلا من بى اسرائيل ذع تجلا بين يدى امه فيست بده فبيها
هو جالس اذ سقط فرخ من وكره وهو ششصيص فرأخحذهمورهدهااللىلوكّرهءفتعالى لذلك
ورد عليه بدهبما صنع والوكر بالفتح عش الطائر بالفارسية اشيان٠ . والتبصيص العلق

وتحرءك الذنب وفىالا ية اشارة الى اهل الوحدةوالرياءوالسمعة فكماأنالمشير كينبالشركه
1م علمهم المتو حيد فكذاالمشسر كونباكر كالخ يكبرعااملهمواحمدةوالاخلاص

وتفرقوا 
نسأل الله سبحانه ان محذسنا اليه مجذبة عنابته ويشير فنا مخاص هدابته مق ما
اى وماشرق الهود والتصارى فىالدين الذى دعوااله ولم توامنفاركا امن بعضهم فحىال ا

بلعلم
املناجوال او فى وقت املناوقات و الا من بعد ما جاءهم العليداى الاحال ا
| اوالا وقت باحلىعم بحقية ماشاهد وانى رسولالله والقرء انمندلائلالحقية حسما وجدوه
فى .كتاموم او العم صعثه  8بغيا يدهم  5من فى معنى طلب وحقيقة التى الاستطالةيغير

كحاقفىالمفردات اى,لابتغاء طلب ,الدنيا وطلب ملكها و سياستما  وجاهها و شهرنها
 0للحدية الجاهلة لالاأن لهمفى ذلك شهة

0

ولولاكلةسقت من ريك يه وهى العدة

( بتأخير )
,

5
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فقال لهم هكذا المبعدى أتغنلبوا مااجتمعم فاذا تفرقم يمكن منكم عدو فاهلككم
وكذا القاكمون بالددناذا اجتمعوا علىاقامتهولم يتفرقوا فلم هرهم عدو وكذا الانان
فىنفسه ااذجاتمع فىنفسه على اقامةالدين ل يغلبه شيطان منالانس والحن عا توسونيه
الله مع مساعدة الاعان والملك باقامتهله قال على رضىالله عنه لاتتفرقوا فاناماعة رحة

والفرقة عذاب ك
وونوا عبادالل اخوانا قال سهل الشرائع مختلفة وشريعة نوحهوالصبر
على اذى الخالفين انتهى فعلى هذافشريعة ابراهم عليهالسلام هوالاقراد والتسام وشريعة
هومى علهالشلام هو الاشتياق الى حمال الربالكرم وشريعة عسى غلهالسلام هوالزهد
والتحرد العظم وشريعة ينا عليهالسلام «والفقر القت المغبوط عند كل ذى قلب سليم
كاقال اللهم اغننى بالافتقار اليكوهذه الشراع الياطنة باقيةابداومن اصول الدين التوجه

الىالله تعالى بالكلية فوصدق الطلب وتزكة النفس عانلصفات الذميمة وتدفية القاب عن
تعلقات الكونين وتخلية الروح بالاخلاق الرثانية ومراقة السرلكدف القائق وشواهد
ا

وكان سنا عليها لسلام قبل البعثة متعددأ فىالفروعع السرع هن قله مطلقًا آدم وعبره

وفى كلام الشبخ ا

قدس سيره الاطهر تعبده عليه السلام قبل ونه كان بشريعة

ظ ابراهم عليهالسلام حت جاءه الوجى وحاء.ه الرسالة ول يكن على ماكان عليه قومه باتفاق
| الائمة واحماع الامة فالولى الكامل مجبعليه متابعةالعمل بالشريعة المطهرة حي شتح اللَهله

فىقلبه عينالفهم عنه فيلهم معاتى القرءان ويكون منالحدثين بشتح الدال ثم يصير الى
لوح محفوظست

اورا اشوا

وا

٠

ت محفوظ ازخطا
ازحه محفوظس ت

و

#9كبرعلى الشيرفكق اى عظم وشق علىم

حو والله اعل بالصوات

ماندعو هم اليهيهياعممد من التو حيد ورفض |

عنادة الاصنام واستبعدوة حيك قلوا أجعل الآلهة.الها واحدا ان هذالئى”* يجاب وقال
قتادة شهادةان لاالهالاالله وحددضاق ماابلدس وجنوده فالىاللهالاان يظهر هاعل من ناواها
اى ماداها ف اللهمجتى اللهمن يشاء 6ه قالالراغب حدت الماءفىالحوض ححمعته و الحوض

الجامعلهجابية وهن استعير جد تالخراج جباية والاجتباءا معلعى طريق الاصطفاءوهوهنا

مأخوذ املج
ناية ويهىجلبالخراج ولجناناس اللنهى اعلنتفرق فىالدين ولاءن الاجتباء

عمنى الاصعلفاء لاتعدى بالى الا باعتيار تضمين معنى الضم والصرف والمعنى الله يجتلبالى

ماندعوهم اله هن يشاء ان مجتليه اليهووهومن صرف الختنارةالى مادعى الله ووويهدى لهك

بالارشاد والتوفيق وامدادالالطاف  8من شب  6#قبل اليه و مجوز ان يكونالضميرلله
فىكلاالموضعين

فالمعق الله مجمع

الى

جنابه عل

طريق

الاصطفاء

من

لشحاء

من

عباده

يحسب استعداده وهدى اليه بالعناية من شيب واجتياء الله تعالى العبد تخصيصه اياه فيض
لهى _خحصلل مله ابواع م

الم بالاسعى من العند وذلك للاساء«علهم السلام ولبعض من هارم

 755والشبداء قالالكاشنى  6يعنىهسك .ازحمداعراض كندوحق راخواهد
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فهع-نان كردننه  .كما
رزق
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اشكعت نود درص بدت .كان كلو كبرت ناشد
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واقنت

خوريده مها |:وقد

"كر زشين بندون را وا برى ٠ در فطام اوببى حكمت خورى
| إتسألالله فضه وعطاه

محق مصطفاه شرع ليم من الدين»ه شرع ععنى سن وجعل سنئة

وطربًا واضحا اىسن اللهلكم ياامةمد املنتوحيد وندابلاسلام واصولا لششرائع والاحكام
وبالفارسية .وراه روشن ساخت شار ازدن #إماوصى به نوحايه التوصية وطس سردل

وافوتءؤدن_ولاوضلية التقدم -آلى :الغر إعا تحمل يدمعرنا ينوكظم إى اع لانو ماعنا

مؤكدا فانالتوصية معربة عن تأكد الامى والاعتناء بشأن المأموربه قدم .نوم عليهالسلام
لا'نه اول اساء الشريعة فانه اول مناوحى اليه الخلال .و الحرام واول هناوجى

أله تحرس الامهات والاخوات والبنات وسائر ذوات الحارم فبقبت تلك الحرمة الى هذا
الآن يإوالذى اوحينا اليك اى وشرع لكم الذى اوحينا الى محمد عايهالسلام وتغيير
التوصية الى الاحاء فجاىنب الننى صبىالله وسلٍ للتصرع برسالته انقامع لاتكار الكفرة
والالتفات الى نون العظمة لاظهار كال الاعتناء بامحائه وهوالسر فىتقدعه على مابعده مع
رون المشمروع لهم دبنا قديما
تقدمه عليه زمانا وتقدم توصية نوم الهمازعتلكل ككان

والتعبير بالاصل فالموصولات وهوالذى لاتعظم ونوجيه الخطاب اليه عليهالسلام بطريق
التلوين للتشريف والتنيه عألنهىتعالى شرعه لهم على لسانه يلوماوصبنابه اإزاهيم وموسى
وعسى يك وجه تخصيص هؤلاء الخنْسةبالذكر انهماكابرالانداء ومشاغيرهم هن اولى
العزم واخاب الشسرائع العظيمة والانباع الكثيرة لان اقيموا الدين#ة مخله االصب على
أنه.دل من مفعول شرع والمعطوفين عليه اورفع على الاستئناف كانهقيلوماذلك المشسروع
المشثرك بين هؤلاء الرسلفقيل هو اقامة الديناى دنايلاسلام الذىهو توحبدالله وطاعته
والاعان بكنه وَرَسله وباليوةالا خر' وسَاك مآيكوان” الرجل نه مؤامنا الماك باقامتة تعديلٌ
الهن:ت:فر قوا فيه6هفىالدين
لمر
ولتش
اركانه وحفظه من ان َع فيهزيغ اوالمواظية عليه وا

الذى هو عبارة عنالاصول والخطابٍ متوجه الى امته هعاللسلامفهذه وصية املععباد »
واعلأن الانبياء عامهالسلام مشتركون ومتفقون فىاصلالدين وحمبعهم اقاموا الذين وقاموا
مخدمته وداموا بالدعوة الله ولم ستخلفوا فىذلك وباءتار هذا الاتفاق والانحاد فىالاصول
السهلام منغيرتفرقة بيننىونى وختلفون فىالفروع والاحكام
اقلاللهتعالى انالدن عانلدال

قال تعالى لجكعلنا متكم شرعةوهنهاجا وهذا لاختلاف الانائخى'تملناف الاتم وتغاوت
طبائعهملاشدح فىذلك الانفاق ماص عباده باقامةالدين والاجماع عليه ونهاهم عانلتفرق

| فيه فان بدالله ونصر دمع الجاع واهما يأكل الذئيالشاةالعيدة النافرة والمنفردة عنالجاعة
2

اولاده عندهونه وكانواماعة فقاللهماشرق (إعصى لشمعها فقاللهم ١ كسروها

ها
وذا
رحدة
سوا
كحدة
روا علىذلكثم فرقهافقال خذوا وا
| دمى جموعة ففدلرم

فكسيروها
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وادعى أشاء التشبه وقع فىالتعطيل وهن ارتق عن الظاهى وادعى اشاءالتعطبل حصل على

التشيه واخطأ وجهالدللل و علاللهقصدالسبيل وفىالتاويلاتالتحميةأن قوماوقعوا فىتشبه
ذاته بذات الخلوقين فوصفوه بالحد وا انهاية والكون والمكان واقبح قولامهم منوصفه
بالجوارح والالات وقوم وصفوهءاهو تشيه فىالصفات فظلوا أن بصره فحىدقة وسمعه

فقعضدوروته فيد الىغير ذلك وقوم قاسوا حكمه .على حكم عباده فقالوا مايكون
وايكون منالخلق حسنا فنه سن فهؤلاء كلهم اصماب
منالحق قببحا فنه قبح م
| التشليه.والق اتغال :انستحق التتزيه لاالنتشيه محقق بالتحصلل دون التعطلمى والتمشل

مستحق التوحيد دون التحديد مودوف بكمال الصفات دلوب عنالعيوب والاقصان
#إله مقاليد السموات والارض» قاالحلؤاليتى فكتىابه المعرب المقليدالمفتاح فارسى معرب |
لغة فى الاقليد وا معمقاليد فقاليد المفانيح وهىكناية عن اازن وقدرته عايها وحفظه

لها وفبه مزيد دلالة عبىالاختصاص لان الخزان لايدخلها ولانتصرف فيا الامن بيده
مفاتيحها و(قإال الكاشق ك)ليدهاى أممانها وزمينها يعنى مفاتيح رزق جه خزانة آسمان
مَطْرَااست كحينة زمن سات» قال اءنعطاءمقالدالارزاق خة التوكلومقالدالقلورحة

المعرفة بالل ومقاليدالعلوم فالجوع
بداريدن بروران ا

عو

جاورا

0م

وفال بعضهم مقاليد سمواته مافى قلوب ملائكته من احكام الغيوب ومقاليد ارضه مااودع |
الحق صدور اولانه هن تحائب اللوب #إوسط الررزق لمن يشاء وشَدريه «وسع ويضية| ,
انه  009عام 62بالغ فىالاحاطةيه ففعل كل مافلى على مادتى ان شفلى عله فلا

وسع الرزق,الا اذا بعلا بأن سعته جيرالعيد كويدا التضيق وفالتاويلات الحمله مفايح |
ححوات

القاوب وفما درلين لطفه ورحمته وارص الأفوس وقها حنيا بن قهره وعنبه

فكل قل مخزن لنوع هنالطافه فبعضها زن المعرفة وبعضها مخزن الحة وبعضها مخزن
الشذوق وبعصها رن

الارادة وعبر ذلك من الاحوال كالتوحيد والتفريد

والهمة والاالس

والرضى وعْي ذلك وكل .نيفخسزن لنوعمن .اوصاف قهره فبعضها مخزن التكرة وبعها |
المحود وبعضها مخزن الانكار وغبر ذلك مانلاخلاق الذميمة كالشرك والنفاق
مخزن

والحرص والكبر والبخل والشره والغضب والشهوة وغير ذلك وفائدة التعريف أن

المقاليدله قطع افكار العباد منالخاق اليفجلب ماريدونه ودفع مايكرهونه فانهتعالىبوسع
ويصيق  11النفوس ورزق القلوب والخاق ععز لعن هذا الوصفك و ىالحديث لاالهالا الله

مفتاح الحنة ولاشكآن المنةجنتان جنة صورية هى دارالنعيم وجنة معنويةهى القلب ومقتاح |
لا

هو

التوحد وهو سدالله يعطه من مشاء هن عباده وحدله

مز

اهل

النعم مطلقا َم

انالرزق الصورى هى المأ كولات والمثمرويات الكسة والرزق المعنوى هى العلوم الحقيقة
والمعارف الالهية فالاول داخلفؤىالا.بة بطريق العبارة والثانىبطريق

ا

8

الاشارة (وفىاللتوى)

تت 00
ا
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كال وعواي “الالفاظ الموضوعةلاسشابهة وذلك أنالند لقايلشاركفاقالوه فقط:والكية| :

ٍقالفيا نشارك فالقدروالمساحة فقط_وامثل عام فى يع _ذلك ولهذا م اراد اللسهتحانة
وتعالىننى التشبيههنمكل وجه ملاع اين كز فقال تعالى رتسام م انتهىوحيث 83

د بأنالله
هثال/ودكنت لله
وضءاة القلب :صورة.اوخطن بالخاطز
| مخلافه اذكل ذلك من نات الحدوث لدخوله فىدامزة::التحديد :والتكييت ١ للازمين
نزه عنهما الخالق ولقد اقسم سيد الطائقة الحنيد قدت تراد رلانه ,ماغرئ ف دالله
| المخلوقين الم
لهاوم للثن كم زايد عند اهل الحتيقة
دضات الصوفية دلق اب
ابع
سال
الاالله وق

ونية الذائية والمثل اشارة الى التحلى الالهى والمعى امنكايجل؟ |
هع
لاية
فان الهاء ا كت
الالهرع الذى هو اول التحليات شى” اذهو حيط بكل التجلات الباقة المرسة عليهقال |

 ١رار قبي

تم لالرلناءات
فالس سولصهارس رطفكين ستليالا لير كا ي

*اوالعلة مصحوبة والعبارةهنقوضةلا نالمق تعالى لاينعت علىاقدارءلان ١
| اعلنحفيقة بشى ال
وق (قالالشيخ سعدى)
اله
خع
لرف
ا يش
|ل ناعت مششرف على المعوت وجل ان
ك
نه  82اوج ذاتش برد 2

وحم ه تددر ذيل وصفسشس رسد دست فهم

ها حون سبحان رسسيد

رسيد

ان
حعت
سر نلا
بن د
"وا

ازنك .قرومابده ابد

حهخاصان دربن ردفرس زاده ابد ه بلا احصى
وهو

1ل الغفىالعم بكل مالسمع كير
السميع البصير :6

قال الزروقى !١  5مع الذى

ب

التكيقات #3

خو فار عه فكان عدركا لكل
ال

 2منكلامه وغيره والصيرالذى

والسمع والصر صفتان من صفابه المنعوتةنا نتازله تعالى كايليق |
يدرك كل موجود برؤنته
 1رده لعض ,مالم ولانصحح اخهى قال الغزالى رحمه الله السمع فىحقه عمارة |
بوصته الى 2
عع

اه

1بك

١ 8ا

كال لعوت والمنمضرات اسيم

صوتواما
السمع نعظم اله

كل

كاالتموعات

واليصر عارة

العند قاصر فانه يدرك

فادررب

عن الوصف

الذى ب02 4

لامالعد جار حة ورعا

العد  00سك ان الكل همأانلعم نان مع

بطل

فحقفط لبسالة ْ

بعالالسمع كلامه وحديث رسوله فس ةقد به الهداية ا
والثاق ان 3 6نالله لمملق له العم
الك ع راق

اق فألا كيل

سشهمعة

تتالملاهئ 2
الاقه واسماع صو ن

امم6وان

تتة فالاام
سلجلغ

عله والواجب عليه ان :هد حتى لايسمع لا'نهعليهاللام ادخل اصبعه فاىذنه م فى /
المزازية وفىالحديثاسماع صوت الملاهى معصية والجلوس عليهافئان لوال بال كان
لبديد ويصر العيد قاصر اذلا مد الى مابعد :ولابتغاغل ابلىاطن باقر ورحةوخله
وجه ا
الدثى اصران ان يعلمأنه خلىله البيضر النظر الى الآ يات الا فاقة والانفسية وان يعر أ |
ه ويسعمهفن قارف معصة وهو
ن اللهومسمع اعم حيث برا
:
ام هوا خسسرهدوهمن

يعم اانلله براه ها )

بعالبصير
ا كفل دقالى [كدملوالان رامقا لوهوالشسسع
ظن أنه لارا ه

لثلايتوعم أنه لاصفاء تلهكا

لا 0-1

يوان ند

جم
لاك عا

كله بين هذبن الحرفينانياتصفة من غير تشيه ونىتشيه من عبرتعطيلفن زل عنالانبات

و(ادعى )

ا

جه  5+جه
القاريةملثة الكل الثقلين ف

التورى

اى فىهذا التدير وهو جعل الناس والانعام ازواحا

يكون ينهم توالدفاجتيرفيهعلى بدمعأن التدبير لبس ظرفا للبث والتكثيريل هو سيب لهما
لاأنهذا التدير كالمبع والمعدن لهما ففيه تغليبان تغليب الخاطن عالىغائب حيث لمهَل

يداك واياهن لان الانعام .ذكرت بلفظ الغسبةو تغليب العقلاء علىغيرهم حيث لمقل
يذرأها وايا5فان +5صوص بالعقلاء 89ب.س كثله:شى  6إلمثلكنايةعنالذاتكافىقولهم

مثلك .لاشعل كذا.عالىلمقصادلغة فى نفيهعنه:فانةاذا نتى من سناسبهكان نفيهعنهاولى
وهذا لايتوقف على ان تحقق مثل فالىخارج ال يكو؟ كو درتت سلكت هذة 'الظرقة

فىشأن منلامثلله والشى'عبارةعن الموجودواهولاممكموجمنياعتعرضاكاناو جوعرا
ِ

5

.

:

الي و مايصح ان يعم وحبر عه موجودا اومعدوما والمعنى نش

8

فكت واه

جل

2

كداه شّ

ع

مون لشاق .اكلنلسؤاون رلك  8ع هذ التدبير الديع لاأن ذابه لاماثل ذات احد بوجه
املنوجوه ولامن حميع الوجوه لان الاشياء كلهاامااجسام اواعراض تعالى رننا عن ذلك
وطلتسةصفة إلا1مرنةجيههوافقة"لفط
ولا كاضمة اسمكاقال تا عمل باتعزالة لتم ك
وحال كل الحال ان تكون “الذات القدية مثلا للذات الحاذثة و انيكون لهاضفة حادثة
كاستحال انتكونللذات الحدثة صفة قدعة
تراصورت

ذات

أو مو يديد  8وكيد

 70ن انو الاين

جل الهىمن ان بدرى حقيقته ٠  75المثل لاتضربآه مثلا

(وفالتوى)
ذات ادورراتصور كنج "كو ن٠ادر انى دزتصور مشلاو
عل العجلاقه [االلمممعوقنا[رؤدرعط العو ,ازآالكاف واتزكق خبزلسة »وف احمها اولتقد |
وهو حال قالبعضهم لعل من قال الكاف |

لح داف م واالادكان الى لها ل

ثزداةارادانه يعطىمغنىلسن مثلدشى” غيرانه] كدلماذ ركمن اانذهانق يمن نافسيهكهاعننهاولى
ملاىئرلا جوز فالوجه |
شع
لاف
الك
قانددبر ليسكهوشىودخول ا
تلز
لهىا
اثل
وقال بعضهم كولةم
الرجوع الوطريق الكناية لاأن القول بزيادة ماله فائدة جليلة وبلاغةمقبولة بعبد كل البعد |
قال فىيرالعلوم وما جب التنهله ان المثل عبارة عن المساؤواتفىبعض الصفات لافى حميعها

ك|ازعم كثير منالحققين فانه سبو بدليل قول تعالى قل انما انابشمر مملكم وجوت ل

| فاته نيت ممائلته بالاشتزاك والمساواة فىوصف البشرية فقط لحافمىيع الاوصاف كلاح |
| للقطعبأنببينهوينهم مخالفةبوجو اكشزماع بالسكتتاهه لماوعتوا يصتلة وروص ؟
5

5

5

3

؟|٠ا».
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5

2

1

0

0

م

0

1

عالذولك بألا أرى" أل :قولة؛ وكلى االكىندا اتانلخالفة بانالخصسة بالاعحاء “البد'ذ كول |
ىيع الصفات
فون .أنقا كراء)الاعثام) الفودايك «ركهة ا سمرت :األنمثل عبارة عنالمساوى فجج

لاسلنفكقرانيبتراىانتنهىمنشاوجلاءاالتخصيص مقونقلبهبلشركافىقوله زيدمثلحمروقالنحو |
والا فلو قال انامثلكم لافادت الممائلة فى جميع الصفات كافى قوله زيد مجثملرواى من |

كل الوجوهقال الامامالراغبفالمفردات التوعاز عنالشان لغيرهفى معنىمنالمساقائ سس |

از المامننوالمدرون

ج١٠ 43 جه

| وقال بعضهم فبشهكاية .اعلقمششؤ مرحبير -البأقين جاب الرسجائط بمرض :الشتص٠ه*ر1ا
|والحلال على المقصرينليجذب محسنه وججاله قلومهم الى محبته وعشقه ونحيها بنورانسه وسنا

فلاجتهاد والتضرع الى ربالعباد ليصل الى المطلوب ويعانق الحبوب
| قدسه فلابد للمرء نا
(قالؤ الملتوى)

ىشمكن ٠ نجيزاز واه يعقوبى مكن
باز
وف ن
خوس
وشب
بي
ازجاران ى شودسر سيزسنك  +خاكشوبا كل بروىرنكرنك
سالها توسنك بودى دراش ٠ ازمون رايك زمانى خاك باش
فى هذا الفناء حباة عظمة ألاترى أن الارض موت عن نفسها وقت الخريف فبحيها الله
تعالى وقتالربيع عا لامزيد عله يإ وما اختلفم فيه من شئ حكاية لقول رسولالله

اصلله تعالى عليه وس للمؤمنين لقوله بعده ذلكم الله ربى اللمااىخالفكم الكفار فه
امهنورالدن اختلق انم وحم للسشكمهه راجع مإإالىاللهيه وهو انابة الحقين وعقاب
المطلين نومالفصل ةافءعلى هذا لاجوز ان نحمل على الاختلاف ببنالحهدين لان

الاجتهاد نحضرنهعلهالسلام لاجوز وفىلتأيلات التحمية يشير الى اختلاف العلماء فى ثى"
من السراعات والمعارق"الالهنة فالحكمفىذلكالى 5كتابالله وسنة نيه عليهالسلام واحماع

الامة وشواهد القاس اوالى اهل الذكر قال تعالى فسئلوا اهل الذكران 017
| ولابرجعون الىالعقول المشوبة باقة الوهم والخيال فان فها للنفس والشيطان مدخلا بالقاء

| الششبات وادنى الشهة فىالتوحبد كفر وقدزلت اقدامحميع اهل اولااهولابءذع والفلاسفة
اعلنصراط المستقيم والدين القويم هذه المزلة #إذلكمي الحام العظيم.الشان وهو مدأ

الله كه خبر تلربى64ومالكى لقبللهيؤعله :خاصة لاعلىغيره #إنوكلت :6فىكل امورى
التى من حمداتهأارد
عدكي
اء الدين وماقليه  6لاالى أحد سواه ايب» ارجع فىكلمايعنلى
لتكاونكل امسا وحدا
من معضلات الاهور الت مكنهفااية شرعم والنصر عايهم واحبث
دسد
حح
نددة
' مستمر؛ والانابة متعددة متح

موادها اوثر فىالاول صيغة الماضى وفىالثانى

ْصيغة المضارع وفيه اغارة الى أنهاذا اشتغلت قلوبكم بحديث نفوسكم لاندرون أبالسعادة
يوي سكم ام بالشقاوة مضى اسمكم فكوا الام فيه الىالله واشتغلوا فىالوقت باالمله
دون التفكر فم ليس لءقو لكيسبيلالىمعرفتهوعلمه من عواقكم #ؤفاطر السمواتوالارض##

 0جر لخر تلك اق خالىّة اعلالق مدا 'العلويات واقلستليات ود حل قبميطاي الإشاره
| الارواح و النفوس ف جعللكم ص انفسكم  #اى من جنسكم ف ازواجايهنساء وحلائل
ها #وازواجاه اوخلق ل
نمسمن
جنعا
| وبالفارسيةخفتال مؤومن  4اى وجعل للا

1ان لك رمد
 ١عن الأتمان!امقاؤ اردوقكا كر ريدقالن ممما 1كين ك
| بهااذيطاق الزوج على معنى الصنف فى قوله تعالروكتم ازواجا ثلثة اوذكورا وانانا
لق على مموع الزوخين و “هو خلاق الفرد لابذرذك » يكم الهاالناس
طنه
|فا
ي
| والانعام من الذرء و هوالت قل فىالقاموس ذرامًل لين ولت ره ونه
|

(الذرية )

© ١و" 2

سورة شورق

اأوالظلبف اشاميه سننغائل.اللقمةبرهعو عن

الكدن وفىالتأويلات اللحمية ولوشاء ألله

لمعلهم اهة واحدة كالملائكة المقربين لانعصون الله ماامرهم الا يهاوجعلهم كالشياطين |
المنعدين المطرودين المتمزدين ولكن الحكمة الالهية اقتضت ان يحعلهم سكين درعلتحوصية |

الملىوالشيطانى لكونوا مختلفين بعضهم الغالب عليه الوصف الملكى مطيعالله تعالى وبعضهم أ
الغالك عليه الوضقت الشستتظاى يمتطردا .عالىله تعالى :ليكونوا مظاهض صفات لطفه وقهره |

منتعد يز ملخراء ياه يشيهرالملا وابجلالةا متل يقن :باخلاقه وه خر:قولة .تغالى وعد ادم أ
الاسؤاء كلها ومِنّههثاءقالت:الملائكة .سحانك لاغلٍ لنا الاماعلمتنا ويدل على هذا التأويل

قوله ولكن يدخل من يناء فورحته اى ليكون مظهر صفات لطفه والظالمون مالهم من
ولى ولانصير اى لنكووامظاص صفات قهره ام اتخذوا من دونهاولاءيه اممنقطعة مقدرة

سل والهمزة ومافبها من بل للانتقال من بان ماقبلها الى بان مابعدها والهمزة لانكار
الوقوع ونفيه على ابلغ دروكا لالاتكار الواقع وامتتياجة! كاقيلق :اذالمواذا سان أن

مافعاو اليس من امْحاذ الاولياء فىشى” ل'انذلك فرع كون الاصنام اولياءوهو أظهر الممتنعات
0
اى بل اتخذوا متحاوزين اللهاولياءمن الاصنام وغيرها
ٍ

:٠لافدوست ايشان بىزيد ههات ٠

فالله هوالولى 6هجواب شرط محذوف كانه قلى بعد ابطال ولاية مااتخذوه اولياء ان ١

ارادوا اولياء فىالحقيقة فالله هوالولى الذى يجب ان يتولى ويعتقد أنه المولى والسيد لاولى
سواه وهو متولى الامورمن الخير والششر والنفع والضر ذاقالفىكشف الاسرار  الله |
اوستكة يار فرياد رن است قال سعد المفى ولكان محمل الفاء على السسية الداخلة على |

النشاكا :لككواق اذكراة ام ماتعزة]3كنالسقينا إ
دضارة! ,الول فنا بسبك لاتكان انخاد

وك
ااخفهو
الاولباء من دون الالهجوز ان شال اتضرب زيد

علىمعنى لابشتى ان تضربه

خنهوك وهو بحىالموتى »>اى من شأنه ذلك ليس فىالسماء والارض معبود بحى الموتى |
فا
غيره وهوقول ابراهم عةلاليسلام ربىالذىنحى وييت ولمانزل العذاب بععولمينوهناسلسلام |

لأا الى عالم فهمكان عنده من العلل ثثى” وكان نونس ذهب مغاضبا فال لهم قولوا ياحى

حين لاحى ياجى محى الموتى ياحى لااله الاانت فقالوها فكشف عنم الغْذاب ٠ مول
النقار كله اناده تعالى انما برسلالعذاب للاماتة والاهلاك وفىالحى والحى مايدفع ذلك
اذلاجتمع الحباةو الموت فىبحل واحد ويه اشارة الى غلةالرحمة والشفقة  8وهو على كل

ثى' قدير  :6فهو الحقيق بان مخذ وليا فليتحصوه بالانخاذدون من لاشّدر على ثى”
اوس قادر ا

فكون ٠ غير اوحمله عاجزند وزبون

ست
يه ١
نرخان
دنكا
كلاز
مجزراسوئ قدرتش .زءنيست .٠ عق
' اولتفأويلات التحمية وهو بحي الموق اى النفوس والقلوب المتة ويميت النفوس والقلوب

الود عن تشورعق وم افتونلل بالاشاى _والاعد :فال 'الواسطق ريه السرم |
مسوحتياىمن اوصافها
القاواية بالتجن#و عات الانفتن بالاستناز:وقال:شبل لأعحق البنفو

هذ ١٠ هه

لسعرون
ولحااغس
الجزء ا

وات !قلبان وثيالق) ىعسن للشول ولط لمن
الرادنادزلوناهزاءن (لبذاماان .:غ
وعقوبات الشرك والجحود فكذلك غدا فريقهم اهل :اللقاء فريق هم ادل الشقاء والبلاء
' وفالحديث انالله .خلق للحنة خلا وهم فىاصلاب ابائهم وعنه عليهالسلام انالله خلق
|الخلق وقضى القضية واخذ ميثاق النسين.وعرشه على الماء فاهل الْنة اهلها واهل النار
' اهلها وروى دن عبدالله بن عمرو بن العاص رضوالله عنه قال خرج علينا رسولالله
| صلىالله تعالعذه وسلٍ وفى يكدتهابان وفى رواية خرج ذات بوم قانِضا عكلفىيه ومعه
كتابان فقال اندرون ماهذان الكتابان قانالا يأرسولالله فقال للذى فى .يده اللمنى هذا
|كتاب من ربالعالين باسماء ااهللنة وال باهم وعشائرهم وعدهم قلان يستقروا

ن'طفا فىالاصلاب وقبل ان يستقروا نطفا فىالارحام اذهم فىالطنة منجدلون قليس نزايد
فهم ولاسناقص هناهحممال مناللّهعليهم الى بومالقيامة فقالعبدالله بن عمرو ففيمالعمل
ا|ذا فال اعملوا لا وقاربوا فان ولق المنة مله يتبال واهز ا اللنة زواان عل

|اى مل :وان صاحنٍالناز عخلله /بسنل :ال النار وان عمل اا عل ثقامل فزيق |فاسطىنة
|وفريق ففالسعير عدل منالله تعالى قوله سددوا وقاريوا اى اقصدوا السدادرى الصواب

|ولاتغرطوا فتجهدوا انفسكم فالعبادة لثلا بفضى ذلك بكم الى الملال فتتركوا العمل
 ١كافى المقاصد المسنة للاهام السخاوى ونظيره قوله علهالسلام ان هذا الدين يسرولن يشاد
3عبال!؛ جاة فعن.زتتكلفك والعزم فى ععادات
الدن احد الاغله يعنى انالدن بملعكن ساعن ا

شاقة وتكلفات لرعا لم,تبسر اقامتها عليه فتغلب عليه فالكسب طريق اغلنة ولابد منه وان
عآانه من اهل اللثة
كني وَاهسْحون ؤزاقتعادرواكلى .با لامكازوة مط همود جان ا
عوولوشاء اللهلعلهم :6اى فىالدنيا والضمير ججميعالناس المشار المهم بالفرسن #ؤامةواحدة6ه
فر ها واحدا وجماعة واحدة

مهتدبن اوضالن وهو تفصيل ا

حمله ابن عباس رضى الله

اعنيا ىقوله على دين واحد و ولكنن.دخل .من إدشاءيه ان دخله

فىرحته 6هوحنته

ا| وضعل من يشاء ان بد له فىعدابه وشمه ولازيت فأن مشلئته تعالى لكل من الادخالين
0ابعة لاستحقاق كل من

الفرسشن

لدخول

مد خله ومن ضرورة

اختلاف الرحمة والعذان

اختلاف حال الداخلين فبهماقطعا فر يسا جعل الكل امة واحدة بل جعلهم فرشن

| وهاهلظالمون 6ه اى ايكون معالهم من ولى  #2اى مالهم ولى مايلى امهم ويغلهم
 1وسقعهم شن مم داه لاستغراقالتئى و لانصير 6هيدقع العذات عم و خلصهم مه وفه ايذان

بان الادخال فىالعذاب من جهة الداخلين .يموجب سوء احتنارهم لامن جهته تعالى كانى
غىنديوم لسن تفيقاللقاائل لحا /الإيأك«اللقاويبدنتخك
 ١الافيالة ُِةا قال استطددق» المفى أف
فلق  ١ناج اأعطال #الى ماق النظم للمبالغة فىالوعيد فان فىنى من تولاهم و سنصرهم
منيشاء ع
ف

دقع و

عنهم دلالة على اناكوغهم فىالعذاب ام معلوم مفروغ عنهوايضافيه سلوك

طريقواذا مرض فهو يشفكن وايضا.ذكرالسس الاصلى فجىاتن الرحمة لحتهدوا فالشكر

و(السب)

ْ
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على المصدرية وقرءآنا عربيا مفعول لا”وحبنا وامىثل ذلك الاتحاء البديع البين المفهم
اوحينا اليك انحاء لالس فعيهليك وعلى قومك لإوقال الكاشق)وهمجاتكه وكحرىديم |

بهيرغمير بزبان قوم او ووحى كردم بتو قرانى بلغت عربكه قوم تواند تاكدفهم
حاصل شود «إلنذر أمالقرى 6اى لتخوف “اهل مكة بعذاب الله على تقدير اصرارهم

على الكفر والعرب تسمى اصل كل شى” بالامو سميت مكة امالقرى تشيرفالها واجلالا

لاشمالها على البيت المعظم ومقام ابرهيم ولاروى نمأنالارض دحيت تممنتها فحلالقرى

بانى حموم
منها محل البناتمن الامهات ومن حولهاه منالعربو هذااى التبيين بلالاعربن

رسالتهلا'ن تخصيص الثى” بالذكر لابنانى حكم ماعداه وقلى من الى الارض كلها وبذلك
فاسلربهغوىفقالقرىالارض كلها وكذاالتشيرىحيث قال العالم محدق بالكعبه ومكة |
الجا اسوةلاض
بن همه اهالى بلاد ب<ورالى وبند

قال افلىتأويلات الاحمية يشير الى انذار .نفسه الشرفة لانها ام قرى نوس آدم واولاده
لا'نه صلى اللهتعالى عليه وسدٍ هوالذى تعلقت القدرة بايجاده قبلكلثى” كاقالاول ماخلق
الله روحى ومله اننشا الارواح والنفوس ولهذا المعنى قال ادم ومندونه نحت لوانى نومالشامة

فالمعنىكابوحى اليك والىالذين منقبلك الله العزيز الجكم لينذروا الام كذلك اوحينا

قرءا ناعربا لتنذر نفسك الشريفة بالقرءان العربى لان نفسك عربية ومن .حولها من
تفوس اهل العالم لا"نهامحدقة سنفسك الشريغة ولذلك قال تعالى وما ارساناك الارحمة

للعالمين وقال علهالسلام بعئت إلىالخلق كافة

مهطلعىكه برقدقدرش بريدءاند دساى م فانذر واستبرق دنا
و9تنذر كهاهل مكة ومن حولها عل.ابومامعيهأى سايلوقميامة ومافبه منالعذاب لا“نه
مجمع فه الخلائق منالاولين والاخربنواهل!لسموات واهل الارضوالارواح والاشباحو

الاعمال وانعمال فالباء مكحاذوقفاملن اللتومنذربأسا شديدا اى سأسشديدكقالها نوالليث
فيكونمفعو لابه لاظر ذاكافىاكلشافسسراروقدسبق غير ذلكفىح الممن عندقوله تعالىلتنذر

بوم التلاق8هلاريبفيه :6اعتراض لانحللداى لابدمنيح ذلكاليوموليسيمنراب فيهفىنفسه
وذانه لانهلا.دمنجزاءالعاملين من المنذرن والمنذرينواهلالنةو اهل الناروارتيابالكفارفه
فىالنة وفريق 
ون ف
نلم
لايعتدبهاولاشكفى امعانهكائنو لادمن محققهمقفرق  6ومهما
|م

جمعون فه اولا ْم شرقون بعدالمساب والتقدر هنم فريق على أن فرلق مبتداً ١

حذف خبره وجاز الابتداء بالتكرة لماين تقديم خبرها وهواطار والمجرور الحذوف
ووصفها وله فىالنة والضمير الجرور فىملهم للمحموعين إدلالة لفيا اجمع عله فان

المعنى بوم مجمع الخلائق فى موقف المساب وفالتأويلات النحمية وتنذر بوم المع بين
الارواح والاجساد لاشك فكىونه وكا أنمم اليوم فسان فريق فى جنة القلوب وراحات

الجزءخامسوالعشحرون
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كل مانلملائكة والاستغفار جؤالا :6اعلموا #إانالله هوالغفورك '
وهذه الابهمطلقة فقيح

ينفر ذنوبالمقلين تؤالرحيمه يرحم بيارنزقهم جنته وقربه ووصاله وبرحمته يأم الملائكة ا

بالاستغفار لنى ادم مع كثرة عصياتهم والكفار الذين يرتكيون الششرك والذنوب
| العظام لاشطع رزقهم ولاحتهم ولامتعاتهم منالدنيا وان كان يريد اينعذمم فالا خرةء

ول الفقيران الملائكة وان كانوا يستغفرون للمؤمنين فاللؤمنون يسلمون علهم كاقولون
فىالتشهد السلام علينا وعلى عبادالله الصالئن اذلايعصون ماامصهم ويدعلون مائْوٌ رون

الا ية اشارة الىانقوما منالهلة سَولون على الله مالايعلمون
ىال
وىكفل ح
فالمنةلله تعالى عل

ومن عظم افترانئهم تكاد السموات تنشق هن فوقهم لان الله تعالى البسها انوار قدرته
غين
وادخلها روح فعله حتى عقلت عبوديته صانعها وعرفت قدسه وطهاريه عنقول الثزا

واشارة الملحدين والملائكة سّدسون الله ما شّولون فبه منالزور .واامتان والدعاوى

الإطلة اوستختركان [للمؤمت الذيق .نتللعول تيه تعتوديتة وي عالقابنوق /للإمباق
عترافهم بعحزهم وقصورهم دون المصرين المتدعين
فاسد شده راز روزكار وارون ٠. لايمكن ان يصاحه العطارون

هؤوالذ.ن امخذوا من دونه اولياء يهشركاه واندادا واشركوهم معه فىالعبادة فإؤالله حفيظ
علهم  رقب على احوالهمواجمالهم مدالع ليس بغافل فيجازهم لارقب علمم الا هو

وحده ومعنى الحفيظبالفارسية تكهبان »:وقال افلمفردات معناءمحفوظ لايضيع كقوله علمها
عندرنىىكتاب لوالياضل.نرسبى:نإوماانتغليهم نوكيل بموكول اللداميهم حتى تسأل
عنهم وتؤخذهم واما وظرفتك الانذار ولغ  :الاحكام وفه اشارة الى ان كل معنمل

بمتابعة هواه وتركلله حدا اونقضله عهدا فهو متخذ الشياطين اولياء لانه يعمل باواميهم
وافعاله موافقة لطباعهم اللهحفيظ 'عايهم باجمالى سرهم وعلانيهم ان شاء

عذهم وان

| شاء عفا عنهم وماانت علهم بوكلل لمنعهم عن معاملاتهم فسل "العاقل أن لختانا مدنون
الله اولياء بل يتفرد بمحة اللهوولابته كاقال تعالى قل الله ثم ذرعم حبتىولاه فىجميع
ع١
اموره وما احوجه الى احد سوأه وقال ال
باسوتاذ
لى

الدواق قدس سيره ظهرت علة

بالملك يعقوب بن اللبث اعبت الاطباء فقالواله فىولا تك رجل صالم يسمى سبك ابنعبدالله
لودعالك لعل الله يستحببله فاستحضرء فقالادع اللهلى .فقال .كيف يستحاب دعا فيك
وفى حبسك مظلومون فاطلق كل من حسه فمَال سبل اللهم اريته ذل المعصة فأره
اعلنطاعة وفرج عنه فعوفى فعرض مالا على سبل فابى ان شله فقيلله لوقيلته ودفعتهالى

الفقراء فنظر الى الحصباءفىالصحرر اء فاذا هى جواهى فقال من يعطى مثل هذا يحتاج الى
مال يعقوب بن الليث فالمعطى والمانع والضار والنافع هوالله الولى الوكل الذى لاله غيره
كن او دست وطَائنَ للق اوليك خا 7عينا كرا دوق كنا ارطع ابدووطت

هؤوكذلك اوحننا اليك قرء!ناعنيا 6ذلك اشارة الى مصدراوحينا ومحل الكاف اللصب
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قدمضى دلالة على استمزا رالوجى و محجدده وقتا فوقتا وان انحاء مثله عادنه قالخارمعوري
ايكون انذانا انالماضئ والمستصل بالنسة اله تعالى واحد فى الكواشى والعزز الحكم
ضف .يكمال القدرة العم مله مافىالسوات
ترم
اها
نا ن
رتاانثهقارن لعاللوشماونحئ' بدل
صف
ومافىالارض د اى انالله تعالى يختص له جميع هافىالعوالم العلوية والسفلة خلقا وملك

لهك
مم #
لعظب
الال
وعلما يووهو العلى يدالشان هَ

والقدرة والحكمة او هو العلى اى المرتقع

عن مدارك العقول اذلس كذانه ذات والهلاكمكا» :ضَفات؟ ودلكااشكه أسم لااكدقلا فعل |

وهوالعظم الذى يصغر عند ذ كره وصف كل شى” سواه والعظيم مالنعاد الاننباء والعلماء |
الوارثون لهم فالنى عظم فى حق امته والشبخ عظم فىحق مريده والاستاذ فىحق تلميذه /
وانما العظم المطلق هوالله تعالى ت9ك#اد السموات 6ه تزديك شدكه اسمانها إستفطرن6ة ْ
ققن
التفطر شكافتهشدن ٠ واصل الفطر الشق ط.ولتاشاى

من عظمة الله وخشتته واحلاله

جىل لرأيتة خاشعا مختصشدعياةمانلله ف+ومقنهن 6ه
كقولهتعالى لوانزلناهذًا القرءآن عل
اى ببتدى” التفطر من جهتهن "الفوقانيةالى جهتهن التحتانية وتخصيصها لمأن اعظم :الا يات
وادلها على العظمة والخلال من تاللكجهة

منالعرش والعرتن وصفوف الملائكة المرنحة

بالتسبيح والتحميد والتكبير والنهدلل حول العرش ومالايعل كنهه الاالله من ار الملكوت

العظعى فكانالمناسب انيكون غطرالسموات مبتدأمنتلك الجهةبانيتفطراولا أاعللسىموات
ثم وثم الى اتنهى .الى اسغلها بسامنلااءقالاسقطت عاللىاخرى .وال تشقةن من.دعاء
الولدله قال تغاى فىسوارة ملم تكاد .السموات'نتفطرن منهوتنشق الارض ونحخر الخنال

هدا أن دعوا لرلمن ولداقتخصيصها للدلالة ىعاللتفطر من تمن بالطريق الاولى ل“ناتلك
الكلمة الشنعاءالواقعة فىالارض اذا اثرت فىجهة الفوق فلاان تؤثر فىجهةالتحت اولى

والملائكة يسحون محمد رمم 6ه ينزهونه تعالىعما لايليق به
وقل لنزول العذاب منهن و
منالشسريك والولد وسائر صفات الاجسام ملتسين محمده تعالى ٠ يعنى تسبح وحمد باهم

ميكويند جهب ننى ناسزاست ويك اثسات سنزا فقدمالتسببح عالىمد لانالتخلية مقدمة
علىالتحليةوهذاجانب الاستفاضةمن اللوهالقبولماثاراحانت الافاضةوالتأثير شوله)ه ويستغفرون
من فىالارض 6ه اى للمؤمنين بالشفاعة :لقوله تعالى ويسغفرون للذين امنوا فالمطاق مول
على المقد اوللموهن واللكافراالتسايئة فم شمايع مخفرمم من الشفاعة والالهام وريب

الاسباب :المقربة" اللطىاعة واستذماء تخي العقوانة معافىاعان:الكافن.وتوابة الفاسق وهذا
لاسنانى كون الملائتكة لاعنين للكفار من وجه اخركاقالتعالى اولئكعاهم لغنةاللهوالملائكة
معلك واضع جمته ساجدالله يسبحون
وصاب
اما
لاري
اضع
فلحديث مافيها و
والناساحمعينو ا
محمد زعهم ويستغفزون :لمن فىالارض :وهذا ,يدل :على ان المزاد بالملاتكةفىالا .ية ملائكة

السموات كلها وقال مقاتل حملة العرش واليه ذهب الكاشفى .فى تفسيره وبدل عليه قوله

تعالى فى اوائل :احلممؤمنالذين تحملون العرش ومن .حوله .يسبحون محمد رمم |
 0ويؤهادونه ويسلتتغفزون؛ اللذين اموا 1شل الفقير مخضيض :املائكة العرثن لاسنانى

اللدي عانق وا شمرون
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قد صح أالندجال متأخر اعلنمهدىوان المهدى حرج علىرأس للائةالثالثةاو على
اربعة ومائتين فبقع قلى ظهور المهدى الطامات الكبرى وقال عطاءالحاء حرب وعوموت

ذريع فىالناس وفىالحيوان حتى سدم وشنيهم والميم تحويل ملك مقنوم المىقوم والعين

عدولقريش هصدهم ثم ترجع الهم الدولة لحرمة الببت والسين هواستتصال بالدنين كسنى

بوسف عليهالسلام وسىيكون فهم والقاف قدرتالله نافذة فىملكوت الارض لاخرجون

من قدرةالله وهى نافذة فيهم وقال ابن عباس رضىالله عنهماالحاءحكم الله والميمملك الله
والعين علوالته والسين سناالله والقاف قدرةالله اقمالله ها فكا"نه سول فحكمى وماكى |
وعلوى وسناى وقدرنى لااعذب عابقدال لاالهالا للهتخلصا فلقينى مها ومعناء-لى ماقال ١نوالليث

فىفسيرهلايعذ بهعذابا دا ثم خاالدا اولفىحديث افتتحوا صبباتكم لاالهالاالله ولقنوا اموانكم
لاالهالااله والحكمة فىذلك أن حال الصببان خال حسن لاغل ولاغشن فى قلوبهم وحال

الموتى حال الاضطرار فاذاقلم فىاول ماجرى علكم القلم وآخر مانجف علكم القلم فصسى
دوس
لينقمن
الس
لينعملنيم وا
الع
اللدانحاوزمابينذلكوال الحاءمن الرحمنوالمممن المجيدوا
الق
وا
لاىق م
انهي ش
وال الحاء حلمه والميم محده والعين عظمتهوالسين سناه والقاف قدريه

ونف اياست
ر اب
حدمكة
وبال ان القاف اسم لل حيط بالدنيا ٠ دركشف اسرار اور

بن عظايا كهدق سحانه وتُعالى حضرت رسالت ارزّاق داشت خاء حوضمُوَرَودَ اوست
فرة لامك[ اوت ينناف و 2ومبم ملك ممدود اوكه ازمشرق
رنحكو
حو

تايمغرب بتصرف امت اودر ايدو عين عزموجود او اعزهمه اشيا تزدحق سبحانه بوده
كس
حمرشة
يوكه
فود ا
وسين سناء مشه

بره رفعت او همه ترسيد وقاف مقام مود اؤكه

درشب معراج درحة أوإدباست ودر زور ماحت شتاعت كرئ
مقام لو مود ونامتّ

--

ءنسان مقا واناعىكهدارد
بد

قربه المسيده بكمال لاسلغه احد هن خلقه ٠ لشاولفقير الحاء هوالحخر الاسود والمم
مقام اوبراهيلمعينعين زمزم والسين والقاف سقياهافن استمالححر الاسود سادسيادةمعنوية
ومن صلى خلف المقام كرءالله بالخلة ومن دعا عند زمزم احاءهاللهومن شرب هزنملم
سقاءالله شرابا طهورا لاست فيه وجعا ولامرضا ك9ذلك يوخى اللك والى الذين من

قبلك الله العزئز الحكيم  :الكاف فى حيز التصب على أنه مفعول ليوح والخلالة قاعله اى
اعلزنحزكم اليك فىسائر السور والىقمبنلك
مل مافى هذه السورة منالمعانى بوحىالله ال
املنرسل فكتىبهم على ان مناط الممائلة اهلودعوة الى التوحيد والارشاد الى الحق وماففه
صلاح العياد فالمعاش والمعاد وجوز انيكون الكاف فىحيز النصب على انهنعمت لمصدر
عوك لوتى أى فل اهدده السولزة توعو الكالعززالحكيم لبك “اعهخاء سانوالونا
بمثل
ال  1ال عندا محاكتبهم اليهم لاامحاءمغايرا على أن مدار ال
اون
وة ك
سهطة الملك

واعاذ كر بلفظالمضارع معانمقتضىالمقامان يذكربلفظالماضىضر ورةّان

الواحىلالذىين من قبله
( قد دى)

سورة .الشورى

 ٠١؟ ©©>ه
-ورة حم عسق ولسمى سورة الشورى مكة وهى ثلاث ومسو

ْ

إبة

2ج ياهال رحمنالرحم م

| يحم عسق دهاسمان للسورة ولذلك فصل بنهما فىالكتابة وعد انين مخلاف كهبعص |
واالبمةصوا
ولمارفحاندهاةواناسماواحد اايوةواحدةفالفضل لتطايقسائرالحواهم وفىالقاموس
الاعظم او قنم اوحروف الرحمن مقطعة وتمامه الرون اثبى روى الطبرى انه جاء رجل

الى اناعاين ردكال عيما وعد اجدهة الماى واغلوله عنهفقالة عضنير عحمسى
عطو
جن
قا

عنم  2أعاد ل “ثلدما وإعر مر فمكال[ حنة نااك عا اقدرع فتام

كرغي 0ك رلا زور شامق اهل رحة؟هالاله أغيذاف اوعد الالهسناك علق نين عر |
الهار المشرق فيينى عليه مديتين يشق النبر .ينما شما فاذا ارادالله زوال ملكهم وانقطاع |
دولهم يرل على احد اهما نارا لبلاقتصبح سوداء مظلمة قداحترقت كاالم تكن مكانها
وتصبح صاحبها سالمة متعجبة كيف افلتت فا هو الابياض بومها حمتجىتمع فجهابكالر
عند ممم اى من اهل المدكين  3ست

لله ها وعم جميعا فى الالة القابلة فذلك قوله

1ون واق0ع0ا |
-تعإلى حم عسق اى عزمة -هن عزمات ال -له وف5ت-ئ0ة حماى -قضى و -قدر عدلامن :ه سيك

فى هاتين المديتين ونظير هذا التفسير ماروى جرير بزعبدالله البحلى رضىاللهعنه سمعت |
رسولالله دلىالله تعالى عليه وس شول ينى مدتان بديخنلة ودجلل وقطربل والصراة |

مجتمع فيهما جبابرة الارض محبىاليهما الخزان مخسف هما ورفوىاية باهلهما فلهما |

اسرع ذهابا فىالارض هن الود الحديد فىالارض الرخوة قوله دخلة بالخاء المعحمة على
وزن حمزة فرك كيه حمر ودجيل بالحم كر ير شعب

|

من دجلة عبر بغداد وقطربل

بالضم وتشديد الباء الموحدة او تحفيفها موضعان احد هما بالعراق ,نسب اليه اخْمْر والصراة
ل

بالفتتح تنراراف

-

إزكال الماك قفن عدان تكن "انها" وار جك"اينكوان قدمضى بوم |

بدروذكر التعلىوالقشيرى أن النى عهاللسلام لماتزلك هذه الايةعرف الكا بةفىيوجهه
اى ,1اْرَنَ والملالة فقل بارسولالله مااحرتك قال اخبرث سلايا تنزل امى امن خسف |
ومسخ وار م

ور شدفهم فىالحر قات متتابعات متصللات سزول عدسى وخروج

إل حال»٠,كفتة أيه حاحر فسنت ويم مهلك وعين عدذاب وسين مسخ وقاف

قدف

|

ولعلى |

كويد اين عباس رضى .الله عنهما حم عق خوابدى وكفتق على رضوالله عنه فتهارا باين |
دولفظ دانست ٠ وروى عن على رضى عنه انه كان يدتفيد عل الفئ والحروب من هذه ا

الحروف التى فىاو ائل السور وقال شهربن حوشب حم عسق حرب يذل فبها العزيز |
وزفهها لذ/لى منقريشس متفشى الىالعربالىالعحمثمهىمتصاةا ىخر وج الدجال»بشول الفقير |
إع

الفئن المتصلة مخروج الدجال بعضها قدمشى وبعضها سيقع فما بين المائتين بعد الالف دل
وهو سبعون والسين وهوستون والقاف وهو مائةلا”نه |

الججزءخامس و رالغشرون
ا
ا

© ©# 4ه

وقان ٠
ركتب  1بز اناج ل ل
واحاطةالله

سميحا نه وتعالى

عندالعارفين

]|
كنداز حكمبإدشاهىراست

بالمو جودات كلها عبارة عق

فىالموجودات
فهو سحا نه باحدية جميع اسماله سارق

كلها ذانا

وحاة

تحله لصوراوداك

وعلما وقدرة

الى عو

| ذلك هن الصفات والمراد باإحاطتتهعالى هذه السراية ولايعزب عنه ذرة فىالموا ت والارضض |
اوكل مايعزب يلحق بالعدم وقالوا هذه الاحاطة لست كاحاطة الظرف بالمظروف بوتس

| الكل اجر ا نه ولا كاحاطة الكلى نحزثيانهبل كاحاطة الملزوم بلازمه فان التعنات اللاحقة
ا
|
ٍ

لذانهالمطلقة اتماهى لوازمله بواسطة اوبغير واسطةوبشر طاوبغيرشرط ولاتقدح كثرةاللواذمى

١

لقهاو
اشةراخدةاو
وحدةالملزوم سونلاافها وإللداء) بالحقائق واعل ان الاش ءكلهاقد اتفقتءلحىدل

انه مظهرها مكنثمالعدم والمظهر لاشارق المظهر :فىمعرفةارباب البصائر فسبحان من

| هو عند كل شى ومعهوقإهو منههناقاللعضهم مانانك  2الا  0005الله معه وقال لعضوم ؤ
ْ ارك ىا الا تلن

بعده وقال بعصم اا

ا

شأالا الت الله له شوم من "راق

|:الانشاءبةلاومتهم امن ززاة بالاشباء الى الاوك :الاشارة شوله الوم يكنك ارابك انميقن]

كن

ْشى” شهيدوالى الثانى هولهسنرهم ايامنا فىالا فاق فالاول صاحب مشاهدةودرجة الصدمين
والثاى صاحب استدلال ودرجة العلماء الراسخين فابعدها الادرجة الغافلين الححوبين

| وأفىالارنات إشازاتمتباان الخاق '.لا.زون  1الا باراءة الله اياهم وهنا أن الله«تعالى
| خل
اقا
للا
ا فناقسونف
اسنمظهر ايانهؤمنها أنه لبن:لل
شا ؤ
عاق
و رغلىالا باتو عملظىهريتها
2
انفنسسان سءاةمتعدة لمظهر ةحميعاياتاللهولحن
ظ للايات حلاف الانسانوهنها الأن

| الحق تعالى ححدث شين أنه الاق وسين لغيرءأنه الى ومنهاأن العوام يتين لهم باختلاف
| اللبل والهار والاحداث التى تجرى فاحوال العالم واختلاف الاحوال التى تجرى .علهم
املنطفولة الى الشحوخة واختلاف احكام الاعبان مغ اختلاف جواهرها فالتحانس

وقدم بيج ]اال حدوث العالم واقتفاء الحدث بصفاته وهنها أن الخواص إشين لهم سصائر
شنواهد الحق واختلاف الاحوال فىالقض والسط واجمع والفرق والححب
قلوهم م

|والجذب والستترو التحلى والكشوف والبراهين وانوار الغيب وماتجدونه من حقائق
|معاملاتهم وهنازلاتم باراءة اق تعالى ومنها أن اخص الخواص تين لهم بالخروج من

| ظلمات حب الانسانية الى نورالحضرة الربانية حلى صفات امال والحلال وكشف القناع

الحقيق عالنعين والعبان ولهذا قالاولم يكف برءك اى باراءة آيانه وتعريف ذاته وصفاتم
يكشت القناع ورفع الاستازانه على كل شى” شبيد 0
فى ص به ا

قدرته ثى” وشوله ألاانهم

لع يوا ااانااليا الدورة لق *شك من٠نحويز مايكاشف به اهل

| الحقيقة امنواع المشاهدات والمعاسنات الاانه بكل ثنى” مط وهو قادر على التحى لكل
0ا

|

دلىالله تعالى عله وس اذا تحلى الله لثى* خضعله

مالعطلر” الاول من طفن" الختر
عت سوزة #م السحدة اافلشعو العاشت نّ
ص سسلةات

يية  0ا

173-09

|

جه م

سورة حم السجدة

عه

قةكرفدرمآن بذبرقات  +خاك .وهواو اتثن .وات-روان حمه
دخرلكو

«حى .انتبين .لهديه .بذلك فؤانه الحى الى القرءان اوالزسول:فالقصر .المستفاد .من
تعريف المسند حقيتادعاتى اواللهاوالتوحيد فالقصر اضانى محق.تى اىلاالشركاء ولاالتششريك |
والشهائر فى ستريهم وفىانفسهم ولهم للمشارفين على الاهتداء هنهم اوللجميع عل  1عنمن ||

وصف الكل بوصف البعضكافى حواشىسعدى المفتى ٠ وحمبى ضمير راعائد بدمايان دارند
ماع بشو باتلا دللامق ,افا اوتالات الى فشار ع الا بقلاامقام التوجد :واهيازةيا
هقام التحريد والتفريدوظهور الحقفىمظاهى الافاقوالانفس ونينه ييآات توحيده المرئيه

فتهومحابدواستقطاع التوحيد الموحد عن الالتفات الى الآ فاقنجريد وعنالنظر الى

الاافس تفريد لكن هذا التوحيد والتحريد والتفريد كونى لاالهى لا" نه باعتدار ظهور
الحق فى المظاهس الكونية دون الالهبة ففوقها توحيد وتحريد ونفريد الهى باعشبار ظهور

الحق فى مشاه الالهية من رات التعيناتالذانيةوالاسمائية والصفانية والافعالة والكونى

من الالهى عنزلة الظاهى منالناطن شرئية التعين ذانيا اولا وصفاسا ثانا وافعاليا نالا صنة
التوحيد ومرنية اللاتعين الذى فوقالتعين مطلقامانية التجر يدوميئة الجامعية بايلنمربتين

منيةالتفريدا اْالفزداقيق الاولش ججمسية -المزانب .الثلاث .مظلقا''.وحميع العاوم-والاعما |

والا مارحمالية اوجلالية شؤونات ذانية مستحنة فىعيب الذات اولا وصور واعبان علمة |
ثابتة فىعرصة العل نانيا وحقائق موجوداتعننيةمتحققةفى عرصة العين ولهذا التحقق |
العنى والوجود الخارجى خا الله الانفس والا فاق والسمواتوالارضين واملا" الاعلى
والاسقل حيتكون المعلوم مرئيا ومشاهدا وتم الام الالفى المالى والجلالى والكمالى
ويكمل مطلقا بالوجود.العنى الخارحى حكمه الازلى الابدى جلاء واستجلاء سر نحرنى
85
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كراتراموج ركحوا عهاد كنج حى اشكار! شد

.

0

ع
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0
يهان أميديديد واو ليكف ريك  #أسشكافت

وارد لتوهم على وديم فشن الفرءان وعنادعر :اموي اللارلااف الالاناتوى عدم
 ١كتفانهم لحار حال وللمكزة للأككان والؤلى للغطلتع[غرل متبارا هتضيه المقام مإلناة
منلهم لعل كد اي ألميتن ويمكت ربك هؤانه_على_كل الثى' شبد يهدل منه .اذالم
يغنهمعناراءة باالتآ:الموعودة االممنة :لحقية القرءانولم يكفهم:فىذلك ,اتلعهالى شييد علن:

|
أ
|
|

جع الاشياء وقد اخبربانهمنعنده فعدم الكفاية معتير بالنشسبة اكلهاميصر حدقوله تعالى
1

05

0

ا0

0

3

5

الاك كمة شه ف امهم#8إن اكثار مكة يإإنى م بةوك شك عظم واشببا لايية

,

من |

لقاء رعم  بالنعث والحزاء فاعهم استتعدوا احياء المونبى بعد ماشرقت اجزاوؤْهم وسددت

اعضاؤهم وفهه اشارة الى أن الشك احاط مجميع جوانهم احاطة الظرف بالمظروف لاخلاص
لهمنوهعم امررعونويدون فبه هل الاانه بكلشى” حيط كد الاحاطة ادراك الثى” بكماله

اى عالم مجمع الاشاء جلها وغاصياها وظواهرها وبواطما فلاحنى عيه خافة منهم وهو
حازمم على كفرهم وميتهم لامحالة ومرجع :أ كد العراللى تكيأد الوعيد

1

ع فى جهل وقدرت فى #ز ٠ خاص خضرت

الهى لاست

|

الجزء رابع والعشرون

©٠ 5 ته

ا

|

وانهارا وجداول وسواق لسد الانسان كالارض وعظامه كالمبال التى هى اوناد الارض
ومخه كالمعادن وجوفه كالمحار وكاماعالؤاٌهنماروعروقه كاط+داول والسواق وشحمه كالطين

وكشاعرلهناتومندت الشع ركالتربة الطبة وانسهكالعمرانوظهره كلمفاوز ووحشته كاراب

ومنفسه كالرياح وكلامه كالرعد واصوانه كالصواعق وبكاؤه كالمطر وسروره كضوء النهار
ظوتدر خمكات الليل ونومه كالموت وشظته كالحاة وعالاةيهواكد سفره وايام صباء كالرسع

وششايه كالم قد كنبو ناكا لاننرركاو عيزونس اكالقشاء ومويه انفكا مدت لفن أؤالسؤن

منعميرّء|كالدليّان والشببور المنازل والاساسع كالفراسخ .وايامه كالامبال وانفاسه 6الخطيى

فكلما منفس نفسأ كاءنه مخطو خطوة الى اجله
هن.دم از حمر هيرود شسئى ٠ جون نكه يكم عمابديسى

ولهفكل بوم اثنا عشر ألف نفس وفى,ك للةكذلك فومالقيمة بنظر فىكل نفس اخرجه
فغفلة عن ذكرالله فاطول دهن
ارض أوحدادود اذ وخر اء 7

سه
فسامن
ننف
اَى
مص

بالغفلة ثمالارض سوم طباق

وسضاء وزرقاء و طيل 1فنظائرها نالاسكان»ق

ديه الحلدوالشحمواللحم والعروق والعصب والقصب والعظام وهذهالمرة السوداء عنزلة

الارض لبسها وبر دها وهذه المرة الصفر اء بمنزلة النار ليسها وحرارتما وهذا الدم متزلة
| الهواءلحرارته وزطونته وهذا الث عنزلة الماء لبرودته وازوجته وك أنالماه :مختلفة فنها

| الخلو والمالم والمنتن كذلك ماه بدن الانسان هذا ماءالعين ملح إل ناالعين للحية ولولا
ملوحة مائهالفسدت وهذا الريق عذب ولولا ذلك مااستعذب طعام ولاشراي وهذا الماء ؛
الذى فى صماخ الاذنين صلا نيماعضوان مفتوحان لاانطداق لهما حتى أزتنقن الماء يصد
كلشى عن اذنهولواندودةد خالهمالماتتلمرارة ذلكالماءو ننهولولاذلكاوصل الد.هآان الىدماغه

فافسدهتم فيهاخلاق جميع الحيواناتفهو كالملك من جهةامءرفة والصفاء وكالك طان من جهة
ا كرو لكدووة وكالاسدنى اخردائة والشحاعة وكالم.مة فىالهل وكاتمرى الكر وكالفهد

فور فى
عامصارو
لك
اذا
والاسدفى الغضب وكالذئي فاىلافسادو الاغارة وكامارفى الصبرو ك
وذا
لةحفىرص واجمع كوالكلى فالخل ك
انمل
الشبوة وكالتعلل فىاليلة وكالفارة وال

لنلية رجاوفد كواجمل فىالحر وكذا فىالحقد وكالديك
الوا قوللتاودرو المترى وو
افلىسخاوة وكاللوم فالىصناعة وكالهرةفىالتواضع والتملق وكالغراب فالبكور وكاللازى

لك وبزيد عالجىميع بالنظرووجود التمبيز والاستدلال بالشاهد
والاحفاة فىالهمةالى غذير

ق وجيعربككراقرادانوت يلغي ارده" اليل
اع العو اولع يلراصئرلش

| الخالقين إفال الصائب»
جترازنو نداردجهان ماشاكاه ٠جرانجثم تعحب مخودنظر نكنى ( 2وقال)
|
اى رازنه فلك زوجودت عان همه ٠ دردادن نوحاصل دريا وكان همه

يش توسر مخاك مذلت هاده اند ٠ي.اان علومومنيبهروحانيان ممه

(دد1

5

١م جه

الل
وتقا
لاام
 ١رخاف موالالو وين أسكر

سُوَرَة م اللحدء

لكافمل >

شد

0
جهجاى منك بلغزد سيرشعبدهباز ٠ ازين حبلكه در البانةهانة يست
ظ
ْسرهم د زود باشدكه يمام ايشائزا يعتى "كفار قزيئن را  69الاتنا يه الدالة على حقبقة |

|القرءان وكونه منعندالله لإفىالا فاق؟ه جمع افتى وفى الناحبة منوناجى الارض وكذا
| افاق السماء نواحها واطرافها وفاالاقماخرج عنكوهو العالمالكبير منالفرش الىالعر

| والانفنمادخل ولك وهوالعالم الصغير وهو كل انسان بانفرادة والمراد بالاياثالا فاقة
ا|خبرهم النى عليهالسلام من الحوادث الا0
علىفازس فىبضع سنين و امار
ال
هواف
|نوازلالماضة :الم
وقةاللمامضوط المقرر عند اححابٍ التوار
و

اى لمشرأولم يكتب ولم يخالطاحد او مايستزاللهله :د

يو

لقتوحالظهورعلى ذاو

الدسا و الاستلاتلى بلادالمشارق والمغارن على وجه خارق للعادة اذم اسشر امثالها لاحد

خبلنفاء الارض قبلهم  ©:وفى انفسهم  5حوماظهر فوابين اهل ماكةلمقنحط والوقف
| ومالك مهم بوم بدر وبومالفتح هانلقتل والمقهورية وتلمقل الينا أن مكة فتحت على بد

| احد قبل رسولالله دلىالله تعالى عليه وسم ككذا قتل اهلها واسرهم وقبل فى'الا فاق
اى فىاقطار السمواتوالارض "مان|اشمس والقمر والنحوم ومايترتب عاهامن الدلى والنهار

والاضواء والظلال والظلمات ومنالنئات والاشحاروالامارو فى انقسهم هن لطظيف الصنعة

وبديع المحكمة فىتكوين الاجنة ففظلمات الارحام وحدوث الاعضاء العحية والترا كن

| الغريبة

كقوله تعالى وفى انفسكم افلا سِصرون واعتذر بان معنى السين معأن اراءة ملك

الاياتقدحصات قل ذلك اهتعالى س.طلعهوم على تللاكياتزمانافز مانا وبزيدهم وقوفاعق

| حقائقهاءومافيوما قلواالا:فاقهوالعلم الكبير والاتفس هوالءم الصغير  .وجههراز 0

فمنك|نطوى العالمالا كير |
روجر
ينك
غما
دزع
| أكتوجربار كبارلملاسيث ودار ازعالمصغيراست وت
جع | نيجهدرعالمةرور نش تأنسان است تملابلانسان والمضغير عالمتخلست ازروى
| صوززت وعالم انسان 1كير اما اززوى قدرت مرسة انسان كارفة وعالم انسان صغير

ا عكن لمك ملكمشزكباة وحم ٠ از حرص ماش دربى نم درم
ا عولتوا خوقطرا :داو عام
غلااليهااجحور ولفكع را علهال ادبن

كللاظالئفح انلقاابنةوالقوى
نهعمور وا
اقلب
تو
درسى
للك
ا كا
خاسلامنسانكالغرش ونكفسه
الروحانية كالملالكة والعينان والاذنان والمنخران والسبدلانوالثديان والسرة والفمكالبروج
| الاننىعش والقوةالناصرةوالسامعة :والذا ثقَةوالشامةواللامسة والناطقةوالعاقلةكالكوا كن ١
ْ السبعة السيارة وكا أن رياسة العردف بالشمس:والقمر .واحد هما يستمد من الحكيوكم
فكذلك رياسة القوى بالعقل والنطق وهو اى النطق مستمد من ركم
[الكدم سشعحن وثلا عائة نوم فكذا و الانطان ستون

و ثلا عائة #مصل و

 3فى العالم 0
أن للعمر أعاسة ا

أعدرربكيزلة لوو فد ومين شولع ككذ ا والاشانه  70اهار يرن وي

' 1أن5اكلقم مد“عنت.فى م عسد عهشزتةاهليلةةد 0ولى 'فحىراجلاق' شه؛كذيكسهاكبكنانت هيدالا كنة

انلوزاج والممرون

7

١٠١ جه

اعليه صاحه بالنطر واذا ابليناء قالله بالضّحر بل واذا انْعمّنا علهاحب نفسه فشكير تالا |
ايه ولا الك فضلهويشتغل بالنعمة عنالمنم ويتباعد عن بساط طاعته |
فزاعو ايلشاكرا ر
فكالمستغنى عناهم على وجهه اقلاحلافظ)

سال ويرميو ازرمكه تيربرناى ٠ هوا كرفتزمانى ولىناك نشست

واذا مسهالشر 6إعللناذ لط مدا الانثداق تللغواسريةا متكي كنار 1و ره واد
واعا جى بلفظ الماضى واذا لان المراد الثسر المطلق الذى حصوله مقطوع به يؤفذ ودماء

عريلض  #ائ فهو ذو دعاء كثير كشال اطال فلانالكلام .والدعاء واعريض ااكازفهو

مستعار ماله عرض متسع ليلاكعنيهازرااته “فان|لكيش يكو نذا لجرااكز نوامع نم1
تعدا الاتساع يؤخد مركا عريضفانه بدل على التعظم ومعنى الامتداد لِؤْخذ ممنعنى

الطول اللازم للعرض وهواى عريض ابل
يل
طغومن

اذالطول اطول الامتدادين فاذاكان

عتضهااكذلك,اى  متشعا فاظنك تطؤله ولعنشأن عض اغينالعض الذي يحَىبغنها الأين
والقنوط اذاليأس والقنوطينافيانالدعاءلا “نهفرعالطمعوالرجاء اوشأنالكلفىبعض الاوقات
ماقرام يد اىاخبرونىلان
وقبل قنوط مانلصم دعاءلته او قنوط بالقلب دعاء باللسان ل
الرؤية سبب للاخبار ان كان 6هاى القرءان  من عندالله ثمكفرتم به»ه هن غير
نظرواسياع دليلمعتعاضد موجبات الاعانيه هلمن استفهام #ؤواضل تهمونفى شقاق عدهه

ااىمضنل منكم فوضع الموصول ماولضضعمير شمرحالحالهموتعليلالمزيدضلالهم وخلافهمبانه

طايلر الاولين ونحوهفقدكان مشاقالله
اانق
سلهب
ادال
لكونهمؤ ,شقاقبعيدفانمنكفر ما نزل هنعن

اوحىماغالدقياالهخلافا بعداعن الوقاق ومعاداة بغيدة .اعلنموالاة وكلأانشمنكانكذا فهو

تااه
لاتامذل
ةواقضا ود الىنكل ببلندزة علد ولتمة ومو مصتر] امير والليون
ض ررونرااد
صعر
وزنعاء .لاولت
منعنداللفهاناستقبلهبالتسايم والرضىصابرا شاكراللمولىف اىلشدة ال
دل اولماقنربايسنتقبلهبالكفر والجزع بالخذلان فهومنالاشقياء المعدينالمضلين
دنى
يبدم
بلى ع
عهت ا
والحديثث القدسىاذا وج
ى

مصدبةقى بد هأ ومالهاو و لدهثماستقبل ذلك بصبر

جيل استحييت منهبومالقيامة انانصبله ميزانا وانشيرله ديوانا وفىالحديثاذا احسالله عبدا

ارسلولله وماافتناؤه قال انلاسق |
اسّلاهاذا اح.ه حباشديذا افتناه فازصبرورضىاجتماه قبل يا

لمالا ولاولدا قالبعض الكمارالعمة تاولجاعراض »قالاللهتعالى واذانعمنا على الانسان ١
| ا واملسضر بو جب الاقبال عكلىأالقلهال الل تهعالمى واذا مسهالشير اسلفالله تعالى رحيم على
هب
لاء
لل
اءللو
كملا
العبد يدقع النعمةوالصحة عنهلا” نجامظة الاعراض وال

للذهب فالبلاءكالنار

كرلاوئ جيود
| فكماءأن النانتلاتيق من!تخطن..شباً الاواخرقته :فكدا الللام لابق ملنض
اً
فالطريق الىالله على جادة الحنة اقرب.منجادة المنحة اذالاساء والاولياء جاوًا وذهوا من

| طريق البلاء وقدئيت أنالنار لاترتفع املندنيا ابدافكيف يؤمل العاقل الراحةفى الدنيافهى
تنريع فالدنيا ولايخلو من قلة اوعلةاوذلة وله
يلمسؤ م
انفا
لمؤم
| دارنة وقدوردالدنيا سحن ال

رخارحةعوظماىلفكاالفارخاسرفىالدثياوالا خرة فاعلىعبدان عشى علىالصراط السوى

:

(واف)

5 5م جه

علد ليه

الغااك دزاحة يكن .لابخ ققمالنتاب ردأ لمملحاقه _الوتتمبل اتترالنة من مهفت "71
| بعدالموت لقول عكلرىءالله وجهه الناس نيام فاذامانوا انتهوا وفىنحر العلوم غليظ اى |

شديد او عظم ومن ابتد]نيهاوبيانية والمبين محذوف كاله قبل ولنذهيم عذابامهينا من |
عذاب كير بدلما اعتقدوه لانفسهم مزالا كرام والاعزاز منالله .تعالى » شولالفقير
يجوز ان َال وصف العذاب بالغلظة لغلظة بدن المعذب بقهال حضرة الشبخ صدالدين ١

القنوى قدس سره الغالب على الاشقياء خواص التركب ولكثافة كمااغاراليه عليهالسلام |
شوله اغنلظ جلد الكافر بومالقسامة مسيرة ثلاثة ايام وكانيه الحق على ذلك شَوله كلا
اأمالكعاك الفحار لنىسحين وهو العالم السفلى المضاف الى اليد المسماة بالقنضة وبالشهال
ايضا وقال افسىحابٍ اليمين كلااكنتاب الابرار لنىعليين وهذا مثل قوله والسموات ا

مطويات بمينه والسر فأن الابرار وكتاءهم فى عليين هواناجزاء نشأتهم الكثيفة وقواهم
صلين ,العموالعمل والتحلة |
ل وحالاتزك
ةتقاديس
الطبعةالمزاجبة نمجوهرت وزكت واستحالت بال
بالصمّات الحمودة والاخلاق السنية قوى وعفات ملكية ثانتةزكة ا نفوسبم المطمئئنة
كااخبر الحق عذنلك قولهفى سان احوال النفوس قدافلح مزكناها وكااشار البهعلهالسلام
فدعاته اللهم ات نفسى قواها وزكها أنت خير زمكناها والال فىالاشقناء بعكس ذلك
فانقواهم وصفاتهم الروحانية لمااسهتكت فىالقوى الطبيعة المتصفة باحكام اعتقاداتهم وظنونهم |

الفاسدة وافعالهمالرديئة واخلاقهم المذمومة زمان شَاممالسنين الكثيرة فىهذهالنشأة وهذه
ظد بدن احدهم
الدار ركها الحقفى النشأةالحشرية محيثنحصلمممامااقتضى انيكون غجال
مجيوة أفلانة ارام سكت كامرت؟ علنازضنة كيان #الابوان رقالياذا وردء عن «التقناة«اطنامة
| أن اصخاها يظهرون فىالوقت الواحد فىالصور المتعددة منعمين فىكل طاقة من اهاليهم

منقلبين فها اشتهوا منالصوز ولسن .هاذلاامن اجل قكارذنا' من استهلاة اجز اءنشأتهم
ْ الكفة فى لطائف جواهرها وانصاغها بصفاتها وغلية خواص نفوسهم وقواهم الروحانية
0على قوى اجمتهم الطبيعية فصاروا كالملائكة يظهرون فما شاوًا منالصور
لكك

|

لامتني)اذتعفدافلوونازناح الى « توتو تملع 5ادمركني

ظ

فذا انعمنا علىالانسان اععرض 6هاى عنالشكر عبىانعامه وهذا نوع الخرم] تناه
|وا
دة قط :فن ىالمنم كا سنعمته برك ١
شلق
لطلرعمة وك نه لمب
نْعهمةااب
الكافر اذا اصادالله سم

ظلشكر.و8نا انه يه الناى دور شدن ٠ ويعدى بنفسه وبن كافى5
ا

اىساعد

كيدهي ملعك لايجانيه فقط ولم يمل الى الفدكل لالطلاعة) سكاو تلطمايلاجانمخاز
فنىبالله ويجوزان برادبه عطفه فيكون على حقيقية0
ا اعنالتفسن :كانى قوله تعالى ج

عن الانحوراف|اللا زواراناالا'ن تافل الداننكا اعلنشكر بقارا الانحواف عند كا زقالونا ىا
يلات التحمية اذاخلناه الىالطيعة الانسانية وهى
تيةأووفى
' عطفه وتولى :بركنه فالناء.الللتعد
|ظلومنة والجهولة لاعيز .بينالعطاء والنلاء فكثيمرمايتوهه عطاء وهو مكرو استدراجٍ
ال
| هو يسدعه ويكثار ما هو فكل .فنىقمة وعطاء فىالشر وهو يظنه بلاء فشكرههبلاذا 55

_# 0
 2ابم"
<ه

د ب
عاالعمشرون
مم االتجزطءا رام و

 0لاالمميسلدةوزراسنبيةوتكربورااننبي1ا ولالللمطفاءط االتذجيا غاب ريالاك وتناذعاالبريةإقالالحافظ )
لس
هزشخوودعاشق زشق
نوانم “دنياى :دق اى ,دل دانا ٠ حىيفكست
عو

ا

| هنفضل الله ورححته وبالفار
ترسكت

|

ارْزّْإِحتَ أمد

عدر والضيق غ 3فؤس قنوط  #اى يبالغ فى قطع الرجاء
1

برسد ورابدى

جون تتكى وتتكدسق وبهارى بس

ريده اززحمت  .:واللةقنوط ععبارة

عن

2

مدق

لير 12

|
|

| فىالشتخص فيتضاءل وسكسر فهذا ظهز الفرق .بين اللأش' والقنوط اولفتأويلات التحمة |
وان مشهالشر وهو فطامه عن  1وفات نفسه وهواه

فوؤّوس قوط لابرجو زوال الللايا

والحنلعدمعلمه بريه وانسدادالطريق علىقلبه افلىرجوعالىالله ليدفععنهذلك لإقالالحافظم

سروش عالم غنم بشارتى خوش داد ٠ ككس هميثه بكيتى دزمتخواهدماند
وفه اشارة الى أن الانسان لابدعو عارفابريه طاعةلر به بل لتحصيل مرادم واربه و لهذا
| وقع فىورطة الفرار والأس عند ظهور الأس يؤولئن اذقناءرحةمنايه من عندنا من
| لاحر اد مسته يه اى اصابته وذلك بشف رح تلك الضراء عنه كالمرض والضيق بالرحمة
بوالمدحة و لشبحة ليقولن هذا  6الخير ي#ولى6ه اى حقق وصل الى له بى استحقه لمالى

| من النضل وعملالير فاللام للاستحقاقاولى لالغيرى فلايزول عانبدا فاللام للاختصاص

فكه ,اخارا ع لنازم الاستحقاق لاعن نفسه كافى الوجه الاول ومعنى الدوام استفيد

م|نلام الاختصاص لان مامختص باحد الظاهى انه لا,زول عنهفذلك المسكين ار فضل الله
ودع فادعى الاستحقاق فىالصورة الاولى واشتغل بالنعمة عن لمم وجهل أن الله تعالى
ذهلوك فالىصورة الثانية ب ومااظن الساعة
اعطاه يلوهايشكرام يكفر فاواراد لقطعها من
قائمة يه أى تقوم ومحضر وتكون فماسباتىكابزعم محمد ل وللُن رجعت 6هرددت

##إلى '

رلى 5يح علي قامها وبِعثت وهوالذىارادوا شولهم ان نظن الاظنافلا مخالف ومااظن

الساعة قائمة لان المراد اأظن منه الكامل ب ان لىعنده للحسنى #ه وهو جواب القسم

لسبقهالشرطية اى للحالة الحسنى مالنكرامة يعنى استحقاق مننعمرمت وكرمت راثابت
است خواه دردسا خواه درعتقنا 0

|

زه تصور باطل زهى خيال محال

| اعتقدأنمااصابه نممانلدنيا لاستحقاقه لهاواننعالآ خرة كذلكلازسيب الاعطاءمتحقق
فىالا خرةايضاوهو استحقاقه اياهافقاسام الاخرة عاللىدانميايالوهم الحضوالامنيةا لكاذية
ا وعنبعضهمللكافرأمنبتانيسولفىالندياولئنرجعت ا وفىالا خرةباكلبنتتنىتراباوهحكدام
للك
تد» واعلنتبفعسضيارهالنلىعندهالحسنىاى اإنةبذهو
فواه
ر نخ
كودى
| ازن معنى وج

انيورا.افلءن9نيئن الذينكفروباماعملوا 6ه لانىعلمنهم محقيقةامالهم حين اظهرناها بصورها
ننذعبهذنهامبغليظ» لايعرف
مول
الححققييقيقة فنيارنوهامقايج بهان عليها لاحاسن يكرّمعلتها #ؤ
كيه ولاميم التقصى ا" نه لغلظته حيط جميع جهاءم وقدكان معذبافى الدنيا بعذاب

</ 3الام >>

افعالهم 0

سورة حم السجدة

تلان الاايه |

بقاري ا ا سر كا

وهم المعتزلة وقدس مّْل ,الرستغفنى ا خْه بين اهلى السنة وبين اذلى الاعتزال فقال |

ردك ل ناك الدعوال مثىركرن شولهم االعياد خالقون ١

لانحوز كانى جمع 0

لافعالهم وقدقال تغالى ولاسكحوا المشبركين حتى يوْمبوا اى «وجدوا وشولوا لاخالق |
االلاله ولاوجود فىالْققة الالله وضلل عمهومنوم القيامة ماكانوا بدعون منقل انله وجودا
طايه
عند قيام الساعة

معدي

تبي يست بلول

رك

شحلى صمةة اله رية وللوو كانوا اراب

الي

لبمس

الاطىق فىالدسالالوا لطفه فىالع
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وربتاكيرد هيج ماد ازانسان وسائرحيوانات والاتضع  حملها بمكان على وجهالارض
ا الابعلمه  64استئناء مفرغ من اعم الاحوال ولمبذكر متعاتع العولتعميم اى وما حدث
ثى هن خروج مرة ولاحمل حاهل ولا وضع واضع ملابسا بثى مالناشياء الا ملايسا

يعلمه اط واقعا حسبتعلقهبهيعلموقت خروج الثمرة من اكامها وعددغا ويائر ما
يتعلق بهامن انهاتبلغاوان النضج اوتفسد قل ونحوه ووقت الخمل وعدد ايامه وساعاته
وقت الوضع
واحواله منالحداج والهام والذكورة والانوثة والحسن والقبح وغير ذلك و
وم ولق  >.ولعل_شركل هنين امل الثلات سدون,؟ اللبباعة الإشتاليا علا حوازالاسم

واحياءالمونى وفىحوائى ابنالشيخ المعنى أناليه يضاف علٍالساعة اىعل وقت وقوعالقيامة
فاذا سئلث عنه فرد العلل اليه لفاقلله اع كيرد اليهع جريع الحوادث الانيةمزالامار |
والدات وغيرهما (روى) أنمنصورا الدو انق اهمه مدة عمره فراى فىمنامه شخصا اخرج

بده منالبحر واشار بالاصابع انس فاستفتى العلماء فىذلك فتأولوه مخمس سنين ومخمسة
اشهر وبغر ذلك حتى قال ابو حنيفة تأويله ان هفاح الغيب حمسة لايعامها الاالله وان
ماطليت معر فده للاحكك لك الله اتحدءة |بوحنيفة رحمهالله هن قوله عليهالسلام مفاعح الغغس

خحمسة وتلا قوله تءالى انالله عنده عل الساعة وييزل الغيث وعم مافى الارحام وماندرى

امع بين عاللساعة وعم خروج الثمرات اذهو داخل فىتنزيلالغدث لانه بالغيث والرياح ١
رج الناءات و تظهر الثمرات ف ونوم نادم  3اىواذ ثر ياححمد لقوه.ك .وم سنادمهمالله

ينابن شركائى  #بزحمكم كانص عليه فىقوله تعالى ابن شركائى الذين زحمتم وبالفارس ةا
اند اليازان بزعمشما هق قالوا اذناك يد اىاخبرناك واعلمناك بنمامنا يد بيست ازما ف من

شبيد يه مانحد يشبدلهم بالشيركة اذتبرأنا منهملما عابنا الحال فيكون السؤال عنهملاتوسخ

والشهيد منالشهادة اومامنا مناحد يشهدهم لناهم ضلوا علهم حيتئذ فهم لاسصروممفى
ساعةالتوسيخ فالشبيد همنالشهود قال فى حواشى سعدى المفى والظاهص أنهكقولهم والله

را ماكنا مركشين بلالاشارة شولهم اذناك الىهذا القولالذى اجابوبه اولا متعمدين
ْ انلحموعابنااولهاالانشاءلا الا خياربايذان قدكانا نتهىيووضل عنهمما كانوا بدعونهن قبل

اى غاب عنالمشركين الآلهةاكلتاىنوا يعبدونها من قبل بومالقيامة اوظهر عدم نفعهم

فكان حضورجم كديتهم يذوظنوا  5اى اشوا  8مالهم من محخيص  6مهرب وبالفارسية
وشّن دانندكه اذعذاب وعقوبت نبست ايشائرا هبيج كريزكاه ٠ منحاص بخص حيصاو

ص
حاق
بصعن
حيصا ااذالهبمفورفدات أصلهمنقولهموقعفىحيص بي صاى فىشدة وحا
لل
حصد
ادوا
اى حادعنه الوشدة ومكروه وفىالقاموس حاصعنه عدل وحا

والمعدل والملل

والمهرب والظن معلق عنه حرف النتى والتعلق ابنوقع بعده ماسوب عزالمفعولين جيعا

وفالآ بة اغارة الى أنالله تعالى ينادى فيفول ابن ششركانى الذين كانوا برون انهم مخلقون [
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والظل اشرق

فىملك

تتورة بج السجدة
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الغثر اومحاوزة الحد و هذا ا

نالظلم وهو ممكن
عن
ملك وليس فوقه احد بحدله حدا ولاتجاوز عنهفالمعنى قدست وتعاللت ع

فتكوا كا ولكنالله منعهمعنهوفيالحديت من مشى مع ظالمليعبنهوهويع أنهظالم فتد
خرج هنالاسلام وفىحديث آخرمن مشى خلف ظالم سبع خطوات فقد اجرم قال الله
انا منا حرمين منتقمون وكان من ديدن السلطان :بسمرقند الامتحان سنفسه مرات

لطلبة مدرسته المرتيين اءالى واواسط وادالى بعد تعين جماعة كثيرة منالعدول غبرالمدرس
لقكلفر
امن
للامتحان من الافاضل حذرا منال.ف وكانيعداليف فىالرمة بايلنمتعد ن
فىالدينوا كثرالم تعدنفىهذاالزمان على الخذلان والحرمان إقال الصائب) تير حت لازم
ودراجون نواد داشان روشن جراغ ٠ فينتى للعاقلان يسارعالى
طبع بلندافتادءاست بخأى

الاعمالالصاحة ت
دمااخصوصافزمانانتشار الظلا والفساد وغا :بةالهوى عل
اىفوس والطا|ع
فان الات علىالحق فىمثل ذلك الوقت افضل واعظم قاابلنالماجشون وهواى الماجشون |
كان مناه لالمدينة وكان معمربنعبدالعزيز ففولاءته عالمىدمنة لماخرجروح الى وضعتاه |

دخل عليه غاسلفرأىعقا بتحرك فاسىفلقدمه فكثثلاثة ايامت#استوى حالسا |
فلس
رىا
عل

وقال انتوتى بسويق فأتوابه فشرب فقلناله خبرنا مارأيت قال عي بروحى فصعدى املك
حَعَانى الى السماءالدنيا فاستفتتح ففتحلهحتى انتهى االلىسابعة فقلى لهمن
ععك قالالمااجشون

فقللم يؤذنله بعدبنى من راكذا م هيطبى فرانت النى صلى اللهعليه وس واو

عن عينه وعمر عن يساره وعمر بن عبدالعزيز بين بديه فقات للملك انهلفريب المقعد من

رسولالعهالليسهلام قلاندعمل بالحق فزمن' الحوروانهما عملابالحق فزمنالحقوى |
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للساعة 6اذا ستل عالنقيامة اهالله  5اذلابعلمها
هواليه 6تعالى لالاى غيره +ب9رد ع ا

الاالله فاذا جاعت عَضى بينالحسن والمسى بالحنهوالنار #ؤوماه نافة جومخري ممنرات 6ه
منمنبدة للتنصيص علىالاستغراق فانه قل دخولها محتمل نانىلخنس ونق'الوخدة واللعى

وجه هل امكنامها ين لسل لاطباءيدىالكتوئ فال أ سيق
يهي
ميد
بالفارسية وبيرون تيا
لكر( القس عاتن جع زالكقلب ورعوا وباب لسرا
وقل قشرها الاعلى ا
وغلافها اماىبغطى الثمرة أن  3بااضم مايغط اليدم

#إؤوما حمل من |نثى ب

<هة "١/7 2ه

الجزء رابع والعشرون

وياكذا فكون ذلك اشد لتويخهم و خزهم اولفتأويلات التحمية اولك ضادون من
مكان يعمد لان النداء اما محى” من فوق اعلى عليين وهم فىاسفل الشافلين نمالطبعة

الانسانية وهم ابعد البعداء وقال ذوالتون رحهالله منوقر سمعهوصم عن ندآاء المق فى
الازل لايسمع ندائه عندالاجاد وان سمعهكان عليه حمى ويكون عحقنائقه بعيدا وذلك

قد انينا موسى
وللهق
انهم نودوا عن بعدولميكونوبالقرب نسألالله القرب علىكل حا
| الكتاب فاختلف فده اىوبالله لاقتدنا التوراة فاختلف فها فن مصدق لهاومن مكذب

| وغيروها من بعداء .حمسيائة عام وهكذا حال قؤمك.فى شنأن مااناك من القرءان 'فن
أهزةكاقر ونان كانوا لاقدرون علىتحرشه فاناله لحافظون فالاختلاف فى شأن
مؤامن به و
الك عادة قدعة و

ميض

اوها ففه نسلة لدعلهالسلا م #إواولا كلةشرق تمن

ركه فىحق امتك المكذبة وهن الغدة بتأخير عذاءهم والقصل نهم وبينالمؤمنين من
الخضومة ال .ىنومالقيامة نحو قوله تعالى بلالساعة موعدهم وقوله تعالى ولكن يؤخرهم
الواجل مسمى لإاقضى» فىالدنيا وحكم ينبم  6باستئصال المكذبين كافعل يمكذبى الام
لعلالاستئضال لان نيناعيهالسلام كان رىحالمةولان كافك
السالفة ٠ لشالوفقيراتما ش

مهاجر الا ناءوالمزسلين ومهبطالملائكةالمقربين بانواعرحمةرب العالمينفلؤوقعفياالاستئصال
لكانتمثل ديارعاد ومود ووقعتالتفرةللوبااناس وقددعا اراهمعلهالسلام شولهفاجعل

افئذة عالنناعن اهوت اللم فكان هن حكمتهانلامجعل الحرم المنارك الا من مصارعالسوء
وان شدء ن نتائح سخطه ج وام كد لكان قومك ##ؤلنى شك منهية 2

م بيذي00

ا ان

موقع فبه وبالفارسية كأى ناضظ نأي“ أوذء “.لوعامة“آقخر
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 3فلنفسه  6فعمله اوفتفعة لافسة لا لغيره
©

ك :بكند مل بد والاساءة بكدرىدن #إفعامهاه ضرره لاعلى غَبرها
واءه)#
ومن اس
 +وما ريك بظلام للعبيديه فيفعل م مالبسلهان شعلويل هوالعادل المتفضلالذى مجازى

كل احد بكسبه وهو اغتراض نذسلى مقرر لمضمون ماقبله هبنى على تتزيل ارك اثابة امحسن
بعمله او اثابة الغير بعمله .و تنزيل التعديب لغير اساءة او باساءة عيره منزلة الظر الذى

م
لزهظعن
اومئ
يستحيل صدوره عنه سسبحانه اىه

يقال منظلموعم أنهيظرفهوظلام وقال

بعضيم اصله وما ربك بظالمم نقل منفعيه الى صيغة المبالغة فكانت المبالغة راجعة الى اللنى

عن د أن الغلممننى عنه انفيا ,موكدا مضاعفا ولو جعل النى داخلا على صيغة المبالفة
ل
خثم
ديه
ان نف
نتضعيف ظالم يدو

لهى
ناعن
عليه الننى لكان المعنى ان تضعيف الظلتمع

ولا يلزم منه نفيه اعصنله والله تعالى مئزه عن الظل مطلقا و جوز ان هال صيغةالمبالغة
الظر كم قال تعال و لايظم ريك احدا و فى الحديث
ا
باعتار د ا
اللأرابي ةالناتسرافا رلله رعيو سل أوغن» عامطألا الانطالا شح التاء اصله تتظالموا
(وائذ)1
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ل[ لتوة |اعننيا وتو 1ت |
دلى
لبوها
الشريعة فانه لانهايةلاتعل0ج لجلا انكارت ب

اولاجعلهعبرانيا وسريانيا تتؤقلهومه اى الذكر يإللذين امنواهدى»ه ديهم الىالحق والى /
طريق هستقيم لوإشفاء لمافىالصدور منشك وشيةاوشفاء حيث استراحواءه اك 0
وتجبرالخواطر:اوشفاء لضئق :صدوز المزيدين المافيهمن التتنعنمبقرء انه واللتضاي تلك رفن ١
اوشفاء لقلوب المحبين منلواعج الاشتباق لمافيه ملنطائف المواعيد اوشفاءلقلون 00
لالعرزبيز *#والذينلايؤمنون»* متدأً خبره |
ااب
ما بتوالىعلها من انوارالتحقيقو انار خط

قوله#اإفذىاهم وقريه اى مَ ٠ل وصمم كلق إن التقدير,هوائ:القرءان.فى .اذنهم وعقلرى |
 3وقر خيرللضمير المقدرٍ وفى اذانهممتعلق محدوف وقع حالالوفرلسان محل الوقرودو ا

اوفق لقولهتعالى هؤوهويه اىالقرء ان #علبيم6داى عسكل المعاندبن مإؤحمى6د وذلك
لتصامهم عنسماعه وتعامهمهايربهم منالا يات وهوشتح االلممنونة اىذوعمى علىمعنى

حمبت قلومم عنه وهومصدر تمى يعمىكعيوف المغردات محتمل لعمىالبصر والبصيرة حميعا

وقرأابن عباس رضوالله عنهما بكسرميجن ختى وبالفارسية واين كتاب برايشان بوشيد
دبعداء الموصوفون بما ذكر من التضاتم
كيسنت تاجلوةٌ حمال كال اونه بينندهقٍ اولئك ال
وعي داالات عن 21ناتالظاهرةالقيشاهدونما  +بنادون منمكان لعبدود
وا لادىشع

ثيل لهمفعدم قبولهمواسماعهم للقران يبمننادى ويصيح به منمسافة بعيدة لايكاديسمع

اماو ام]لزعو ايتعريمق يمك ايشان وجوت ست اورا ازمسافة دور ودراز مخوانديد |
تمتخواتنده وا ند ونهاواز اورا شنوديس اورا ازان ندا جه نفع رسد
نادى”اقبال مكودكه اى ,ناقابلان٠ : ماببى ,تزديك ,زديك ,وثهاا يس دوردور
قالالشيخ سعدىدر ا بلك كلةجنديزا يد وعظيكفم باطائفة افسرددودل رده
وراه ازعمصورتعم تبرده ديدمك.شم

كنتددريغ 5

تحن

راع
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|اى نصر اذ به يحصل المرام (وف المثتوى
طداءموازان كن فقون افا ٠ كيميانى همجو ضير آدم نديد

و:بدلك سعلت الأإنمسان :باالصديز مارل إل حال (حرى لخدن حكن الأقيل كاشل

التحاس يآكليار افش اوذعنا وذلت الآية عق نقلي مِنّالمكمة أنططم لبان "الل |
عراىلى لهطع لسان الخلق عن ذاالنهكريمة قحالتوافى حقهتعالى
تات
هال
بعضهم عانلنعض
انله صاحبة وولدا ونحو ذلك فكيف غيرءتعالى منالانساء والمرسلين والاولياء والمقرين

فالنار لاترتفع املدننيا الا نومالقيامة واتما برتفع الاحتراق بكهااوقع لابراهيم عليهالسلام
وعيره املنخواص فكلالبلاياكالنارفبطونالاولياء وقلوب الصديقين فىسلامة املناحتراق

جافانه لاجرى الا ماقضاءالته تعالى ومن امن هَضاءالله سل منالاعتراض والانقاض وهكذا

8وجعلناء يهاى الذكر قفزقءانا
شأن الكبار تسألالله الغفار السلامة منعدذابالنار ول
اجميا  6منتظما علىلغةالعحم لمفواعلها والاتحمى فىالادل قال لذات من لا.فصح عن
ماده بلغة لسانه وانكان منالعرب ولكلامه الملتس الذى لاوضح المعنى المقصود اطلق

ههنا على كلام مؤلف عللغىة العجم بطريق الاستعارة تشبهاله بكلام لمانبفصح محنيث

أنه لاشهم معناء بالنسة الىالعرب وهذا جواب لقول قريشش تعنتا هلا انزل القرءان :بلغة
ى قران جرا بلعت جمفروانيامد ههلقالوا  #هرابنهمكفتند كفار قريش
يعجعمن٠
ال
#ؤلولاه حرف نحضيض يعنى هلاو حرف التحضيض اذادخل على الماضى كمعاناهاللوم

والتوبيخ علىترك الفعل فهوف الماضى ماعلانتكار لإفصلت آيانه »6اىبينت بلسان نفقهه
منعير رحمان تحمى وهو من كان منسوبا الىامةالعحم فصيحا كان اوغير فصبح «©اتجمى
وعمبى#ه انكارمقرر للتحضيض فالهمزة الاولى همزةالاستفهام المعنى مالاانكار والاجمى

كلاملاشهم معناء ولغةالعجم كذلك بالنسبة الىالعر بك اشير اليه انها والياء ليست للنسبة
اللحقليقسةابلغة فىالوصف كلا حمرى والمعنى لواانوكقرالوا اكلاماوقرءان اتجمىورسول |

اؤآخرلسل
ه عن اىلقآلوا كينا أرسَل”الكلاة المح" االلىقوم «المرّنٍ .فكان :ذلك الأ
لىكبيلنام
كدي على االناقرار معال اسلملهمامةحجمة لما انالمراد بيانالتنافى والتاناف
وبينالخاطب بهلاسيان كونالخاط ب واحدا اوحمعاوقرأهشاماتجمى علىال خابارلاعلى الاستفهام

والانشاء اى همزة .واحدة عى من اصل اللكلمة فالتفصيل موز أينكون عمعنى التفريق
تلحكملهيا لقالوا لولافرقت
كععفنىىالاتسلينقراءة الاولىالمعنى ولوجعلا الامنز
والتمبيز لا

آياته وميزت بأن جعل بعضها اجميا لاقهام العحموبعضها عربيا لافهام العرب اتجمى وعربى

والمقصود سايينااأتنالله على اىوجه جاءتهم وجدوا فيا متعنتا يتعللون به لان القومغير
طالين للحق وانما نتبعون اهؤاءهم ٠
ذرجشم اينسياه د لانصبح كاذبست .٠ درروشن! كر يد سِصًا ام

| و فىالتأويلات النحمبة يشير الى ازاحة العلةلمن ارادان يعرف صدق الدعوة ونحة

(الشبريعم)

عووة رح الصددع
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كانت  5عن (ولامخلق حل

5حاتال معان 2د
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 0فمهم |ا خلوقة اذا 5لياق لذنوك روشه ولاهل

طر وأبه وإذة قراله

عياكر تكو ثازواهعر القتافرق راذا لشترينواذهان
|افاع رضن كذ هو
ك
عكري مرة لعد2
ال ارقن وهددا-

 3يصب ركل مرة نلو

لدى الآايات المغهورة

ع

قال

 1لد

على خللاف ماعليهكلام

تحامه) ئلا هى احداكق 0

معانه

العحية وفوا ده الكثيرة (هوالذى ته !لخن أى خماذسمعته حتى إقلوااناسمعنا
قنراءتاجبا» مصدر وصف به للمبالعة اىتحجبالحسن نظمه إهدى الى الرشد» اىبدل الى
الاعان واخير إ(ذامنانه) ماقا هن قالبه صدى وهنتمليه رشد» اءكن

راعذا |

مهديا لاوم جحمنه دن ودمعنااله هدى الى صراط مستم 6كذافالمصابيحونى انويع |
ع 0

يدعى نومالقيامة بأعل القرءان فبتوج كل انان بنالجكل 1

كك الاقزقه لاقوقة تحن تصق اموتضيرة كد ا والليالىثشمال لاهرض 0
فأيعقول لهالللككاناللذان كانعلهإأمى لللكواء لكان رده بإر هلوت ١كتوم حلة
الكراية لدم احلة الكر امةثمالله ارضيت فبقول لمفيقول ملكاه زده يارب فيقول
وإقالله:انسط.ثمالك فتملاة” |
لاه الما انا اشعلة متك تازه مزال ضوان 0

لت عاك لقاومسفودوا ل بلول مل كريبطأو فظو ل اللهلعيلعطدتاه ,رستوراق ||
ب
مهرم طوا امنا ورد متل! الحم فن يمهسعؤق »لمع تملك العاله فهؤك) إزرك ظ

انطلقوا بهالىالحنةفاعطو دبكل حرف حسنة وبكل حسنه درجة مابين الدرجتان مييرةماثة |

ْ  0-5ماحل كا لساوية فععل أعلماااملنكراعةة مافعل«وادهناة تكرتعة" لصاحت |
ان" فلهاون يمن يزان جنا كلقولت»مليمكاما! وزاك لقرزاءق
حردى ا
ا

طفل

حر ف اه
ر
حور ا

اند نيك وبدش وعده و > كن
ا فيضك

هعالى عر
##ماشال لك  34لسلية 1رسو لالله صالى|لل ت
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عم نصسهمن اذوالكناءنلق

ماهال
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لفعامم مالا خبرفه من الساحر والكاهن

ا والاساطير ونحوها ج#إانر بك لدو مغفر  368ا

لد

ع

 5زلالكهم القرءأن من جهة كفارقومك فالاماقد قبلإلرسل من قبلك | #2

الرفل ماقد ولى فىحمهم وفىحق الك0

اح

يك

 5وزكار

و

ا

ع

من # 235ؤوذو عاب المثة

ليزموا الاذية وقدنصر من فلك من“الريك

وانتقم من اعد ل وسيقعلل مثل ذلك يك ولاعد | يل ايضا وفيه اشارة الىحال الاولاء

| ايضا فاعم ورثهالا سافءلهم اعذا .وكاد الظلمؤن الى فىحقهم باللوموالطعن بالحنون
والهيلو محوذلك 1

جم

جلي

د

مم يهافظفروا

وى آبةناعفكو[ود كاذ عكر شلعقمنلاكة فكمووا اعرجبعا كد واأواوذ رعق 0
اى ظاهرا لاكالقوماوباجابة الدعوة وباطنابالتخلق بالاخلاق الالهية ل الصبرفانه فصر
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براىامستعن بزاا
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اليه زفعا كات

زنام واه توياقم ع
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105

ويه داوكص »ترالدوز عن غلم لاله آ

هزا رحان ا

قداى خامه ونادت

قال بنعطاء بعزنلانهلا سلغ حدحة.قة حقهلعزه فىنفسه وعنمنانزلعله وعزمن خوطب ١
نه هن اولائه واهل صفونه  2 2ا الادلى م٠ بين ,ديه ولامن خلقه  52صفة اخرى
لكتاب أ لخاطراف اله الاطلى ولانحد الدسبلا من جهة من اللهات حتى .يصل اليه
وسعلةقنهاىمق بلك
اظهر

المهات 0

كيد

فىالاعشار وهو

حمًا ناا من غندالله وابطالاله ميصلوا اليهذكر
حههكزالعداة والشاتك واربتباطليات باسرها و لون |
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أ قوله لايأنيه الباطل من بين ال الستكاؤة عشللة,:شة الكتاف فى يعدم إتطرق[الماطل .الله ١
1

7

00

مأن يتعرضلهالعدو منجهة |
بحماية غالبب.قاهرعنع جاره .ن

ايهبه فقال لانانية
نهابه ْم اخرحه مرج الاستعارة بان عبر عن المشية عاديريه عن لش
ج
4اولا يأسيهالباطل

اخبر حمامضى
فها

ولافها اخبر ع لا

ش.طان
مونالا ,نية اوالباطال هوااث

اكع ب التىقلهولايجى

ل جلاعان ير يانبريد 0
غدمتركتانا سطلها و طسخه تلز يل  43اءىهو تيزيل عه

ا عدر للككان ماد ولفحامة الاضاقة

لعد افادة فخامته الذاسِة وكل ذلك إ) كد بطلان الكدر بالقرءا لاهن حكمكد إلى حكم
يد
حماى
مالنعععن سديل معانيه باحكام هيأنيهلحميدةد

00

مستحق للتحميد بالهام معايه احومده

فكل .مكان بلسان الخال والمقال بما وصل اله من تعمه وفىالتاوءيلات النحمية

ملدلا من بان يديه بالاعان.ه ولامن خلقه
أ امن ع 5إلتكتاف لذيانة الباطليعنى ١ول

بالعملبه تنزيل من .حكيم ينزل محكءته على من يشاء من عباده لمن يشاء ان يعمليه ميد
ف احكامه وافعاله لا صادرة منه 1

وعن على رضى اللهعنه قال شفعت رسو )لاله

عللهالسلام سول «ألاانها) الضميرلاقصة إستكون فتنة فقلتماالخرج منها يارسولالله قال

كتابالله فه س أا ماقلكم  705ايكوجي ا  3مالل لد بالهز ٠لسن 5

والاعراضعن”ه وعنالسسلنه ,انماااا (تصداة)كس 2عا لوخي
ضَلاك 0

اع عهده

وامانه الذى اينات

2

القرء ان كتابالله حل تمدود من السماء ل الشرعا اى بور تمدود وقل هوالسيب القوى
لةالى من نوق عليه فتمسك به من |رادااتحاق عن دارائرود والانابه الىدا رالسرور
والوص

(التن) ام الموائ بع هوالست

القوى اللإملوين الاشطاع المؤدى الى رحمةالارنب

وهو

التاكر#نائ القز»إن ماي دش كر ويتعظية(,:اللكي):اى! لمكم ابابه اىقوى ابت لابنسخ
الى نوءالقيامة اوذو الحكمة فى تأليفه إوهو الصراط المستقيم الذى لاتزيغبهالاهواء 6
اىلابمل بسبه اهل الاهواء يعنى لايصيربه مبتدعاوضالا إولاتلتبس بهالالسنة)اى لامختلطبه
لام الرب كلام عبره لكويه معصوما (ولايشبع منه العلماء) اى لاحخيط
غيره حيث يشتمه ك

(علمهم)

جه

[ظ

0-5

سورة

جع

> م السحدة

من الاول هواملواماشتكمه مالناعمال المؤدية الىماذكع الالعاء فعاتان والاحان اأطاو
اقلا ماشْنمفاككم لاتضرونالاانفسكم وفه ديد شديدلظهو و أفلدقن المقصو داللاص بكل ظ

حمل شاؤًا قال فى الاسئلة المقحمة هو امي وعند ومعناه أن المهاة ماهى لعحزو لالغفلة وانها |

مف الفوت وهو ابلغ اسباب الوعيد يإانه بما تعملون بصيريه فيجازيكم محسب |
نجلجا
يع
ْ

اعمالكم :

حيل ومكر رها كن كهخدا ءىداند ٠ تقد مفشوش هياور كه معامل بيناست 

|

وفالآ يةتخويف لاهل الشطح والطاماتالذين بريدون العزةعند العامةويزعقونوعزقون |
شراهم ويجلسون فىالزوايا وسمزهدون وينظرون فىتصاف المشاح وشَولون عاما ماتجهلون |
ويزخرفون ونتظرون دخول الامراء عاهم وبدعون المكاشفة والاحوال والمواجيد
لانخنى على اللهكذهم وزورهم ومتانهم ونياتهم الفاسدة وقلوهم الغافلة وكذا على اولياه
هلنصدقّئن والعارفين الذين يرون خفايا قلوبٍ الخلق سورالله لورايمهم كف فتضحون
ا

باولمقيامة على رؤوس الاشهاد وترى الهالحق بنظرون الاىلحق بابصار نافذة وقلوبعاشقة
لايستوى اصحابالنار واككاباطنة وقدو صفالنى هؤلاء الملحدين وشبههم بالقراعنة وشه 0

قلومهم شَلوبٍ الذئاب كاقال عليهالسلام مخرج فىامتى اقوام لسانهم لسانالانساء وقلوهم |
ا
كقلوب الفراعنة وقال فىموضع آخركقاوب الذأب فزاقؤن من الذانكاقرق انهم
ا

هاا و

ل

وي

به انالذين ترون

علمنا على عبر1

سملاكرهة فانه لاخ علينا جر انهم علينا وتعديهم فىدعواهم وفال ابنعطاء فىهذءالا يه ظ
له
افى
وحه
انهحوشض
ان المدمى عن غيرحقيقة سيرىمنامايستحقه منتكذيبه على لسا

١

ريةاى القرءانقيكونمنوضع الظاه موضع ضميرالاا"يااجتفاإءهم يهظ
كوا
ذفر
لينك
الذ
بانا
غؤ
روالا نكارساعة حاءهم واولماسمعوه من1

ا

واعادة نظر وكذنوا |

يدعلى البدمهة فقلالتدير ومعرفةالتأويل قوله انالذينا  1بدل منقوله انالذين يلحدون و
| دلالكل بشكريرالعائل وخبرانهواليرالسابق وهولانخفون علنالان الحادهم فالا 3
كا بالقرء ان فلهذا اكت مخبرااللاوثلاعنىالا أنةغيرمعهود الافىالمار كرروراشدة |

الاتضال قال الرضئ ولابتكرر ل
حروفالحزور وقل

لكل ملز الاسرف :اط[ لكوم كتمص |

فك وخبرها محذوف مثل سوف نصلهم ناراوذلك

بعد و

يد واوللتكساق سد مسد اير السايق لإوانهكدا 1عله حالة مفدة لقا شتاعة الكفز به
علدنظير فهومالنعزالذىهو
ان أنالذكر يو لكتاب عنزه  6اك ا
خلاف الذل اومنيع لاتابى معارذته وابطاله ونحرشه فهو مانلعزة ععنى الغلة فالقرءان |

طنعن باطل مالنطاعنين وتأويل فاسد منالمبطلين الاأنه يؤْتى محفظة
وانكان لامخلو ع
الفاسدة
اهل النيع0
حوب
د
00
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اارق  21ةل قال|
غطللىموات العوق ولك أت “وول مر التق وع
ال
ريت سمئون فىالطواف وهو عمايل فقبصث على بده وقلتله ياشبخ بموقفك بإن بديه الا
لما سمع بيك اموق بين بده سقط مغشا عله فلما
صىاك الفيه
والذ
ااص
اخبرتى بال
افاق الشد

 ٠ومكتثب لالقام مجسمه  8كذاقله بينالقلوب سقيم٠ 
 ٠نحقلهلومات خوفا ولوعة٠ 

شوقفه بومالحساب عظم٠ 

ثقماملى يااخى اخذت نفسى مخصال اححكمتها فاما الخحصلة الاولى أمت منى ماكان حباوهو
هوى النفس واححدت منى ماكان ميتا وهوالةلب واما الثانية فاتى احضرت ماكانعنىغاتيا|
هنودىنصيى من الدنيا00 
االرأخرة وعيبت ماكان حاضرا و ع
وهو حلى منالد
فاتى اسَت ماكان فانيا عندى وهوالتقوافنيت ماكان باقبا عندى وهو الهوى واما الرابعة
| فاتى التشت“الاص الذى منه نستوحشون وفرزت منالامم ,الذى اليه 0

اخانياق

الاستئناس باللهويذكره والى الاستحاش مماسوى الله وهوالمراد حسنالخاتمة واماالتوحشس
|
املنلهوالانس ماسوادفهوالمراد بسوءالعاقبة نعوذياللهور يماكان سوءالعاقبة بالخروج من الدنيا
بغيرايعان وكان فىزمان حاتم الاصم ناش

ده واحاوالله
ضر مجلس حاتم نومافتاب عبلى

ا|للاففى كسنةقالفى عثمرين سنة
كشت املنقبورفقال سبقعة
بسبب نفس حاتم فحقااللتهم ني
ففشىعلىحاتمفلماافاق قباولرالمسلمين ام قبورالكافرين قال بل قبورالمسلمين فقالك قبراً
وحجدت صاحهبهعلىعيرالقسلة قال وحدت ثلا مائة قبرصاحةبهعلىالقباة والناقون على عبرالقيلة

فغشى عإ حاتموذلك لاأن خوفكلاحد نحسب مقامه مالنمعرفة فاذاعىفالمرء أنفىامامه
مونا وانّلاء ثحميرا وامتحانا لاءزال فىناحية ورعا يغلب عليه حاله فيغشىعليه قال بعضهم

اذاعرج او

إلىالكياء قالت الملامكة سبحان الذى تجى هذا العد منالشيطان

ياوحه كيف نا ولكثرةفتنالشيطان و تشيثها بالقلوب عتانلسلامة فلابد منالاستقامة| 
فالله وادامة الذكرو الاستعاذة بالله هنكل شيطان مضل وفتنةمهلكة هإانالذين يلحدون6ه
الالحادقى الاصل مطلق المل والانحراف ومنه اللحد لا نه فى جاالنقبر ا

والدرق

 ١بالأصحراف عانلم ,الىالاطل اى عبلون عن الاستقامةجؤفى اياناوه بالطفعينها يأكنهدات
 6حازم دهي
ورشها نحملها على المحامل الياطلة عؤلاخفون عليناه
اوسحر اوشعر ح

تمنيهعلى كيفية المزاءفقال مإافن»ه ابياكسىكهيلتق فىالنار6ه على وجهه واهلكمفرة
باتواعهم خيرم مياق امناكد منالنار نوم القيامةيه وهم الموّمنون علىطبقاءهم قابل

تنيننصيص على انهم اي واقنة|
الالقاءفىالنار بالاسان امنا نه افحىماد حبالااملو م
خاوف فاو قال أممن يدخل النة لخازمن طريق الاحمال أن سد لهماللهمنبمدخوقهم
منجميع ال

امنا ولك ريات بة من الاحتاك حدف نول

ماقالبثلاتى وه 00

|

مايلالاول |

ق خاتثفا وبلق يكاحختير اومنيق ا  0المنة لفىانالثانىخير ْ
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خلق مإسواد مازل السايرين (

ْ به اليه إن كم من حماة اين الصادقين الذين اياه يعيدون طمعا فىيوصاله والوصول اله |

لامنالذين يعبدونه خوفامنالناروطمعافىاخةة فان استكير ادل الأهواء والدع ولا.وفتون
ْالسحود نعحاملوجود فالذين عند ررك من ارواح الانساء والاولياء نزهونه عن احتاجه

الى سحدة احد مالنعالمين وهم لايسئمون مالنتسبيح والتازيهإقال الك
ساشى)
حا
دبنه
اه قدا بيات
لتحت جتن سو اعرد فتوحات ابن
را سحدة اد

ا

كل وفرهوتء كك اك عر اكرات اولى سحدهٌ ايشان شرطباشدحه

درك أي كنم اباد

0

كد أر آم دوم :كدو درو يرسيكد  5نشاط أو
تافل إن كدلهتكدون مؤضحال.حود

متحت بودحه مقرونست بائنكلات وهم ا

دةٌ
حنى
ا.هسيع
نامر
علد الشافبى ومالك لاقتران ال

مقترن امي باشد و عند الى حنفة وفى |

وحه عنالشافى .و عند اد ان الابية,وعم لايسامون لاانه عام المعتى وكل من الاعة
على اصله فىالحود فابو حنيفة ه
وواجب ومالك وهو فضضلة والشافبى و احمد هو سة |
#ومن اياندكددلائل قدريه تعالى جانكودياعمد اويا امهالناظر يؤترى الارض #ه ل كما
 4خاشعة م يابسة لاسات فها متطامنه يعنى فرسوده وخشك_شده٠ . مستعار من التشوع معنى
ااتذال م  3اريس
 0عاعن اخيرو البرك  55الشخص خاشعا ذلملا عاريالا.بوبه
بهالدناءة هته فى اشتقارة سعية معنى بادسة حد به جزدفاذا انزلنا علها الماءاهيزت  6الاهزار
0
.
41
3
1
.
0-2

لجرك إى  2رات الات ذى حس ون

كاه زو فهوربته واتفخت لان |

نبت اذا دنا ان يظهر ارممتله الارض وانتفخث ثمتصدعث عنالنبات اى انشقت هال أ

ربا ربوا وربا زاد وما والفرس ربوا انتفح من عدو أوفزع وةالالراغب وربت اى زادت |
زبادة المترنى هوانالذى احاهاكة بما ذكر بعد هوتها والاحباء فىالحقيقة اعطاء الحاة وهى |

 0شق ا

اكه اراد باحباء الارض ميج القوى الناميه فبها واحداث نضارتما

 0اعالباناتفزنحي المونى#ه بالبعث جنؤانه على كلشى 5املناشياء التى حممناتها الاحباء
#اقدر5ي مالغ فىالقدرة وقدوعد بذلك فلايد منان بنىبهوالحكمة فىالاحماء هواغازاة

والمكافاة وفىالآ ية اغارة الى احباءالنفوس واحباءالقاوب اماالاول فلائن ارض النشمرية
قد تصير يابة عند فقد ان الدواعى والاسباب فاذا تزل عايها ماء الابتلاء والاستدراج
تراها تهتز شاناتالمعاصى واشحارالمناهى إفى المتوى)
اتشتكرا هيزم فرءون بستاء٠ زاك جون فرعون اوراعون سست

نفس ارد رهاست إداىوص
است
|

"كرمكَاسَكَ اها

كان 9

ره ذمّر ه لشبه0

ارد اه
زحاه و مال صقر

| واناكان اصعبدما عءلبه ان يقالله اذاقك الله ملعنفسك فانه منذاق طع نفسه واستحبى |
ماعنده وشغل ه عن سياد دج فاذيجه ابناوامااحاء القاوب بنرالاركانوصداق |
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العادة لايد من خصصه
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بدتء_الى وَلعْل اميامنهمكانوا أ

يسحدون للشمس .وَالَعَم,ر كالصابئين فىعبادتهم ليكولاليك وز
بالسحود

لهما السحود لله فنهوا ع

ك5

ون ألهم«تصدون

هذه الواسطة قاروا ان لان لبحجدو الا الله

الذى خلق الاشساء:فان قبل .ل نمم أن تكون) الشمشس##قبدلة..لاناسن عند تسحودهم” قلنا
لا'نها جوهى مشرق عظم الداة مسافع فوصلاح ا<وال الخاق فلواذن فجىعلها فلة
فىالصلاة بانستوجه الها وبر"م ويسحد حو هالر ا علب علىالغس الاوهام أُنْذلك الر كوع

والحود للشمس لالله مخلاف الاار المعينة انها لس فىجعاها قلة مابوهم الالهية وعن

عكرمة قال انااشمس اذا غربت دخات محراحتالعرش فاتلله حتى اذاهىاصحت |
| استعفت رما مناروس فقالىالرب ولم ذلك والرب اعم قالت الى اذا +رجت” عند تيمن

دونك فتَاللها الرب اخرحى فليس عليك من ذلك شىء حسمهم جهم اندها اأمهم ثملناثة عشر

| ألف مهلوكدوها حتى يدخلوهم فاهلاحودفيث .لسنفىامتى رياء ان رأوا ف.الاعمال فاما
]| الاعان فثابت فىقلومهم امثال الجال واماالكيرفان احدهماذا وضع <مت» لله تعالىى ساجدا

| فقد برى” املنكبر مق سفتنكابروا ا#ى6تعظموا اعمنتثال امرك فى.7لدال جود لغيرالله
وانوا الا امخاذ الواسطة فذلك لاشلل عدد ممنخلص عادته لله يق فالذين عندريك»ه فان
|الملاتكةالمقربين عندالله فهوعلةالحز اءامحذوف  #يبحونله #ينزهونه عنالانداد وسائر

0مالايليقبه مق باللإلىوالنهار يه اىد؟ ما وافلىحايوقات وظهر منهذا التقرير أنتخصيص
ْالملائكة ومجعودغيرهم املنعباد الخلصين لكترت6م وايضاالك مس والامر ع:دهم فيردون

| العنادة عنهما غيرة تخصيصبها باللهة»الى  #وهم لايسئمون يد الساءةالملالة اى لاشترون
ولاعلون من التسبح والعادة فانالتسبيح همهم كالنفس هن الناس وبالفارم.ة وادثشان

ا ٠ روىأزلله ملكامّالله 0
كور
ودغق
أطواة ,شرع شوهف اكريفك يناد تهغولياوى؟ بنتا
ح مابين! ناحال اىلحناححمسمائة عاشيطول ارفك فرق 0
الف
نشيرا
جية ع
حوقائيلله مان

| العرش ثى” فزادهالله مثلها اجنحةاخرى فكانلستة وثلاتون الف جناح بانالجناح الى |
الحنا مسمائة هامثماو حىاللهاءهاالملك طرفطار مقدار عششرين لف سنة فمسلراس قاعامن |

يط
نعم
 61120000ل قهالناح تهات ا

فطارمقذادلانت[ )لبك سنتة ظ

ينك ايضا فأوحىالله اليهاها الملك لوطرت الىنفخ الصور مم اجنحتك وقوتك انيلم !
على
لنارب
احا
 33عرشى فقال الملك سب

ؤائزلالله سبع ا مربت الاعلى فقال عليةال تلام

اجعلوها ففسجودك قال عدالعز يز المكى فىهده الابه ساحان الا.ى هعنرقه لاإنسلاء من !

دكره سبحانالذى هنانس به استوحش منغيره سبحان|إذى مناحبه اعرض بالكا ةما
سواه اولتفأويلات!اتجمية :لاتخذوا ماكشف لكم عند تحلى «اشملسروح افولا ا
ذات
خم
نندا
وآكد اعالعلوم الدققة مقصدا ومع

الفلاسفة ولا دوا إيضاماشهدتم عاد جل

شواهداى فىقرالقاب منالمشاهدات ومكاشفات العلومال.ثية ٠قصدا ومعبدا كمانخا.دض
اندت العرفافانوال>]اماك نتملا بللعرفاعنالمعروف وبالكرامات ١
قع
عانوا
ووت

ازبا بالتلوك

(عنلكر
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ميسازندفانالتهائر بريكديكر دعوى لالد
علبهو
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فى ناج المصادر وقال ضُبىاللهتعالى أ

اذَالوقْصِيتِ جكنث 200فارزءان :,كتدجواع ل
داقتهلتسن امن الاق

عصمنا اللهوايام منكده ورد مكرهه اليهفلا نتوكل ولانعتمدالاعليه  8ومن اانه 6د

 .واذنشانهاى قدرت الهيست 

اللبلوالنهار 6هقالالامام المرزوق اليل بازاء التهار ,

شنىيد عالم اراى جون ١
خاال
ريع
| والليلة بازاءاليوم  #والشمس *#المشتمل عله
ونهار
جام سهاب  8والقمر  #المشتمل عليه اللبل يعنى هبكل مكااهه جون نعل زرين وكاه
سني س
حو
مرين

كهلنما مخلوق من مخلوقانه مسخر لاأمه يعنى تعاقب اللبل والنهار على

ا ا
الوجه الذى تفرع عليه منافعالخلق ومصاحهم وت
للشم
ولل
قسمر

جع
اظهر العلامات الد
ولى
والة
ده

لمابراد منهها من

تعالى ووحدامته وكال علمه وحكمته ٠

|

بر صنع أله! سعددبررهانبت+للء دودارك

ْ

ووزارجه سَدد وروشن وتابانست٠« . انرا كه ندائد:روز بيشكتسانست

كل #هوار-:كورن_الوانيست

 .أوات العرء كت رى اكر خواهى كهدرو لاا نكرى لله ملك السموات و الارض ظ
لسر خواهى كه در سماهم ابو الجطلمورات  5لاارعن از نو اعن> كدهار |

م

فك نكرى فانظر الى انار رحمة اللهكنف بحي الارض بعد موتها 0

|إياتهمالليل” والتهان والشميق اولعمر اخوواعق كب يفردا ادزدمن :نكزز اخرلا |
تكرى» وس ر

نكر بديد دل المتر الىريك كف مدالظل 'فاردا بفضل مدنو |

ن
اعممن
| ابزصن

فكو بديدهٌ سر وجوه نومئد ءا ضرة الى رما ناظرة ©«لاتسحدواللشمشس .ولاللقمر 7

رالامية الكو ىرلا القكطاق )|

لاع هاامن !اه لاو قانهاالم جود لوااس مثالكم اد

اذلاعر لهما ولااختيار عنداهل الظاهى واماعنداهل الحقيقة فحالخالمافه ويدل عليه |

|  #8قولالشيخ سعدى  6#همهازبهر توسركثشته وفرمان بردار شرطانصاف ساشدكه توفرمان

| نبرى يِلواسحد واللهالذى خلقهن يه الشمير للاربعة لا'ن حكم جماعة مالايعقل حكم
لاغ لاوا نكن اناس شكلت ,امنكرة دوه تعدا ,العم سعل]المؤتث رعو الششين اؤلاءنها
1

-

2

6لا

:

بوت

5

8

ا

عمارةعن الايات ولعلى الفعل بالكلمعكفايةسيانمحلوقية الشتسيح والقمر للايذان بكمال

سقوطهما عن رسةالمس<ودية منظمهما فىسلك الاغراض الى لاقيام لها بذاتها وهوالم,

 ١فىنظم الكلفىايانهنعالى١ و فىالمتنوى 6
افتاب ازام حق طباخ ماست » ابلهى باشدكه كوييم او خداست
اقابت٠ ككينرد .جنون اكى» .ازسناهى إزاونويحوان ارون كى
اراق صداع .كه سياه وا.بديارده شعاع
دا
ظ
ندا رك وهارامن تصدو عازه
مر
حادثات اعلب بشب واقع شود ٠ وان زمان معبود نو غايب نود
ىوج

فكو ازايقاة حم شوى «أواردهئهاز اخيران اخنم! شوى

| ان نماياه» تعالى لاغيره بو نسدون كه اى ان كم تعبدون ايام لا تسجدوا لغيره,

الجزء زاب والمشروذ

تق 4

هه

العزم على مابدعو اليه الشنطان ث+مياتندارك ذلك محصلالزلة فانلميتدارك بحسن الرجعة
صلر قسوة وتمادى بالهوقت فهومخطر كلافة ولاتخلصالسد مننزغاتالشيطان الابصدق
| الاستعانة بالله والاخلاص فىالعبودية قال الله تعالى ازعيادى ليس لك علهم سلطان فكلما

ولمنه و قوته واخلص بين .يدى اتلعلهالى بتضرعه واستعانته زاد الله
حريه
| زادالسد فتب
س عيلدىيه كذافىالتأويلات النحمية
يعليه
لسلط
| فىحفظه ودفعااللشهبطان عنهبلي
فال البقلى تهذعالم لامتهاذكانالشيطان اسل عنفا فالالطغارةوان | حمق الامقاعل
سلام منالشطان وااالمراد تخذير غيره منفتنة القرين ووسوستهله |
لنى
| ععلىلعصهمةاال

| يدوي نك الل

توا لكايو وان

أدىرا دشمن بنهان بسيست ٠ آددى؛ باحذر عاقل كسيست

يعنهه مالنمن وقربنه منالملائكة قالواو اياك
قاروم
ولحديث ماسكممناحدال
| فا
قال و اياى و لكن الله اعاتى عليه فاسم فيلأامرتى الالخير قال سفيان .اعببنينة معناه
ضى
افعل
مال
ليغة
اىص
فاسل من شره فانالشسيطان لايسلم و قالغيرههوعل

ودل
ي

عليه ماقاله عللهالسلام فضلت علىآدم مخصاتين كانشيطانى كافرا فاءاتىالله عليه فاسلرو كن
ازواحى عونالى وكان شبطان اكدامفرا و زوجته عونا على خطئته فهذا صري ى اسلام

قرين النىعليهالسلام وان هذا خاص شّرين الىعلهالسلام فيكونعليهلسلاممختصاياسلام
طاإننا_للعايدبكل ,بفزىد]2الأسللام
قرننه كذا ىآ مالمرجان ٠بقول الفقير لنييفك
| حقيقة كاانالنفس لاتتبدل حقيقتهاما قال بوسف الصديق عليهالسلام انالنفس لامارة
لدل صفتها فالنى والولى والعدو فىهذا سواء الا انالنى معصوم والولىمحفوظ
بالسوه ب
والعدو موكول ولذالممَولوا انالنى والولى ليس لهمانفس اصلا بلقالواهؤمعصوم ومحفوظ
سدنمانلفهم وحة الكشف فعنى
حاي
فدل عالىصل النفس وهذا منمزال الاقدام فل
ىلي كاأهل الذمة فىدارالاسلام حيث لاشّدرون
اسلام شبطان النى عليه السلام دخوله ف ا
| .علىاذيةالمسلمين حال ولكن فرق بيناسلام قربنالنى وقرينالولى كادل عليه ظلافلعصمة

والحفظ فانالعصمة تمالذاكلتها والخفظ بتعلقبالجوارح مطلقا ولايشترط استصحابهفىالسر
اها
ْفقد مخطر للولى خواطر .لاشتضيهها طريق

ز يظهرلها حكمعلى الجوارح ا
لكن

سفرار  4فرمودهكهنزغ شيطانسورةغضباست يع ىنتيزى'خدمكدا زحد |
اكش
لب
ااح
هو ص
اعتدال دركذرد وتهود كشد وازان خصاتهاى بدخيزد .كحوبنروجب وعداوت اما |

ْاصل  5خثمازخود بإفتكاتدبن يمكن نماشد زبراكه ان در خلقت است وحون ازحداعتدال
| بكاهد بددلى نود وبى حميتى باشد وجون معتدل نود ارا شجاعت .كويند وازان,حلاو
ر خلق النطلة هالنثان الى تخلى [منهاءابلسال ناولوحديت
بفى
اد وكظم غبظ اخي
ازد و

| لضت امن انار الملظان!الاتزق اه
وتران

وبشكاذبان * يعنى  0ل

عينيه وانتفاخ اوداجه والمتغاضمان شيطانان
ويكديكر غضب مكب بطل مكويد ددديغ ١
(مالنازيد)

©
يدىدرققا عب او

 ٠١هه
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بسرر وقرىكه او لذ وكوك

عدو را بالطاف كردن ببند ٠ك نتوان بريدن بتيغ ابنكند
جودشمن كرم بندولطف وجود .٠يايد دك حيث ازو در وحود

جباودوست دشواركيرى وننك ٠مخواهد كهمنداثرا تمش رنك

وكرخواجهبادشمنان نيكخوست »٠كبى برنيايد 3كردند دوست
قال البقلى بايلنله ههنا انالخلق الحسن ليس والخلق السى” واصنا بتتديل الاخلاق

المذهومة بالاخلاق المحمودة اوحسن الاخلاق الحمإذاايكورن'
قرسا حن

دقع عضيه

لعقفوه و سوء

حامه وظلمه

(العدو صدها رق العلد

حاسه كر

قالاءن عطاء لانسوىق

من احسن الدخول فىخدمتنا والخروج منها ومن اساءالادب فىالخدمة فان سوء الادب

فىالقرب اصعب من سوء الادب فالبعد فيقصدفح عن المهال افلكبائر يوؤاخذ
كشبى اوردن ٠ اى وما
الصديقون باللحظة والالتفات وعمايلقها  64التلقية جيزى بي
هى
يلق وما يعطى هذه الخصاة والسحة الت
وبدهند ان 5
لالش

كد

مقابله بت

مقابلة الاساءة بالاحسان و بالفارسية

الاالذين صيروا  3ل شأنهم الصبر فاتما

عن الانتقام  0ومايلقها 55 0لكك

عظم  3من الفضائل

الروحاسة

النفسانية والقوة

ابن خصلت وصفت  2الا ذوحظ

'بالاضعالة
فان

عببح

بالانتقاملايكون الالشعف

كاانت قوية الوص اومن الوارداق
الت وانانزها منالواردات الخارجة فانالنفس اذ
| اكفارئحة واذا لمع
أ

منها ليمصعت علدها محدلى وتشتغل بالانتقام والحاصل انه بازمتزكية

-

0
اق

.٠

١
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|
)
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والمر لكو حدور المكروه
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0
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لغاته فق الا له هدع لهمشعل

الصبر والحظ النضيب المقدر قال انيد قدس سسره فقىوله و مايلقها الا ذوحظ عظم اى
| مانوفق لهذا ل لمن
|7

م نالشيطان

ارلفلةه وايامه موَكاما
بمع
اعم وقال اءنعطاء ذو

غ  اصله ان ماعلى كان شر طية كع

كل «ععاض م فإذا يك 0

شاعللششرط فانما لاتلحق الشرطا

ارا الارثاد شه به وسوسه الشيطان لانما عل
ا

وجعل

نازغا علوط شة جام ج ريف

لاكلين فق

اعد شياع ع

الثثرطّ

د والتزعشيه

لخر ورايت على مالاشتى

صادرمن <هته او اريد واماسزعنك

نازغ وصفا للشيطان بالمصدر فكلمة منحريدية جرد منالشيطان شيطانا كل وك

اننا

والمعنى وان بوسوس اليك الشي.طان ويصرفك عما وصبت به منالدفع بالتىهىاحسن ودعاك
الى خلافه ع فاستعد باللهكهمن شره ولاتطعه انه لل

مما د ذلك مك
ن

والا
وفى جعل ترك اادفع بالاحسن من اناهتزبشاة«الششيطان عي اتحتد ى:واتشفين عنه ى

2

بتاق
انعا ا أللوالك اديع اكنكؤن م

مكوانسإوان#الششطان 'صورء كز 3

لللعين ككون ]عجتنا راتمزانغانهة فلتل هناباسهةمق مز ايه.فآةندرهاءان اتضدل+الى .القلك
 ١لدعي
> توم متسس

الخطرة فانه انم اللف اول الخطرة صار فكرة ثبمعد

مهم بوتصصص دجوت

ذلك صل

<+٠٠ 55 >©:
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ارة الىالاوقات المْسةفهوصورة الدعوات .افماسلاءات أ
ع ى وهىالفيوامحشمس
| الاربع والعشرين المشتمل علا الإلى والنهار واول هن قدر الساءاتالاثنتى عشيرة نوحعليه
السلام فىالسفينة ليعرف بها مواقبت الصلوات واماسر عددها فيالجرمالمى وهى سبع الان
فاشارة املىىاتب الدعوة االلىفناء وى سبععددالاسماء السعة التى اخرها القهار ان الكعة |

اشارة الىالذات الاحدية ومراتها عروحا هى مراتب الفناء اذالقاء انما بهعودالئزول ولذا
سليكار الجر لايس
اللت لمكت ,شي لعا ل
اص علم لبا المجر د ل
المنارات وهى منارة البقاء لكنها فى بان الكعبة مدفونة نحها ولميكن لها ظهورفوقالارض |

الاحسب المكاشفة كوشفت عنهاحينتجاورنى فاليحرموكان للمحارلم فالاو ائل خمسون

منارة على ماطالعته فنىار القطى بعضها فىالحرم وبءضها على روؤس الال التىهى ينها ظ
كل ذلاك لاعلام الاوقات فهى اشارة .الى اصل الصلوان المذروضة للةالمعراج وه حسون

حتى خففها الله تعالى فبقيت مها حمس ولفله
ىكل شى”

حكمة تحسة ومصاحة بدليعة

ولانستوىاحسنة ولااليئة  #نيان لحاسن الاعمال الخارية بايلنعبد وبننالرب ترغَييا

لرسول الله صتلعاىالللهى عليهوسلمافلصبر على اذيةالمشسر كين ومقاباة اسائتهم بالاحسان ١
قحةسنفانلك ١
ننقساتىوى الخصاة الحسنةوالسيئة قااللحزعاءا و
ادال
لاكب
ولاالثانية مزيدة ات
جبت
سهمتفوقد
ااهت
اذا صبرت -لىاذ تهمو جهالتهم و تركت الانتقام مشسم توللتفت الىسف
التعظم فالىدنيا والثواب فالا خرة وهم بالضد من ذلك فلايكن اقدامهم على تالكسيئة
مانعا لكمالناشتغال هذه الحسنة واذا فسرت المسنة والسيئة بالجنس على ان يكون المعنى
لانستوى الحسنات اذه متفاوته فىانفسها كشعب الاعانالتّادناها اماطةالاذى ولااليئات
تغلمها إيضا نحت إكنااروصتار لمنكن زيادة لا“الثاسة لكادالو علمااشراله

فيالكشاف #إادفع بالتهجىاحسن *6بان لحسن عةااقلبحسنة اى ادقعالسيئة حيناعترضتك
١

بمِنمَض اعاديك بالق نهىاحسن -مامكن دفعها به منالحسنات كالاحسان الى مناساء فانه
احسَن من العفو 1

5

بدى را بدى سهل باشد جزا ٠ أكر صردى احسن الى من اسا

وكان عليهالسلام شَول>ل من قطعكواعف عمن ظلمك :واحسن الىمن اساءاللك ونااعس
علهالسلام غيره بثى' الابعدالتخلق به واخراجه مخرج الجواج :عن سؤال منقال كف
اصنع معان الظاهى انول فادفع بالفاء السببية للمبالغة ولذلك وضع احسن موضعالمسنة ظ
لاأنه ابلغ افلىدفع بالحسنة فانمن دفع بالحسنى هان عهاللدفع بمادونما فقفاذا الذىبينك
وببنه عداوة كانه ولى حمم  6بيانلاتيجة الدفع المأموربه اى فاذا فعلت ذلك صار عدوك

المشاق اىالخالف مثلالولى الشفيق روى انما تزلت :فىاسفيان ابن حرب وذلك انهلان

السلمين ند القد :إى خدة .عناوم بالصاهي :الى جطلت” ننه وإنالنى علهلاو يم
٠امام اعظم تقلت كبى عن رسانتدكه مرابدى
اسل فصار وليا بالاسلام حمما بالقرابة از
ادن

ديكان او سخن نيكو ترئى كوي أناوقتى منيابمكهاو نيكوبى” منميكو

ظ

مق :ادن افلكىذاة انرا نين أوع#تكائزق علا اللناام اعلنددت” المتمورا “اوول مدلن
فىالاسلام بلال الحشقى رضى الله عنه وكان اول #شمروعبته فىاذان الصبح قالت النوار

امزيد بن نابت كان بيت اطول ببت حول المسحد فكان بلال بوذن فوقه من اولماأذن
الى اذى رسول

اللهعليهالسلام همسححال ه فكان يوذل لعده على ظهر ١لمسحد وقد رفعله

شى فوق ظهره واول من اقام عبدالله بن زيد وزاد بلال فىاذان الصبح بعدالجيعلات
الضلات خير هنالنوم حمرتين فاقرها عليهاللام اى اليقظة الحاداة للصلاة خيرمنالراحة

الخاصلة بالنوم ؤنقول المحب عنده صدقت وباخير نطقت وعند قوله افلىاقامة قدقامتالصلاة
اقاسها الله وادامها وشم من اذن لاغيره الا بأذنه وفى بعض الروايات أنه عليهاللام اذن
ممرة واحدة فىالسفرعبى راحلته وبروىان بلا
سلا ك
ل
دان

الشين فىاشهدسينافقالعليهالسلام

سين بلال عند الله شينكمفىانسان العيون ( وف المثتوى )
أن بلال صدق .در بانك ماز ٠ حى راهى هى همى خوائد ازنياز
كتدائ عر سحتيواييت ابن نفظاء!ا_كوري كناقاد لهاست
اى.نى واى رسول كردكار ...نك موذن كو بود افضح بيار

خثم ,بيغمير محوشيد و بكفت ٠ يك ذو رمزى از عنايات نمبفت
كاى خسان تزدخداى هى بلال ٠ مثر از صد حى حى وقيل وقال
وامشو رانيد ما من را زان ٠ و انكويم آخر .و'افاز .نان
وأولمن زادالادان الاولقا لجعة عمان رالضلهعنه زادهلئ ذن اهلالسوق فنانونالىالحد |
وكن فى زمانه غله السلام و زمان 2

ضله عنه وعمر رضىالله عنه اذان واحد
رال

حين ماس الامام علىالمنبر و التذكيرقبل الاذان الاول الذى عو التسبح احدث يعد |
اعلمساته  5راملخاضر مدن فؤون لاجل لكر اللظاورنماوتزمة وكاو كرتت
ى
اسلا
بلى
أ الصلاة و ال
لم ع

عدهالسلام بعد مام الاذان فى زمن السلطان المنصور الحاحى

| انالاشرف شعان بحنسن بن محمد بن قلوون فى اواخر القرن الثامن واول مناحدث

اذان انين معابنوا اهية و اول من وضع احدى يديه عند اذنيه فى الاذان ابن الاصم

«ؤذن الححاج بن «وسف وكن المؤذنون مجعلون اصابعهم فىاذانهم واول من رقى منارة
ان باعص معاوية ولمتكن
مص للاذان شرحبل المذكور وفى عرافته تى ملمة المثاير لذلا
قل ذلك واول من عرف عاللىمؤذ نين سالم ن عامس اقامه جمرو بن العاص قلما مات عرف

عليم اخاه حشدرلى و اول من رزق المؤذنن عمان راضلىله عنه والجهر واجب فالاذان

لا عاد اناس لذ اشن أن كرون فى موضع عأنَ وأو اذن لنفه خافت وااملاتكيرآت فى
العلاة فالؤٌذن بدفع صوانه تباغ التكر إن بعد عالناهام من المقتدين فان كان فى صوت

الامامكقاية فالتتليخ مكروه م فىانان العيون ٠ ل
شاولفقير اها سر عددالمنارات فالىخرم
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الواقعه ذا وتعطل بعضها عنالعمار املنمسلمين يسبب نوطن اهل الذمةفهاو يت المساجد
بينهم غريبة فتعالوا نيك علىغربة هذا الدين واماكالالعطاء فا روى أنالىعلياهلسلام
قال المؤذنون امناءالمؤمنين على صلاتمم و صيامهم ولحومهم ودمانهم لايبألون الل شا الا
اعطاهم ولايشفعون شى الاشفعوا فه قوايلغفرللمؤّذن مدى صويه يعنى لعز مفاكميشويد ١

مؤذن يعقدار ن|كه .اوازوى رسذه .ويشهدله كل مون" سمع صويه من شجر اوجحر اومدر |

اورطب اويابس ويكتب للمؤذن بكلانسان صلىمعهذلك المسحد مثل حسنانهوامامقارنة
إلعيماء قلدزورى أن الى عليهالسلام قالمن اذن فيسبيلاللهمانا واحتسابا جمعببنه وبين

الشهداء فىالمنة و اما مرافقة الاساء فاروى أن رجلا جاء الى النى عليه السلام فقال

يارسول الله من اول الناسدولاالجنة قالاالنباء قالثم املنقشالهداء قالثممن قالمؤذنوا
مسجدى هذا قالثم من قالسائر المؤذنين علىقدرامالهم وقال عليهالسلام مناذن عثيرين
سنة متوالية اسكنه الله تعالى معابراهم عليه السلام فىالنة و اما الخلاص مندارالاشقياء

فاروىأنالنى عليه السلام قال اذا قااللمؤذن الله ١ كبر الله ١كير اغلقت ابواب النيران
السبعة واذا قال اشهد ان لااله الاالله فتحت ابوابٍ النة القانية واذا قال اشهد أن ممدا
رسول الله اشرفت عليه الحور العين واذاقال حى على الصلاة تدلت تماراطنة واذا قالحى

| على الفلاح قالت الملاتكة افلحت وافلح مانجابك واذاقال الله ١ كبرالل ١ه كبرقالت
| الملائكة كبرت كيرا وعظمت عظها واذا قال لاله الا الله قال الله تعاللى حرمت بدنك
| وبدن مناجاءك عبىالنار وفىالحديث المؤذنون اطول اناس اعناقا ناولمقامة اىيكونون
سادات و! كت الناس| ثواياءاونجاءاتاوزتجاء لناهن وتؤاشاً اطال اليه عنقه والناسحين

يكونون فىالكرب يكون المؤذنون ١كثر رجاء بأن يؤذن لهم فىدخول اللنة كان ذلك
 1177أعناقهم عند:رفعاصواتهم اوطول العنق كناية عنالفرح م أنخماوعها كنا
| عن الحزن اومعناه اذا وصل العرق الى افواه الناس نوم القيامة طالت اعناق المؤذنين
ٍ فىالحقيقة لثلا الهم ذلك ومن اجاب دعوة المؤذنين ين معه قال الفقهاء شطع سامع

الاذان كلتمل باليد والرجل والاسان حتى تلاوة القران انكان فىغير المسحد وانكانفبه
قلح يست وتلاة نكيل عل احدا وان رادي ففينا!جتاى يعساديق عور زيل كرو يعم
| بالاحابة واختلفوا فىالوجوب والاستحاب فقال بعضممالاحابة واجبة عند الاذان والاقامة

احب التحفة والبدائع واقاك إلا خاوويو تيوعسة بو عله عاج باليدالة
نصهم
ْ ويستحب اشنول عند سماع الاولى دانلشهادة الثائية صلى الله .تعالى عليك يارسول الله

| و عمنمداع الثانية  3عبنى بك يارسولاللهثمغول اللهم متعنى بالسمع واليصر بعد وضع
ظفر الاجهامين عن لءينين كاففىىشرح له

وفى>فة الصلوات للكاشئى صاحبالتفسير

سلا عن الفقهاء  0وشول بعد الاذان اللهم ربهذه الدعوة التامة والصلاة القاتمة

ات مدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذى وعدنه وشول عند
اذان المغرن .خصوصا اللهم. ١هذا اقبال “للك:وادناز نبارك:واضواك دعاتك افاغقلى ؤاول

"عردم
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حواقن
لنصا
مكفيك  700525لفان لوط كلست الللك ىدر ين تعد للو

للحيشة |

' وقه مدح لال الحيشى رضىالله عنه وكذا ىالا"بكاوي تتا تلز ااانه رودن |

| الداعى الى اللهعلى بصيرةوهوالمصطى صاللله تعالى  0-2ص
(احب عاينالمعانى ) |
اوردمكه حون يلال بالك ماز [ناتاكيقق نهودكفقدئ ان لكك وغاز مخوايد ١
وسيعخنان ببوده برزبان لقا  21/3الت ارقا

ووه رق 71مؤذنان باشند

عمل صاط لكان القت لمكن" اذان وقاناعت روكت انكياذراروية الم را

رضىالله عنه لوكنت مؤذنا ماباليت أن لااحج ولا اجاهد ولااعتى بعد ححة الاسلام
ده
تدبن
(صاحب كثف الاسرار) فرمودمكه حق جل وعلامؤذنان امت احم
ررام
كج ك
حتن الثناء وكالالعطاء ومقارنة الشهداء وصرافقةالا ساء والخلاص من دارالشقاءكرامتٍ اول

نناء جيل است وسند خداوند كريمكه درحق مؤذن ميكويد ومناحسن قولاا احسن
كل عالت ككل حمجنان؟ تعظم قراانوا كفت|الله نزل! الخسخ الحدزت! قران:اخسن
الكزنات افك وبايك از احسن الكلمات زيرا ذرنشكير ونعظم واساتو حدانيت خداويد

ا

..اعلى واثيات نيوتمصطق وف الخيرمن كثرت ذنويه فليوذن بالاسحارعمر ابلنخطابٍ .رضى
الله كك ت

يارصول الله ابن وقت سحررا بابنمعنىحه خاضنت رابنت اكفاك والذى

بعث”بآكى ,مدا ان اللصتارئ ,اذالإضريت .نواقنما فىاديارها فنثقل :المزش على اهاناكب
حملة العرش فتوقعون المؤذنين من امي فاذا قال المؤذن اللهاكبراللها كبرخف العر
ناركن حملة العرش قال الامام السبوطى رحمهالله اول ماحدث التسبيح بالاسحارعلى

المنابر فىزمن -موسى عليه السلام حين كان بالتيه واستمن بعده .آلى أكنان زمن داودعليه
السلام وبى ستالمقد سفرتبفيه4عدة
الشلك الاخيرمن

من
ابلا
ليره
ومون يذلك البيت دلىالا لات وبغ
تا

الايل الىوالفحر الوا نخرات

بيت المقدس بعد قتل نحبىعليهالسالام وقامالهود

على عيسى علهالسلام فيطل ذلك فلىة مابطل من شر اع بى اسر اثيل واما فىهذءالملة
الحمنية فكان اند اءعمله عضر وسبيه ان مسلمة .نمحلد الصحابى رضى الله عنه ىَ وهوامير

مضرمنارا مجامع مرو واعتكففيه فسمع اصوات النواقيس عالية فشكا ذلك اشر حييل
بن .عاص عرئف المؤذنين فقال :الى .امد الاذان من نصف الالى الى قرب الفحر فانم
لامنقسوق”اذا الذنت.ففعل ثملكمان احمد بن طولؤن رتب حماعة نويا يكبرونويسبحون
ومحمدون وشولون ساد

قن

دن

لهمارزاقا واسعة وهن ثمة امخذ الناس قيامالمؤذنين

|

التسبمح

|

فوالالى على امنار ؤلما ولى الا لطان صل" حالدين بن انوب أعص المو ذنم نفقئؤقت

نر

1

الاحظرريطف نقذ

ضداكل النقير 1إلا مس فى زمننا هذا فىبلاد الرروم

زتعن 735جلك ليلة]| لاق
طبن 35
أن 1ناالسالاط

ضعكف

حالهم فى لدن

ضارا مثلوبين فانتقل كثير من البلاد الاسلاميه الى اهل الحرب شنلوا بشع
والمنارات مواضع التؤاقسن و1ا كان الناى ع ردان
فىايدى المسلمئين

حن
لو
الى اف

و اهلام بحيث خخر نت
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عض
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راتكه الاولىدعوةالانبياءعلمم اللام فانميدعونال اللهبالمعدزات

والبراهين وبالس.ف وفىالتأويلاتالتحممةتشير الا ةالوان احسن قول قالهالاندباء والاولياء
ظم بدعوةالخلق الىالله وكان عهلايلسلام بخصوصا ده الدَعَمم قالتعالى امهاالنى انا
قوله

:

ارسلناك شاهدا وميشيراويدرا
وداعيا الىالندباذنه وهوان  :--ياللهمن الله+يطاب ملهعيره 0

حلاف +طرهت! ومر كأولا ),عن ,اكباو

 2هذا

وقال وحمل صاطكا اى كاندعو الاقالىالليهأى عابدعو هماله يعنىسلكواطار يق اللهالىان و دلوا

| الىالله وصولابلااتصال والنافصال فلوبكهم ومناراهم عرفوا الدارلقالىالله ثم دعوا بعد

ماعمفوا الطرزى الله الخلق اللىله وقال انىهن المسلءءن ك 0الراضين شضانه وشدرة ٠

والمرسةالثاسة دأععواةاماء فم يدعو نالى للهتعالى للشب والبراعين فقط(١ قالالكاشى )

أاللنث [قرمود هك اد إيمى ان أنكيمن واو غلم أندك جما :تن عردم امورند
لغام :بى
نرد باحتسبائندكه قواعداض معزوف
نكا
كات
وحمل صا ايشان انستكه هرحة دانند بد
سمت برانجهبا.يشآنرسد ازمكاره ٠
لروانح
يا شكرن هيد دهند وعملصاط ايشان صب
“مان العاماء ثلاثة اقسام عالم بالله عير عالم ياماللهوعالمياماللهدير مالم بالله وعالمبالله ويامالله

اماالاول فهو عبد استولت المعرفة الالهءة على قابه فصار مستنرقا فىمشاهدة الال وصفات
ظ الكبرياء فلابتفرغ توعد الاحكام الاقدر مالابدله واماالثانى فهمالذينع رفوا الحلال والحرام

| ودقائق الاحكام ولكهم لانعرفون اسرار جلال الله وحماله اما مع الاقرار باتماب هذا
الشان ابوانكارهم والثابى لبس هن عداد العاماء واماالمالم بلله وباحكامه فهم الهامعون

لفضائل القسمين الاولين وعم نارة مالعله بالحي والارادةوتارة معاخاق بالشفقة والرحمة

قاذا رعو ألىاخلق صَأروا معهم” كوالخد هنهم هم لايعرفوزالله واذا خلوا مء رهم

صاروا مشتغلين يذكره كانهم لايعرفون الخلق واهذلامسربلسلين والصدشّن فالغارى |
يدعوالخلق الىالله ويذكرلهم شمائلالقدم ويعرفهم ضتات الى وتجلال ذاط.وحتك اسنى |
قلوم نم شَول بعد كاله وأمكله اتى واحد منالمسامين من ولك اكه ارول

الف

از زنك كير اين خويش سادهكن ٠ درزير با نظركن وحجج بيادهكن

والمرئية النالله الدعوة بالسيف وفى للملوك فاهم يجاهدون الكفارحقى يدخلون فى
دين الله وطاعته فالعلماء اخلالنفبيافىءالم الارواح و الملوك اخلاافنبياء فىعالمالاجسام ٠
والمرنية الرابعة دعوة المؤْذنين الىوالصلاة وهى اضعف عاتب الدعوة الىالله وذلك ان

ذكركئات الاذان وانكان دعوة الى الصلاة لكنهم بكذرون تلك الالقاظ الشيربفهبحيث
لاحبطون ععناها ولاشصدون الدعوة الىالله فاذالم ياتفتوا الىمالالوقف وراعوا شراط

الاذان ظاهى! و باطنا وقصدوا بذلك مقصداكيحا كانوا كفيرهم من اهل الدعوة فضيل
ركبد» كنك مؤذن بودم در روزكار اسحماب رضوىالله عنهم عبد اللهبن مسعود و عاصمين

' هبرة مساكفت جون زبانك تماز فارغ شوى بكو وانامن المسلمين ندينىكهربالعاللين
ومعاعسيمة اوجبريسم صعحاحت .بحص

'

سه

[كنت)

؟

سورة حم السجدة

> ١0+

والايذان باستقلال  1منهما ع نزلاكهرزقا 00ع هن عقور  3إلذنوب العظام مدل
ا للسنّات الات

00رحم  3بالمؤٌمنن من
اهل الطاعات بزيادة الدرحات والقريات قوله

نزلا حال نمداعون اى منالموصول اوهن ضميره الحذوف اى ماندعونه مفيدة لكون ما /
عنونه بالنسمة الى مايعطون من عظات الامور كالتزل و هو هابا للغزيل اىلضيف من
الرزق كآنه قبلونبت لكم فها الذى تدعونه حالكونكهالنزل للضيف واما اصل كرامتكم
هما لامخطر سالكمفضلا اعلناشتهاء او التمنى وفى التأويلات النحمية نزلا اىفضلا وعطاء
وتقدمة لماسيدم الى الازل من فنون الاعطاف واصناف الالطاف وذلك لنعآطاءاللهتعالى

ددا قكل" ان اخصواسعا لاهن" الاستفافة امكناةلالانشان ويظهر:فكل وتقوموطن
ال ونهمنا قالوا ماازداد
مبالظمهر قبله وغفيىره ويكون مافى الماضى كالنزل لما ياظهلرخفى
القوم ششربا االزاداد واعطشا وذلك لا“نه لانهاية للسير الى الله فىالدنيا والاآخرة ( وفى
الملتوى  6هركه جز ماهى زابس سيرشد ٠ هركه بى روزيست روزشد,رشده وفيهاشارة
الى ان بعض الناس لازديبله مانلعشق والذوق والتحلى وبومه بنقغى بالهموم وتطول
خسرنه ولذلك كان نومالقيامة حمسين الف سنة قال اابلنفارض فآىخر القصيدة امرية
على نفسه فلبيك من ضاع عمره ٠ وليسله منها نصيب ولاسهم ( وقالالصائب ) ازينجه
5

 70-00وطن دارم 11

واب مكدراد ٠ ومنالناس من

ع 000

له نصدتٍ من هذا الامص لكن لاعلى وجه الكمال وهنهم منلم يحصل له الرى اصلاوهو

حال الكمل ( حك ) ان يحي بن معاذ الرازى رضىالله عنهكتباالبىيزيدالبسطائى
عله الما كدت كاذه لرفرية أن كانس اكت فكت راللة وين

© _شريت الت.كاسابعدكاس.. © " .ماالغدشسراب ولا رويت© .
| اشار الى ان حصول الرى اما لهاوصعفاء واماالاقوياء فانهم شَولون هل منمزيد ولوشرنوا

سبعة انحر جعلنا الله و اياك عكذا من فضله #ؤومن#د استفهام والمعنى بالفارسية وكيست
غنوا حسن 02 5

يرقولاه ازذحهت سحن  #3من دعا الىالله  3اى ال
دوه
حى ب

وطاعته

وو حمل الحاهه فيا ببنه و بينريه#ؤوقال انىمنالمسلمينه استهاحابانهمنهماواتخاذاللاسلاء
>
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دينا وحلة اذلا شل طاعة بغير دين الاسلام منقولهم هذا قول فلان اى مذهه لاانهتكلم |
ذلك وفيه رد على «ن شول انا مسرل ان شاالءله فتاعناهللى قال مطلقا عبر مقيد بشرط ان

شاء الله وقال علماء الكلام ان قاله للشك فهو كفر لامحالة وان كان للتأدب معاللهواحالة
الامور الى مشيثةالل اوللشك فىالعاقبة والمال لافى الا ن والحال سويرك بذكراللهاوالترى
من تزكة انفسه والاجاب محاله خائز لكن الاولى ركه لماانةبوهم الشك وحكم الآابة
عام لكل من حهم

مافها من الأصال الحتداة الق جىالدعوة

والعمل والقول وان ات

قُ ا

رسو لالله كلى اللهتعالى عله وسلٍ اوفى احاءه رضىالله عم او فىالمؤذنن فامهم يدعون

النائق :الى الصلاة :فانم تقاللسورةا بكمالها_مكة بلاخلاف والاذان انما “سرع بالمدينةقلت
سيت

(روح البيان  /ا١  -ثامن©6

ىج

ع

الجزء رابع والعشرون

<2ة ١+ 2ه»>

ابن كاريستكه هسكن بسرنيايد ومباداكه بسراب ٠د امنيريمبيشه وكارم ايننت * ازام
وقرار وتمكسارم اندت ٠ روزم انست وروز كارم اشست ٠ جويندةُ صيدم وشكارم

بينست  ٠قال البقلى قدس سيره بت ممن استقام معالله مفشىاهدته وادراك جالهكيف
يطيق الملائكة" ان بيشمروه اين الملك والفلك بينالميب والمحب وليس  وبواشءارة الحق |
بشارة فان بشارة الحق سمعوها قبل بشارة الملائكة شَولهِ الاان اولياءالله لاخوف علمم

ولام بحزنون ليس لهم خوف القطيعة ولاحزن الحجاب وهم فمىشاهدة الجبار وقول
الملائكة ههنا معهم تششريف لهم لانهم بحتاجونالى تخاطبة القومواهحمباؤنا فنسبالمعرفة |
وخدامنا من حيت الحةيقة الاترى كنف سحدوالا يناملحن اولياوً؟فىالحياة الدنياد ام

صيهلخياركحكم
وماف
من بشاراتهم فىالدنيا اى اعواتكم فىامورك .نلهمكم الحق ونرشدك الى
بدل ماكانت الشياطين تفعل بالكفرة ولعل ذلك عبارة عخماطر سال المؤمنين المستمرين

على الطاعات من ان ذلك بتوفيق الله وتأسِده لهم بواسطة الملائكة قال جعفر رضىالله عنه
امنلاخظ ف|عىماله:التوات لاغ إضوكاتت الللافكةزلاناءديومن بعبلها ع 0مقاعدي تسل
|فهو وليدلاءنه شَولالله ولىالذين امنوا هه وفىالاً خرة #ه تمدبالشفاعة ونتلقاك بالكرامة
ظن بقع بينالكفرة وقرنائمممابشع ءنالتعادى والتخاصم وافلتىاويلات النجمية يشير الى
حي
ام
ولحم
عية ا
للا
ل فو
ةواص
ولايةالرحمةللعوام وولايةالنصرة لاخواص وولاية الحةلا خص الخ

ولاية النصرة للخواص
ٌ| فالحاة الدنيا «وفقهم قلاامة الشريعة و فىالا خرة جازم بالحنة بو

| فىالحاة الدنيا يساطهم على اعدى عدوم ودو نفسمم الامارة بالسوء لبحعلوها مركاة ٠ن
 ١اخلاقها الذه..مة واوصافها الدنيئة وفيالا خرة مجذية ازججىالىريك وبولاية الحة لأاخص

االخواص فالىحياة الدنيا بفتح عامهم ابواب المشاهدات والمكاشفات وفىالا خرة يجعلهم من
| الهقلربات والمعاسنات ودن ولايةالّتعالى عفوالزلل فان الزلل لابزاحمالازل © ايبزويد
| بسطاءى قدس سيره در راهى ميرفت او از حمى يكوش رى,زسد واس تك ان :خال باز

دشكيلاء افتامةرو حلق ستظاره|اينتادة”ناكاء بمافوراق
دايد فا رسدكه كودكيرا ديد :
ك|ودك اكزوشة دوه وحم وا مداون كلل افكني بوان ياودل يكزاين ركرفبتيروفت
ابو زد حون انحديد وقكن جتوشق كفت زلفرة ررد استادمومكثيت فننقي غادد
لال الحافظ 6د سوش دامن عقوى بذلت ممنست ٠
مسوط والذف ,عمنثلك يحخطوط ق
كات زوعلا شمرتا ,يبن قدر تراد #زولكم  لالغيرة

من الاعداء َه فا  3اى فى

رة ##هاتشتهئ انفسكيم  4من فنون اللذانذ 69ولك فها ماندعون  6مالتمنون
اخلآ
ْ وبالفارسب.ة هرحه شما ارزو خواهد .٠افتعال من الدعاء ممعنى الطلب وهو اتم من الاول

اذ لايلزم اينكون كل مطلوب مشتهئ كالفضائل العلمية وكانالاولايم ايضا منوجه

|يسن الج الدضا ريضنلا بزيييرها فقييه بيضوسر تصقر لوقام لياح الماتعادد
' وعدم الاكتفاء بعطف ماتدعون على ماتشمّى بان مول وما بدعون للاشاع افلىبشارة.

(والايدان)
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 2متمد

يماح وهم المؤمئون مخلاافلمنافقين والكافريفناتهم |
شعال
اا ف
لامو
عالم الارواح ثم ااستق
اقروا  7-5على ذلك فاستقامة العوافمىالظاهى بالاواص والنواهىوفىالناطن بالا مان

 21الظاه بالتحر يدعنالدنيا وترك ذيتها وشهواما وفىالاطن ١

ا

ا

بالتفريد عن نعيم الحنان شوقا اللقىَاء الر 73وطلى:العرفان واستقامة الاخض فىالظاهى |
لعة علىوفق المبايعةبتسام!!لنفس والمال وفىالماطنبالتوحندفى-١ملاكالناسومة
اق
تقو
ليةم ح
اعا
بر

فىاللاهونية لستقم بالله معالله 0

الانانية باقنا"]لجويةة باواؤر هن الطكررة كنا

ك 0د م
جنبنه
عن عطانهسقانهومن مقتضى جودهيدوام فنانه فىوجوده  0كك عام  ,الملا
تعالى عدوهم في يعرض لهممن الا مورالد شةوالدسوية موعدم ويدفععممم لوف |

والحزن بطريق الالهام كاأنالكفرة يمدهم ماقض لبم منقرناء السوء بتزيين القباكم وكذ
رةه عندالموت بالبشرى وفالقير وعندالعث اذا قاموامن قنورهم ©ان6ه مفسرة معنى
التفارلة
اى اومخفقه من الثقبلة والاصل بانه والباء ضميرالشان اىيشزلون ماتسين

وهى «ولانخافوا يهماتقدمون عليه منامرالاً آخرة فلائرون مكروها فان الخوفى تبماحق
وتحزانوا يدعلى ماخلفام مانهل وولد فانه تعالى خلفكموعم حرو
لتوقع المكرلة ويلا
يعطكمفىاللنته اكز منذلك واحسن ولجمع ينك وبين اهاليكم واولادم؟ المسلمين

افلمىنه فان الزن ثم .يلح من فوات  5ستولضار كدت النجمية احُوف
كروه اؤفواث حوب والملائكة بيشرونم بان

اتمايكون فىالمستقل ا

كل مطلوب لهم لسيبكو وكل محذور لهم اكاك واعلد زيلة .كروانه/الووت والذى

 0الازلة فلاحزونة فىعيثه بل منيكون قامابا
هوراض #ميع مالدرى مسا!
يعني
وهاتمافىالله داثمامعالله لابدركه الخوف والحزنوالملائكة يشمروهم
على فوات العناية مد

اى:سرواوبالفارسة شاد شويد فانالابشارشادشدن |

وي

هلمتوعدون ف#ىهالدنيا على لمعه الاشزة عذالمن بشارمم فىاحدالمواطن
2فبالخةالتى ك ء
بلغنا اذا انشقت الارض بومالقامة ينظر المؤمن الى حافظه انم على

الثلاثة وعن ا

علان اراس اندرا لدعو د#رؤانك؛ عترم الثوه امورالب ترق
وأف اقرزلان ل انلخاسا توا
مثلها فلاتمهونك فاما براد مها غيرك وفىالتأويلات اللحبة و ايشمروا ممنة الوصلة فانالوعد
اعداللهللعوام هن جميعالثواب لالخواص
صارنقدا ما بتالوعدوالوعيد وماهو الاعدفىالقد ف و

)نت فسعت احافعالت
لدم واس ماوق الالاك ع ج
تقحرمكن»الماااله
ذوق و حضور

.٠ وهال

لاحافوا

من

عل

الولاية ولا حرنوا على مااسلقم من

الجناية وابشروا محسن العناية فىالبداية لانخافوا فطالماكتم منالخائفين ولا تحزنوا فقد
كم من العارفين وابشروا بالحنة فانم اجر العاملين  9فردا سن ده شر امع

هيا الكل
0

سخ

ذو لكفدد عاز وروزه

كل )يميه يف
رنوبكزرد

ازشناخت

حج

وجهاد روا شد كر سايان رساد وماسوخ

شود اما عمد

اكا هكتنسخويدديتودلدجونكارفساروي مراوزئكه
عاتكو ن

|

8و أل واه

|

حق سبحانه

ونعالى ربو

عالمى ادق

شوهككا بش
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مسسم سمه وس دس سه هجتي

استوى الرحمن .على عرش القلب فكان دوران العبدمع اللهفى كل حال فلاجدالا الحضور

والشكون نسأل الله ذلك الفوز العظم ##انالذين قالوارسناالله “د اعترافا بردويته واقرارا

ممه
0سم
ا

بوحدايته فربناالله من باب صديق زيدضيدالحصر ِل تماستقاموا  64اى نبتوا علىالاقرار

هَولهم رناالله ومقتضيانه بانلاتزل قدمهم عن طريق العودية قلبا وقالباولا شخطاه وفيه
يندرج كل العادات والاعتقادات بصفة الدوامالىوقتالوفاةف لملتراخى فىالزمان اوفىالرية

فانالاستقامة لهاالشان كلهيعنىانالمنتهى اولهاستقامة لكونه مقصودا اعلى حالا مناابداً
وهو الاقرار واستقامة الانسان لزوهه للمنهج المستقيم وماروى اعلنخلفاء الراشدين رضى

| الله عنهم فىمعناها من الثبات عنى الابمان كماروى عن عمر رضىالله عنه و من اخلاص

العمل كواروى عن عمان زضوالله عنه ومن اداء الفرائض م رؤى ,عن على رضوالله عنه

فانرا بهي +السون :ابنبد رلواهدل اللهعلىكفت الم روزك ابناليكأغن

وحااطط

رسوق عد )شاد شد وارغافع تكنت امد “وارث الكعية »٠ وذلك لانالهود واالصارى

+تستقم على دينهم حتى قلواعزير ابزالله والمسبح ابنالله ونحوذلك وكفروا شوة رسول
الله عليهالسلام ومن الاستقامة انلابرى المرء النفع والضر الامن الله ولا برجو من احد

دون الله ولاخاف احدا غيره وعن سفيان بن عبدالله الثقؤ رضىالله عنه قلت يارسول الله

اخبرنى بأعر أعتصمبهقال قلربىالله ثماستقم قال قلت مااخوف ماخاف على فأخذرسول
وان الحسن اذاتلاهذه الآابهقال اللهم انت ربنا فارزقنا.
الله بلسان فسه وقال هذا ك

الاستقامة لا صاحب كشف الاسرار  6فرمودءكه رمنا الله عبارت ازتوحيد اقرارستكه

عائّد مؤمنان راست ثماستقاموا اشارت بتوحيد معرفت كدعارفان وصدقان راست 'توحيد
اقرار انست 5الله رايكتا 2

ييك
سان
يه و
ععتان
ديةا
االمك
وتوحكد مقلعت الات كازر

بوحدت او بناكردى بان در ءام وحدت جهت ببست ٠ فى جهت  ىكتجداينجا

فى صفت ٠ فى شكرى بيان ى معرفت ٠ الشى ازسروحدت برفروخت ٠ غيرواحد هرجه
اوجد
بيش امد بسوخت "٠ ابويزيد بسطائئ قدسسره وقى“ترمقام عل اينتاده ,نود ت

اقرا نتحان :مندادا مطزلدى كتءاى] بع الخذابر؛ شناسو كفك بر كنام ,تنوداكنق
لاقةم خدابراانشناسد باندايد وف دبكر غريق حر بود

معر فت بود وحريق نار

حت اورا كفتند خدايرا شناسئ كفت من كهباشمكه اوراشنائم  ودركل غلم خود كسى

باشدكه اوراشناسد ٠ در عشق نومن كمكه درمنزل من ٠ ازوصلرخت كلى دمد بر .كل
من ٠ بيرطريقت كفت حبت باحق دوخرفست اجابت واستقامت اجابت عهدست استقامت:
وفا احابت شريعت است واستقامت حققت درك شريعت هزارسال بساعتى درنوان يافت

ةلق
وذؤلة تبنت اطق موكاذاساق لرتددواق؟ افك وبأو اولىأورلاتلقجنية 1ش
نوم المثاق لما خوطبوا قوله ألست بربكم قالوابلى اى رينالله وهم الذريات المستخرجة

من ظهر ادم عليهالسلام اقروا بربويته ثم استقاموا على اقرارهم بالربوبية 'نابتين على

اقدام'التوددية ما الحرجُواء إلى "الم الضورة 'ولهذا كذر“ بلفظلاأنه بللتزاتىفأقرواءافى
(ا)

هت خ+هة؟ 2
خيره

قوله عولهمفعهادار الخاد»د اع
52

سؤورة حم السحدة

١

منها دار اقامتهم لااجتال لهم منها راضم

للتجريد لاللظرفة وهنوان يتزع من امرذى صفةامس اخرمثله مالغة لكماله فكناشال
فبيضة عشمرون منا من حديد وقبل هى على مم ها اى للظرفة والمراد أن لهم فىالنار |
ال
المشتملة علىالدر كات دار مخصوصة هم فا خالدون #جزاء با كانوا بيأانا مجحدون6ة
ية .يححدون وقدمت
ناء
ثقةاجز
لتعل
اى م
واول
منصوب بفعل مقدر أى مجزون جزاء والباء ال
بىب
س ا
يوادل
غليه لمراعاة الف

د

ماكانوا جحدون بايأسنالقإوولتونانا

للا يارنا
تك ع
وهدا
لكونه سباللغو #إوقال الذينكفروآ عب تع ودرنبية فلككطن زال
اللذن اضلانا منالحن والانس6ة اى اارلاشيطانين اللذين لانا على الضلال بالتسويا
والؤين من توعى الحن الاين لان الشيطان بين جتى .وانسى بدليل كوله شياطين

نة
لهْمن
اول
الاتبىب الجن وق

والناس وهال احدها قال ن آم صرالققتّل بغيراا حق

والفعزمق لطن ابلفاقا شرباللكعر وللثيزك فكون جوج اقلاا سنالا  7ر والمعصة كافى
د
هو
شعانى
ين الم
عي

5

لهذا القول الحديث المرفوع شامن /مح شَبَلَظلما| لاركان عن ابن ادم

7

لكل زمن كمهلالابيبههاول .هن سنالقتل اخرجه الترمدى ويروى أن قاسِل شدت ساقاه

لصف فحىظيرة بار
ظىيرة ثلج وافى
 1فىالشتاءح ف

سد بكهناوريمعالتميع حَيْث

#إتجعلهما نحت اقدامنايه اى ندسهما انتقاما منا ل©كونا من الاسفلين» :اى ذلا
ااسلفلنمانر تشفيا منهما نذلك للكونا منالاسفلين مكاناواغد
اجعلهمافىالدرك ال
ومهانة وت
يعدَابا.مناروفالاية اشازة ,الى أن؛ النفوسن”اذافندت بعن) اوضافها ينار اتوان التتجن ,ؤذاقت
حلاوة القرب تلتمس هن ربا اطلاعها على بايا الاوصاف الشيطابية والحوابية التوجبات
النفوس :علا لعكنها منها فتجعلها نحت اقدام مما بافنائها فتعلوها الى مقامات القرب
ليكوانا.من الاسفلين وتكون من.الاعلون .وهذ! انما يكون فالترق منمقام الى مقام |
اذشَية المقام الادتى لاتزول الابالترق الى المقام الاعلى .وهكذا الى ناية المقامات فعلىالعبد |
للفعتيرحي بلعموادتتيي يفادانيسلامع بقائهافانه اذاخرج نما بالف!ناء خلص
من ازع والاوقع فيهكاوقع الكفرة 5
الاخلاء

مخ

اه علىأن
للع نوم القيامة وفالا إبة ش

فالخايل للمؤمن فىالدارن

شديدا حى ا
خجززعءعلايه

لدم

الاالله كان

رحلله

حيب

فتوفى

ايلدمسطاى وقلاترسمتررءفاك
 10ين

اله وهومقيد فىدارالمرذخى فقالله ابويزيد ياهذا غاطت فالا سّداء حيث احيتالحىالذى
موت

وهلا احجيت,ااط ى

صار من حلة ا

دكا لاعوت

قافاق اردنت من جنوبه واقل

وى ) حون

بعلت وارهدى

عيادة اللهحق

١ى .رهن 00

رالكدار

وميخور اتكبين ٠ مخت دل معمور شد باك ازهوا ٠ بروى الرحمن علاىلعرش استوى ٠
حكم بردل بعدازين بى وإبطديه يعو كن حون نافت تدك اين رابطى هر يشير الى.أندلايد

رمنناضةالنفس ,الى أن يتخلص مانلعلة شادامت .العاة ا بالل فاذا ذهبت فقد حكم /
عاغم القلب ولس كانه اللا اهاء الخلاوى واطعام اللذا  55بل لوى طهر لسر ويا

|

الجزء رابع والعشرون

+١٠٠ تهه

داشتد كفتند دز حرازت حال داد:جكر راتبريدى بده كفهتنكام اينسبت كه ابن |
دشّمن اصلى را وابن تقس تاكن را شربى سازم سايدكه حون فوت بابد دمار از من بر

انغ لبه»افرقاافتك او تجرؤوءةالعة الاو تق لوكا ينظ اكيت مذكرن,نا اق
وصمدى
مراء
فرعون او ٠يكاهم او همىرفعت ابجو »٠اتكداو شاد فرعوتى كند ٠
وصد هارون زند ٠ واذاكانت النفس هذه الشقاوة والخسارة فلابد مناصلاحها وتزكتها
ثلامحق عليها القول وندخل النار مع الداخلين واصل الخسارة افساد الاستعداد الفطرى

فكسااد بعض الاأسباب البيضة فانها اذا فسدت ينتفع مما نسالالله سبحانه وتعالى انبجعلنا
حران لامنالخاسرين وانيكون عونالنا عاللىنفس وابلس وسائر الشياطين هإؤوقال
مننال

الذين كفرواكة رمؤنساءالمش كين لاأعقاجم و اشقنائهم اوقالبعضهم لعض «الاتسمعواي»ه
و

هلو
يله

لهذا القرآن»ه لسماعه بي والغوافيه كه اللغو منالكلام مالايعتديه

وهوالذى لاعن روية وفكر فجرى محرى اللغاء وهو صوت العصافيرونحوها من الطيور
انىتوا فيه باللاطلى مانكلام الذى لاطائل نحته و عارضوه بالخرافات وهى الهذيان

والاحاديثالتىلا اصل لبهامثلقصةرسم واسقنديار وبانشاءالارجاز والاشعار وبالتصديةوالمكاء
الىتصفيق والصفير وارفعوا اصواتكم بها لتشوشوا على القارى” فيحتلط عليه ماشراه
#إلعلكم تغلبون» :تاغىلبونه على قاءرنه فيترك القراءة ولاجمكن السامع ايضا من سماعه
ارادوا بذلك التامبسى والتشوش الاذية وايضا خافوا من انه لوسمعه الناسلا منوابهوكان

ذلك غالنا شان انى' جهل واحابه وففه اشازةالى انمن سآن النفوس المتمردة انشاءاللغو

والباطل وحديث النفس عالدىوام اشتغالا للقلوب بها عن اسماع الالهامات الربانية لعلها

دخهير
حالل
لسوى
اهعما
لسل
يوث
ف علها توعللم ان امسنتغرق فىسماع اسرارالغيبفلي

النفى فه اثر :ا فلنذقن الذين كفرواية فاوىالله لنذسّن هؤلاء القائلين واللاغين او
رلو
يا
كدل
ركاجميعالكفرة وهم داخلون فهم دخولااوليا للإعذابا شديداته لابقادر قد
دقدر
ق ال
لكر
اايز
لل
الوصف وهذا نديد شديد لان لفظ الذوق ام

داونلهلتاججل
ربة

واذاكان ذلك الذوق وهو قدر قللى عذابا شديدا فقس عله مابعده وذه اشارة الىانالله

تعالى اذا تحلى للقلوب احترقت النفوس بالقناء عناوصافها وهو عذاهافكانت كاأهل الحزية
والخراح فىارض الاسلام فكما كان اهلى الايمان فسلىامة من اذاهم فكذا القلوب مع
معالا.يمان والتسليم #إوانجزينهم اسوا الذىكانوإعملون»
النفوس اذ 2
اى جزاء سيئات اعمالهم التى هى فى انفسها اسوا فاذاكانت اتمالهم اسوا كان جازوها

كذلك فالاسواً قصدبهالزيادة المطلقة واتما اضيف الى ماعملوا للبيان والتخصيص وعن ابن
عباس رخى الله عنهما عذايا غديدا بوم بدر واسوأ الذىكانوايعماون فى االخأره
لإذلك :/المذكور من الحزاء هوو مبتدأ خبره قوله ##إجزاء اعداء اللهيّه اى جزاء
معدلاعدائه إالنار) :عطفى بيان لاز اء اوذلك خبرمبتدا محذوف اى الامرذلك على
أنه عبارة عن مضمون الملة لاعن الحزاء ومابعده حملة مستقلة سنية لما قلها اوالنار متداً
جح

تس

7751552

حبرم

|

3
0-1
-

2 ٠٠١ه

سورة .حم السجدة

ومنهفاهممنو:االلمايستغتاب انيطلب :املنانسان ان بذ.كر عته فعتب .والمتبالشدة |
وضنالهم» التقيض
والاص الكريه والغلظة التى مجدها الانسان فى نفسه على غيره قي

قدير كردن وسبب ساختن ٠ اى قدرنا وقرنا لتكفرة فىالدنيا لقنا جع قرين اى
اخدانا من شياطين الانس والمن واصدقاء يستولون عليهم استبلاء القيض على البيض
و هوالقشرالاعلى وفه ححة علىالقدرية فان هذا علىالتخلية ينهم وبين التوفق لاجله |

صاروا قرناء همروهم لاشولون مموجب الااية #نإوفازلهم#د اىقرناؤعم جؤمابين! بديهمه

من امورالدنيا واتياع الشهوات #إوماخلفهم» :من امورالاً خرةحيث اروهم أن لابعث
والامتحئات ولامكروه قط جعل االمدنيابين ابديهم كاقال قدمت المائدة بايينديهم
مكاتت تأنيهم بعدهدذا جعلت خلفهم كاغَال لمن حى” بعدااش<شس انه خلفه
والإأتدو د
وهذا هوالذى نقتضه مالاحظة التريب الوجودى وقل مابين اينف إل خرة د باقدامهم

وهم متوجهون الا وما خافهم الدنيا لا'نهم يتركونها خلفهم وفى عيانس البان زينت
النفس الشبوات والشباطين التسويف والامهال وهذا مابين ابديهم وماخلفهم قالالْنيد

لاتألنت النفس الحق 'ابدا وقلل ابن عطاءالنفس قرين الشطان والفه ومتبعه فما يشيراله
تقاف اتلعدى يكالبة الم لإجالت الحق ولاشبعه قال الله تعالى .وقيضنالهم قرناء فزسنوالهم
مابين ابديهم من طول الامل وما خلفهم من نسيانالذنوب ٠ دسرر ابن غافلان طول

ال دانىكهجست :اشيان كردست مارى دركيو ترخانة لإوحقعليهم القول6ه اى بيت
وشرر لينكله البنانٍولحقيق موحجبها ومصداقها وهى كوله لا ملان جهم منك ومن

تبعك هنهم اجمعين ونحوه فإفىانم حال مالنضمير المحرور اى كاننين فىجلةام وقيل
تدوود
بفعىمنى مع وهذاما ترى صريم افنىالمراد باعداء الله"فماسيت المعهودون من عا

لاالكفار .املناولين والا خرزين م قبل #لإقدخات6ة صفة الام اى مضت #قإمبنلهم
كافر والعمط كان هؤلاء الكفار ا#نهماكانوا خاسرين»
مالنحن والانس» عللى

تعلل لاستحقاقهم العذاب والضمير:للاولن والآ خرين ٠ زنقد معرفت اروز مفلس
1ط الت احؤوا  1دشت “ويف كسك الاسرار اذا ازادالله بعبد خيرا قض

٠
:0

خبر يعينونه عاللىطاعة ويدعونه :الها واذا ارادالله بعبد سوأ قاوضخلدهان دوء محملونه ظ
على الخالفات وبدعوبه اليهاودن ذلك الشيطان فاه مسلط على الانسان بالوسوسة وشر

م

ان

|

ا

ذلكِ .النفس الامارة .بالوء تدعو الوم الى ماقية هلاكها وهلاك العيد وتشيد غدا عليه >
| دعته اليه واوحى الى داود علهال_لام عاد نفسك ياداود فقد عزهت على معاذائت .وليذا |

| قال عليهالسلام .رجمناءنالمهادالاصغر الى الهادالأكبرو افلخىبر منمقت نفسه ذفاتىاله '
اهنهالله من عذاب بوم القيامة قير ابو على دقاق را قدس سيره برسيدندكه خويشان را جه

|كو نفنى يكقفت جنان عى بنتمكه اكز إنحاء ساله عم مس١ بر طبق ندوكردهفت آمهان
| .در زمين حلالى نايد خواست.اى مرديدين تصفكه شنيدى نوقتنزع كوزهٌ أبيبشسوى

.العو عديالق ,والت,تمان منتاءل وطشةرفران) اق اكه اناه !كه الزؤن 32
ليلع اي ل
لقالا الآخر يسمع ان جهرنا ولايسمع ان اخفينافذكرت ذلكللنىعليه |
السلام فاانزللله تعالى وماكم تستترون ال فالحكم المحكى حينئذيكون خاصا يمنكان |

يعالمعنىالحقيق |

مادب
انمع
على ذلك الاعتقاد من الكفرة ولعل الانسب ان بر
حالظ
زنىى

قنور ارموا واو

جاو |

و

وي

العمل ألملك من
بنأن مالنبقيحبايع
ماحم ا
نلال
جي ا
عناف

الكفرة
فت

كذافى الارشاد يإوذلكم» الظن ايها الاعداء وهومبتداً خيرء قوله #وظكم الذى ظلنم
011111001

الكلنات والحزثيات لاأنه متجلباسماله وصفاه فىجميع |

الموجودات وهوخالق الاجمال وسائر الاععراض والجواهى والمطلععنىالبواطن والسرائر
ك 5على الظوامص م ر :بين العنوانين

يد لوو

ب

1

|

<احوله الى اهلككم وطرحكم فىالنار |
بالزب فيصيح ان يكون خبراله يوارديكمكه
 ْ/ناصح 4ائصرت بسيب ذلكالظن السوءالذئ ١علككم طمنالخاسرينه اززياتكاران| .

اذصار  005الدارين من القوة العاقلة وال
لاءض
شاءقسب
ااء النشأتين اكموانها |
ضهاية
قثال
منحي
تف
ندينا
ااءال
كالشق
سببا لشقاء الآاخرة فظاهى واماكونها سب
وات
هياع
لتهشوان
اقَا
ل« [لش رحد ]بن يلما كتدرابد سبحانه وص

فىحقهم |

وارتكابالمعاصى

وفىالتأوتلات النتحمية' من الخاشران الذين خسروا بذر ارواحهم فىارض اجسادهمبانلم
|أ| يصل اليه ماءالايمانوالعمل الصا متتل جو عاز و 1ناته الاتشنتاد لاكبا ]١ ١

| فهم لايعقلون وفى بحرااعلوم من الخاسرين اى الكاملين فالخسران حيث ظنثم بالل طن |
الو
تئرنحك
تكا
لبرال
ا 1ك
السوءقسوءا لظنبالله'من

قالالحسن رحمه الله ان قوماالهتهمالاماتى |

جى ران الدنناومالهم حسنة نقول اخدهم الاىحسن الظن يربى وكذب او |
سن العمل و تلا قولهتعالىو ذلكم ظكمف الاظينةاثنان ظن |
أظنحلا
أحسن ال
حكى وهو ماقارن حسن الاعتقاد 0

د

وهومالم غارن ذلك فلابدمن

1لسبى» درين دركاه سعىهيحكس ضايع مببككردده شدر انحه فرمان مبرى فرعن اتاد |

#فان يصبروايه فاىلار على العذاب وامسكوا عن الاستفاثة والجزاع ماهمافنهتظارا ||
للثرس :اق أ ا
نلصبر مفتاح الفراجج #فالار مثوى لهم اى عل  1واقامة ابدت لهم
حبث لاخلاص لهممنها فلا سفعهم صبرهم والالتفات الى الغببة للاشعار بباعدهم عحنيز ْ

| الخطاب و  0فغاية دركات النار #وانيستشوا» اى يسألوا العتى وهوالرجوع الى أ
نلمعتبينت#اىالجبينالىاللسحان صبرهم وجزعهم |
افر كوا ماهمفيهوام م ا
م دنهما لايؤدى الى الخلاص و نظيرء قوله  4سا 1علينا اجزعناام

| صبرنا مالنا منحص لقال ف'نىاالمصادر) الاعتاب حَسْنود كردن والاستمتابٍ ازكى |
 0اشتى خواسكن وفى القاموس العتى الرضى واستعته |
 2ا
اعطاءكاالععتبتىبه و طلباليهالضعدتىوفى المفردات اعتبته اذلت عنه عتبهمحواعكيته |

 +5 5جه

لق دعضقيرفت الباصرةهيمد وان

لوجع ان ١
إي .كعنلقي بالفعل

انسار

1

فانهعلياهلسلامكانيصسرا

ا

سورة حم السجدة

ان مكنا

تحاللىاذا ارادكان جميع البدن لسانا معان الانسان!الااشاروف بالحاة والطقكان جميعاجز انه |

:

اطمًا حكما كاكان حا

انهه

حفيقة ودلك

:

لأشافه

الىا أجى الناطق

بلل

وسمر الحاة والطق

مان

فىججميع ادجازلعالم فضلا عن اعضاء بنى ادم وقد ورد انكلشى' سمع صوت المؤذن من
طق لاعن عم تقل فلحدر العيد
رطب وياس شهدله بوم القيامة فهذهالشهادة من باب الننطق

عن شهادة الاعضاء وكذا المكان والزمان وعن علاء زتيناد قال لبس يميوأتى اهيانمالدنيا
د
بفى
شعمل
الا شكلم وشول يااءهاالاس الىبوم حديد وانا على ماي

والى لوغربت شسى |

مارجع اليكمابلوىءالقامة  #قااللصائب ي.غدبار قابلة مرجون تايان نيست ٠ دواسيه
مجو ن يان وضعل م سمعكم ولا ابصارك ولا
رفن ليلومار را درياب 8#دياكنتن

ضع النصب باسقاط  00أن غيد لان لدم
وهد
فله
ىان
ميش
جاود؟ ي قو
ىشاهدلموضعين زا
لةاافني
لابتعدى بنفسه اوفىموضع الجر على تقّدبرالمصاف اى محواف
لتاكدالنى وهذه  0لماسيقال للاعداء بومئذ من جهته تعالى بطريق التوسيخ والتقردع
تبقررالجواب اللود والمعنى وماكتتم تمدو زهالنفازعني ما تاكلمفواحش مخافة ان

تشهد عليكم جوارحكم بذلك لا0ت اجساما صامتة غير ناطقة ولميكن فى حسابكم ما
استقلكم م كنمتستترون مالنناس بالمرطان والحجب وظلءة الليل مخافة الاقتضاح عندهم
واء راسا فضلا عن شهادة الاعضاء وفيه نيه علىان المؤذن
بكلنىتم جاحدين باالبلعثجز

شْتى ان ححقق ان لاعر عله حال الا وعليه رقبب وانالله معه الماكان وفىالحديث افضل
ايمان.المرء" ان بعل انالله ,معه بحَث كان > يياارنست هنكاهس  +جاى ديكر ,جه خواهي
اى او باش ٠ يانو در زيريك كلم حو اوست ٠ بس برو اى حريف خود را باش ٠ فعلى |
العد أن حفط شه ونحاسها قل ان ,تحاست قال (المقل فعسءانسه من باثيرن المعصية تظهرا
اثارها على جوارحه ار ان سترهاولوكان عالماسفسه ستغفر فىالسرعندالله <ىّتفمحل

أثارها ولابرى وجود تلك الا بارصاجب كل نظرة قال ابو عمُان رحمهالله من ل+يذكر فى
رنتها
فكربذلاكشحي
رى' على الذنوب ومن ذ
وقت مساشزيه الذدوب شهادة جوارحهمجعتله
وح
ضنها
فه ع
وعان
را تلحقهالعصمة والتوفيق فمن
عند استنار؟ م انالله لايعع

الدنيا فالنوارلاالعار #ولكنظنتم يه

ما تعماون  3من القبائم امخفية فلا يظهرها ىالا حرة

على هدر وفوعها ذلك ارام علىمافعلم 0

ا

الفلاسفة انلزادقة فامم يعتقدون ا

د لازنا كانت
انالله لكون عالمالخرنات وفه ايدان بان شهادة الجوارح باعلا مهتعالى حائ ل

عالمة بها شيدت بهعند صدوره عنهم ككل الك و

رين ادالس ير ل

د ان عن ابن فسسدوت رضى الس عنة كت مك وسار الكسة فشحل إثلذثة

غز فيان اوفراى .أو فرشيان وسنى كثر اتح بطوني قليل فقه بطوم قبل

|

انتمادابعوالمشرون

للنتجة 0

3-8 "+4

اوشات تسايطلا عندخم للحاة نبانالك للقذاة كاعد الله ولول توا تيك

ْ سعدىالمفق بأن بتطقها لاعلى ان تكون تلك+الاعضاء .الانه ولا على ان تكون القدرة

عناطقة
والإرادة .الة فالانطاق وكفت:وه كازهة'لانطقواءه:ابلّ ,اعنككون الاعضاء ال

| بالحقيقة موصوفة بالقدرة والارادة وفنه تامل انتهى روى انه عل.هااسلام ضحك نوما حقى

ظ بدت نواجذه ثمقال الات ألؤنبضمحكت قلواهم ضحكت .يارسول الله قال حجبت من
حادلةالعيد ريه بوءالقيامة قال بقول يارب النس قد وعدتى ان لاتظلمنى قال فان لك ذلك
| قال فاتى لااقئل شاهدا الامن :نفسى وااللله تعالى اوليس كك بشىهيدا وبالملائكة الكرام
دا
هلى
ال ع
اتلحرها من الخام فلنشاق
! الكاسين فقؤل ا أ

ضسى قالفيخم على
من
الا ش

فه وسكام الاركان عا كان يعخل قال علها!لسسلام فقول لهن "عدا لكن وسحقا عنكنكفت

اجادل وهنته الزواية تنطق بان المراد بالود الجوارج وفهةاشازة:الى:ان اماد فى الا ابخزة
يكون حوانا ناطقا كاقالتءالى واالندار الآ خرة لهى الوان  89وقالوا لخلودهم 6

+اشيهودتم علينا© وصغةاجلمععقلاء ء فى تخطاب الحاود .وكذا.ى:قوله تعالى,؛قالوا
نلوخ

انطقنا ال لوقوعها فى موقع السؤال والجوابالختصين بالعقلاء ولعل مخصيص الود لا" نما
عرا ثىمنهم مخلاف غيرها اولان الشهادة منها اتجب وابعداذ ليس شانها الادراك مخلاف

السمع والبصر والمراد الادراك اللازم للشهادة وعو الايصار اوالاسماع اذالشهادة لتاكون.

الابالمعاينة او البماع والادراك اللمسى لامدخل له:افلىشهادة فيحصل التعحب والبعد وعن,
ابنعباسرضى الله عنهماالمراد بشهادة الحلود شبهادة الفروج لأنمالاتخلو عن الودوالله حى

لهدت علينا.قلوا مانشهديه
يكنى وهوالانسب تخضيص السؤالا فىقوله و قالوا لحلودهم ش

املنزبى اعظم جناية وقبحا واجلب للخزى .والعقوبةمايشهدبه السمع والابصار امْنايات
المكتية بتوسطها ١ قلوا ) ااىلود (( انطقنا الله الذى انطقكل ثى” 6 .ناطق واقدرنا
على باالنواقع فشهدنا عليكم عاعملتم .بواسطتنا املنقبائح وإماككتمقاها روؤنالا بهاشازة المح
انالارواح والاجسام متساوية قفدىرةالله تعالى ان.شاء جعل الاروابم بوصف الاجسام

| صمابكما عميا فهم لايعقلون وان شاءجعل الاجسام بوصف الارواح تنطق وتدجع وتبصر
ْوتعقل ( وهو خلفكم ,اولضرة )© وازعدم بوجود اورد ا والبه ترجعون © فان منقدر
ماحز يبانا لاابتيتّى
ظعل خلقكم
 1اولا.وغلق اعادتكم كد 7
امننطاقه وارارحكم وفىتفسيراطلالين هو اعداراحاد عناللهتعالى وليس من كلام لود

| ولعل صيغةالمضارع مع ان هذه الحاورة بعد.البعث والرجع لماازالمراد بالرجع لبس محرد
"التدوا كماد بالعة بل مايعمه ومايترتب عليه من العذابٍ الخالد المترقت عانلدتخاطب على

| تغليب المتوقع على الواقع على ان فيه مراعاة الفواصل © يقول الفقير قد نبت فاىلعكيلام
النله تغاللى قد بخلق كلا'من الحواس اجبلا اشاء مخصوصة كالسمع للاصوات والذوق |

للطعوم واك م للرؤائم كن ذلكالادراك تحض خاق اللهتعالىمنغي تراثيرالحواس فلامتنع 
اص

سس

حدم د

:

| انعاتسجوبامين فمقامالعلك تكنلاطايجا كنانواع الالفىالدنيا وال خرةوالا |
ظكان معدا(حى) أن ابايزيد السطائى قدس سرد خل انا قاصايه دماحفسمع

ْ ندا مءن الزواياالرابدعباابايزيد مالمتسلط عليك نارالدنيالم 5و الكلك اراي ٌْ
| اشمازة ؛الى أن المقبول هوالتدارك وفت الاختبار والايمان وقت التكلف والاخرج |
ب

|لامس منالد ولااشد الصحة عيب
ا

ا

وَعَقوال ع

ْ 511

| كةسودى بدارد فغان زبرحوب ٠ والكافر تتزل عليه ملائكة العذاب والمؤمن تصافحه

ال
ممع
|ملائكة قاالله تعالى اس
قسىول
اياامو
| حشيرتهءابلقويامة ا

ا

فالحق مااقول انه من تكبرعلى هكين

ا ومن 'نواضعلعالم رفعته فىالدنيا والآاخرة ومن رضى

كوا يتكثل ا
الماع1ت وانلم6ليناي افران بالسازية وات

ْ 3سافحته الملائكة فىالدنيا وال خرة جهرا اللهم وفقنا مار ضى  8ونوم حشر اعداءالله يه
 ١الحشر اخراج ال
مماع
قةرهن
هم وازعاجهم عانهلال
حىرب وغيرها ولاَال الافىالماعة |
ا وبومملصوب باذكر المقدر والمعنى واذكر يامد لقومك الي
امد كورونٌ
ْ منعادو مود لاالاعداء منالاولين والا خرين بمعنىانهم جمعون الى امإركككةقوله قل ان

| الاولين والا خرين لمجموعون الى ميقات ,مبعولموم لماسيانى من قوله تعالى فىا
ختملقد
ت

ماقنبل
لهمممن
ن والانس والتعير بالاعدا.للذموالايذان بعلة ماحيق بهممنفنون العذاب |
| « الىالنار © الى موقف الحساب اذهناك تتحققى الشهادة الآانية لابسد مامالؤال أ
 ١واوا وسوقهم الىالنار والتبير بعانلهنار .اماللايذان باعناهاقة حشسرهم وانهمعلى شرف أ
المس أ
ىمانل
وتث
لان
| دخولها وامالا'ن حساءم يكون على شفيرها وفالا ابة اشارةاالى
| الله ولمبحتنب عنو
ناهيه و إبتابع رسوله فهو عدوالله وان كان مَوّمنا بابللوه محقر
داابته
| ووالنىاظهه همنكان ومن بالله ورسله وعتثل اواصالله فى متالعة الرسول ومحششر الاولباه ٍ
الىالله وجنته كاحشر الاعداء الى نارالبعد وجحيمه « فهم بوزعون « هال وزعته عن |

 ١كذ كرشت كقفة الىعر "ولو ل اع التلوكمواد وهو كنابةكمنناة' امل انال |
وفبه اشارة افلىىانلوزع عقوبة لهم حاتذا ماجاؤها » غابةليحشر ولبوزعون اى

أ جتى اذا حضروا انار حمعا وبالفارسة تاوقىه ستاتند بتآشن » وماعتن يدة لتاكد اتصال ا
الشهادة بالحضور يمنى ان وقت محبلهم الاك ايكون وقت الشهادة علهم ش8هد |

ْ عليهم سمعهم  #الل لانم كانوا استعملوها فىمعاصىالل بغير اختارهم فشهدتالا ذان |
ْ باسمعت منشر وافردالسمع لكونه مصدرافىالاصل  8وابصارهم  #مان
را
حظرت
الىم |

ْوج«الودهم »

0

ععالامست محظورا والخحلد قثمرالدن وقلالمراد أ

ا بالحلود الخوارح والاعضاءعض٠وا
وول
ىك
كت ككلة زا بتكف دست راست نود
و مماكانوا يعملون »©فىالدنيا وشال مخر كل حارحة مصادر من افاعغيل صاحها لاان
ين منْها مار مجناياماالمعهودة فقط فالموصولعار ة عنجميع اغمالهم,السبئةوفنون >كفرهم

و|معاصهم وتلك الشهادة بان ا ١ا
الل
نهم
طاق اللسان اذلس نعلتهااعت من نطق

اشدمنغيرها فعنى الحديث لايكون |

لاحبة الطبع

| اماك كاملا حتى تؤثر رضاى على رضى نفسك وان كان فه هلا كك ونظيره قوله.تعالى
ْويؤثرون على انفسهم ولوكان هم خصاصة فهم مم احتياجهم اثراوا انفسهم عالنىفسهم

| وكذا الحب آثر رضى امحبوبعلى رضى نفسه معكونمحبتهلنفنهاشدمنمحتهله |

ادق
[وقلى ان ممود فى الابتداء آمنوا وص
دموا كوذنوا فاجراهم يحرى اخوائهم |
روان ث
أفى الاستئصال فتكون الهداية معنىالدلالة المقبدة قالاءن عطاء السوا لياس الهدايةظاهما

|وهم عوارى فبتحقق عليهم لباس الحقيقة فاستخوا العمى على الهدى فردوا الى الذىسبقى |

|لهم فالازل يعنى أن جباة القومكانت جبلة الضلالة فالوا الوماجلوا عليه منقبولالضلال |

|فانالسوابق تؤثر فالعواقب بدون العكس فلا عبرة بالهداية المتوسطة لاأنها عارضة (قال |
الحافظ ) حون حسن عاقنت نه ردئى قلا زاهد بدا" ٠ ان نه كهكار خود لعنايت ربق كك

يخفذاتهم صاعقةالعذاب الهون»ه الهون«صدر املنهوان والذلةشالهانهونا وهوانا ذل |
كافى القاموس وصمهه العذاب للمالغة اىاخذتهم داهة العذابٍ المهين كاأنه عينالهوان

| وبالفارسة صاعقهُ عذاب خوار

كننده يعنى صبحةٌ جبرا ميل ايشائرا كهرلادكهفالضاعقة

 ١فاهلكتهم واحرقتهم فكون مناضافةالنوع الى الجنسن تتقدير من اى من جسن القذاب| 

ان8نعواا يكسبون»| 
كهوا
| المهين الذى بلغ فافادة الهوان للمعذب الى حبث كان عين ال

ؤ من اختبار الضلالة والكفر والمعصية قلاالالكاشق ) يسبب انمه بودئدكسب كردتد| 

| ازتكذيب صالح و عقرناقة ٠ يقول الفقبر اماحكمة الابتلاء بالصرحة فلعدم اسماعهمالحق| 

|هن لسان صالح عليه السلام مع أن الاستحباب المذ كور صفة الباطن و بالصبحة ينشق

! المرارة ففتد الداخل والخارج واماباانار فلا حراقهم باطن :ولد الناقة بعقرامه فايتلوا
ْلاحراق الظلأهم ألا رى ان يعكوى ذم حديا نينبدى امهفاسلى شراق بوسف واحتراقه
با

على ماقاله العض

وانوا ماثة وعششرة عد
ونحنا الذن امنو| 6ه من حلك الصاعقة ك

طكواونوا نتقون» الشسرك اوعقر الناقة وفيه اشارة االلتىنحية معنذاب الثار وهىانواع
هنهم من مجاهممنغيرانرأوا النار عبروا القنطرة ولم يعلموا وقوم كالبرق الخاطف وهم

املرا كض وهم ايضا اكلاابر وقوم عبىالصراط يسقطون وتردهم الملائكة| 
الاعلام وكقو
خممذنء اكلعىييه ثمالىركتيه|
أنه
تارف
وعد وقوم بعدمادخلوا الن
عالىصراط فبعد ب
ثمالىحقويه فاذابلغت القلب قال الحقتعالى لانار لانحرقى قله فانهمحترق فى و قوم
ماخرلجنونارمبنعدما استحثوا وصاروا حمما الامتحاش سوخته شدن» واحمم جع حممة| 
نناارر ثمشول
لال
اهل
موش وف الحديث يدخل اهلالحنة الخنة وا
ااف
قك
لفحم
اال
بالهم و هو

الله تعالى أخرجوا منالنار منكان فقله مثقال حبة مخنردل منايمان فيخرجون مها| 

قذاوذوا فقونور الماة حون كاسا المه جاب" المين واغازت ال /ك آى"انا| 
بت النحاة من النار هوالاعان والتقوى وعما ,من متلفات”

القلث

فاذا هر ب السد من |
(مقام)

سورة ح|أمسجده
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ضعفاء فقد نصرهماللهلا”مهمنصروا

تت «عسع سس

--جبيوسرسو ا

جو

 7022تر7ت ١

اعفهون الفتعف
 0فجىانن الض

لفحىديث انكمننصرون .بضعفائكم اى الضعفاء الداعين لكم بالنصرة
فىجانت القوة او
ْ و قال خالدين برمك اهوا عت الضعفاء اى دعوالهم» شول الفقير اا عدبت عاد 8

صرصرلاناهغمتروا بطول قامانهم وعظم اجسادهم وزيادة قوتهم فظوا أنالسم اكذاان,
فىالقوة والثقل هذه المرمة فهوشت فىمكانه ويستمسك ولازيله عن مقرهثى” مالنبلاء
فبلطاللهعليهم الرع فكانت اجمقاقة لكزةق الروداء وكان عليه السلام مجنوعلى
كك عند هبوب الرياح وشول اللهم اجعلهارحمة ولاتجعلها عذابا اللهم اجعاهالنا رياحا /
كاد
الام
نإؤاان
اى رحمةولامجعلها رحا ا ركداب

ماولةد .افلخفزمان من الديع الطاددرد|

' فهو عذاب نحو فارسلنا عليهم ريحا صرصرا وارسلنا عليهم الرح الءقهم وانحاء فىالر حمة

ا|يضا محو وجرين عم ,دح طبية وكل ماحاه بلفظ امع علىالرياح فهورحمة لاعير عو 1ا
| علهالسلام اىعنده.و بالرياح وعند سماع الصوت لاد والصواعق ايضا اللهم لاهتلا ١

بغضك ولاتهلكنا يعذايك كل ذلك وفىالحد,لباثتسبوا الريم فاذا رأل

دون

| فقولوا اللهمانانسألك من خيرهده لني وبينرمانفيهامو ياخيررما:مراتيمر تينوعزذانيك

 5فىالصابيح ) ريع صر صر باد فس
مشمنرهذه الريح وشرما فيها وشرما اتمبره (
ازاذعامت«زرقلك.:ازوزقاز :اضظرات واكك عاننات٠ ]اكد:بيراعا :شو اذرءهد.دين .بارش

ميكند حق جون زمين إواما موده اى قبلة مود فهو غير منصرف للعامية والتأنيث
على
لااد
و هن نويه و صرفه جعله اسم رجل .واهو

للقملة ص فبهادهم  #الهداية هنا

عبارة اغلندلالة علىما«وصل الى المطلوب سواء ترتب عليها الاهتداء املا كافى قولهتعالى
وانك لتهدى الى صراط مستقم وشت عبارة ع نالدلالة المقيدة يكونها موصلة الى البغية ا

كاف قوله تعالى وال لايهدى القوم الكافرين والمعنى فدللتاهم على الحى بنصب الأآيات

التكونة وارسال الزسل وائزال الا.يات الشمرشة ورحمنا علهم بالكلة ##فاستحوا العمى
على الهدى#ه حقيقة الاستحباب ان بتحرى الانسان فىالشى” ان نحه واقتضى تعديته

يعلى معنى الانثار والاختازفى المفردات اخىتاروا الضلالة عهمنىالمصيرة وافتقادها
عل اليد هيزكفن عل الاعان ,ون اللتصحية عاللطاعة قالطاحي .الكيقسف,ق لفظط

شع ارقن ادر لانن تالمع هئ اللوثيلةزونان .لقدرة بالشب اخنليدامافان الحية
[للامتحات زما

قن امف جيىحدشره نسإدكت الانكو زالحبداختايزية وحن يمكلفو نزعحة رسورل اف |
ىليهوس ولاكليت يابلراتتتارى الابرى :الى .قله زعلسه السلام لحم ررضى
اصلللّتعا ع
امورعت لازن باص رورسمية:فقىول عتم وواريسوك ءاشع الخديده يزساتسوك" اللهوااتحب .إلى |
عق قرشيزالذقد فقا على الثلاء الاوزادعج فويحدء حت ٠ كون احى إلكيمن |
شك

فقال عبوالا ن والله انت

لحدءالفىى هن تفسى فقالالآ ن امن اعى صار اعايك

كاملا والحواب على مافى شرح المشارق لابن الملك أن المراد من هذه الجبةحبة الاختيار |

الجزءرايعوالمشيرون

<21١ 23 2ه

نصر اىمجمع و بقبض أىرنحا عاصفة تصرصرأى تصوت فىهبويم| تنالصزر لاوبالقارنيية |

بادصر صرياًوازمهيب» قبل انماالدنورمةابلالقبولاىالصبا التىتهب هنمطلع الشمس فكون

الدبورماتهب من مغرها والصرصرتكر برلناء الصر قال الراغب الصرالشد والصرةمايعقد
به الدراهم بالسرصبره"منالصرتذلك برجع الى الشدبافى البرودة منالتعقيد اذهى

سا افعاق لاا كتمتوشان ا شريق المتشا كلات وجمع الحتلفات إوفىايامتحسات 6#
جع نحسة مننحس نحسا نقض سعد سعدا كلاهما على وزن عم والتحسان زحل والمريم
ملناربعاء الى الاربعاء و ذلك سبع ليال و ثمانية
ودكطا لخر ناج شوال ايضا ا
اياميعنكىانت الريمن صيحة الاربعاء لعانسَن منعو اهزاغلتىزوك الارسام اتج وهو
لعل الشبر وشّال لها ايام الحسوم فنعا نفصلهانى سورةالحاقة وماعذب قوم الافى نوم

الارتعاءوقالالضحاك امك الله عنهم المطر ثلاث سنين ودامت الرياح عليهم منغيرمطر
و عن حابر بن عابدلله رضىالله عنه اذا اراد الله شوم خيرا ارسل عليهم المطر وحبس

ا

الرياح واذا اراد بقوم شرا حبس عنهم المطر وسلطعليهم كثرة الرياح دالت

| فيايام منحوسات مشئومات ليس فيهاشى' املنخير فنحوستها أناللهتعالى ادام تلك الرياج
| فيها على وتيرة وحالة واحدة بلافتورواهلك المقواملا كبز عمالمنحمون من أن دمن

ْالايام 0ذف حق ذله تار ذعياء سوا سعدلزلادم إزالاربدلاون وهاي الجا
| متساوية فى حد ذاتها ولاتمايز سنها الايحيتب عايز ماوقع فبها من الطاءات والمعاصى فوم

| اجمعة سعد بالنسبة الى المطبع نحس «النسبة الىالعاصى وان كان سعدا فى حدنفسهقال رجل
عانلداصمى .فسدالزمان فقال الاصممى
انالخديدين طول" انذتلافهما ؛ ٠٠ ” الابفشد :ان ولكن تفسد الناسى

وقال الشبخ صدرالدين المنوى قدس سيره الملاس اذا فصلت و خيطت فىوقت 0

اتصل ها خواص رده انتهى٠شول الفقيرلعله اراد عىروض الرداءة لها إسيب م نالاساب

كوم الاربعاء بما وقع فيه منالعذاب لاأن الله خلقة رديئا فلا منانى بكيلنامه وبينماسق
والظاهي أن  70خائى <١ أ لمان فللكان على شاوت 0
لاحق موند هم كهيارم

0

الموجودات م

ناه اضافة العذاب الىالخزى
#وعداب الخزى فىالحبوة الد

مقسنل :اضافة الموصوف الى ا

التوصيف بالمصدر للمالغة اىالعذاب الخزى

ْاى الذللالمهان عب انالذلل المهانفى!الحققَةاهلل العذاب لاالعذاب نفسه مزولعذابالا خرة#

| وهس ابنه عذاب ان سرىا ##واخزى #اى اذل وازيد خزيا منعذاب الدئنا وبالفارسية

على الاستاد الحازى لحصول الخزى بسده «ووهملادنصرون» :بدفع العذاب عنهم بوجه
املنوجوهلافىالدنيا ولافىالا خرة لامهمسلنصروا اللهودينه.واما المؤمنون فواناهنمكانوا

جه 4

>

الى فريس ول مخرج وكانوا منتظرين لخبره فلما

سورة حم السحدة

|حتس علهم لوا مائرى عتة الاقدصاء

اانك
لكاعن
احس
يعنى صالى ومائل دن حمد شد ٠ فانطلقوا اله وقالوا ياعشة ما

ناة
ارول
هشع
كهو
جتاهنى يشى” والله ما
فغضب ثمقالوالله لفقادكل

قد صات

ة
قلغ
علاب
ار و
صاسح
ول

عاذ وتمود امسكت فبه وناشدته بالرحم انيكف وقد علمتم از ,مدا اذا قالشيئا لميكذب

ازللبعكمذاب ٠ راى هانستكه انم درافرو كذاريد بادينخويش وتعرض
فخفت ان ين
ولأزديك عمس رد عبرنا لم ]ا نكجدان  5دبكك|واون علرن ويك

|وجهل كفت جنان مبداتمكه سحر او برتواثر
بابد ملك او ملك شهاست وعز او عزثهاست ب
ااكزيده وترا ازحال خود بكو ارنااث:

1

م النحعيه شما هرحه مخواصد

كيد * فكان من امهم الاصرار حنى قتلوا فىوقعة بدر وابىالله الا ان تم نوره ويظهر
دنه شاكان الاماارادالله دون ماارادوا © #فاماءاد  #لماكان التفصلى مسبا اعلناحمال

لكان )للحذرن تله الفا الكة قي اناد كرد وعاديان مق فاستكيروا فىالارض كه

در زمين احقاق دربلاد يمن اى تعظموا فها علىاهلها ب#غيرالحق ** اى بغيرالاستحقاق
وكنوا الى قوة نفوسهم  وقلوا  6#اغترارا بتلك القوة الموقوفة علىعظم
للتعظم ر
الاجسام «إمن6داستفهام افشد منا قوة  6وكان طول كل واحد متنهممانية عشير

ذراعا وبلغ من قوتمم أنالرجل كان تلع الصخرة منالمل و بجعلها حيث شاء وكانوا
يظنون انهم قدرون على دفعالعذاب بفضل قوتهم فخاتهم قواهم لما استمكن منهم بلواهم
وقد ردالله عليهم شوله م اولم بروا يه ؟أيكافمتب رون شان 2ك اود

لى

ونالل الذى خلقهم 6هو خلق
أغفلوا ولم إعلمو اعلما جديا شبيها بالمشاهدة و العان أ
الت
وكا
.ظمة
الاشياء كلها خصوصا الاجرام الع

والمال .و نحوها واتما اورد فى

حبزالصلة خلقهم دون خلق السموات و الارض لاد عائهم الشدهفى القوة يوهواشدمنهم

قوةيهاى؟ قداوة.لاآن قدزة الخالق ,لاد يوان اتكون :اشب“من قدرد الحلوق!اذقدزة الحاوق
مستفادة من قدرة الخالق و القوة عنارة عن شدة البنة و صلاسها المفادة للضعف ولا

2

طح التتسيق تتلن (اعتزالة المتطل الفمل عله ول«الوضت ]الى حوميدا اكتقاق

افعل ولا اشتراك ينه تعالى وبين الانسان فى هذه القوة لكونه منزها عنها اريدم|القدرة

حازالكوما مسببة عنالقوة معنى صلابة البنية يِلوكانوا  #وبودند وقوم عادكه ازروى
8ححدون :#المحود الاتكار معالعم اى سكرونها
تعصب هيوبأاساكه المزلة علىالرسل م

وهم يعرفون حقيقها كا مجحد المودع الوديعة و سكرها فهو عطف على فاستكبروا

وماشتهما اغتراض للرد عكلتهم الشنعاء والمعنى أنهم معوابين الاتشكبار وطلبالعلوقى

الارض وهوفسق و خروي عنالطاعة ترك الاحان الى الخلق و ببنالححود بالا يات
ن
اةو
هةذكفر
اهو كر رك اتعظمالحقفكاأنوا ف
الذممة لاحرم كال انه علموم العذان

من اصولهم اىبارد ولك

0

كال جيم الصفات

قال  2فارسلا علهم رمحا صرصرا  4لتفلعهم

كد ردها كاخراق الناربحرها منالصر وهواليردالذى

الجزءرابع بواالععترون

©

 3شفط

| وصاطالىتمودوالقالبو اى عثل.صاعقته كائنةفى:وقت عمالرسل التهم |
فك وخرفالمرادكون متعلقالظرف -الامنها لنالصاعقة قطعةنار تنزل املنسماءفتحرق |

فجئهةىوالزمان كالايكون صلفلةحثة لايكون لا منها  من بينابدهم وخملنفهم »نه |
ورق
متعلق مجاء-هم اى هن ميعجوانسهم واجتهدواهم من كل جهة هن جهات الارشاد ط

| التصبحة نارةبالرفق ونارةبالعنف وتارةبالتشويق واخرى بالترهيب فليس المراد الجهات 
الحسية والاماكنالمحبطة بهم او هن اجهةالزمانالماضى بالانذار عما جرى فيه عىالكفار |
| املونقائع ومنجهةازرمإنالستقبل بالتجذير,عما اعدلهم .فالا بخرة.وحجتمل انيكونعبازة |
| عنالكثرةك١قوله تعالى رباستها ووقهارعد! منكل رمكان فيراد بالرسل ماياعلمتقدمين 25
فى
سسيق
ل كا
ولان
| والمتأخرين او :يميم رسل الزسل ايضا والافالجانى رسو

الامنين ركه

| الاتسدوا الاالله  #اىبان لاتعيدوا انهاالقوم اى ي مأ ونهمبسادةالله وحدءفانهصدرية
| ناصبةللفعل وصلتبالنهى كتوصل بالامى فىمثلقوله انطهرا ( قالالكاشنى ) دارمديد و
اء ربنا م ظ
لسلوهمغ#
هفا بر
تيد مكر خدابرااسلتقلخوافيا
ستك
ربا
| دعوت كمرديئد

أ اى ارسالالرسل فانه لبس هنآ فىانصدرالمفعولمضمون جوابالشمرط كثيرهمنى ل8انزل |
م
هفى
مناشك
اتخا
ملائكة »ه اى لجل يدم ول
الائزالقل لا'زل مو ان عار سلمبه

فامناميملك  011مبطريق |

علىزع كمم فهورار ارات لقنا كافرؤن : 4

| قالفىبحرالعلومالفاء وقعت فىجوابٍ شرط محذوف تقديره ااذتتاميشرمثلنا منغير فضلكم |
علينا ولسنم علائكة فانالانوءن بككروكا جم م لاا

انيكون مادخلت عله فعلا لحواز ١

دخولها على املة الاسمية المركية منمبتداً وخبر وقال سسعدى المفتى اشارة الى نتبحة |

قباسهم الفاسد الاستثئاتى تقيض “اليه ( قال الكاشنى ) مشبركان ديرد صورت اهامانده |
از مشاهده معنى ايشان غافل بودبد .٠ حلد صورت

ينى اى صورت رست ٠ فى كهمعقّ ا

ديد از صورت برست ٠ ديد صورت برستى زا شد

|

نا سو  6أن 1

ال

|دوىان اباجهل ال فىملاءمكفريس فد اتش خلا اص مد عله ليان كار
| لنا رحلا عالما بالشعر والكهانة والسحر فكلمه ثم اانا سان من امه فقال عتمة 2
والله لمك 42د الم

كاه والحر وعلمت من ذلك علما وماحخق على فاناهفقال

| انتيامد خير ام هاشم انت خيرام عبدالمطلب انت خير ام عبدالله فمتشم الهتناوتضاننا |

نت تيد الرياسة عقدنا لك اللواء فكنت .رئينا وان كان ابلكناءة اى الماع ||
كنّ
فأ
بنككاالنمال سالك ماتستغنى |
والشهوة زوجناك عثيرنسوة تحتارهن مبنات قريش وا

اهال
نالل
به ورسولالله عليهالسلام ساكت فلما فرغ عتبة قال عليهاللام بسم
لر ح
رمحم حم
ود
ماد
تة ع
وعق
الى قوله مثل صا

سهلام
لفف
الى
هة ع
لكيعت
عمس
فا

ه
تشككش
درشنيدن كلام خداىعزوجل جنان مهوت ومد هو
ا لا

اكت ردهن 0

/

جاى سحن دروى عاند |

حق رحركه نيز خواىكه طاقم رسد و دررن ْ

سكردان وحيرانبويج فيس الىاهلمهمصا
ٍ | سخنس ر

00

وناشدء بالرحم ٠ يعنى عه أ

كم ل اسه جع

الاسلسلللللل

0

|

ج5

سورزة .حم السحداة

2 1١ه

يقلالاظفار فقال ك ازلا ظفارد نوماجمعة منالسنة وبلفىاليهننىالفقرفقاتياميرالمؤمنين |

وانت مىحاشلفقر فقالسد اد تنيعل"مع رنيقي دعن 2لا رقص راعطن هين راك |
نموعاةصيرا واحتها باتككعغتزق رماغ رهز لانهاسكاه و واناءلرنجا/قزدن رسالت:من عرته |١
كتب عله خطئة |
قطرة نوما معة قبلالرواحاوحى .الىملك الثمال اطوحيقة عبدى فتلا
ف نفك

الى مثلها اطي الاخرىقال بعض العارفين شمرف :الازمنة وفضلةها

الاحوال الواقعة ذها من حضور المحجبوب ومشاهديه قال عمر بنالفارض قدسسره

وعندى عيدى بكولمارىبه

٠ه

حمال محياها بعين قريرة

والليالىللةالقدر ازندنت
كو

ه

"م كل ايام اللا بجوعمة

ولبوم ا معة حراعن كىن ف
حك ان
سخا
يءان

وواحدك| يكيوا الصلاة علىفىالدلة |

الزهراء واليومالاغس فان صلاتكم تعرض على فادعو لكم واستغفر والمراد بالللة الزهراء |
لبلةاسمعة لتلالؤ اتوارها وبالوم الاغى  85امعة لساضه ونورانهته وفىالحديث كك
الل لقا

:لي

شا ترم

وا

حل

|

ل 05

خبرنى عن صلى على باسمه ولسبه 1عشيرته فأبته عندى فميىفة بيضاء ان  0بعد

يسبيب
ب
ب
ب
ب

مونى كعلمى فىحبانى ٠ بروز جمعه درود محمدعرنى  -زروى قدر زايام ديكر افزونست ٠ |
و واب درودباز قاس ,برونست ٠ اناللل
ر ٠
دست
زاختصاص كه او را تحضرت مؤي

الهار خزانتان ماوادعتهما ادناه وانهمايعملان فيك فاعمل فبما جعلنااللّه ٠وايا من| 0 1
للاوقات  #فان اعرضوا #ه متصل شوله قل ا الخ فان

ف

1

ا

0

 0لشن عن الا كان |

#فقل »يه لهم © انذرتكم #١

انىذرك واخوفكم وصنغةالماضى للدلالة على نحقق الانذار المنى عن تحقق المنذر عصناعقة د |
اى عذابا هائلا شديدالوقع كانصهاعقة ياعنناىلصاعقة افلىاصل 0
ىلمفردات
بلفشدة والهول ودف ا
حرق فاصاحة اسسرت هنا العداب الشديد ننسها له ا
الصاعق ةالصو تالشديد من اللو ثيكمونفيهانار فاقوطعذاباوموت وهىفذاتهاثى واحد أ
وهدهالاكة تأثرات هيا والفارسية صاعقه ازعذاب بيهوش سازندموهلاك 0 0
صاعقة عاد  3ماندعدذاب قومعاد كهباد صر صر بود  #2وود )7كد وعدا بوم عود ك6.

ل

٠ 5اى لمسق جر

كم
ةر عذاب!لذى نقزعبلىلمن

ذميفوالححود |
املساتفكلك
املمنعاندينالمتمردينالمعر ضينعناللهوطلبهوطلبرضاه فه
روى ومهموسى
اع
دادو
شدلككم طرقهم فتكونونكا مثالهمفى الهلاكقال مقات لكان ع
الماك وق
وقاروناى م والباس والدسعا  5وعسى وبحىاى خالة ٠ وتخصص ابزدهو قوم مجهت
وصم
الست كد رسف رجلةالشتاء ل

برمواضع ايندو 0

ودشته كار عداب مشاهده |

'.سكردهاند © اذجاءتمهمالرسل  4الظاهى انهمناطلاق امععالمىثتى فان الاي هودالمعاد
زروح الثبان حون

سم نا

-خ 3غ 45هم

الجزء الرايعرالغشرون

وبه يندفعماقالالسهيلى نسمية هذء الايام طارئة ولم كيراذللة منها فالقر آن الايوم
الجمعة والسبت والعرب اخذوا معان الاسماء مناهل الكتابٍ فالقوا عليها هذه الامماء
انباءا لهم فيلسيمها رسولالله عليه السلام بالاحد والاثنين الىغيرذلك الاحا كناللغة قوهه

لامبتدأ بتسميتها هكذلاام السهيلى » وفىالسبعيات ١كرمانهموسى بالسبت وعيسى بالاحد
وداود

بالآنن وسامان باأثلاناء ولعقوب

بالاربعاء وادم باخجيسن ومحمدا صلوات

ألله عليه

وعلىم بالجمعة وهذا يدل علىان اليود  +تاروا يوم الديت واتصارزى يومالاحد منعند

انفسهمفليتأمل الجمع » وقدسثل صبىالله عليه وس يعونمالسبت فقال (يوممكر وخديعة)
لانه الوم الذى اجتمعت فيه قرنيش فىدار الندوة للاستشارة فىاصه عليهالسلام .وسئل

عن بيوءالاخد فقال (يومغمس وعمارة) لانالله تعالى ابتدا فبه اخللدقنيا وعمارتها .وسئل
عن يومالاثنين فقال ( يوم سفر وتجارة) لان فبه سراشفعيب عليهالسلام فار ففرىنححارته
وسئّل كوم

الثلاباء فال

(.بوم دم الاق فه 0

حواء وقتل ابن أ اخاه وفه قثل

جرجيس وذكريا و يبي ولده وسحرة فرعون واسية بنت ماحم اصراة فرعون وبشّرة
(يه
نى اسراشيل ولهذا نهى النى عله السلام عنالحجامة يوم الثلاثاء اشدالنهى وقال ف
ساعة لايرقاً فايلهدام) وفيه نزل ابليس الارض وفيهخلقت جهئم وفيه سلط الله ملكالموت

على ادواح بنى آدم وفيه ابتلى ايوب عليه السلام وفى بعض الروايات ابتلى يوم الادبعاء
أ

« #وؤروضه

الاخبار قل كان الرسم فىزمن ابىحشفة ان بوم البطالة سوم الست فىالقراءة

لابقرأ فاىليوسمبت ثفمىزمن الخصاف كان مترددا بين الاثنين ويوءالثلاثاء  .وسثل عن

بومالاربعاء قال (سيوامنغحرق فبهفرعون وقومه واهلك عاد وثمود وقوم صاط) وخر
(ءالاربعاء لااخذ ولاعطاء) وورد فالآ ثاذالى عنقصض
| ادبعاء فىالشهر اثأم وجاء بو
ا الاطفار الوم الأربعاء وانه تورث

البرص وقد ”ردد قبه بعص الكلعاء فاتّى لعوذ بالله وى

حديث (لاسسدو جذام ولابرص الا يومالاربعاء) وكره بعضهم عبادة المراض فيه ويحمد فيه

الاستد.ام والدعاء «ستجاب فيه باعلدزوال قبل وقت العصر لانه عليه السلام استجيب له

الاستجابة يزار الآن ومفالاحدميثن(شى” يدى” بوءالابعاء الاوقدتم ) فينبنىالبداءة نحو
التدريس فه وكان صاحب الهداية «وقف انبتداء الامور عالاىربعاء ويروى هاذلاحديث
شنيخه
و شول كان هكذا شعل ابى ويرويه ع

ادبن عبد الرشد  .وسئل عن بوم مس

ء الوائح ) لانفيهدخل ابراهمعليه السلام على»ءلك مصر فكارمه وقضى
اوم
(ب
ض.
ققال
ف
|جته واعطاه هاجر وهو نوم الدخول عاللىسلطان اولفخديث ( مانحتجم ياومليس
حا
كم مات فىذلك المرض) .وسثل عن بومالجمعة فقال (يومتكاح وخطبة) ايضا نكي فيه ادم
حواء ويوسف زليخا وهوسى ,نت شعرب وسليان بلقس وصح اله عله السلام تكح فيه

:
ةد
ءل
و

خدمحة وعائشة راضلله عنهما * وعن ابن مسعود رضىاللهعنه (من فل اظغاره يومالمدمة
اخرج الله منه داء وادخل قنه شفاء )* وقال الاصيجى دخلت علىالرشيد يوم الجمعة وهو

دب

ره

يادكرده اذ بدائع فر١يئشتقد(ير العزايزلعلم ) ١فريدنوانداذه
درملك خود بقدرت هرجه خواهد كند دانا كههرجه سازد از روى حكمتاست ] أ

فاعلىهتذفاصيل لاادللالآةنفيىة الكريمة عالتىرتيب بين اماد الارض واعجادالسماءوانما أ
التزنيب بايلنتقدير والامجاد واما عل
لنق
لير
اىتقد
خكو

وماعطف عليه من الافعال الثلاثة

مععلاىنيها الظاهرة فكون خاقالارض ومافيها متقدما عاللىخملمقاء ومافيها وعليهاطباق

اكثر اهل التفسير ويؤيده قوله تعالى ( هوالذى خلق لكممافالارض جيعا اثسمتوىالى

السماء» * وقيل ان خلق جرم الارض مقدم عاللىخسلمقاوات لكن دحوها وخلق مافها
مؤخر لقوله تعالى و(الارض بع
ذدلك دحاها  6ثمهذاعلىتقدير كونكلةلثلمتراخى |

الزمانى واما علىتقديركونها للتراخى الرتى عطلرىيق الترقى املنادنى الىالاعلى يفضل أ
خلق السعاوات على خلقالارض ومافيها كاجنح اليه الاكثزرون فلادلالة فىالآية الكرعة أ

اعلتىرتيب كافىالوجهالاول * قال الشبيخ النيسابورى خلق المماء قبلخلق الارض ليع
فاعنله خلاف افعال الخلق لانه خلق اولا السقف ثم الاساس ورقعها على غيرعمد دلالة |

عقدلرىته .وكال صنعه وروى انه تعالى خلق جرم الارض يوم الاحد ويوم الاثنين

ودحاها وخلق مافيها يوم الثلاثاء ويوم الاربعاء وخلق السماوات ومائمين” يواميس ويوم

اجممعة وخلق آدم آفاىخرساعة منه وهىالساعة التى تقوم فيها القيامة وسمىالمعة لاجماع

الخلوقات وتكاملها ولمالممخلق الله فبىوم السبت شأ لمجم ينوا بانتراكل كن العمل ده
كا ففتىتحالرحمن » والظاهر:اله .ذ.تى إن يكون المراد به انه تعالىخلقالعالم فىمدة لوحصل
فيها فلك وشمس وقر لكان مبدأ تلك المدة اول يوم الاحد وآخرها آخر بوم الجمة
كافىحواشى ابن الشبخ وبه يندفع ماقال سعدى المفتىفيه اشكال لايح فانهلابتعين اليوم
اسم
ْ قبل خلقالسماوات والشمس فضلاعنتعينه وتسميته با
ميس والمعة * وقال ابنعطية
ثعيرة
لق فها ادم قدتقدمتها ايام كوج
ختى
والفلاهر منالقصص فىطنة ادم ان امعة ال
وان هذه الايام التىخلقاللهفهها الحاوقات هىاول الايام لانه بابجادالارض والسماء والشمس |

وجد اليوم وفى الحديث فىخالق يوم المعة ( انهالوم الذى فرض عاللىهود والتصارى
فاضلته وهداك الله تعالى له) اى اموا بتعظيمه والتفرع للعبادة فه فاختارالود من عند ا

انفسهم بدله الست لانهم يزمون اله اليومالسابعالذى استراخ فيهالحق مانلخسامقاوات |

والارض ومافون مالنخلوقات اى بناء عالنىاول الاسبوع الاحد وانه مبدأ الحلق وهو أ
فقفهاء
لعر
افى
الراجح * وكفلىام بعضهم اول الاسيوع الاحد لغة واوله السبتعرفا اى

افلىايمان ونحوها واختارت التصارى هقنبل انفسهم بدل يوم الجمعة يوم الاحد اى بناء

علىانه اول.بوم ابتداً الله فيه بإيجاد الخلوقات فهو اولى بالتعظم وقدجاء افلىمرفوع ي(وم |
فلشهور وساعة الاحابة |
الجمعة اسلباديام واعظمها عنداللهفهو فىالايام كشهر رمضان ا
فكبلهلة القدر فىرمضان) وحاء (ازالله تعالى خلاق يوما فسماه الاحد نمخلق ثانيا فسماه |

الامنين ثخملق ثانا فسماه الثلاثاء ثمخاق رابعا فسماه الاريعاء ثخمخالمقسا فسماه الخييس)
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الجزءالرانعوالعشمرون

ابداعيا اى عللىطريق الاختراعلا .معلثىال واتقن:امس هن بان لايكون فنهن 'خلل ومْصَان
ح|سما تقضبه الحكمة © اولفتأويلات النجميةيشير الىان سماء القلب سبعةاطوار كاقالتعالى
(وقدجافك الل اورا)فالطورالاولمن القلب يسمى الكركر واهلوولسوسة والثانىالشغاف
| وهومثوى الحمةكاقالتعالى (قدشغفها حبا» والسابع حب القلب وهومورد التحلى وموضع الكشوفا

 ١ومسكز الاسرارومهبط الانوارقةفىومين »فىوقت مقدرسومين وهابوم اميس ويومامعةخلق
نلصيه فىمواضع
الارض وخلق مافها عندسان تقديرها فكان خلق الكل فىستةايام حسما ع
ا من التتزيل

واوحى فىكلم سماة امنها 62عطاف على فقضاهن  .والاحاء عبارة عن التكوين

| كالااص مد عاقنديه المعطوف عله من الوقت * قالراغب شال للابداع ام وقد هل على ذلك

فىهذه الآية والمعنى خلق فكل منها مافنها املنملائكة والنيرات وغيرذلك ملماايعلمه الاالله
واظهرمااراده ياقال قتادة والسدى" .اواوحى اى الت الىاهل كل منها اوامىه وكلفهم

مابليق مم من التكاليف نهم ب لاشعدون القيام الساعة ومنهم سحود لا,رفمون
رؤسهم ابدا الى غيرذلك فهو

مناه ومطلق عانلقند المذكور والآآمن هوالله والمأمور

يت سهاءواضضف الام الىنفس السماء للملابسة لانه اكذاان مختصا بالسماء فهو ايضا

ن,ادية
ابرلازعص
ب|واسطة اهلها » 8وزينا السماء الدئيا يمصابيح  5التفات الىنون العظمة لا

ب|الامى ايكىوا كب :تضى “ ف الاليكالمصابيح فانها ترىكلها متلاً لثة اعلسىماء الدنيا كا نها
| فيها :وبالفارسه  1و بياراستم آسمان تزديكتر بجراغها إلعنى ا ك5

جوجراغ درخشان

ب|اشند ] فالمراد بالمصابيح ميع الكواكب النيرة التى خاللقله فىالسماوات املنثوابت
حد
و|السيارات وليس كلها فالىسماء الدنيا وهىالتى تدنو وتقرب مناهلالارض فاوناكل

انلسنادات السبع ففىلك والثوابت مسكوزة فالىفلك الثامن الاانكونها كموسزة فها

قسماء الدنيا لاينافى كونها زينة لهالانا ثرى مع الكواكب كالسري الموقدة فيها
ال
ع اناف كك بجا كو كه توا" وقل باللكواكب مختصة بالسماء الودنيياق»ّ*ال زين
الماء بانوار الكزافيفة كزين الارض بالانساء والاو لماء وزينقاوب العارفين باثوار المعرقة

وجعل فها مصايح الهداية وضياء التوحبد وزين جوارح المؤمنين بالخدمة وزين الة
نور مناحاة العارفين وزهرة خدمة ة العارفين
لجرا
بورى |<زيشاى' صاحب دلان دن بوزه كن * شمع خوذرا عيبرئ دلمس دين محف

فحنا

طسوامقك !فقن معطوفى على زينا اىو حفظا السماء الدنيا منالآ فات ومن

المسترقة حقظا وهى الش.اطين الذين تصعدون السما ٠ء لاستراق السمع فيرمون إشهاب صادر

مننار الكواكب منفصل عنها ولايرحمون بالكوا كب انفسها لانها قارة فالىفلك عحلاىلها
كاقدس بيؤذ م انلار والنار باقية محالها لاينتقص منها شى” والشهابٍ شعلة نار
وماذلك ال
3
الذى ذ كر بتفاصيله « تقدير العزيز العلم 60المنال!غفى القدرة فله
فأكعلد © ذلك

ا [انحه
نك)
منلف(ذل
ت ا
ليخقحاوا3ماليرع
ه
ن بل
باعمل فلله
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سورةح املسجدة
ج  87/يماالاسلاموقبلةالانام ويقّال اجابه منالارض اولاالاردن من بلاد الشام فسمى لانالارض 
ْمبتى الكوفة
واما اول بلدة بت على وجه الارض فهى بلخ راسان بناها كو مرث ث

ابنه هوسنك وكبوميث هانولاد مهلائيّل بنقنان باننوش نشي كان عمره سسعمائةسئة
| * وقال ابن عباس رضى الله عنهما اصل طننة النى عله السلام منسسرة الارض عكة فهذا
| يشعر بانه ما اجاب من الارض الاذدة المصمانى وعنصر طينة الحتى عليه السلام فلهذا

| ديت الارض هننحت الكعبة وكانت ام القرى فهو عليه السلام اصل الكل فى التكوين
روحا وحشدا والكاننات باسرها سرعلهولهذا شال الى الى لانه امالكل واسهه* فان قلت

يضىكاونن مدقنه عليه السلام
ودد فالىخبر الصحيح (”ربة كل شخص مدفنه) فكان يقت
يمكة حكباثنت الريته منلها
م»اقلمتوج الماء رمى ذلك المنصر الشرريف والزيد الاطيف ١
اىذى تربته بالمديئة المنودة وتفاىريخ
مامحال
السل
والجوهر المدف فوقع جوهره علميها
مكة ان عنصره الششريفكان فى محله يضى' الى وقت الطوفان فرماه الموج فى الطوفان الى
محل قبره السريف لحكمة الهنة وغميرة ربانية يعرفها الهلهتعالى واذا لاخلاف ببنعلماء
رنش
عان م
لاكو
اع ال
الامة فى ان ذلك المشهد الاعظم والمرقد الاكرم افضل من حمي
والجنان .فذهب الامام مالك واستشهد بذلك وقال لااعمرف  3فضل لانى بكر وعمر
رضى الله عنهما من اأهما خلقا من طيئة رسول الله عليه السلام لآرب

قبرهما من

حصضرة

|

سكورانها وكان عليهالسلام مكنا مدنيا و<نينه الىمكة |
الا
بىا
الروضة المقدسة المفضلة عل
اتلكالمناسيةوتر بتهوبالمديئة! لمحكمة #قالالاماماالسهر و ردى رحمهالللهمقايضعنرا ثيلعليهاالسلام

اضلارض بقيدنميه وبءضها موضع
قضة الارض وكان ابلس قد وطى” الأرض بقدميه فصار ب
اامه
اقد
اقت
لفخل
اوس
مالنف
رة منماس قدم|بليس فصارت النفوس الامارة ٠أوىالششرور وبعض
الارضلم يدل اليها قدمابليس أنتلك الترية ااصللاطيننبةباء والاولاء عرهمالسلام وكانت
طنة رسو لاللهموذضع ذظر اللهمن قيض ةة ع رامل لتمسها قدماللعركا يصبه حظ جهل النفس

' الأمارةبلصار 0
نرف
يشش
حظهمن|لعلفبعئهاللهبالءموالهدى أوانتاقلل.بنه! ل
الى القاوب المريفة ومن نفسه القدسهه المطمشة فوقعت المناسبة فى اصل طهارة الطينة

فكل هكنان اقرب مناسية فذىلك الاصل نان اوفر حظا من القبول والتسلم والكمال
الذانى ثم بض مكنان اقرب هناسبة الى النى عليه السلام فالىطهارة الذائية واوفر حظا

برو مقا الى خاطبت فى اقاصى :الدنا استكثاً بوتمد قاونذلك .لايناق قرت المنوئرفان
ابعاده فى الارض كابعاد الى علياهلسلام م«نكة االلىمدينة بحسب المصلحة ق
:ال الحافظ
كرجه دوريم ساد نو فدح مينوشم * بعد مزل سود ز3سْلائس؟ ووادات

© فقضيهن سبع سموات »©تفسير وتفصيل لتكوين السماء اهل المعير عنه بالامى وجوابه
| لاانه فعل ميرتب على تكوينها والضمير للسماء على المعنى فانه فى معتى المع لتدد مداوله ١

فسبم سموات حال اوهو اى الضمير مهم يفسره سبع سموات كضمير ربهرجلا فسبع

س'موات كيز  .والمعنى خلقهن حال كوئهن سبع سموات اومن جهة سبع سموات خلقا |
سس
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الجزء الرابع والعشسرون
فسمكه سماء ثمبسط الارض فكان خلق الارض قبل خلق السماء وبسطالارض وارساء
سس

سس سس سس ست

سس سس سسا سس سس سس سس سبي سوسس

1 0071

الجبال وتقدير الارزاق وخلق الاشحار والدواب والبحار والائهار بعد خلق السماء لذلك

| قالالله تعالى (والارض بعدذلك دحاها» هذا جواب عبدالله بنعياس رضوالله عنهما لنافع
| ابن الارزق الحرورى

ادا مبسط عازهو راءن رفشبيت واولاق
مخاريرا برافرازدكه ان سقفست بزسيبا
ازان سقف معلق حسن تصويرش بود ظاهص
بدين فرش مطبق لطف يبديرش بودبيدا

فقال لها  #اى للسماء هو وللارض 

التى قدر وجودها ووجود مافيها واثتيا »

كاوىنا وااحدثا عولجىدمعين ,وفىوقت مقدر؛لكن منكما هعبوادة عَنَتعلق:ارادته تعالى
بوحودهما تعلا فعلما بطريق العثيل بعد تقدبر اصرهما مغنير سكين هناك عن ومأموو

|كا فى قولهكن بانشبه تأثير قدرته فيهماوتأئرهما عنها بامى مسنافذا كم يتوجه نحوااأمور
المطيمفيتمثل امه فعبر عن احالةالمشبهةيمايعبربه عنالخالةالمشمهة بهلاطوعا اوكرها» مصدران
واقعانفى موقعالجال .والطوع الانقياد ويضادهالكره اى حالكونكماطائعتين منقادتين اوكارهتين
اى شئتما ذلك اوابدما وهو تشيل لثم تاثير قدرته تعالى فهما واستحالة امتناعهما من
ذلك لااسيات الطوع 0

اهما لانهما من اوصاف العقلاء ذوى الارادة والاختبار

والارض والسماء من قبل المادات العديمة الارادة والاختيار  8قالتا اننا طائيين »
اى منقادين وهو كيل لكمال تأئرهما بالذات عن القدرة الربانية وحصولهما كا اصرتابه
وتصوير لكون و+جودحما كا'هما عليه جاريا على مقتضى الحكمة البالغة فاالنطوع منى”
جلععقلاء الذكور
عن ذلك والكره موهم لافه * فان:قلت انما قبل طائعين على وزن ا
لاطائعتين حملا على الاال اوطائعات للا عالىمءنى لانها سموات وارضون* قلت باعتمار

كونهما فمىعرض الطاب والمواب .فلما وصفتا :باوصاف العقلاء عوملتا معاملة العقلاء
وحمعتا لتعدد مذاولهما ونظيره ساجدين فىةوله تعالى حكاية عن لوسنف عليهالسلام (اق

يات احد عكشويركيا والشمس .والقمر .رأيتهم سلاىجدين) © اولفتأويلات النجمية
يشير الى انه بالقدرة الكاملة انطق,السماء والارض المعدومة بعد ان اسمعها خطاب اشا |

طوعا اوكرها لتحبسا وقالتا اتينا طائعين واتما ذكرهما بلفظ التأنيث فىاللداية لانهما كانتا
معدومتين:مؤنئّين وائما ذكرها فالنهاية بلفظ التذكير لانه احاهما واعقلهما وهما فىالعدم

فاحابا بأشيوءا انينا طائعين جواب:العقلاء؛وفى حديث (ان مومى عليهالسلام قال يارب لوان

| السموات والارض حين قلت:لهما اشاةطوعا اوكرها عضتاك ماكنت صائعا بهما قالكنت
اعمس دابة هن دوابى.فتبتلءهما :قال يارب «واين تلك الدابة قال فى مرج من مسوجى قال
واين ذلك المرج قال فى ع من؛ علمى) «حقال بعضهم احاب ونطق منالارض اولا موضع 

الكتة ومن السعاءضا محذائها :شعلءالله قعالى .لها سدؤمة .يغ تاشر( الإددن بكينانت اكلئة |
( الاسلام )

|

سورة حمالسجدة

حو  697هم
سكس

كك

كك

عن الناسكان حقا على اللهان شتجله رروسية من حلاك)

وفىالخديث (من جاع اواحتاج 0

فالعمدة الصبر وترك الشكاية والتوكل والاشتغال بالذكر +قالانس رضوىالله عنه خرجت
املنعىعليهالسلام الى شعب فىالمديئة ومبى ماء لطهوره قدخل الى عليهالسلام وادياثمرفع
راش فاوماً الى ده ان اقبل فانيته فدخلت فاذا بطير على شحرة وهو يضرب يعنقاره فقال

عليهالسلام (هلتدرى مابقول) قلت لقال( شول اللهم انت العدل الذى لاتجور حجبتعنى
وقد حعث

لصرى

فاطعمنى) فاقيلت <رادة ل

فال عليهالسالام (أتدرى

ماإشول)

قلت

بن مثقاره مجعل لصضرب منقاره عنقاره

كفاه وهن
لا فقال (دن توكل علىالله

02

لارينساه)

قالعليهالسلام (يانس من ذا الذى يهتم للرزق بعد ذلك اليوم الرزق اطشلديا لصاحبه من
صاحيدله)  :قال الصائب

لاوخ رودو

1
ا

ماد ةا رركن كزان تاد ىاد هذا
.

ا

0

50
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بان كيفيةالتكوين اثربانكفية التقديرولعل مخصيص|السان ١
 0عثماستوى الىالسماء يهشروع فى

عكايتعاق بالاارض واهلها لما ان بسان اعتنانه تعالىبام الخاطيين وترتب مسادى معايشهم قخبللقهم

كعفنر والطغيان» وبيان ثميحجىبعدتمااملآ يات.والاستواء
لرهم
ا عيلمىان واز ج
لهم
امل
ما ح
ضد الاءوجاج .من قولهم استوى العود اذا اعتدل واستقام حمل فى هذا المقام علىمعنى
القصد والتوجه لان حقيقته منصفات الاجسام وخواصها والله تعالىمتعال علنها .والمءنىثم
قصد 2

السماء بارادته ومشيئته قصدا سويا ولوجه

اليهتوجها لايالوى على غيره اى من

غير ارادة خلق ثى” آخر يضاهى خلقها يقال استوى الىمكانكذا كالسهم المرسل اذاتوجه
اليه توحها

مستويا

من

غير ان ياوى

على غيره .٠ وفى شم اظهار

كال العناية بابداع العلويات

و هدىخان * #الواو للحال والضمير الىالسماء لانها من المؤنثات السماعية والدخان اجزاء

ارضية لطيفة ترتفع فى الهواء مع الخرارة و+ف

المفردات الدخان العثان المستصحب لهب

والبخار اجزاء مائية رطبة ترتفع فىالهواء مع الشماعات الراجعة من سطوح الماه  .والمعنى
والمال ان السماء دخان اى امس ظامانى يعد كالدخان وهو المرتفع من الناد فهو من قبل
التشبيه النليغ واطلاق السماء على الدخان باعتيار المال * قال الراغب قوله تعالى ( وهى
دخان» اى هى مثل الدخان اشارة الى انها لااماسك بها انتهى .عبر بالدخان عن مادة السماء
ع

الهيولى والصورة الكسمية اوعن الاجزاء المتصغرة التى عت ه منها يعنى الا<زاء

الى لحرا 'واظلام« انهانها قا اخلول؟ المنوو !فى الموائئ' اللتعكتية واذاكانك وال

عديمة النوركالدخان فانه ليسله صورة محفظ تركيسا <فوىاشى اابنلشبخ » وقال بعضهم
وص

5

دخان!اى“دخان

مس نفع من الماء لعنى السماء خار الماء كهنئة الدخاق ::وبالفارسسة [وحال

دخان بود يعنى مخاد اب يهنات دخان ] كافىتغشير الكاشق نول

ماخلق الله العرش على الماء والماء ذاب من جوهرة خضراء او بسضاء فاذابها ثم التى فيها

١

حج<  487كوم
االلجزرءابع والشرون
لقاملصغادرقانفة :ووؤئ
مخصوصن فارلزروقحانئين المغاهدة ووذق الزبانئان :االكاشفة واوز
العارفين التوحيد ورزق الارواح الروح ورزق الاشباح الاكل والشرب وهذه الاقوات
تظهرلهممانلحق فىهذه الارض التى خلقت معبدا للمطبعين وم قدا للغافلين
رلد عنراد * ورثه بالا ترود از نهفلك جولانمن
ان ك
دئندا
جاوءٌ تقدير درز

فىادبعة ايام * امينام الآخرة اومن اياالمدنيا كاسبق وهو متعلق بحصول الامود
المذكورة لابتقديرها اى قدر حصولها فى يومين «وم الثلاناء ونومالاربعاء على يات

* وابما قبل فىاربعة ايام اىتمة اربعة ايامبالفذلكة ومو ع العدد لانه باليومين الساقين

رومي
خفىي
ينن
ارات
يكون اربعة ايامكأنه قل تاصلبراسسات وتقدير الاقوات وتكثير الخي

بعد خلق الارض فىيومين وام لمبحمل الكلام على ظاهره بياجنعل خلقالارض فبومين
وفمناها فى اربعة ايام لانه قدئيت ان خلقالسموات فبىومين فبازم اينكون خلقالمجموع
*ر فالىبرهان
ّنك
ذا
ولقر
فىثمانية ايام وسلكبذلك فانه فى ستّة ايامعلى مانكرر ذكره فاى

انما كلرياذليومين عالاىنفراد لدقبقة لايهتدى الها كل احدوهى ان قوله لإخلقالارضى
بومين) صلة الذى إوتجعلوزله اندادا) عطف على تكفرون إوجعل فيها رواسى)عطف
عقلوىله

خلق الارض) وهذا تمتدعفىالاعىاب لجاوز فىالكلام وهو فاىلشعر من اقسح

الضرورات لابجوز انيقول جاءق الذى يكتب وجلس وبقرأ لانه لايحال باينلصملةوصول
صح الكلام بهومعه
' ومايعطف عليه باجنى مالنصلة فااذماتنع هذا لميكن بد مناضمار قيعل

ل خالقرض بعد قوله ذلك ربالعالمين خلق الارض وجعل فيها رواسى منفوقها
اضمن
فت
عىة ايامليقعهذا كلهفىاريمة ااينامتهى » وقالغيره((وجعل
با ف
رواتم
دار فاااق
قفه
وارك
وب
ديث لزوم الفصل بجملتين غارجتين عن <بزالصلة مدفوع
حلق
فدهوااسى) عطف علوى خ

بالا ولىمتحدة بشّوله تعالى((تكفريومن فنهزواة الاعادّله والثانيةاعتراضية مقررة لمضمون
الكلام عنزلة التأكد فالفصل بهماكلا فصلفالوجه ف امع دو نالانفراد ماسبق #سواء»
مصدرمؤٌكد لمذمرهوصفةلايام اى استوت تلك الايام سواء اى استواء يعنى فىاربعة ايامكاملة
مستوية بلازيادة ولانقصان «للسائلين  6متعلق بمحذوف تقديرههذا الحصصرفىالاربعة للسائلين

| عنمدة خاقالارض ومافيها القائلينفىم خلقت الارض ومافهافالسؤال استفتائى واللامللبيان
اوس ر* قالفىيرالعلوم وهوا لظاهر اىقدرفبااقواتهالاجل السائليناى الطالبين لهاالحتاجين

الها املمنقتاتين فان اهل الارض كلهم طالبون للقوت محتاجون اليهفالسؤال استعطانى واللام

للاجل * قال ابن عباس رضىاللهعنهماسمعت رشولالهصلالله عليهوسلموانا رديفهيقول
(خلقاللهالارواح قبلالاجسام باريعه ١لاف سنة وخلق.الارزاق قبل الارواح باربعة الاف

سنة سواء .سإأنل ولمن لميسأل وانا من الذين ل يمسألوا الله الرزق ومنسأل فهوجهل )وهذا
يىلات البقلى حَنث قال
| الخبر يشير الىالنالللسامافئىلين متعلق بسواء واللهالتاشأارةو ف

| لايزيد الرزق بالسؤال ولايتقص وتفأيهديب لمن للررض بقسمته

كثاد غقدة روزى :ندست تقدايراشت  *+مكن زرزق شْسكايت اين وانإذنهار

حب
مور
م 7جد

00002

صو
ارة
لسجمجدة

ب على وجهالارض ابوقيس وعددال مال ستة الاف ومعاثة وثلاثة وسبعون جنبلا سوى
ظ
ص

ظ

التاول * وجعل الله فاىلال خصائص منها ان تحر البرودة الىنفسها وجعلها زاك الماه

والثلوج ندفعها باص الخالق الىالخاق بالمقادير لكل ارض قدر معلوم علىحسب استعدادها
وقدية لمافع العياد واودع فيهاانواع المعادن املنذهب والفضة والحديدوانواع |
لااخل
انه
وم
الجواهر و
خه
زانة الله و<صنه ودليل على قدرته وكال حكمته وه سحن الوحوش والسباع

يلا وشرفاللهالجبال بعرض الامانة عليهاوفيها التسيح والخوف والخشية

وجعلها كراسى |

انبيانه عاايلهسملام كاحد نا والطور لموسى وسرنديب لدآم والجودى لنوح صاوات الله |
على سونعاليهم اجمعين ك
ونى شرفا ذا وانها عنزلة الرجال فىالا كوان َال لارجل الكامل

جيل * رأى يعض :الاو لباء:مانالماليفلية :التى جلك :فنها رححال,بغداد. .على :يده ولكاوخان ان
جبال العراقين ذهيت من وجه الارض بهبوب الرياح المظلمة على بغداد فوصل الخبر ان
ددخل
ا دولا كرحان ق

مديئة بغداد وقتل من الرجال الاولياء والعلماء والصاحاء والامراء |

ظار اإناس مالا خصى عددا ولذا قال لعضهم روادى الخال اؤناد الارض فىالصورة
وس

والاولاء اوناد الارض فاىلقيقة فكما االنجبال مشسرفة عسلاىئر الاماكن كذلك الاولاء
مش فون على سائرا للائق دكعله قوله '(من فوقها» نءى:من فاولقءامةيفكما !جانبلقاف
مشر ف عكىكل جيل كذلك القطبٍ الغوث الاعظم .مشمرف على كوللى وبه:قوام الاولاء
شظسرق
لممحف
احد
والرواسى دونه * ومن خواص الاولاء من شال لهم الاوناد وحم اربعة وا

ظن اللهتعالى وهال لهعيد الحى وواحد بحذظ المغرب وشال
باذ

عبدالعليموواحد محذظ الشهال ا

وشالله عبدالمريد وواحد حفط الوب وهال له عبدالقادر وكان الشافى رحمدالله فىزمانه ْ
ن الاوناد الاريعة على مانصعاءهالشيخ الا كبرقدس سيره .الاطهر فىالفتوحات  .وبركات
ظ
م

وان حيائهم وماتهم سواء فالهم مانوا عن اوصاف و<ودهم بالاجشار قبل الموت بالاضطرار ١

فاهحمياء على كل حال وإذا قبل
مشو هرك زامداد اهل دل نوميد »*كواب مسدم! كادعين اديت

© وبادك فيها :6اى قدر بان يكثر خيرالارض بان يخلق انواع الميوان ا.تى .من حماتهاالانسان
واصناف النبات التى منها معايشهم ببذد وغيره هووقدر فيا اقواتم!  5القوت منالرزق
ماعسك الرمق ووم بهبدن الانسان يعَال قاته هوه اذا اطعمه قوئه والمقيت المتتدر الذى
يعطى كل احد .قوته * .ومن :بلاغاتالز خشرى اذا حصلتك ياقوت هان عاللىدر والباقوت

والمغى حكم تعالى بالفعل بان بوجد فيا 1

لاهل الارض مانلانواع الختلفة أقواتها

المناسبةلها على مقدار معين تقتضيهالكمة فالمراد .باقوات الارض ارزاق سكانها ععنىقدةر
افوات اهلها على حدفالصافاناة عين لكل لو  2مانص_احه ولعش به ز ويا براى اهل

هرموضى اززمين روزى مقدر كرد جون .كندم وجو وبر وخرما وكوشت وامثال .ان |
هريك ازينها غالك اقوات بلداست] * وقال يعض البادنين كل خلق لهم كك تعالى ردق
صصص

سمح محييت) مد يو حيب بج

الجزء«الرابعوالعشرون
وك

ع  707هه

فككي قينتمصجوورفربخان رامل
:ف
»ك
اك ولاتصور ذلك قل خلقالارض وااسماء وَالَكوًا ك

دونالدها 4ع6طاف ء! كران توالدان فنك ابلكاار والتويخ
نمل
| فىيومين #اوتح
وجمع الانداد باعتيار ماهو الواقع لابانيكون”مدار الانكار هوالتعدد وامىجماوزله انذادا
بعنى_تصفون لهشركاء واشاها وامثالا منالا لهة والخال انه لايمكن:ي :كاونزلة بوذاحد

لهسعلليهام بان يتكر عليهم اصرين  .الاول كفرهم
اول
فضلا عن الانداد وامياللهتعالى رس
ابلاللهخاد عمفىذاته وصفاتهكالتجسم واتخاذ الصاحبة والولد والقول بانه لابقدر على احياء
الموتى وانه لاسعث البشير رسلا .والثانى اثيات الشركاء والاندادله تعالى فالكفر لكي
اولامغاير لاثيات الاندادله ضرورة عطف احدهاعبى ال١ا خرف ذلك العظمالشأن الذىفعل
اقرض .فى ومين وخ مدا خيره قوله ا
انلخل
ماذ كرم

اى خالق جميع

الموجودات ومرسها دون الارض خاصة فكف يتصور اينكون اخس خاوقاته ند ال تهعالى
وجعل فيها رواسى  64عطف على وخلق داخل فىحكم الصلة .والجعل ابداى والمراد
تقدير الجعل لاالجعل بالفعل والمراد بالرواسىالجبال الثاسّة المستقرة  :وبالفارسية[ كوههاى
بتدايدار] ع

لبي 01

وارساه غيرهومنه الموساتوهو امد السفئهوقمتعلى الاجر

مونقها
بالقارسة [لمكر]  0من فوقها ِ متعاق بمجعلاوَءضمر هوصفة لرواسى اىكاثنة ف
ونجوه
مقعة عليها  65افيا ظاهرة للطلاب وإظهر للناظر مافنها م
ن

الاس:دلال

والاذالجبال الاتثىيّت فوق الارض لاتمنعها عن المبلان ولوكانت متها كاساطين اعرف أق
مفسيهااهير لمنعتها عنه»* عنابن عباس رضىالله عنهما اول ماخلقالله منثى” خلق
مكساكولزة

القم وقالله ١كتب قاليارب ماأكتبقالأكتب القدر طأرى كايكون مذنلك الىيومالقيامة
جت
لح
اج
ص
ك
س
ي
ود
ع
م
هر
س
ع
او
صه
ع
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وح
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م
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ر ذقمم حار الماء ففتقمنه السماوات ثمبسط الارضعلى ظهر النونفاضطرب النون

فاوتدت110

بخرالقادسسره
كشي
و# 1قال حضرة ال

اتلت فخلق الله املناغْرة الغليظة الكشفة الصاعدة
واءمهرك
لللقه الارض علىالم
لاماخ
مانلارض بسيب هيحاتها الجبال فسكن ميل الارض وذهمت تلك الركةالتى لايكون
معها استقرار فطوّق الارض محل محطبها وهو من صخرة نخضراء وطوق الجبل مة

عظمة رأسها بذنبها رايت مالنابدال من عد جيل قاف فسألته عن 'طوله عاوا فقالصّت
عرلفاىه يعنىمخطوة الابذال وهى منالمشرق الى الغذرب * ول
العص
الذحى فاىسفلة وا
القفوللل هذا منقنل .السك والتنن الملكوق والا قا ببنالشماء والارض كابينالمشرق
والمغربوهى حمسمائة عامعلىماقالوا #وعن وهب انءذاالقرنين ا قعك جنل قاف ورأى حوله

ذاه
هلف
جالا ضغارا فقال ماانت قال انا قاف قا

الجبال <ولك قال هى عروق ولدت مدينة

الاوفها عرق مها فاذا ارادالله ان يزازل مدينةامىتى شفركت عرق ذلك فتزازلت تلك
| المدينة قال ياقاف اا

* من عظمة الله فال ا شان ونا لعفم وان و واااو مسرا

خحسمائة عام من جبال ”اج يحم بعضها بعضا لولاذلك لاحرقت من نار جنم والعاذبالت مها
*وذكر اهل اكلكيةءان جموع ماعى ف فىالا قالمالسبعة من الجبال مائة وكانية وسيعول حملا
ْ مها باولهعشر ون ورسيذااوينا مائة فرسدخ الىالف يضح *وفىذهرة تددم

0

1

لد انم جم
قت
|كامتلية:وبافةنجه
ا

سورة حمالسجدة

هن اهعلرالخود-دادان بعارى خواسى ان ساعتكه ان

ى تكرستم دو فرشته فرود عدي وسْدةٌ كه سوسته دمحرراب عبادت تود اورا طلب

ؤ

كردند دران محراب اورا سافتند بعار أشند ان مده ازعبادت باز" ماند فرشتكان حصرت

عَزْت باز كشتّد كفتند بار خدايا فلان بنْدهٌ مؤمن هشرائروزى حسنات وطاعات وى

مويشنيم | كنونكه اؤدا درحبس بعارى كردى هيج حمل وطاعت وى تمىنوسم از حق
نأجلالة هرما امك (١ كوا" لدي الغمل الذى كان تعملة فثوامة وللته ولانتقصوا
تاسف لخر اا السواطئاة ول ارايؤ كان حك

) لدى زناشدد تة اجر حبس وى

وص اوراست اجرا لك #صح بود وئن درست] * قال فى عقّدالدرر اذا عهالله صَدَق 3سة

عبده فاىلحج والجهاد والصدقات وغيرها منالطاءات وحجز عن ذلك اعطاء اجره وان لم
(نالعبد اذانام بنية الصلاة املنايل فيلنمتبهكتبله اجر ذلك
إعمل ذلك العمل روى ا
ل
مان
عا ك
يزجم
وكان عليه نور صدقه) وهكذا روى (اذا مض العيد اوسافر ومج

فىحال

|تبوا لعبدىمثل ماكان يعمل وهوصبح متيم)
الصحة والاقامةاناللهتعالى يلهللوملائكة ك

وقد دل على ذلك القران كاقتاعلالى ل(دس عالاىضعفاء ولا علىالمرضى ولا على الذين
لامجدون ماينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله» الى قوله بالا حدوا ماينفقون» فعلى
العبد لاانبقطع رجاءه اعلنله ويرضى باب  :وف المثنوى
سود دوت قود يدان”  36كان افكذاى ار وك رامكان من
عاشقم برد خويش ودرد خويش

02

*ابهر خشتودى

”شاه فرّد" حولشن

6تكار وتشنيع لكفرهم وان واللام لنأكد
لتكفرون ا

الانكار ص بالذى  30أى بالعظم الشان الذى ص خلق الارض  5قدر وجودها اى ع

بائها ستوجد  8فى بومين 4مفقىدار بومين من ايام الآخرة وال مانيام الدنيا مافى
يث [ وا كر خواستى بليكظه بيافريدى لكن خواستكه باخلق تايدكه
للى
اسيلر ا
| تف
ودكن انسف امسن يتشكونت ككاؤذدن وليله
رم ج
كرك الاه كي به ازعات ل

آهستكى دفتن ] * وفىعينالمعاتىتعلهالاتأنى واحكاما لدفع الشبهات عنتوهن المصنوعات
نحقيا لاعتبار الملائكة عندالاحضار وللعباد عندالاخبار وان امكن الامحاد فاليال بلا
امهال انتهى
زود درجاءئدامت سرنكون خواهد فتاد  5ع

باى خودكذارد فى تأملبرزمين

[ امام ابوالليث ١وردمكه روز يكشنبه بيافريد وروز دوشنيه بكسترانيد ] وسبجى” تحقيقه
ويختوز ايرناد خلق الارض فيىومين اى فى توبتين على ان مايوجد ففكل ثوبة يوجد
باسرع مايكون فيكون البومان ازا عن دفمتين على طريق ذكر الملزوم وارادة اللازم

ه مل
وهىج«
| #:وقال سعذى المفتى الظاهن االنبوم عَلِهَذا التفسير بمعنىمطلق الوقت انت

اليونين على المنيين 'المذكودين .ان اليوم الحقيق انما تحقق يمد وجوه الادض وتسوية

السموات وابداع نيراتها وترئيب حركاتها يعنى ان اليوم عبارة عن زمان كون الشمس

قدادسقسدهافنورحردفاوتلبرسنرايحيىيسارككنطيمم

الجزء الرابيموالعصرول
نه خشنده

 7.كيم
عن

"ا'
خش اى بدسرىك

ف

بر وانه شم

*

نكةكنكهجو نسو ختدر بيش جع

زاده *صند  +ياحسان وان كرد ووحشى شد

جواءردى و نان دهيست

« مقالات

بهوده

طبل تهسرت

» وعن ابن عباس رضى الله عنهما انه فسر لابؤتون الزكاة بقَوله لاسّولون لاله الاالله

فانها زكاة الانفس  .والمنى لايطهرون انفسهم مالنشسرك بالتوحيد فائما المشركون نجس
ونت ياداركان سواه امهرد كفتة
هت
ج7و
قال فىكفن الاسرااز ['ذكر زكات ادزفر أن"25

جه درماز بروسته نانس تك ا(لذين' قَيمونالصلاة ويؤتونالزكاة) هذا واشاعه ماد
بارق كرات لاذففة كديدولا اكد زان ادو  21شدود كك اسه
خكايةر:ا فنه ذكاة  :وما اونيتم ذمكناة  :قد افلحمنتزك  :ماد باين
[وحنانا منلدنا وذ
بواكزاسيتادىو ديندارى ]قؤؤانالذين امنواوعماو االصالمات لهماجرغيرمنون» اىغير منون
ذقف والايصال  .والمنى لاعنبه علهم فشّكدر بالمنةيقال عمنله منا انع
خطرت
للى
اهم ع
علي
ومنة امتن والمنة فى الاصل النءمة الثقلة التى لايطلب معطيها اجرا تمن اعطاها اليه ثم
لمهنتادن ] وجميع مالعطيه الله عباده
استعملت يععنى الامتنان اعىدالنعمة  :وبالفارسية [

فىالآخرة تفضلمنه وكرم ولسثى” منه بواجب عند اهل السئة والماعة وماكان بطريق
التفضل وانصح الافتتان” عله لتك ا ل “العامة

وك

ا

ان

| لاينقطع اجرهم وثوابهم فى الآخرة بل داتم ابدى من منت المبل قطعته اوغير حوب
| كا قالتعالى (بغيز<ساب) #قالفىالقاموس (إواجرغيرممنون) محسوباومقطوع» وفالااية
موَّحِن "الاهمتونا أى ”ثاقطا وَهَو 'اجِر الائمان
اغازة الى ان 'قن” امن" ولابشمل تالا نَ
| ونقصانه منترك العمل الصا فيدخلالثار ويخرج فيا بالكو الاق انكل :انه ركه
لايصل الى الدرجات العالية المنوطة بالاال البدثية مثل الصلاة والصوم والحج ونحوها
«اؤ

كفك الاشرار اَذ ارتقهان" |7كفت نابت درشان ماران وزمنان ويبران ضع.ف ١

1د انشانك ازعارى وضع وعاجزئ ازطاعت وعنادتالله"ياز مائند وناداى 'حق
قرو م

وى ترسد وبآن سبب اندوهكين ونمكين باشند ربالعالمين ايشائرا دران بمارى هم آن
| واب ميدهدكه درحال حت بطاعت وعبادك ميداد مصطنى صلىاللتهمالى عليه وسلّكفت ]
( ان العبد اذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثممرض قلبللملك الموكل به اكتبله
' مثل عمله اذاكان طلقا حتى اطلقه او اكفته الىة) إءنى[ دران وقتكه خوش بنوادكه
ودش
خيش
را وىدايا ب

آادم] وفى رواية اخرى قال صلىالله تعالى علىه وس (مامن

احد من المسلمين :نصاب بسلاء فى جسده الا امرالله الحافظين الذين محفظانه فقال اكتنا

' لعبدى فكل بوم وليلة مثل ماكان يفعل مانير مادام فى وثاق ي)عنى د[ربئد من است
عبدالله بن مسعود رضىاللهعنهكفت يارسول خدا نشسته بوديمكه رسول بسرماان تكريست
| وتسم كردكفتم يارسولالله تسم ازجه كردى وجدحال رتو مكدو ف كشت كفت تحب

يدمىا ازبندءُ مؤمنكه ازعارى بنالد وجزع كند اكر بدانتىك اورا دران جمارى جه
(0217

-
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ا الاستقامة ,بٍاِلى الم عادتفه من معمدننئالاستواء ائفاستووا اليه يذلك ..والاستقامة الاستمراز عجلهىة أ

1

ا

2

واحدة

2

16

سم

واستغفروه  833اك . 0عليه هن سوء العقيدة والعمل .*+وؤالمقاصن :اللينة قال

صلاللهعليهوسل(ا
صو
نستق
وان
ا) النىتستطيعوا انتستقيموا فىكلثى”حتى لاميلوا
ح.موا
وقال (شيتى هود واخوانها ) لمافنها من5وإه فاستقم * قال لعضهم اذا وقم العم والمعرقة

فاستغفروه تنعلمك وادرا ككم بهومعاملتكم له ووجود؟ فى وجوده فانه تما!لىاعظم
ٍ

امدنراك الخليقة وتلاصق الحدثان بجناب جلاله * وقال بعضهم الاستقامة مساواة الاحوال
-

_-

والياطن الظاهر فاذا استقمت استقامت

معالافعاال
لماتتدار  2كٍخالف و

© وويل

جلاب

وير

فىالتوحيد © الذين لابونالركو
أ

مسيملهم عنن الثمكر هنو|

دلايؤمنون بوحجوبها ولايدؤنونها #إووهم بالاحَ,رد هم 4

اعاد الضمير تكأدا ك©افرون 6ه اى يالبعث بعد الموت والثواب والعقاب [ و بدان
جهتى فقه نمىكمد ل

إن شرازيرا؛بايود :ندادئد ]وهو عطفت ,علىلايؤتون

داخل فىحيزالضّلة وا
.ختلافهما بالفعلية والاسمية لما ان عدم اتكهار سد زالكة دام
متدمن * قالت الشافعية فىمد دامس لدعلل 5

وعدم ايا  3الزكاج دليل عنانالك كه عا

شركهمخاطت :يابتاء,النكاة .اذ
االو
نلاءتلحماق ,بعدم ابتائها دع كر 0_0
باستاء الز كاة 95مخاطبا سار فروع الاسلام اذ لاقائل بالتصل فيعدذب على ترك الكل
والبه ذهب مثاحنا العراةون ٠ وذهب غيرهم الىانهم مخاطيون باعتقاد وجوبها لاباشاعها

فول
فعاقون على تركهم اعتقادالوجوب جعلى ماافصللاص

٠ ومن اححاينا «ن قال اانمنهمخاطون أ

بالفروع بششرط تقديم الاسلام م ان المسسي 2بالصسلاة بشنرط تقديم الوضوء * وقال
دن ممع الؤكاة ح.-رث دعل 0

0

0

وقرن بالكفر بالاحد حك

ا

شال ,النكاة.قنطرة الاسالام فن قطعها نحا ومن نخاف عنها |
قل وهم الكد رة هم كافرون »

| هلك * ول ابنالسائب كان المنوركون ححون ويعتمرون ولايزكو  8اموالهم وهمكافرون ْ
* قال الكاثنى [ وجه مخصيص مع زكات انسار اوصاف مركا اكه

مال حوب

السانجت و يدلاو ,قسن را سحت بر باشدرازإعيال ذيكر بديونايراد ا,يصفت ,شاريست
خلق
بحل انغتان وعدم شافقت بر
إ ا

و يحل اعظم رذائل2 .ك منر ذمام شت

دود جون 1

وكنته اند أ

حجان ندارد ويا<دون درختى كه برندهد ] قال

| بالشبخ سعداىقى قدس شمر ه

لنون] يدموكان تسستا ىك ريشد ,افاتق بنزروانتإزافومان تَاقت
راق نكت ك

كبنى كوى دولت زدايا ,برد «اكه ابخاود
م كد دايرة
له

حه جاخت

اروزة .داشت جل كرد
4

زرحت

إراق:

عدر

واد
ر

نصيى بعقى .برد

زناف رإواد عن نان كات
باذ كبرى وهم حواد حور

الجزءالرابع والشرون
ا شنل

<٠ ( 0/هم

:كان ذلك منهمددا
ات والاوصاف الشرية ولو قالوا ذلك على بصيرةل

فتعرضوا للمقت لما فقدوا من صدق القلب © ومن بينناوبينك حجاب © سترعظم.وغطاه

غليظ يامنلاتعوناصل والتوافق ومن للدلالة عن االنحجاب مبتدأ املجنانيين بحيث

استوغب مابينهما منالمسافة المتوسطة المعبرعنها بالبين وليبق ثمةفزاغ اصلا فيكون حاب
صرد
حى ج
ول
يل يننا بوينك جاب فانه يدل عل
وىقما
قويا عريضا مائعامنالتواصل بخللاف
وه منغير دلالة علىاستّداته منالطرفين فيكون ابا
الحجاب فالىمسافة المتوسطة بشهم ب
ا حال انفسهم رمسعول اللهعليهالسلام .بحال شيثينبينهما حجاب
و»
هكر
شكاذ
افعىخلة لا
فهقه وائمااقنصروا عن > عزءالائما:
ايرا
ورو
نآ خ
وال
ملا الى
هيص
دان
حعمن
عظيمايمن
|  0لان القلب محل المعرفة والسمع والبصر اقوى مايتوسل به اتلحىصيل المعارف فاذا
كانت هذوالثلاثة ححوبة كان ذلك اقوى مايكون من الحجاب تعوذ بالله تعالى » قال لعضهم
فلوموم فمىحاب هندعوة الحق واسماعهم فىصمم من نداء الحق وهوائفه وجعل بيهم و بان

الحق محاب مانلوحشة والابانة ولذا وقعوا فالىانكار ومنعوا مندرؤيةالآناد
درجشماين سياه دلان صبسح كاذبست * در روشى امكراند سضا شوذاكيق

ْ

ففاحمل  5علىديئك ا«ننا عاملون © عل دىيأنافوقلانماانابشرشلكمبوحى الى" اما ظ
كارذه
| الهكم اله واحد  #اى ماالهسكم الااله واحد لاغيره وهذا تلقين للجواب عم
اى ليتت :مجننس مغايرلكم حتى يكون ببى وينم عات وتان يج لتباين
ا0

الاعمال والاديان كاينى“ عنهقولكم فاعمل انناعاملون بلاما انابشروا دى مثلكممأمور

بمااميتم به حيث اخيرنا حميعا بالتوحيد بمخطاب جامع بوينبىيبكم فاالنخطاب فى الهكم
لآ»آية الغادةالى
وفىفمشالكم
مح منتظم للكل ناح طاريكممايالمزملككافردكا
ان الشر كاهم متساوون فالإشرية مسدود دوم باب المعرفة اى معر فةالله بالوحدانية

| بالآلاتالبشيرية منالعقل وغيزه وائما فتحهذا الباب عللىوب الانهيا بالوحى وعلى قلوب
(ن
الاولياء بالشواهد والكشوف :وعلى قلوب المؤمنين إلالهاموالشمرحكاقالتعالى أ
| شرحاللهصدره للاسلام فهوعلىنور هن ريه ا)لكتافأويلات التجمة * قال الحسن

.لهذاكانيعودالمريض
رضوالله عنهعلمهاهه التواضم بقوله ( قل اما انابشمر«تلكم) و
ووين النازة يراك امار وجيت دعوة العند وكان بوم فريظه والنضير ععالزجاملق

هن لف عليه اكاف منليف [ جب كاريست كهكاه.مكب وى براق مإهشثى روكاء

ْ  0حر

آرى مكب مختافت بود اما درهردوحالت را كب يك صفت ويك همت

ويك ارادت بود أكر ببراق:بود درسرش موت لبوت واكر يرحمار بود يرخسارعن
ا سبوتشس غبار مذالكت ود

|

ا

]

خاق خوش عود برد انحن مردمرا * جون زان خودمفكن برسر جمردامن

ف©استقموا اله منجملة المقول والفاء لترنيب مابعدها علىماقبلها من ايحاءالوحدالية
فان.ذلك موجب لاستقامتهم اللهتغالى بالتوحيد والاخلاض فى الاجمبال وعدتى فمل |

( .الاستقامة )

سورة حمالسجدة
< 717<7هم
راراق
فالل
لقهب
اح
ويؤد
حبقاهلجنة والوسول #ون8ذيرا 6هلكمذنبه ويلعمرف قدره ولم
او بشيرا ان اقبل الى الله بعت الشوق ونذيرا لمن اقبل انلىفسه ونظرالىطاعته او بشيرا

لاولياثه .بنيل .المقامات ونذيرا لهميحذرهم منالخالفات لثلايسقطوا نمالدرجات او بشيرا
افتظالئة "الحا يدترا“ مطالعة الخوفَ:او بشيرًا لاعاصاخ بالشفاعة وَالعفرَان ؤنذ.زاللمظعين ١
ليستعملوا الادب والاركان فىطاعة الرحمن او بشيرا لمن اخترناهم واصطفتاهم ونذيرا لمن

©اعض اكترهم  6عنتدبره معكونه عللغىتهم والضميرلاهل مكة اوالعرب
اغويناهم ف

اوالمشركين دال عليه ماسبجى” قهونله (وويل للمشركين  648فلهاميسمعون © متافعكر
©وتأفويلات النجمية فاعرض اكثرهم عن
وتأمل حتى يشهموا جلالة قدره فِوْمُوا به ال
اداء حقه فهم لايسمعون بسمعالقروولالانقياد» وفيه اشادة الى ان الاقل هم ااهللماع |
رىا ن * سثلعبدالله
قعان
لن ب
اذها
وائما سمعوا بان ازالاللهتعالى بلطفه تقلالاذان فامتلا'ت الا

ختوماعنى وكنت مولعا اىحريصا
اكل
ابن المبارك عن بدء حاله فقال كنت فى بستان فا
ف الليل والعود بيدى وطائر فوق رأسى يصيح على
جتوفى
بضرب العود والطنبور فقم
شجرة افسمعت الطين قول (ألأن للذينآمنوا:اتنشع قلومم لذكرالله ) الآآية فقلت
بل واكلترت العود فكان هذا اول زعدى »*وقدوزذ فى التوراة انه تعالى قال ي«اعدى
أتمساتخحى م إذ يأتيك كتاب من باعخضوانك وانت فالطريق تمثىفتعدل اعلنطريق
وتقعد لاجلة وتقرأه وتتدبره حرفا حرفا حتى لابغوتك منه شى” وهذا كتانى انزلته الك
انظره؟ فصلت لك فيه منالقول وككردت فبه عليك لتتأمل طولهوعرضه ثمانتمعرض
دى تقعد الك بعض اخوانك فتقيل عله
عنكن.
اوا
يضاذ
عنه اوكنت اهون عليك من بع
بكل وجهك وتصنى الى حديثه بكل قليك فان تكام متكلم اوشغلك شاغل عحنديثه

/
أ
|
|
!
|

أو

نكت معرض بقلبك عنى الشعاتى اهون
ال
وداث
ماالتله اكنفت وها انامقبل :عليك ومح
©الوا #هاى المشركون لرسول اللهصلىالله أ
»ذا فالىاحباء وق
عندك هبنعض اخوانك ك
عله وس عند دعوته اياهم الىالايمان والعمل يمافىالقر آن  8قلوينا فى ١ كنةينجمعكنان
ىحفظ ويستر اى فىاغطية متكائفة
وهوالغطاء الذى يكن ففه الشى” ا
امىنعنا من فهم مابدعونا النه والورده علا كدو
ت

نماتدعونا اله5

العاف واقم المضافى اليه مقامه

وحذف متعلق حرف الحر ايضا شههوا قلوممم بالثىئ' الحوى الحاط بالغطاء الحيط له محدث
دنث
ح” ٠
لايديه ثى

ياعدها عاندراك الحق واعتقاده * قال سعدى المفتى ورد هنا

كلق

وق الكيفت ع :لاالنقصذ هنا الىالمنالغة' عدم القول والااكنة اذا احتوت علها احتواء
الظرّف عل المازوافا لامكن "اتناصن الهنا شقث وَلشدت” ملك الممسنالغة فى عَلَِ والساق
فىالكيف للعظءة فنئاسبه اداة |الشتفالاء

ظِو

اذاننا وقر 1

اى مم

د

قال ف القاموش

الوقن :قل افلىاذن اوذهاب السمع كلة شتهوا اسه غهم بذان بها صمم من حدث الها بمج

الحقولاميل الىاسماعه 5ه وفىالتأويلات النتحممة (وىذا1نناوقر) مابنفعنا كلامكةالوه حَتا
وان قالوا عاللىاسبسيتلهانة والاسمهزاء لان قلومهم فاىكنة حب الدنيا ؤزينها مقفولة

الجرءالرايعوالمشرولن

<* 177 2م

هاذلادرهم ضرب الامير اى مضيروبه ومعنى كونهامنزلة انه تعالىكتبهافالىلوح الحفوظ

واص جبرائيل ايمنحفظ تلك الكلمات ثيتمزل بها عرلسىول الله عليهالسلام و يؤديها اله
فلما حصل تفهم هذه الكلمات نواسطة نزول جبرامل سمى ذلك تنزيلا والا فالكلام

لنى
عم
اركة
لوالح
ازول
النفسى القائم بذات الله تعالىلابتصورفيه الن

الىالاسفل فإ مرنحالمن

امداه التنوين مالنفخامة الذاتية بالفخامة الاضافية ونسية
لق بتنزيل ماؤكفد ل
تمع68
مرحي
ال
التزيل اىلال رحمن الرحم للايذان بانالقرا ن هدار لامصا الدرشة والدنيوية واقع عقتضى

ملة الغالية لابد إن كيان مدارا للمصاط
حا
رته
الرحمة الربانية وذلك  5المنزل من صف
كلها **+وقالالكاشنى تزمن الرمن) [إفخماق سد

بهداية تفوس عوام(الرحم) مهربان

برعايت قاوب خواض ] © وى التأويلات التحمية يشير بالحاءفىحم االلىحكمة وبالميم الى
حةمنمن”االلازلى الذى .بقث رحمته عَضَنْه 0
المنة:اى من علىعباده نتئزيل حركم
| الموجودات برحمانية الرحايلمابدى الذى .عوخيتر جتةا كل يتى الى»الاب زع كتاف

* قال بعض العارفين اذا فاض بحر الرحمة تلاشى كل زلة لان الرحمة لمتزل ولاتزال
والزلة +تكن ثكمانت ومالميكن ثمكان كيف يقاوم ماالميزل ولايزال  :قااللصائب

حيط ازجهرءُسيلا بكرد راه ميشويد » جه انديشه كعنفىبواحق ازكرد زلتها
وقال الشسخ سعدى قدس سيره

اا دادم ذ لطف كر يم » خكوهام كنهبيش عفوش عظم
كنتب وهواجمع فسمى كتابالانه مع فايلهعالووملين
لم
اتق
©تاب  6خبر خر مش
ك
والآخرين  9فصلت آياته  6#بينت بالامس والنهى والخلال واكرام والوعد والوعيد

والقصص والتوحيد *قالالراغب فىقوله (احكمت ايانه فثصملت)هواشازة الى ماقال(ثنانا
| لكل شى” وهدى ورخة ) فن انصف عل انه ليسفىيد الخلق كتاب اجتمع فيه املنعلوم

| الختلفة مثل القرآن  8قرا ناعربيا  6نصب عاللىمدح اى اريد بهذاالكتاب المفصل آيانه
فرآن عاربيا اوعلى.الحالية كمتناب لتخصصه بالصفة ويقال لها الحال الموطئة وهو اسم
جامد مودوف بصفة هاىلال فىالحقيقة وقدسيق غيرممة  :والمعنى بالفارسية [درحالتىكه

يآست تازى يعنى بلغت عرب نا بسهولت .خوانند وفهم كتند ] ©.وافلىتأويلات
قر

التحمية يشير الى االنقران قديم منحيث اكنلهام الله وصفته والعربية كسوة مخلوقة
كساها الله تعالى ومن قال انالقر آن-احمئ يكفر لانه معازضة لقوله تعالى( قراناسنا )
وبوجودكلة حمية فيه معربة لامخرج عنكوندعى بيالان العبرة للاكثر وذلك كالقسطاس
| فاه روعى معرب بعنى المران والسخيل فانه فادنى معرب سنك وكل والضلوات فاله

| عبرانى معرب صلوتنا بمعتىالمصلى والرقم فانه روعى يامنلىكلب والطور فالهالجبل بالسرياق
8لمون  اكاىنا لقوم يعلمون معاليه لكونه عللسىانهم فهو
لقوم  6#اى عرب بع
ينيد اخرىلقرآنا © والفتىأويلاتالتحمنة (لقوميعلاءمون)العربسةوالعربية حروفهاخلوقة
والقران منزه عنها  8بشيرا  5صفة اخرى لقرا نااى بشيزا لصمدنقه وعرفى قدره وادى
(قه )
ح

ع
...ا

ةا

سس

 6577كعم

عمدفيه لد

9

أ ات  22ل

كت حم المؤّمن بوم السيت الثامن 'والعشرين 'من'ذى "القَعدَةٌ الشرافت مشنهوار سيئة

ا

اناتى عشرةومائة والف

ه 1نفسير سورة حم الحدة وابها ثلات اوادبع وحمسون تهوج

بسماللهالرمن الرحم دم

رة
وذه
سىه
لا
اذوف
اح » خبرمبتداًمح

ظ

كمون لبودالكعاج !قزل
مسماةفبح

!

اللباعتبار انها منالكتاب وجزء امجزناله * وقبل حماسمللقران فيكون اطلاق |
كتاب
يكيان عليه حةيقة وانما افتتح السورة بحم لماعننى حم بضمالحاء وتشديدالميم علىم قااله
سهل قدس سره قضى ماهو كاثن  :يعتى [ بود همه بودم كردق همه كردم راندى همه
دائدم كريد همه كز يدم دس

00

بواداتكع

حمبرداشم [فكنا دعل

افكندم انحه خواستم كردم نجه خواهم كثامنراكه يذيرقتم بدان 0

ازوجنا |

ديدم بلك عفوكم ودر كذارم واآز كفتة او باذ نيايم ]مايبدل القول* ولماكانت هذه |

تح محمرعاية |
السورة مصدرة يذكر الكتاب الذى قدرت فايلهاحكام وببيّت ناسبٍتأن
لبراعة الاستهلال” وانماسميت هذه السورة السبع بحم لاشترا كها فى الاشّال 93دك

الكتّابٍ والرد عالمىجادلين فاىيات الله والحث عل الاعان بوهاالعمل عقتضاها وتحوذلك أ
*ل بعض العرفاءماعلنخىاء والميم اى هاذلاخطاب والتنزيل منالمبيب الاعظمال
قا
المعظام .٠ وايضا هوقسم اى بحياق وحدى هذا يزيل

او حياتك ومشاهديكباحيدى وياجوى

او بالحجر الاسود والمة_ام فاقئهوماتيتاان من بواقيت اللنة وسران عظهان من اسرارالله
قاسبهاسنم ينعار ويايهاناميطثر ويف تنزيل ا تزل بها جبراسيل عليهالسلام من بعندالله ْ

| كا

ل

ا تهحى كه عبداناد لهاست .فر فرشنتادم رحائست ناتك |

كودكرا كوبى جاوموذى يكاوبى درلوح جه نوشتة كويد الف وباء هخود اين دو أ
| جررف خؤاهد يل له حروف تهجى خواهد اين حناناست وحروف تهحى بد آدم

عليهالسلام نازل بوده وقر ان مشتمل شده بران :جله ] فيوى لاكصل.منزل وفىاديث

ن
ورف
حكل ح
(منقراالزقفراعيه) يعنى[هركةخواندقر؟ ثراتوكنند دروى] (:لب

تبه ومن قو يون بفهر فلك يكزج حوفع رعتم :سات أماراى الالقوك) .مراحرف باللك

حرف ولامدرف وهم حرف ) * سول الفقير لعل سسمر العدد ان القراءة فاىلاصل للصلاة

وكان]اغنن الضاوات :ابن خمسين فإذا اجرىالله تعالى على القارى” الفصبح عقابلة كل

حوق سين راحزان واه الفشبروفيى ,ادن اتات كطقال الن كال ل«ررمن يسام باللسنة كله
عشر امثالها  * 6قال الكاشنى [ اسم اعظم الهى در <روف مقطعه مخفيست وهركس

دراستخراج اين قادر نيست ] ق:ال الكمال المجندى قدس سره
كرت دانستن عحلروفست رزو صوفى » نخستافعال نمكوكجنهسودازخواندناسما
لمر كقولهم
ف تعزيل © خبر يعدخير اق ميزلة لان التعبير عن المففول بالصدرمجاز

000003

امن ©

الجزء إلرابعوالشعرون
لاه لاقطع جب

<<  477كم
 -الارشاد اما عاايك سر لمات مان بن

0

دعنة

وكى |
وسواجوء عل السلام رمن الرضاعة وعْشَل وكف نن قبلالنى عليه السسلام بعيننيه ب

وقالت امرأتنه خولة بنت حكمرضوالله عنها طبت هنيثا لك الجنة ياالابساائب فنظرالبها |
 0الى عليه لسلام نظرة عضب ( 2وما يدريك) فقَالت يارسولالله مأرسك وصاحيك فقَال
(ماادرى ماشعل بى) فاشفق الناس علىعممان زخى الله عنه* ثمانالسبب فىعدم
ْ عله السلام و

| قبول التوبة عندالاحتضار انا مكلفون بالايمان االغمى لقوله تعالى ( الذين يؤمئون بالغب 6

ضا لاشهة ف٠ىاونؤكملن عاص يندم عند |
واتاصحي.
| وففذلك الوقت يكون الغنب عبانا فل

| الإشرافاعااموت فقدورد( إالنتات املننانت دوق لاونكأن)فاوح منهنا ويلاناتان ا
حاقق معظن التائبٍ المكن من العود فيخالفه ما قال
العرم على انقرا اليه وذلك ام
| الا هدى انه اذا اشرف على الموت اى قرب هن الاختضار قندم عفلعىله كت أنوبمّه باجماع

يد
اشرح
قفى
عم
لّقل
المس
التوبة وهوالندم عالىماضى والترك فالىحال والعزم عالنىلايعود ف اى

ا

للمولى رمضان * واما :اطلاق الاابه الع ص قولهتعالى (وهوالذى شل التوية عن عباده) ثقد |

بالآية السابقة وى قولهتءالى ( وليست التوبة  6الآية وبقوله علهالسلام ( انالله شلتوية |

من
ؤوبة
من
اويلشمل
العبد مالمبغرغى) اخرجه الترمذى محنديث ابرنضحىمرالله عنهما وه

|

والكافر فالايمان وكذا التوبة لايعتبرحالة الأس بالممناة خلافهما قلهذء الخالة ولو شَلل |
نالزمان رحمةمن الله تعالى لععاده المذسين .فى الاحتذار هووقت الغرغرة وقرب مفارقة ّ

الروح من البدن لاحضور اوائل الموت وظهور مقدماته مطلقا وقس عليه حال البأس
بالموحدة * بق انهبلارفكك على رضى اللهعنه من قال لااله الاالله قالعلليهالسالام  3فتلته باعل )

قال على علمت انه ماقال بقله فةل عليه السلام (هلشقةت قلبه) فهذا يدل علىان ايمان
لهام اطلع بنور النبوة على ايعان ذلك المقتول |
سلي
اعلله ع
المضطر والمكرة سح مقبول وا
بخصوصه فقال فىحقه ماقال والعمعندالله المتعال هذا * وذهب الامام مالك الى ان الايمان |
عند الأى بالمثناة مقدول 7

و!ا ان الذيتان عندالتيةن ل
وتها

ويرد الدليل
ال

ذلك الايعمان فاعان يعون مثلا مردود عنده بدليل قوله ثرالآن وقدعصيت قبل ) الااية
ا وفبه ضعف نام ظاهر واسناده الىمالك لاخلوءنا

لاحخى عامسو

فىهذا المقام املنمع والترتيبٍ والترجيح والتهذيب ثم اسألالله لىولكم اينشد 0

وشمرنا بالرضوان |
وحلينا بحلية العيان والاشان ويم ثنا بالخير والحسنى يب
قوة الاعان يم

وعلنا منالطائرين الى جنابه والنازلين عندبابه واللاثقين مخطابه بحرمة الحوامم
والزلنى يج
ومااشتملت عليه من السسر العظيم

5
حجر  877جم
جوتكشد رتمأنندامت شدعدم » ى نيرزد أخاك أن نويه ندم

لصم

1

او الوابه بسر

خحرد  +انانك؟

اممتص ع

لدرديا للعتاا دوا اه يلا

فكون العان والندم وقت ظهور الوعيد الدنيوى كالايمان والندم وقت وجود الوعيد 0

خآرة وماق حكمها هن
| الاخروى بلافرق فكما لايتفع هذا كذلك لايتفم ذاك لان ال
مقدماتها فى الحكمسواء ولذلك ورد هنمات فقدقامت قامته وذلك لان زمان الموت ار

مان امناز مه الدسنا وأو مان من زمه الا حره فاتصال زمان الوت مان الفماتة
كنف ك 0فاعان فرعون وامثاله عند الغرق 0

ان
كلا
من قسل ما  00نع ا

الاضطرارى الوائع عند وقوعالوعيدالذى طهوره فى حكم ظهور احوال ال خرة ومشاهدنه

حك مشاعدة العذاب الاخروى :ذال الا بالمواحدة ال المرعة منغين”فرق
اان ال الدرعتة فكتن لال اناس" قفر عون مساك لانمل اماه
ْ قحم لعل ال
حال الغرق لكونه حال الأس وان كان تبل الغرغسة فائهم جدا فانه منمنالق الاقدام |

ارا نال أعان الثان /الناء اكناء النحنية وهوالاعان زع 'ستاهدء احوال الا خراء ولامكون
| الاعند الغرغرة ووقت تزع الروح هنالمد ففى"تب الفتاوى انه غيرمقيول مخلاف انوبة
ا لاسرا فائها عقبولة علىالحتار علىمافىهد ايه المهديين لانا لكافر احِنى غبرعارق باللهواتداً

لفان كاك وله حال العا الما 1
ا عسل

 3وقت

لاممكن

فه العاء

ومثل

نويه ل

اذا
شحر

لذى
ا(
ولى
ولههتعا
| الهواء .-والدليل على قبول التوبةمطلقا تو

نات

دعل كاانلا ) 02
أ

[الشناء

0

مالاءمة

#.يلالتوبة عنعاده) هكذا

| قالوا وهو بمخالف قوله تعالى  2ولحت الدوبة للذين عماون ناث دتى اذا حص رأحدهم
الموت قال ابى بدت لآن) * قال الغوى فى لفسيره لاشللى نويه عاص ولااعان كافراذا ةن

بالموت حي

ومراده ممع اجععرارن على الموت والصيرورة الىى<ال الغرغىة والا فد قال

الحققون قرب الموت لانم قمبنول التوبة بل الماع قمبونلها مشناهدة الاحوال التى
عندها يحصل العمباللهتعالىعسلبىيل الاضطرار علىمانى<واثى ابن الشبخ فىسورةالناء

]لوت اناف ادر ألوات لتلهوة أعسنانة وامازانة  30كرنة ويل  2511دكن
عليكم اذاحضر احدى الموت ان ترك خيرا الوصية  6الآآية اى عند<ذوراماراته وظهور
2

من العلل والامراض اذ لااقتدار علىالوصية عند حضور نفس الموت .ومن هذا القسل

 0روضة الاخبار من أنه قال مرو بن العاص رضى الله عه عد ا

لابه ع.دالله

ياى من ع المال عافيه مانلتعات :قال هن جدء الله انه  3قَال“اتخلوة الى نت مآ
ْ المسلمين  6دعا بالغل والقيد فلسهما ْم

م

رب_ولالله صلى الله عله و-لم اشول

| (انالتوبة مبسوطة مال يغرغى ابن آدم بنفسه) ثماستقبل القللة فقال :اللهمامىتنا فعصينا
' ونهيتنافارتكبنا هذا مقام العانذيك فان تعف فاهل العفو انت وان تعاقنت فما قذمت يداى
ل|اله الاانت سبحانك انى كنت مالنظالمين » قات وهو مغاول ٠قيد فبلغ الحسن بن على
ن بالموت ولعله سفعه انتهى  .وق (صبغةالى
ْرضى الله عنما فقالاستم الشيخ حين أشن
أ مس ع

سس سم ص

حا الي

سد

مج  777م

الجزء الرابإم والعشعرون

ا زيرا دروقت معاسة عذاب تكليف متفعمدشود واعان در زمان تكليف مقبولست
نهددروقت عق  1فامتام القبول لانهم ميأنوابه فىالوقت المأمور به ولذلك قبلفإيك موق
|يصح وإ إتسشقمفانه بلغفىننى النفع من لسنفعهم ايعامهم وهذه الفاء للعططف على انها ا 4
قل  1موا فلينفعهم لان النافع هو الايمان الاختتارى الواقع معالقدرة على خلافه وهن
منفعه وعدم نفعه فى الدنيا دلل على
في

ماين نزول العذاب ليبقلهالقدرة عخللىاف الايعان
عدمنفعه فىالا خرة © سنة الله التى قدخات فعىباده  6قوله سِنة املنمصادر الم كدة
وخات من اللو يستعمل فىالزمان والمكان لكن لتماصور فالىزمان المضى فسمراهل اللغة
قولهم خلا الزمان بقولهم مذى وذهب اىسنالله عدمقبول ايمان منآمن وقت رؤيةاليأس
ومعاينته سنة ماضية فىعباده مطردة اىفالىاثم السالفة المكذبة كلهاويجوز ان ينتصب سنة
عالىتحذير اى احذروا سنة الله المطردة فيالمكذبين السابقين  .والسنة الطريقة والعادة
المسلوكة وسنة اللهطريمّة حكمته  وخسر هنالك الكافرون * قوله هنالك اسم مكان
فىالاصل موضوع للاشارة االلىمكان قداستعير فىهذا المقام للزمان لانه لمااشير بهاملدىلول

دعي.نابنه
ان ت
رزما
يالل
قوله ( ا رأوا بأسنا ) وم

نىه ظرفا
ون ف
كمكا
الزمان تشبمالهبال

للفعل كالمكان  .والمعنى على ماقال ابن عناس راضلىله عنهما هلك الكافرون بوحدائية الله
قبا»ل الزجاج اللكاذة تجاراقفز انو غابافلكت
وعذا
المكذيون وقت دؤيتم اليأس وال
مر انهم اذا رأوا العذاب ولميرج فلاحهم ولمشّل وخسيرهنالك المبطلون م فواسيق
خنسلهم
ني
حردد
لانه متصلم بايمان غي

وشض الاعان الكريكان برهان الهزافق اى خسن موقعه كما

حسن موقم قوله المطلونعبى ماعىف سمره فىموقعه * اعم ان فىايمان اليأس واليأس تفاصيل ا

اقررها لك فانظرماذا ترى قال فى الامالى

وماامان شخص حال بأس».بم.قبول لفقد الانتشال
ٍ ل بإلباء الموحدة وبسكون:الهامؤة .يلقلا ايأسنببالناء اللثنالةموافقاقوله تعالى( فريك
هم اجمانهملاوزلا لقاع نمضيل مكلتاؤيقدة الغا ؤاظيلن! الا»اماف وا اطابنة !
>جمذعىعن الأس هووقت معاينة العذاب واتكشاف ماحاءت به الاخبارالالهية من الوعد وااوعيد |
عا
ف
يو
2ذ
م9
ا
ج
و
عد
>
خ<3
ج
ي
ب
ل
د
2
لتا
و
وحال البأس هووقت الغرغرة التى تظهر عندها احكام الدار الآاخرة عاءه بعدتعطيل قواء
احسية وستوى لاله :الاق لوده الاعان والتوبة لقولهتعالى( ب.يك يتفعهم  6الآية ْ

ورحاء الرحمة اما يكون فىوقته بوظهورالوعيد خرج الوقت من اليد و لاد الامتشال
ووقع الايمانضروريا خارجا اعلناختيار ألاترى اانيان الناس لايقبل عندطلوع الشمس
من مغر بهالانه اعان ضر ورى

!لايعتير لانه جوز افكواة اعان المخطراغرض الأحاة من

| الهلاك بحسث لوتخلص لعاد لمااعتاد * وقدقال!اعلماء الرغة فىالاعان والطاعة لاقع الااذا

كانت تلك الرغبة رغبة فبه لكونه اعانا وطاعة  .واالمارغية فيه لالب الثواب وللخوف
ثىى الشبخ فسودة الانعام  :وفى المتوى
ااف
ويدك
حرمف
املنعقاب فغي
أن ندامت از نيجه رلم بود * بى زعقل روشن جون كنج بود

 155يضم

أ بالكفار واصابهم و بال استهزائهم بالاثنياء 2

سوادةاليك

لعاومهم وامخابروا به من المذاب(١

ونحوة فليعسجزوااللهفاده منهموف المثنوى

]دوين شدننا دعقاشن كه يعتانط ريهوم
صدن
سكزة
ومكر و
وعان
اند
0
ن
ذمن
لعلرد
ظ أن إإاستينكاى ,ذا كفي كناد اعئار ابالطخافا رقا
من ترا افسوس مسكردم زجهل *هن يدم افسوسرا منسوب واهل
راد

ده  #علش اننا اله
اح وهكاوه كر ر

يسسساس اوراكه مارا درجهان ا

باكان" برد

بيدا از بش يشينيان[؟]

نشاخيدم :إنبعلنل تهات بحبو سيو قووق» واقم بداانون إحكلةا

اكه ما از حال كارنكان بيش » مجو رويه بخاوسدداريم بيثن
حتوممه
ام

زين روخواند مان *

ان رسوكل حدق وصادق دسران

استذوان و يشم كارنكان عبان »* بكر يدو بكتيدريد اى مهسان
اجام فرعونان وعاد
عاقل از شر بهد اين هسىوباد * حون شد ن

ورثه .نتهسد ديكران از حال:او * عبرق :كيرئد :ازضلال

ٍ

او

لتحقيق
كاله التوفيق لعل الذى :يوصل اال
تجورانة قبل يقال ارقافا الوه اد را مععى شوذ كنى از كفت و كوى كنج
فلايد من الانشاد للحق والاجتهاد فىالء.ل  :قال التحندى
دد عم مال حدل

شست»*.:

عةن
 20مناه كد

لت

* قال فىالروضة صلى الحجاج فجىنب ابن المسيب فرآه يرفع قبل الامام ويضع رأسه فلما |
:

اح بشوابه لح2

من صللانه ودعاه  2رفعتعمعله عافىالحداج فقال .يساارق والاعاث

خويرناىاكنكئمدلننتاخكه
1نابصماير
سرخهدمت
يبندش'درغاف

هىذه الصفه لقد ممت ان اضرب بها وحهك وكان اجاج حاحا فرجع الىالشام |
ْ تصلى عل
وحاء والما على المديئة ودخل هن فوره المسحد قاصدا اس سعد بنالمسدب فتذال أله امت

صاحب الكامات قال نعانصااحبهسا قال جزاك الله ممعنلم ومؤدب خيرا ماصليت بعدك |
الاذاكرا قولك فلابد مالنذركة عقتضى العم ف©لما رأوا كهاى الاثم السالفة المكذية

نا افلىدنيا ووقعوا فىمذلة الخسبة ومنهقولهتعالى ( بعذاب بكس © |
يشدة
ا»ه
ذنا
عبأس
|©
اىشديد فؤقالواكه مضطرين  8امنا باللّه وحدءه [خداى يكنا] وهكفرنا بماكنا به يه
اق اسيك الاعان به ينون الاصنام  2 0كن  5اذى |راذناحاز ركه ميكفتم ببزار وبرى
كشكم ] وهذه الفاء  00التعقيب وجعل مابعدها تابعا لماقملها واقعا عقيه لان مضمون

لماراوا باسنا امنوا  8+فليبك)0اصله لميكن حذفتالنون لكرة استعمالههقينفعهمايعانهم6ه
دننردرن
اى تصديقهم بالوحدانية اضطرادا وقوله ايمانهم وذ اينكون اسمكان يؤتفعهم خبرهعاشداددكيذو]لرارلابرخك
«ازأوا بأسنا اى
مقدما عليهوياكنون فاعل ينفعهم :وشم كانضميرالشان المستترفيهلم

عندرؤية عذابنا والوقوع فيه لامتناع قبوله.حينئذ امتناءاعادياك يادلعليه قوله (سنةالله| 6

الجزء .اكرابموالعشر ون

مج ١ )© 6م
ا

قوة ي ف
كىالابدان والعدد ف وآ ثارا فىالارض

اصسسسسرسهرجي رديه
* باقة بعدثم من الاشة 0
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والمصائع ٍ

مااءلمطرويقاللهالصهريعاإضا
”الحوض بجمع فيه
وى جمع مصنعة بفتح الاون وضمها *شى ك

وتغلط فالهعامة من الاتراك فيقولون صارنح واكثر بلاد العرب محتاجة الى هذا لقلة الماه

المارى والآبار و اولفتأويلاتالتجمية إوآثارا فىالأرض) :يطول الاعمار وقيل تآثقار
اققددامهم فىالارض بعظم اجرامهم  -وح  -عر اقلشذلخ عيالذن:إن إخزاب مديلمرعاابه
ث
حاند
قال اقجدتمعت  لجماعة من وم بو نس عاليلهسلام دنة حمس وكانين وحمسماثة بال
ىاس

كنت فيه وقست اثر رجل واحدمنهم فاىلارض فرأيت طول قدمه ثلاثة اشبار وثلكشب
#وشااغى عنم  7هَل اغنى عنه كذا اذا كفاه وتفعه وهواذا استعمل بءن يتغدى ال
مىفعول

كاللقاب

يدقع ول ينفع«9ماكانوا يكسيون #8كسهم اومكسوبهم منالاموال

والاولاد وترتيب المسا كرقاذا ل+تفدهم تلكالمكنة العظمةالاالخية والخسار فكيف هؤلاء
ز
وءالمسنا
الفقززا
وكين.

اتنكون ماالاوىا حتفهامةعهول أئائقا*غنىعنهم ذلك واملثاانية

عالتىقديرين فاعل اغنى وهذه القاء بيان عاكتثبةرتهم وشسذة توتمم وماكانوا يكسسبون
بذلك زعا مذهم ان ذلك لنىعنهم  3ع

عله الاعدم الاغناء فاهلذااعتبار جرى

مجخرى

النتّجة وانكانعكس الغرض وض المطلوب كمفىقولك وعظنه ي
لترتعليه
فتمظ اى ي
الاعدم الاتعاظ ٠معالهعكسالمتوقم

فلماحا لهم رسلهم بالبنات  4بالمعحزات والدلالات

الاك تدا  0تفسير وتفصيل لما ابه واحمل منعدم الاغناء فهى تعقببية وتفسيرية
اذ التفسير يعقب المفسر وقد كثر فالىكلام مثل هذه ال اء ومبناها على التفسير باعلدابهام
والتفصيل بعدالا حمال © فرحوا ها عندهم من العم 3لقوله ( كلحزب

عا لديهم فرحون)

ا

الىاظهر وا الفرح بذلك واستحقروا عم الرسل والمراد بالعلمالهم املنعقائد الزائغة والشيه
 7الناغة قاعة وتحجوذااث وانسءمتها علما معانالاعتقاد
الناطلةكم َالو١ ااسَعك ولانعدب ٠ 10
الغير المطابيق للوافعحقه ا

جهلا للتهكم هم بول ع علىز مهم لافىالقيقة اوالمراد

ون
رنوا
دء كا
ضكما
يا
عل الصنائع والتتجيم والطبائع وهواى ُّ الطبائع عم الفلاسفة فان

الى من يودينًا ك قاال سقراط :لماظور:مومى عليه السبلام نح
منهقوبمون لاحاجة يناالى
تهديب غيرنا  :قال المغربى
عم ىودينان رها كن<هل

راحكمت
محوان  #2ازخا لات وظنون اهل ونان دم مين

وكان يكنى فالجاهاية بالى الحكم لاجم يزمون .انه عالم ذوحكمة فكناء الى فيالاسلام ١
بانى جهل لانه لوكان لهع حقيقة لاهن بالرسول عليهالسلام : .قالالخافظ
شراى ومدريه 1

عرو طاق ورواق * حدسود حون ددلانا وجثم ينابيست

ا
©توأفؤيلات النجية من الع اى مشنه

المعقولات والخيلات والموهومات و محوز

برجع عندهم للرسل على ان المراد الم دؤالمم الذى اظهره رسلهم وبشرح الككنار به

 0منه واسمّزاؤهم به ويؤيده قوله تعالى فوإحاق بهم ماكانوا به يسسممزثون  6اى نزل
ب(الكفار )

سورة الؤمن

ا ١6؟ كم

 ١عَالكفالةالإتاا ناالنقانيك لكون أى عبارة عن المؤنث لاضافته اليها * قلت تكذير أى
اسفمىاء غايلرصفات
اهلوشائع المستفيض والتأنيث قليللان التفرقة بينالمذكرواالملؤنث
نحو حمار وحمارة وانسان وانسانة غمريب وه فأىى اغربلابهامه فان قصد اولاعلزتفرقة

ينافى الامهام وهذا فى غير النداء فان اللغة الفصيحة الشائمة ان تؤنث ايا الواقعة فى نداء
متهاا
لااي
الىإي
ثة) ولم يسمع ان يقال ياايها المرأة بالتذكي +ي اعلم
مفس
المؤنثكافقوله تعا
طن
ان جميع اجزاء العالم آيات ببنات وححج وانضحات ترشدك الى وحدانية الله تعالى وكال قدرته

لكن هداية الله تعالى الى جهة الارشاد وكفنته اصل الاصول * قال بعض الكبار فىسيبب

توبتهكنت مستلقيا علىظهرى فسمعت طيودرا يسبحن فاعرضت عانلدنيا واقبلت على
المولى وخرجت فى طلب المرشد فلقيت ابا العاس الخضر فقاللى اذهب الى الشسخعبدالقادر

فكاىنت فى محله فقال ازالله جذب عددا اايه فارسله الى اذالقيته قال فلما جثتاليه قال
صرحبا من جذبه الرب بألسنة الطيد وجمعله كثيرا املنذير فاذااراد اللهبعبده خيرا مجذبه
اليه ععاشاء ولاتفرقة بين شى” وى" فنله بصيرة يرى فى الى الاشياء حمال الوحدة

حقق هبميىند اندر ابل ك»ددرخوبرويان جين وجكل
 +ثمان اعظم ايلات انبباء الله واولياؤه اذنحنى الق من وجوههم عقت الثرةا ؤالكوياء
للعالمدن واى 6ك اعظم كر

على هذه الايات الساطعة والبراهين الواكة  +قال سهل

اظهر اياته فىاولمانه وجعل السعيد من عباده من صدقهم فىكراماتهم واعمى اغين الاشقماء

ينتهكر قدرة الله فاالنقدرة الالهنة
عن ذلك وصرف قاوبهم عنهم ومنانكر ايااوتلانه فا

تظهر على الاولباء الامارات لاهم بانفسهم يظهر وها وا لهتعالى ول (ويريكم اياتهفاأيىات |

الله تنكرون) ثمان الانكار بعدالتءريف والاعلام اشد منه قبله فطوبى لمناخذباشارةالمرشد
وارشاده ولايكون فى زعىة المنكرين الضالين * قال ا
حلةاسلام العجب منك انك تدخل

بدت غنى فتراه مزينا بانواع الزين فلايتقطع تعجبك هذه ولاتزال تذكره وتصف حسئه
طول مرك وانت اننظر الى بدت عظم وهوالعالم لمنخاق مثله لاحدث فه ولاتلتفت يليك
الاتاتفكراوعانن وذلك لعمى القل .ب المائع اعلنشهود والرؤية ونم0ماقبل
برك درختان سيل درنظر هوشيار * هن ورقى دفترسادت معرفت كردكار

ولابد لتحصيل هذه المرتية هن التوسل بالاسباب واعظمها الذكر فى حميع الاوقات الىان

يفتح مفتح الابواب  8#أفميسيروا 

الهمزه للاستفهام التويخى والفاء للعطف على مقدر |

ائ|اقعدوا اى قومك وحن فريش فإراسيروا ولمبسافروا

فىالارض  [ *6در زمين عاد

| وتمود] «وفينظروا  6ويعتبروا جواب الاستفهام :والفارسية تا
[بسكرندكه] ك«ي9فكان | 6

وهنه بود ] ف عاقية الذين من قبلهم  6من الام المهلكة يعنى انهم قد ساروا فىاطراق |
[ج
ك
الارض وسافروا الى جانب الشام والمدن وشاهدوا مصار ع المكذبين عن الاثم السالفة

وانارهم فليحذروا منثل عذابهم فلايكذ بوك ياعحمد »  5بين مبادى احوال الام المتقدمة
وعواقها فقالهنوكانوا يهاى تلاكالام م اك  7عددا ف منهم #اى من قومك هوواشد |
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ليطزيال
 1بيس از قزامت موت زَإ] كهضة قامبتملوبرخاست ] فق اللهالذى جمللكمالانعام» |
اىخاق الابل لاجاكم ومصلحكم جع نم بفتحتين وهو فالاصل الراءءة والكثير
هاا 7د لماننتداء الغاية ومعناها ابتداء الركوت
استعماله فى الابل  29لتوركيموانمته
والاكل إمنها:اى تعلقهما.يها اؤلتبضض:اى.لتركوا وتأ كلو :بَعْضْها لاعلىكلاان,هن ان كوت
نكلها
مان
ضعين
عبل
باخر
والا كل مختص عض معين هنهايحث الاوز تعلقهبا تعلقنه .الآ
صالح لكل منهما وتضير النظمفىاملة الثانية لمراعاة الفواصل معالاشعار باصالة الركوب .لان
الغرض ابا يكونف الشافعوارلكروب متعلقبالمنفعة لاانلهامتلمانففعة مخلاف الاكل فانه متعلق
بالعين لانه| تلوفلعنولاشيخ فذلتكون الاكل ايضا منالمنافعولهذا جاء(لتأكلوا منهسما|
طريا) ©وولكمفيا.ممنافع 7اخرغيرال ركوب والاكلكالياتها واويارها وجلودها #ولتاذوا |

علمها حاجة فصدورع 4اق لوكاكبرل اثقالكم علبها من بلدالىبولقدا*لالكاشى |

[إرسد عساقرت برإن محاجى كمدرستهائ عؤاست .الاسوعووقة مله)روسو لاي علل ١
ب
ك 
 2ولعلى
لرف
الب
عال:ها د اى عاللىابل ف اى
ولغو
وحاجة مفعول اتب
قوله 0
لرشمادروالعدلبه
| اىالسفنفىالبحر فإنح.لون»ه نظيره (زو ناكفوىا'لببربحر) +قالفااىلا
فرصفلىه عن الركوب واجمع ينها وبين القللك
| حمل النساء والولدانعلها بالهودج وهوالس
| لمايذهما املنمناسية التامة حتى تنمت سذان البر واعاقال  وعلى الفلك ولسَل فى الملككاقال

لإ(قانااحمل فا لا.زاوجة اى ازاوج ويطابققوله( وعليها» فازمخولات الانعام مستعلة علها |
فذكرت كلة الاستعلاء فى الآلك ارضا للمشاكلة و+فى المدارك الابعاء وهمءنى الاستعلاءكلاما

| مستقيم لان الفلك وعاء ليمكنون فها حمولة له يستعليها فلما صيح المعنيان حت العبارتان
| » وقال بعضٍالمفسرين المراد بالانعام تىهذاالمقام الازواج العانية وهى الابل والبقر والضأن ظ
والممز بأعتارذ كورتها وآنونتهاءفسى كاولربز إؤالا انانيمل تسلقينها ,الكل|لكزللاغ بان |
شر نلق
لاكول ان كاد ينا من طن ل ا
مكهلما وز ملتهبكر مه
| عماتملقيه الآآخر بل علىانبعضها بتعاق به الاكل فققطط كالم وبعضها تعلق بهكلاها كالابل

| والبقر والمافع ماملكل وبلوغ الحاجة عليها يعالبقر» اولفابيد شتاو المذان له تنال
ال حك لماعر الات علباعةفصدور؟» ١
كم
يون
ٍ كة يج ا اروايم تك
| من مشاهدة الحق ومقامات القرب ولكم صففىاتها منائع وهى الشهوة الكروانية ومنفعتها

عبر اليس ونيد
| اتهااضي تب المقى والتضب :وان كصدر الصلابة فالىترين وال رين ك
صافىات ااقلب
| المركب يصل السالك الى المراتب العلة م قال ( وعلها وعلى الذلك 6

|(تحملون) الى جوار لمقتعالى
جسوِنخبران دامن فرصت مده ازدست * ناهست بروبال زءالم سفرى كن

| ويريكم يدالناهلله الدالة على كال قدرته ووفور رححته « فأىآيات الله تنكرون 
إن كلامنها املنخاهور مث لايتكاد ا عل انكارها منلهعقل فىاطلة وهو ناص للدي ْ

واضافة الآيات الى الاسم اططلل لترسة اجقاة ونمو نامكاره بونازيتات

د لكام ين !
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نى فهذه زيادة وان ليذكرها مالك فهى موجودة فغيرالموطا ويحتمل الاككىيت من قبل

ا فنانت
كاوى
البى اومن قبل الر

مقنبل النى عليه السلام سبك بها حجة وان كانت

من قبل الراوى فقدصح بها اناطلاق هذا اللفظ غيرتدع ولامعارضة به وبان حديث عائشة

ذكرنا والمرادبه لاتقولوا لانى بعده يعنى لابوجد فالدنيا نىفان عيدى ينزل الىالدليا
ل عسللهام والمراد بقوله عليهالسلام فىالحديث والعاقبالذى ليس
انى
ويغاتل عشلرىيعة ال
| إعده ى ولاسعث بعده نى ,سخ شريعته وهذا معنى قوله نزوخاتم البين ) اى الذى

لهام
سلي
له ع
اون
ختمت النبوة والرسالة بهلانثوة عسى قله فس

ختمتالنبوات وشريعته |

وففىالىتكامللةت©أويلات النجمية تشير الآية الى ان الحكمة |
ختمت الشرائع انتهى ما
البالفة الازلية اقتضت انا نبعث قبلك رسلا ونتجزى عليهم وعلىامهم احوالا منقص عليك |
| هن انبائهم مانثيت بهفؤادك ونؤدبك بتأدبهم لتعظ بهم ونلقادمك بالرسالة علهم لبتعظوا |

ابلك فانارالسسلد بمإنتقظ إينيرء

عل طحدق! تاضدطلة باسك لكالا
و(منهم منمنقصص عليك ل©استغنائك عذنلك مخفيفالكعلماابعينك وهذا امارةكال |
| القعناصيةعفهلايه وف
عهلق
لص ص
ه © وماكان لرسول * اى وماصح وما استقام لرسول |

منهم ف ان يأتىباية © تشترحعليه ي[عنى بيارد معيجزة كه نشانة نوت او ياشد]  8الا
باذن الله 6ه فان المعجزات تشعب فنونها عطايا من اللهتءالى قسمها ينهم حسما اقتضته مشيشته

المبنية عاللىحكم البالغة كسائر القسم ليسلهماختيار فىايثاربعضها ولااستبداد بانيانللقترح
بها* وفه تسلية لرسول اللهصلى اللهتهالى عليه وسل كانهقبل مامنرسول هقنبلك سواءكان
ٌ مذكورا اوغبرهذ كور اعطاه اللهاايات معدزات

الاحادله قومه فك

وكذبوه عنادا وعثا
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صدهزاران كيما حى افريد  0كمئان مجحو صبر آدم ديك

فاذا جاه امس الله  *#بالعذاب فىالدنيا وال خرة  #قضى بالحق * حكم بين الرسل |
سر
ومكذبيهم بأنجاء الحق واهلاك المبطل وتعذيبه © وخسر * هلك اونحقق وتيين اخنه
© هنالك 6ه اى وقت بحى” اوماهلولهاسم مكان استعيرللزمان 28المبطلون 64اىالمتمسكون
بالباطل عاللىاطلاق ف خلفمم المعاندون المقترحون ددولا اويا * قال فىالقاموس الباطل

لبحق |
ا:ضدالخق وابطل جاء بالباطل فالمبطل صاحب الباطل والمتمسك به مان الحق صااح
ْ والعامل بهولمشّل وخسسر هنالك الكافرون لماسيق من نقض الاطل الذى هوالحق فى

برهان القرآن * وفىالاية اشارة الى انه يجب الرجوع الىالله قبل ان عجى” اعسء وقضاؤء

بالموت والعذاب فانه ليس بعدء الا الاخزان
*دسودى ندارد فغان زيرجوب
نبويش اذعقوبت درعفوكوب ك

جةسود از يشماق ابد يكف * جو سرماية عمر كردى تلف
أكق تكزاءه نداكراذهمتدتشكود  +كابيشنازقامت  خويش <ورد
حَحَ

ظ

امزء الرإيم والعشرون

2

 517كسم

ا ى هالنانبياء يعنى اذاكان متفقا علىنيوته اوعدم نويه واما اكذا
ان فه خلاف فلايكفر

| لاه .اللي الططى لكف ف القطينب وفىفن اعلزرسمنفوسوو اليقرئةوالمذ كودرونقالفؤان

| باسم العللستة وعشيرون ندا وهم تمد وادم وادريس ونوح وهود وصال وابراهم ولوط
واسماعيل واسحاق ويعقوب وبوسف وابوب وذوالكفل وشعس وموسىوهارون وداود

' وسلوان وعزير ويونس وزكريا ونحى وعيسى والباس واليسع صلوات الله علمهم اجمعين

 ٠واشير الواشمويل بقوله تعالى ( وقال لهم نديهم) واشير الىارميا بقولهأوك
(الذى م" على
فرية )6واشير الى لوشع إشوله بوراذ قال موسى لفتاه  4واشير الى اخوة بوسف شوله

غ١لقدكان فىبوسف واخوته  6والاسباط ذكروا احالا وهم منذ
عا
يرية
قولا
ودب

الاثنى

| عشرنيا وكان فوم اساء ولفقىمان وذىالقرنين خلاف كالخضر اننهى * قال بعض القكقاء

| يجب على المؤمن انيعم صبيانه ونساءه وخدمه امماء الانساء الذين ذكر هم الله تعالى فىكتابه
حتى ونوا بهم ويصدقوا بجميعهم ولايظنوا انالواجب علهم الايمان محمد عليه السلام

فقط لاغير فاالنايمان مجميع الانيباء سواء كذراسمه فىالقران امويذكر واجب على
| المكلف قن نتبعتينه باسمه يحب الارمان به تفصيلا ومنيعرف اسمه بحب الاعانيه احمالا
وحكى -اإنقتنة فالمعارف ان الانداء مائة اولافربعة وع
اشمر
لو
فنا

الرسل منهمثلامائة

وحمسة عشير ملهم حمسة عبرائيون وهم آادموشيث وادررس ونوح وابراهم وحمسة من

ْ العرب هود وصاط واسماعيل وشعيب ود علهم السلام * قال ال
فتكملة هذاالذىذكر
| ابن فيه ارصح لانه قدروى ان
كهان منالعرب ثى ا خر وهوخالدين سئان بنغنث وهومن
عبس

بن لغيض روى عن الى عليه لسلام انه قال فيه (ذلك نى اضاعه قومه) وردت ابنته

على رسولاللهعليهالسلام فسمعته شَرَأً ( قلهوالله احد) فقالتكان الى بقول هذا #قالان
قتتمواو ل فزلانا غالبالل ناك وآاخرهم عت
قلتائل*' ال
فتتكطلة طائضها وهذا عندى
غيرتبح لانه ان اراد اول الرسل فقد قالالله تعاللى حكاية عنقول الرجل المؤهن .هنال

فرعون ( ولقدجاءم يوسف منقبل بافليقيئداتاخ6يرانه ارسل الهم بوسف وهواما ابن |

شرف ازايف؟ا  7بن وساف لواب  3لاف المتقدم  00وع خ
داصة |
سك و 1خرهم محمدا ا
لانو لوا لا'بى لعد 2

لوقام :وغيرهموي

وقولوا خاتم الندرين انه زل

دسو ا

6

عنها الها قالت
00

واماما ١

مقطا فقتل الدح
كايكهأويكاز الفظلية وشّتل الازر وضع الحزية وتضع الحرب اوزارها

ق*ال .فلتىكماة ا علاانتشةقولوا لانبىبعدمد انوما
اذلكلره اعللثلايتوهم المتوهم
رومماردوى من “زوك عسى إصنربم 00
السلام لث

عسمى وان 0

لعده فهوموجود

فاق وعلى المقيقة 0011

عله

قله خى الى ان بزل واذا تزل فهو تت

اشريءته مقائل علمهافل
خالق 'ى بع
ودلجامدتحدد شمربعة بعد شريعته فعلىهذا إصح ولانى
بسح ب وقد 1ق

رفاكنا الى عليه السللام فىكتاب العوائك وغيره والعاقف الذى لدس لعده

رى)

|

سورة الؤمن
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إنسمهملكولتخبرك بهم قال الكاشؤ [بعضى ازايشان انمااندكه خوائدهام قصهاى ايشان |

ينست ونه بيغ براند] * وفىعينالمعاق هكاملية عششر [ و بعضى انانندكه قصة
برتوكهب ا
| ايشان مخواندهايم برانو اما ناايمشان دانسته اليسع وغيراو و بعضى انست كهنناهم يشان

| اكاتسكة فاه فصل يشان شئيده ودراعان بدريشان تعمين عدد ومعرفت ابشان بانساب واسامى |

| يسوياء يماع بوك ارهن

ناذا اسايمك افولا برو لمكن عندا حيشا وهو |

من +شّصص الله عليه * سول الفقير لعل معناه االنله بعث نسا اسود الىالسودان فلامخالت |
ماورد دن انالله تعالى مابعث ندا الا حسن الاسم حسن الصورة حسن الصوت وذلك لان ا

فى
حكلسجن
نسا

بالنسية الىجنسه  .والحاصل انالمذ كور قصصهم مالنانساء افراد معدودة

ا وقدقل عدد الاساء مائة ووارءبعشةسرون الفا» قال فىشر ح المقاصد روى ع نا ىذد

مالائ(ة الف |
ستول اللهعليهالسلام ك5عدد الانبياء فق
رقل
| الغفارى راضلىله عنهانه قلال
ثماللراسلثفقمالا(ئة وثلاثة عش رحماغفيرا ) لكن ذكر |
شةسرون الفا) فقلت فك
| ووادعبع
ا

| بعض العلماء انالا ولى انلاشتصر على عددهم لان خبر الواحد على شديراشتاله ء 1-2

الشرائط لاإشد الاالظن ولايعتير الا فىالعمليات دون الاعتقاديات وههنا حصر عددهم |

نا» ال  .وبحتمل ايضا مخالفة الواقم واثياتهمن لدس
صءصمن
قمنه
بخالف ظاهى قوله تعالى (ر

بنى اكنان عددهم فاليواقع اقل ممايذكروننى!اشبوة عمنهونى اكنان اكثرفالاو معدم |
التنصصص على عدد  8وؤهرواية (مانتا الَف واربعة وعشرونالفا ) كاففشرح العقايد للتفتازااىق

»* قال ابن ابى شريف فىحاشيته لجار هذه الرواية * وقال المولى مخدالروىى فىالجالس وما
يجب الايمان ب اهلرسل والمراد املناجان باهلعملم بكونهم صادقين فايخابروا به اعلنله فانه
| تعالى لعثهم اللعباده لبيلغوهم أمره وذأهنه ووعده ووعيده وايدهم بالممحزات الدالة على

صدقهم اولهم ادم واخرهم ممدعليه السلام فاذا امن بالانبياء السابقة فالظاهى انه يؤْمن
بانهمكانو انساء افلىزمان اللاضى لاافلىخال اذ ليست ششمرائعهم بياقية واما الاممان بسيدنا حمد |
عليه السلام فيجب بانه رسولنا فالىخال وخاتم الاننياءرانك فاخلامنا بانه رسولولميؤمن

بانهخاتمالرسل لانسخ لدينه الىبواملقيامة كن مؤمنا ومن قال امنت بمجميع الانبياء
ولااعم ادم نى املا فقدكفر ثامنه لمبسين فىالقر ان عالدادنبياء هم واعا اكلومذدفيه باسم
العم على ماذككل إءض المفسرين عناقة وعشرون وهم لد ونوح ددس

وصاط وهود ا

وابراهم واسماعيل واسحاق و
بوسف ولوط و يعقوب وموسى وهارون وشعيب وزكريا '
ويحى وعيسى وداود وسلهان والياس والبسع وذوالكفل وابوب وبونس وتمد وذوالقرنين ا

وعزبر ولقمان على القول بشموة هذه الثلاثة الاخيرة اولىامالى
وذو القرئين ليمعرف سا * كذا لقمان فاحذر عن جدال
| وذلك لظاانهرالادلة يراك بقالسوةاعنالاننى وعن ذىااقرتين ولقمان ونحوها كتبع ا
اْفأنه عليها لسلام ( قال لاادرىى أهونى امملك) وكاخضر ذانه شل نى .وقيل وك وقبلرسول
|أ

فلايامئى 0

ان شطع بى

اوانيات

ذَانْ اعتقاد

سوة

0

لبن

بألى كف ركاعتقاد

نى نبوة

|
|

4١7 )هم

الجزءالرابع والعشرون

 »4(3درفرعون,ود الدرتوهست » ايك اردرهات محبوس جهست
[
نفس انراداتت ”أوك,5لد أسث ! #41ا زم" ١1الى اقدرداء #اسنت

كر سابد الت فرعنون او *بكاهم اوهمى زفت آبٍجو
 1او ناد فرعوق 'كد

ا
ه أن
,مكسبت
كرا
هرخبى را

 6#راه صلا موؤتتى وَصَدَهارون:زند

ودياك اقرف امكفحة لو روخ اومن
ا علد

"موسق" بايدكه ازدرها كشد

صهدزاران خلقَز ازدرهاى او * درهزيمت كثته شد از راى او
يعنى انالنفس كثعبان عظم وقتلها عناوصافها ليس بسهل بل تاج الىهمة عالية والى
جهاد كثير بلافتور  89فاصبر  #يماد عبىاذية قومك لك بسبب تلك الحادلات وغيرها
كقان
الى انولاقوا ما اعدلهم منالءذاب ههاوعندالله حق © اى وعده بتعذيبهم ح
مرام بوتموا]عزيدة |
بس آك
:اولفارسية [
لاحالة م فامائرينك * اى فان ترك ب
حعدها عفولَلا/انا دكراتق:
وم
نحقه
ااتا
ون الفعل ول
نقت
للح
اذا
داألكيذرطلة وا

ابلعضذى تعدهم © وهو القتدل
أكرمك ينون الشأكد بل اماتتكر.نى اكرمك 9

| والاسر وجوابه محذوف اى فذاك «#و اوثتوفينك  6قبل ان ثرا  :و بالفارسية [ اكر |
بمبرايم ثرا بيش از ظهور ان عذاب ]  8فالنا يرجعون  وهوجواب لدوفينك اى |
هسيج وجه ابشائرا فروحخواهم
غةيلرانا فنحازم باعمالهم [ ب
للقىيام
مك1ه10س000ايردون اليناباوما
ل
و
04:
4
و
م
ن
2
ىو60
كذاشت وحت سبحانه وتعالى درين دليا بعضى ازعذاب كفار بسيد ابرار عليهال لام
ود ازقّل واسر وقحط وجز ان وباقى عقوبات ايشان درعقنى خواهد بود ]
دوستان هردوءالم شاد وخرم زيند

» دشمنان د

كوخ اتاد إذهوا

اماسرور الاولياء فالآ خرة فظاهى واماسرورهم فالدنيا فان اللق بايديهم وهم راضون |
عنالله علىكل حال فىالفقر والغنى والصحة والمرض فلايكد رهم شى'من الاكدار لشبودهم
الملى فالبلاء وتهيئهم لنعبمالآخ ةر واما ثم الاعداء فىالدنيا فما لاحاجة ابليىانه اذمنكان

دسنفيا كيف يستريح ومنكان سمخعطالله فالآ خرةكيف يضحك * وفالآية
لنف
ماعال
اشارة اكلفىية القدوم عاللىله فان كان العبد عاصبا فقدم على مولاء وهوعليه غضبان
وان كان مطيعا ؤقدم عليه قدوم الحيب المشتاق على الحبدب
مهار عمر مللاقات دوستان باشد

ولقدارسانا  روى  انالذين كانوا حادلون فايىاتالله اقترحوا معجزات زائدة على
مااظهرواله على يده عليهالسلام شمحنيرالعيون واظهارالشاتين وصعود السماوات وحوها

مع كون مااظهره مالنمعدزات كافية افلىدلالة عصلدىقه فاتئعزلاالللىهقوله (ولقدار-لنا )
 0رسلا

دقف عددكثيرالى قومهم فرهن قباك م اىهن قبل بعثتك ياحمد او
زمن
مق
النك

١

م«نهم ٠قندصنا عليك * قوله منهم خبرمقدم لقوله منقصمنا عليك والملة صفة لرسلا ا
| وقص عليه ببن ات
ذىاه وسماهملك فىالقر ان فانت تعرفهم « ومنهم من نقصص علدك 

(غنسيهم)
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ار
خخ

سورة المؤمِنَ
ببست

العذاب الذى نزلبكموهوالعذاب المذكور بقوله (اذ الاغلال»  +اللقالابنالشيخ ولابخلو

عن بعد « عا 5الياءللسيسية ©«كلم شحرون فىالارض  4فىالدنيا ##بغيرالمق 68وهو

الموس الفرح السرور واليطر انتهى والبطر
ق بقا
لفرح
اة ال
ى.صل
فباء
الشرك والطفيان وال
اغ منالبطر والبطر ابلغ من
النئاط والاشر وقلة احّال اانعمة والاشر شادلةبطر اوبهو

رىدات الفرح انشراح الصدر يلذة عاجلة 1
فوف
لخم*
افر
ال

الافىالفرح بغضلالله

وبرحته وينصرالله والبطر دهش يمتزى الانبان منسوء احتال التعمة وتلة القيام حقها

وصرفها الىغير وجهها © وما كنتمتمرحون  #المرحشدة الفرح والنشاط والتوسع فيه

اىنتوسعون فىالبطر والاشر :وبالفارسية [ مىنازيديد ازخود ويتكبر مىخراميديد] * قال
ارسطوا منافتخر ارتطم يعنى [دركل افاد]  :قال الصائب.

كست * حون,ناك بردرخت دويدن جهفابده
دمريه الك حشر السوقم فبنا

ائقة بدركة
ف ادخلوا ابواب جهنم  6اى ابوابهاالسبدة المقسومة لكم:هيعرنىط[
1
در ا* ] 8ق خا

لاما اموس

عبار ا

اك

لم

1

عقاطاق جهنم و
:الفارسية [ يدس بد اززامكاستست كرون كننا:را دورخ ]وكان مقتضى
النخلم  0مدّبفل التكنةين لاسب  2الكلام صدويةعا شال زر بدت الله فْممالمزار |

فصل فالمسسجد ارام قن المصلى 59لنم.اكان الدخول المقضود بالخلود سيب الثواءاى
الاقامة عبربامثوى الذى ا

الاقامة فاتحداخر الكلام باوله  +وى الس اشانة:الى أن كل

فلدنيا وباب منابواب
شهوةمنشهوات الدنيا وزينة من زينها باب منابواب جهم النفس ا
جم
م النار فىالعقى وجب 'تارلكشهوات .والزين والافتخار بالدنيا وبيزخارفها حتى تغلق |

| ابواب جهام مطلتا وهكذا يضل اللهمنليسلهاستعداد للهداية حيث يمرشييا محاذياصورة ؤ

وجود حقيق وزينتهفبضلوزبه عنالصراط المستقيم ولايدرون ازالدنيا سراب وخيالومنام |
فاهل مشو ز بردهُ نبرنك روزكار * #سير خزان در اسه دان يس
م

0
اند دن عللا جه بضده وهوالوا ضع * وعن بعض
الم5ة ذم الكبرفال

افتخركك

اله زعةلىالشحر فقاك انأ خترمنه يعاق البهاثم التىلاتعضىالله طر فعهين فقال اناخير |
ا

منك

كر ب

منى اعار

يفال

فين

وتواضع

القصب

قا!ل

ا ولالادهاثم فلماتواضع رفعهالله وخلق فيه 0000
فه من الخلاوة فكب فاخرج اللهمله اشن القصت حدى اند

الاخير ف

لااصلح للعوومنان

و “'فلم نظر الىماو ضع الله ا
هنة الا دميون الكركات

فكندقا مهاالقاذورات فهذا حال كير.غايلرمكلف .ففكال املكلف * واعلمانفاك
:علا فالارض حتى ادع ابلوررسة بفاخدم الله نكال الأبخرة والاولى اى بالفرق فىالدئيا

| والاحراق .فالآ خرة وعلا قادون بكثةماله فخف الله به و بداره الارض وعلا ابلس |
خين امتنع اعلنسجدة المعنه الله لعنة ابدية وعلا قريش عاللىمؤمنين حقتىلوا والتى جينهم
فذىلبيرلين وهكذا حال كل مكبر غير الحق الى بوم القنامة فانه مانا احد املنمتكبرين
ولاخو وفالمثتوى :

الجزءالرابعوالعشرون

حج  717هم

كه ارلبعزة كفت ي(شوى الوجؤه  6جون حمم بشكم رسد هرجهاندرشكم بود بزير

ظ

| ببرون شود فذلك قوله و(سقوا محامءها فقطع امعاءهم 6واذان حممبرسرانشان ميررزند

|

|تادؤست وكوشت ووىرك ازايشان فرو ريزند استذوان بمائد سوخته ندا ايدكه (يامالك
| جدد لهمالعذابٍ فاتى محددلهم الابدان ك)فتهاندكه عاصيان مؤمثائرا دجهيز تباشد روى |
رين المنوأد
ان ازرق 'ملوذ ذوكرون غلانود انوولت آيشنان' ج
يجششم
اود
ايشان سياه نب
ْ تومدى سود حاويد فرقت وقطعت وَلضَنك ترود حونحرادت وزبانة شل باشان وشد ١

ونه
جن ع
وارك
|دا ايدكه] (ينا
ن
| نارك انا عائذون وازك

سمجندلى فلاسيل لكعملسىاجدهم ) اللهماجرنا من |
ثمف ائى بعد الاحراق  2قل لهم © اى شال لهمعلى سيل !

 .التوبسخ والتقريع وصغةالماضىللدلالة اعلىتحقق هيان 6ك[ااند ] مايه [ انانكه] يعنى |

' اصنام هقكنتم  6فىالدنيا اعلاىستمرار تهشومركون مندون الله [4اأنبوارزديدوكرقتيد |
| مجزاللة معيود بحق ] اى رحاءشفاعتهم ادعوهم لنشفعوا لكم ويعينوكم وهوتوع آخر من |
ون
لاى
ويك
َوا
تعذيبهم  شقال

ض8لوا  6غابوا اى الششركاء هقعنا 4عن اعبتتا وكأاه

| قائمين اى غيرهالكين مقنول العرب اضلمسحد والداز ااىليمعرف موضعهما وكذاك كل |

شى” قائم اوغيرها لك لكنك لاتهتدى الله وذلك قبل ابقنرن مم آلهتهم فاالنار فيها |
| اعكنة متعددة وطبقات مختلفة فلاخالفة ينه وبين قوله تعالى (/

انكم وماتعسدونمن دونالله

حصب جهنم ) اوضاعوا عنا فينجدماكنا نتوقممنهم علىان يكون ضل بعنى ضاع وهلك

#ين لناانا له+هنكن ادغو نعبد  8من قبل  6الى
المشركان فتىع الاوقات © بل ت
افلدىنيا بعيادتهم هؤشيا#لماظهرنااليوم انهم لميكونوا شيايعتدبه كقولك حسيته شبا
ذليكن ب والفارسه لعنى برماروشن شدكه حيزىرا كوو تدا

بالكه ايشائرا كهعبادت

©ذلك * اى
عكىردم هج جيزى لوده اند معتبر وماابشائرا جيزى بعىبنداشتم ] ك
!هتهم عنهم عالاتىفسيرين المذكورين لقوله ذلوا
| مثل ذلك الضلال الفظيع وهو ضلال ل
© إضل الله الكافربن6هحمث لايهتدون فالىدنيا الى شى” من العقائد والاعمال يسفعهم

'هتهم يضلهم ع<نت!ىللهتوهتمطاليوا
فىالآخرة فه
اونلاظترفالسىير الثانى اوكااضلعنهم ل

لمإعادفوا لامىنجد احدهم الآخر فهوناظر الىالتفسير الاول واضلال اق عبده هوعدم

|عصمتهاياه مهمااه عنه وعدم معونته وامداده جابمكن به من الاتيانبما اعسء .به اوالانتهاء عما
ْأهاه عنهكا فىتفسيرالفاتحة للشبيخ صدرالدينالقنوى قدسسره  .وفىنسسخة الطبى لأكذلك)
ْاى مثل ذلك الاضلال وهو الاوفق لماعرف مالنعادة القرانيةوهوان تكون الاشارة الى |
' مصدر الفعل المتأخر * قال سعدىاللماتى قلت بل الآية اى بل تكن اللكقوله( والله رينا
ظأتكنا مشتكن) شدعوان» انبا لكوت ليرتهمواضطرابهم ومعنى قوله ل( كذلك يضل الله
ت

| الكافرين  اتنعهالى محيزهم فى امرهم -تى يفزعون الىالكذب مع علمهم بانه لايتقعهم
«0ذلى » الاضلال اايلهاتكفار والالتفات للمبااغة افلتوسِخ » وفىتفسير الجلالين اى
'
ْ
د
وقد ةةوكت -

سؤزة!اللكمن

<<  "1١١هم

بالخم وهو مدايه فيحجعل الاعضاء وسطه وغل فلان قيدبه اى وضع فىعنقه اويده الغل

والاعناق جع عنق بالفارسية ك[ردن ] والمعنىعلىمافى كشف الاسرار [ ن1كاءكه غلهاكه

دددستهاى انشان كدردثئهاى انشان كنند ] يعنى تغل ايديهم الى اعناقهم مضمومة الها

© والسلا-ل * #عطف على الاغلال والجار فىئية التأخير وهو جع سلسأة بالكسر
بالفارسية [زنجير] وذلك لان الساسلة باافتيحايصال الشى” بالشى” ولماكان افلىساساة بالكسر

ايصال بعض الخلق بالبعض سميت بها ف يسحبون فاليم  6السحب الجر ينف ومنه

السحاب لان الريخ ره وسحبه كانعه جره علىوجه الارض فانسحب والخيم الماء
الذى تناحره * قال فىالقاموس احني الماء السار والماء البارد ضد والقيظ والعرق
| اى على التشبه اكلفمىفردات واللة حال من فاعل يعلمون اومن ضمير اعناقهم  .اى

حال كوهم مسحوين اى يجرودين رهم علىوجوههم خزنة جه بالسلاسل االلىهم |
اى الماء المسذن ينار جهنم ولايكون الاشديد الحرارة جدا لان ماسؤن بنار الدنيا التى عى
جزء واحد منسبعين جزاً نمانرجهم اكذاان لايطاق حرارته فكيف مانس<ن بنارجهم |

| روا كلة قماعان باخاطة رزارةالماء جميع جوانيهم كالظرف للعظروف حتىكا نهم فعين |
اليموسحيون فها » وقال مقاتل السعديولن فى الم اى فى-ر النار كافىقوله تعالى
لسعدتون

فىالنار على و جوههم ذوقوا دس

ةن

نوم

«2والظاهص ان معنى لسعديون فىالنار اى

كرون الىالنار علىو جوههم كافىهذا المقام  3ع

انه وفيت النوار اضاة الفرزدق

فخرج فىجنازتما وجوه اهل البصرة ورج فهبا :امسن البصرى فقال الحسن للفرزدق
ياابا ؤراس ما عدت

لهذا اليوم آل تقادةان لااله الإالله 0

تمانين نمةإفلمًا دفكت قام

الفرزدق عقلبىرها وانشد هذه الاسات
اخاف

وراء القبر ان لميعافى وب الغكة دن القير المابا واضيقا

اذاعاننق_ توم التكابةر فا شرم تهت وشؤناق" نوق #وززدةا

لقد خاب مناولاد .ادم هنهثئى * الاىلنار مغلول القلادة ازرقا
فى وابى الحاضرين لثم ابىعدار بالسلاسل ال
اىمم ال
فنىاريسجرون» :يحرقون '
بالنار وى

مخيطه م

من ستحر التاور اذا ملاه بالوقود ومنكانوا فقالنار 0

م

مخيطة

مهم ودارت اجوافهمتماوءة بهالزم ياحنرقوا ا علىابلغ الوجوه فهم يملاون بالناركاين |

وقلون من لون الى لون » قال
فبا ويحرقون والمراد بيان انهم يعذبون بانواع العذاب ين
فق كنقك الاسرار [ عذاب دوزخخان انواعست كي ازان سلاسل است دردست زبائيه

زاجترهائ١تمتتن كهدوذ ختائزا:نذان إتتدند :هزجرئ غنتاد كز عزكزى اهنتاد حلقة |

اكرايك تحلقة آنا بكروههاى دنيا تهند جون :از زيز يكذارد زأننخيرَهنا بدنكافران
خز
كان :وابزاإرش :يرون كشند زج ابقارة لكرتمخلكقيد “نيا| كعات ركان
اكر يك قدح اذ ان بدرياهاى دثيا فرو ريزئد عمه زهر شود قدحى ازان بدست كافران |
دهند هرحه برروى ويست از وست و كوشت و حِثْم وى مه اندران قدح فتك شك

عع ١٠7 هم

اللجرزاءبع .والشرون

تلد فى ازادتفن ارا

كتقاط بى مشتش تارى

مونى از جهانكاهند
»ركه
كفرامجثهلانيان .خواهند س
لكين نباشعات زيكناق اقادق « ل داتعو ان 4كابوهلافرلانك هوا
ورهمه در مقام ل اين 1

بدحد واداصةعاء

نراءن ذرهٌ سفزاند

الشتواى عرايحوا اسك

]اتدرزة,

]كر ود

اندات زا اهمة شام
كذاقل .اص اص
فانرا فدرش و

ت
لاد
يعد ب
اتروللق امل
أ وحقيقه

الاحاء

والامانة ترجع

د
لوى
كو
«<(ز ختناخطة

الىالا محاد ولكن الوجود اذاكان

هوااة

سمى فعله احاء

|

واذا كان .هو الموت سحى فعله اماتة ولاخااق لوت والخناة الاالله ولاميت ولاحئ الاالل |
على فنالاو لبلنانرمسوظلنهاا؛ لمولوان ا حاتم هوزن!ع رهد وبمقططهل لان اررق وليه

لدكا شال ابدنيت! و بلاسيب:وكذا ال الموثا ومسلطه علامل ها ,من الاتحناء م حاء وكيفلية |

شاء
بيب وبلاسايب ومن عرق انه امحى المحيت لثم بحباة ولاموت بيلكون هذوضا

مستلما فجىرع احواله لمن بيده الحياة والموت قكال ابراهم عله السلام ( الذى خلةى

أ

فهو هدبن)»

الآبة  00وخاص.ة اق و<ود

الاافه دن خاف

الفراق او الأبيالةقليقراء على

جسده عدده * وخاصية الادم الممست اينكثرمنه المسرق الذى متطاوعه نفسه على الطاعة ١
لعةقعينام باالصله تعالى ثم ان الماء مظهر الاسم احى
فائهأ تفعاها وتموت عناوصافها الامائ

والثراب ماظو
لراسم المديت وهكذا الموجوداتمع اسماء الله تعالى  [6 9 43يامى نكرى]
ف الى الذين مجادلون فى آيات الله  :فىدفمها وابطالها  3أنىيصرفون  اى انظر ياعمد

الى هؤلاء المكابرين الحادلين فيىاآنه تعالى الواكة الموجية للايمان بها الزاجرة عن الحدال
فها وتعحجب ٠ناحوالهم الدخيعة وآ رائهم الرككة كيف يصمرفون عنتلاك تااللقايراانية
والتصديق با الى تكذيبها معتعاضد الدواعى االلىاقبال عليها بالايمان وانتذاء الصوارف
عا لكيه تكلس اذممادلة فىاربعة مواضع فىهذه السودة اما لتعددالادل بانيكون
فىاقوام مختلفة !واجادل فيه بان يكون فآيىات مختلفة اوللتاًكيدهفال
كذذيب
نوا بالكتابٍ ١ 6
اى بكل القزاان واعلة :قحل الجر عل انهنًا دل مُنالموصوك» قال فالار ساد اما وصل ١
الموصول الثانى بالتكذيبٍ دون الجادلة لانالمعتاد وقوع الجادلة بفعىضالمواد لاافلىكل ١
وصيغة الماذى للدلالة على التحقق م ان صرغة المضارع افلىصلة الاولىللدلالة علىمجددالغحاداة

وتكررها مارقوسبماانابه رسلنا 4هسمانئرالكتب ف
©سوف يعلءون م©اكفهعلوا من |

اليداك والنكذيب عند مشاهدتهم لعقوباته وهى جلة مستأتقة مسوقة للتهديد ظإاذ الاغلال /

فاعناقهم  6ظرف ليعلمون وهواسم لازمنالماضى ويعلمون مستقبل لوفظااموماعناىلمكان ١
فاظهر مثل تولك سوف اصوم امس وذا لاوز  .وجوابه ان واقلتعم مستقبل محقيقا

وماض تنزيلا وتأويلا لان ماسرهلدوته ياولمقساءة فكأنهم عاموه افلىزمن الماضى لتحقق |
ء
وقوعه فسوف بالنظر الىالاستقبال التحقيق واذ بالنظرالىالمضى التأوبلى .والاغلال جعغل |

ظ

ا

1

0

( !لضم)

<<  7١6هم
سس

سه

سورة الؤمن
وب_بب

ب

الاشاء اصلا  :يعنى ت
[كوين اودا احتياج بالتىوعدنى وفرصتى نيست ]
فعلاوراكه عيب وعلت بست

« متوقف

دج

ب

اد

الت بيست

:يرلون
انج رذليكافنة يوظرنة تقنع» هززمان رشكلن اونا ب
وهذا

ته بها وتصوير لسرعة ترتي المكونات
دلق
شل لتأثيرقدرته تعالى فى المقدورات ارعنادتع

عتلكىوينه من غييركاانون هناك امساومأمور حقيقة +وذهب بعضهم الىانه حقيقة وازالله |
تعالى مكون الاشناء هذه الكلمة فقول بكلامه الازلى لابالكلام الحادث الذى هو المركب |
من الاصوات والخروف كن اع الحدك فكون اى فبحدث ولا ليتعلق خطاب الككربن |

بالنهم واشتهلى على اعظم الفواك وهو الوجود جاز تعلقه بالمعدوم * وفى كشف الاسرار

| فكونصرة واحدة لاينتىقوله* وف التكملة قولهكن لايخاو اما اينكون قبل وجود الأمور |
| اوبعد وجوده فان قبل قبل وجوده ادى ذلك الى تخاطية المعدوم ولايصح فى العقل وان

 ١للع ناخو زادطازذات ناك اابكلالخ كلقكن لان زالأمزاهداذاا كان اموخود انيقل #الاعر#فاق |
ملعلنىامس بالكون  +والجواب انالام مقارن للمأمور لايتقدم ولايتأخر عنهفع قولمكن |
لمحل لكر ردهكدالةااللركة :واللاعكون اف] اوه زقاننااذا كدؤانخوهروار كنا جاورا
اثنمتقل امحل آخر فاها انتقل بحركة فلائخاو الحركة منان تطرا عليه فالخل الاول:او |
كرة |
حقلربغي
| فالثانى فان قبل فى الاول فقد اجتمعت مع السكون وان قبل فى اثانى فقد انت
| وان قلى لتعاراً فىهذا ولافىهذا فقد طرأت عله ففغير محل وكل هذا محال  +والجواب ان |
| الحركة عى مءنىخصصه بالحلالثانى فنفس اخلانه (امحل الاولشهىغنلفهسالمحل الثاى* و اعم

انالله تعالى انزل الكزوف العانية والعشبرين وجعلحقا نقها الغانية والعشرينمنزلا علىمافصضل |

عند قولهتعالى افلرفدسرعجات  6وجعل مفاصل اليدين ايضا ثمانية وعشمرين اربعة عششرفيد |
واحدة واخرى فىاخرى على ان يكون لاكلصع ثلاثه مفاصل الا الابهام وجعل كل اصبع

مظهز! لاضل من الاصوال احقسية فالابهام:مظهرالقدرة؛ والمشتحة مظهر الخاةوالوعطى مظهن
| العروالبنصرمظهرالارادة والختصرمظهر القول ولماكان العماححيمطة جعل متوسطا بين

الاصلين اللذين فيىنه وهىالْناة والقدرة وابليانصليناللذين فىيساره وهىالارادة والقول
وانما سقظ غناصل القدرة المفصل اثالث لان كل واحدمن الاربعة عامالتعلق بمخلاف القدرة |

حكمها الابالممكن فلام نفوذه ولعدم موحمكم ٍْ
فانهاحجورة المكم غميطرلقة لانهلايتعلق
القدرة جعل مظهر هاالذى ادلوابهام ذا مفصلين ولكون امي القدرة مبهها وكفية تعلةها

بالمقد وق رسياخانتضنا سمل المظهى.بالابهام_ فنلماؤن التحعا عكنفنة تعلق القدرة#المقدون |

كردا لكك ك6نية وكر اللإزعزونا/عكفقةا! لماح بعداموت وكتي :ةف غ طاول |
املنغوامض. : .قال المولى الخاى فاىلارادة والقدرة
فقلياق5 ,

ازضه

اشيا « لوينو درحهان شود بدا

كرارادى نود جو قعل بغرا هه ورطسعى بود حوميل بشر

متبعث ,مله ازمشيث اوسنت  ,#منتى بزكال حكمت اوست
 2روحالبيان

5ا -نامن ع«(

|ا
ا
ا

ا
ا

< *2م٠١ جه

سورةالمؤءن

يصير ,على هذا الشكل بعد اربعين بوما فبىطن الام كوثمم
جركم طفلا 6ه الطفل الولد
مادام ناعما كافى المفردات

والصغير

مَنْ اول م:تاولد الما شي

ام اوالمولود كافى القاموس

وحد

الطفل

صارخا الى اهضاه ستة اع
اوا
لمتم
ففسىير الفاتحة للفنارى |

| والطفل مؤرد لاحجعم وحم وقوله اوالطفل الذن لجيظهروا اله 0

علىالحنس و كذا

هو فهىذا المقام جنس وضع هوضع الم اىالاطفال او المعنى نممخرج كل واحد منككم
مور ”الاك نحل كوا فالا لمكا شيأ فشي مإوثم لشاغوااشدك كياهلكم فالىقوةوالعقل
وبالفارسية بغايت قوت خودكه ا
أ اجمعيمعنىالقوة وهومابين
ا احدى

وعشير نسنة دخل

اع

شابدت ٠ قال فىالقاموس الاشد واحد حاءعلى سناء
ة

ف اجمطة وذلك

الىثلاثين وف كش
حين اشتد عظامه

الاسرآر شال اذا بلغ
الانسان
و قورت اعضاوؤه ْ#8متكونوا

شيوخا  #تاصيروا الى حالة الشيخوخة والشسخ غَاللن طعنفى السنو استبانتفبهاومن
حمسين او احدى وحمسين الى اجر عمرداوالى تمانينكافىالقاموس (قالىكش ف الاسسرار )

0قال اذاظهرالياض بالانسان فقد شاب واذادخل فىالهرم فقد شاخ قال الشاعس
|

 0عاش شت ومن تقس شات

.٠

ومن شاب شاخ ومن شاخمات

واوى :أن"انانكن:ارلكشاعنه قال بارشو ل اللهقدحت فقال شيو عون تدان نر ور
هود وكان الشيب بارسلولله صلى الله عليه وس قليلا شال كان شاب منه احدى وعشرون
شعرة بيضاء وهّالسيع عشرة شعرة وقال اانسلرلضه عنه ليكنفىرأسه لماع ون
شَعرة بتضاء ,وول بعض الصحابة مإاغاتر سول الله وبل آخر م فأغار الى عتفقته يعن
كان البياض فعنفقته اى فىشعيرات بايلنشفة السذلى والذقن واما اختلفوالقاتها سال كان

اذا ادعن خف شيبه يق ومنكم متنوف  6بض روحه ويموت  3منقبل * #اىمن

 :قلى الشيخوخة بعد باوغ الاشد اوقبله ايضا  88ولتياغوا  6متعاق شعل مقدر بعده اى
ولشداغوا أ اجلا مسمى  5وقتا محدودا معننا تلجااوزونه هو وقت الموت اونوم القيامة

ا فل :دك وى يات كر من خافكم تمرنابوما بعده هن الاطوار الحتافة ولكون المعنىعق

| هذا ليمعطف على ماقبله .لمتنباغوا ولتكونواواتما قانا اوبومالقيامة لان الاي تحتوى
ع
|ل جيم جلت اللفيان دوايداً فطرته .الى منتهى ارم از أن براد .ايضا بوم الحزاء

| لا أنهالمقصد الاقصى واليه ؟ية الاحوال ف ولعلكم تعقلون  64واكى تعقلوا ما فى ذلك
الاسقال من ور .الى .طلؤان فمنوان الحكم والعير وتدتدلوا .ه على وجود خالق القوى
ْ والقدرهؤهوالذى كى  3الاموات م ف ا
ىلارحام وعندالبعث #ؤويميت  5الاحماءماعندا شّضاء
ع1

قهره فاذا حى القاب ماتالاةس واذامات القلبحىىالنفس قال المسهنال:ورى قدسسرههوالذى

االعحالم بناره فن يكن بهوبنظره حيا فهو ميتوان أطقاوتحرك(ع)خوشادلى 5ه زنور
خدابود روشن هن اذا قضىاصر | 6القضاء عاملنتىتدير عبربدعن لازمهالذى هوارادة التكوين

كا أنه قلى اذاقد رشيا مًن الاشياءوارادكونهملؤفاتماهو للفهكيكنون»» مرنتغويقف علىشىمن

( الاشياء )

١١٠ 6# ©©ه>

الجزء الرابع والعشرون

دركمة دلت شب وروز روى دل ه حون افتاب سعحده عبر ادر عكم
بامرت ان اسملرن العالمين يه بان ااد لوهاخلص له درى قال اابلنشبخقال اسم ظ
و

ل  16سم وذلك انا  00رضى لهلرااد كمه ااسقلمت]ه :الف"اذا بجملتة 1

سالما خالصاله وعنى التقديرين يكون مفعول اسل محذوفا اىان اسم امرىواخاص نوحيدى |
وطاعتى له قال فبرىهان القرءان مدح سبحاءه نفس» وحم ثلاث أيات عاللىتوالى هوله |

رب العالمين وليسلهفالىقرءان نظير وفىالايةاشارة الىأ نهعلهالسلام مكعال نيوته |
و رسالته وقربه بريه وعظم قدره عنده وريه «ن أدفىالشرا .ب الطهورالذىلا
ماما
وصفابه لولم سل أرب العالمين بالعنودية وترك الردوية له ل ن

فعل العاشق

تضدط فيه العدييية غن .امات الأالهنة لغيرى تعإلى فمىقام  0-5عد علات ات
نادة ترات التحل كان الرن رب والقيد عبد والادي ماعلله مقبول ٠ 6
كأذ

ع بانتصور خلاج جه كردي نابا مدعيان جه خوامد دن
اا
رك
13
ادر حون عر وان  02 5ك 1قي اراسي ا
دود دير ان دار بودم ماز ميكردمحون روز شد هاتق أواز دادكةاطلعاء على سر

من اسرار نا قافتى سرنا-فهذ] جز'اء من شتى سر دلوا قال بعض العارفين الملوك
شوى
ثم ا
فهه
الحر
لايعفون من تعرض لمملكتهم او
وبدم
رسيد جان بل

عيتواتم زد

.

(قلاملابى )
سرهم ا
عشق حمى برسم شار شود

0

قبل للشخ الى عاك فدسن /سيره أندقان تالعقى “عل ألاء ذال أن السك والضفدع كذلك
فقيل ان فلانا يطير فىالهواء فقال"ان لتر كناك تمل أن  70150مل  11اموق
والغرب .فىآن واحد فقال ان ابلس كذلك فقيل فا الكمال عندكقالانتكون فىالظاص
معالخلق وفى اللاطن مع الحق وهذامقام الاستقاءة فان اهله راسخالفتمكين بل وفى
تلوين التمكين قلا يصدر عنه افشاء الامئوار ودعوى ماشعبهالفتنةوة تل فطوبى لك

وقف عدد الادب :وعامل حمعا معالرن قال حضرة الشبخ لسار بافتاده افتندى قدس

لقسد ن.مى قدفهم فهما حسنا ولكنه اظهر بِعض شى كان للستر انتمى
مره فاىح

وقد جعله الشخ بالى الصوفى مزنمة الزنادقة والملاحدة فلا بد من رطاية الشرع المطهر |
فكل مقام يهو الذى خلقكم  #يا نى ادم هلهن تراب د اى فىضمن خلق ابيكم اد
«ثم من نطفة 6هاى ثم خلكم خلا تفصيليا من منى قااللراغب النطفة الماء الصافى ويعبر
فلىرحم 5م قال ابن سينا
ما عن مااءلرجل امىاء الضلات الوضع ا

لاتكنزن  2الماعف
والمعنى خاق امرك #فاكة من ا

ليها

ارتلا ةصرف الارسام

مثم خلقكم من نطقة نلا يعد نسل اوخلق كل واحد

منكم املنتراب معنى أاننكسلان مخلوق املنمنى وهو املندم وهو هن الاغذية المموانية
والنبائية والحيوانية لا بدان ننهى الى النانية والالزم بيبتهسلللالكروانيات الى عيرالهاية
ناءوالترابا وخاىةلبكمفىبدءا 5
والننات اعا شولد م ال

مر الذرةالجرا سِةالتى استتخر جها أ

مصنلب ,آدم نمادعها فىقطرة نطفة باه  9ثممن علقة 4وم الدمالناند :لا إن الف
صصح

٠حتححت

-

1

<#  ٠١١هه

سورة الؤمن

وإورزقكم من الطبياتيههن المأكو
لاتاللذيذة .ومتميزكر دانيدروزى شماازروزى حيوانات»

قال افلىتأويلات التحمية لايلسطيب ميساتطيبه الخلق بالطيب مايستيبه الحق فانه .طيب

ظ
0

لاقبل الا طببا فالطيب الذى .عَبله الله املنعبد موكهواهسنبهالكلمالطيب وهىكلةلااله

الااللهل تعالى ا
:ليه يصعدالكام الطبب #الزييرنلد :نيهمورل مالوعنت .الله ابإلييعة
و -طنب

 0طيتب ا

0

ودلك» الذى نعت عا 7

ولح 7

©بكم 6ه الذى يستوجب منكم العبادة خبر
املننعوت المايلة © الله 6خبر لذلكم ر
ة
عو فتمارك اللهيهصف ة

ال

خاصة

بالله تعالي إن قدس

وتنزه و تعالى كانه

ليك

لوشويك فى لاد اذ لا .شبريك له فىشى .هتنلك النمو رب العالمين 6هبرور دكار عالميان
از الس وجن وحر ان لوأ

وسيم

وم

و.وجوده وسارارحَواله حرها نحي كث لواشطع قضه
7

اوست د

مفتقر اليه فى ذايه

 1لانعدم بالكلة ايه

! 6المنقرد بالححاةالذاسة الحققية لاعوت و كنت الخاق

لااله الا هو

اذلا موجود بدانيه ذفاىنه وصفقاته و افعاله ف8ادعوه  6فاعيدوه خاصة لاختصساص

مابوجبه به تعالى همهخلصين له الدبن #ه اى الطاءة هن الشيرك الحلى والخنى قائلين
اد لله رب العالمينيه عنابن عباس رضىالله عنهما هن قال لااله االلاله فليقلعلىاثرها
ربالعالمين وفى ام تالنحمية هوالى ىلهالحمات الحقيقية الاز ةلالابدية ومنهو

|3

| بحاىحانه من نور 3-0ةل  0فاحبثاه وجعلنا له ورا ويشيرهولهلاالهالاهو بقعودله

| هوالمى الى أالنذى بحي بحياته و نور صفاته ان يباغ ارلنابلهية فادعوء بالالهية مخاصين
له الكرن با رسن لهالسودية من عاركشري الالو د ادع يا له  1الل اك

م كال سان ما اعظم شان امد لله  000يعنى فما ازلكم وبلفكم مقام الوحدة
(قلاصلائب )
|شضاهورحتهلاما دقام لابمالانسان بلوغه تحر دسعيهءن دون نضلىرهه ا

سم الت ديه رت و0
ا واعم ل

ولع |رافاراء ردت كنا اكالم

تقل العند الىىمعام الوحدة الا شص_ل

| المقام الا فضلها

أنه" كذك لااحوامن :دعوئ هذا

اما بترية ءعننّده بلا سيب صورى واما ع

سخ

كامل قل

 0ذلك بق سكران و وقعفياوقعكيهل عنخ
وأ ا انة لعايات د ا
فار قريتن “قالوايا عمد آلا نظا "الى "قللة
بض .اهل الولة ن الشلنت #ؤاقل  "68زوى أكن"
اسك عبدالله وهات جدك عبدالمطاب فتاخذ ما فا نلازلله تعالى قلياحمد عؤاى نت #دالهى
ا ال حر ا

الا لتو

لكك ع و عو

.

0 1

 2بسي

م

2

كو اد

١

دلائل

ا

للملككن

2

)عاض هقمناحلاة رج
ن هال ممواتقىاالغ

3

و لوز

وشواهد

 5سوحهوا
و

طون دن «81 00اى الاصئام  0ير الننات

اارمل ىله  0به السللام وا 1رادعيرهوق

ال لا تطلع
وار
ى ذلك
ل
١م

<١ انتب اعد

ما
الامن

قوله

ل

رف

ديل
اشثارةالى

أ

ع الهداية الازلة والشكن إشئى

نام ب
رلداصد
قب النوكاو

والهوى٠

(أركة)
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ظ

قرار ومكاننيات 2كو قاضلوؤار سج معنىالثباتوالسكونجى” معنماقر فبه وبمعنى
المطمئن منالارضكافى القاموس قال ابن عباسرضىاللهعنهماقرارا امىزلا فىحالالهاةو بعد

الممات وفاقلسماء بناء  6البناء معنىالمبنىاقىبة مبنية مرفوعةفوقكم ومله اءنة العرب |
لمضارهم وذلك لاأن السماء فىنظر العين كقبة مضروبة على فضاء الارض وفالتأويلات ١
النجمية خاالارض لكم استقلالا ل طفيلياونيعا لتكون مقرم والسماء ايضا خلق ١
لم لتكون ستفك مسنتقلين نه وغبرك تبع تك فويقهال بعضهم جعل الارض قرارا |
لا“وليائه والسماء بناء لملاتكته وفيه اثارة الى قوله اوليائى نحت قبابى اى مستورون |
كات لكوت لكشي احوالهم الالن عتقه لدان "واي كان التعطر |
تعالىالمتعلق بالمكان بعد بيانفضله المتعلق بالزمان وقولهتءالى #8وصورك فاحسنصور | 5

بيان لفضله المتعلق بأنفسهم والفاء ففأحسن تفسيرية فان الاحسان عين التصوير  5قوله
علية السلام ان الله ادى فأحسن تأدى فان الاحسان عين التأديفبان تأديب الله
د خلقكم |
كرن الا  5حر ولعو صورك ار و

منتصبى القاءةبادى البششرة متناسبى الاعضاء والتخطبطات مهيئين ازاولةالصائعوا كتساب
كارت اولان عام رح ألدعي لف ان اح لقعا مدلا يأكلوتتاول00
وعير ان 0

ل اث تعالى جعل ارض الششرية مقرا

ل

ا

الروحانية ءفاىلم صوركولم مجمعها فى دورة شى” آخر مالنملائكة والمن والشياطين
والميوانات والى هذا المعنى اشار موه تعالى لقد خلقنا الانسان فاىحسن تقويم وايضا

فأحسن صور>اذ حملها مرءاة اله  5قال عليهالببلام كل ميل من مال الله وأعا

جعلكم جيلا لبحكم م قال عالليسهلام ان الله جيل بحباجمال وبالفارسية حسن ورت
ا

لت او مرات جهان ماست همه حقائق علوى فوس
لى و مموع دقايق

جوويرفىسورى ورجامضيت رودزوااو معروكدات و اثار بشنات صفات ازابنجامعةاولامع :

اى صورت نو آينْةٌ ضر وجود 6 .

.رون زرخت رانو انوار شهود

جموعة هر دونونى وسنت حونو قن

د 53ملكت صورت وهعنى هوجحود

وففه اغارة الى تخطثة الملائكة فمقبحو الانسان وقلوا املفها من فسد فها ويسفك
الدماءء فان الحسن ليس ما يستحسنهالناس بل مإاستحسنه اليب 1

قبحوا صورتكم

سول انلواشين

بل الملائكة كتروا فى حيفتكم قبح ما ارتكيتم ومولاًماحسن

| صورك عندة بان عا من ديوانكم الزلاات و انيت ىق ذلك نا

 5قال تعاللى 0

ها يشاء و شت وقال فاوّلئك سدل الله سياهم حسنئات فحسن الصورة والمعق مخصوص

دثر عليه ق(ال الصائب )
بالانسان وهو المدار وما سواه آ
٠ در نقطة نوساخته ابزدنهانهمه
ون نكهت.انب
مو
ضفتر
مرد
اشسرار جا

|

غماية زا ريكب دعراق

بيش أنوسر مخاك مذلت كن

بدا

واخلامس يتنهاندكررمن اعه

ف اناناة عاق اق سه وان عه

”5 »©# ٠١4

2

ور لق

|

ب راعسس دست رإسته بود

يكؤاشن 0تدش ر رد عل

 9مه شب بريشان ودسسته تود

,ذامالاتركع علقايى تهون لاوط لتناك
لتويك ا

شنيد إن سذن دزد سكين م
72

زعارى حند 'الى فت

روضدت عفش تنك برهم ست
كت
بزدان  0ا عاك طلنكر و

ال فلك القدرة على البكبن

ندانمكلق قدو وزو و حتوققة إل هذ

سكز زاؤؤىء كد :رايدو لكيهو

زهسةان دروش بس لك سال

١

<ه سهلست بش خداويد:ماك

جه دانئد جبحوئيان قدر اب

٠ع

زواماند كان برس در فاتاب

ىنات معارلن |لشالجكة

دما

كد كي مراعار عزو مزااككذ انه

مايافه حمل بجللاس ةر مكمه ها اذه الرسادعيلك )اق اسدزانناع
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هل ذ لكم يه المتفرد بالافعال المقتضية للالوهية والربوبية يل الله ربكم خالق كل شى”
الفلىاكشسفرار
لااله الاهو يه اخبار «ترادفة خصص الساقّة منها اللاحقة وتشّررهها قا

كل :هنا يععق! البعنلاوةبل :ام سخمن  منه:مالايديخك أن :هات فكوق 64 :فكيك

ومن اى وجه تصرفون عن عبادته خاضة الى عبادة غيره +ك8ذلك يؤفك الذين كانوا

يباآتالله بجحدون  4#اى مثل ذلك الافك العجبالذى لاوجه له ولامصخح اذللا اىكم
صرف قوهك وحم قريش عنالحق و<رهوا منالتحلى بهمع قيامالدلائل ؤفكويصرف

عنه كل جاحد قبلهم اوبعدهم بياانه اى اكباةنت لاافكا آخر له وجه ومصحح فىاجلة
قال الراغبٍ الافك كل مصروف عنوجهه الذى نحق ان يكون عليه ومته قلى لارياح
عادول كللهقكاق! كاك ناؤقولة أن بتؤافككن .الب قدا رفون نب اللرى اقلاخقافة! الع
الباكل ونهالضدق فىالقال .الى الكذب واملنئل فالفغل :الى القتدح  ورعل عأفوك
اق الى 'اباطل والححود تنى ما فىااقلب اثمانه واثيات مافىالقاب نفيه
انى مروف عن

وتجحد .مخصص شعل ذلك فعىالعبد أن شر ولاه وبا يانه .فانه خالقه ورازقه وجاء فى
احاديث المعراي آلا متك اناحبدم احد الاحسانه اليكم فانا اولى ه لكثرة أعمىعليكم

وافشمدة بلي فاقهل [االجارع ال
وارجل أادلايلا بلكب لكي عا لقااا ا وتم

احدا فأنا اولى به لا *انىحب عبادى وان اثم استحيدتم مناحد لطْفائكم ااه فأنا اولى
بذلك لان منكي الحفاء ومنىالوفاء وان انتم ارتم احدا ياموالكم وانفسكم فأنا اولى |

لا'نى معبود؟ وانصدقم احدا وعده فأنا اولى بذلكلا نىاناالصادق فق!اسودية والمعرفة
درف عظم قال رعضلىالله عنه مايسرى ان لومت طفلا وادخلت النة.ولم١كبر فاعرف |
وذلك لا*ن الانسان خلق :للعيادة والمعرفة فاذا ساعده العمر والوقت بنجب عليه اننجهد .

|شتغدانالابوذا اهقل),وتهكا لفاك كان ظ
الجدبان_تترق الى اذزوةالمطالتالوليسل) إلى مؤتئة ا
الضىالذى مات فوضاه غالبا حعلننة الكهالات والدعادات تسأل الله دبخانه أن يجعلا
تقرأاى موضع
مد ين اللهالذى جعل لكموةلصالحكم وحوا كم بؤالارضقرارايه
مان
بصعي

مسح محص 701 2حص ع

يدن .لصي يم لسال ليالصت

(فرار )

اجزءالرا بعوالعفرون

جه ١١٠ جهه

|توا منقعت شالع اليل نشت بي مررا ب لسيكنواءفيه

بجوتست وا قالااقلى لكونه

برد اويا تطح [قانلةقزىئ الركوشكةب ولكوبةامظلناةؤدقء ان شكؤن الحواس فتترمم |
ْالنفس والقوى والخواين :سَلِهِ اشغالها واعمالها م قال ابنهيهم جاعلللل هناسيا للسكون

ظهن انك ةلازايال  5على وجهاين حركة بنع املنخزازة وخر كة:اختناز.منالخطرات

 ١ابيز رميق ؛اكلوزاس ]نلق باللمل ننظديًا اننيعي علىإل كيار لتك ااقليةكه وره1نل
للبرد القر لال أنالبرد يقتضى السكون والحر الحركة وياللنهار ميصرا ه اى ميصرا
كركا
فيه اوية .يعتى صر به الميضرون الاشياء ولكونه.حارا يقوى ال
سى!
تت ف
اب المعاش
نتعليل االلىخال بان
فاسناد الابصار الى الهار #از فيه «مالغة ولقصد المبالغة عدل .ه عال

قالهبضرا دون لتبصروا فيه اوبه يعنى أننفس النهار لماجعلمبصرا فهم األننهاز لكمال
سدبته للانصار وكثرة انار القوة الباصرة فيه جعل كأنه هوالمبصر فان قبل فل ليمسلك |
| هناك سبيل المالغة قانا لان نعمة الهار لشهها بالحياة أتم واؤلى مننعمة الليل التى تشه |
الموت فكانت احق بالمبالغة اذا المقام مقام الامتنان ولاءن اللبل نوصف بالسكون لسكون |
 95وصفا محازيا متعارفا فلوك سدلى المبالغة فيه ,برقع الاشتباه كااغير اليه فىالتكشاف
م اذا حمات الا ية عالىاحتباك وقبل المراد جعل لكم الال حمظلما؟ لتسكتنواافيها والنهار
مبصرا لتنتشروا فيه ولتبتغوا هن فضلالله فحذف هنالاول شرية الثانى وهن الثابىشّريئة |

| الاول لميحتج الى مكارذكذا افادمسعدى المفى قال بعضهم +عل الدلل اقسكنوا فيه
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ليسكن ادل الرياضات ا
ولجاهدات فيه الى استرواح القلوب ساعة فساعة اثلا عل من
منااوقة.:لنا كر .والتعيد وتم اعباء الامانة:والمؤتهار الواوخانية عله ظهر_الاخد,والاجهاد
افلىطلب .وااتصبر على التعب:وسكون الناس.فالايل على اقسام ٠ اهل الغفلة يسكنون |
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لك استراحة
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| والنكىإذيسة بإجولء:الظاعة يسكيدون آلى .حلاوة اعمالهم وبسطهم واستقلالهم واهل الحبة |
ْا

الك انين النفوس وحين القلو ب وضراعة الباز شال

الارواح سار الشوق

ْ وهم يعدمون القرار فىليلهم ونمارعم اولثئك اصحاب الاشتراق ابدا فىالاحتراق
٠

در

خر
ال ل>

ل

كن

بككيضا داكا الله شد

ا  0ان الله لذوفضل  4عظم  0عن الناس  3حلق الال والهار

لانوازيه دصل

ولابدايه

|  8ولكن أ كزالناس لايشكرون  #تكربرالناس لتنصيص تخصيص الكفران مم باشاعه
| وخاسته فىالغالب اى الايشكرون فضلالله واحساءه لهلهم بالمنم واغفالهم مواضع الم

|

ال" زفغة شأنها :على إقدرهابرواذا فقدوا :شيا مها يمرفون.قدرها:مثل ,ان نتفق .لبعض

والعياذ بالله أن محبسه بعض الظلمة فىيثر ميق مظر
نحة الهؤااء:الصافخاوقدر تعمة الضوء

مده

هدءزة
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لعرف قدر

ؤي ٠٠١
 7-5 1على له

هوكذلك
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 7ره

مورة المؤمن

ع المزآب فا بر اءنهوعتقه

املننار فسرنا واوقت الامن علا وكان من _ابة ذلك الكبتاب أنه رارم كل باحيّة على
| السواء لاستغيركاقلبتالورقةانقلبت الكتابةلانقلابها فلمالناس أنهمن عبّدالله وكفئهايد
دلعفاغلى جامع است بست خصات ازخصال حسنات درضمن أن مجتمع *مجون معحولى

ساخته ازاخلاط متفرق وان عبادتست واخلاض وحمدوشكر وتناو ليل وانوحيد وسوّال
كاك
اكات
ول وه
ورعبت ورهيت وندا وطلب مناجات وافتقار وخضوع ويزا

ادعونى استجب لكم ترايا ابن بيست خصلت

ت
كصرفده
والتحاء ربالءالمين بكيلنات مخت

اءتراصد هد امداق كهابنقران جوامع الكلم استء

قال فرىووعم القلوب الادب فى

| أنتداء كل “نوجبه او داء او ااسلمتوبة اذ حامد الله والثناء عليه والتشفع بالنى
صلىاللهتعالى عليه وسلٍ والصلاة عليه وهو مفتاح البسعادة واكل الخلال واهلوترياق

| المجرب والتبرى من الحول والقوة وترك الالتجاء لغيرالته وحسن الظن بالله وجمع الهمة
وحضورالقلب وغاية الدعاء اظهار الفاقة والافالله شعل مابريد

خزضوع وبندى واضطرار
ج

٠

اندرين حضرت ندارد اعتبار

| فىالحديتاذا سألتماللهفاسألوة سطون ١ كفكم ولاتسألوه بظهورها واذا فرغتم فامسحوا
كىشف
مها وجوهكم وما اسثللله بت احب اليه رقيات نيياك العافة كماف

الاسرار ومنه

عرف أن مسح اليدين على الوجه عقيب الدعاء سسنة وهوالاصح كافىالقنة قال فى الاسرار
| الحمدية كان عاليلهسلام يأمى اصعابه مسح الوجه باليدينبعدالفراغ املندماء وبحرض عليه
| وس .ذلك أن الاتسان:خال دعاته .متويجة :االلىله بتعالى بظاهن» .وباطنه ولذا يشتزط حضور
| القلب فيه وصحة الاستحضار فسر الرفع والمسح أن الدالواحدة تترحم عتونجهه بظاهه

واليد الاخرى عتونجهه بياطنه واللسان مترجم حعمنلته ومسح الوجه هالوتبرك والتنبيه
عاللىرجوع االلىحقيقة الجامعة بينالروح والدن لان وجه الى حقيقة والوجه الظاهص

|مظهرها والمستحب ان رفع يديه عند الدعاء الى حذاء صدره كذا فعله النى عالليسهلام

كا رواء ابن عباس رضىالله علهها والافضل أن ببسط كفيه ويكون هما فرجة وان قات
ولانضع احدى بديه علىالاخرى.فان كان وقت عذر اوبرد فأشار بالمسحة .قام مقام بسط |
كقيه والسنة ان مخرج يديه حايلندعاء مز يه قال سلطان العارفين انو يزيد السطائى
قدس سيره ومطعايك ليلة فاخرجت احدى بدى والاخرى

ماقدرت على اخراجها دن

شدة البزد فتعندت فراًيت فىمناى ان يدى الظاهى مملوءة نورا والاخرى فارعة نقلت وم |
ذلك يارب فنوديت االنيد التى خرجت للطلب 'ملا”ناها والتى توارت حرمت ثمان قوله |

اادسعوتنتجب لكميشين :الى مأعننى اادطعولنبوا منىاى لانطلبوامنغيرى فانمنكذ ت .له

يكون له ماكانلى وان .يمطنلينى جدىكا قال الا من طلينى وجدنى (اقلالشييخسعدى )
خلاف طرفت بودكاوليا

ف اسك

زايحنا

لى جعل  #ب6يافريدبلكم»4
نسأاللدتعالىأنيجملنامنالداعين العايدين له بالاخلاص وان االذ
( يراى )

المزء«الرابم والعشرون

وفرح 6

١٠ 5 ههه

زاب الكابة لد  10735225قانع شولا

الا متكار

عن العبادة فاقم الثانى مقام الاول للمبالغة اوالمراد بالعبادة الدعاء فانه من افضل انواها

فاطلق العام على الخاص ازا ( قال الكاشنى) راد ازدعا سؤالست يعنى جخواهيدك خزانة

شتك ناد تقن اوازدء "5عدا ماد ركقك
اام
كاندكذ
فحت واكر منعخشتدة ؟1م
مالا لت

امبدش تادم وكدام محتاج زبان سؤان كشادكه رحقعاةجنش رابتوقبع اجابتموشح نساحم
 5للك دوست برويشس درغ كقوذ
0
 5امع رتم ارادتكه ترجا ذشى
شال ادعو ىقبالاعفلة استحب لق بلا مهلة ادعوى

1

بلا خقاء استحبت لم بالوفاء ادعوى

بلا خطا استحب لكم بالعطا ادعونى يشرط الدعاء وهوالا كل منالخلال قبل الدماءمفتاح
اقلناكة وا ردكلفية "كاز" الل الحكيم النزمذى قدس سيره هندهاالله ولم يعمر قيلذلك |

سبيل الدعاء بالتوبة والانابة واكل الخلال واتياع السنن ومراعاةالسركان دءاؤه مردودا

ار

نر

هق افق

ك ونان كردن اتات
اكيزا
شر

آخر هو خيرله منه وشّال الكافر لبس يدعوه حقيقة لااننمها بدعومنله شريك واللةتعالى
لاشر بكله  3-المعطلة لا”نهم اءايعيدون الها لاصفات لهمنالياة والسمع والبصر )
والك>لام والقدرة والارادة هين فهم لايعيدون اللهتعالى 0
دوا 2

واعضاء

والله تعاق ميزه عن ذلك

فاه لس

0
4

المشمة اما دعون نْالهاله

وهوالسم.ء

النصير قالالشائى

رحمةالله من انض لطلب مديره فان اطدأن الى موجود نتبى اليهفكره فهوهثهواناطمآن
وود
جىم
الى نفى محض فهو معطل واناطمان ال

واعتراف بالءحزانادرا كهفهو موحدفاهل |

النة شبتونللهتعالى صفات ثرونية وينزهونه عمالا يليقءه فهم ابمداعون الله تعالى شامن ٌْ

لور اداو ضاخ راان ارو يوان ونا خره ام

لاطت ١

قالدنيا وقد اخ رلك الى هذا النوم حت عى الغدانة لته حيط "شاف الدنيا وشَالم |
نوفق العمدللدعاءالا لارادة الله احانته 5

وقوعالاحابة حدضقةاما  0فىالزمانالمتعين

اااو
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للدعاءكالسلطان اكذاان فى وقت الفرح والاستتشار لابرد السائلاللتة قالالفضيل .نعياض !أ

| والناس وقوف بعرفات ماشولون لوقصد هؤلاء الوهدبعضالكرماء يطلتون منه داشااكان ٍْ

بردهم فقَالوا لافقال والله للمغذرة فى:جنت كرم الله اهون على الله منالدائق فىجنت كرم |
فراٌت وزامان الوقوف من مظان الاحانة كولذا جيع امكنة العماداتواوقات |
ذلك" الرجِلٌ فع
ا

الطاعات

احرنة الله لعالىى اذا

ا

عيده

حيث

اعسررخى

عئه

واستّحاب

دعاءه ولتم قالسفيان

أ

| حيث قال بعضهم ادع الله فقال ترك الذنوب هو الدماء قال بِعض العارفينباللهالصلاة افضل
الحركات والصوم افضل السكنات والتضر عفىهيا كلالعياداتحل ماعقدته الافلاك اذا ثرات |
ولاندمن حسن الظن بالله ( حي ) ع نن بعض الله وهو فى طواف الوداع  1الكل

وهوعازحه هالخذت املنله راءنك مالنثار فقال الابزدله وهل احَذ الناس ذلك فتكال ١
اللهأنيعظه
ذاه ذرك ارو للك ورياك ,السك الكة واجدق ةتيوطابق
كتاي بهعتقه من النار عل اانه والناس لين كم ااناد

وهر ادن

سورةالمؤمن

. 5ك.ا>.

لإائطقالمغوانةا امالؤلكن  أكزالناس» 
فىء:.ل سزي اخلفيوداعالاويه لط ؟رلالئقترر
بعنىالكفار ملاو منون  #لايصدقون جالقصووأنطاارهم علىا لظواهص وقوةالفهمبا ل سوسات

وهذا  0والتكذيب طبعةالنفوس الامن عصمه الله تعالى ونظر اقللىبه منظر العناية

عب
( دوى ) أنالصراط سبع قناطر فيسأل العيد عندالقنطرة الاولى عنالايمان وصهو
القناغر وأهواها قرارا فان أنى بالايعان نحا وانلم يأتيه تردى الى اسفل السافلين ويسأل
وىااضة
فىالثاسة اعلنصلاة وفىالثالثة عن الزكاة .وفى الرابعة عن سام شبر رمضان ف

عن الحج وفىالسادسة عانلام بالمعروف وفىالسابعة عن الهى عن المتكر فان اجابٍ فى
الكق متجاو الاتردى فالنار
٠

كروالطك» عيها عزن

هرجه نابت شود ول اثقات11
ذاد موا اخرا عؤابطناد ان

.٠ +

تابود خلق رارسول وى

:كه عمال أغلية الف صلات

ه: ».وائجب 'امجابان' زا امان

فالاساس هو الايمان والتوحيد ثم ببتى عليه سائر الواجبات قال مالك بن دنار رحمه الله
زلف جماعة فىاللصرة بحملون جنازة ولس معهم احددمن يشيع اللنازة قا لهاعنهفقالوا

هذا هنكار المذليين قال فصلبت عليه وانزلتهففقبرهثم الصرفت الى الظل ف'مت فرايت
لهالم
ملكين نزلامن النهاء فشسقا قبره وتزل احد همافىالقبر وقال 1كه من ااهللنار ن

تسام جارحة منه عنالذنب فقال الآ خر لاتمحل ثم نزل هو فقال لصاحبه قد اختبرت
قليه فوجدته ملوبالاممان فكتابه حموسما فاذاصاح القلببالتوحيد والايعان بالل وبالنوم
ال خريرجى  0حاوز الله ع سنثانه ْمأنالشاعة ارنات هر نون مع وضوحشواهدها
واما اهل الايمان وااعيان و
دم عالا حارثة ان

اصبحت

كأنها حاضرة (روى ) أ رسول الله حلى الله عليه
ياحارئة قال اصعدت

مؤمنا دما قال ياحارئة ا لكل حق

حقيقة فا حقيقة ابمالك قال عرفت تفبى عن الدنيا اى زهدت وانتصرفت فاظمأت هارها
وآللبتزرت لاليهاننواابشعوافق عند فل+خر هه اوخشفلا راكاق ««نطل! ل ذالفنازا وزوز لخادل
النار تضاءون اى يصونون ان وكأى انظرالى عرش رىبارزا فقالعليهالسلاماصيت

الهدع
اح

جبجبجججبجبجبر

فالزم > وءنكلات اميرالمؤمنين علرىضى الله عنو لوكشفت الغطاءما ازددت قينا
حال <لد وجحم دام

٠

سقين نانك ى بايد

كوراحاي الزسفانه #لبلقراير

٠

أن شين ذرهٌنيفزاءد

انظفيان هذا حال اهل العان فأن المححوب عنهذا فاما كنا لابستويان فىالدنا علما '

م
ا
سس
سس
ل
س

وهمءر ف

وشهو ذاكككاورى

لاستويان

ىالا خر 8

درحة

وفر د وحو نكال

الله سبحا نه 3

يجعانا من الصالحين الحستين القائزين  عطالب الدنيا والدن والا” خرة و#قال ربكم كه |
اعهاالناس 5و ادعونى * ؤحدوى ا فلمولخبواضدية كم  55يكم شربنةامسق

ان النشضعادتسشتكباون» عن غناك
كيبا  0داخربن #ه اى با

١ تتظمون عن طاعق ا سياد خلون جهم 5ه حال

ين اذلا عفان ادو

بالفارريه ع

تس

٠ من دخ ركنع |

م

الجزء الرابع والعهر ون

لجنل

 5ذوا جعه

قفكر |
لقارة لااوزيا لقاط د حل تونائيت ول :لاما بخ
سوواط ال

على خاق الاءعظم الافوى بلا اصل ولامادة وجب

أن شدر علىخلق

|

للا الا الف

من الاصل والمادة بطريى الاو لى نكواطل هرون بأنالله خلقالسمو اتوالارض وامتكزوفة |

الجلق يديد ناولمنتتك ؤ9لتكن لكر الناس يهيعنى الكفار ل«ابعلمون كه أنالاعادة

اهون من البداية لقصورهم فالىنظن والتأملافرط غَفلهم و انماعهملاهوانهم #ومايستوى
الاعمى .والبصيز يمه.الىغافل .والمتيصر فالمراد بالامى هن عقمىله عن رؤية الآ يات
و الاإحيلهل عم والنصير هن ابصرها قال الشاعص

اها المتكنم .الثزياء سنويلا :

١ *. عمرزك اللهكيف اللتقئان

شتفت

شيل اذا ابعتة :عاق

ع غاملة ]اذا

١12

اى فكما لاتسناوى .هما فكذلك بينالمؤمن والكافروالعالم والحاهليى  9والذين آمنوا |
وعملوا الصالحات  6قدمه لجاورة البصير وهوباب هن انواب البلاغة والمرادمهم المحسنون
جؤولاالمسي »»اجسنمس .يعالمسبئين إللكى' ويماسدوع] حكن والمسى اى الصاطوالطا[فلايد ظ

افذكورن .لهم حالة اخرى يظهر فيها هابينالفرشين منالتفاوت وهىفيما بمد البعث وهو |

قعيلىقة البعث والحز اء وزيادة ولافىاللسى” لتأكد النفىلطول التكلام /
احتجاج آحخر
بالصاة ولاأن الاقصود فى مساوانه للمحسن اناك انانف اتنالمدى «فهايستحقه |

المسى” املنحقارة والهوان كذلك لايساوى المسى كاين
والكىامة والعاططف

فىقوله والذين عطفالموصول

ن
يا
لتكعب
رم

املنفضل |

عماعطف علهعاإلاله ل

|

والنصيرمعآن

المجموع اى مموع الغافل والمستبصر هو مموع المسىو“المحن لتغاير الوصفين يعنىأن
المقصود فىالاولين الى العلم فان العمى والبصيرة فىالقاب وفى الآ خرين الىالءمل لان |

الاعان والاعنال فىالجوارح والافى الحقيقة المراد باليصير والذين امنوا وعملوا الصالحات |
واحد وبالاعمى واللدى' واحد ومحوز ان بارالددلالة بالصراحة والعدل على أ عد |

الوصفان فالمقصود بأن يكون المراد بالاولين ايضا المحسن والمسى” فالضراحة بالنسية الى |
الذين اهنوا وعملوا الصالحات والمسى” والعثل بالنسبة الى ماقبله ذانالاحمى والصير من قبيل
القثيل قجلايلا مانتذكرون»:قوله قليلاصفة مصدر محذوف وماتأكد.معانلىقلةوتذ كرون |
على الخطاب بطريق

مواظهار القت

7

ع

كن

الضمير كن

افا تو الالتعات

فىمقام||لنوبيسح

الفتدين وا لا نكار :البليغ والمعنى دكي قلا عد كزوان اما الككنان

المادلون يعنى وناكتم تعامون أن التبصر خيرءن الغفاة ولايستويان وكذا العلل الصا
| حامر العنع رالفاشد لكك لاتتذاكزون .الاين كززااقليلااواستتكزون :اصلئلا فانه قديعيرم|
له التى عن غدمهزمثل/انَ ,ل فلانقزل الحباء اى لاحياءله ( قال فىناج المصادر )
التذكرياد كردن ويا ناد افارفن ا
 2ش10
ما مرارا ظٍِ

ان الساعة  3انالقسامة ومروحه التسمية
+

١ كدباللام لحن <6

شم كسار وحردق ط 4حمث قال أو

الساعة د كد الخبرليس بشاكف ابر كذافى برهال /المقراءن ف لاريبفها »6اى أ

عورةاائن __

© > ١١١

القصه همهشبسرهارا يكيرد الامكةومدينه كه باوكا بالتباىكدنند وحونكار رمؤمنان

به بنك آبد حق سبحانه وتعالى عسى عاليلهسلام را از اممان فرو فرستد ناد جال را
بكشد ولشكراوكه اعلب هود باشئد جمائى ستأضل ككرداندة أوتشكطلمة' ان ازول عيلمق

در سورءٌ زخرف مذكور خواهدشد ٠ وفى الحديث الاتقوم الساعة خى سعك داجالون
كذانون قريب من ثلاثين كلهم .زعم انهلرسول الله وقال عليه السلام ان ببيدنىالساعة
| كناب فاحذروهم كمفاىلمصايح وهم الاثمة المضلون تعوذ بالله من فاتلندةجاجلة ومن
|كلفتن مضلة قال المفسرون قوله ان الذين محادلون الاابة وان نزل فى مشرى مكة

لكنة عام لكل >اذل مبطل .فاالنعبرة لعموم اللفظ للاخصوص السبب فضه الشسارة .الى
عباب الحقائق فيا اناعم الله فمضنله بغير ححة وبرهان
ظ مدعى اهل الطلب وتحادلتهم مار
وسليمهم
بل .دا من عند انفسهم ولس مالعهم فقول الحق و تصديق الصديقّين ت
فم يشيرون :اليه من الحقايق ومعاانى الاكبرمماكان من صف اباس اذ أنى واستكير

وقال انا خير منه وهذه الصفة مكسوزة فىالنفوس كلها ولهذا المعنى بعض المهاة المغترين
بالعلوم .شكررون ٠عبلفىقض ود الراسخين فىالعلوم فهؤلاء المدعون المتكرون
ليالون املسىادهم ولابدركون رامة اهللمقائق ولهذا قالبعضهم الإيككئنان الآككان

حاديث
شوؤاملمنكر مانلهذ

نحروم فبا اامهلاطالب الحق استعذ بالله ن شر نفك

| والنفوس المتمردة و جمع افات تعوقك عانلحق ونقطع عليك طريق الحق (قال فى كثشف

| الابنؤان)” ككمتهالنه ابن ادلان::داغنان_ابدغت اتن ومنكران ضفاك اق .و.اين:؛ خادالث
|تأويل !عه آق؟والنايختة(امطزانآن
احاح مكلا بنقد ك واسو جز قما نونجد (لولتعستذاهان و
وتزوبر فلفيان وقانون طبايعيان در هس عصرى .قوم فراديد .امدند جون غبلان قدرى
ويطان الطاق واين الى داود وجهم صففووان وعمر وعبيد وامثالايشانكه
ْ بوششرم سى ش
ْ صفات حق رامزيكن 0ط ودين قدم  4625سد ولكقلكَ وسدات :سات ديديد وراى

|وقائن يحكمداشتد مقصود ايشان رانك تكن ايها لإوإسنبخ نباو إتتيزا اإواعد <وامغقولاع]]8
بشن ابن ارزوى بكزرنتكه دزدلدازيرا و كز اموا هند ارسيد باان
رزوى اخوشن

| (وفالنوئ )
شبمع حخق داكي

|

بواى يحوز

ظ اكبومو در ياز وسك نجس

.

مم نو سوزى

ثم :سرت اى كاكتدك وار

كا روابلوه خورشد از يف منطمس

3

هركه بورابتشجمممم خدا ارد نفو

شمع كي ميرد السوزد نوز او

حون انو فا شان سى اند خواب .٠ ٠كين جهان ماند ينم اوؤاظق
اى ريده أن للب وخلق و دهان

٠

فا زوين بزاالكزلا نس بعى

٠

.تف سوى كردون يايد مساكى

3

ضمحو لت

 5شعامت 02
حاققى

0
-

برو بارد زرت

اولك

والارض

*:

مكتويتنك يعواى:ينتار

حقيق الحو و سن

 3روان

لمرو

سيان

 4لهت

مامجاداون 4

5 6

أبن
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الجزء الرابع والععرون
سسخانه لال عر

ههان الذبنحادلون فىآياتلل يهو مححدون سا|

ف بغيسسلطان يك حبة.قاهرة .فل
انامك 0ذااطك ١ يسكاط اناس حي

لما ذلك )

مع استحالة انيانه للابذان  4التكلم فى اص الذين لايد هن استناده الى سلطان مبين الثة |
اندي نافية © فىصدورحم الا كبريهحبرلا ن عتبالدروعن بالقلية لتكوه موضع

القاب وفىالحصر اشعاربان قلوهم قخدلت عنكل شى” اسلوكىبراىمافى قلومم الاتكبر |
عن الحق ت
وعظم اعلنتفكر والتعماو الا ارادة الرياسة والتقدم عالىلى والمؤمنين او |
الالوادة اوتمكون النبوة لهم دونك يامد حسدا وبغيا ولذلك يجادلون فها لان فا |
| موقم جدال ما او أن لهم شيا بتوهم اينصلح هدارا لمجادلهم فىاجملة واءتبرت الارادة |
| فهىذين الوجهين لاأن نافلسرياسة والدوة ايسا فقلىومم ملاهم سبالغيه  6صفةكير |
فالضمير راجع إاللىكبر نتقدير المضاف اى ماهم سسالنى  005وهو دفع الآ يات أ
قىتضى ذلك الكبر وهو ماارادوه أ
فا :انشر ,أنوارها فىالا فاق واعلىقدرك اوماهم بم
مدر
هن الريا-ة والنيوة هقفاستعذ بالله6ه١ى.التجى اليهفى السلامة من كيد من محسد و ستى |

عليك هلانه هو السم.ع  6لا“قوالكم يلالبصير “ 6لفاعالكم وقيل الجادلون هم البيود |
وكانو! بقولون لرسولالله عالليهسلام لستصاحنا المذكور افلىتوراة بلهوالمسيح بند!ود

(وفى سير الكاشى) بلكداوابو بوسف إن مسسحبنداود است» يريدون ان الدجال مرج

نكر ركان وبباغ سلطانه البرووالبحر وتسير ماعلهانهار وهواية مانيات اللهفيرجم '

الينا الملك فسمى الله تمنهم ذلك كيرا ونفى أن افوا متمناهم فان الدجال وان كانرج |
فى اخر الزمان لكذه ومنتبعهمناللهود قتلهم عيسى والمؤمنون بحدث لانو منهم واحد |
فعنى قوله فاستعذ بالله اى هن فتنة الدجال فانه لس فتنة اعظم هن فتنته قال عليه السلام '
ذان
من
تعوذوابالله .ن عذاب النار فقالوا نعوذ بالله من عذاب النار ْم قال تعوذوا بالله ع

القبر فقالوانعوذ بالله من عذات القبر ثمقال تعوذوا بالله من الفئن مظاهر منه
با و
طما
ن

١

فقالوانعوذ بالله املنفئن ماظهر هنها ومابطنثمقالتعوذوا بالل فهتننة الدحال فقالوا |
نعوذ بالله من فتنة الدجال و(قال الكاشى ) سايد دانستكه دجال ادىى .است زاآدميان |
وحثة
ديكر سد بلندثر م

لك ورك حشم است وظهور ايوكى از علامات قيامتست

سوغمبرامارات ظهور او نيان كردكه مردم بسهسال بيش اخزروجوى ع
ارك شلال اواك اطاط تاه بارردى ثلث باز كيرد يدنى امساك مكند وزمين ١
اراز ووو صق ىل #بكاء بداؤود ناكم دوم دثلوشه :بكايزاد وادسسؤم بياذ 0

باران آبد ونه اززمين كباء رويد يوكون غذاءالمؤمنين بومئذ التسببحوالتقدي سكأهل
السماء بس تاباك اببوونر :اند وباوى سحر وعويه بسيار بود وبسشتر خلق متابعت وى كنند

ياد
وى ر
الا منعصمهاللهتعالى دوبوان داردكه متمثل شوند بصورت آدمهيان يكس,ك
اكر بدر ومادر ترازندء كام اقرار كتى بربو بيت كمونريد؛ ارى فىالخال وان بصورت
اإاإومجنتبا
عولتكل لمؤنداءواون١١ كويقد:اى فؤزلد_متابفت وكىنككه اافريد كارتستلات ٠ |

© حا >»

لق
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'الى اوعللى قوله .سبحان الله و#مده فالمقصود من ذكر العشى والابكار الدلالة على
تع
المداوءة علهما فىجميع الاوقات ساء على انالابكار عارة عن اولالهار الى نصفه والعثشى

عمارة عن نصف الهار االوىلالهار مناليوم الثاتى فيدخل فهماكل الاوقات وفىالابة
لنفس والهوى والشيطان ان وعدالله <ق فى
| اشازة الى بقاللطالنالصادق بالتصبرعلى ااذى

ظ نصرةالقلب المجاهدماعكلانفرفس وظفره عليها واستغفر لذنبك ابهاالقلب اىبما سسرىاليك,
من صفات النفس وححلقت باخلاقها فاستغفر لهذاالذنب فانه صداخرءا القلب ودمعلالطاعات ١

وملازمة الاذكارفانهتصهوميء اةالقلبعن صدأالاخلاق الذهيمةةالواظاهى البدنهنءالم الشهادة
ل
امن
وتفع
اارالى الجوارح كذلك قدير
والقلب منءالمالملكو توك نحدرمن معار ف القاب ث

ارالى القلب فاذا لايدمن الاشتغال بظواهى الاعمالاصلاحا |
دمة ثا
اهل
همن
شىهى
لالت
اوارح
الج
للحال تونوبرا و تصفية للمال قن ليس لهفاىلدنيا شدغل وقد ترك الدنياعلى اهلها فاله
لايم مخدمة الله تعالى فيلزم ان يدم العمل لله من غير فتور اما ظاهىا ابواطنا قلبا وقالنا ْ

| والا فباطنا و ترنيب ذلك أنه يصلى مادام متششرحا والنفس محبة فان سم تنزل من الصلاة |

| الى التلاوة فان تجرد التلاوة اخف على النفس من الصلاة فان سكم التلاوة ايضا يذكرالله
| بالتاكواللسان .قوي اشني هن القوياءة فان سم الذكر ايضًا يدع ذكراللسان ويلازمالمراقية
والمراقة عل القلب دنظر الله تعالى البه شادام هذا العمملازما للقلب فهو صاقت والمراقنة
| عين الذكر و افضيه وان جز عن ذلك ايضا و ملكتهالوساوس وتزاحم فى باطنه حديث
النفس فليم وافلىوم السلاءة والافكئرة حديثالنفس تقسى القلب ككزرة الكلام لاأنه
كلام من غير لسان فبحترز عن ذلك فقيد الباطن بالمراقية والرعاية م شَيد الظاهى بالعمل

وانواع الذكر والتسبيح و بداوم الاقبال على الله ودوامالذكر بالقاب والأسان برتقالقاب
الى ذكر الذات ويصير خينئذ عثابة العرش فالعرش قلب الكائنات فى والم الخلق والحكمة |

رة فاذا ١كتحل القلب بور ذاكلرذات وضار محرا |
دو
قام
لمال
اال
والقاب عرش فى
مو اجا من نسمات القرب جرى فىجد اول اخلاق النفس صفاء النعوت والصذفات و تحقق |
ْ

التخاق اخاوق الله تعالى ٠

اذكو هذا لماه يللمفهو ن! لاجد

اط وال سلب واعار امور

؛٠1
نوو <قى .جون زدل .ظرهوكد >

ظلمت اتن احه .شروشوركند

وفى الحديث قات رحلا .من ام سى

وهج النار وشررها

عن

وحهه

دده

شاءنه صدقته

ا

فصارت سترا على وجهه ورأيت رجلا من امتى جائيا علىركتيه ببنه و بين الله حجاب لخاء
حدن خلقه واخذ سِده وادخله على الله و رايت ردلا هن امتى علقت انوابٍ الحنة له ؛

خاءت شبادة ان لاله الأالله ففتحت له الادواب وادخلته المنة جعلا اللهوايا؟ من اهل
ا الاخلاق
|

والاحوال

و داك

الاعمال

ان الذين يه ادك

ادكه اكثار  7-1درباب

|

5١١ + »#
الجزءالرابع والعشرون
( هوسى» ابن عمران (الهدى» مامتدى بهمنالمعجزات والصحف والشرائع فؤواورثنا |
تلاب يه الايراث ميراث دادن ٠ والمراد بالكتّابالتوراة وما كانالايراث |
كثي
لرا
ااء
نى
الحقبق انما بتعلق بالمال تعذر حملهعلى معناههنا فار.دالتيرك يازا اشعارا بأن ميراثالانساء |

ليسالاالعروالكتابٍالهادى فى بابالدين والمعنى و كنا علهم بمعند موسىالتوراة اذ |
سائر ما اهتدىبه فىامسالدين قد ارتفع يموت موسى عليهالسلام وبالفارسية ميراث دادم |
ايل را يعنى فرزندان يعقوب رانورات يعنى باقى كذاشتم درميان ايشانتورات
تى اسر ث
را  ٠فهم و رنواالتوراة بعضهم هن بعض

ورنا عد قرخ

ب هدى يد مفعو له اى هداية |

وذ كرى * نذ كرة وعظة اوحال كونه هذكرا ه يعنىبنددهنده يؤلا”ولىالالباب كه |
لذوىا لعقو ل السايمةالعاءلن ع 0

تضاعيفه

دونالذن

لايعقلون

والفرق

بن الهدى

والذ كرى انالهدى مابكون دليلا على شى” آخر و ليس من شرطه ان يذكر شيا

وتبالاساء مشتملة على
آخر كان معلوها ثم صار منسيا واماالذ كرى فليس من ذلك ك
|

1

هتين القسمين .فان .بضها .دلائل فى انفها وبعضها هكذرات .لا ورد فىالكتبالالهية |
ات د-مة  0فادير

ميرتب على قوله ابالتنصر رسلنا و قوله ولقد اننا ا فَاحإةالمعترضة

ا

لللجكان و راجل اكع لضو الرسل,اكلم ندر ااسدمأعك جاوعناك نيم من شرلا شل وامافمتاق ا
عوسئ فادبر على ما اصصايك من .اذيةالمشر كين فهو غير امسو اخ بااية السيف اذالصبر
مود فىكلالمواطن ص ان وعدالله  3بالنصرة وظهورالا-لام علىالاديان كلها وفتحمكة

وشتشهد بحال هوسى وفرعون  88واستغفر
و محوها  8حق  5لاحتمل الاخلاف اص_لا ا
أ

لذنيك يه نداركا لما فرط منك من تارلكاولى فى بعض الاحيان فانه تعالى فيك فىنصرة |
ا
/

دسنك واظهاره على الدين كله وفى تحنالمعالى واستغقر من دنب إن مان فتك وقيل هذا ١

|

رو لهأمزيدبه درحة
لعيد دن الله ل س
ٌ

|
ا

وانصير ذلك

س3

ان لعده و تعن لائش اليدلى و استغقر

فوانت,
اك
|ايضااستففان لوتجودك فوحىُود :الفخان
ما يدرى ,عل قنك مرخاحكامالبشسرزية و

|

فىكونالقدم ذنت وقل واستغقر لذاف افتك وقه  5هذا لاشرى فىقوله عا ىو استغقر |

لذنيك و للمؤمنين والمؤمنات ماسيأتىفىسورة عمد وقال ابنالشيخ .فىحواشيه والظاهص
أنه تعالى قول مااراد أنقوله وانلم بحرلنا أن نضيفاليه غليهالسلام ذنيا انبى ٠ سول
الفقير كلام !.نالشيخ شبخالكلمات وذلك لاأن ةمايلنبوة ارفع من منيةالولاية فان
يه ذسا لايعر فهفلايط.ع على قي الذنب المضاف المة
اذلاذوق له من صبته فكيف راضيلف

عالليهسلام الاالله كالتصلءة فى قوله تعال انالله و ملائكته يصاون عاللىنى فانها سر غادض
بده انعالى و دن رسوله فليس لاحدد ستيل بن معر فنّه وهن هذالقدل سواه علليهالسلام قْ

باعلضمواضع فانه ليس مانقلبسلهوى الذىآفعهرالاهة ٠
نداتم كدامين سن كورمت٠ . ,كه والاترى زائجهمن كوعت

لهم اخسأوا ولا تكلمون وجوز أن يكون عدم فعالمعذرة لا“نه لايؤذن لفهيمتعذرون |
فكون من نفىالقيد والقبد لامعذرة و لانفع يومئذرو

ل الإبان ظلمهم عدولهم |

| عنالخق الىالخلق وإعتذارهم فىالآ خرة لافىالدئيا و فيه اشارة الى انالمؤثر هو سوابق
| العنايات لاالاوقات ١ ولهماللعنة  6االىبعد عنالرحمة و(ل(همسوءالدار  6اى جلنماف

| المؤمئون الثارفتن فانها متمق لتتصليم ' "٠ِحَّ اكناء يرازئ مودن ٠ لكوي فى وقتة |
| ولهم املنلهالرحمة ولهم حسنالدار واما قال سوءالدار فان حِهم حرها شديد وقعرها |

رينكون6م ١
لامالظشالم
اسو
| بعد و جلها حديد وششراها صديد وكلا مهاهل هن تيد وا
| قال تعالى حكاية عن لقمان انالشرك لظم عظم و اسواً المشركين المنافقون كاقتاعلالى
فلدركالاسفل منالنار لاسهز 1نم بالمومين فلبحذرالعاقل عنالظمو
| انالمثافقتن ا

كان لقسهتبالراك والفضة لاقره" كضرا عرض

اند امال وَحَحَوْمَا وتنك الانان

نوما تقول فبهالظالمون ربنا اخرجنا منها تعمل صالحا غيرالذى كنا تعهلى فيحبهمالله تعالى |
اوم تمرك مآد كرفيهمن لذ كروجاء؟ الذي فذوقوا فاللظاللين من نصيرو روى أن
انيلاا(لشيح
حسن هاذلاكاء لوكان فقاىلد
ا ماالك
مول
اهللتارسكون بكاءشديدا احلتدم فق
سوداىن (

كنونتكه جشمست اشكى سار ٠
عدار لبه 6ك  0ود
كبا

زان دردهالست عذرى بيار
حول علاطو( لكر 6س

وابت جه سود
 2بايداى خقته دار نوو '  ©” 02حوصيك انزدحراُيد
٠ كراميد دارىكه خرهن برى
 17دارق
نحطت
فعل انه لاتتفعالمعذرة والكاء فىالا خرة فلتداركالعاقل تقصير فاىلديا باالندامة والصلاح ١
| والتقوى لسترع ىالا <رة و نيصل الىالدرجات العلى معالابداء والصدشين والشهد أء ا

والصلحاءفن اراداللحوق بعتم فليكن على حالهم وسيرتمم فانالله يتصرعم فىدنياهم |
واخرهم فان طاعةالله و طاعةالرسول توصل العيد الىالمرام والى حنزالقبول (روى) ان |

باعلضصحابة رغىالله عنهم قالللنى علهالسلام كف “راك بالجنة و انت فالىدرجاتالعلى |
فائزلالله تعالى ومن يطعالله والرسول فاولئك معالذين الأله عاهم املننيين والصدشين |

والشهداء والصالحين وحن اولك رفيا فلايد املناطاعة وعلىتدرا مخالقة فياب التوبة
مشو  2تت الاطارنات لسن ل ضرا ستل اراد سال ل

11

فناداءاللهر اما تستحى مانلله تعالى كك لجل ثمعبدالله تعالى مع الى عشيررجلا فبعد |
ذورعن ]لبر المدكو رتلف ماح الاعتسال انتحاء فقالالهران احدكمْ
لوا
زمان” ارااذ
اذاعضب على ولده فتاب هو قبل بونته فاع.دواالله كي

ف قامواهناك زمانا قات

صاالحابعتسال فنادا اهران .ادفئوه على شاطى” قدفئوه واصبحوا وقد اسستالله
ن ومن ذلك أو مترق هت اله الالارصو كل |
اعا
ددال
ع قبره  1عش س1ر 312عد
|
872
ووره
بنام6
«نم 1ات دف.:نوه ه .ناك وكا .ن نوا اسرا دبلزورون قب
لمق(د ان
حض فضلا |
(وسى )
م
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جه
درعهى

ها جهه
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 15باز أندت دقتت حاجت مبى

ناذا اس ]أذ اموت الى  52-001للغورلة! الاعاسواء» رهزالا مطنام وممواها لايد امن اراد
' واخلاص الطاعة والعادةله وعرض الافتقار اليه اذلاسفع الغبرلانى الدنيا ولافى الا خرة |

| جعلنا الله واياك املنتابعين للهدى والخفوظين من الهوى ولك نؤن_العظمةاوباعثنار |,
اىة
ااعه
| الصذات اوالمظاهي © لتنصررسلنا#ه النصر العون #والذين امنواهه اى اش
لمحفف

|

ظ الدنيا بهبالحجة والظفر والالتقام لهم من الكفرة بالاستئصال والقتل والسى وغيرذلك |
صنورة المغلوسِة امتحانااذالعيرة اتماهى بالعواقب
| من العو باتولاهدحفىذلكماقد فق لهم م

 ٠وغالبالام وايضا ماع فى بعضالاحيان املنانمزام انما كان بعارض ؟<الفة ام الحاك5

كافىغنوة احد كوطلبالدنيا والعجب والفرور كافى بعض و قئعالمؤمنين و ايضاأنالل
ىاالسلام يعد
تعالى ينتقم منالاعداء ولوبعدحين كابعدالموتالاثرى األلنهتعالىا نتقملعيايحه

استشهاده من بى اسر ثيل ,تسليط مخت نصر حتى قتلبه سبعونالفا قال عبداللة بنسلام
رضىاللهعنه ماقتات امة نبا الاقتل.ه منهم سعونالفا ولاقتلوا خايفةالاقتل به حمسةوثلانون
الفا واما قصةالمسنهن رذى الله عمهما فكترةالفئل لهما باعتبار جدها عاليلهسلام وحاصله |

ثيل ذاذا انم الى شرفهم فشارلاتساب الىالنى |
 5علماء هذالامة كانياء بى ااسر
عليه لسلام بالسيادةالصورية قربا او يعدا لضاعف قدرهم فكانالا كرام الهم عزلةالا بكرا ْ

الىالنتى عليهالسلام وكذا الاهانة والظاهى ففدفعالتعارض بين قوله تعالى انا للتصررسلنا |
وبين قوله وشتلونالنديين بغيرالحق ماقال ابن عباس رذوالله عنهما والحسن رضىالله عنه
من اله لتمل مزالانا الا من ليؤممىشتال وكلى منامى شتال نصر كافىتفسير القرطى ١

فالبقرة وكان زكريا ويحبى وشعيب ونحوهم علميمالسلام تمن لميوص بالقتال ٠ لهالوفقير |
حَشقةالنصرة للخو اض اتنا هى بالامدادالملكونى و قديحى الامداد من جهةالبلاءالصورى |
ايشخهير بافتاده |
فالقتل و نحومكله .من قابليامداد بالترقى و الدالهالذى سدهاخير قال ش
فل قدس سره كانالى عايه|السللام قادرا على خايص الحسنين رضىالله عنهما بالشفاعة
من اللهتءالى لكية سلى كاليها بالشهادة راححا علىالخلاص وفىالتأو يلات التحمية كال اللصرة

فىالظفر على اعدى عدوك واهى شك الى بين جنسك هوال+هادالا  00ولا عكن الظفر ٍ

| عالىنفس «الاسنصرة الحق تعالى للقاب اذا تحقق عندالعيد أالخلق اشياح مجرى علبهم
احكام القدر فالولى لاعدوله ولاصديق الاالله ولهذا قال علِيهالسلام اعوذيك منك (ووم

هوءالاثهاد  6جع شاهد كصاحب وااب اى لتتصر نمم فىالدنيا وال خرة و
| «ومالقيامة بذلك للاشعار بكيفةالنصرة و انها تكون عند حاملعاولين والا خرين بشهادة

| الاشهاد لارسل بالشليغ وعلىالكفرة بالتكذيب و همالملائكة والمؤمنون من امة مد
عليهاللام قال تعالى كوذلك جعلنا 5امة وسطا لتكونوا شهداء عاللىناس (ل(ناومقع
الظالمين معذر6م  2بدل مناليومالاول وَللعَدوة ععنى العذر وقدسءة معناه فىالاولالسورة

ل لاننفعهم عدر مم 0

حم لوا عتذروا فى باعلضاوقات ان معدرهم باطلةفقال

سووة المؤمن

ج 27؟2 51ه

واستدهادا عزنا لضفه لجقدوء ينازئول «اللذاك يموقادار هياهن +الطان دون
واتضارع ال
رفعه رأسا اوتخفيف قدر كثيرمنه فزمان مديد لعلمهم نشد وريهفىخيزال ماكانبإؤقالوايه
اى أخزنة بعدمدة  #9اولمنك #ه الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدازى المنيهوا

على هذا ولإتك ف تأنيكم رسلكم» افلدنيا على الاستمرار #إبالبينات) بالحجيج الواضحة
| الدالة علىسوء طاقبة مكثاتم عليهمن الكفر والمعاصى ارادوابذلك الزامهم وختهومعلى
اضاعة اوقات الدعاء وتعطيل اسياب الاجابة ل قالوابلى 4ه اى انو نامها تكذبناهم كافى

سورة الملك فلقالوا 6ه اذاكان الامص كذلك يعنى جكوانررين منوالست  9فادعوا ب
ل ذلك ممايستخيل صدوره عناولمبريدوا بامرهم بالدماء اطماعهم فى
باءعلمن
| اتم فان الدم
الاجابة بل اقناطهم منها واظهار حقيةتهم حسما -ص<روابه فىقولهم هلومادءاءالكافرين 6
لناف'سهم فالمصدر مضاف إفلاىعله اوومادعاء غيرهم لتهخمفيف العذاب عنهم «المصدرمضاف
الافىضلال 6ه اىفى ضياع وبطلان لايحاب لاانهم دعوا فىغير وقته اختلف

الى مفعوله 

العلماء فىأنه هيلوزان شَال يستحاب دعاء الكافرءن فنعه المهور لقوله تعالى ومادعاء
الكافرين الافى ضلال ولاان الكافر لابدعو الله لانه لايعرفه ل“انه وان اقرهلماو صفهبها

لابق به نقض اقراره وماروى فىالخحديث ان دعوة المظلوم نوكاانكافرا تستحاب مُحمول

عكفلرىانالنعمة وجوزء بعضهم لقوله تعالىحكابةعبنلايس ربانظرنىاى امهلنىولامتنى
سريعا فقال الله تعالى انك املنمنظربن فهذه اجابة وبالمواز بشت ( قالالشيخ سعدى )
٠ تىرا مخدهت ممانْيسه نود
متى دريروى ازجهان لسته «ود
بن ازلجند استاالنكوعية 3كتر؟  + 2.قطاخاكق” صعبس بورك ست

بام مدا

ف

٠ الفاطيد جاره برخالادير
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زاريد درخدمتسش بارها
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اجون رار امهمات كن
ت
7نك كاى) نا قث صلل

دنكا شو انبجاواردية 3الظا كي
 6ل“بجااللابلرزكثن نت عد سال

ا دريش دارم رار
هنوز ريد دايا عاك

يا خواهم زبرور دكار
نط اكشهرب رارق بزوان بالك

حقائق غنامى درين خيرهشد

٠

سسيروقت صافى روتيره شد

كس كمتة دون باطل برست

'

هنوزش سراز حمر تخانه مست

دل ازكفر تراز نانك تكب
فرورفت خاطردرين هكشلس

ةك

لدو
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كهسيغائى امد درون دلشس

كه بيش صم بديارقص عقول.
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يسم اللهوبالله وعلى هله رسول الله رفع اللهالعداب

عن صاحبت

ل

يي

ا

القبر اربعين شاه

سم

كدافىزهرة

ظ قال العلماء عذان القبر هو عذان ابوزخ اضنقك :إلى القتز لا نه الغااك والافكل
الرياض

هيت ارادالله تعديه اله مااراديه قبر اولم شبريان صاب اوغرق فىالح<ر أواحرق حق

صاز رمادا وذرى فىالحو قال امام الحرمين هن نفرقت ااجزوه ملق الله الحباة فىبعضها
اوكلهاو بوجه الؤال عليهاوحل العذاب والتعم أى فىالقبر «والرو م واليدن جميعاباشاق
وختص الارواح دون الاجساد بالنعيم والءداب مادامت فعلدين
اهل السنة قال اليافى ن
اوؤسجين وفىالقبريشترك الروح والمسد قالالفقيه ابوالليث المحبحعندى أن شرالانسان

بعذاب القبر ولايشتغل بكيفته وفى الاخبار الصحاح أن بعض الموتى لاينا لهم فتنة القبر
صديق اولى بانلاشتن
االا
لنافاشه
سذأاكا
يذىا
كالا نبباءوالاولياءوالشهد ااءوللحكي الترم
هو المنخلع عنصفات النفسو الشهيدهواهل الحضور والصحيح هوادل الاستقامة افلىدين
ورؤى إعضهم بعدهوته على حال حدنة فسئل عن سبها فقال كنت ١كثرقول لاالهالاالله

فكاثر منها اى منهذه المقالة الحسنة والكلمة الطيبة اللهماخم لا بالخير والحسنى هإواذحا
جون فالنار يه التحاج بالتشديد التخاصم كالحاجة اى واذ كر ياتمد لقومك وقت مخاصم
اهل النار فالنار سواء كانوا ال فرعون اوغيرهم ثم شرح خصوءتهم قوله  9فيقؤل
وم
قهو
نز
اان,
نارك
الضعفاءيه منهم فواىالقلدحروااللمفتزىلاةلدنيايعنى _خ

#ؤللذيناستكيروا ©

اى اظهروا الكير باطلا وعم رؤساؤهم ولذالم سل للكيراء ل“«ادليس الكبرياء صفتهم فى

فس الاعى ي اونا كنانكم  4افلدىنيا لنبم4ا مع تكابخعدم فجمىع خادم قال

تمر الدع تك لكايه ورنكراجد اونعما برايف كن حا سافتيا
دعوو االه هن الشرك وافكدى لعنى سبب دو مادر دوزخ ع

شماجؤفهل | تميه

يس الاهستيد شما هق مغنون عناتصيامن النار 6#بالدفع اوباحمل َال مايغنى عنك هذا اى

ماعوزيك ومابنفعك ونصيياوهوا لالظمنصوب اىالمعينكانى المفردات منصوب عضمر يدل
|عليه مغنون فاناعنى اذا عدى بكلمة عن لاسعدى الى مفعول 0

نفسه اى رافعون

عانصيا اى بعضا ور من النار باشباعنا ايا]فكقنداندفع المؤونة عنكم فىالدنيا ف قال
الىنا نحن  9وبهذاصح
الذن استكيرو!  5جه جاى .ابن سحخن ات  2اناكل  4ك

وقوعه مبتداً  9فيها  خبراى فى النار فكيف نننى عتكم ولو قدر 'الاغنينا عن انفسنا.
انالله قدحكم بينالعباد» عاهية كل احدفادخل المؤمنين اللنة عتلفىاوهم فالىدرجات

والكافرين النار على طانبهم فىالدركات ولامعقب لحكمه لقال الذينفىالنارقهمن الضعفاء
والمستكبرين حميعا لماذاقواشدة العذاب وضاقت لهم فل لخزنةجهام»ه اى القوام تعذيب
ثم
نشىةفى
اظال
ز حف
اخزن
اهلالنار جمع خازن وال

يعبرءه عن كل <فظ كفظ السرونحوه

| قاله الراعب ووضع جهنم مو ضعالضمير للتبويل والتفظيع وحم أسملناراللهالموقدةهوادعوا

| ربكم

عذاب»ه
نلادضلاق
شافعينلنابؤحفف عنابومايه اىفى مقدار نومواحدمن ايماما

اى شبأمنه فقوله .وما ظرف ليخفف ومنعوله محذوف ومنالعذاب سان لذلك المحذوف

سورة ااؤمن

خ<©: 5. #

عرض سائر الارواح
ذالله تعالى عرض ارواج ال فرعون عاللىنار فغاسنضها لكبس
| كر

الخميثة قال فى عينالمعانى قال رجل للاوزاعى ربت طيرا لالعلم عددها الاالله مخرج

منالبحر بضاء ثتمرجع عشيا سوداء فاهى قال ارواح ال فرعون تعرض وتعود
والسواد منالاحراقهذا :مادامت الدنيا © ووم تقومالساعةيه وتعود الارواحالىالادان

عنذ ااشد
ب 
لعو
افر
غَالالملائكة ل أدخلوا ال

اعذوابٍجهم فانه اشد مماكانوافيهانه

للروح والج-د حميعا وهو أشد مكماان لاروح فكقاطفى البرزخ وذلك انالارواح بعد
اتلملويبس لهانعم ولاعذاب حسى جممانى ولكن ذلك نيم اوعذابٍ معنوى روحاىحق

نبعث اجسادها فترد اليها فتعذب عند ذلك حسا ومعنى اواننم ألاترى ابلشىيرالحافى قدس
سرءدارؤى فىالمنام ىله مافعل اللهيك قال غفرلى واباح لى نصم النة اى نعم الروح
واماالتصف الاخر الذى هونعيم الجسد فحصلل بعدالشير دنه والاكل الذى إراءالات
بعد موته افلىبرزخ هوكالا كل الذى براء النائم فىالنوم فكماأنه تتفاوت درجات الرؤيا
حت انهنهم من يستبقظ ويجدأئر الشبع اوالرى فكذا مختلف احوال الموانو فالشبداء

بي
ااال

احياء عندرهم كياةالدنيا ونعيمهم قريب من نميم الحس فافهم جداويجوز انيكون المتنى
ادخلوا ال فرعون اشد عذاب جهنم فان عذاما ألوان بعضها اشد هن بعض وفالحديث

اهوناهل النار عذابا رجل فىرجليه نعلان من ناريغلى ما دامالغهتأووفيلات التجمية
ونوم تقوم الاعة يشير الى مفارةةالروح اليدن بالموت فانهن مات فقدقامتقيامته ادخلوا

ال فرعون اشد العذاب وذلك فان اشد عذاب فرعون النفسساعة المفارقة لأنايشطم

عن حميع «ألوفات الطبع دفعة واحدة والفطام عن المأألوف شديد وقديكون الالم هدر
شدة التعلقءه انتهى ( قال الحافظ )

غلام ممت انم كه زير جرخ كود ٠ زهرجه رنكتعلق بذير ازا دست
( وقال عيره )
الفتمكير مجو الفهيج باكسى ٠ تايستة المنشوى وقت القطاع

ثم ىالا'ية دليل على :شاَلاءنفس .وءذاب القبر .لاءن المراد بالعرض "التعذيت :فىاجخملة

ولبس المراد انهم يعرضون عليها بومالقيامة لقوله بعده وبوم تقوم الساعة ال واذا نبت
ففحق ال فرعون نمت فىحق غيرهم اذلاقائل بالفصل وكان علهالسلام لايصيئ صلاة
الاوتعوذ بعدها من عذاب القبر قال عليهاللام منكف اذاء عن الناس كان خقا عالىله
انيكف عنه أذى القبر وروى عن سالم بن عبدالله أنه قال معت الى بول اقبلت من
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مكة على باقةلى وخانى شى” منالماء حتى اذا مررت هاذلهمقبرة مشيرا املقىبرة مخصوسة
بين مكة والمدينة خرج رجل منالمقبرة يشتعل هنقرنه الى قدءه نارا واذا فىعنقه سلساة
تشتعل نارا فوجهت الدابة اونهظرالى العحب  هلل .مول ياعبدالله صب على منالماء

فخرج رجل منالقبر اخذبظرف الللة فقال لاتصب عاهالماء وكلراامة فديده حتى |
ازفاذ مجهمنتتؤرط «وعشسلنً! انفارشوعريد تحوز )لخن العيلاتقالك راعلاو نبن 3311
انتطينمة/اللقىبر
اس بو

ع سم

لسعم

جه

ع

سيت

:

ب(سمانه )

الجزءالرابع والعشرون
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يتان هذا التعاة قدقتل"ابالفارس |

|اللذالاة ارللرأمقلاذيك تقلط عيافاسل الكانا مها

نااق قذكان الغ لالكاك> ناو امن نمألا الع الصلاة فيكت |
لان
ان:
فكت اتلختطلافق 5أ

تيرههكنتة ذكر .الغزاللى رحهاللة ( قال الحافظ )
ال
للدن
طك
مكع
كا ر
كنو

ؤ

يشاك انع نكا وا لفطو ياك قد

فوقاه الله 2آوردهاندكه فرعون فرهود تاخر ِل را بكشندوى كز تهتزع يكوه تمهاد

شزغول شد حق سبحانهتعالى لشكر سباع را براتكيخت تابكردوىدرامده اغازياسبانى
ومها
اشسفرار
لرك
فللاهء الالةد
كلىا
فءا
كردندتيجة فويض بزودىدروى رسديعنىفوض أم

أمدمكدفر عونازخواص خودمرا ازعقباوفرستاد جون بوى رسيدندومازوى وتكهناق
سباع مشاهده كرده بترسند بذ ولزد حون امذة صورت حال بازكلوقن اخلراد ناه

نا ان سخن فاش تكردد وقال بعضهم هنهم من! كلته السباع ومنهم منرجع الى فرعون
فامهمه وصليه فاخبرالله عنالالخربيل بقوله فوقاءالله اى حفظه من 88سيئات مامكروا ه

شدايْد مكرهم وماهموا به منالحاق انواع العذاب يخمانلفهم وبالفارسية تبكساء داشت
اوراخداى از بديهاى اله انديشيدند درراءاو »٠ وقيل نخجرابيل مععلميوسهىالسلام

وحاق د نزل واصاب 88بلافرعون  5اى بشرعونوقومه وعدم التضرع به للاستغناء
تتكراط فلقكر زور انهاولى مهم بذلك من حيث كونه متيوعالهمورئيسا ضالا

مضلا ا9لسوعءذاب يهالىغرق وهنا فىالدنيا ثمبين عذاءم فيالبرزح مَوله ا#لنار
يعرضون 6ه فارىعونو اله© علما اىلعلنىار ومعنىعرضهم عاللىذار احراقارواحهم
وضم
قعر
لوس
القام
وتعذسهم مها منقولهم عرض الاسارىءلى السيف اذا قتلوا به قال فىا

عاللىسيف قتلهم وعلىالسوط ضرم غفدوا وعشيا  6اى فىاول الهار واخره وذ كر
الوقتين اما للتخصيص واما فها.بسهما فاللهتعالى اعم محالهم اما ان يعذبوا مجنس ااخروينفس

عنهم واما للتآيدكافىقوله تعالىولهم رزقهم فبهابكرة وعشيا اى ,عالدىوام قال |بنمسعود

نعالر صرتينقبقالي اال
رضىالل عهنه أن ارواح آل فرعون فىاجواف طيرسود يعارضلو ن
فرعون هذه دارم قال ابن الشيخ فىحواشيه هذا بوذن بان العرض ليس ععنى التعذيب

والاحراق بل يمعنى الاظهار والابراز واالنكلام على القلب كافىقولهم عمرضت الناقة
عاللىحوض فان اصاه عرضت الحوض على الناقة بوقها اله وار ادها عله فكذاهنا

اصل الكلام تعرضعلهم اىعلىارواحهم بأن يساق الطير التىارواحهم نبها اىفىاجوافها
الىالنار وفىالحديث أن احدى اذا مات عرض عليه متعده بالغداة والعثى ان كانمناهل
الجنة فُنالمنة وان كان مناهل النار شنالذار سَال هذا مقعدكحتى سعثكاللهبوم القيامة ٠
يعنى شت

حاى تونا كه راتكن درا خداى

بسوى وى

درروز

قبامت .شول

الفقير اماكون ارواحهم فىاجواف طيرسود فليس المراد ظرفية الاجواف للارواح

حتى لايازم التناسخ بلهو تصوير لصور أرواحهم البرزخية واماالعرض ممعنى الاظهار
فلاشتضى عدم التعذيب فكل روح اما معذب اوملع وللتعذيب والتتعيم مراتب ولاأمس ما
4ح جات ار
الدع

ظ

سورةالممن
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| الىالله  6ارده اليهليعصمنى من كلسوء قاله مانأهم كانوا 'توعدوء بالقتلقال فىالقاموس
| فوض اليه الامرردء اليه انتهىوحقيقة التفويض تاعطليالرادة فىندبير الله تعالى كافىعين

| المعااق وكال التفويض انلابرى لنفسه ولاللخلقجيعا قدارةل عنلفىع والضر كافىعنئس
البقلى قال بعضهم التفويض فلى نزول القضاء والتسلم بعد تزوله ع ان اللهيصيربالعباد 6

ياعلرحق املنمبطل فبحرس مبلنوذنه منالمكاره وبتوكل عليه وفى كشف الاسرار معنى
تفويض كار باخداوندكار كذاعان است درسه جرٌ دردين ودر قسم ودر حساب خلق

اما تفويض دردين اند ت كه تكاف خود درهرحه الله ساخته نياميزى وجنانكه ساختة
وى ميكردد باان مسازى وتفويض درقم الست كه مان دعا باحكم اومعارضه تكنى

وسبتاقصاى طلب تعبين :خودرا متهم تكنى وتفويض درحساب انست كه ١كر ايشائرا
| بدى ابنى ثرا شقاوت نشمرئ وبترمى وا كر بويج" ىأر سعادت'تشمرى واميد

دارى وبر ظاهى هركس فرو آنى ويصدق ايشائرا مطالبت نكنى ورب منهذاخديث
| انى هبررة رخوالله عنه :قال سشمّعت” رضول الله صلى الله عليه وسم شول ان رجلين كانا

فاق اسرائيق)متسابيق ادها ختبع ]أاولعنادة +والاخل كان ولا ,شدلرية مطل “لبذ

مول أقصر أقصر عنما انت فيه قال فيقول خلنى وربى فاتما علىذنب استعظمه فقال
أقصر فال خلنى وربى أبعت على رقسا فقالوالله لايغفرالله لك اداولا.دخلك الاْنبةدا

قال فبعثالله المبما لفك :تايان زوأ غك رفطمه ملف دورو جتان االلجرلاطه الحو

وقال للاخر أتستطيع اتنحظر على عبدى رحمتى فقال لايارب قال اذهبوا به الىالناز
قال ابو هريرة والذى نفسى بيدء لتكلم بكلمة اوهّت بدنياه واخرية ودلت الاآاية على
أنالله تعالى مطلع اعلعىباد واحوالهم فلا بدمنتصحي.ح الخال وماقية الاحوال روى

أن ابن مسءود رضىالله عنه خرج مع باعلضاصعاب رضىالله عنهم الى الصحراء فطبخوا
الطعام فلماتمبأواللاكلرأواهنالك راعيا برعى اغناما فدعوه الى الطعام فقال الراعى
كلوا انتم فاتى مسائم فقالوا له بطريق التجربة كيف تصوم فىمثل «ذا اليوم الشديد
ذه
الحرارة فقال لهم ان نار جهنم اشد حرا منه فاتجهم كلامه فقالوا له بع لنا عَم همن

الاغنام نعطك نه مع حصة من مه 'فقال لهم هذه الاغتام ليستلى واتما هى ليدى
ومالكى فكيف ابيع لكم مال الغير فقالوا له قللسيدك اله اكله الذثباوضاع فقالالراعى
| اينالله فاجهم كلامه زيادة الاجاب مما عاذو الخ“ المطاسنة/ااشتزاء ١ب١ن متلعواق من مالكامع

ؤالاغنام فاعتقه ووهب د لفهكان ابن مسءود شَول له فىبعض الاحبان بطريق
انساء كان عبد فجىيل وكان فىقربه عين ض خاز
| الملاطفة اءنالله وروى لذساالم
| مها فارس وشرب هبها وى عندها صرة فها الف دسار شاء 5

فاخذ الصرةة م حاء

رجل فتبر عظلهىرء حزمة حطب فشرب واستلق ليسترعمفرجع الفارس لطلب الصرة
فلمبرها فأخذ الفقيرفطلها حو

ود جيه

فعذيه حتى قتله فقال ذلك النى الهى

ماهذا اخذ الصرة بلاخذها ظالم آخر وسلطت هذا الظالم عليه حتى قتله فاوحىالهتمالى
93ب2210-2-0-0----
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تمبو]ع مرنمدن :اظملالاىسكتيعهام ,تسح (82ادع ا نلاتلكجامي بجانلانلبثاوار|
بالتوحيد © وبدعونى الىالنار  4بالاشراك قوله ادعو فىموضع الحال من المنوى فىاخبر ١
وبدعوننى عطف عليه و مدا ر التعحب دعوهم اياه الى النار لداعويه اياهم الى النحاة ا

كتنقت جد ل الجبالونادعوك] إلى التو وتدعو :الإلىثسن وإقدختملة ظ
رزة
كانه فرجراحي
بعضوم من قبيل مالى اراك حزينا مااىلك تكون حزينا فيكون المعنى مالكم ادعوم الل|
 #ندعوتى لاكفر باللهه بدل والدعاءكالهدايةيلحواللام واشرك بمهالبلى به يه |
اى بشركته له تعالى فىالمعبودية يف علم#ه والمراد نانلمىعلوم وهو رنوبيةمايزتمون ااه |
مركا نظربق الكناية وهو هنباب او0

فى لازمه وفيه اشعاربانالالوهية لايدلها |

بمرنهان موجب للع بها ف وام ا الى العزيز  64الذى ليمكن لكهفوا احد واما |

اوقات فبعضها ك١فاء بعض وايضا االلىقادر على تعذيب المشركين ل الغفار كه لمن
خا

ل ورجع اليه القادر على غفران المذئيين مق لاجرم كه اهبنه قاله الكاشفى وقالغيره |

كله لاردييلا معو لبه املنكغر) والامير الكوجورم فمك رماضن )هموقو فاعله :قولة كغالا|:
انماندعوتىاليه يه اى المىعبادته و اشراكهعق لبسله دعوة فالىدنيا ولافىالا خرة يه |
| اى حق ووجب عدم دعوة اليتكم الى عبادة شسها اصلا ومن <-ق المعبود ان يدعو |

الناس :الى عبادنه بارسال الرسل .واتزال :الكت وهذا الشأن :منتف عن الاصنام بالكلية |
لدينها فالدنيا حمادات لاتستطيع دعاء غيرها وفىالا خرة اذا انشأها الله حيوانا ناطقا تبر
منعندع!  1المعنى حق ولبتعدم استحابة دعوة لها إلىلس لها استحابه دعوة لافىالدسا
بالمقاء والصحة والغنىو

وها وله ىالا حخر ةة بالتحاة ورفعة الدرحات وعير هاكم قالتعاللى |

ان :دعوهم لاوسمعوا دعاءك؟ ولو سمعوا:مااستجابوا لكم فكيف تكونالاصنام ريا وليس
لها قدرة على اجابة دعاء الداعين ومنشان الرب استحابة الدعوات وقضاء الاجات وقللى

جرم ععنى كسب وفاعله مستكن فيه اى كسب ذلك الدعاء الى الكفر والاشراك بطلان
دعونه اى يطلان دعوة المدعواله ععنى ماحصل همنذلك الاظهور بطلان دعو نهكا نهقل |

كي 6
بطلانه وقبل جرم بد .ان عدان كانأذيه من لايد

ولق

 5 7لايد وخا
عل الفحلافعلا ماضياكاد 00الاولين و
اولاحالة اوهذا اصله ثم كثر حتى نحول الى معنى القسم فلذلك حاب عنه بللام سَال |
لاجرم لا نينك  8وان مدنا يه مرجعنا 

االلىله ه اى بالموت ومفارقة الارواح

الاجساد ومارا جزا خواهد داد وهو عطف على ان باسدورى داخل ف ككيه وكتنا

قوله تعالى يل وان المسرفين يد اى فىالضلال والطغيان كالاشراك وسفك الدماء يوهم
اتاب النار يهاى ملازموها  92فستذكرون » اى فسيذ كر بعضكم بعضا عند معايئة

العذان هق مااقول لكم يه منالنصائم ولكن لابنفعكم الذكرحينئذ يل وافوض امرى |
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| لمن هرك لإمليهافالىدنيا ؤسيئة 44كرد ارى بد للفلاجزى 6فىالاخرة
هوالامثلها  عدلا مالنله سبحانه فخلود الكافر فالىنار مثل لكفرء ولوساعة ل"بادية

| اعتقادوائ|ا الؤمن الفلسيق عاب زمنقطع اذ لس على عنم ان سق مصرا عاللىمعصية

| وفىالا يه دليل علىان اللنايات .سواء كانت فالىنفوس اوالاعضاء اوالاموال تغرم بامثالها

| والزا د اعلإىمثاا .غميشرشروع ف
ع ومهنل صاحا د وهو ماطلب به داضلىله تعالى
اى صمل كان هن الاعهالامشروعة  مذنكر او اتى  6ذكر هما ترفغبىبا
اللهمصاالحات
ع وهو

اى و الال اله

مؤمن :#بالله واليوم الاخر جعل العمل جحمدة والامان

حالا ليلاذان بابه لاعبرة بالعمل بدون الابمان اذ الاحوال مشروطة على مناقرر فعىل
8دخلون النة يرزقون فما يه روزى داده
الاصول #ف8اؤائك  6#الذين عملوا ذلك ي

ومة وفىالتأويلات النحمية بغير حسابٍ اى مما ليمكن
ابضلعافا مضاعفة فضلا مالنله رح
فى حساب العبدان برزق مثله وعن ابى هربرة وضق إلاعَنفانه قال اخبربى رسول الله

عليه السلام أن اهلالإنة اذاد خلوها نزلوا فبها يفضل اعمالهم اىباعمالهم الفاضلة ثيؤمذن
لهمفمقىدار باولمحمعة من ايام الدنيا فبيرزون ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم فرىوض-ة

من رياض المنة فتوضع لهم منابر هن نور ومنابر من لؤْلو و منابر من ياقوت ومنابر من
كىشان المسك
زير جد ومنابر مذنهب ومنارر مفنضة ومجلس ادناهم وماهو دنى عل

والكافور مابرون أن اصحاب الكرامى بافضل منهم يجلسا قال ابو هريرة رضى الله عله
قلت يراسول الله واخل /مدى ,اننا فلك ,نيمهل تمارون فرىؤنة الشمس والقمر لل البدر

ك
لفى
ذسق
قذالاقال كذاك لتامارون فرىؤية ربكمشارك توعالى ولا

المجلس رجل الا

اتوكذا
ل لارجل منهم يفلاان افبلنان أنذكر نكومذقل
وحتى
بضرة
حاضره الله محا
فيد كره بعض عثرانه افلىدنيا فيقول اولم تغفرلى فيقول بلى فس_-عة مغفرنى بلغت منزلتك
هذه فبناهم عذلىلك اعذشهم سحابة فامطرت علهم طيبا لممجدوا مثل ربحه قطوشَول
رمنا قوموا الى امعاددت لكم هن الكزامة فخذوا شمتاهيتم فسنوأقاقدحفت بالملائكة
شلهلنيامناا
احم
لنمنظر العيونالى مثلها وتلممع الاذان وملخمطر عنى القلوب فر

لبس

سباع فها ولا يشترى وفى ذلك السوق يلتى اهل المنة إعضهم بعضا قال فيقبل الرجل ذوالمنة

المرتفعة فيلق من هو دوه ومافهم دنى.فيروعه ماعله  مالنلياس ماسقضى ارخحديئه
| حو عبن غله ماس" اتسلين ونوهذاك أن لايزنيل 'لحاد امنحزن فبا نثنمصم ف الى

منازلنا فبتلقانا ازواجنا فيقان مسحبا و اهلا لقد جئت وان ريك مانمال ماهو 'فضل
ثما فارقتنا عليه فيقول ابا جالنا اليوم رينا الحبار وبحق لا اننقلب عثل ماشاَلينا

وياقوم  قااللكاشفى آفلرعون اسزخنان خرييل فهم اكزذلهكماقا اورد ينابسيا
زبان ملامت بكشادندكه شومر سارق ه از رملتتي فرعو زيدطاوئ يكناذت ديكرئييئ
أرى حَلاجلن نكر رددا تردا ولاروى نه قاعمايناا نوات نايك وعدن عونا نين
حص سس -

ايت )

الجن عالرابع والعشرون

© مدا ©

المكبة وقبه ايضا أنه لايلزم املناعان بالفوقية الجهة فقد نبتت فانظر ماذا ترىوكن اهل |
السنة من الورى انهى ( وفاللاوى )
قرب لى بالانه بستى رفان است ٠ قرب حق از حبس هستى رسن است
بيست راحه جاى بالا است وزير ٠ بست را زود ونه دورست ونهدار

بقول الفقير يعرف من هذا الكلام أن وجود الاشياء وماهياتها الممكنة اعتارى والاعشارى
لاوحودله حقيقة واعا شوم دوجوداللهتعالى لقيامالظل يذى الظل فاذا كان وجودالموجودات

قْ حكم العدم فا معنى كون وجود الله تعالى متقدا بالعدم بانيظهر فىاشة مخصوصة دون

غيرها سبحانه فافهم  وقال الذى امن :#اى مؤمن آل فرعون فليا قوماتبعون  فيا
لصلك الىالمقصود
اي
سبيلا
دللتكم عليه اصله ياقوىى اتيعونى عل اهدك سبل الرشاد 6هاىس
والرشد والرشاد الاهتداء لمصاط الدين والدنيا فويه تعريض بان مايسلكة فرعون وقومه
سبيل الفى والضلال وفبه اشارة الى ان لهداية مودعة فى اتماع الانبياء والاولياء وللولى
ان عهدى سييل الرشاد شعةة النىعللده السلام كممدى النى الله ومن الهداية قوله

ياقوم اا هالذحهياة الدنيا متاع  اسميامعلنمىتعة واهلىعتع والانتفاع لاععنى السلعة
خبرا عن الخحياة الدنيا ملع منه اى تمتعيسيرو انتفاع قليللسرعة زواالها الاين
لان وقوعه

الدنيا بأسرها ساعة فكيف عمر انان واحد وبالفارسية باط عيش اوباندك فرصتى در
تور دند وانامة معاشرت اورا رقٌّ ابطال درسر كثند ٠
ساع دهكه بس نازك ررك
خو
وش

بيست

٠ ماش غل هكه دع خزان زبى دارد

جهارنك ناكدانشةانى ازان تكذارد

زمان زمان بد مدريم نكيت و ادبار

قال حمدبن على الترهذى قدس سره ' تزل الدنيا مذموهةة فىالاثم السالفة عندالعقلاء منهم

0

وطالبوها مهانين عندالحكماء الماضية وماقام داعفىامة الاحذر

.الواوما سابليرلشاد
ألاترى المىؤ منال فرعون كيفقال اتبعون اسعبديل الرشادكا نهم ق
ؤبوانالا
هيااوقطا
ادن
سىبل الرشادوفى قللك ححمة نل
صنل ال
تنىا
قال|عاهذاط يع

خرةهى

":دارالقراريه لخلودها ودوام مافها فالد!ثم خيرمن المتقضىقال باعلضعارفين لوكانت الدنيا

خارة خيرًا من الدنياافكيف والدنيا خزف فان
ذهما:فانا!ؤالاآخرة خْرّفا ياقياا لكانت ال
+نوتنا وضع التجاغنهةإن اسوزل !اد صنراةه مالم علنه
(الاببذوةة تشارجاق اإفوانليئ ال
ول
رهسيا
وس نامعلى حصير فقام وقد ائر فجىسده فقال ان مسعود رضىالله عن

الله

المورتنا ان نسسط لك انفعل فقال مالى وللدنيا وما اولاالدنيا اكلرااكب استظل نحت

لةام قال يانى
لنىسعلي
شجرة ثمراح و تر كهاوعن انس بمنالك راضلىله عنه أانال
اللكخة لذكريادزءت هالغ اذذاا١كلفات “واكناللو د ورعنكاقاللنااز رقت فالا عوة اق
الاتتكراة دار قرار والدنيا غرارة والمغرور من اغَتر ا ٠

اإاضافك لام الدتتشكة سود تتالانن

3 74رفكوهمانة حمرة هداابغال

امكو بواوكفت نواه الموركاراة
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فى التصص وايضاهذا

|

 ١منمقتضى التكبروالتحبرالذى نقلعنهكماءثلهعن حت نصر فااينضهًا لغايةعتوءواستكباره نى صرحا" |
سابل على ماسبقت قصته و ايضا ل بكرن “تر للش جاواملاك لعولا

سي

بتضرع االلىله تعالى خفلىوته لحصول مهامه واملنله الفهم والعناية والدراية ويدل على

رغط  8زين 4
لزييلن ال
اكالت
ما|ذكرنا ايضا قوله تعالى و9كذلك» اى ومثل ذل
فبلي
س1

ون

مه لفرعون سوء مله وه اى عمله السى” فامهمك فه انهما كا لاإرعوى

1ر 1بونج مر ن
ه سبيل  6#اى سبيل الرشاد والفاعل فىالحقيقة

اولله توعابلاىلتوسط هو الشيطان ولذا قزال
بن لهمالشيطان اجمالهم وهذا عند اهل

| السنة وااملامععنندزلة فا لزينالوال
شصاد
يط
هو
ان يإوماكيد فرعون 64و لود مكر
فرعون درساختن قصر ودر ابطالايات 9ا#لافى تياب  6اخسىار وهلاك اولفتأويلات
الخمة يشير :الى أن من عَلن أناللهلشحانة"واكلالى و جيك اطي عر لزواله ليها
وقته ولولميكن من المضاهاة بين من يعتقد أناللهسمحائة فاىلسماء و بين الكافر
الا هذا لك

ا

000

ولوكان فىالماء لكان فرعون مصها فطىلمه مانلسماء وقوله وكذلك ا

النقادلا أن
ل

 20أن

دالت اهيا وانه بذلك مصدود عنسدل الله وماكد فرعون إطا الله

نلله تعالى
ولال اتهى واعلننى عليه اللام ا
 0تياب اى خسران ض

احتيجب:عن اليضائر كااحتحك عنال
نابصار والامنلا الاعلىيطلبونتهطكاابوته انتميعنى
الارض لما طله اهل الارض فاذا هو الآن
ىان
لوكان فالىسماء لطملابه الل السماء وفلوك
على ماكان عليه قل مَن تناع

وراد به
لكان وفىهدية المهديين اذا قال الله افلىسماء ا

لكان ,كك اتفان “لا“لةاهن فى التخسمم وان لميكانيا تيك يو ستقذ! كزع وناو
كم السلمى رضى اللهعنه
حبن
لية
اعاو
فار وعن م
كر ل
يخبا
اارلادجبكهاية عنظاهى الا
 2قاابلست رسول الله صلىالله تعالى عليه و سل فقات يا رسول الله ان
ت
اية
كحار
نلى

السوثهاوفقدت شااةلهعنم فسألا عنهافقالت اكلها الذئب فاسفت علبها
وكنت من باىدم رجه :على وجهها وعلى رقيتها أفاعتقها عمما فقال لها رسول الله
لالستماء
افناىللاهفق

فقال ٠ نانا فقالت انترسولالله فقال عاللهسلام اعتقها ذامهامؤمنة»

4اله قدداللدليل لي على استحالة صر الحق فاىننة والشارع لا ع  9الحارية
الل

اك مروار  2أن تعفل مجودها الاءعلى لصوير فى نفسما خاطها بذلك ولواالا

د خاطها بغير

ا ها لارتفعت الفايدة المطلوية و 1محصل القبول فكان من حكمته

| عليةالتلام ان سأل مثل هذه الخارية مثل هذا الال" واعثل هذء العبازة أو لذلك كا

|اغارت الىالمماء قال فنا انها مؤمنة يدنى مشتتاقة 'توَجِوَدَانَ الى لمتقل" انهاهالمة لانها| :
| صدقت قول الله واهلوله افلىسموات ولوكانت علنمة
قل
يمده بالمما٠ء قعلأزللعالمان يصيحب

عتاهلم يفير تنزل "اكلذاففتىوحات
الجاحل فجهىله تنزلا لعقله والخاهل لاقدر عالىلحب
ّ
00
رو

الجزءالرابع رالعمشرون

ج 52ع١

2

دود السموات لغاية تكلم وار ةل 'لكاشق ْ 6
عي وقال فرءعون  لوزره قصدا ل صء

هالدز اننا كارماعط رز مل (تراعون !اندبمى كيك رتكا دن در ملخمعان) تيركن |
وزير خود راطلميد و خوواو| امه حير ديكن متخبوو لم50دايد ف ياهامان  6وال فى ظ

اكقف الاسؤار كن عافن از رفعزون وم كن نموا الفط لانن وى اجراائيئل هال انه |
لميغرق هع فرعون وعاش بعده زمانا شقيا محزونا ستكقف الناس هق ابن فيهامس تو

ننى
بإقسيع
اكن  2لىيه بر 'اىءن فل صرحا  6باى إسناء مكثوفا ظاهس! على الناظر عاليا |
مشيدا بالا حر ك قالفاىلقصص ذاوقدلى ياهامان على الطين فاجعل لى صرحا ولهذا |
كرهالاً جرفالىقبور كاالفىمععياننىاى لان فرعون اول من اتخذ .وهوه هن صرح |
الثى'بالتشديد اظذاهر فاينكهون لازما ايضا جلعلى شياهبدكه من هل ابلغ  #بسرم
ب
عل م م © الاسباب  اىالطرق فواسبابالسموات بان لها يعنى داعها
مانا بأعمانى ٠ وفايهامها ثم ايضاحها ضحم لشأنها وتشويق للسامع الى ممر
فاطلعالى الههو سى  7شطع الهمزة ونصب العين على حواب الترجى |ام

فىناجالمصادر يه الاطلاع دده ورشدن ٠ وفىعينالمعابى الاستعلاء علىشى” لرؤبته #ؤوانى

لاظنه  6اى مومى لإإكاذباك فما مدعبه املرنسالة ٠ باشلوفلقير لل كذابا م قال عند ١
ازالهزالية..لا'ن .القائل) ارهق افرعو نابحوده :و حرِيْثا قكاكلناان رالجمعالغة الى فرعون
وهارون وقارون فافهم اعمأذ 1ك اثلرمفسرين حملوا هذااكلام على ظاهس .وذكروافى

كفية نام ذالالكصرح حكاية سيقت فاىلقصص وقالء بعضهم ان هذا بعيد جدا من حيث
أن فزعون اكنان محنونا لمجزحكايةكلامه ولاارسال رسول بدعوه وان كان عاقلافكل

ماقل يعم بديهة انه ليس فىقوة البشر وضع بناءارفع املنمبل و انه لابتفاوت افليصرحال |
النماء بين ان سنظر هن اسفل ابل ومن اعلاه فامتنع اسناده الى فرعون فذكروا لهذا |
الكلام توجهين شربان هن العمل الاول انداراد انينى لههامان رصدا فمىوضع عالليرصد

منةا/الحواك :الكونا كنبال هى راسات سماوية ندل على الوادت الارضيةفيرى هلها
مايذل على اؤؤسال .الله؛ ايامرو الثانى..ان :نرى فشاد قول مومى عهلايلسلام :بأن:اختاره من اله
اىعه
طفلعل
اوق
النماء ون

وصوله الله وذلك رن
عليه و

الا بالصعود الى السماء وهو

مالا  0عليهالالسان و ان كااقندر اهل الارض كلملوك فاذاا لميكن طريق الى رؤيته
وهو موسى فعلى هاذلاتوجيه
ه
قوللمن
تاضيلانط وجب فيه وتيك نيتك شل ادعن أنهرس

الثانى يكون فرعون مالندهرية الزنادقة وشههتهفاسدة لاثنه لايازم من  0كووالطل
طرشًا الى مفعةرالله ليه معرفته مطلقا اذ وز ان يعرف يطريق النوظارلاستدلال
رب! وها تنه وللكيال جهل اللعين
يو
عرق
لشر
اللطال
الآنارم قال ربكمااببااتكمالاواعن فقا كو

الله وكيفبة استننائه اوردالوهم المزخرف فىصورةالدليل وقالالكلى اشتغل فرعون بمموسى
ولم ستفرغ لبنائه وقال بعضهم قال فرعون ذلك عويها وبعضهم قال اغلة جهله والظاهرأن
الماكالىن]اناقسم

الس

رع2ون وشكو المورع يادالضرع ليرى منه آبة

>22

<ه

سورة ا ومن

نىهد خداى تعالى و ازعدى حوب ميكند فإ لكلقلب متكبر جبار #رهردل شخص
| متكبركه سركشس -انداز فرمان بردارى .خودكامه كهخودرا ازديكران رترداتنده فنصدر
عنه امثال ماذكر هن الاسراف والارساب والْجالباةللاطل قال الراعب المارفى صفةالانسان
هَال من حبر شيصته اى اصاحها بادعاء منزلة مالنتعالى لاب_تحقها وهذا لاشَال الاعلى

طرئمّة الذم ويسمى السطان جبار القهره الاس على مابريده اولاصلاح امور هم فاخير انارة
شال فىالاصلاح الجرد ونارة فىالقهر ال رلد وقال ابوالااث على قلب كل متكير جبار ومثله

فاىلكشافسرار حيث قال بالفارسية .ردله كردن كشى ٠ فقوله قلب بغير تءنيواضافته
الى متكبر لاالمنتكبر هوالانسانوقراً بعضهمبالتنوين بنسة الكبر الىالقابعلى أن المراد
هما
بتى
حز
اعنى
صظري
نين الن
الخلبرع زيلى
صاحبه لا*نه ماتلىتقكبلربتكير صاحهوبالتكس وا

قال فالىكوائى وكل عاللىقراءتين لعموم الظبعجاميلعقلب لالعموم جامليعقلون ٠

بقولالفقير اعلمأاناللطنابةبعتهعوالى والمطبوع هو القلبوسبب الطبع اهلوشكير والجبارية
والككيلة ان لامخرج منالقب مافيه املنكفر والنفاق والزِيم والضلال فبلداخل فيه ما
فىالارج املنابمان والاخلاص وااسداد والهدى وهو اعظمعقوبة املنله عليه فاعلنعاقل

باقنشيث بالاسباب المؤدية الى اشرلحصدر لاالى طايلمقلب قال اراهم الخواص قدض سيره
قر ان بالتدبر وخلاء البطن وقيام الليل والتضرع الىالله دعانلسحر
دواء القاب خمسة قارالءة
| ويجالسة الصالحين وقالالحنالبصرى حادثبوا هاذلهقاوب دذكرالله فانها سريعة الدنور وهو
بالفارسية زنك افكتدن كارد وشمشير والحادثة ,زدودن ٠ وهذا بالنسة الى القلى القابل
المحادثة اذرب قلى لااشَل ذلك
اهنى راك موريانه مخورد

باسبة لاه شيوكقيفكن وخا

06٠2

نتوان ردازو يسبل رُنك

!امنيا ! ن|زؤاد كا اهنين درسنك

ن على قلبىوانىلاستغفر اللهفىكل بوممائة مرةوقد تكلموافى تأويلهعن المنيد
انى
فا
يديث
وافالح
ان السدقدنتقل محنال االرىفم منها وقدسقمالناولى نقيةيشمرف عليها
رىءقدس
سداد
ابغ

امانثانيه فيصححها وممّال بينالعبد وقالأحلف مقام اومائة مننور وظلمة فعلى هذاكان
عليهالسلام كفاجاز عن مقام استغفر فهو بقطم حميع الج بكل بوم وذلك بعدللى لهاية
لك المتعال ٠ شَول الفقيرلعل الغين اشارة الليىاس
ارءل عمند
بلوغه الىحدالكمال وجلالة قد
البشيرية والماهية الامكانية السار لاقلب عن شهود حضرةالاحدية ولماكان علهالسلام محيث

يحصل له الاتكشاف العظمكل نوم منماثة مرثية وهى مراتب الامماء الحستى باحد بتهالم
يكن على قله الاطبف غين اصلا واشار بالاستغفار الى نمرتية التديل اى تسديل الغين بالممحمة
بعالميملة والعمدشاهفوصارالمةام حبث كانله عدن فازاله بالاستغفار ارشاداللامة والافلاغين

لستصاز وفىالآان لذلممتكبر والار وقال
هفذىالمقام والاستغقار وان وهمهالماءى قاللا
عليهاللاء محشر الجنارون والمتكبرون ناولمقيامة فى صورة الذريطأهم الناس لهوانهم على
| الله وذلك لاالنصورة المثاسية لال المتكبر الجار صورة الذركم لا مخقى على ااهللقلب
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ودالكواناشاء
ووك
نما
موللا جاب اق بدنلدج كلمق تيافواججادىبتلممه تو
فخصفنهاالبعضنبعض ا وا ص ثمالعجبن مثلمومىعليهالسلاميقكووءنهوسلطامبتذون به
وذلكلا'ن>.احبالرة لايدحلاوة العسل والضريرلابرى الشمس و ليسذاللكامنسوءالمزاج
ْ
وقبتاد راعلا ليرفقذان الاععيدات >

عنكبوت ازطيع عنقاداشتى٠ . . ١ازلعابىخيمهى افراشى

قمال مؤمن آل فرعون بطريق التوبيخوفلقدجاء #5يااهلمبصروفسف ه بن
سلى هباولينات»
يعقوب بانسحق بن ابراهيم اليل عاللهسملام فقمنقبل  #اىممنوقب

بالمجزات الواضحة التىمن جملها تير الرؤياوشهادت الطفل على براءة ذمته وقدكان بعمث

الى القبط قبل موسى بعد موت الملك وكان فرعون هفورعون مومى عاالشى زمانه وذلك
لاأن فرعون مومى مر ١أدثر هن اربعمائة سنة وكان بينابراهبموموسى تسعمائة سنةعلى

مارواء ابن قتببة فىكتابالمعارف فيجوزان يكون ببيونسف ومومى هدةهمر فرعونتقريبا

فيكون الخطاب لفرعون وجع لاالنْحى' اليهعنزلة الجى' الىقومه والافأهل عصر موسى

وروا «وسف بينعقوب والاظهرعلىنسية احوالالآ باء الى الاولاد وتوسيخ المعاصرين حال
لهى
الل
الماضين اى ولقد جاء انها القبط اباء؟الاقدمين وهذا "تاقعالا

فرتقتاون انساء الله

من قبل وام اراديه اباءهم لناه"م هم القاتلون ثملايلزم من هذا ان يكون فرعون موسى

من اولاد فرعون بوسف عملىاذهب اليهالبعض ولقايلمراد بوسف إن افرائيم بننوست
الصديق اقام نبا عشرين سنة هقلازلم 6همن زال ضد نبت اى دمتم هتفمىاشجكاء؟ بيه
يىب
ذماال
ك6هض
تلنم
املندين الحق هق حهتذىاهلك  6بالموت يعنى ننكا|امكه عرد ف ق
رسالته تكد

معثاللهمن بعده رسولاه وقال الكاشى حون سحن |
رسال منبعده #ل س

هد امد ازئرس انك دقرول او تردد كلم ٠ وفىالآاية
اينرسول تشنيديم ديكرى ناحو

اشارة الى أن فىالانسان ظاومية و جهولية لوخلى و طبعه لايؤمن ينى امننبياء ولابمعجزاتهم
وهاما المهتدى هن هدياللبفضله
اعقالى وهذه طبيعة المتقدمين والمتأخرين من
انها ايات ت
وكرمه ومن انكارهم الطبعى انهممامنوابوة بوسف فلما هلك انكروا اينكون بعده

رسولالله وذلك من زيادة شقاوة الكافرين  5ان ءنكالسعادة المؤمئين أن يوْمبوابالاساء
قبل نهم فكقذلك يك ماثىل .ذالكاضلال الفظيع ف يضلاللهك4راء سازد خداى

تعالىدر بوادى' طغيان م©نهو مفسيرفعص#يانه ومسناب  64فىدينه شاك فىمعجزات
انبيائه لغاليلةوم والتقليد © الذين مجادلون فى اايالتله ) بدل منالموصول الاول لا“نه
يعنىانع اذلابريدمسرفا و احدا بلكل مسرف والمراد بالجادلة ردالا ياتوالطعن فبها

ؤبغير سلطان  #متعلق بيجاداون اى غي حرجة وبرهان صالحةاتمسك بافى اجملة «إأناهم | 6

ال
اابداو
صفةسلطان  +كبريهعظم منهومسرف ت
الشديد والنفور القوى 89عند الله و عانلدذين امنوا

لهبةغض |
همقتا #اى مانج

اس راضلىله عنهبمقتهم |
ببن
علا
قا

8طبع الله  6مهر
الذين امنو بذلك الجدال هكفذلك يه اىمثل ذاللكطبع الفظيع ي
:
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الظلةكرفتار شدندهلوماالله بريدظلمالاعباد64فلايهلكمقبلنيوت الحجة علهم ولا

فعوياا ققوبميالرىب اخوافلاعبليخكمل بظوما المتننادم6يه اشصلتهانبومم الشتناادىصمباعليامءلعكلنىينأانده ممصدذر تبكتنرادديىد 

فلفواصل
القوم بعضهم بعضاتناديا يضمالدال ثكمسر لاجل الياء وحذف الياء حسن ا
وهو بالفارسسية يكديكررا اوازدادن ٠ ويوم نصب على الظرف اى منذلك اليوم لما فيه

املنعذاب على المصرين والمؤذين اوعلى المفعول به اى عذاب :انلومتناد حذف المضاف
واقم المضاف اليه مقامه فاعىف فاعابه والمراد اسلوتمناد بالوقميامة لا”نه ينادى فيه
بعضهم بعضاللاستغائة كقولهم فهللنامن شفعاء فيشفعو الن ٠ا وهييج كن فرياد كس

بمى رسد » اويتصاحونبالويل والثبور نحو قولهم ياويلنامن بعئناوما لهذا الكتابا ويتنادى
اكاب النة واصحاب النار يعنى بنادى اخاب النة اصحاب النار أن قدوجدنا ماوعدنا رينا
املننة والنعم المقم حقافهل وجدمماوعد ربكم هن عذاب النارحقا قالوا ث ومنادىاسحعاب
الناراصحاب المنة انافيضوا علينامنالماء اومما رزقكم الله ( قال الكاشى ) يايعدازذ ع موت
نكدناندكه يااهل الجنة خاود ولاموت .وايهال :النار خلود .ولاموت ادر آتروز مثادى

ند
ماكن
ختدتكة ف
شلادنني
ككدهى كزبدت نشودوفلان بد بحختىتككشه تابدنيكعتنيابد
يل بوم نولون  6بدل مننؤم التناد يعنى.روزى كه بركردانيده شويد,ازموقف حساب

ورويد  9مديرين #حال كوتكم منصرفين عنه االلىنار يعنى بكاشزتكان ازاتجا بسوى

دوزخ وحال كوتكم ف مالكم منالله منعاصم , 6#اىمالكم .منعاصم يعضمكم منعذابه
تعالىو يحفظكم

ومنإضالاللهكه.كورهاخدا فرود كذارد درضلالت فا لهدمانده

هديه الى طريق النجاة قاله لما ابس هقبنولهم وفىالا ياتاشارة الى أنالله تعالى اذا شاء

| بكمال قدرته اظهارا لفضلهومنته بخرج الحى منالميت كا اخرج ءن آل فرعون موْمنا حيا
ار اموات قلوهم بالكفر لتحقق قوله تعالى واوشئنا لا نيناكل
قبلابلهاعان مكنبفين
نفس هداها واذا شاء اظهار العزنه وجبروبه يعمى ويصم الملوك والعقلاء مثل فرعون

وقومه لثلا سصروا اياتالله الظاهرة ولا يسمعوا الححج الباهرة مثل مانصحهم بها مؤمن

لهم ليتحقق قوله تعالى ومنيضالاللهفاله منهاد وقوله ولكن حق القول مانلىااية
وما الشيطان
كا فالىتأويلات التحجمة واسند الاضلال الىالله تعالى “لناه خالق الضلالة ان
ولعاوفف يغ أيه متخ فبىده لله
ونحوه املنوسائط فال+جاهل برى القم مخز االلكاتك ا
تعالىلا

ت#إجالق! اكاك والقمكايقل الكانب وفىقوله تعالى شا له منهاد اشسارة

الى ان التوفيق والاختيار لاواحد القهار فلوكان لا دم لاختار قال ولوكان لنوح لاختار

كتءان ولوكان لابراهم لاختاريناازى والؤكان لموثلى ,لإختار فوعؤن رؤكلوان لجمدعلة

وعلمم السلام لاتار حمه ابا طالب يقالسبعة هام وسيعة فىجنها .خاص الامس عام والتوفيق
خاص والنهى عام والعصمة خاص والدعوة عام والهداية خاص والموت عام والبشارة
خاص العم بوم القياهة عام والسعادة خاص وورود النار عاموالنحاة .مهاخاص والتخليق
0
_ي

(عام(

شرون
االلراعبع
الوجزء
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ويل :الها داكةباى الطؤاك قهوامن الرأى قال زاأئ :وه" اولأسةقذقية |
نا االرلأىاهسن
ثماسثتى

اب
صيرو
نضم
ا
لى ل
اعتقاداور اءنتهشاورته ولماشّل رأفاشتن الزائ الىيابافعلعدى ال

| استثناء مفرغا فقيل الا ماارى ومجوز انيكون منالرؤية ممنىالعمقالراء بعيته اىابصره ,

وراء لبه اى علمه فيتعدى الى مفعولين ثانيهما الا ماارى والمعنى لااعلمكم الا امعام
ولااسر عنكم خلاف مااظهره ولقد لذب حيث كان مستثعرا للخوف الشديد ولكنه |

كان يظهر الخلادة وعدم المالاة ولولاه لما استشار احدا ابدا و(فىالمثتوى ) ان استشارة

كانت منعادته حتى أنهكان ياين قلبه فيعض الاوقات منتأثير كلام مونى عليه السلام |
فلمثل:الىالاعان ويستشين" امأ هااشطة افتطن عالةابالاعانومتائمة ملق ولقشير وزلزء

همان نطط عفرك ا(نوف 1

بسيكفق ماكنونبودى خديو م سكنرددى زنده بوشى رابو
٠ أن سخن برشيثه خانةٌ اوزدى
حمجوسنك منجنيق امدى
هرجهصدر وز انكلم خوش خصاب ٠ ساخقدريكدم اوكردى خراب
عقل نود:-ور مغلوب هواست

٠ دروجودترهزن راه خداست

واى ان شهله وزير شن ابن بود ٠ جاى هردو دوزخ بركن بود

مقا ولاورخفو ملنذارغ :ركز زاواة كان بااكت اقاعاة
قاد "أن شاف ك+اوذزساتاككير5 -ه »باتعداندركانخوان اضف .وزرا

شاه عادل حون قرين اوشود

٠ ناماو نور على نور فود

رغف ؤرنؤل  4خكذولًاا افلودا بذ عو كزار
شق و
اراطو
توقق
اف لق
بس بود ظلمات بعضا فوقبعض

٠ فىخرد يارونى دولت روز عرض

نسأل الله زكاء الروح وصفاء القلب هلوقال'اذىامن 64هن الفرعون خاطبا لقومهواعظا
لهم وفىالحديث افضل المهاد كلةحق عند سلطان جاتر وذلك مناجل علةالخوف والقهر |
ولا*ن المهاد بالحجة والبرهان ١ كبر منالحهاد بالسيف والسنان #يا8فوم 4هاكىروهمن
© اتى اخاف عليِكم * فتىكذيب مومى عليه السلام والتعرض له بسوء كالةتل والاذى ا
ف مثل بوم الاحزاب د مثل ايام الاثم الماضية يعنى وقائعهم العظيمةوعةوباتمهم الهائلة على
طريق ذكر الحل وارادة الخال فان قلت الظاهس ان شال مثل ايام الاحزاب اذ لكل
حزب بوم على حدة قلت جع الاحزاب مع تكتكعر لفاكتنح التاق« تاك بالازهان
كوم بو  4الذان العادة المستمر علها والشان ومثل بدل"م  الاول والمرادبااداب واللوم

واحد اذا لمعنى «ثل حال قوم نوح وشانهم فىالعذابوبالفارسية ٠امندال كر توحكه
أ بطوفان هلاك شدند  0وعاد د 00

عه  5ساد صعر صر سشتاطل 5

وود يه

| وقوم بمودكه بيك صبحه مردند 8واهلذين مبنعدهم يه ومانند حاانلاتكه ازيسايشان
بودند جون اهل مؤتفكدكه شهر ايشان زود ركشت وجوناصحاب اكد كهبعذاب بوم |

 65م١ »>#

ا

١مالي بكرنكملكهرا نال جود أوزيك  63الي
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' وضرره فبحتاج فىدفعه اقلتىله يعنى أانلكاذب اما بقتل اذا تعدى ضرر كدبه الىغيرء
|كالزنديق الذىندعو الناس والبتدع :الذى يدعوالناسالى بدعته وهذا لاشّدر على ان حمل

|الناس على قبولمااظهره منالدين لكون طباع الناس آبية عنقبوله ولقدرتكم على منعه
8ان يكصادقا  #فىقوله فكذهموه وقصدم له بسوء ف يصبكم
ماظنهار «قااته ودينه و

بعض الذى يعدك دياصىباكنمكله .فلا اقل امصنابة بعضه وف بعضذلككفاية لهلاكهم
فذكر البعض ليوجب الكل لاأنالبعض هوالكل وهذا كلام صادر عنفاية الانصاف وعدم
ادذكوبنها وصرح باصابة البعض دون الميع معأن
كردي
التعصب واذلك قدم من شتى الت
الرسولصادق فمىايقعوله وامما الذى يصميبا بيععضده دبوعنضهم الكهان والمنجمون
اوال يصبكم مايعدك منعذاب الدنياوهو بعض مايعدهم لا'نهكان
وردان ك
ظوهر احهمالا عندهم وافلىعميعنانى
توعدهم بعذابالدنيا والا خرة ن5هخوفهم با ه

لا*نه وعدالنجاة بالامان والهلاكبالكفر وقديكون البعض يعنى الكل م فى قوله

عىانتحنته ٠ وق -ياكولنممسعتعجل الزلل .
يارق
موت يديك الت
وقوله تعالى ولا“ببن لكم بعضٍ الذى مختلفون فيه اى حمبعه وقفوىله تعالى يريدالله ان
0

لة
ايثصبعض
نالل
هلابو
باكىلها م)فكىشف الاسرار .وقا

بك م الذى بعد

انالله لامهدى من هو مسترف  #8وهوالذى حاوز الحد فىالمعصية

 3السفاك للدم بغير كهذهاب 

بريد

وهوالذى يكذب مرة بعد اخرىوقيل كذاب

عاللىه لاالنكذب عله لكياسلكذب على غيره وهواحتجاج آاخر ذو وجهيخ احدها
لى,مانلىنات والايدم :تلك ةاللسعزاات زنوينا
لانم لكان سنا كد ابنا هد افل:له رتاعال
ة لكم الى قتله ولعله اراهم وهو عكاف
جلا
اف
حهلكه
لنك خذلهالله وا
ذنكا
كنها
ا

على المعنى الاول لتلين شكيمتهم وقدعرض به لفرعون ل“انه مسرف حيث قتل الابناء
بلاجرم بكداك حي اد

الالوية لامهديه اللمسديل الصواب

ومهاج النحاة بل شضمحه وعهدم

| امرء ف ياقوم6هاى كروء من ف لكمالملك 6ه والسلطة ف اليوم  4حكاولنكم

هق ظاهرين * غالبين هالين على بى اسرائيل والعاهل فىالحال وفىقوله الوم ماتعاق به
 3د فالارش 4اعارض مصرلاشاومكم احد فىهذا الوقت فن * بس كستكه
بعلت إستله ين

ىلارض
:عنعنا افته  55وامما نعيمايرممنالملك والظهور ف ا

الهم خاصة ونظم نفسه فلتيك فها بسوءهم مننحى” بأسالله تطبيقا لقلويم ولنتانا نألا
مناصح لهم ساع فىتحص.لى ماجدمم ودفع مرردهم سعيه فى<ق نفسه لمتأروا سنصحه

 .ف قال فرعون  5#بعد فاسمع نصحه اضرابا عنكدير

فرعون 1

مر

مومنرا كه ازقتل موسى نهى كرد وجبى ديكررا كهتزدوى حاضر بوديد

مااريكم 

اى مااشير علكم هاقلاماارى »* واستصيوبه منقتلهقطعالمادة الفتنة هاقهومدايكم :
مسر

0

جمد لصو

سس

لس

مامسس ع ع

(هذا)

7ص

1
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اثلكنا لكان عدوا لهفريكنا

لل

فانقلت الا100

"قال قالشكملة"

كيك

ظ ارا لتر ظؤعما لعز دنض ارتاذرف ترا هدوز ا/تلال« اا هذا الاكالةم يكن

مانهل دين فرعون و اتماكان مؤمنا فاذا ليمكن من اهل دينه فل لسوقصقه بأنه مناله

الآ ان يكون هن عشيرت انبئ وقلمكان اآدثريليا انعم قازون او أنوه املنفرعون
و امةهن نىاسرائيل فيكون من ال فرعون صلة يكم وفيه انهلامقتضىهنالتقدم المتعلق
اوعدا رشك ومن بعواهاوالى اشاس الاراق الى قوله ابناء الذينامنوا معه فكيف
م ان نفعلوا كذلك مع فرعون وقبلكان ع نياموحدا بنافقهم لاجلالمصلحة #9يكم
اعانه كه اى يستره ويفيه هن فرعون و مائّه لا <وفا بل لكون كلامه محل 655

وكان قدامن بعد محى” موسى اقبوله عائة سئة وكتمه فلما بلغه خبر قصد فرعون مموسى

قال  88اتقتلون رجلا د اتقصدون قتله ظلما بلا دليل والاستفهام اتكارى  ان شول 6ك |
اىلا'ن قول اوكراهة ان شول  9ربىالله يه وحده لاشريكله والحصر مستفاد منتعريف |
طرفىاملة مثل دديق زيد لاعير  0وثد جا بالبنات © اىوالخال  3دجاه ؟بالمسحزات ْ

الظاهنة التى شاهدتموها © من ربكم 6هلهمَل من ربه لاثنهم اذا سمعوا أنه جاءهم بالبينات
من رهم دفاعم ذلك الى التأمل فاىمره والاعتراف به وثرك المكائرة معه لا“ن ذاكان
دقلا ارق ايع مخى اماع" و انصضاق' ملغه'وعق عد  3بالنزيير' قال قلتالعند اللهأن
ون سوال اللهغالللهخلاء قال افل
اا
لشت»
عر وى )انه رع اطططتية ليميا م

عقبة بانبى معيظ و رس_ول الله يصلى عند الكعية او لقنه فالىطواف فأخذ بمجامع
ه
نقهقو
خىعل
رداله عليهالسلام فلوى 'نوبه عل

خنقا شديدا و قال لهانت الذىتنهاناعما

يعمد اباؤنا فقال عليهالسلام انا ذاك فاقيل انوبكر راخلىله عنه فأخذ متكبيه عليه السلام
ل
وعك
داهته
راث وكد
والؤكة املك وارد

الله وقال اتقتلون رجلا ان سول رن الله وقد جا |

بالينات من ربكم راقعا صويه و عناة تسفحان دذمعا اى نحريان حت ارسلوه وفه سان أن !
ما بولى لبو 0دن رسول الله كان اشل عا اولاء لجل المؤمن أن ٠واسى لاأنهكان طهر
اعمانه وكان 0

طعاة قراس و 20

ان عطية  2الفسير ه ع

أنه انه يم

ابالفضل

ان

الجوهرى على امذبر شَول وقدسثل ان بشكلم فىثى” ٠ن فضائل الصحابة رضى العلهنم ظ

فاطارق قليلا ثم رفع رأسه فقال
اعللعؤية االتاينانؤيلل؛ أغري» تراكة  “4.تكن!قزين ب"المغاران تداق
ماذا ترون هن قوم قرنهم الله تعالى بذيبه وخصهم ع-ماشهدته وتلق الروح وقد اننى الله على
نمه و اع وا قسمزياوركن باوكنيوكل “.امامت
اكل
اعون
ال فر
نؤمن
هل م
رج
لكلام قله فيىاس ممنالس الكفر وابن هو من مر بن الخطاب زاضلىله عنه
ادالله سرا بعدالتوم فكان ماكان من ظهور الدءن بسيفه |
اذ جرد سيقه ككة وقال والله لاع

خمتااهم الولجال الوم بالاسحتخالج منبابالانختياط بإرزاده صفوىرة الاحتّال من الظن |
( دوحالبيان  ؟ ١

ثامن )

 5170جه

سوَةالمؤمن

ظلتكين اناكان :عقيواللاى لالضماخالق اللدهرة بيضاء فنظر الما بالهببة فذابت ١
و
صارت

ماء وار شع زيدها فخلق م
نه الارض فافتؤرة الازهنا وقالت هنءثلى فخلق الله

الخمال شعلها اونادا فى الارض
فقهر الارض بالجمال فشكبرت الال فخلق الحديد وقهر

الحبال به فتكبر الحديد فقهرهبالنار فتكبرت الثار فخلق الماء فقهرها بفتهكبر الماء فخلق
لجان ففرقالماء فىالدنيا فتكبر السحاب فخلق الرياح00
تكرت اريخ |
فخلق الا دى حتى جعل لنفسه ببتا وكنا عانر والبرد والرياح فتكبرالاً دىى فخلق |

النوم فقهره به  5ال
اتولمفخ
ملق
رض فتهره به قتكبرالمرض فتخلقالوفتكب فقهرء

بالذيج نومالةيامة حرث بذع بينالنةوالنار كمقتاعلالى و ابذرهم نوم الكسرة اذقضى الااص

يعنى اذ ذخ الموت فالقاهى فوق الس هواللَ تعالى م قال وانا فقوقاههمرون ثمان الكير
ا
نشد صفات النفس الامارة فلا بد اهذنالته ق(اك المولى الجامى )
لاف د
من كان از نشانياى  مور .ء  1ناريك بسرنك سيه يهان “رسب
 5رون اسان مكيراترا ,,زانه لوه
تاوزن اززمين ينان رشك

و©قال رجل  6جون خبر قتل هومى فاش شد د
وستان اندوهكير د
وشمتان شادمان

كشتناءم وللكنلم
نا استعاذ موسى عليه الام بالله اوعتمد عل
رىف
حضله
متوه فلاجرم
| صابه اللهمن كل بالوص
وله

الى كل امنية و
اضاله
نا

اجِندا ح
بياذب
حعن
سهدن

الوجوه فى تسكين تلك الفتنة ماحكى الله عنه شوله وقال رجل هو مؤءن  6كائن

من

ال فرعون  #فهو صفةنانية ارجل وقوله يكم اعانه صفةنالثة قداملاول اعنى مؤءن

لكواي اترزفالاوصاف ثالمثانى لثلا بتومم خلاف المقصود ذ
ولك لاه لواخر عنيكتم
اإعايه لتومم ان ه
صناته

الم إفهم أن ذلك الرحدل كان 0

فرعون و آل الرتطفلا خاصته

الذين بؤول اليه امهم لاقرابة اوالصححمة اوالموافقة فاىلدين وكان ذلك الرحل المؤءن

مانقارب فرعون اى ابن حمه وهو منذر موسى شوله ان الملا" يأتمرون بك ليقعاوك م

ءق فسىورة القصص واسمه شمعان بالشينالمسحمة وهو اصح ماقلى فيهقالهالامامالهلىوفى بارخ الطبرى اسمه جير وولى حبيب ال<ار وهو الذى حمل ,ابوت موسى حين

|

ل

ارادت امه ان تلقيه فى الم وهو عير حيب ا
لنحار صاحب يس وقل خردِل سن نوحائيل ا

اوحز قبل و بدل عله قوله عليهالسلام سسباق الاثم ثلاثةل يمكفرواباللهطرفة عين
حزقل مؤمن ال فرعون و<.س النحار صاحبيس وعلىينانىطالب كرماللةوجهه وهو

10

كافى انان العيون نملا اعلنعرائس وقال ابن الشيخ فى حواشه

| دو
عن الى عليه اللام أنه قال الصدهون ثلاثة حبيب النحار مؤعن انقو ريك

! الافرعوق ل قال اتشقتلون رجلا اشنول ربىالله والثالثابوبكرالصديق وهو افضلهم

 ٠شول الفقير عن ان شال لمخاالفة بين عاتن الروابتين لماأن المراد تفضيل ابى
 3فالىصدشّة و فضيلل على فاىأسبق وعدم صدور الكقر ءنهدولو فظة فافضاية كل

مهما ه
جنهة لخوئة”ْمم أن الروابتين دلناعلى «ون ذلك الذجل قظيا وايضا أن فرعون

ا(صتى )

٠7١ 25 جع>»ه

الجزء الرابع والعفرون

هم الكافون لهعنقتلوهللواهملقتلوماكانالذىي فكه الامافىنفسهءن الفرعالهائلوذلكأنهبيقن ١
نبوةمومى ولكن كان يخافان هم .قتله أن يعاجل بالهلاكه ولبدع ربه  6الذى يزعم أنه
ىه منى ي«نى نا قتل من ازوبازدارد ٠ وهو مخاف هنه ظاهنا و نخاف من دعاء ,
نع
عسله
ار
ربه باطنا والاشاله شملهوزا وسكلم بذلك  8ابى اخاف  *#انح اقتله

ان دل درتك يهْ

اى لغير ما انم عله من الدين الذى هو عمارة عن عمادنه و عسادة الاصنام لتقرمم اله

او ان يظهر فاىلارض الفساد  6مفاسد دنياكم هالنتحارب والهارج ان لمهدر

10د سي بالكلية فعنىاو وقوع احد الشيثين والفاىاية اشارة الى أن فرعون ,
من عمى قامه ظن أن الله بذره ان

ودى

سل

بحوله وقوه

او بدره

قومه م

ان "الله ا

وومه وقدخاف من تبديل الدين االوفساد فىالارض
ولك قومه نوحى هومى ق
بلك ه
وساد الهم فالىدارين و8قال موسى  6#اى لقومه
وملخف هلاك نفسه وهلاك قومه ف
حين ستممع عا شوله اللعين هن حدايث

قله عليه السلام © الى عذت

كه من بناه كرقم

|

وفرياد وزمار خواسم  :والعوذ الالتحاء الى الغير والتعاق به  0باك وربكم 6ه خض

اسمالرب لان المطلوب هالوحفظ والترية واضافته اليه اولهم للحث عملوىافقته افلىعباذن

>توكخ |علؤيقان فتظام لتغوبن تأنهل قونا .وااحتجلوى الاشابة اؤحوا[لليدث الاتشق |
كان ل
فىاجماع الناس لاد اء الصاوات اعمس.واجمعة ,والاعياد والاستسقاء موحوها © من كن |

| متكبر  4متعظم عن الاعان وبالفازسية از هنكردن كشى  +ولم سم فرعون بل ذكره |
بوصف يعمه وغيره من جبابرة اركانه وغيرهم لتعمم الاستعاذة والاشعار بعلة القساوة |
عندم الابمان بالبعث * لساولفقير واماقولالرازى
وار اءة علىالله اولهتكير ومايلنه م
انت
وسعه القاضى ليسم فرعون رعاية لق الترة الكتى

هن فرعوزله عليه السلام |

فصىغره فدخول بان موسى عليه السلام قد شافهه باسمه فى غيرهذا الموضع كمقال والى |

لاظنك يافرعون «ثبورا وهذا اشد من قوله من فرعون على تدر التسمية من حيث |
صدوره

مث_افهة وصدوره

من فرعون

مخاسه  00لايؤءن سوم لتحانتا  43صفة

لما قله

عقبهءه لاأن طبع المتكبر القاسى وشسأنه ابطال الحق نوحقير الخاق لكنهقدينزجر اذا |
كان مقرا بالجزاء وخائفا من الحساب واما اذا اجتمع التكبر والتكذيبٍ بالبعث كان اظلم
ررضئ :الله عنه اى ذنب اخوف على سلب الاعان قال اتارلكشكر على الاعان ورك خوف
الجاعة و ظلِالعناد فان منكان فه هذه الخضال الثلاث فالا علب اننحخرب هنالدنيا كافرا |

الامن ادركتة السعادة اولفخىبرانالله تعالى سخر الري لسلمان عليهاللام فحماته وقومه
كهلمقداء االشل» .الننماء يفقتال تسللك “لالجن ابلنةحنية لورغلا التميفى,قلبكا |
عروان لامزيو كح سط
سامان «ثمّال ذرة درماكيرلاسفله فىاللارض
مامن احد الاوفى ته

كلسلتانا

احداها

عدار

مارفعه من الارض ا القياء وفى الحديث

الىالسماء السالعة والاخرىئ الى الارض السابعةفاذا

تواضع ربفعاهالللسهكإة الى فالىسماء السابعةواذا تكيروضعهاللة بالسلساة الىتفىالارض السابعة

أ

85  ١:خهه

سورةالؤُّمن

والعد مخنسة طبعه وركاكة عقلة عَابله بالتكتايب وشبه الىالسحر والله تعالىاظهارا |
 ١الحكمه وكرمه لايعحل عموبته ومهله الى اوان ظهور شقونه فبحعله مظهر صفة قهرء١ 

|وسطلغ _موسى كال سعاد ”قله انهو صن
|فةاء لظلقة

ردبان .خلق" اين إما .ومست
 .٠عاقنت زين تزديان :افتاد ست
هسكهنشيدا بود او مقهور شد ٠ه هركم الى نود او منصور شد

هك فلماجاءهم بالق منعندا  وهو ماظهر على بده من الممجزات القاهرة و لوا ه

لاستكمال شقاوهم يِفاقتلوا اسناءالذين امنوا معه  64اىتابعوه فىالايمان والقائل فرعون ا
وقدذا لاعس وامكاتلىةوعون وحن الذي عنزلة الكل ماقال سنقتل ابناءعم ونستحى

نساءهم هواقستحيوا نساءم * #اى ابقوا .بناتهم احباء فتلقاتلوهن وبالفارسية وزئده
يكنات دختران إيشابرا نا خدمت زنان قكبتطند والمعنى اعبدوا علهم القتل وذلك أنه
قداص بالقتل قبيل ولادة موسى عله السلام باخبار المتحمين شرب ولاديه ففعله زمانا

طويلا تمكف عنه مخافة أن نفتى بنوا اثسريل ومع الاعمال الشاقة على القبط فلم

| بعث مومى واحس فرعون .شونه اعاد القتل غيظا وحقا وتادلهاى بى اسرا ييل يشكند
وموسى را يارى ندهند ظنا منهماانلمهولودالذى حكم المتجمون والكهنة .يذهاب .ملك
يعون على بده يِلوما كد الكافرين ف6رعون وقومه اوغيرهم اى وما مكرحم وسوه

صنيعهم وبالفارسية .بت اندبا ومؤمنان 

الا ففضلال © مكر درك راهى وبهودكاى

فيضياع وبطلان لايغتى عنهم عدبا وينفذ علمم لامحالة القدر المقدور والقضاء الحتوم وفى

| التأونلات النج.ية عزم على اهلاك موسى وقومه واستعان على ذلك مجنده وخيله ورجله
| اماما لاستحقاقهم العذاب ولكن محنفظ الت تعالى كان 5قال وماكد الكافرين الا
ففضلال اى فىازدياد ضلااهم رعم بمجيز ال أذ محنفر بثرالولى هناوليانه ماع فه

| الاحافره وبذلك اجرى الح سسلته انتهى ( حكى ) أنمافلشام افق تل الشياخ
| حىالدين بن العربى قدس سيره فدخل الووض للغسل فظهرت بفخدثقته فاخرج من
الحوض وهو ميت وحكى أن شابا كان بأهمس وبنهى فحبسه الرشيد فىبيت وسد المثافذ

لهلك فيه فبعد ايام رؤى فيستان يتفرج فاحضره الرشبد فقال من اخرجك قال الذى

امملى واليبتان فقال امدنخلك البستان قالالذى .اخرجى مال
نيدت فتعجب الرشيد فى
' واعص لبهالاحسان وبأن ,ركب فرسا وينادى بين يديه هذا رجل اعزءالله واراد الرشيد

' اهانته قل سَدر الاعلى ١كراءه واحترامه هولقال فرعون 6ك لمائه#8ذرونى 4ه خلوا عنى

ماد كف شال ذره اى دعه يذره تركا ولاتقل وذرا واصله وذره يذره كوسعه يسعهلكن
مانطقوا عاضيه ولاعصدره ولا باسم الفاعل كا فىالقاموس هل اقتل موسى  #4فاتى اع أن
صلاح مدكى فىقتله وكان اذام شتل هومىعليهالسلام كفه ملائء بقولهم ليسهذا بالذى

] مخافه فانهاقل منذلك واضعف وماهوالا بعض السحرة وبقولهم اذاقتلته ادخلتعل الناس
شهةواعتقدواأيك #زت مععنا 5رضتهم بالححة وعدلت الىالمةارعة  بالسرف واوم اللعين انهم
جح -

5

2

ِ

ب

5

9

سييست سيم مت

-

نات

-

الجزءالرايع والعشمرون
١
©7 هه
ام لكايس لهذا »٠ واعر أنذامل البغادة وذلفتكةوا"اللغر؟

نيع الكت" :تراه

أعمة الامان ف
لقشفكر و العمة الايمان فزادهم نعمةالولايةفشكروا نعمة الولاية فزادهمنعمة
اولك قل
وس
شال
ماة

وار فىالا خرةواهل الشقاوةقد كفر وا نعمة الوجود فعذ

اللهبالكفر واليعادوالطردواللعن فىالدا وعدمم الاك بالناروانواع التعذييات -

ظ

ذبلاكنهم ال اشارة الىأن بعض السالكنن والقاصدين التىاعلالهلى ان لمإصل الى .مقصوده
يعمان موجب حاءه وحرماه اعتراض خاص قله على شيخه اوعلى عيره من المشا عن
فيعض اوقانه ولنتداركه بالتوبةوالا نابةفان الشيوخ عجل الاسياه للمريدن وفىالخبرالشيخ ظ

(ىالمثتوى )
فىقومه كالنى فىامته وف

كفت بيغمبركه شيخ رفته بيش

0٠

ظ

جونى باشد ميان قوم خويش

انه قوى عالىلاسام من الاعداء للاولياء شديد العقاب فىالانتقام منالاعد اء وف شرح
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اندراحها نحت الآيات تفحما لشأنها فهو منقبيل عطف الخاص عاللعام © الىفرعون »د
فهامان  5وهامان
بسوى فرعونكه اعظم عمالقةٌ مضر نود ودعواى زنوببت مكرد و

وزير:اونؤد اوخصهما بالذكر لان الارسال اللهها ارسال الى القومكلهم لكونيم نحت
تصرف الملك والوزير تابعين لهما والناس على دين ملوكهم

وقارون ه خض 'بالذ كنا

واعك أنارلشاان ألم فارون اد
كو عرالة ايلك مستت كمر ةاامو الهكونوؤة ل
اعلنارسال الى فرّعون وهامان لكا"اننه .ا!شليريلا ان عم موسى مومنا فالىاو امل اغلر
ى اسسراثيل حافظا للتوراة ثمتغير حاله بسبب الغنى فنافق كالسامرى فصار ملحقا شرعون
ا ودع ماقاله ١كثر اهل التفسيرفىهذا المقام 3فقالواه
هحفذظ
وهامان فىلكفروالهلاك فا
كسادحرخساترق
فىحق مااظهره منالمعجزات خصوصا فىامس العصا انه  8متاحر  6او

| عادت نتىابد ازروى سحر وقلوا فها ادهاه فىرسالة رب العالمين انه
0

كذاب يه دروغ

در بك مى كوامن خداى هات وهنرسول اوم والككندال الذى عادنه اكد

بان يكذب بمرة بعد اخرى ول بقولوا سحار لا”نهمكوا بؤعئون أنه شاحروأن سشخرتهم

اسحر هنه كا قالوا يأنوك بكل سحار علم وفيه تسلية لرسولالله عله السلام وبيان ماقبة

عملني أله مكنيب[ يلما واكم انا وفدالاوبلاحا"الجملة مقن !سو لذسؤلنه -زا
ال الى انه تعالى منعواطف احسنا' يرسل افضل خلقه فىوقته الى منهو ارذل خلقه
وبعث اخص عاده الى .اخس عاده ليدعوه اولىحذرة جلاله لاصلاح حاله نشضله ونواله |
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راع الى تدحت المي مسد وكسوة يجناوسن النتاوناك رو :اانا لتلا
|منها غير مرضى فالشرع والطريّة والحقيقة وكذا نظر الروح الى الحق بالوسائط خيانة
شةي(قخالسعدى
لاسط
ايرو
ْ فلزم عليه أنيصير على الانقاضالىأن حلى له حال اق بغ
حرا طفل يك روزه هوششس انبرد ٠ 0
:
وَ:تنردانل
م "دهنى
عآتى

)

كدر صنع دبدن حه بالغ جه خرد
كه درخو رويان جين و حكل

|

ومن الله التوفيق لنظز التحقيق هواللله سَغى  حم ب بالحق  6اى بالصدق والعدل

بحقحكسلن
فى

وسى” لانه المالك اا ك على الاطلاق فل
شاضى بثى الا ؤهو حت أ

وعدل ستحقه المكاف وبليق به فقّه تشديد لخوف المكلف

والذين يدعون 6#اى د

يدوم هو مندونه  تعالى وهم الاصنام وبالفارسية واناهم جك فل بلي شكارم

| بدون خدا ولاقإمضون بشى ه حكمى مكىنتد ايشان محيزى زبرا لل كر جادائر
| ايشائرا قدرت بداننيست وا كر حيوائند مخلوقومماوك اند ولوق راقوت حوكفمرمان
| نيست وفالارشاد هذا كم مم لان حمادا لاقال فىحقه هَضى ولا هَضى ف انالله
| هوالميع اللصير  #نقرير لعامهتعالى حخائنةالاعين وقضاتله بالحق فان منيسمع ماهولون

| وسصر ماشعلون اذا قضى قضى بالحق ووعيدلهم على ماشعلون وهولون وتعريض محال
ماندعون مدوننه فاهم _عرياتون عنالتلبس بهاتين الصقتين فتكيف.يكوانون معيودين
| وفىالا بة اشارة الى ان الله تعالى سَضْى للاجانب بالبعاد وبالوصال لاهل الوداد ورج
ْ السالكن من تعلقات اوصافهم على ماقضى به وقدر.فىالازل وانكان بواسطة اعانهم

| واعمالهم الصالحة انالله قدسمع سؤال الحوائج فىالازل وهم بعد فىالعدم وكذا سمع انين |
| نفوس المذنيين وين قلوب الحبين وانصر حاجاتمم م اله لما بالغ فىتخويف الكفار |
' باحوال الآ خرة اردفه بالتخويف با<والالدنيا فقال  8اولم يسيروا فىالارض  #اباسفر |
| تمكنند مششركان مك درزمين شام ويعن براى“ارت ف
8نظروا  6مجوز ان يكن منصوبا |
| بالغطفب على يسيرؤل'ؤان يكون امنصويااعلى] أنه حاب الاستفهام :هوكف كان 'عافية الذي
ملناثم المكذبةلرسلهم كعاد وموة وأضراهم
كانوا منقبلهم د اى مآ ل حال مقبنلهم ا
| وكانت ديارهم مر تحار قريش هكقانوا هم اشد منهم قوة ق#درة ومكنا هانلتصرفات

وانما جى" بِصميرالفصل مع أن حته التوسط بين معرفتين كقوله اولئك هم المفلحون
| لمضاهاة !فعل ملانمعرفة :افمىتناع دول اللام عليه وماقثارا فىالارض كه مثل القلاع

| الحصيئة والمدن المثئثة هق فأخذجم اللهابذنوهم  4عاقبم.واهلكهم بس كفركم وتكذييهم
| و:مذاكان لهم املنله  6منعذابالله م
عنواق 6#وشبهحمفظهم ف ذلك 6اماىذكر
 :مالناخذ مقباتهم : 64الى بَعِبْك امع ج
+كانت تأنيهم رسلهم بالبينات  #اى بالمعجزات |

اوبالاحكام الظاهرة  +فكفروا وه ما وكذبو رسلهم  9فأخذعم الله
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 55النطاق هن محله فانعه صاحي الدكان ففتش عنه فوجده على وسطه وكانَذلك عقَوبة
هن الله عليه لاس تحداءه ذلك النطاق حتى م بسرقته و عوقب عليه قال انو عمّان خيانة

| العين هو ان لايغضها غن الحارم بورساها الى الهوى والشبوات وقال انوبكر لقوق
بعلممق تعدووغلنتة(اللالق /معتبرا ومن مد عينه لارادة الشهوة وقال ا:وجعفرالنساورى |
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حشمهاى عاشما را خوان ست ٠  :..يك نقس'ان حش.هاى اب لست
لنصحدور
واما

وه من الشمائر والاسرار مطلتًا خيراكانت اوشرائيت بهذا ان افعال

القلوب معلومة لله تعالى كوذا افعال الجوارح تكون لاءن اخنفاها وهى خائسة الاعين اذا ١
كانلك هناو مقرتهاعالئ اوكيذا افعال الجوارح تكون لان اخفاها وهى خائنة الاعين اذا

كانت معلومة لله تعالىفعلمه تعالى سائرافعال الخوارح يكون اؤلى والحا ك اذا بلغ فىالعلم
الاوهنل الجاوجب :اتنكو ونا الوه ارقن اعلا 'ؤاقوئ فقؤله تعاللى بعليالج فىقوةالتعايل
للا بالابذار وقا نالعاوبلات التحمية وما ى الصدور ممنتمننات اا ا

القلوب وعسعوبات الارواح فالحق به خبير ويكون السالاك موقوفا ها حتى يخرج متعنلقها

وقال بعضهم خانته فىالصدور أن لايصير فمقىام القبض لبحرى عليه احكام الحقيقة ثم
شكدت له بعااللمسئط فقد وصف الله خبانة العون خوفا:يا:الصدور وقال |
لايخ عليه شى امن .ذلك.و .ذلك ان القن .بائنارم:نابنوابَالقلنية فاذاا وأت أشنايكون' قل
يلىن باببجرى علمهاحركة
عا
لقلب
انال
القلبمنهيعمذلك نفسهفيطلب الحظ منه وم
هوا اجسلنفس نحا على النظر الى شثى” فنه لها نصيب فاذا حققت ذلك علمت اخنيانة
الاعحن متعلقة عابحن الصدور واذا كانالعارف عارفا سنقسه وراضها برياضات طويلة وطهرها
عجاهدات 1-3

وزمها رمام الخوف

واداب الشريعة صارت

صافة

|

هن حظوظها #اللك

فيت فى:سرها جبللها على الشبوات فى كل لحظة مخرى فشىرها طلب حظوظها ولكنها |
جقنه

ع

العقل واحفما عق الروح هن خوفها فاذا وحددت

الفرصة خرحت

اك روية

|

العين فتنظر الى صرادها فتسرق حظها مانلنظر الىالحارم وذلك النظرخق وتلكالشهوة |
خفة أو طفهاماء!الله .تستحانة فهلد الااديةةوباستعآذ .هاما اليقعله"الستلام “حك ,قال ٠اعوذ
بك مشنهوة خفية ثمان الروع العاشق اذا احتحب عمنشاهدة حمالالازل نقبض ويطلب

حبظه ,ولا :قدر إن ينظن االلىى فبطلب .ذلك .من الضورةالانسانية الت فىها آثارالزوحانية |

فبنظر من منظره الىمنظر العقّل ومن منظرالعقل

ن منظر القات الى منظر العلن
الىهمنظرالقاب وم 9

ومرق.نظو انميق إلىاننظ ر الصورةوينظر .املنعين ال جىمال المستحسنات لينكشف لهاماستتر

بعس
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| تض ىق ححاوقهع فلا  5فسترو <وا و سفسوا ولآخرج فستركوا بالموت وقل بلتفخ

|السحر خوفا الىرئة فيرتفع القابااللىحنحرةة ف كاظمين © حالمناما القلوب

| اعلمىعنى اذا لاصل اذقلوهم لدى حناجرهم بناءعلى ان التعريف اللامى بدل مالنتعريف ١
الاضافى بعال كظم غيظه اى رد غضيه حوبسه فنىفسه بالصبر وعدم اظهار الاثر والمعنى |

كاظمينعلىالل0

نكتاين حااملتلام هما يلعاىعكنهم انمنطقوا ويِصرحوا
لكك وغلبة الغ علهم فقوله الذقلاوبٍ

| عمنادعم منالليزن والخوف“ من

لدى الحناجر قَرير للخوف الشديد وقوله كاظمين تقرير للعجز عن الكلام فان اللمهوف
كثوى
ش وب
للام
االك
اذا قدرعلى

حضل له نوع خفة وسكون واذالمسَدر عظم ا

| اضطرابه واششتتددحاله ل ماللظااين  4اى الكافرين يهمنحمم #هاى ررك مشفق يعنى |
| هج خوثى مشفق ويار مهربان عذاب ايشانرا دفع كند هو ولاشفيع يطاع :#وشفيع

ان
جعن
ماز
مشفععلى معنى نافلشفاءة والطاعة معا وعلى ان يطاع مح

لا أن المطيع فىالقيقة يكون اشتفل حالا ووه

د

وشَل شفاعته ْ

فاىلوجود من هو اعلى حالا ,

املنله تعالى حيتكىون مطاعاله تعالى وفىالاأبةسان أن لاشفاعة فىحق الكفار لا”نها

| وردت فىذمهم وائما قل للظلمين موضع للكافرين وانكان اعم هنهم ومنغيرهم |
هى
اسب
ظ مح
لصاة
االع
| من

ختصاض النتنفاء كل واحد من
تسحيلا لهمبالظم ودلالة عالى

وفعا واهلونى عليه
الهم والشفيع المشفعنهم فثبت أن لعصاة المسلمين حمما شوفيعا مش
امئور الانناء اولمرسلين والاولياء المقربين و الملاتكة اجعين  #م يه مداين ا
سسلا
ال
ظىرة مجاز |
لنةنال
رة الخائنة للاعين وا سناد الاخيا
لنن»ظاى
ااعي
خداى تعالى هخاهئنة ال

 0الخائن هو الناظر اويعم خائنة الاعين على انها مصدر كالعافية كةولهتعالى ولا تزال |
تطلع على خوائانةلمنخهيمانة مخالفة الحق بنقض العهد فاىلسر و نقيضها الامانة والمراد ١
هنا ادتراق الأنظر الى غيرالمحرم كفعل اهل الريب والنظرة الثانية الله وفىالخبريا ابن آدم ١

ل
يرب
كن لاك لوق مسر  +أوقوعها شا حاء دوق الثايه الكونها مقاراية للعضد وفح م
زفق النظر ( وف اللثوى )
كر زناى جثم حظى عى برى +كفبىاب هالزوى خود ميخورى
ْ
ظنر سهم مسموم مسنهام ابليس والاظرة اتذرعفىالقلبشبوة وكتى ها
ناأ
اوذللك ل
|
فتنة ( قال الكاشنى )

جشم نظر بانجه حرامست باهمز كردن بمعايبٍ مردم ٠ اى الرمن بالعين على وجه العيب
دوحشم ازبى صنع بأويك كحض

لظي

3وست
تآدر فورك د

بامكدرة در رؤيت وعدم رؤيت يعنى ندعى الرؤية كاذبا او شكر ها وفى التأويلات التدمية

خائنة ااعلينحبين استحسانهم شيااغليحرذوب والظر الى غايلرحبوب وفى معناها قيل

ا
حى أن بعضهممربدكان وقنه نطاق و

م
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زىيد وري داناداتنبذئهحهيكةض
يناكبيكن
اك ارايت وبرأنى يراايك

إنناقة

سريع الحساب © اى سريع حسابه اما اذلا يشغله تعالى شأن عن شأن فحاسب الخلائق '

مع كثرتهم فى اقرب زمان و يصل الهم يمساتحقونه سريعا فيكون تعليلا لقولهتعالىاليوم
وى  53فان كون ذلك اليوم بعينه نوم التلاق و نوم البروز ربما بودحم استبعاد وقوع

| الكل فيهوعن ابن عباس رضى الله عنه اذا أخذ فحىسام لمهَل اهل الْنة الا فبها
ولا اهل النار الا فها قوله لمَل من قال شيل قيلولة وهى النوم فى نصف الهار ق(ال
فكىثب الاسبيان |)هي لاعتفا كرد  5اورا روزى دريس استكه .دران_ روزا باوئ
سؤالى و <وابى وحسابى وعتابى هست وشب وروز سقرار دود دهيدم مشغولومستغرق

كان فج مان تضرك إذ دعت فرقيميد نحيت) /كس يكو هيه زعيك مددوواد نطاليه يكن

هد اكد خود كند در خير است حاسيوا انفسكم قبل اتنحاسبوا وتوا للعرض
الاكبريبى از بزركان دين روزى نامة نوشت ودرخانة عارتى بكود
فتا خواسمكه
د 1ك اك احشك دودر خاطيام كفي إنايد كنفرد 1ن عيدة إن[ إمظلمة
سرون نتوام 0

فى  1او داد

شيعي ال

د

بيربيب إلكتاك ما يلق عتدالله ع5

|

ماك خانةكببان هلك كرد اولحديت ,شَول ,الل اث الملك انا الذيان لاشئى ل*احد
من اهل النة ان. .دخل الْنة ولالا حد مانهل النار ان ددخل النار وعنده مظلمة |
حتى اقتص منه وتلا عليه السلام هذه الا ية وفى بعضالروايات ل“اقتص هانئقراء للحماء
در وعدهٌ اهل ظُِحالى تجيست ١ ورزءدن  0را وباللى تحجست
از ع برحيزكه دووروز حرا

ديه لا كط لوة وشهالى محست

وانذرهم  6خوفهم يا تمديعنى اهل مكة هق بوم الا زفةيه منصوب على انهمقعول.ه

لانذرهم لاهالمنذر به والآ زفةفاعلة منازف الامى على حد عل اذا قربوالمراد القيامة |
وميث لإزافة لازوفها وعورالفرت
ولذاانك ونظيره ازفت الازفة أاى قريت القآمة س

4

ا  501واد اسيعد الاك وريه وفالحدت ني الوا لطاع كان اذا

كادت لتسبقنى ٠ والاشارة مهاتين الى السيابة والوسطى يعنى ان ما سنى وبينالساعة بالنسبة |
بمبى بالقرب المساحى |
الى ماءضى ٠ن الزمان مقدار فضل الوسطى على السيابة شيه االقلرز

ىعةاثلمازوف اشعار بضيق الوقت ولذا عبر عن القيامة بالساعة ظ
لتصوير غاية قرب الفلسا

وقبل الى امسالله فعير عنما بلفظ الماضى 'نبيها على قرا وضبق وها كافى المفردات وقال |
ْ بعضهم انذرهم نوم الخطة الآ زفةاى وقتها موشهارقة اهل انار دخولها الخطة بالضم '

١الامى والفضة و) كي يبحمل فالىاقور العصيّة الى اتستجى ان مط ,توكتب لغرانها '
وب لدى الحناجر  #جمع ار
لذا
ق8ا
كافى حواشى سعدى المفتىل 8
ان"
ملآزقة ان القاوب:رتفميع١
|بالفارسية كلو».وله بدل.من.بو ا

وهى |

من شدةالفزع| .
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الجديةالذى اذهب ع الحرن ان روز بادشاهان روى زمين وا

ند وذشن سامت

١

زُل بيرسته ندا ابدكه بادشاهى كراسزدمكرنىن واحد قهار زاكه رحمه
عشتة
ايشان بر

شاهان يادشاغست ونادشاهى” وى نه .ثوسماهست :شلطان جهان بلك وهال نعمت |
كخنرند وملك الهى برخلاف اشستكه اوجل جلاله رسوم
وسوار وساده ودركاه ف

كونرا آتش سنازى درزئد وءالم راهاء منثور كرداند ونيغ قهر بر هيا كل افلاك زند
ندادهدكه لاملنملك اليوم كراز هرء” ان نودكه اخيطنابرا جوان دهد جاو اى
مشكين” قنامتاكهسران وسرعنكان دينرا درينا ه كرم الهى جاىدهد دانم كهترا بان

ناند ورختت ا ند اى مسكين ١ كر بى مارى آخر
اك
سده
نري
سينالود وعمل شو
| نالة“لكو ا كر درباطتت «اتشنات*دووئى كو اوأاكر مدا بازوكاقى شالهاائز' امن للواداق
يضاق مومى ولعلين هارونت جه سود حون يزير رداءء فرعون دارى صد هزار ٠

الهللممنلك اليوم الل حكاية لمادلعليه ظاهى الحال فذيلك اليوم
ووز انيكون قو
«نزوال الاسباب وارضاع الوسائط اذلولا الاسباب لما اراب المرئاب وامامحقيقةالخال

فناطقة يزلك دائمًا وقبل السائل والمجس هوالله تعالى وده وذلك بعد فناء«الخلقفكون
0ابتداءكلاماملنله تعالى وههنا لطفة وهى ان-ورة الفاتحةإصهفها ثناءللةونصفهادعاء للعبد
| فاذا دعا واحديجب على الاخر التأمين فاذا قلت ولاإإضالين “نهمول شْنى ان اقول
| آمين فكن انت ياعتدى ثائيا عنى وقل آمين واذاكان ابلوقميافة واقول اناللمن “الملك
قاوعنلكلله
عيوَملجدبِك اتنقول للهالواحد القهار وانت فىالقبر فاءكون ادواناائب
ال

الواحد القهار قال ابن عطاء لولا سوء طبا الجهال وقلة معرفتهم لماكذرالله قوله لمن
الملك اليوم فان الملك لبمزل وبلزاال لهوهو المالك على الحقيقة وذلك لما جهلوا حقه
ونوا مععنرقته وشاهدو! الملك وحقيقته فالا خرة الهم الاضطرار الى ان قلوالله
االواحد القهار فالوا حدالذى

بطل نه الاعداد والقهار الذى قهرالكل على العحز بالاقرار

 7بالعودية طوعا وكرها قال ش.يخىو سندى روح الله روحه فىقولهلله الواحد القهار رييب
| اق ذفان الذات الاحدية دقع بوحدما التكيقةٌ وشهرها الآ ثار فضمحل الكل فلاسق

| سوىالله تعالى وفىااتأويلات النحمة بومهم بارزون ىاخارجون مونجودهم بالفناء لايجى

| عالىله امهم عى” ءن وجودهم عند افناله <تى لاسق لغهيرالله فيقولالله تعالى لمن
||

|1

الملك اليوم

لعنى ملك

الوحود وهذا

المعام الذى

اشغار

اله اليد

قدس

شمر ه

هوله

| مافىالو.جود سوى الله فاذا لميكن لغير الله ملك الوج_ود يكون هو الداعى والجيب
|ماك لله الواحد القهار لا*نه تعالى #لى بصنة القهارية شا بت الداعى ولا الحبب غيرالله ٠
حامى اذادطو طلا واتولياك دوزي

| سرع
بؤال
اعلقس
|

وو

«إفا درقتابة أكثزت موهوم والسلام

موهممة الحوان اوحكاءةلماسيقولهتعالىبومئذ

والحواب اى ممزى كل نفس ادلنفواس؛ البؤةااوالفا جرة من تيز أشورا

| ولاظل اليوم 54بنتقص أنواب ازيوادة عذاب يعنىنه از الوابكى ك كنتدونهبرعقاب

(كى)

الجزءالرابع والعشرون

موه بإ5ا 2ع

من كرنهوة مد صل الله تعالى عليهوس وفالتأويلات النجمية روح الدراية للمؤمنين

 -مسد

ةلندين وفالا يةدليل علىانالنبوة عطائية اكع |
وروح الولاية للعارفين وروح النبولة
وكذا الولاية فاىلْقيقة اذلاسنظر الى الاسساب الخارجة يل الى الاختصاصض الالبى أ
لينذر  #غاية للالقاء اى لينذر الله تعالى اوالماتى عليه او الروح والانذار دعوة ابلاغ ْ

معخويف «8هبوم التلاق #ه اما ظرف للمفعول الثانى اى لينذر الناس العذاب .نوم
شندة هو له وفطاعته
التلاق وهو هاولمترامة اوهو المفعول الثابى اتساءا اواصالة فانه م
حقيق بالانذار ادالة وسمى باولمقيامة بوم التلاق لاله نتلاق فيه الارواح والاجساد

مال والاولون والا خرون |
اونجو
لمل
العا
واهل السموات والارض والعابدون والمعودون وا
والظالمون والمظلومون واهلالنار مم الزبانية عقبومعم بارزون يه .ذل هن بوم التلاق

عا رد ع لك انان لمعالتيل من ووين بعد لقان كنيد كسررلاءة
خارجون من قبورهم اوظاهرون لايسترسم شى” مجنيل لوا 3ه نؤياء لكون الارحق
بومئذ مستوية ولا علهم ثاب اماه ,عراة مكشوفون كا فىالحديث محشرون حفاة عراة
غ لاجمع حاف وهو هلنانعل له وجمع عار وهو ملنالباس عليه وجمع اغسلوهو الاقلف

الذى لمخمتّن اى غير مختونين الا قوما مانوا فىالغربة مؤمنين ليزمنوا فامم محثمرونوقد |
كسوا نابا من!لنة وقوما ايضا منادة حمد عليه السلام فانه عليه السلام قال نوما بالغوا |
فى كفان مونا كف5ان ادتى تير بكافسها وسائر الاثم حفاة عراة يز لانى علىالله ٠
شى" 5ه مامن اعيانهم واعمالهم الجلية والخفية الساقّة واللاحقة معكترم كا قال 1
بومئذ تعرضون لانحخى ملكم خافية وكانوا فىالدنيا بتوممون انهم اذا استتروا بالحيطان
والححب فانالله لابراءم ويحنى عايه احمالهم فهم يومد لاستوهمون ذلك اصصلا سٍِإن

الملاك اليوم #هاى شال حين بروزهم وظهور احوالهم اى بنادى مناد لمن الملاك اليوم
فيحبب اى ذلك المنادى بعيئه وشول  8لله الواحد القهار  6اويحيه اهل الحشر مَؤمنهم

وكافرهم لخصول العلم الضرورى بالوحدانية للكافر ايضا لكن الكافر شوله صغارا وهو

انا وعلى سبيل التحسر والندامة والمؤمن انتهاجا وتلذذا اذكان شَوله فىالدنيا ايضا وهذا

يسمى سؤال التقرير وقبل اانليب ادريس عابه السلام فان قلت كف خص ذلك بوم

مخصوص والملك للهفىحميع الايام والاوقات قات هو وان كانللهفيحميع الايام الا انه
سبحانه ملك عباده افلدىنيا ثمتكون دعاويهم منقطعة .ابلوقميامة لإبدعى مدع ملكا ولا
ملك بومن :ولا قال لمن «الملك اليوم(/رقال) .كيف ,الامثران) #ؤان ووز رازها باشكار
شود بردهاى متواريان دريد تواتكران ورشكر ول ردبقام يكتيناب #ندارين ,ودّرويشان
فصىر مامه بهل مازسن يتنه )انين فضيحت درطيلسان عالمان بعىمل زئند خاك
ندامت برفرققر أء صرانى ريزند يي ازخاكوجشت بيرون ا
ببد جنانكه خاكستر ازميان

اتش يكى جنانكه درازميانصدف يى ميكويد اابلفنرار منالله يكى ميكويد ناابلطريق

المواقه بئ ,ميكواط :مالهذا .:الكتاب لانغادر_شغيرة وكلييارة! بأالحاضاها .بي كويد

»>2 ١١122

سورة الموّمِن

ىهدوا علهم بالوقميامة وليكون ظلة لاهل الحشسرمن الابرار والمقربين بوم
| احوالهم يش

تبدل السموات والارض وليكون محلا لاظهار شرف حمد صلىالله تعاللىعليه وس كا قال

تعالى عسبى اسنعثك رميقكاما ممودا وهو مقام تماحلعرش فيهظهر اراثلشفاعة العظمى

للمؤمنين ويقال انالله تعالى رفع قنك رق شلا لنت علنطت لعزن سمانانا كن
| والاقوت هن الجواهس والشمس من الانوار والقرءان من الكتب :والسبلل مانلحاوى

|والخزير .اهلنلماس .والزيتون من .الاشجاروالاسند مالنسباع .وشبر زمضان .املنشبور

وامعة املنايام وليلةالقدر املنليالى والتوحيد منالمقال والصلاة مالنقعال و#دا عليه
السلام مانلرسل وامته منالاثم هذا اذا كان العرش ععنىالكسم الحط وشّالالعرشالملك

والبسطة والعز قال فلان ثل عرشه اى زالت قوته ومكنته وروى أن عمر رضوىالله عله
رؤى فىالمنام فقيل له مافعل الله بك قال اولا اتدناركنى اللهلثل عرشى فيكون معنى
ذوالعرش  عالىمافىالتأويلات التحمية ذوالملك العظم لا نه تعالى خلقه ارفع الموجودات

واعظمها جئةاظهار الاعظمة وانضا ذوعرش القلوب فانها العرش الحقيق لا" نالله تعالى
استوى على العرش إصفةالرحمانية ولاشءور للعرش به واستوى على قلوب اوليانه مجميع
الصفات م العلماء بالله من م >قطا

1

دعيف1فاذاياكاناسانالدورى والعنوى

ءازمطاتا عي تير نان  3ظاها وباطناتامو سينا  9يلقالروح4بينلاتزال
أب

| الرزتق المعنوى الروحابى منالجانب العلوى بعد بيان انال الرزقالممانى منه ولذا وصضف

منال بال
| نيه يكوه دفيعالدرنهات وِذًا العرش] لازن اناي الراحية طملقاء ا ستيار ج

خصوصاالءرش مدأ جميعالحركاث والمعنى ينزل الوحى الجارى من القلوب منزلة .الروح
يوالاتحياد  615ان الرو-سبي لياة الاجسنام كذلك الوحى سيب لماة .القلوب فان
| حياة القلوب انما هى بالعارف الالهية الخادلة بالوحى فاستعير الروح للوجى لانه يحى به

اتيج كرد جهعللشهك الك الخو فقيلويما عنةيست بايا نسلترفجارلاعقكان |
يَأتى الانسام ما فيه حياة القلوب وسمى عدسى رو اله لا“نهكانمننفخ جبرائيل واضيف
الىله تمطلها * واعم أن ماسوى الله تعالى اما جبائى واما روحانى والقسمان مسخ<ران
| حت لجيه تعالى اما السهانى فاعظمه العرش يفقولةبذوالغرثن يدل عل اشستئلاه على
ععالم الاجسام كله وقوله ياتى الروح بدل على أن الروحانيات ايضا مسيخرات.لامره
فان جبرائيل اذا كانحرا لهففتبليغ الوحى الى الاساء وهو مانفاضل الملائكة نا
| ظنك بغيره واما الوحى نفسه فهو هانلاهور المعنوية واعا بتصور بصورة اللفظ عندالالقاء
|  2من امه #ه سان للرروج الذى اريد.به الوجى فانه امي بالوحى وبعث

لامكاف عايه فا ,

|اسه ونقوم فلي بالمراد والاسى عنا ماعوتعمى الشان ويساك !متا فى لذ لكو)مشيا

| ومبتدأ مناميء تعالى عفلى مايشاء منعباده  #وهوالذى اصطفاءلرسالتهوتياغ الاحكام
ماجل اصنه ماطف ,هذا
| الهمووقالالحا الرو جبرائيل اى برسنله الى مننشاء ن

و

<؟ 6١٠ ©©>

الجزءالرابعوااعشسرون

نعزنئ :فزموادهك' بلناوتجد البقاء الا بالقناء نا شرزبت فنا نتوثئ *
نوش درد نكر شاهمى خواهى 5

ت
لا با
زاد راه هاى حاوناى أخر

زحال خويش فناشود درنره اى عظاره كهباقى ره عشاق فالى الذاتست

شول الفقير حقيقة الا بةعند السادت الصوففية قدس الله اسرارهم انه تعالى رفيع درجات
اسمانه و دفانه وطبقات ظهوراته فى تنزلانه و استرسالانه فانهتءالى خا العقلالاول وهو
اول مواجد من الكامنات وهو ادم الحقتى الاول والروح الكلى الحمدى والعر الاعلى |

السلام ألناه لا خلفة لله بعده الى بوم القيامة بل لاستى بعد انتقاله و انتقال من معه |
على وحه

هومن

الارض

فضالا ع 0وخ كام

وفى الحخدرث لا شوم الساعة وفىالارض

من

ا

هول الله الله اى الملازم الذكر لاالذاكر فى الة فلا بد للمصلى من أن يتحضر عند |
قوله صراط الذن المت علهم جميع من أزع الله عليه مانلعم اك ىعس

 6خلقالله ١

النفس الكلية التى منها وجدت النفوس الناطقة كلها وهى حواء الحقيقيةالاولى تحرف |

الطيعة الكلية التى فىالاجسام الجزئية وبواسطما ظهر الفعل والاتشفعال فىالاشياء مالهناء |
ثاملشكل الكلى وهو الهيولى الجسمية ثم جسم الكلى ثمالفلاكالاطلس الذى هو العرش

الكري ثم التكرمى .على ماذكره داود القيصرى واما حضرة الشيخ صدر الدينالقنوى
قدس سره فممجع الفلك الاطلين اهو :العرش بعينه فالترتيت .عنده:العرش ثم الكرسى
:فلك الاطلئن سم :له الخلوه :عالنكوا كب كخلو الاطلسن عالننقش .هالممنازل ثم |
ايهاكواان تم اسماء اللكاتزى تم سهآءة المرا هلسثماء' الشمسن ثم سناء الزهللةم 'سماء_عطازدتم
1

.

١

ش
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2

١

١

:

ثم الحيوان ث الملك .ثاملين ثاملانسان الذئى هو مظهر الام الجامع ثم ظهر فى ميته |
الع قَّ مظهر الاسم الرة-.ء» “لمالملك والمكوت وهذهاطقائق كلها درحات
رعماية دلعلمها قله تماق

رفع

الدرحات

#ؤذوالعرش»:

خير عكر

الهة وصراتت

لقوله هواى

ا

هوتعالى

مالك العرش العظم الط بكاناف :العالم العلوى والسفلى وله اربعمائة ركن من الركن |
الى الركن'ارإعمائة الفستنة :خلقة:فوق السموات التشتع مقأ ولهالمكوايك زيار
لطامت ذواقل ركهالإإتمكانااإلذراقة .فأنهط لان #عيية ماكان ماتضليةدوها اذكر +.اعلى :د +المقولٌ| :
لنالعقول لاتضلالاالى عثله :و الا فهواقل .م<نزدلة فىجتى جلاله تعالى وعظمته ايضا

بنرزوكات ل“انه مظهر لاستو اء الرحمة
لحل
اوق
خاقه .لكون مطافا لملائكته وليكونقئلة اللدعا
لزعولة! لوقح “ننه الالطالة |
الكاية ولذا ترفع الإنقىو ؤلدسيا أرقت «:لاغدكلا؟
التاظائية .م يطلل منّالسلظان ان فيض عليه سحال العطاء منهذه الخزانة قال العلماء |
لف لظ علاق الداوة»وا

ىازازه« فكي بن وم يكرههالا كثرونلا” نالمماء ظ

قابلمدةماء وايضا خلقه 'كون موضع كتاب الابرار كا قال تعالى اكنتاب الابرار لى
علبين ولككوق رساك الهلاتسكة فانهع يرون الا دميين تملناك المرءاة ويطلعون على
سي
م --
عسس

لأ

25 ©# ٠١14ه
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سورة المؤمن

٠ه متحاوز نشد زعالم كل

نفقاتس دراب -وكل موضوع ٠ ماند واوزاجران بود مقطوع
بلك درحجج و عمره وصلوات

ْ

حون بود مر عاجلت قات

ندهد اجر صانع ,بون

سمه ماند دراب وكل مرهون
ه كرا از يمارق كن و ارت

وق عضية 70025

قِرثك و'تواب

حونزكل ذن كيدشك ممتوى ٠ فقاتش همه رود دربى

نفقاتتى جوقطع كرد رإانلش ازعم ] ركسانيات علب الله
كل مايكات ده قد

٠ دام ماعئدة .إلى ارهد

| قال تعالى .ما عندم شفد وما عندالله باق والمرجو من الله تعالى ان يغلا «ن اهل

| الاختصاص يفيض ك
| مشيهة اضيفت الى فااعللهاالبادخدل االصنقلإ اللرىفبفععلالبدارلجات به خير اخر لقوله هو والرفيع -خة
ضمكا.هو المشهور س
ويره بالزافع لكون

من اضافة اسم الف
اعل الى المقغول بعيد :فىالاستعمال كافىالارشاد و الدرجة مل المتزلة |

ْ لكن هال للميزلة درحة اذا اعتبرت بالصعود دون الامتداد على نحو درجة السطحوالسم

| قاله الراغب وافنىوار المشارق الدرجة اكنانت ععنى المرقاة لشمعها درج و ان كانتعمنى
:هات نامث (لطلنها مايقف رمنا بقني يل شقنتنافنوللاى غات ذوو تنا
اللمخسدحة يواوااظط لصملقة رلنيها
ا رفل»

الدرحات

كنظ

مالامكنته

اى

ص

شعاة

معار جهم

و مقاعد هم الى العرش

الاشبرزاز)  7داريدهٌ درحهاى عت

ور نكر

وفى فسيرانى

حه يما

حه در ا

|عقيا دو دنيا :فشتك كفت بروفغ! إاضكم :فوق :تت درسعات:اليلوك :فيان اما يدت بن |
انر ايتى لضي بذاك يكنا |
دجوائ) لافزتواق يكور لد
داشت .ثمارا زر بكديكز و
| يشمرف إبى را.بضورت  50را هوت حاى أ

دكت و رقمنا إعدهم فوقلعض درحات

جد باهم ا سخريا يعنى .بر.داشتم اإيشائر! ريكديكر درعن ومالدر رزق ومعيشت |

أككانيب شري بجاجهر يج معسنام 5 .لقودا ينيكلقن
كفت

لازم زيكالةاننايهر أ

!بن تفضيلا هرك ,درادنيا تمعزفت وطاعت افرونتردر
للا خرزة١كبر درنخات او ك

عوج كن ولك ج القت وى بدشتر فهو رافع الدرجات فىالدنيا سشفاوت الطبقات

وفى العقى سان "المراتب والمقامات روى ان اسفل اهل الكنة.درجة ليعطى مثل ملك

المتلكك|!
ذلا

لعا وللاانه ليقؤكاا لويراك .لوداتقع ل وافلسلنها) اجلى االلاهعوسةة للمطلا ١
 7وان له هن احور العين شن و سبعين زوحة سوى ازواحه من الدنيا

علهم.الدلامتدزجة آدمزا بصذوت بر داشت ونوج 7
وقال بعضهم رافع ووحاك اعت
دعوت

و اراهم واحخلت وهمودى را شربت و عسى را بزهادت وحمد را رشفاعت وقال

بعضهم رافع درجات العصاة بالاحاة والمطيعين بالمثوبات واذلىخاجات :بالكفايات والاولياء

بالكرامات والعارفين بالارتقاء عن الكوثين والحبين بالفناء عن المحبنة والثقاء بالمحبوسة

الجزء الرابع والعشرون
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|#اعارة الى »ان الكرللالانطلناق ]نازع تت
كشرت حقائق الاقنبه اللابالامتباطى تعالى اياء

و©ينزل لكم من السماء رزقا يهاى سبب رزق وهو المطر مراعاة لمصاط ابداتكم فان |
آيات الحق بالنسية الى حياة الاديان عنزلةالارزاق بالنسية الىحباة الابدان و8مايتذكر به |
التذكر كنردفتن ١ 'لى اما انتعمظ :ويمعاتبر بتلك“الا يات :الساهرة ولايعمل يمقتضاها
عدالاهن ليب  6بجع الى اللهتعاللى اعلنانكار و بتفكر فهااو.دعه فتىضاعيف

|

| مصنوعانه هن شواهد قذرته الكاملة و نعمته الشاءلة الظاهرة والباطئة الموجبة لتخصيص |
| العيادة بتعهالى وءن لكتذسلك :وهو المعاند فهو بمعزل مانل"تذكر والاتعاظ فاذاكان |
افت لق االتركر متنك اووانافعوا اللهكه “داعشتدقء
| اللاي الاوذون" عاك كطابركل
|

شمرنك
لكم
ااعت
اها المؤمنون همخللصين لهالدين يهاكىبوعاتلكم مخلصينلهدبتكم وط

والالتفات الى ماسواه بموجب اناكم اله واعانكم به ل ولوكره الكافرون  6ذلك |
| وفاظهم اخلاصكم ق(ال الكائن
ى 64وكارجه كار«كنادفران واخلاص ثمادر تود |

ورا  162بان ماركا تعانا اكأقراند افا« ران 1عنبه حلعاسوا لولرةا فنا غها اعنافركتت
غوب و حوب ايشان نينت حتانجه كرداز وكفتار ايشاننز در |
واعمال و اقوال شضها
زكاتم] امكرلامةو«متهواظق +اسك
زاهدى در سماع ردان دود ٠ زان ميان دكات شاهد بلحى

كر ملولى زما ترش هنشين  +كه 'نوهم درميان متلاخى
:ىا :إن اللباعو راملقله كنال نفك ان الكؤن :لذاته ععالى لماعب عشوي
آوالاانية"الخارأة ال
تمقاضيع لذ توالا حضو ولوكان على كراهة كافر النفس فانها ميل الى مشارهاء
بقعت
خاو طزامّك هيواهولا رذ اهاناكتقد :اوتنا جر هذا
فلا .بد.من الاخلاص مطلقا فاعمل لرنك خاصا طبا فانه طبب لاش لالاالطب وفىالحديث |
الوإدوتا

ن دم فى طقته كلها الاغاأ وطن قابملاء والطين قال حضرت الشبخ صيرٌ الدين |

القنوى قدس سره فىكشف سر هذا لحديث و ايضاح معنا اعلم انصور الاعمال اعراض
جواهيها مقاصد العمال و علومهم و اعتقاداتمهم و متعلقات هممهم وهذا الحديث وانكان

من حيث الضيغة مطاتا فالا حوال والقران نخصصه وذلك ان سناء المساجد والرباطات
و مواضع العبادات يؤْجر البانى لها عليها بلا خلاف
 1كزان قراخ قت روالارنشيقا زع نحكتاد ةنان زعكل#:انزييك
فالمراد بالمذكور هنا انما هو البناء الذى لقمصد صاحبه الاتتزه والانشساح والامتزاعنة |
فَلللاة بالسمقةز اذاكان كذلك فطمح همة اليانى ومقصده لا تجاوز هذا الع فلا يكون |
امنانهأكرة و شحةةمالعل لاه نه لمشصد انان
لاموجت لتعدما  71مايال الج خرةفلا امار لها فلا اجر و بالفارسية

الدهه الداك ذافعاله رق بتائلة

هنكه مخواهد ازتمارت كل ٠ فشيحتغ 0و أزاهنا مزل
ياشار

مانة اقران

كهبنا55
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ظالاحناء الاول .ق إريكونوا لتظمؤلا.ؤاتلبااعا! جااليفوبيلدتوركضوز اذا ظ
الاحاء بعدالموت:واما
|الاعتراف بحديهم نفعاوانماذ كروا الموتةالاولى لترتبها علههاذ كرا حسب ترانيهاعلبهما |
انفموساثتمة |
| وجودا والرابععل ماقالتأوبلات النجمية انهم ارادوااماتةالقلوب واحياء ال
الايدان واحاءها بالبعث  8ذ كميهقال فىالارشاد جواب لهم باستحالة يولم جلانم

بان نمواجمها امعنمالهم  0اى ذلكم الذى اثم فيه منالعذاب وهو ميتدأ خبره
فحده  6#اى
قوله غ8باهبه اى بسيب اانلشان هه اذا دعىالله  فىالدنيا اى عبد و

حكاولنه منفردا فهو فىموضع الحالمن الخلالةفقكفرتم  64اىبتوحيده للإوانيشركبه#
اى ان بجعل لهشريكموتومنواهاى بالاشراك بوهوتتسصداقورهعوافيهولفظ الاستقبال شسهعلى

انهم لوردوا لعادواالىالشسرك وفىالارغادفىابراداذاوصيغة! لماخىفى الشرطيةالاولى وانوصيفة
| االملضاثراعنفيىةمالا يخ من الدلالة علىكال سوءحالهم وحيثكان ح لكمكذلك ف لحكلنده

ظاللاذىحكم الا بالحق جؤالعلىالكبيريكه عنان يشرك بهاذ سلكيكثلدثى” فوذانه ول فايصفاته
ولا فىافعاله وقدحكم  1لامنفزة للمشرك ولانهاية لعقوبته فلاسييل لكم الى الخروج
|

|ْ ابذا قلى كأن الخروريةاخذوا قولهم لاحك الالله منهذا وقبل للخوارج حرورية
لتحابمم 51.

ءقد سشصر قري ةة بالكوفة والخوارج قوم
واجماعهم فها وى ا و

| منزهاد الكوفة خرجوا عنطاعة على رضىالله عنه عندالتحكم ببنه وبين معاوية وذلك
و
رو
مشعرى
انه للا طالت محارية على ومعاويةاتفق الفريمّان على التحكم الى املوىسى الا

' نالعاص رضوالله عنهما فىامس الخلافة وعلى ارتضى ا بريانه فقال القوم المذ كور ان
الحكم الالله فقال على رضىالله عنهكلةحق اريد مها.باطل وكانوا الى عشير ألف رجل
| انكروا الخلافةواجتمعوا ونصبواراية الخلافوسفكوا الدماءوقطعوا السبيل فخرج الهمعلى

رخىاللهعنه وامرباهلمرجوع فأبواالاالقتال فقاتلهم باللبر وانهى كزعفران بليدةقديمة بالقرب
انقهمليل وهملذبنقالعليها لسلامفى حقهم“رج قومامنهى
| من بغدادفمتلهم واستاصلهم واليلنجم

وز
الكن
جهم و
اصوم
لنب
ظالزمانقراحد م صلانه فصىجلنابتهم وصومه فىج
فىاخر

ايهانهم

ْتراقهموقالعليه السلام الخو ارج كلابالنار والحاصل ان الخوار من الفرق الضلالة لفسادهم

| فىالاعتقاد وبانكار الى و فساد الاعتقاد ساء حال ١اكلثعرباد فكى١
ثر البلاد خصوصا

| فىهذه الاعصار فاعلىعاقل انيحبب دعوة اللهو دعوة رسولهقولا وعملا حوالا اوعتقادا
حتى شوز بالمرام يودخل دار السلام ولايكون كالذين ارادوا ان بتداركوا الخال بعد
| .مطىاالفتضةا.ء

'
ٌْ

ملؤث ,مك :ذامن :ازاكرد .شوى :اممكأهكه بالا بيندئذ :جوى
مكو مرغ دولت زقيدم مجست

٠ هنوزش سر رشته دارى بدست

ويك يداد
و كودازبرهدؤ لاكبرناائق» ل

زيالملق ):ا لردلارةست

لمرادالترغيب افلتىوبة ولوفالشيب و قرب الموت ف هويهتعالىوحده ا©لذى يريكم
ايانه  0دلائل قدريه و كواجة وليه فىالانفس والفاق زااية مصاع اناكم وفه|

0

( اشارة )
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لا"نهلابتقطعبانقطاع الدنيافالكافر معت ون القطقويلا واالاتحروااا كات:مةلغ| ستلياكيل!|
هن مقت مو لا“نمق تّالعيد أيه من مقت اللهاذلو

يأخذه الله  1إعتهلما وفع فىهةآت

عيدة ولارةالب النعورات نار سسخط الله وعضية عالىالعباد ماأن احل النمأاسال رضاه

.عنهم فاذا عرف الكافر فىالا خرة ان ريهعليهغضبان فلاثى” اصعب على قله منه على |

ديفهعه
.ف
وهو
ابه لابكاء تفعه ولاعنل يزيل عنه ما

ولايسمع منه تضرع ولابرحى له حيلة

نأل الله عفوه..وعطاء وهو حسهنا  4سواه  +قالوا يهاى الكفر ةَ حين خوطيوا مهدا أ
ب هل رينا 6لع بروردكار مارا
ان
الخطا

جوامتنا يه اماتن © انين واحببتنا ه احباءنن

النتين د فهما صفتان لمصدر الفعاين المذ كورين وفىالامانتين والاحياءتين وجوءالاول
ماقال الكاشنى تقلا ءنالتببان ذريت ادم راك از ظهر او بيرون اورد وميثاق ازايشان
نل لكتقت عيرانيد أماتة جتن

!الست ناد رحم كهنطقه ابوديد وفواروكزكرائية دردسا ا

عيرانيد ودر آخرت زنده كرداليد ف8اعترفنا كداقررنا يسبب ذلك هبذهنوينا يهلاسما
ونا نعتقد كالدهرية ان
انكار البعث ي.عناىلاساء دعونا الى الايمان بالله وباليوم الا خر ك
لاحماة بعد الموت

تتفم

الى دعوعم ودما على الاعتقاد اللاضل

حى متنا وبعثا

فشاهدنا مانحن نشكره فىالدنيا وهوالهماة بعد الموت فالا ن نعترف بذنوينا © فهل الى
خروج 6ه نوعخروج منالنار ريدمع اويطى اونوع من الاعمال © ٠ن س 5بيل  6هن طريق

فنسلككه وتخاص مانلعذاب اوهل الى خروج الى الدنيا سمدنلى  2غتالذى كنا

تعمل كاقال هلل الى عرد مسنبيل فيقال ذف الحواب كا فعين المعانى اوالحوان
مالعده من قوله ذلكم 1م فىعيره والثانىانهم ارادوا بالاماتة الاولى خلقهم أموانا وذلك

فىالرحم قبل نفخ الروح م قال تعالى كونم اموانا فاحيا  5وبالثانية امانتهم عندانقضاء
اجالهم على ان الاهاتة جعل الشى' عادم الحياة وارادوا بالاحياء اولالالاحياء قبلالخروج
هالنبطن وبالثانى احاء البعث ولايلزم منه انلاعذابٍ فيالقبر ولاحياة ولاموت فالهم اما

نلذمكروها لان حياة.القبر ليست :كياة الدنيا وكليااة الاآخرة .فاىلاسئلة المقحمة
ظهور اهل البدع حتى قال بعضهم ققوله تعاللق :وان 'اعنضن:؛ ذعانكزين” فان :لهااتستفلية

ضنكا انه اراد فالقبر لانانشاهد كثيرا منهمعيشهم ارغدفالدنًا من عش كثيرمن المؤمنين
و الثالك اهم ارادوا بالاماتةالاولى مالعدحاة الدسا وبالثانيةمابعد حياة القبروبالا <ماءتين مانى

لنص
القبر وما عند اشعث قال فىالارشاد وهوالالدب محالهم واما حدبءثلزوم الزيادة عالى

ضرورة تحقق حاة الدنيا فدفوع لكن لايما قبل منعدم اعتدادهم بهلازوالهاوانقضائها
املا
ثوده
انمقص
دلبا
حا ب
اكامه
ها واح
ر١
ثنقاطاع
وا

عتراف بماكانواكر ونهفى الدنساوالتزام

العمل بموجب ذاللاكعترافليتوسلوا بذلك الىالرجوع الىالدنيا وهوالذى ارادوه شَولهم
مراف اج

من سيبل و بوع استيعاد لهقباد

0

لماه لانمقار بطري

 -١تعجع

القنوط

8 2 ٠٠١م

ور ا

الاو لقلجا
لقرا
اكلباريدنومنثاحدالاطرت فنا أنس ه :اواه باؤقعق ما
| املنبيضة ثماذا ت
عيتىوحجبعونىويجعلوتىفىديتمظرواذا اطلقونىعلى الصيد فخاذه واعود الهمفقال الديك

|

وافى سفا
الاأنك مارايت بازيا فسفود اولهحديدة التى يشوى ما اللحم ومقدريت دب ك
فيد ثم يبب على مينطلب الفوز أن يناله منطرقه فكل سعادة فالا خرة فبدرها

مزروع فىالدنيا ولاءد للعاقل مانلتقدم لنفسه قال لمان رحمهالله يانى لاتكون الذرة

أبسر منك مجمع فصبىفها لشتائها قبل اشتداد الشتاء وطلبضفدع مالنذرة ذخيرة فقالت
رات فىالصيف ؤاطراف الاهار وتركت الادخار لاشتاء ( قال الشخ سعدى )
كفوق :باككازطة نقذ مريكاقمنت
بطلة ع +كيزدقموا يدوو ابلوطين
ىلالا نوع القيامة طريق للرجوع الى الدنيا  8ان الذين كفروا ينادون  6الماداة
والنداء الدعوة ورفع الصوت وذلك ان الكفار عقتون فىجهم الهم الامارة بالوء

التى وقعوا فها وقعوا املنعذاب الخد باتباع هواها اىيغضبوزعليها حتى يأكلون اناملهم
وسَعَطُونا اغد الغض وبشكرونم! اشد الانكار ويظهرون ذلكعلى رؤوس الاشهاد فعند

ذلك تنادهم الملاتكة وهم خزنةجهنم مكنان بعد تنيها على بعدهم عنالحق وبالفارسية
يوقت كهكفار دوزخ درا سد وبانفسها عطاك عار رالا روبانعةاب وهلامت بكشاندكه

جرادر زمان اختيار اماننياوردند ملائكه آواز ميدهاد ايشائرا وكو شد لهقوتالله #
جواب قسم محذوف والمقت البغض الشديد لمن براه متعاطيا اقبيح “والبغض تفار النفس
منالشى” ترغب عنه وهو ضد الحسوهو المجذابٍ النفسالى الثى” الذى ترغب فيه ومقت
الله عضه وسخحطه وهو مصدر مضاف الى فاعله وخَدذف مقفغوله إدلالة المقت الثابى عليه

من«قتكم
ترست
زر
والمعنى واللهلمقتالله انفسككم الامازة بالوء 99١ كير:يه ك
انفسكم يه اذكروا و اذتدعون يه فىالدنيا جمهنة الانبياء ب الى الاعان  4فتأونقوله
ف فتكفرون 6ه بالله تعالى واتوحيده اتباعا لانفسكم وسارعة الى هواها ويجوز انْبتعلق
اذ بلقت الاول ولاإشدح فه وجود الخير فىالبين لا*نفىالظروف اتساعا فالمعنى غضبالله

ابر مقتكم انفسكم اليوم * ول الفقير دل
كيفنرتم ك
تعالى احيغنضيتموه فىالدنيا ح

قوله اذتدعون ال على أن سبب المقت هاولكفر كا'نهقال اكذروا ذلكفهو سببالمقت

فالدننا والا“خرة :والدخول :افلىنار الحرقة القاهزة كاقال“فما سباق ذلكم بأبمآذا
دعىالل اا وحقنقته ازالله تعاليى:احب اللحين فالىحقيقة م أن"النفن-اعدى الاعد اء فن
| ضرف محة +انحن"الحبين الى اعدئ "الاعداء وجرئ عق حكمه مرف الله نظره عنه

وابغضه (كا قال الشيخ سعدى )
نظر دوست نادر كند سوى نو

30

روى دشمن «ود روى نو

كرتدوست بايدكزو برخووى ٠ نبابدكه فرمان دشمن ,رى
رسكتو انبر ةروك ران رج ينزه لسو عادر سوام

ومقتالله عاللىكفر أزلى خنى ليمظهر ائراء الافىوقتوجود الكفر منالكافر وابدى |

الجزء الرايع والعشرون
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اونا تاه زما فبقولون يارمنا وا
ولدمنا معنا فينادى فهم الثانية ان امضوا االلىمنة
زمس! فيقولون ووالدسنا معنا فبتسم الربٍتعالى فيقول و والديكممعكم فيث كطلفل البىواره
فيأخذون بابد قدلومماسلنةف اا بانهموامهاعم نو دمن اولاد؟ الذين فى سوتكم

وفى الواقعات د تقلا عن حضضمرة الشسخ الشمبيربافتاده قدس سيره منكان هانالهلنة
يقلت
وزوجته كتكذنالك حاقال تعالىمئل زاوجلتهمفنىة فبتسلى ا فان
كك
وفن التدلى
ن والخنة دارالسرور لادار
زبل
ح_لى
عثلها قلتلايعل انها ٠ثلها فلوظن انهاءثلها لاءما لاء:
الزن ولذلكارسل ادم عدهاللامالى لدنيا ثلاحزن فىالطنة  0اكرات العزريه الغالك

ال
هنع
عذلىلياعت
مةد ورء يعنىازهيج٠قدور عاجزنشوى #الحكميه الذىلابشعل الاماتقتضيه

اللتكفةالباهنة من الاموارااق ,حمنملا احجازالؤاعت و(االولفاتءيحدومايلتةوبالانتتالقزيز
ب
توبوثم
نلذن
تعزالتائبين ونحهم وان اذنيوا الحكم فمالتمعصم حبيك عنا

ر
س
ب
سب7
س
7
س
ر
و
س
ب
س
1
ب

علهم ٠

زمن سر زحكمت بدرى إرم ك*ه حكمت جين هيرود بر سمرم

واقلهمسيئات 6ه اى احفظهم ما يسوؤهم بالوقميامة و ادفع عنهم العقوبات لان
جزاء السيئة سيئة فتسميتها سيئة اما لاأن السيئة اسم لاملزوم وهو الاتمال السيئة فا.طلق
عالىلازم وهو جزاؤها اوالمعنى قهم جزاء السيئات على حذف المضاف على أن اليئات
تدعومم بعد مخصيص لقوله وقهمعذا0.
بامعلناىعمال السيئّة و

عذابالقيى وموقف

القيامة اولحساب والسؤال والصراط و نحوها او مخصوص عصنلح ه انلانياع و الاول

فهنتق الديمات بوءئذ يدباوىمالقياءة هت
دعاءللاصول و

نالمعافى٠ن العذاب

خاحو ة كفؤزة رانكك المازذووياتيك إلاووله المخاصى افلدىنيا فعنىقولهومن تق اللزوءن
هه المعاصى فىالدنيا فقّد رحمته ىالا خرة «كانيخ للابوا لهم السبب بلتعي وا اسيك

وى التأويلات التحمية وقهم السيئات العنىلعد 0

لثلابرجوا الىالمعاصى والذبوب ومن

تقالميئات بوءئذ فقد رحمته يلون الامرفيه علىرحته ويرحته ليمساط على المؤمن اراذل
خلقه وهمالشياطين وقد قيض اشفاعته افاضل هانلخلمةل»واهمئئكة المقربون قال مطرف
انصح عبادالله للمؤمنينالملائكة واغشالاق للمؤءنينالشياطين عولذلك * المذكور من
الرحمة والوقاية +ب دوالفوز العظم  6الفوز الظفر مع حصول السلاهة اى دو الظفر

العظم الذى لامطمع وراءه لطامع ولسالقار تك ل ان تناف عنكقدموت :حهاما اكد واد
دريناه عصمت ليقت فردا به وتخغ يمنتاناعااافيد ندا :وا اقروينابان! كفته زايد

انافان ب>ا5دا ودار عاد وحلوالا
ؤائرا كه برهن انطذادة .بر 0

لاعن #تقليها وقام يقرشرا امول واه
قفردا حكتدركر تكندا نالدازو إن +

يقول الفقير ظهر هنالا يات العظام ومن استغفار الملائّكة الكرام ان بناء الانسانحتاج
الى المعاونة لكونه نحت الى حمل الامانةالعظمى وهوالمئور سور لطفه وحاله تعالى وهو

امد نان قي حواوله بك مولن لكا ان ا لبس كرو ةرمل غ ةباله
ملعيازى قالللديكامعارف اقل وفاءمنكلاأن اهلك بربونك
مع الملاتكة حال الديك ا
]]5
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سورة المؤّمن

ه ١ 4
له
د ل4

تاد

سس

ذلمعنىفاغفرللذين عامتمن٠همالتوبةمنالكفر
اا
مسببعنكلواحد منالرححةوالملاذ

وتباع سبيل الامان اولطاعة وفيه اشارة الى أن الملائكة لا يستغفرون الالمن
والمعاصى ا

عاقلى وفىالاسثلة
ناب و رجم عن انباع الهوى اونبع يصدقى الطلب وصفاء الذبة ستبيل
المقحمة قوله فاغفر ا صيغة دالة على أن الشفاعة للتائبين اولجواب ان التفاعة للجميع
لتائب
اربثمجب علتىاوللبهةقباول
للذك
ولكن لماكانت حاجة التائب الها اظهر قنوره با
عندنا انمى والاظهر ان التخصص

للحث على التوبة و الاساع وهو اللائج بالحال"ومن

اتجب ماقبلفى هذا المقام قول البقلى فى تأوبلانه ع

فيه كرا

اويدسجوا دك

المصرين على الذنوب عاسنتغفارهم هذه قطعة زهدْ وقعت فقملسالكم رةه فقروعال
سند النشير عليه السللام حين اذاء قومه اللهم اهد قومى فاهم لياعلمون

تمموا الاشباء

بالرحمة ثم خصوا منها التاميين ياانت لوشوا علىالةولالاول سوألوا الغفران لمجموعالتاين
والعاصين اننبى ٠ سول الفقير العاصى اما مؤّمن اكوافر والابى لتاعلق هالهمغذرة لانها
فان
غلهل
يال
خاصة الؤمنينعالت لتنا علالملائكة ان

ان يشمرك به خصوها بالتائين

ية
ققايق
ليخرج الامشششرركون ف وقهمعذاب الجحيم امس«ون و

ثظى” مما
واهلحف

وحفظهم عنذاب جهم وهوتصر يم بعداشسعار لانكيدو ذلك
يِؤْذْه يوضره اى ا
لاأن معءنى الغفران اسمّاط العذاب وفيه اشارة الى ل محرد التوبة لا تحصل الفلداة قلا

جفلي!1
لهاتي
ةتضافنة
ر وب
عيمة
السا
سبلا ثاثاعلتبازى حرطلا العمل عترزعب الرثاف وا

والبدع « لدو ادخلهم ب عمف على قهم تووسسيط الندآء ينهما للمنالفة افلىمؤار
تالت وعدتمميه اى وعدتمم اياها وقد وعدالله بان يدخل مقنال لاالهالاالله مد رسولالله

خبطناب رضىالله
جناك عدن الما اج اإناءالابعد ان يعذهم هدر عصيانهم وزوى أانعلمر
عنه قال لكعب الاحبار ما جنات عدن قال قصور من ذهب فاىلنة بدخلها النسون واة
العدل فعلى هذا للكون <نات عدن موضع اهل الخصوص لااهل العموم ومثلها الفردوس

اذ لكل مقام مل مخص به فاذا كان العمل اخص وارفع كان المقام ارق و اعلى  #و من
صلح هن باهم و ازواجهم و ذرياهم يهفمىحل النصب عطف على الضمير فى و ادخلهم

والممنى وادخل معهم من صلح من هؤلاء صلاحا .صححا لدخول النة فى املة وانكان
دون

صلاح

اصوأهم و ذلك

ليم سمر ورم

و

تصاعف

انها جهم

وفيه اشازة

الى ان بركة

| الرجل التائب تصلق إلى عانانه وازواجه وذريانه لنالوا ماهلاْنة لوعيمها قال سعيدان

جبير يدخل المؤمن اللنة فيقول ابن الى أبن ولدى اين زوحى فيقال انهمليعمملوا مثل

كىنت اعمللى ولهم فيقال ادخلوهم اللْنة
| ملك فيقول ال
|
أ

امد ات اانان > جلاءت» كته ٠ كانى طاغتا را شفاعت كنتد

ْ وعن السن بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله لوسر اذا كان نوم القيامة

ا تودى فىاطفال المسلمين انضرعا منقبوركفبخرجون من قبورحمشتادي 'فيناناق

(امكوا )

<< لاه ١ 2ه©>

الجزء الرابع والعشرون

ال وقد قبل!اوضاف الاشرافئ#اشراف الاوصاف » ول الفقير اشار بالايمان الى انهم فى |
مىنية الادراك بالبصائر ححوبون عن ادراكه تعالى بالايصار عالالبشير ماداموا فىموطن
الدنيا واها فىالْنة فلقاييلراه الملائكة.وقيل براه منهم جبريل .خاصة مرة واحدة ويراء |
المؤمنون من البشر فىالدنما بالبصائر وفى الاخرة بالابضار لان قوله لاتدركه الايصار ا
ولك لاأن استعداد الرؤية
قد استثنى مالهمؤهنون فق على حمومه فالملائكة والحن ذ

وغفرون للذين امنوا 6ه استغفارهم شفاعتهم
وت
ابما هو لمؤمنىالبشر لكمالهم الجامع يس
و حملهم عاللىتوبة و الهامهم ما «وجب المغفرة .و فيه اشعار  0يطاعون على ذيوب بى

ادم واشيه على ان المشاركة فىالايمان توجب النصح والشفقة وان تخالفت الاجناس
لامها اقوى المناسبات و اتمها كأقال تعالى اانلمامؤمنون اخوة ولذلك قااللفقهاء لقاتلاعوان
ةا

,والللكة افلىفترة مباح و قاتاهم مثابو اكاننوا مسلمين لان م
اسلام
لر
طناش

الشفقة على خلق الله والفرح بفرحهم والحزن محزنهم وهم على عكس ذلك وقلمايندقع |
صوط باصين التعظم لاص ألله
شر هم بالحدس و نحوه :قال الامام قد يت أن كال السعادة ب

وشفقة على خاقالله و يجب ان يكون الاول مقدما عالىثانى فقوله يسبحون بحمدرم
ال
ويؤمنون به مشعر بالتعظم لامرالله يوستغفرون للذين امنوا بالشفةة على خلق الله انتهى
قال مجاهد سالون رمعم مغورة ذنون المؤمنين محنين

علموا اص هاروت و ماروت او

لقولهم امجعل فنها يمفنسد فيها يوسفك الدماء قااللراغب المغفرة اهلنله ناصنونالعيد
عن اينمسه العداب والاستغفار طلب ذلك بالمقال والفعال فان الاستغفار بالمقال فقط

فعل:الكاذيتن .م الايلوم طن الا ية,افضلئة الملإئكة عن البعنزا احيث .اشتغلوا .بالاستغفاد
للتؤامنين من عبرا أن بتقدم الاستغفار لانفسهم لاستغنائهم وذلك لان هذا بالنسبة الى |
عوام المؤمنين واما خواصهم وحم الرسل فهم افضل هنهم على الاطلاق واعا يصلونعاهم

اتلالستسمانا لو تعظيا لساتمع وام قماال انوا لليث رحمه الله فىالابةسان فضلالمؤمنين
لكين المازككاة مشتغلون بالدعاء لهم وف التأونلات التحمية يشير الى أن الملائكة كمامروا
بالتسبيح و التحميد و التمحيد لله تعالى فكذلك امروا بالاستغفار و الدعاء لمذنىالمؤْ نين

لا'ن الاستغفار للمذنب بوجتهدون فالدعاء لهم فيدعون لهم بالنجاة ثمبرفع الدرجات كم !
قال جوربنا كه على ارادة القول اى شَولون رسا على انه سان الاستغفارهم او حال اى |
قائلين 8وس#ءعت كلثى” رحمة وعلما يه نصب عاللىعبير و الاصل وسعت رحمتك وعلمك ْ
لذائك لا متناع المكان فى حقه فازيل عن اصله للاغراق فىوصفه بالرحمة و العاكاناءذا» ١

ودي الرحمة وان كان العم اثمل واقدم تعلقا املنرحمة ظ
رحمة وعم (اتعان ديه ش
ولما به ٠ لساولفةير |
هونا المقصودة بالذات ههنا وفى عايلنمعانى ملا أت كشلى” لعمة ع

دخل فىصموم الانبةالشيطان ونحوه لان مكلوود فله رحمة دنيوية ألبتة واقلهاالوجود |
لك هفواغفر للذين |
و للشيطان انظار الى .ابولمدين نيلكرض من الرحمة الدنيوية الى غذير
نانوا وانبعوا سبيلك #ه الفاء لترنيب الدعاء على ما قبلها من سعة الرحمة والعم قابعدالفاء |
فكي

لسسينت

5

2 »# ٠65١

ححح

التاكنةا وحزاكطاى
اط مق البشؤوزرؤز لعاموشع وان
االل
له خ
علق
رش

ودف اين

من جوهرة

زا ل أ
هلاف ألف رأس وستائةألف رأس كل رأس أل فأ لفتوسّائة ألف لسان

يشبح بالفالف لفةويخد قال بكللغةملنفاتالعرش خلقافىملكوتهيسبحهوبقدسه

بتلك اللغةوالعرش يكسى كل نوم سبعين ألف لون مننور لايستطيع ان ينظراليه
خلق خمانقالله والاشا كلها ف اىلغرش كلقة ملقاةفىفلاة واحتحب اللهبين العرش وحامله

ا سبعين عايا
من نار وسبعين حابا .من ماء
وسبعين عابا منثلج كان

عابا هن در

ايض

| وسبعين حابا زمينر
ظملنمة ولابنظر احجددهم االخىضارلعروشسخباعفيةن اانبزايصءيقمان+قواشتوللفاقحميرر وسبعين مُنَ نور وسبعين
دل ماذكراملنروايات
عالنىجملهم اياه.اى العرش ممول على حَميقته ولس عحاز ع
حن
فظهم
ذهب اليه بعض المفسربن ولعمرى كونه
نههعسعةدا كته وعظم له عق
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وتدبيرهم كم
ان

الملائكة

اوعلى ظهورهم اوعلى كواهلهم ادل علىكال عظمةاللهة وجلال شأنه فالملاتكة الاربعة

اليوم والعاية نوم القيامة كالاسطوانات له فكما أناأقصر مول عاللىاسطوانات فكذا
| العرش :ول على الملائكة فلاينا فىذلك مادح ءن اقنومه وكونه حيث محيط الاجسام
لانه مخوزان يكون معلا فىالمقيقة وان الملائكة تحمله بالكاية ف ومن -وله  4فىبحل
| الرفع بالعطف على قولهالذين وحول الشى”جانيه اعلمذىكنه أنحول اللهومحل الموصول
الرفع عاا
لوالايوا

لك

ةر

ين

حكن00

نزهونه

تعالى

كرام

بابق ثّ رنههالملل ماتسين حمده على ياه  21لاتاهى وى و ح
ت الرحمن شولون-حان

| ذىالعزة والمبروت سبحان ذى الملك والمكوت مبحان الملك الى الذى لاعوت .سبوح
قدوس

رب

باك

د

وجعل التسيح اصلا واد

الا لان الجمتطى خالهه

| دون التسبيح لا'نه امما تاج اليه  10على مننصفه ها لابيليق به قلحو لالعرش
الكلوزطاان دعن اوه اتاردون

ا

فدوضعوا

1ه

*للينمكبرينوم نورام سبعون لف صف قاما أ

اندهم عالى عوانشهم رافعين اصواءم

بالماءل

كنأوفاحوة! |:عاهم عالى شماثلهم ماهميج ا

وما وراءهم من ما

م

كن

قن

ودام 3

اج وهو لسباح عالا سبح

4

بعالا 2

حد هم الاالله ما بين حتناجى احدهم هابر  3ثلا عائة عا »م

در معالم از شبر أن حؤاقت قل ا

حل عرش" هثات اند حهار مكو سد سيدانك .

اللهم موحمدك لك اعد عل حلمك انها علمنلك أو جهان ديكومكوضد للشجاك اللهم
وحمدك لك
اد
ذم ان كلات

عالى عفوك بعد قدريك و ا الشان
0

وفى بعص

القابان  511رون

 102وس بر ظراهَت انوالقاسم

ا

 5م البهى باذنون ىَّ

ذنون

ىّ ادم وفى دم

 0حا مشاهير عاما و مشاع دهن لوو

شيخ ان السعيد اخير را كفت ابن كلات ازمايادكرو بروسته كر

ابنكلات  2قم و سوسته كفم اران منتفع شدم
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ا
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مجمعهم وى الهم اهاب النار وقيلهو فبحىل الرفع على أنه بهدنلكلة ريك بدل الكل|
والمعنى مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة المهلكة كونهم مناسحاب الذار اى م
وجب اهلا كهم افلىدنيا بعذاب الا-تئصال كذلك وجب تعذسهم بعذابالنار فىالا خرة
فالتشيه واقع -التهم والجامع لطرفين ايجاب العذاب ومحل الكاف على التقديربنالتصب
' على انه نمت لمصدر محذوف فالا ياشةارة الى ان الاصرار مؤدى الى الاخذ والانتقام
|ىالدنيا والا“خرة فعلى العاقل ابنرجع الىالله ويتوب وبتعظ بغيره قبل ابنتعظ الغيرءه.
ف
جور كثته ختى درافتد به

داه إزونيك محتان كيريد ببند

توبيش ازعقوبت درعفو كوب ٠ سكوهدىندارد فغانزيرجوب

عصمنااللة وايلم من اسباب سخطه  8الذين يحملون العرش  6العرش هوالجسم الحبط
مجميع الاجسام سمى .ه لارتفاعه اوللتشبيه بسرير الملك فىيمكنه عليه عندالحكم لوكا
احكام قضائهوقدره منه ولاصورة ولاجسم أعةوهوالفلك التاسعخلقهاللهمن جوهرة حضراء

وبينالقائمتين منقوا ثمهخفقان الطير المسرع تمانين الف عام والمراد أنحملة العرشافضل
كا ازخادم اشرف الكائنات مطلقا وهو جبرائيل الخادم للننى عليه السلام اشرف وفى
الحديث ازالله امي جنع الملائكة ان يغدوا وبروحوا بالسلام على حملة العرش نفضيلا

 ١لهم على سائرهم وهم اربعة املنملائكة يسترزق احدهم لبنى ادم وهو فصىورة رجل
والثانى للطيور وهو فىصورة نسر والثالث لام وهو فىصورة لور والرابع للسباع وهو

فىصورة أسد وسهم وبينالمرش سبعون ابا من نور واذا كان ابلوقميامة يكون حلته
مانية دل عايه قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم بومئذ عانية وفىبعض الرواياتكلهم
فىدورة الاوعال والعرش على قروم اوعلى ظهورهم لما اخرجه الترمذى واب داود

فيحديث طويل آخره ثمفوق السابعة محربين اعلاه واسفله كما بين سماء الى سماء وفوق |
ذلك بماية اوعال بعن اظلافهن وركهن مابين سماءاللىسماءم فوق ظهورهن العرش بيناسفله
واعلاه مثل مابين مماء الى سهاء وفى الحديث اذن لى:نى ان احدث عن ملك من حملة |
عرشه مابين شحمة اذنه الى ماتقه مسيرة سبعمائة عام وروى ان حملة العرش ارجاهم ١
فىالاض السفلى ورؤسهم قدخرقت العرش وهم <شوع لاررفعونطرفهم وهم اشد خوفا /
مانهل السماء السابعة وكل اهل سماء اشد خوفا مناهل السناء التى دوتمها قال ابن عباس |

رضىالله عنما لما خلقالل تعالى حملةالعرش قال لهماحملوا عرثى فبلطمبقوا فخلق كل |
ملك مناعوانهم مثل جنود منفىالموات والارض مانلملائكة والخلق فيمطقوا |
قحال رمثل ماخلى عند التضى والبرى فييطيقوا فقال جلجلاله قولوا لاحول ولاقوة |
الا بالله فلما قالوا استقاوا العرش فنفذت اقدامهم فىالارض السابعة على مئنالثرى فقال

وكلمكن
ابن عباس رضوالله عنهها قال رسولالله صلىاللهعليه وسل لانتفكروا ففعظمة رب
تفكروا فىخلقه فان خلمًا منالملائكة شَال له اسرافيل زاوية منزوايا العرش علىكاهله ا
وقدماه فىالارض السفلى فانه ليتضاءل ٠نعظمة الله حتى يصير كالوصع وهو بالصاد المهملة

و

سورةالمؤمن

تاه تك

ا .قفرصىق ومهلق أعنتر دنجم مالكوةون عا قريت لدت ٠ كفرهم اخذ من قبلهم من الاثم

كا قال كذبتال قال فىعين المعاتى فيلغاررك الها المغرور والمراد غيره صلىالله تعالى
عليه وسلم خطاب للمقلدين مناللممين انتهى وفالا .ة اشارة الى أن اهل الحرمان هن
الات اولاءاللة وذوقمشارمم و٠قاماتهم يصروزعلى انكارهم تخصض الله عباده بالآبات
ويعترضون عامم شلوهم فبحادلون فى جحد الكرامات وسيفتد حون كثيرا ولكهم
لاعيزون بين رجحاهم ونه اهم فلا يغررك شَلبهم فىااملاد لتحصئلم العلوم فان محصيلل

العلوم اكذاان مبنيا علىالهوى والميل االلىدنيا فلا يكون له نور متدى نه الى ماخصص

به عباده المخلصين ق(ال المولى الجامى )
اعى
جاره مد
هند
ظك
ار ر عموفضل نشداخته اقنوال ودوج

.:ازودى

|  9كذبت قبلهم  4ي
ع اقل اهز شن  #قوم توح والاحز أن امن لعدهم  6اى الذين

بدا على الرسل وعادوهم وحارنوهم بعد قوم نوح مثل عاد تومود واضراهم وبدأ سوم
و اذكان اول رسول فالارض لان ادم اعالا كل

الماش وده ف وهمت 6

قصدت

نفعل هخنير أوشر ف كلامة4
عل ثى” قبل إبش
عندالدعاء والهم اقلدقلب عفلى
منتلك الامم المعانية هو برسولهم  3قال فىالاسئلة المقحمة لمشل برسولها الانهاراد
بالامة ههنا الرحال دون النساء ويذلك فسروه وقال فععين المعابى برسولهم تغليب لارحال
ابأخذوه يهمنالاخذ ععنى الاسر والاخيل الاسير اى لبأبدنااوة ومحب_-وه لعذنوه

اوقتلوه وبالفارسية تاكيريد اورا وهس' زاركه خواهند وى رسائند  .وفه اش-ارة الى

لمكن عصر لكوك ايهاباابغيدولالجالا سالاةا اجرعاك اكلتحتي اغلارتصارر لل الارت ا
كامنوا فىعهد كل ى ورسول و
فجادلوا  6وخصومت كرديد بابيغمبران خود
بالناطل +الذى لااصل وحلا
قيقة له احلا قل فىفتح الزحمن «الناطكرع نكاأنددائت

المعنى هنكل وجه مع وجود لمان اها لاتعدام الاهلية !ولاتعدام الحلية كبيع اغثروبيع
الدى ولالدحضواه لمق  #الىيزيلوا بذلك الناطل:الهقالذى دراي يا
3 1ف فواخذتم 'ىايه لءهمهم بالاخذ

كي كانعقاب 6ه اىعقابىالذى

عاقبهم به فان اثار دمارهم م ترونها  5عرون على ديارهم عبرة لاناظرين ولا خذن
هؤلاء ارضًا لانحادهم فىالطر شّةواشترا > 3فىالجرعة كما عنه قوله

وكذلك حقت

| كلةررك  4اغريكا فيجت اوفيتى جك تعالى وقضاؤه بالتعذيب على اولئك الاثم اللكضة
المتحزبة آلى .رعلهم الحادلة بالياطل لادحاض الحق له وجب

انيضا  0علىالذين كفروا 

أىا,كفوى! ربك ومحزءوا عليك وهموا ابلنمالوا فالمصولعبارة عنكفار قومه عليه

السلام وعم قريش لاعنالاتم المهلكة  8انهم اكاب الثار  6فحيىزالنصب محذف لام

التعايل وابصال

الفعل اى اهم

مدو

ا اك

العقوبات واففلعها

التى م

عدان النار

وملازموها ابدا لكونهم كفارا معاندين متحز بين علىالرسول عليه السلام كدب من
قاهم عنالام المهلكة فهم كت

لصت

ونون 1عقو بأت١ غد

ا

استدمانا

واحق .استيحابا ا

00

الجزءالرايم والعشرون
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دردين مردى عاقل بارسا و متعند رفق ان دوست يشام تودوكنى از زديك وى اناه

بود جمر رضىالله عنه حال ان دوست ازوى بر سيد كفت جه ميكندان برادرما وحال وى
داق لمكت ] ا|لوا راكر ل|كوم كان ادرو ونوك هاقتالن :ناوؤاء ولق "امللله
و سرنهاده درخمر و زمرو انواع فساد تمر كفت جون بازكردى مرا خبركن نابوى
لان
زآمة ويسم كارن انافة لوعت يسم اللهالرحمن الرحم هنعبدالله عِنكك الى فلان افبن

سلام عليك الى احمد اليك الله الذى لا اله الا هو غافر الذنب وقابلالتوب شديدالعقاب
ذالطول لاله الا هو اليه المصير جون أن نامه وى رسيد صدقالله و نضح عكملرام

خدارا ستست و نصيحت تمر نكو بسيار بكروست و نويه كردو حال وى نيكوشد بعد
ازان عنر ميكفت هكذا افعلوا باخيكم اذا زاغ سددوه وتلكاونوا عليه عونا للشيطان
وفيه اشارة الى اله لا محر الا بذنب واحد بل نصح  8ماتجادل فى اياتالله يه الجدال |

المفاوضة على سبل المنازعة والمغالبة وهعنى المفاوضة بالفارسية كارى راندن يكانى ٠ و اصله

هن جدات الحبل احكمت فتله فكاآن المتجادلين فتل كولاحد الآ خر عن رأبه قال
انلوعاليةتزالت" يىكخاارت" ابن #ققارةاجد المدثرمن ٠ اإبلى از حجلة"امسنتهزالان اموت الات
خصومت باطل دراتكار توكذيب قرآن والمعنى ما مخاصم فى ايات الله بالطعن فها بان
عون انابي درا (وعطم ناوالا لواالاؤلق) وو ذلك وباتلشاناالعدناك

رالإكلة الاسم سهرو زتااعاوا ايودليد قلأت شين رحدو ارسق لدعا

انلو امنادق

والريجددال بالباطل 8ه الا الذين كفروا  #لبهاو اما الذين آمنوا
المطلق عل المقيد ا
فلا مخطر سالهم شائية شبة هنها فضلا عن الطعن فبا و اما الجدال فها لحل مشكلاتما
و استباط حقائقها و ابطال شيه اهل الزيغ و الضلال فن اعظم الطاءات كهاد
فى سبل الله و لذلك قال علده السلام ان جدالا فى القرءان كفر شتكير جدالا الدال

مءةومعنات هذا
مجمو
علىالتنويع للفرق بينجدال وجدالوتماحرره خضرةث,ى وسندى فى
الفقر:ق ذيل هذاه الا نةقولهافكفار الشبريعة مجادلون فاىيآت القرء آن الرشمى فكون
فه!نة كما الأغراماياانهمكفار الحقائق و كفار
لرار
الاإ
جدالهم ونيا بلتكوليقع زلا

| الحقيقة ممادلون فآىيات القرءان الحقيق فيكونجدالهم حقيقيا لكونه فالا ياتالحقبقية
فكهفمار الحقائق فقط.لا كفار الرسوم فعليك ياولدى الحتى شمى الذبيح بترك الكفر
والحدال مظلتا حتى :كون عندالله وعندالناسمومنا حقًا ومسلما صدقا هذا سدللالصواب
' والرشاد واليه الدعوة والارشاد وعلينا وعليكم القبول والاسترشاد وهو الفرض الواجب

:على جايلنععبادة انتمى علفلا يغررك اتقلهم االبلاد  6القامجواب شنط تحذوفوالغرة
| غفلة فىاليقظة والتقاب بالفارسية كرديدنقال فالمفردات التقلى التصرف وااملاد شهرها *
قال الراغب اليلد المكانالدود المتأثر باجماع قطانه واقامتهم فيه وجمعه بلاد وبلدانوالمعنى
فاذا علمت انهم محكوم عام بالكفر فلايفررك امهالهم واقبالهم فدنياهم وتقلهم فىبلاد
الشاه والعن للتحارات المريحة وهى رحلة الشتاء والصرمف ٠ يعنى بدل مارك ايشارا

© © ٠٠١
ممم

سعد

جومم ع وفى عنّائس

حلت

سورة المؤمن

ابقل غافر الذنب يستر ذتوب المؤمين محدث

رفع عن انصارهم جىق شسوها و هل عذرهم حين افتقروا اليه منعت الاعتدار تان كانه

شديد العقاب لمنلابرجع الاالما ب بان عذيه ,يذل الأجاب ذىالطول لاهل الفناءيكشف
الخال وفىالوسبط

|

تقلا ع نان ع.ءاس رضىاللهعهماغافرالذذدف

واهل طاعته وقابلالتوب

ان سول لاالهالا اللهوهماولياؤه

من الشرك شديدالعقاب منلابوحده ذىالطو ل ذى الغنىعمالا بوحده

ولاشوللاالهالاالله (وفىكشف الاسرار) قت خداوندست شدهرابا يت وعندترساند اده

دران شكيتهروكوفته كود نوو واكذازئ در سدق غابدزارى وخوارىبرخودهد انه
رابلعزه بغت رافت ورحمت با بت وعد بدارك دل وى كند و بفضل ورحمت خود
ا اورا بشارت دهد

د

كنال كويف 0

درسماع شديد العقاب لسدوزد و تكدازد و يزبان 1

برزات دوديده وير اتش جكرم ٠ رباد دو دستم و بر از خاك سرم
باز درسماع اذلىطول منازد و (دلجبترزوزة زان اإفسجايا كوريد بجا
9

اوغاشة 3

ري

حون

بدل غاشة حكم قضاى توكثم

ىتلوكان
ابو بكرالشبلى قدس سسرء يكزوز جون مارزان دست اندازان حمى رفت وكف
سن و ينك محار من نار 1

درن راء سلكنارهزاراذرياى اقشست همه بديده

ض
ر تون
كذاره كم وباك ندارم ديكر روز اورا ديدندكهى امدطقلرزو" افتكزد

درمانده نرم ميكفت المستغاث هنك بفركياد اتزوحزكمتهار انزقوهنره باتوامص ارام
نه بى توكارم نظام به روى انك بازام ه زهرةً 0

51زم ه

وكناورا ىه نه بم جاهى  +و ريكريزم جمى نه دائم رام
كفتد اى شلى .ان دى جنهود اض .وزجسستاكقت:اارئ .دك طاوس رانه بيندلاف
| هال ويك لحن حغد احدخدست

دون ق راجرسسن عفن_ناقد

وطاوس طاوس  0لااله الا هو  7هباج حداى امات

واء فيحب الاقيال ١

على طاعته ففاىوااوماره ه ونو«وواهه

| مواليهيي تعالى فحسب لا الى عيره لا استقلالا ولا اشترا كاج المصير 6ه اىرجوع الخلق |

|فىالاآخرة فيحازى كلااهلنطبع و العاضى وفالتأويلات التحمية غافرالذنب لاولياته بان
| توب علهم و قابل التوب بان بوفقهم للاخلاص فالاوبة لهم مظاهمدذات لطفه شديد

| العقان لمن لايؤمن ولا سوب لاعم مظاهى صفات قهره ذى الطول لعموم خلقه بالاحاد

 7-0العدم و اعطاء الحباة والرزق و ايضا غافر الذنب لظالمهم و قابل التوب لمقتصدهم

| شدااعقاب اشركهم ذاىلطول لساقهم وكاكان امن دكنزةمه!ان:سلاقت رنحتة عضيته

س
ر20
1
ي

عَليكَ ههنا ااعى صفات لطفه على اسم صفة قهره بل من عواطف احسانه و نادم
طوله و اتعامه حعل

اسم دفة قهره بن ثالاثة اسماء ٠ن صفات

لطفه فصار 45

البحرين

فبتلاثى البرزخ باحطكاك البحرن ويصير الكل حراواحداوهو لحارالهالاهوال» المصير
ؤاذا كان الهبالمصيرفقد الإاصالنات#امزاق للد رسن اشنا يملقداشتباوى

برادركفته

( دردن)

الجزء الرابع والعشرون
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لايكون نوبة بالاجماع مالم بقل معه نبت و اسأت والعاود اليه ابدا فاغفرلى ياربوتوسيط

الواو بايلنغافر ا
ولقابل لافادة المع بين ال
وذنوب و قبولالتوبة فمىوضوف واحد
بالنسية الى طائفة هى طائفة المذئيين التأنيين فالمغفرة دو الذانوب بالتوبة والقبول مجمل
تالكتوبة طاعة مقبولة بثاب علها فقبول التوبة كناية عن انه تعالى يكتب :ملك التوية
للتائب طاءة هالنطاعات والا لما قيلها لاأ.ه لشال الا ماكان طاعة او لتغاار الوصفين اذ

ربما بوهم الانحاد بان يذكر الثانى لجرد الايضاح والتفسير او لتنبراموقمالفعلينومتعلقهها
لان الغذر هو السترمع بناَلاءذنب وذلك انل بتب هن احاب الكبائر فانالتائبءنالذنب
كيه لاذنب له والقبول بالنسية الى التائبين عنها وفى الاسئلة المقحمة قدم المغفرة عالاتىوبة |

ردا على المعتزلة لعل انه تعالى رما ينفر من غير 'نوبة (
كوفدىف الادرار ) نوبه مؤخر |

امد وغفران مقدم بر مقتضاى فضل وكرم |كر ء نكفتى نويه بذيرم بس كناه آمرزم

خلق بنداش تنديكه نا از بنده انوبه لبود از الله خفرت يايد تخت نيازم وانكة انوءه

ار نوه «قدم غفر ن «ودىنويه عاتغفران |
بذيرم نا عاليان دائند جنانكه بتوبه اصزم ك

بودى و عفران مارا عات بيست و فعل ما محيله نيسنت نخست نيازم و بزلال افضال

ندهراياك كرداتم نا نجقودم بربساطماهد برياىنهددون كرها١.ديصفت باابكدهانست 5

عاق لكر بك تب 2ا7تاب ع
ةليع:ولابوا أؤزاء ران لقان :كانهو

ك زك فاه إن ا كاتيه

نرانست بدليل آن واو عطلفت
كرد ماد ازغفران ذنب درين موضع عفران ذنب عي

درميان اورد و معطوف ديكر باشد و معطوف عليه ديكر ليكن ه'دورا حكم يكسان

باشد جناتكه كوبى جاءنى زيد مورو زيد ديكرست وعمرو ديكر لكن ه دورا حكم

اكلدة امدق ١ك حكم مخالف «ودى عطف خطا بودى نكن د
هويكى بودى
هردوغاط
نودى مه شدي رالعقاب  1-5 3فاعل كاقبله للد الفقاك>كان دين ععنى مؤّذن

فصح جعله لعتا للمعرفة ثحبيراديه الدوام اولشبوت وليس بصفةمشبهة حتى تكونالاضافة
لفظة بان .يكون هن اضافة الصفة الى فاعلها ولكّن سل فالمرادالث ديد عقاءه باللام فحذفت

للازدواج هم غافرالذنب وقابل التوب فالىخلو عن الالف واللام ق(ال فىكشف الاسرار)
اول صفت خود كرد وكفت غافر الذنب وقابل التوب و صفت اوحل تصرف يست

بذيريدة تغييرو البديل يست بس جون حديث عقوبت كرد شديد العقاب كفت شديد
صفت عقوبت اد عوقوبت محل تصرف هت و بذيرنده لديل ولغير تهسكفتسخت
نا لغيز
حّف
تتصر
كان:
عقوابتهة|التكن الككنب خؤاهم لنت كم ”وراينكرادانم ك ءاذار
فىالطول 6ه الطول بالفتح الفضل َال لفلان على فلان طول اى زيادة
وسديل بذبرد ذ
وفضل واصل هذه الكلمةمن الطولالذىهو خلافالقصرلا*نهاذا كانطويلاففهكال وزيادة

| كاانهاذاكان قصير اففيهقصور و نقّصان وسمى-الغنى ايضا طولا “لزاه ينال به هن المرادات
مالا.ننال عندالفقر كاأنه بالطول ينال مالابنال بالقضر كذافتفىسير الامام فى سورةالنساء
والم
ظراد ههناالفضل بترك العقاب المستحق و ايراد صفة وا<دة فى جاالغضب بين صفات
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كان ماابدجاىديكر كفت اصطفينا منعبادنادرحت ابنخطابهم زاهد وهم دابداست

هم ظالم وهم مظلوم ر(وى ) هوسى عاليلهسلام قال يارب عل |كرمت احد امثل
ما١كرمتتى اسمعتنى .كلامك فقالتعالى.اعنبلاىدا اخرجهم :افلىآزخمارن:وا كرمهم

بشير رهضان وانا١ كون :اقرت ,الهم منك فاكنلىتك ببيق .وببنك سبعون الف حابفاذا
صامت امة #د وابيضت شفاههم واصفرت الوانهم ارفع تلاك الححب وقت افطارهم

روزىكه سرازيرده برون خواهى كرد ٠ دانم كهزمانه رازيون خواهى كرد

كرزيب وحمالازين فزون خوا كرد ٠ يارب جكر هاستكه خون واه كرد
يادو ى طون لمن غطنى كيده وجاع بطنه فيرمضان فالى لااجازيهم دون لقانى وخلوف
هم دراطت

من دع المسك وهمنصام وما استوجب مالا عين رات ولااذن سمعت

ولاخطر على قلب بشر قال هوسى ١كرمنى بشهر رءضان قال تعالى هذالامة عمد عليه
السلام فانظر لكارامه تعالى وحماته لهذه الامة المرحومة فانها بين .الاثم هذه الكرامة
موسومه بكلها منها محروهة  9تنزيل الكنتاب د خبربعدخبر على أنه مصدر اطلق
على المفعول اى المزل مبالغة ف املنله 6ه كلة للتنزيل والاظهران تنزيل« .بتداً ومنالله

خبره فمكون المصدر على معناه وقوله منالله اى لاك سَوله الكفار مناه اخلتقه محمد
ابلعزيز العلم د لعل مخصيص الوصفين لما فالىقرءان منالاتجاز وانواع العر الدالين
على القدرة الكاملة والعل البالغ وفىفتح الرحمن العزيز الذى لامثل لالهعللم بكلالمعلومات

و(قالالكاشنى ) العزيز خداى تعالى غالبكه قادراست بتهتزيل أن العلم دانا هرجه

فرستاد هركس درهى وقت بإغافر الذنب “#ه صفة اخرى لاحلالة والاضافة
حقيقية لا نهلبمرد به زمان مخصوص لان صفاتالله ازلة منزهة عن التجدد والتقيد

بزمان دون زمان وان كان تعلقها حادنا محسب حدوث المتعلقات كالذنب فى هذا المقام
ولذنيالاثم
واسم الفاعل مجوز ان براد به الاستمرار مخلاف الصفة المشمهة والغافر الساتر ا

| يتعمل فىكل فعل يضر فى عقباء اعتبارا بذنب الشى"اى آخره ولمبهل غافرالذنوب بالمع
|ارادة للجنس ك فى دلت والمعنى ساتر جاملعذنوب صخائرها وكائرها سوبة و بدونها
| ولالفضح صاحما نوم القيامة كابفقتضيه مقام المدح العظم #وقابل التوب #القبوليذيرفئن
يل
شتى
| والقابل الذى ستقبل الدلو.هنالبثر فاخذها والقابلة ال

الولد عند الولادة

وقات عذره و'نوبة و غيرذلك والتوب مصدركلتوبة وهوترك الذنبعلى احدالوجوهوهو

| ابلغ وجوهالاعتذارفانالاعتذارعلى ثلاثة اوجهاما انول المعتذرلمافعل اوشول فعلتلاجل

اعلت و اسأت وقد اقلعت ولا رابع لذلك وهذ الثالث هوالتوبة والتوبة فىالشرع
كذا ف
هو ترك الذنب لقبحه والندم على مافرط هنه والعزيمة على تارلملعاودة تودارك ماماكزه

| ان يتدارك من الاعتال ,بالاغادة .فى اتجتمعت هذَه الاربعة فقدكلت شُتطرا]لتووية فالنوية
|هىالرجوع عماكان مذهموما افلشرع الى ماهو مود فى الدين والاستغفار عبارة طعلنب
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حم نزلت منزلة الحاضر المشار اليهلكونا عشلمىرف الذكروالحضور وقال صلىالله عليه
وس حم اسم امسنماء الله.تعالى وكل اسم امسنماء اللهتعالى مفتاح همفناتيح خزا ثنه
تعالى شانشتقل ياسماملناسماء الالهية حصل بينه وبين هذا الاسم اى بين سره وروحه

مناسة بقدر الاشتغال ومتى قويت تلك المناسبة بحسب قوة الاشتغال محصل ببنه وبين

مدلوله الحقيق مناسبة اخرى طينئذ تحلى له الحق سبحانه هن ميثية ذلك الاسم وفيض
عليه ماشاء هدر استعداده وكل اسماله تعالى اعظم عند الحقبقة وقال اءن عباس رضوالله |

عنهما الروحم ون حروف الرحمن مقطعة فىسور وف التأويلات النحمية يشير الى القسم
وذلك ان ا

بسر يله وبين حيده محمد عليهالسلام لايسعه فنه هلك مقرب ولاى عمصرسل

ونسط اسماللهوهو رحمن وحرفان منوسط اسمنبيه وحييبه مد
الحاء والمم ها حرفان م

عليهالسلام فكما أالنكرفين سر اسميهما فهمايشيران االلىقسم بسركان بينهما تاتنزيل |
افكتاتا ا وقال سهل بن عبدالله التسترى رحمهالله فىحم الى الملك وزاد بعضهم بان ا

قال حم فوانح ابماله الحلم اميد الى الى المنان الحكم الملك المان الجيد 

وقال |

الكاشق يه دا اشازرت حم ليخن ومنعم ورد (اوكد :نشودوهم 2

الك

ااق تاك “أن راه نيايد » وقال البقلى الحاء حياة الازل والمم
لاكر سر
اوككةركزفةؤواا فن
مل اه  5خصهالله تعالى شريه سقّاه من عين حيانه 13

حيا حيانه لايعترنه

الفناء بعد ذلك وطق هنحاء الحياة بعبارة الحكمة ومن هم الحبة من اشارات العلوم
المجهولة ميالعارفها الاالواردؤن على مناهل القدم والبقاء وفىشرح حزبالبحر حم اشارة

الى اعلماية ولذلك قال عليه السلام .نوم احد ليكن شعارم حم لاسنصروناى حمايةالله
لانتضرون :ائ"الاعداء .لا”نالله تعالى مولىالذين آمنو ولا" موك للكافرتن قتحصل العتاية "|
بالاية وااية حمضنيرة الافعال وال حم الامس يضم اللاء وتشديد المم اى قضى وقدر
وم ماهو كائن اوحم امساللهاى قرب اووم القيامة قال قدحم ات قمر قوم * قوم بهم

عفلة ونوم ٠ قالاق ككقرق الاكزاز امكافازدست محرت وهم اشارتست عنت

كو

طناهعت خود
| ناحىاى اححبت مندوست كثتهنه ابه هثر ود اى عم منت من نا يابفته
ا الل تاوالت بك 1ق 2ف انطاففهجاى] الولخترا واحاررةفس وتوامدرا اةناأتعة .ان
ظتراتوده وتوما بوده صدهزاركس بردركاءماايساده مارا خواستندودعاها كردئد بايشان
ا
١ااتفات كوارف وفو باع درك فراعت متكسة اعطبتكم قل اتنسألوق
و ان
اف وام
واجبتكم قل ان لاعوق وغفرت لكم م
كدف
ْ ونا خايل ك
مفنت ركنن لفان ظللاق اكات

وكلم ات

زان كك افعا لوا ايشان شرح دادم كهالكرانا فك نان

اجعلنى منامة

"كقتم همه

دامنازشها درجيدندى ليكن ازان نودكه افضال والعام خود ياثما ايشائرا شرح ْ 7
بمشناذشع وهكرا © كزيدم يكان كان ركزيدم <نان اصطق ادمو نوحا ر آل ابراهم |

وال رانجون لوبت ما سم لىالعموم والشمول كفتمككم :خيرامةهمه .دكز3
0
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ولا كانت الكصة صوؤة! الذاكر! الابجديةة١:من «إتظوافها.ودوارانها لف
االقري:بيى الملؤاقل
وبين الصلاة ان الطواف اطلاق ظاهه! وباوطنا والصلاة قند ظاهى! واطلاق باطنا واتما

انها قبدا فوالظاه ل“لاايد فم! املتنقبيديجهة منجهاتالكمبة لإوقضى ينيم 4#
بقكو
اى بايلنخلق هباللحق 64بالعدل بادخالبعضهم النار وبعضهم الخنة اوبين الملائكة باقامتهم
| مفنىازلهم على حسب تفاضلهم وافىكام المرجان الملائئكة وان كانوا معصومين حميعا

| فبتهم تفاضل افلثواب حسب تفاضل اعمالهم وكا أن راسللبشر فضلونعلى افراد الامة |
فالمراتب كذلك رسل الملائكة على سائرهم  وقلى المد للهربالعالمين  #اى على

ماقضى يتنا بالحق وانزل كلامنا منزلته التى هى حقه والقائلون اهلممؤمنون تمن قضى ينهم

او الملائكة وطى ذكرهم لتعينهم وتعظيمهم وفالتأوبلات النجمية وقضى ينهم بالحق يعنى |
بينالملائكة وبينالانبياء والاولياء مما اعطى كل فرقة هنهم املنمراتب والمنازل هااعطى

وقبل يعنى وقال كل فريق منهم المدلله ارلعبالمين على ماانع علينا بهو(قال الكاشقى )
«مجنانكة دراءتداى خلق اممان زمين شتايش خودفرمودكه المدلله االذلى خسلمقوات
والارض بوقت استقرار اهل آممان وزمين درمنازل خويش همانستايش كرد نادانتدكه
درفانحه وخاعه مستحق حمدوثنا اوست يعنى شتى ان محمد فىاول كل اعمس وخاعته ٠

درخور ستايش ليود غير توكس 0٠ جاكه ثنايست ترازييد وبس
فاذاكانكل دى" يسبح محمده فالانسان اولى ذلك لا*نه افضل قال عض العارفين ٠
0

متايانى شكر كونا عطايابى

٠

رضاده تارضايابى وراجونا ورايانى

وقال عليه السلام اذا انعاللهعلى عبده نعمة فيقول السد المداله قَبقولالله انظروا الى
طدةعكاام
“عتا
عبدى اعطته ماقدرله فاعطالى مالا قيمة له معناه أن الانعام احدالاشياء الم
المائعوارو اءالعطشان وكسوة العارى وقولهامدللهمعناءأن كلحمداًتىيهاحدفهولله فيدخل فه

محامد ملائكة العرش والكرسى واطباق السماء والانبياء والاولياء والعلماء وماسيذكرونه

الى وقت قوله واخر دعواهم ان المدلله رب العالمين وهى ياسرها متناهية وما لانهايه له
ما سأتونها ابد الا بادولذلك قال اعطته نعمة واحدة لاقدر لها فاعطانى منالشكر .مالا
حدله قالكمب الاحبار عوالم الل تهعالى لاتحصى لقوله تعالى ومايعلمجنود ريك الا هو
فهو تعالى مربى الكل عا يناسب لاله ظاهى! وباطنا نسألالله سيحانه أنْ بوفقنا لجده

عل سه الظاهية والاطة أولا وا[
بعت سورة الزعص بعونزالله الخالق القوى والقدر فىنوم السبت السابع والعشيرين
منشعبانار شور سنة ١١١

التضبير...سورة,المؤمن مكية|ابيا ميتي واامسلا
:

لل سواهه.الرحن الرحم

| وحم 6ف اسمالسورةوحلهالرفععلىأ خب يتنا711002

اللخ وكانفتاء

( يم)

لوت

|
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الا'باذن صاحبه واللواب ان هذا و امثاله مبالغات يعبر مها عن احوال السعة والرفاهية ثم |
فين ا فى
لوا
كان
مىك
قلادقميخلقالله فقىلوب اهللمنة خاطرا مخالف احكامهم الت
دارالدنيا انتمى وفى كردق هذه اشارة الىالسعة والزيادة على ا

ااا 23:

فى غير منزله وفى فتحالر«ن روى أن امة مد تدخل اولاالنة فتتزل حيث تشاء هنها ثم

بدخل سائر الام ف+نم اجرالعاملين  6المنة يعنى بس نيكوست نواب فرمان برندكان ٠
قال باعلضكبار مامن فريضة ولا نافلة ولافعل خير ولا ترك محرم ولا مكروه الاوله
ن
مو
الها
م دخ
جنة مخصوصة و لعم خاص بناله هن

تاملاوله جنة هع التفاخل فبها بين

احاءها والتفاضل على مراتب فنها بالسن ولكن فالطاعة والاسلام فيفضل :كبيرالن |

عل مكبلا لمانلعكذار ترمعش حتشاكوال وزاريلعنملنيزو متبك يلارماقفلاحنكل ف(رىكلقات :أ
وفى ناولممعة وفى ليلةالقدر وفى عششر ذى الحجة وفىعاشوراء اعظم من سائر الزمان
و هنها بالمكان فالصلاةفىالى.حد اكرام افضل»نها فىمسحد المدسنة وهى من الصلاة فىالسحد

الاقصى وهىهنها فسا رماساجد ومنها بالاحوال فانالصلاة بالماعة افضل هن صلاةاالشخص
وحده وهنا سفين الاعمال فان الصلاة افضل هن اماطة الاذى وامها فاىلعمل الواحد

فالمتصدق على رحمه صاحب صلة رحم صودقة وكذا من اهدا هدية لشريف من اهل
البيت افضل هنأن مهدى لغيره اواحسن اليه واملنناس -من مجمع فىالزمن الواخد اعمالا |
وصيره وبده في إشجى فزىمان صومه و صدقته بل فيزعايصلاج
الكترفيصرف سمعه ل
فى زمان  0ه فى زهان سه دن فعل

ورك فيؤجر فى الزمن الوا<دد دن وحوه 2

فصلل عه من لبس له ذلك نبال الله سبحانه ان جعلنا املنخامعين بين صالحات الاعمال
فاعال
والمسارعين إلى|حستات ال

كه

جو از جايكاء دويدن كرو 0٠ ابردى هم افتان وحيران برو
كران أباف ايان ثّافتندتن

ف

)!فا دست ونا ازنشستعن| ين

اد ناولمقيائة بعدان احياهم الله وفقال الكاشى  6يعنى وقتىكه
الوتمرىلائك  0م
درمقعد صدق ورمة قبت ناشى نملا كرا 003

حدقين  0دن حولالعرش #ه

اى حوله وهن مزيدة ولا ستاء الحنوف َال حفوا حوله حفوفا طافوا به واستداروا

ومنه الاية اى محيطين بأحفة العرش اى جوانيه وبالفارسة حلقه كرفته كرد عرش
وطذاق كندان واب إن سبحون محمد رهم » اخلة حك آسة اومفدة لديل

اى ينزهونه تعالى عمالايليق بدحالكونهم ملتبسيننحمده ذكارين لجهبلواصلهوا كرامه
تلذذابه يعنى شَولون سبحانالله وحمده» بهتسبيح نق ناسرامكتند ازذات الهى وبحمد
يات صفات سزا ميكنندوبراوفيه اشعارباناعل اللذاُذههو الاستغراقفىشؤون الحقوصفاته.
بول الفقير م أنالعرش يطوفه الملاتكة مسبحين حامدين كذلك الكعبة يطوفها المؤمنون
ذا كرين كشراين .وسر الدوران أن الم الوحدة لاقبد فيه ولاجهات كتلب العارف

سورةالزص

27 2 ١:5هه

الصادق رضىالله عنه هو حمدالعارفينالذين استقروافىدارالقرار معلل وقوله المديلهالذى
اذهب عناازن حمدالواصلين قال سيل رضىالله عنه مهم من جدالله على لصديق وعده

مونهم هن حمدالله لانه يستوجب المدفىكل الاحوال لما عرف هلعنمه ومالا يعرفه وهو
ابلغ لك حااللخواص يِلو اورثناالارض *#يريدون المكان الذى استقروافيه منارض
الجنة عالاىستعارة و ابراتها اعطاؤها وتمليكها اف ةعلمهممن اعمالهم اومكينم م الويف

فها فها تمكين الوارث فما يرنه وفىالتأويلات النحمية صدق وعده للعوام شوله واورثنا 
الارض إلى اخره و صدق وعده ,الخواص يقولة .للذين احسنوا الى ,زويادة و ضبق
وعده لاخص الخواص بول ان المثقين فى جنات و نهر فى مقعد صدق عند مليك مقتدر

ف اجرالعاملين العاشقين نهتلبواً منالنة حيث نشاء  6#قال فىتاج المصادر التبوؤكرفتن
حاى

احد من المباءة وى

الحلة و سعدى

ان مقعول واحد وقال ابو على

عدى

الى

مفعولين .ايضا انتهى وبوأت له مكانا سويته و هيأنه والمعنى بالفارسية جاى ميكريم از بيشت

ورار مكنم ٠ اى يتوأ كلواحد منا فىاى مكان اراده من
هىطائى خواهم و أزول ق
امراندعوها م قااللتففسير
جه الواسعة ,لمن جنة غبءاجل ,أن فها مقامات معنوية لوات

الكبير قال حكماءالاسلام الحنة نوعانا نات المسمانية واعنات الروحانية.فالحناتالسماسة
لاتحتمل المشاركة اوما الروحانية فحصولها لواجد لانم <صولها لأخرين وتففىسير 
الفائحه للفنارى رحقه الله اعل أن المنة جنتان جنة محسوسة و جنة معنويه وااعقل يعقلهما
معاكاأن العالم عالمان لطيف وكثيف و غيبوشهادة والنفس الناطقة الخاطية المكلفة لها
نعيم بممحامله اهلنعلوم والمعارف هطنريق نظرها ونعيم بتمحامله املنلذات والشهوات
| سمنماله بالنفس الموانية هطنريق قواها الحسية ءكنل وشر
لب و ت
اكاح و
س
و دوا نوغمات طيبة و حمال حسى فىنساء كاعبات و
وجوه حسان والوان ٠تنوعة و
| اشحار و انمار كذلك تتقله الحواس الىالنفس الناطقة فتلتذيه ولولم يلتذالاالروحالحساس

اليوانى لاالنفس :الناطقة لكان الحيوان .ياتذ بالوجه اميل منالمرأة .او الغلام بالالوان ٠
واعم أن الله خلق هذءالمنة امحسوسة بطالع الاسد الذى اهلواقليد و برجه وهو الاسد
و خاق الطنة المعنويهالتى هى روح ون إبلنةالجنيوسة مانلفررح الالمنى دن ضغة الكال
والابهاج والسرور فكانت اللنة ا محسوسة كاسم وامعقولة كالروح و قواه و لهذا سماها

الحق الدار الحيوان لخيانها و اهلها يتنعمون فها حسا و معنى والنة ايضا اشد تنعما باهلها

الداخلين فها و
تكذ
طالب ملا منالساكنين وقد ورد خبر عنالنى عليهالسلام انالْنة
اشتاقت الى بلال وعلى وعمار وسلمان انب ماالفتىفسير امد كوزروفىالخبزان! نانتسقبل

الى اربعة نفر صاتمى رمضان و 'الىالقرء ان وحافظى اللسان و مطعمىاليران شول الفقير

على اهلذسبريمدوريقوله عله التتلام فى حق ,يحل الخد بالدينة اد رجيا ,ونجيهبي ذلكلانه

فلج ياطنان كابر المواضع الشريفة فله الحياة والادراك وان كان خارجا عن دائرة العقل
| الجزنى وقال فىالاسئلة المقحمة كيفت قال حيث نشاء موعلوم أن بعضهم لاينزل مكان غيرم

( الابإذن )

الجزءالرابع وااعشرون

<65١ 25 2هه

وىالثواب كرم وقيل لا*ن الاذان سبع كنات والاقامة مان |.
والزيادة فالعذاب جور ف

كذلك ابوابٍ جهنم سبعة و انواب النته تمانية فن اذن و اقام غلقت عنه ابواب اليران |
السبعة و فتحت له انواب الْنة العانيه و جوابٍ اذا محذوف اى كان مكاان ثما شَصر عنه
البيان وقال بعضهم و فتحت جواب اذا والواو زائدة للانذان بكأهاانت مفتحة عندمحيهم
وقال لهم6هاى للمتقين عند دخولهمالمنة خ8زتها 6هحفظة النة رضوان وغيره |

املنملائكة فلسلامعابكم  #منجميع المكاره والاالامفهو خبر لا تحية (وقال الكاشق)
درود رثشما باسلاهتى واعنى لازم حالشما و هذا لعوام اهلالْنة واما لخواصهم فبقول الله

سلام قولا من رب رخم فانالسلام فىاطنة منوجوه فالسلام الاول وانكان سلامالله

خةوبعلدهم فالىحضرة 2#طم 6ه طهرتم
دسط
ولكن بالواسطة والثانى سلامخاص بلا وا
دمننسالمعاصى اطوتم نقسا ماابح لكم منالنعم واز خضرت مرّتضئ كرءالله
وحهه

حك حون مشتبان دير يشت وسند الخاذرخق دنند كه ارزيراند و جشمه ١

بيرون ى لكر دريك حشمه 25
بياشامئد باطن اشان مور

ومطهر ا

ظاهى ايشان ا
و درن

ال

شود واز ديكرى

وا تفكالة 3

بالشديد بظاهمص ا

9دخلوها 6هاىالمنة َفالدين 6هوالفاء لادلالة على أن طبهم سبب لدخولهم
و باطن فا
و خاودهم سواء كان طبا يعفوا و بتعذيب اذكل مهما «طهر اونما طهر ظاهرهم لسن
اقرارهم و اعمالهم الندنية وباطنيم لحسن نياتهم و عقائدهم وفى ع انالسبقلى اق
وصف غبطة الملائكة على منازلالاولياء والصديقين و ذلك قوله سلامعليكم طبتم اى الم
فى مشاهدة ماله ابدا طيبين بإذة وصاله سالمين عنالححاب و ذلك أنالله تعالى قداحسن
افىالنبين والمرسلين وافاضل المؤمئين بالمعارف والاحوال والطاءات والاذعان نوعيم
انان و رضىالرحمن والنظر الىالديان مع سماع تسليمه كولامه و تبشيره بتأنيدالزطلوؤان

ولم بشت للملائكة مثل ذلك
حوت
مالأنكة انه لوذاز» حلي ظاعة «عوافضن اعتلق زه ادم فر
ومن اثاز العشق كونه مأمورا بالمهاد والصير عاليىلايا والحن والرزايا اىالمصائبو تحمل
ماشلاعقيادات لاجل اللهتعاللى و لس للملامكة العشق ولا الاسّلاءالذى هو هن احكامه

كوااننوايسبحونالالى والهار لاشترون _عبل عابر أفضك من لسبيسح كنزو من

نائم افضل مقناتم وكون اجداههم مننور اوجسادالبشر منلم وشحم ودم لالفضلهم
(الالصائب )
علوم فالحقيقة فانالله آءالى لامنظر الىالصور فرب ماء <ياة فى ظلمات ق

فروغ كوهى من از نؤاد خورشيدست ».تيركى نتوان كرد بعال صراد
و(قال )
بر بساط نوريا سير دوعالم مكنم «يا وجودنى سوارى برق جولا ما
وا عيبشت دزايئد ف الححدلل  4#جيعالحامد مخصوص به
وطر
جملا اليكت ناهرناب

لي موالذى صدقنا وعد يهزامتاكزد باما وعدة خود سيو0

دوح البيان6

2

توابقال يان

الجزءالرابعوالعشرون

<تز  441م

خص
بهمشمن
كفاننله عملجديشخصله ل بغلا  .ومنهممن يشخص لهحمله ارا  .ومن

|

لدعملهكيشا نازة بحمله وثارة يلقيه و بين يد ىكل واحدمئهم نورشمشعاق كالمصاح وكالنجم |

| وكالق.ر وكالش.س شدرقوة اعانهم وصلاح حالهم وعن يينه مثل ذلك الثور وليس عن /
| ثمائلهم نور بل ظلمة شديدة شّع فهها الكغار والمرتابون والمؤمن بمحمدالله تعالى على
ْ مااعطاه منالنور ويهتدى به فىتلك الظلمة  :ومنالناس دن إسجى على قدمه وعلى طرف

بنانه * قلبرلس_ولالله اصللله تعالى عله وسلمكيف محترالناسن يارسُولالله قااننتلآن
سوة
معبر
حى إ
عل

عىير ) وذلك انهم الا نوا فىعحمل لق الله لهم عن ِ
عبلعىير وعشرة عل

| اعمالهم بعيرا يركبون عله كباتاع حماعة مطية يتعاقبون علها فىالطريق فاعمل هداك الله
ىاب العمل فالاولى
نك  .ومنه بعلم حااللتشريك فثو
لاشمر
الص
عملا يكون لك بعيرا خا
دى
هان

ريك الا خرفه  روى راجنلا
شير
منالمولى ذكل ثواب على حدة هتن غ

ْ من ىق الراكل ورث هن أسه ا

' هذا

0

فابتاع سانا 0

١

على المسا كين وقال

عند الله وفرق دراهم عديدة ف الذعفاء وقال اشترى بها من الله جوارى

وعسدا واعتق رقابا كثيرة وقال هؤلاء خدىى عندالله والتفت نوما الى رجل اعمى عثى

| ثارة ويكب اخرى فابتاع له مطية يسير عليها وقال هذه مطيتى عندالله اركيها قال عليه ظ

| السلام فىحقه و(الذى نفسى بده لكأتى' انظر النها وقدجى” بها اله مسَرجة ملخمة

ظ'

يركيها ويسين بها' الى لوقف )

در خير بازست :وطاعت وليك * نه هركس تواناستبرفءل نيك
| ف حتىاذا جاؤها  6#ت
[احون سايند بهبهش تت ]ا وافجت انو  7 4واطال اله
| قدفتحت ابوابها الغانية لملااصيبهم وصب الانتظار مع ان دار الفرح 0
للاضناف والوائدين تالكرم * فان قلت برد

ا

أبواتا ان

لاتغلق

4ا" لهمعندجيئهم

اليها تولهاعل
ليه
لام ( اناايول
سم
تنفتح باالبجنة ) * قلت قدحصل الفتّح المقدم
اعمل اطول  6-0عله السلام بالاسمةتاح ولوخيك2

قدسبق لدت

ثم سق ١

الابواب بدعانه مفتوحةالى“ان شرع عاق فاذاجاء اهل اطْئة بعدال+سابٍ والصراط
| محدولها مةتوحخة بمرككة دعانه المقدم على ذلك وفىالحديث ( انااول مشنرع باب اللنةوالمنة
ْ رمه على جمسع الام حتىادخلها انا وامتىالاول فالاول ) * شول الفقير اولة الاستفتاح

| والقراع تمثيلالاولة الدخول فلاحاجة الى توجيه آخر * ورف كون ابوابٍ الْنة كمانية

بالاخار كا قال عليه السلام ( ان لاحنة لقانية ابواب"ما منها بابان الابمشهما شير الراكسعينع
عاما ومابين كما
لصراعين همنصارع الحنة مسيرة سبع سيإوننف)ىرواية (مسيرة اربعينسئة) (

وى ذواية (" بين مكة وبصرى ) * وقبل عرفى بواوالعانية وفيه ان واوالقانية غيرهطردة

| وقدسبق مايتعلق بهذه الواوفآىخر سورة التوبة  +قال بعضهم كون ابواب النار سبعة |
' وابواب الجنة ثمائرة لانالْنة منه تعالى فضل والنار عدل والفضل ١كثر مالنعدل واطْئة
املنرحمة والنار منالغضب والرحمة سابعّة وغالبة عاللىغضب * وق
ابل
للنس ف
اىر

الاالحزاء

مج  411كم
5

92-2-2122

لها اهلا م انه
اتءال
لى خ
ة
نلق

2

سور الرض
6ب

ا6اااا

101212127777000

وخاق لها اهلا اظهارا لصفة اللطف فلهذهالحكمة قبل فىالازل

| قهرا وقسرا ادخلوا ابوابٍ جهثم ومى الصفات الذمممة السبع التىمس ذكرها خالدين فها
| بحسث لمكن الأروج من هذه الصفات الذهميمة بتبديلها م رج المتقون مها  3دن

مثوى المتكبرين  #اى بس منزل المشكيرين اعلانيعان واولطا
بعةاوا
للمفقجه
اثم
ر:
سية
[ بد ارامكاهست متكبراترا دوذخ ] واللام لاجنس ولابقدح ماففه منالاشعار بانكونهم
مثواهم جهنم لتكبرهم عانق فان دخولهم الخدبشبق كلة ,العذاب:علهم انها اتماحقت

علىم بناء علىتكبرهم وكفرهم فتكبرهم وسار مقابحهم مسيية عن ذلك السيق *»وفشهاشارة

الوان العصاة دنفان ضنف منهم مسكازوان وهم المصرون متابعوا ابليس فلهم الخاودفىالنار

وصنف منهم متواضعون وهم التائيون متابعوا ادم فلهم النجاة وبهذا الدليل نبت ان ليس
ذنب ١كبر باعلدشمرك املنكبر ابللشمرك ايضا يتولدمن الكبركاقالتعالى( الىواستكبر

| وكان منالكافرين  6وهذا محقق 5وله تعالى ( الكبرياء ردائى والعظمة ازارى أننازعنى

| فيهءا القبته افلىنار ) ولهذا المءنى قال صلىالله عليه وسه ( لايدخل النة من كان فىقلبه
تناك دزت فون لكباع رافلتمز يلم انالك جرعخم ان كوت تر كدي رركي يكفانقال

( انالله جيل يحب اجمال ا)لكبر بطر اق وتمط الناس اى تضييع المق فىاوامال
ونواهه وعدم تقاته واستحقار الناس وتعريبهم * ذكر الطابى فىتأويل الحديث وجهين
اخدها االنمزاد التكير اعلنايعان والثاتى انينزع عه الكبى وعد سسااالوغفي فلايركدّل

ون فى قلبه مثقال ذرة منهكاقال تعالى (( ونزعنا مافوصدورهم منغل )
الجنة م
يعكان
ويمكن اينقال معناه ان الكبر تالوجازى الله بادنى مقداره لكان جزاوؤه عدم دخول
النة ولكن تكرم بان لايجازى به بل يدخل كل موحد المنة كذا فى شرم المشارق لابن
الملاك * قول الفقير انالحديث واقع بطريقالتغيظ والتشديد والوجه الثاتى الخطانى بعيد
الكوين جيع الخطايا كذلك فلامعنى حيئذ اتخصيص  :قال المولى الجاعى

عست تخيرهار همددوينانة وتيت »نان عات واكلنيند ابغى:ازدفروتى
|

ايكست حمع * وائرا كليد نيست مجز مالى ومنى
هسب
ننقبا
ادي
خها ب
شر
وسيقالذين اتقوا دبهم االلىحنة  6#حكاولنهم فوزمى! 6ه جماءات مدّذ
تاوتي
فناحس
وبت

| صراتبهم فالىفضلى وعاوالطبقة وذلك قبل المساب او بعده يسيرا اوشديدا وهو الموافق

| لماقيل الآية من قوله و(وضع الكتاب و)السائقون هم الملاتكة باالمله تعوالقىوينسهم
مساق اعناز وتشريف بلاتعب ولانصب ببلروح وطرب للاسراع بهم الى دار الكرامة
| والمراد المتقون عن الشيرك فهؤلاء عوام اهل الجنة وفوق هؤلاء هن قالالله تعالى فيهم

( وازلفت الجنة للمتقين  6وفوةهم منقال فنهم ( يوم تحشر المتقين الى الرحمن وفدا 6
وفرق بان هينساق الىالمنة وبين هن قرب اله المنة وفىالةيقّة ااهللسوق هالمظالمون
| واهل الزلفة المقتصدون واهل الوفاء الساسّون » واعلمانه انذا
فخ فىالصور نفيخة الاعادة

 .واستوئى كل واحد مانلناس علىقبره يأبىكل منهم عمله فيقول له م وانهضالى الحشر

الجزءالرائعوالعشرون

جعز +92١ هم

طربق  6-5آر وملحى بجوى » شفيى براتكيز وعذرى يكوى
كمهبك للظه صورت

شى
تنتدد آامان * جو بماله بر

بدور زمان

كٍِوسيق الذين كفروا الى جهنم  4مع امامهم حال كولهم هو زمىا يهحماعة حماعة

وبالفارسية [ كرو كروه ] جمع زمسة واهىمع القليل ومنه قبل شاة زعية قليلةالشعر
ن]:اى
واشتقاقها منالزمى وهو الدوت اذاماعة لاخلوعنه  .والسوق بارلفاارسنةد[
سقوا الها بعد اقامة الحساب باعى يسير ق
مبنلنا وذلك بالعنف والاهانة حالكونهم افواحا أ

متفرقة بعضها فاثر بعض مترتبة حسب ترتب طبقاتهم فالىضلالة والشرارة وتتلقاهم ٍ
جهنم باتلعبلوسةقكواا اولاولامتسواهىوالآ مين والناغين يمثل ذلك «حتىاذاجاؤها #١

حتى مى الى محكى بعد اجملة  :يعنى [ نجاون بيابند بدوزغ بر صفت ذلت وخوادى ]
وجواب اذا قوله ف فتحت ابوابها  6السبعة لدخلوها كتمقعااللى ( لاهابسبوعةاب)
وفائدة اغلاقها الى وقت محيئهم وبل اغانها وابقّاد حرها  +قال فىاسئلة الحكم اهلالنار
ون فيقفون هنالك حتى تح لهم اهانة لوهتموحًا
حال
ساعىح
لك
اوابٍ
مجدونها مغلقة الان
قنل العذاب الروحانى وهو اشد مالنعذابٍ الجسمانى فلس وقوفهم
*ول الفقير هذا م
ي
عندالادواب اولى لهم منتعجيل العذاب يؤيده ان الكافر حين يطول قيامه فىشدةوزحمة
وهول سول يارب ار<تنى ولوكان باالثار * وفه القنانة ال اوضات الذميمة النفسامة

السعة وهى الكير والبخل والحرص والشهوة والحسد والغضب والحتد فانها انواب جَِهم

وكل هن يدخل .فيهالابدله من ايندخل مبناب منابوابها فتلازبدكمينتها ونخلية النفس
عنها © وقال لهم خونتها ت»قريما ونوا وزيادة فىالايلام والتوجيع واحدها خازن
وهو حافظ الخزائة ومافها والمراد حفظة جهلم وزبائيتها وعم الملائكة الموكلون بتعذيب

اهلها لوألمبأتكم رسل منكم  6جمننسكم آدميون مثلكم ليسهل عليكم مراجتهم وفهم

ذءرهلواتكم #
ننيا
فتلون علكم آيات ربكم  4وهو مانازل الله عولىايلان
كلامهم ي

مخوفوتم © لقاء بومكم هذا يكاى وقتكم هذا وهو وقت دخولهم الثارلايوم القرامة

وذلك لان الاضافة اللامية نفد الاختصاص ولا اختصاص لاولمقامة بالك فار وقد جاء
استعمال اليوم والايام مستفيضا فىاوقات الشدة فلذلك حمل عاللىوقت  +وفه دلبل على انه ١
لتاكلف قبل الشرع منحيث انهم عللوا توخهم بانيان الرسل وتبليغ الكتب  #8قلوا |
بلى 0قدانونا وتلوا علنا .وانذرونا فاقوا فىوقت لاينفعهم الاقرار والاءتراف #ؤولكن

حقت  6وجبتفوكلةالعذاب  6قوومله تعا
للىل
اابلي
مسل١
أن جهنم منك وعن تبعك

منهماجمعين) ا
8لعكلاىفرين *#وقدكنا ممنتيع ابلس فكذينا الرسل وقلنا مانزل الله ١
مشنى” ان الم الاتكذون
امروز قبدرند

عنزيزان شناختم

 0قبل ادخلوا انواب جهتم خالدين فبا ك اى مقدرا خاودم فها وابهام القائل لتهويل
المقول* وفبه اشارة الىانالحكمة الالهية اقتضت اظهارا لصفة القهر انيخلق انار ومخاق

(لها)

<>  ١5١هم

سورة الزعص

منهم ومن الشهداء فق بمابفعلون  6اذ هوخالق الافعال فلايفوته ثى" منافعالهم وامابدعو
الشهداء لتأكيدالحجة عليهم  +قالابن عباس رضىالله عنهما اكذاان يوم القيامة يدل الله
الارض غيرالارض وذاد فىيعرضها وطولها كذا وكذا فاذا استقر .عليها اقدام الخلائق |

برهم وفاجرم اسكمعه
لم ا
الل
مهه يقولان كتانىكانوايكتبون امظاهرتم وميكنلهمعلم
يامساررتم فانا عالمبامظاهرتم وابسماررتم ومحاسبكم اليومعالظىمهارتم وعلى مااسررتم |

ثاغمفر لمنشاء منكم »* قال الشييخ عالندين بن عابلدسلام الملك لاسبيل له الى معرفة
باطن العبد فىقول ١كثرهم  +وقال فرىحان القلوب الذكر الخنى ماخنى عن المحفظة
وت
صبه
االفض
لام

وهو خاص به صاللىله عكديد ومنله به اسوة حسنة انتهى * شَول

الفقيرلاشك ان الحفظة تستملى منخزنة اللوحالحفوظ فيعرفون كلماوقع املنعبد مفنمل

ظاه وعزم باطن ولكن يجوز اينكون من الاسرار مالايطلع عليه غيره سبحانه وتعالى

وا
*علم انه اذاكان .بوم القيامة شول الله تعالى اين اللوح المحفوظ فيؤتى به وله صوت

شديد فيفول الله اينماسطرت فبك مننوراة وزبور وناحل وفرقان فقول يارب له منى
اللوح 1
|

الروح الامين فيؤنى بهوهو يرعد وتصعلك ركتاه فقول الله تعالى ياجيريل هذا
يزعم انك نقلت مكنلهامى ووحى أصدق فيقول آيمارب فيقول فافعات فيه فيقولانهيت
التوراة الىموسى والزبور الىداود والانجل الىعسى والقران الىمد صلىاللهتعالمعله

ا وسم وعليهم ا جمعين واتهبت لكك رسول رسالته والىماه ل الصحف صاثفهم فاذا النداء

لين
مانركسمن
ارالئيل
يانوح فيؤلى به ترعد فرائصه وتصطك ركبتاه فيقول يانوح زعم جب
قال صدق يارب فقال ففاعلت مع قومك قال دعوتهم ليلا ونهارا فيزمدهم دعاق
الافرارا فاذاالنداء ياتوم نوح فؤنى بهم زمرة واحدة فيقول لهم هذا نوح زم اله

بلغمكم الرسالة فولون يارب كذب مابلغنا شيأ ثميتكرون الرسالة ثمبقولالله تعالى يانوج

ألك بينة عليهم فبقول نيمارب ,ينتى عليهم مد صاللىه عليه وسلم وامته فيقولون كيف

' ذلك وحن اول الام وهم آخرالامم فيؤنىبالنى عليه السلام فقولالله تعالى ياتخدهذا
لهيغ الرسالة يوتلو ( ان اارسلنا نوحا اللىقومه © الىآخر
نوح يستشهد بك فييشتهدب ل

السودة فبقولاللهتعالى قدوجب عليكم المق وحقت كلةالعذاب عاللىكافرين فيوْصربهم
زمية واحدة الىالنار هنغير وزن امال ووضع حساب وهكذا شعل بسائر الاثم احمعين
فاالنقر ان نطق بهم وباحوالهم * وقدجاء ارنجلا شف بين يدىالله فيقول ياعبد السوء

لليهك بينةفيؤمس محفظاته فقول كذبوا
عال
وقواللللاه مافعلت فق
كنت محرما عاصيا في

على" فتشهد جوارحه عليه ويؤص بهالى النار فيجعل يلوم جوارحه فيقولون ليس من
اختارنا انطقنا اللهالذىانطق كل شى” وهكذا بشهدالزمانوالمكان ونتحوها فطريقالخلاص

لااننشهد اليوم غيزالله وتقتغل كبرذء .وطاعته جماسواه قال .الشيخ سعدى
دراشدت كى)فرمودة ده رزشحت ي»بهلةردست ملك برنو حوَ[هد) وشت

ت
ك1:
يم
ال»
بعي
دوا دايى ,ان
كسر
2ر

يورك ياركا ف <<لزنه ورنزرنياركت

الجزءالرايعوالشرون

حو ٠1١1 يه

 ١فالصور صمخنرة ,يبّالمقدس فتخرج الارواح لهادوى” كدوى التحل فتملا” الخافقين أ
ثتمذهب كلنفس الى جثتها باعلام الله تعالى حاتلىوحش والطير وكل ذى روح فاذا الكل| .
قيام ينظرون ثمشعلاللهبهممايشاء  :قال الشييخ سعدى قدس سيره
جودرخا كدان لد خفت عرد » قامت سفشائد امزوى زكر

سرائيست عقلت :ناو كتزن ,ف مرفود) فباد نيريشل تكين
بران ازدوس رحشمة ديدم جوى * ود الابشى دارى ازخودشوى

ظٍِواشرقت الارض © صارت ع صات القسامة مشرقة ومضينّة وذلك حين ينزل الله على

كرسيه لفصل القضاء بين عباده ن8ور ربها  #النور الضوء المنتشر المعين عاللىابصاراى
ما اقامفهانمالعدل استعيرله النور لانه يزين البقاع ويظهرالحقوق  5ي.حى الظل ظلمة
وفىالحديث ( الظم ظلمات يوم القنامة ) يشعندىايده ين الظلسيب لشدائدصاحبهاوالظم

سيب لبقاء الظالم فىالظلمة حققة فلانهتدى الىالسييل حين يسعى نور المؤمنين بين ايديهم
والكي ن المراد بالتور العدل اضيف الاسم الجليل الى ضمير الارض فان تلك الاضافة انما
تحسن اذا اديد بهتزين الارض ييمناشر فيها مانلحكم والعدل االومءنى اشرقت ينود

خلقه الله فى الارض يوم القيامة بلاتوسط اجسام مفذيىئاةلكدانيا يعنى يشسرق بذلك النور

وجه الارض المدلة بلاشمس ولاقر ولاغيرها املناجرام المنيرة ولذلك اى ولكونالمعنى
حود
ين بومالقيامة تشرق نم
موٌ
ذلك اضف اىالاور الاسم الجليل » وقالسهل قلوب الم

سيدهم والاقتداء بسنة نايهلمت©أووفيلات التجمية و(اشرقت الارض © ارض الوجود
(بنود دبها) اذا لىلهاو»قال بعضهم هذا منالمكتوم الذى لايشسسر كافىتفسير اابلىليث
«وووضع الكتاب» اىالمساب والجزاء منوضع لحاس بكتاب الحاسبة بييدنيه اوصخائف
الاعمال فى ايدى _العمال فى الايمان والثمائل واكتق باسملجنسعنامع اذ لكل احد

كتاب عحلدىة .والكتاب فىالاصل اسم لاصحيفة مالعمكتوب فه .وقبل واضلعكتاب
فى الارض بعدما كان :فىالسماء ي*قَول الفقير هذا علىاطلاقه غير يح لكانتاب الابرار

فعليين وكتاب الفجار ففسجين.فالذى افلسماء بوضع فىالارض حتى الاوح الحفوظ واما
ماافلىارض فعلى حاله © وجى” بالنسين  *#الباء للتعدية هقوالشهداء * :للاتم وعليهم من

الملانكة والمؤمنين  +وفبه اشارة فالىلاننبين والشهداء اذا دعوا للقضاء والحكومة
واحاسبة فكيف يكون حال الاثم واهل المعاصى ,والذنوب
دران روز كز فعل برسند وقول  *+-اولوا العزم را تن بلرزد زهول
مجاىويه دهشت خورداسا

نره
كوعذ
»* تن

را جه داري سِا

ك[رحكدمه ش«وبدي]نهم * اى بينالعباد 9بالمق 6بالعدلفوه(م
| وطقيضى *

لابظلمون  6بنقص ثوابهوزيادة عقاب علىماجرى به الوعد .وك فتمح الآية بانيات العدل
©وفنت »© [ وتمام داده شود ] 88كل نفس  6من النفوس المكلفة
ختمها بننى الظلم و

مع

سورة الزص

من  79681هم

رحمه الله الصورترن من تورله ادبععممراة دائرة الدائرة الواحدة كاستدارة السماء واللارض

| فيه قب بعدد ارواح البرية وباق مايتعلق باولنافخل.صور قدسبقفى سورة الكهف والغل
فلسموات ومن فىالارض » يقَالصعق الرجل اذا اصابه فزع فاءى
| فادجع ف8صعق من ا
عليه وربا مات منه ثماستعمل فىالموت كثيراما فى شرح المشارق لابن الملك» قالفىالختار

صعق الرجل بالكسمرصعقة غثىعليهوقوله تعالى (فصعقمن» ال اىمات انتهى فالمءنى خروا
رلهايئهيل واسرافل ومكائيل وملكالموت
بءال
وةت هالا مجشنا
صشد
لع و
ا!افز
اموانا من

عليهم السلام فائهم يموتون مبعند * قال السدى وضم بعضهم اليهم أمانية حممنلة العرش
فكون الج.وع انى عشرملكا وآخرهم هونا ملكالموت  وروى -النقاشانه جبرائيل
جاالءفخىبر ان الله تعالى بول حينئذ ياملك الموت خنذفس اسسرافل ثشمول هن بق

فقول بتى جبرائيل ومكائيل وملكالموت فيقول خذ نفس مكائيل حتى يبت ملكالموت

وجبرائيل يقول تعالى مت ياهلك الموت فيءوت ثميقول ياجبرائيل من بق فيقول تباركت
وتعاليت ياذا الجلال والأكرام وجهك الداثم الناق وجبرائيل المت الفانى فقول باجَيراسل

لابد من موتك فيقع ساجدا مخفق بجناحيه فيموت فلايتى فى الملك حى من انس وجن
وملك وغيرهم الاالله الواحد القهار  4وقال عض المفسسرين الشدكق احور والولدان وخزنة

ار الى دار
دن
الحنة والنار ومافهما لانهءا ومافبءا خلقاللقاء والموت لقهر المكافين ونقلهم م

هتذ.ا
وامو
ولاتكليف عالىهل النة فتركوا عحلاىلهم بل

الخطاب بالصمق متعلق بعالمالدنيا

والجنة والنار عالمان بانفرادها خلقا للقاء فهما عءز لعا خاق للفناء فميدخل اهلهما فالااية

:كل نفس ذائقة الموت »
فتكون ايةالاستثناء مفسرة لقوله تعالى ( كل ثى” هااك الا وجهه و

فازالعكامتكاك ادقاتدوةه رهزل لفقين موده رايشكقك إن ون انقطان والضيق تفلا
' بعالم الدنيا وقد قالالله تعاللى فهىنالسموات» :وهى!ىالسماوات خارجة حعدنالدنيا ولئن

الَكرسى والتاسعالذىهوالعرش خارجينعنحدالاً.يفةيازمانلابغنىاهلهما حموما وخصوصا
هن الملائكة الذين لاحصى عددهم الاالله على انهم من اهل التكل.ف ايضا * قال الامام النسق

فبحر الكلام قال اهل الحق اى اهل السئة وامماعة سبعة لاتفنى العرش والكرمى واللوح
والقموالمنة والنار واهلهما من ملاككة الرحمة والعذاب والارواح اى بدلالة هذه الآية
* وقال شسخ العلماء الحسن البصرى قدس سيره المراد بالمدئتتى هوالله تعالى وحده ولؤيده
ماقاله الغزالى رحمه الله حدثنى من لااشك فى علمه ان الاستثناء واقع عليه سبحانه خاصة

*ول الفقيرفه بعد محنيث الظاهر لاأنه يلزم ان يشاء الله نفسه فكون شائيا ومشيًا وقد
ش
آخر <وه

نحو قولهتعالى (واللهعىكلشى
فى

قدير :وزاسكالو كلتق

© وغير هااد اللهلس من اهل

السءوات والارض وانكان الها فهىم قال وهوالذى فىالسماء اله وفىالارض اله) * وقال

' بعض الحققين الصعق اعم من الموت فامن ليمت الموت ولمن مات الغشية فاذا نفخ الثانية ن
ل
و*»
يقيق
مات حى ومن غثى عله افاقواهلوقول المعوّل عليه عند ذوى التح

الفقير

الجزء الرابع والعشرون

ع 5م صم

التخصيص هو انمنع ,فاللهدق معرفته قيدحلتااج الى ركوب السفيئةبليمثى علىالماء
| كاوقعلكثير مناهل التصرف ففيه شه على الععجز وتعريف للقصور  .وايضا اانلارض

١

0اذاكانت فى-قيضته :فالبحر الذى فوقها متصلابها يكون انضا فقبىظته فدنى اناف مسنطوته

|ففكل مكان ويشتغل بذكرء فىكل أن يخلوص انان وصدق الايقان * يقال انالثمرك جلى
اعل
غن م
تاسا
ش بال
اوحيد
|ون فاجلى ا«لنعوام الكفر والنى منهم الت

القلب غيراللهتعالى

وهو شرك جلى منالخواص والنى منهم الالتفات الى الدنيا واسبابها وهوجلى هن اخص
»ال ان السبب لانشقاق زكريا عليهالسلام |
| الخواص والخنى منهم الاتفات الى الآخرة َ

| فاىلسحرة كان التفاته.الى الشحرة حث .فاارككتيتن ابتهاالشجرة كارإن ,نؤبائك عليه

ْالسلام قال لساق الملك اذكرنى عندربك فاليلثسفبىحن بضعستينفاقطعنظرك عماسوى |
الله وانظر الىجااللخليل عليهالسلام فانه لماالقى فالىنار .اناه جيرائيل ول ألك جاجة

اب
اراهيم فقال اما اليك فسلؤامل الله له اثوثاسربلردااما وكانقطباواماما

|

نكر ناقضا از كاسكيررد ك*هكورى بود تكبهبرغيركرد
ا ق*ال عابلدواحد بن زيد لانى عاصمالبصرى رحمهالله كنف ضعت حين طلبك الحجاج قال
( كنت فغىسفتى فدقوا عاللىاب ودخلوا فدفعت بى دفعة اذا انا على ابى قبيس يعكة فقال
| عه الواحد هن اين كنت تأكل قالكانت ,تانى الى :محخوز وقت افطارى بالرغيفين الذين

كنت! كاهما بالبصرة قال اعلدواحد تلك الدنيا امسها الله ان نخدم اباءعاصم هكذا حال
| نمونكل علىالله وانقطع اليهجماسواه الله لاخيب عبدالايرجوالا اياه و9ن8فخ فاىلصور 6ه
المراد اللفخة الاولى التى ع للاماتة بدَريئة الافخة الآائرة التى مى للبعث والنفخ تفخ الع
فىالثى' :وبالفارسية [دميدن] َال نفخ بشمه اخرج منهالري  +والنفخفىامر ان عحلمىسة
+ول نفخ جبريل عالليهسلام فيجبب مسيم علها السلامكا قال تعالى (ففخنا فيه من
اوجهالا
روحنًا  6اىنفخ جبراّل فالحب باصرنا فسبحان مانحبل رحم امسأة واوجد فا ولدا '

(نفخ فيه فقكون طيرا |
ا+تى تفخ عسىعليهالسلام فىالطين كاقال تعالى فت
لراثيل
اجب
وفخ
بن
باذناتَ  6وهو الخفاش فسبحان من <ول الطين طيرا تفخ عيبى  +والثااث تنخ الله |
لدعي طين أدم عليه السلام  5قال تعالى ( وشذت

فنه هن رواحئ

اق الت الروح ا

بالدخول فيهوالتعلق بهفسبحان من انطق ماوابصر شحما واسمع عظما واحى جسدا |
بروح موناهل*رابع تفخ ذىالقرنين الحديد فىالار ماقال تعالى حكاية عنهقال انفخوام '

الآآية فبحان من حول قطعة حديد نازابتفخ ذىالقرتين » والكامتن نف اشرافيل عله |
ىلصور ) فسبتحان مناخرج الارواح من الابدان ا
السلام فىالصور  5قالتعالى( ونفخف ا

سفخ واحد كايطفاً السراج تفخ واحد وتوقد انار ساف واحد وسبحان من ردالارواح [

مةة  .والضور قرن عن نورالقفه أ
اتام
عه ال
لرث
اىقد
الى الابدان بنفخ واحد وهذا كلهدلبل عل
الله اسرافل وهواقرب الخلق الى اتلعلهالى وله جناح بالمشمرق وجناح بالمذرب والعرش
مارواه وهب وعظم داءرةالقرن مثل مابين السماء والارض * وفىالدرة الفاخرة للامام الغزالى |

رجه
(

سورة الزمص

مج و٠ يهم

دزت زشوعاوع (الاقمالةالمعلاة /بالفشية الك '#دوته 10وادلالة تعنتاتنخريت|٠الداليأ| جنوان نفونوا |
عله على طرقة العدل والتخسل مغنير اعتبار القيضة حقيقة ولامجازا على مافىالارشاد
ونحوه وعلىهذه الطرقّة قولهتعالى والسموات  6مبتدأ « مطويات  4خبرءل ينهكه
متلق مطويات اوىءات ومدرحات منطويت الشى” طبا اىادرجته ادراجا اومهلكات

منالطى عءنى ماضلىعمر شال طوىالله ره  .وقوله نه اشوىته وانتداره فيامنيهربها |
قتدارلانها افوى من الثمال فوعادة الناى كف الاسئلة المتحمة  +قال ابن عماس
| عن المبالغةفى الا

ا

دضىالله عنهما ماالسموات السبع والارضون السبعفيدالله اكلخاردلة فيد احدك »قل |

بعضهمالآّ.ية من المتشابهات فلامساغ لتأوبلها وتفسيرها غيرالايمانبهاكاقالتعالى إوالراسخون !
فىالعمشولون امنابمكل ٠عنند ربنا * وقال اهل الحقيقة المراد بهذه القيضة فقبىضةالشمال

المذاف الها التقهر والغضب واوازمهما وءالم اللعناصر ومايتركب ويتولد منها ومنحاة ذلك |
صورة آدم العنضية وواندمابئته اقضّافة “الى *القرطةآلياة باليين ذل على مادكركذر
العين فىمقابل الارض وصح عانلنى علهالسلام اطلاق الثمال على احدى اليدين الاتين |

خلقالنّ بهماآدم عليهالسلام كافشرح الاربعين حديثا للشيخ الكبير قدس سيره الخطير |
وعنانىهيرة

رضى اللهعنه قال قال رسولالله صلى اللها

0

(شَضالله السموات

ا(

ىاكشف
بعينه والارضين سده الاخرى ثم وزحن” وشول اناالملك اين ملوك الارض ) ك

الاسرار و+فيه أشعار باطلاق!اشمال عاللىيد الاخرى فالثمال فىحديثه عللهالسلام والقبضة |
فىهذء الآية واحدة  +فان قلتكيف التوفق ينه وبينقوله عليهالسلام ك(لتايدى دبى يمين
مباركة) وقول الشاعىن

لنهان عدلا لاثمال له * وفى يمننه احال وارزاق

الت

كرن كم ملاللدايقعينا كاز كوللا اقتذاله لال ومن حدك "

الأاثار كتمان و
ارلوح ا
هن اللعاف والقهر واجمال والجلال والبسط والقيض وال
اذلاخاو الدنيا والآخرة
والجسم والطيعة والعنصر و>و ذلك وظهر ممكارذنا كون السموات خارجة حعدنالديا ١
لاضافتها الى اليمين وانكانت من مالم الكون والفباد اللهم الاان يقال المناصر مطلقا
مضافة الى الارض المقبوضة بالثهال واما ملكوتها وهو باطنها كباطنَ ادم وباطن السموات

كالارواح العلوية فضا الى السموات المقبوضة باليمين فالسموات من حيث عناصرها داخلة |

ياشر كون  #8ماابعد وامعالى من هذه قدرته وعظمته
فاىلحددثيا سهبهحانه وتعالى م
عن اشرا كهممايشركونه املنششركاء فعالى الاول مصدرية وعلى اناق موصولة * سئل

الجنبد قدسسسره قعونله لزوالسموات مداويات) فقال متىكانت منشورة حتىصارت مطوية

دااة اوكناح
رك
طده
سبحانه نفىعن نفسه مابقع افلىعقول مونطشهامرها اذكلالكون عن

بعوضة اواقل هنها *قال الزروق رحمدالله اذا اردت استعمال حزب البح رللسلامة عمطنيه
فقدم عند ركوبه لارلسلمهمجريها ومرساها رابنىلغفور رحم وماقدروا اللهحققدره) الى

قوله ع(*ايشركون ) اذقدجاء فىالحديث انه امان هالنغرق ومنالله الخلاص * لشاولفقير

الجزء الرابعوالعقتيوق

عمو  571هد

والتوتجه اليه غمنير التفات الىمين وشمال  دروى  -انذاالتون المصرى قدس سيره

اراد التوضى” مننهر فرأى جارية حسناه فقالت لذى النون ظننتك اولا عاقلا ثمعالماثمعارفا
ولمتكن كذلك اىلاعاقلا ولا ءالما ولاعارفا قال ذوالنون وقلالت فاالنعاقل لايكون بغير
وضوء لعلمه بغضا لهوالعالم لاينظر الى الكرابطو

لو ار

10

ا

الى غيزالله فانمقتضى العرفان انلاختار على الحبوب اقيق سواه لكون حسئة منذاتة

وحسن ماسواه مستفادا مئه والغير وانكان مظهرا لتجله ولكن النظر اله قد والضور
فعالم الاطلاق هوالتفريد الذى هوتقطيع الموحد عنالانفس والافاق
خداست دردوجهانهست حاودانجائى  +وماسواه

خبال

ل

ا

نسألالله سبحانه هذا التوخد الحقيق  -زوى  عبدالله بن عياس رضىالله عنهما وعبدالله
أبلتبؤواه رضى الله عنه انحيرا من البهود الى رسو لالله دلى اللهعا لىعلنهوستم فال يعمد

| ليخ انالله يضع بومالقيامة السموات على اصبع والارضين على اصيع والجبال عالصىبع
والماء والثرى والشحر على أصبع وجمبع الخلائق على أصبع ميهزهن” وقول انالك

اين الملوك فضيحك رسولالله عليهالسلام تعجا مه وتصدشاله فائزلالله هذه الآية وهى
اىموس فالمعنى ماعظموا الله
اتعلظمق ف
قولهتعالى ي وماقدروا اللهحق قدره » العدليدق ال
حق تعظ.ه حدث جعلواله شريكا عمالايليق بشانه العظم وشال قدر الى قدره من التقدير

فى الختار .:فالمعنى ماقدروا عظمته تَعالى فىانفسهم حقعظمته * وةلالراغبٍ فالمفردات

ناعيلقلكتلهة الوذ لفقا كاذ البطي.:نقى كل :ذسآكنا ذ ناولاقكارلذرفوون اعوة! أمأؤفة|.
بحسب كنهه ولكن تتعلقبه تلك المعرفة محسينا فالمءنى ههنا ماع فواالله حق معر فته حسبهم
| لاحب الله اذلوعسفوه بحسبهم مااضافوا الهالشريك ووه فافهم© وفىالتاويلاتالجمية
| ماعى فوا الله حدق مءرفته وماوصفوه حق وصفه وماعظءوه حق تعظيمه

ف 0

اوجح الى تعطيل خاد .نعألسنة المثى واتحرف عالنطربقة الحستى وضفوا الح قبالاعضاء
وتوهوا فىنعته الاجزاء فاقدروا الله حق قدره انتهى  9والارض جيعا  4حال لذلا

وتأكد معنئ واذا قال اهل التفسير تأكد الارض باميع لانالمرادبها الارضون السبع
|اوجميع ابعاضها الادية والغائرة الىظاهرة وغير الظاهرة مزباطتها وظاهرها ووسطها

قوله والارض مبتداً خبره قوله  9قبضته يومالقيمة  6#القبضة المرة املنقيض اطلقت يمعنى
القيضة وىالمقدار المقبوض بالكف تسمية بالمددر اوبتقدير ذات قويضفتهال*مفردات

قويض السيف وغيره ويستعار القبض لتحصيل الثى*
القبض التناول بجمع الكف نح
وانلمبكن ففنه مراعاة الك فكقولك قضت الدارءن فلان حازىنها قالاللهتعالى إوالارض

| ججبعا قبضته) اى فىحوزه حيث لاتمليك للعبد انتهى تقول لارجل هذا يدك وىقنتك
 ١أعافاملكك' وا
اائل
غي
اعط
لا جد  1+الا والارهن نكا تلوط افيل
؛وفالمأمة ”اخااغ
واكز
| وتصرفه منغير منازع يتصرف فبها تصرف الملا
ك فىملكهم وانها اى جميع الارضين[

ا وانعظ.ءن شاهنا لنققه لماه تعالى الاقضة واحدة * ففيه ش.ه على
در عظمته وكال

عع 0م ويم

صورة الزص

املنخاسرين  68ففضفقتك بسبب حبوط عملك واللام الاولى موطئة للقسم والاخريان

للجواب وهوكلام وازد على طريقّة الفرض لتهسج الرسل واقناط الكفرة والايذان بغاية

شناعة الاشراك وقبحه وكونه بحسث ينهى عنه لمانيكاد يمكن انبباشره قكيف عنعداه
ال
ضى
*قتاةلتازانى فالمخاطب هوالنى :عليهالسلام وعدم اشراكه مقطوعبه لاكن
لجئ'
افظ
م”بل
ابتزا ذايللاشواك فمىعدن ,اعلاضل عسلى
يل الفرض والتقديرتءريضا لصمن
در عانهلماشراك

بانه قد حبطت اعمالهم وكانوا املنخاسرين  +وقالفىكدف الاسرار هذا خطاب معالرسول
عليهالسلام والمرادبهغيره * وقال ابنعياس رضىالله عنهما هذا ادب مناللهلنبيهعلهالسلام
وتهديد لغيره لاناللهتعالى قدعص.ه مانلشمرك ومداهنة افلاكر * وقال الكاشنى [ واصح |

تبتك بخاطب :بحسب ظاهن سميرائند وازروى جقيقتافراد:مسلمانان .امت ايشان |
اليف را لعاالإتهايدا اااكوتة لهازع هن انيهاجام كزدة كروان]نوكه راوفت ايعان واقع |

شدم اشوو راغ« بشن _اذيانكاو ان نازو

كهدا لوك كو ليشكات شرك ماككلزدم] |

* قال ابن عطاء هذا شرك الملاحظة .والالتفات.الى غيره واطلاق الاحباط منغين تقد
بالموت على الكفر حتمل كفن من خصاصهم لون الاشترياك لهم اشد واقح وااذكون

مقيدا باموت اصرح بهفىقولهتءالى رومن يرندد مذلكمعن دينهقيمت وهوكافر فاولئك حمطت

اعمالهم) فيكون حملا للمطلق على المقيد ذهب الثافى ازنفش الكفر غير محط عنده أ
بل الحبط الموت على الكفر واماعند غيره نفس الكفر.حنط سواء ماث.علهاملمعت |
*« وفالمفردات حيط العمل على اضرب  0أحدها

انتكوإن الاعمال

دنيوية فلاتغئ فالااخزة

غناءما اشار اليهتعالى وله (وقدمنا الىماعملوا منعمل ذعاناه هماء منثورا) .والثانى انتكون
لّصد صاحهابها وجهاللهتعالوكاروى (يوْتى برجل يومالقامة ففقالله |
اعمالا اخروية لكن م

ب>مكان اشتغالك فيقول شراءة القران فيقالله كنت تقراً يقال فلان قارى” وقد قذبللك
فبؤصربه االلىنار)  .والثااث انتتكون اعمالا صالحة لكن بازائها سيا ت تربى عليها وذلك
هوالمشار اليه مخفة الميزان انتهى  .وعطف اران عاللىحبوط مانلعطمفسيب عاللىسيب

وف التأويلات النجمية يشير الى ازالانسان ولوكان نيبا ل وكل الىنفسه ليفتحن بمفتاح
الشمرك والرياء ابواب خزائن قهرالله على نفسه ولبحيطن له بان يلاحظ غيرالله بنظر المحة

ويثيت معه فىالابداع سواه © بلالله فاعبد #ه رد لماامروء واولا دلالة التقديم علىالقصر
لميكن كذلك والفاء جواب الشرط الحذوف تقديره لاتعيد ماامىك الكفار يعادته بل
ازعيدت فاعبدالله غذف الشسرط واقم المفعول مامه  8وكن منالشاكرين  6اتعامه
علك ومن جاته التوحد والعبادة وكذا النبوة والرسالة الحادلتان بفضله وكرمه لابس.يك
وعملك * واعلم انالشكرعلى ثلاث درجات  .الاولى الشكر عاللىحاب وقدشاركت ال .لمين
فىهذا الشكر اليهود والتصارى والجوس .والثانية الشكر علىالمكاره وهذا الشاكراول
ميندعى االىلنة لانالخنة حفت بالمكاره والثالثة انلايشهد غيرالنم فلايثشهدالعمة والشدة

جز بن 1هم

الجزءالرابعوالشروق
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يف
تانا
مكد
|الشذوذ كالذاكيرجعذكروالاينتى ان يجمع عازالمقالكيفلمبأيوها ل
اكات شائعا بين الئاس يدنى الفعل
كليد وهو فى الفارمى يعنى المفقاح فى العرنى و

٠والمنىله تعالى وحده مناتيح خزائن العالم العلوى والسفل لايمكن من التصرف فبها
غيرة  :وبالفارسية [ مور اكسلتلدهاى خزائن آسمان وزمين يعنى مالك امور علوى
وسفلىاست وغيراورا تصييف

:دان فكر لكت #مجنانكا دلق در خزينها متصوريست

لصفه
للنى
اسأا
رمكنى زاكةمفاتيح أن بدست :اوست] * وعنعمان دضى/نعنه انه
ساعن المقاليد فقَال (تفسيرها لاله الاالله والله ١كبر وسبحانالله وىمده واستغفراللّ ولا

حول ولاقوة الاباللةالعلى العظم هو الاول والآآخر والظاهروالباطن بيدهاير ى ويميت
وهو علىكل ثى' قدير ) والمعنى على هذا ازلله هذه الكلمات بوحديها ومحدبها وه /

مفاتيح خيرالسمؤات والارض هنْتكلم بها :اضابه“:يغى [ابن كلاث مفاتييح خيرات انان
وزمينست هركه بدان تكلم كند بنقود فبوض أن <زائن برسد وكفتهاند خزائن

سهان بارانست وخزائن زمين كاه وكلند اين خزننها بدست تصرف اوست هركاه خواهد

وان :قوسد وعزيقار جوامط:ازنلة دالرووتافك اهدرفالفيق انا أرتؤالاه لفلطوار مقا

| (انيت,مفاتيح خزائنالارض فعرضت على فقلتلا بلاجوع يوما واشبع يوما)  :قالالصائب

* از همت بلند رسهكايم ما

كتأدكرما
رول
اقتد هداىد

© وفالتأويلات التحمية يشير الى ان له مفاتيح خزائن لطفه و مكئونة فى سموات !ا
لاك احد مفاتيح
مىل
ض اللفوس يمن
اعةرفى
القلوب وله مفاتيح خزاءن قهره وهى مود
خزان-لطفه وقهره الاهو وهو الفتاح وبيده المفتاح يفتح على مينشاء خزائن لطفه فى |
قلبه فيخرج ينابيع الحكمة منه وجواهر الاخلاق السئة ويفتح عيلىشمانء ابواب خزان
قهرهفىنفسه فخرج عيونالمكر والخدع والحبل مهاوقنون الاوصاف الذميمة ولهذا السر
الالّه) ولماساله ءمان رذىالله عنه تعفنسير |
افلتاهحااللقلاوب
اللهى علبهوس! (م
قال صتلعىال
5

١

١

1

1

0

| مقاليد السموات والارض قال (لااله الااللّ والله كاير) ال ه 93والذينكفروا باياتالله يه '
الغزيلة والتكواشة المنصوبة فالآ فاق والانفس  88اولئكهم الخاسرون  #8خسسرانالاخسار
| وراءه لانهم اختاروا العقوبة على الثواب وفتعدوا انواب نفوسهم عفتاح التكي والنفاق ١

صأوق اعبد
خنسرت صفقته © فقغلي|رالله ت
محت نخارته لا م
رن
نأل التعالى نايجعلا م

ايها الجاعلون  5اىأبعد مشاهدة هذه الآيات فثيرالله اعبد تأمرونى بذلك ايها الجاهلون
|وتأمروق اعتراض للدلالة على انهم امروء عقن ذلك بانيعيد غيرالة وقلوا استر الهتنا ||
| نؤمن بالهك لفرط غباوتهم وادلها باظهار النونين تمادتمت اولاها و علٍالرفم
| افلثىانية وهى لاوقاية وقد قرا ابنعاص على الاصل اى باظهارها ونافم بحذف الثانية فانها
كنا

مب
نلك  6اىمن الرسل عليهم السلام © ان
هق ولقد اوحىاللك والى الذين ق

| اشركت * فرضا  :وبالفارسية [ اكر شرك آرى ]:وافراد الخطاب باغتياز كل واحد

رنيتما عق  8ولتكوان
لحبطن ملك  6اى لبطلن ثواب ملك وا
كنك
ش

مني

-ج  ٠١هم

لبد النازج

يقالتاه تل الثواث اغاحي لقم

سورة الزعصس

شوىبالشكر إن اكز

| ملتبسين بفوزهم بمطاوبهم ال
لذىاهو
يالم
منة
س©هم السوء ولاهم محزنون ده حال اخرى
هنالموصول مفيدة لكون نجاتهم وفوزهم بالجنة غيرمسبوقة بمساسالعذاب والمزن * قال
فىكشف الاسرار لايس ابدانهم اذى وقاوبهم حزن وجوز ان تكون المفازة من فاز
منه انىحا منه والباء للملايسة وقوله تعالى (لاعسهم» ال تفسير وبيان لمفازتهم الىهم
بسيب مفازتهم النىهىتقواهم كابشعر بهايراده فىحيز الصلة واماعلى اطلاق المفازة

علؤسببها الذى هوالتقوى فليس المراد ثنى دوام المساس والحزن بل دوام شهما  +وفى
الاية اشارة الى ان الذين اتقوا بلله عماسوى الله لايمسهم سوء القطبعة والهجران ولاهم |

محزنون على مافاتهم هن نعم الدنيا والآآخرة اذفاذوا بشربة المولى وهو فوز فوق كل فوز
فالمتقون فازوا بسعادة الدارين البوم عصمة وغدا رؤية والوم عناية وغدا كفاية وولاية

تالاه سحاته إن ومطتمنا رعاديةدع الى اللتواتع موعنا ويحفابتةا كفلىق بإاى عرو ف الابيه

ترغيب للتقوى فانها سيب للنجاة وبها تقول جهام جز يامؤمن فان نورك اطفأنارى وبها
خرن باجخلونق! مق رالتق»الاتنعنان نرسوك الوم !ا تذخكنعلووامين المؤنين :عمق رشئاه
عنهزاخذده الرعدة والخحوف :يفاك افللنتوعة

ت
سلق
يب د
هدت حقست ابن ازخلق يست *» هيت ابن هرد صاح

رهسد ازحق وتقوى كزيد * ترسدازوىجن وانس وهىكه ديد
ه:رك
والفيستان

توهم كردن از حكم داور هبيج * كه كردن جد زحكم توهيج
6ل كد ند سمت ولداحر امه مكو اعذست ومدق راكد اودكا
* وجاء الى ذى النون المصرى رحمهالله باعلضوزراء وطلب الهمة واظهر الخشية من

النلظان فعاك لعلويخفيت] زانارمن اللهكا فى:لنت املنسلطان!لكنت من رحملة الصدهين
ااكرستودف] ام رناحت ودح * باى درويش بر فلك بودى

ور وزير از خبدتارسيدى » هنمان كز ملك ملك بودى
تسألالله :سبحانه ان مجعلنا مخلصين له  28الله خالق كل شى”  4من خير وشر وايعان

كل كو ا نعلاق  5كاش الاسباكها به واليزق التأؤيالاتالتحمية .عبدلل اها
الععاد واكسابهم فى هذه اجلة ولايدخل هو وكلامه فها لاالنخاطب لايدخل نحت
الطاب ولانه تعالى يخلق الاشياء بكلامه وهو كلة كن  #وهو علىكل ثى” وكل *#
يتولى التصرف في
كهما يشاء  .والوكل القائم علىا لامس الزعيم بكاله والله تعالى هو يعدزقضردرخفمكيرسفتبرصماتيرورهاوالبزاينساطفن
المتكفل عصال عباده والكافى لهم فىكل امى ومن عرف انه الوكل اكت به فىكل
اعره فل.يدبر ميعهعوتلممد الا عليه #وخاصية هذا الاسم ننىالحوائح والمصائب فن خاف
ريحا او صاعقة اونحوها فليكثر منه فانه يصرف عنه ويشتح له ابوابٍ الخير والرزق
 2له مقاليد السموات والارض  5جمع مقليد او مقلاد وهو اللمفتاح او جمع اقليد على

سج .٠081 يم
الجزء الزابموالعشرون
| » قلت انها رد لاثانية وكلة لوتتضمن النتى لانها لامتناغ الثانى الامتناع الاول.اى.لو انالله
| هداق لكنت مانلمتقين ولكن ما هداق فقال تعالى بلىقد هديتك و  89قد جاءنك
| أياتى ك أايااءت القران وهىسب الهداية وفصله عنقوله ل١و١ازالله هداني) لما ان تقديمه على

الثالث يفرق القرائن الثلاث التى دخلها او وتأخيراو ازالله هدانى ا يخل بالترتيب
لل 11101012
تبعثم
يكت
الوجودى لانه تحسر بالتفريط عند تطاير ال
احوال المتقين اوغتاظهم ثم يعنى الرجعة عند الاطلاع على الثار ورؤيةالعذاب ونذ كير

الطاب باعشارالمعنى وهوالانسان * وروى اانلى عليه لسلام قرأ قدحاءتك بالتأنيث وكذا

ذ2بت بها  #قلت انها ليست مانلله و8استكيرت »*#
ك9
ففس
ٌْ مابعدها خطايا ن

تعظلمت عن الايمان بها © وكنت من الكافرين  4بها © اولفتأويلات النجمية ( بلى

ْ قد جاءتك] يألى) من الانساء ومعجزاتهم والكتب وحكها ومواعظها واسرارها وحقائقها
ودقائقها:ؤاشاراتها ( فيكذ بت ايها واستلكبرات) عاتنتّاعها والقبام :ارئشطها!((وكنت| هن
| الكافرين  6اىكافرى النعمة يما انم اللهابةإغللك :من بتغمة “جود :الاثداءواتزال الكت
تلثلاث ندل على ان العبد مستقل ع
| واظهار المعجزات الت كزللج( :تدكنا |الارناءا

نعود الاولتان اللزرا:الابتسجر عالت منه[الاراق! كان عد و عل .رانشعل ..وزالثاى
ان منلايكون الايمان بشعله لايكون مفرطافه  .والثالث انه لاستحق الذم بما لبس من فمله

| » والميواب ان هذه الآيات لاتمنع تأثير قدرة الله تعالى فىفعل العبد ولامافيه اسناد الفعل
| الى العبد حبث قال (:بإلى قدجاءتنك  4ا ونحو قوله تعالى زر يضل من يشاء ويهدى
يمسناء) يدل عبلطىلان مذهبهم  0وبوم القيمة ترى النذكيذبوا علىالله  68بان وصفوه

اكذا
كنه
| بما لايليق بشا

الولد والصاحبة والشمريك  #2وجوههم مسودة 6ه متدأ وخبر

واإملة حال قداكتق فبا بالضمير عن الواو على ان الرؤية بصرية او مفعول نان لها
| علىانها عرفانية  .والمنى تراهم حكاولنهم اوتراهم مسودة الوجوه يما ينالهم منالشدة

:وها ابل :من ظلمة ,اهل ::باولفاوشة[:وويباى ايشان ,سايكازهاداه دين :اذا ادلخول
دوذخ وآن علامت دوزخيانستكه] لإيعرف المجرمون سماهم * 6سثل الحسن عن هذه
| الآية لإويومالقيامة 6ا فقال همالذين يقولون الاشياء الينا انشئنا فعلنا .وان شئنانمل
' © واتىأويلات التجمية يشير  4ان .ايلوقميامة تكون:الوجوه يلون القلت :فالقلوؤن
الكاذبة لكماانت مسودة ؛بستواد الكذب وظلمته.تلونت وجوههم باون القاوب **قال ودف
ابن الحسين رحدالله اشد الناس عذابا يوم القيامة من ادعى فالله مالم يكنله ذلك اواظهر
باحو الورمالغ وركرينا #9لس جوم »:باسنت در دوزخ يعنى هست] ©[ مثوى 64
مقام  0للهكبن » عن وان دإلطيينا  3 3للبعادمر التجمية كراكماياو

أ عاق

اى هن جهم عب «صدر

محى بععى الفوذ من فاز0

.

 8ظغر به

ريع

سورة الزمصي

 91مم
-

3.

ياحسرنى تقول العرب ياحسرقى يالهنى وياحسرًا ويالهفا وياحسرتاى ويالهفاى بالمع بين

| العوضين تقول هذه الكلبة فىتداء الا
استغ
لائة
اكر
سفىك
رشفار.

| والتدم عليهكأنهاتحسر الجهل عنه الذى
الك اله الحوات تاط جور اق بط
اوان حضورك  :وبالفارسية [ اى بشهانى

والحسرة الغمعالفىاته

حمله عمالاىرتكبه * وقال بعضهم الحسرة ان
جرحي كداز لزنيف اتكر نذا
من ]  9على مافرطت * إى على تغربطى

ونفقصيرى شا مصدرية  +قال الراغب الافراط ان يسرف فىالتقدم والتفريط ان هَصرفان

الفرط المتقدم  8فاىجلبله © فىجانيه وهو طاعته واقامة حقه وسلوك طرمّه * قال

وكاب انان دوق
2

اللاق رتناذة م كلداوداق تلعاز

كسامتت

دزجنت ثلان تواتكر شدم ازهلوى فلان مال يدست اوردم ]  +وقال

الراغب اصل المنبٍ الجارحة جمعه جنوب ثماستعير افلىناحية التى تلها كاستعارة سائر
الجوارح لذلك تحوالعين والثهال وقل جنب الخائط وجائيه وقوله فاىج
لب
له اى ىاه
وحدالذى حده لنا التهى  83أن كت اإلنساخرين  6ان اهلىخففة واللام اهلىفارقة

والس<ر الاستهزاء ومحل اجأملة النصبْ عاللىال  .والمعنى فرطت والطال الىكنت فالدتنا
املنمستهزئين بدين الله واهله * قال قتادة لميكفهم ماضيعوا من طاعة الله حتى سذروا

باهل طاعته  :درساساة الذهب فرهود

دوذ اخركه مرك عردم خوار ك
*ند از خواب غفلتش بيدار
يادش ايدكه درجوار خداى * سالها زد يجرم وعضيان واى
*رده از خين  وشرّيش اافقاد
هرجه درشصت سال ياهفتاد ك

وزرو

يك بيك بيش جثم

مالتتطم مصوا رموجاو

كدر تن 15د"

ا بلك" وطلز 1ونا وايتقلا
والاء #اليا

حسرت ازحان اوبر ارد ذوك * وان زكان حسبر'شن :اندارد سود
* قاَالفارسى شول الله تعالى من .هرذه منى احر فته ا امن أهِرك”مئ انلفىسه احرقته

بالعانيت على فوتى اذاشهد غدا مقامات .ارباب معارفى يدل عليه قوله يحسارنًا الل
| اذلاشوله الامتحرق  #8اوتقول لو ازاللّ هدنى » بالارشاد الى الحق  8لكنت من
| المتقين  #هن الشرك والمعاصى وفى الخبر ( ما امنحد مناهل النار يدخل النار حتى |

الوق ابملة» بج اتلد عبتنؤل  911122513لك تل شين )فكو حل تحعره |
اشكى
او تقول حين ترى العذاب  6عانا ومشاهدة ف لوان لى  #اوللتمنى [كاى
أ
لليه عطف وعنه رجعوالكرة المرة والة
©رة 6ه رجعة االلىدنيا بكشَراع
 ١امنودى] ك

|

كا افلقاموس  88فاكون  6بالتصب جواب العنى  :يعنى [ تاباشم 1تجا] هاولمحنسنين» |
فىالعقدة والعمل واو للدلالة علىانها لاخلاو عنهذه الاقوال نتحيرا وتعللا “الاطائل نمحته
وندما حيث لايتفع وقيل ان قوما بقولون هذا وقوما سولون ذاك © بلى 6#يعنى [ثرا

ارشاد كردند ]  +ان قكلتلة إلى مختصة بإيجابالننىولا ننىفىواحدة منتلك المقالات

( دمعالبيان  هو امن )

 771كم

الجزء الرايع والعدسرون

نسمواىالله االلىله بالفناء افلىله * قال فىكشافت الاسرار[ انابت برسه تبهأججمزنيتطردكانارت

بيغميرانكه نشانش سهجيزاست بم داشكن بابشارت ناافوختويك كزون باإشزاف هميدق
وباز بلاكشسدن بادلهاى برشادى وجز ازسغميران كس را طاقت اين انابت سرت ٠ دومانايت
وار ؤانستكه نشائش سه جيزاسات
تزمعصيت بدر بودن وازطاعت خحل :بودن ودرخاوت

باحق انس داشكن رابعةعدويه درحالت انر يحجابى رسبد 5ميكفت «حسى من الدنيا ذكرك

ومن الااخاةوؤنتك »,جويز ى كفت ,انس
ورطال
بت] ت
يعن
ن

وتيك انز تداك رداد]

اكر درقصر مشتاقانترا يك روز بارستى * ترابااندهان عشقاينجاد هوكحارستى
وكا وني ك
زلزاار حديتث  اونديدئى نو » يشم تومه كلها كه ددباغست خارستى

س[وم انابت "تؤحيداست كه دشمثائرا وبكاتكائرا باآن خوائد كفت ١ والبدوا الى دبكم
| واسلءواله» وئشان لف انابيك الست باؤرار زبان واخلاص دخد
لايرا ي>ىداند ودرذات

بىشبه ودرقدر إىزظير ودردفات سهمتا  .كفتهائد توحيد دوبايست توحد اقراركه عامة

مؤمنائراست إذااهر ايد تازبان ازوخير دهد واهل ارنتوحيدرا ديا مزل ومشت مطاوب
| ودوم توحيد مذوفت  5عارفان وصدقائراست محان ايد ناوقت وحال ازوخيردهد واهل

اتيونحيدرا مهشت «نزل ومولى «قصود ]

واسكن بالقوام .دكوأنئن :ا .وكان :سكزى مالنمديز

| [ اندكاسكه كادبا كل افتد كلبويد وآ تكسكه كارش باباغبان افتد بوسه برخار زئد
جنانكه خواااعزادل كف قيت ])
اذ راى اي

ا درتك,ر ناف
'اوعت

* كر وزارت بوطلة لقن برشريك خارزن

الله
وفاتبعوا احسن ماانزلالكم مرنبكم» اىالقرآن كقوله تعالى (ا
لزل
حاحدسنيث )
اوالعزائم دونالرخص * قالببضاوى ومنتيعه ولعله ماهو انجى واسلمكالانابة والمواظية

عالىطاعة * ول الحسن الزموا طاعته واجتنبوا معصيته فانالذى انزلعلمكم منثلاثة اوجه
اك القءبسح لتحتشوه وذكر الاحسن لَؤئروه وذ كر الاوسط #التوكون علكم جناح

ال
فاقبال عايه او الاعراض عنه وهوالمباحات © اولفتأويلاتالنجمية يشير الى ان ما انزل
الله منه  75حسنا وهو مايدعو به الىالله قالالله تعاللى (وداعبا الىالله باذنه» ُ من قبل

إن يأسكم العذاب © اىالبلاء اولعقوبة  88بغتة  4ك
[نهاان ]نقهالالراغس البغتة مفاجأة
التق" محنبك لاحتدك واجوز :اينكون االمزاد:بالعذابن الآ لى بغتةهوالموت لاله مفتاح
| العذاب.الاخروى

وطرشه ومتصل بهف وام  31لغفلتكم هولاتشعرون  6لاتدركون

بالحواس #مثه لتتداركالامو وب
:الفارسية [ وثها عمىدانيد مدن اودا تادرمقام 0

' وتأهبآبيد]هل اون تقول نفس م
#فعول له للافعال السابقّة التى هى الانابة والاخلاصض
ْ واتباع القرآن والتشكير لان القائل توالا كرك الراشك اوري م ليشيع فكل التفومك
والمعنى افعلوا ماذكر منالمأمورات يعنى ام تكمكبرهاهة ون  1نفس :وباافارسة
و[مباذاكه هركس كويا فردا ازشما ] « ياحسرنا ه بالالف بدلا مزياء الاضافة اذاصله
ي(احسرق )
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 ١يدل علىالمغفرة بلاتوية * والفرق بينالششرك وسار المعصية هو ان الكافر لاايطلب العفو
| والمغفرة لمعاصبه وقوله تعالى (اتما التوبة عالىله للذين يعماونالسوء بجهالة ثميتوبون هن |
قريب انما بهاولنسبة الى حااللغرغة فالشرك وسائر المعاصى لايغفر فىتلك الخال وان

وَنجاذتا :الحؤبة "هذا ؛لابناقالعفزة يدون التوبة.بالفسنة :الى المعاطى مشلاوى'القيره فآن |
مغفرته حالفة للحكمة » وعنانى هريرة رضوالله عنه قال سمعت رسولالله صلىالله عله

وس شوك (اتجملالله 'الرزحمة امائة نجوء فامسك عنداه إننعة :وتسنينواتزل فىالارض جراً
واحدا فن ذلك المزء يتراحم الخلائق حتىترفع الدابة حافرها عن ولدها وهو يحص انتصيبه)
فهذا ممايدل على كال الرحاء واليثارة للمسلمين لانه حصل فىهذه الدار منرحة واحدة
ال بحى بنمعاذ ١
ماحصل منالم الظاهرة والباطنة ماظنك عائة رحمةفىالدار الآخرةق*
رحمهالله فىكتابالله كنوز موجي 4ة للعنوعن جميع الممنين.منها قوله تعالى بإقل ياعبادى 6ا
ولذا قالالعلماء ارح ابة فالقر ان لاهل التوحد هد الفيهوقوله تعالى (انالله لاغفر |

اينشرك بهويغفرمادون ذلك إيشناء) وقوله (ولسوف يعطبك ربك فترضى» وذلك ان

كان :مسال »مله لبمطن :التكام! البجنة اؤلذااكانت «رسالتهامقددة ومقصور».علن بطاقة |
مخصوصة

ره

الار حمة للعالممن) وم ار

نت
امة
حقيقة اكل ح

بعثته عامة وقل قبهه روما ارسلناك

م رحمابته بالشفاعة ١تى مها تظهر سناد نه علىجميع الناس

ختى:ان دن كونالة درجةالشفاعة مالنملائكة والانساء والمؤمئين لايشفعون

الابعده فلا

| تقنطوا ابتها الامة المرحومة منرحمةالله المطلقة ازالله يغفر الذنوب حجميعا يشفاعة من هو
مظهر تلك الرحمة قال الخاعى

زميجورى برامد جان طلم » ترحم بانى الله ترحم
اكرحه غرق درياى كناهم  32فتاده خشك لب برخاك راهم

فابررت هئ انيه كهكناهى *

'بىدر حاللب خشكان تكاهى

©لى ربك اى ارجعوا الى ربكمبالنوية من المعاصى 9:واسلموا لهي ْ
| ووواسواكه باعبادى ا
انلم عءنى الخالض من قبل ان يأنيكم العذاب  الفدىنيا |
لهسفا
اجه
اى اخلصوا العهلى لو
واالاادرة  0ثملاننصرون  1اعون

من غعطتااب #الله ان لنتوبوا قل تزوله  +يعنى ١

حكس دددفع عذااف لحي رتطاز كلقددا ]وتوا الهاو ع 3الاتئةا "اخنسان
[
للكفار فالمعنى ذارجعوا ايها الناس مانلشرك الى الابمان واخلصوا له تعالى التوحيد * قال
سيد الطائفة الجنيد قدس سيره انقطعوا عنالكل بالكلية هايرجع النابالحقيقة احد واغير
عله ائر وللاكوان علاستره خطر ومنكان لناحرا مماسوانا» وفىالاسئلة المقحمة الفرق بين |
 ٠ا»للقهال ذاعم بن ادهم قسدسمره اذا صدق العند فىتوبته صارمئيا ااانا تاقنارط
نمعصة الى الطاعة ,
| التوبة ع وق التاويلات التحمية الكثوبة لاهل البداية وهى الرجوع مال
وه المي الخدت ك0

ولك

لهل الهاية وه الرجوع _
ن اللانابة
خرة وه ع
الهال.

الجزء الرابع والمعشرون
3

جع  551يهم

شتيد
ومحر
سوار
وعشها وامعمكول إيشان بان

ب إشان ندا

وبردة ابشان دوزلا ماري ”اولك

كرضورآوريهد ذلك لزناجوة رهاز اإعانبالشكتياإتلاد,لبوك للامنايك

تشسريف اضافت ازايشان باز نستدكفت ( يقالعبادى الذين اسرفوا عالنىفسهم) 0-1
ا رده ايشان كا داقع

عين كناهان اظهار كد بلك عل يادكرد سر بسته وعين

ان ووشعيد )ككفت لااشرقو ا  6سراف كزادنداكزاف كرادندنآ"واانجاد رااواداك وى
| مغفرت ايشان بود نهريده دريد

أسمعنوديت ركد د سحانه ماارافه لعناده » هموسى

عاللهسلام كفت «االهلىمتعريصدية مالنعاد وتيغضها» كفت فياموسى ذاك تأسيس
ا لعفوى» نعنى معصدت بند كان :بارادت تست انه ائرا| دشمن مبدارى وبنده را بععصدت

دشمن مكيرى حق جل جلاله كفت أن بنياد عفو و كرم خويش است كهمىنهم
خزينة رحمت ما براست احكر عاصيان نباشند ضايع ماند » قال الكاشنى بعارستان
جرم وعصمائرا شريت راحت جز .درن دار الشنفا حاصل نث-ود وسركردانان

سابان نفس وهواوًا زاد:طرق ات الجن عدد -أإنبثك "مسر اتكرود]

نيه
وهب
كرم
ندا

توشة راه *» مز لاتقنطوا من رحصة الله

انوفرمودىكه نومندى مباريد * زمن لطف وعنايت جشم داريد

دين معنى ببى اميد واريم * إيخشا زاتكه بس اميد دادم
أمد دردنداثرا دوا 2

دل امد وارثراءروا كح

وقال المولى الجاعى قدس سسره
بيلىود درينره نا اميدى » سساهىرا بود رو دسرقيدى
زصد دردى كرامسدت تنايد * مومدى
|

د راك سايد

وك نشايد

ره ازازدزسوى مقصود اورىراه

 .قال عليهالسلام (مااحب اتنتكونلى الدنيا ومافها بها)اىمااحب اناملكالدنيا ومافها بدل
نط له فالباء فىما للبدلية والمقابلة  :وبالفارسية لامي كارك دنا ومافها ما باشد ١

بعوض اين يدت جه اين ابت ازدنيا وهرجه دردثيا باشد مبتراست ] وذلك لانالله تعالى من على

رة ذنوبهمحميعاونهاهم انيشنطوا رمحنته الواسعة * واعلم
غ لفهم
معد
دنه وو
فم
0معنابسرا
انالا ي لةاتدل على غفر انحميع الذنوب اللمنياس بلعلى غفران حميم ذنوب شمانءالله غفران
ذنوبه فلانناتى الامى بالتوبة وسمق تعديب العصاة والامس بالاخلاص فالعمل والوعيد بالعذاب

سارك الابالتوبة والرجوععنه ويغفر مادون ذلكمنالصغائر والكبائر بالتوية
فاللهتعالى لاليغشف ر

نلس الم الفنوحازد لقناعود ازوناكعنةوةا انلداتية
أوسوائئا لل اكلااكو
| انالله يغفرالذنوب حمبعا لمنيشاء لخمل المطلق على المقدد وذلك لانه لانخرى فىملكم الا
مايشاء ب*قول الفقين اناسكبإليئة ل+يشترطوا التوبة فىغفران الذنوب مطلقا اى سواء
كانت صغائر اوكائر سوى!اشرك ودلعلنه ااثار كثيرة * روى انالله تعالى بقول ,نوءالشامة
فلدنيا اى الذنوب وانا اغفرها لك الوم فهذا وامثاله
لبعض عصاة المؤمنين سترتها عليك ا

(يكع)

٠ج  ١76هم
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دك للا جاه لاست ايلاتوبجلاكة المتتواق اشير ف  :فوز انيفكي «للة لواف" لباق
فدليل .الاحنخجاتق:الكلق :ااسوتوذاد الوجدرذال تعالما) يعفرا لذنوك مضا إش

طقسا نوز

التوحد افلقلب فاذا لمببق دخل فقوله ( ان الله لايغفران يشرك به )فالقنوطمناعظم |
المصائب وقد امهل تعالى عباده تفضلامنه الى وقت الغرغسة فلورجع العيد الىالله قبلآخر

نفس يتنفسه قبل 8ه ان الله يغفرالذنوب  6حكاولنها  9ججيعا6#كأنه فيل مسايب النهى
اعلنقنوط مالنرحمة فاجيب بان سيب النهى هو ( ازالله يغفرالذنوب جيعا) عفوا لمن يشاء
ولو يعد حين ,يتعذيب فىاعملة وبغيره حسما يشاء فهو وعد بغفران الذنوب وان كثرت

وكانت صغائر اكوائر بعدد الرمال والاوراق والنجوم ونحوها  .والعموم بمنىالخصوص
لان الشمرك ليس بداخل فالا أية احماءا .وهايضا افلىعاصى مقمدة بالمشيئة .اللانمطلق مول
(اللنه يغفر الذنوب جبعا
علىالمقيد وسيح” قبة الكلام على الآية قال عليه السلام ا
(تغفراللهم فاغفرجا وأى عبدلك لاال) |
| ولايبالى انه هوالغفور الرحم ) وقال عليهالسلام ان
بع[ جون ,امازى خداوند ا حبه نام[ ن وان كدامالخد مث كاوكتاءه نكردز القع |
* والفرق بايلنعفو والمغفرة هو ان حقيقة العفو هوامحو اشير الله بشوله تعالى ( ان

| الحسنات يذهين السيات  6والتبديل الذى اشير اليه بقوله ( فاولئك يبدلاللهسياتهم
حبنات  6هو:من«قام المغفرة قاله الشيسخ الكبير رضىالله عنه فشىرح الادبعين حديثا
ثقامل فىمقام التعليل هو انه 5تعالى هلهو يد وحده هل الغفور الرحيم  الاول اشارة
|الى >ومابوجبالعقاب والثانى الى التفضل بالثواب وصغة المالغة راجعة الى كثرة الذنون
فكدة المغفور والمرحوم * قال الاس_تاذ القشيرى قدس سيره التسمية سياعبادى مدح

والوصف ,انهم اسرفوا ذم فلماقالياعبادى طمع اللطيمون] ان كونا هم المقصودين بالآية

فرفعوا رؤسهم ونكس العاصى رأسه وقال من انا <تى يقوللى هذا فقال الله تعالى( الذين
| اسرفوا عالنىفسهم ف6انقلب الال فهؤلاء الذين تكسوا رؤسهم التعشواوزالت ذلتهم |
ْ والذين رفعوا رؤسهم اطرقوا وزالت صولتهم ثم قوى رجاؤهم شّوله على انفسهم يعنى

| ان اسرفت لتقانط من رحة الله بعدماقطعت اختلافك الى باينا فلاترفع قليك عناء والالف |
| واالللامذفثىوب للاستغراق والعموم وجميعا تأكد له فكا نهقال اغفر ولاائرك واعفو

ولاا
ظبق فانكانت لكم جناية كثيرة عميمة فلى بتاكم عناية قديمة » وف
كىشف الاسرار
| ينافك اإفنريتركان حق
كتع
رالى
اكال
مت :دوكروه زاشت يى فرشتكان وديكرادسان
«ولهذا اجلعالند.اء والرسل منهمدون غيرهم» وغايت قترق ]ناا دردوجيزاست درعبوديت
ا ودرحست عبوديت مخض صفت قله انيت وعبوديت

ومحدت هن دوصفت ادمان انيت

فرشتكائرا عيوديت .محض دادكه صفت خلقن:است واادفائزا,:يعد اذيعتوديت الخلمت حت |
6وديت يز
يكوحيدبله(م ويحديروعب
ت مي
ماين
ابهر
فهت حق است نا اذ
صد ك
دا
أدمبائرا فضل داد برفرشتكانكة عبوديت فرنشتكان :ابضىّافت كفت( بلعباد مكرمون) |
وعدوديت ادميان باضافت كفت (ياعيادى) انك م
بقزتضاى محبت فضل خود برايشان مام ْ

<<  472كه

المزءالرابعوالعدسرون

73فلاديلةفع عقله » مستكمل العقلمقلعد.م

ومن جهول مكثر ماله * ذلك تقدير العزيز العلم

بع
انى
لاىنامنلنظ
ترقدبر عل ان الامور الجاريةعلىاهل العالكلهاعلىوفقالحكمة وعلى
مقتضى المصلحة ففيه ارشاد الىاثيات الصاذم الحكم اللاىننى وجوده ي
8اقعلبادى الذين

اسرفوا عالنىفسهم  #ق
»ال الراغب السرف تجاوز الحد فىكلمانفعله الانسان وان كان

ذلك افلانفاق اشهر وقولهتهالى( قل باعبادى الذين اسرفوا على انفسهم  ,تناو الاسراف
فىالاموال وفىغيرها انتهى  .وتعدية الاسراف يعلى لتطمين معنى الخناية والمءنى افرطوا

افليناية عليها بالاسراف فالمعاصى وارتكاب الكبائر والفواحش* قااللبضاوى ومن تبعه

اضافة العباد تخصصه بالممن على ماهو عئفى القر ان * شَول الفقير قوله تعالى ((فاذا حاء
وعد اولاها بعتا علكم عبادالنااولى بأس شديد 6
لدىاعل
خينا
فىه

لان العباد فسرههنا

يت نصر وقومه وكانوا كفارا بالاتفاق الاان يدعى الفرق بين الاضافة بالواسطة وبغيرها

* وقال ف اىلوسيط المفسرون كلهم قالوا انهذه الآآية نزلت فىقوم خافوا ان اسلموا انلايغفر
لهم ماجنوا منالذنوب العظام كالشرك وقتل النفس والزنى ومعاداة اعلهىالسلاموالقتال |
مفردا نزاماللههده الاي وفرح الى عليهالسلام بهذه الآية ور اهااصخابه مناوسعالآيات
فىمغفرة الذنوب انتهى  +وقال فالكملة روى اونحشيا قاتل حمزة رضى اللهعله كتب

الهالنبىعلي اهلسلاميسألههل لهمنتنوبةوكتب اهكان قدسمع فها انزل اللهيمكة مانلقر ان
عله الها آخر © الىقوله
حر امنا منكلخيروهاقولهتعسالى (( والذين لايدعون مال

م(هانا  6فنزلت (الامنتاب ال فكتب بها رسول الله علبهالسلام فخاف وحشى وقال
لاصاًا فائزلالله ( ازالله لابغفر اينشمرك بهويغفر مادون ذلك )
لعلى لاابق حتى اععممل

5:فقال وحشى الى اخاف انلا١ كون ممنشيئة اللهفاتزلاللهتعالى ((قل ياعبادىالذين |

اساسرفنوافعسلىهم © ال فاقبل وحثى واسلٍ انتهى وعتلىقدكلير فخصوص السب لاينانى
يوم اللفظ فدخل فيه كل مسرف  88لاتقنطوا من رحمة اللها*لقنوط #نظمالبأس
:الفارسية [ نوميدشدن ازخير] والرحة املنله قءالىالانعام
* وفىالمفردات الأسىناشيروب

والاعطاء والتفضل  :وبالفارسية [ بخشايش ]وهو لايكون فىالترنيب الوجودى الابمد
(نه هو النفور
ن“نصون الله عبده من ان بمسه العذابٍ دل عليه قوله ا
اى
المغفرة التى ه

رنثه اولاوتفضله ثانيا
فم
غسوا
الرحيم  6ولذا.قالوا فالمعنى لامتيأ
وطن متاو كه نالأنيدى يكفزاسنت

[ درمعالم التنزيل اؤردمكه ابن مسعود رضوالله عنه درمسجد درامد ديدكه واعظىذكر
اتش دوزخ وسلاسل واغلال ميكند فرمودكه اى مذكرجرا نوميد مىكردانىممدمائرا
مكررمي إتدح اتراكهرميفرمايد] ( قلياعبادى الذن َ«ال »1واعلمانالقنوط من رحمة الله ا

عللامه زوال الاستعدادموالةوط عن الفطرة باشقطاع الوداة بين الحق والبد اذلو بق 1
فى 7

لحكل من نوره الاصلى لادرك اثر رحمته الواسعة السافة على غضه فرحاء وصول
حت

ح

جح”ك--

(ذك)
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حو  71يهم

برهركه مبخواهد نهبراى ختوارى.وبى مقبدارى” ديو

كود بس

كي

| انهم اكلوا فيستىالقحط الف والجاود والعظام والعلهز وهو الوبر بيامنخلط الدم بأوبار

.الابل :واتشوىئ :علل:النان واضاذ الواحد منهم يرى مابينه ويينالسماءكالدخان منالجوع فم
يتفعهم .ذلك حيث اصروا على الكقر والساد  8اذنفلىك  64الذى ذكر مانلقبض

لآيات © دالة على ان الحوادث كافة منالله تعالى بوسط عادى او غيره

والبسط 

| 0لقوم ,يؤمدون  2اذهم للنتؤلون بتلك الآ ياتعلىمداولاتها © وف الايات فوا  +مها
فلشدة والضئز
| أن من .خصوصية نفس الانسان ان تضطر“ الى الله تعالى بالدعاء والتضرع ا

| والبلاء فلا عبرة بهسذا الرجوع بالاضطرار الىالله تعالى لانه اذاءانم الله عليه بالخلاص
| والعافة من تلك الشدة والللاء اعرض عن الله ويحكفر باللعمة وشول ان ما اوسّه
علىعم عندى واتهماالعبرة بالرجوع الى الله والتعرفى اليه افلىرخاء كم قاال عليه السلام
(عرف الىافلىلهالرخاء بعرفك فاىلشدة ) * ومنها ان المدعين مولون نحن ااهللله فاذا
ت

وصل اليهم بلاؤه فزعوا اليه ليرفع عنهم البلاء طليالراحة انفهم ولايرون المبلى افلىبلاء
وهم مشركون فىطريق المعرفة فاذا وصل اليهم نعمة ظاهية احتجوا بها فاذاهم اهل

الحجاب مكنلا الطرفين ا<تتجبوا بالبلاء عن المبلى بوالنعمة عنالمنعم  +قال الجنيدرضىالله
فسه رحجمة والضر
عنه من ,رى اليلاء ضرا فلي يعارف فان العارف من يرى الضر عنلى

علالهلى ومن
اعلحىقيقة مياصيب القلوب من القسوة والرين والنعمة اقبال القلوب عتلىا

ممن الالاتجتاق ,قنقدجل اللمتقعرومنها ان اك ااهل التعمة
 ١راع جد عشلرك تد
| لابعلمون فتنة النعمة وسوء عاقبتها وببطرالنعمة والاغترار بتهقاسو قاوهم وتستولى عليهم
الغذلة وتطما نفوسهم بها وتشئالااخرة والمؤك تومته انتغمة,الدنتا والآخرة وسغادتهما
| وكذا نقمتهما وشقاوتهما منية على مشيئة الله تعالى :لاعلى مشيثة الصاد فالاوجب للمؤمنين

وا
لتهم
سجوا
سمشيئ
ييخر
تعن
ان
مو
ل

لشيئة اللهوحكمه وقضاله

س
ونلا تلفت دفادست» كيو * نواناى مطلق خداست و

| قال بعظهم

هرجه بايد بهركهميشايد » تودهى ن1جناتكة ى بايد
تو شناسى صلاح كارهمه * كه توبى

مونل كان حيزها

و*منها ازضيق حال اللب .وسعة حااللابله دليل علىالرزاق وتقديره * وبرد بهذه الااية

لام
اىفو
| علىمنيدىإلعئ ,امنلكسن ولفق رلوخنتجزة وام يتتال :ال
سله
لسىن ع
أتدرى لدمزقت الاحمتى قال يارب لا قلايعللم العاقل ان طلبالرزق ليس بالاحتيال فالكل
يداه ألاإلىالل ,هتصين :الاهوت و: 22هيا فنتادرقوك_ابزةالراوندى

؟ اقل عاقل اعيت مذاهيه * وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا
هذا الذى ترك الاوهام حائرة * وصير العالم التحرير زنديهًا
اىكافرا نافيا للصائع العدلالحكم قائلا لوكان لهالوجود لمانكاالا ص كذاك ولاد<سنمن قال

|

حتت ١71 يم

ازلءرابع والعشرون

| فالتنيبت حرث جعلواالكفرسدبافالالتجاء الىاللهباانقاموهمقامالايمانامنمالواجب
ان مخعل الايمان سيا قنه  0ثامذا ولاه نعمةما  #اعطناه اياها تفضلا فانالتخويل

مختص كا كان بطريق التفضل ل.ايطلق على مااعطى بطريق الجزاء © قال انما اونيته

على علم 6اى علىعلىمنى,وجوه كسبه  :يعنى[ وجوه كسب وتحصيل آثرادانستم
ْ 2

وكفايت .هن حاصل شد ]:اويساناىعطاءه الى املنفضل .والامتحقاق اعولى

ْعل ن
والله باستحقاق ,::يعنى [
ذا دانستكه ممنستحق انيعنمتم ] .والهاء لما:ان جات
ا موطلة ععنى أانلذى اوه وللنعمة انحاءت كافة والتذكير الجالاق[المزااد توااالمننعية

است
ن[
يل6
ن2ب
جه9
هاقال
نالم
' وقسم مها ثتعمقااللمى رد
ونجوز ب

مكويد ] 89هى 6االىلعمة

تأندث الضمير باعتبار الخبر وهو قوله89فنة  6للانسان اىمحنة وابتلاء له

قفورل فاتلذتذهباذا ادخلتهالنارلتنظرماجودته ونحختبره «إولكن اكثره ي
| أبشكر امتيك
اى كاثراناس  8لايعلمون  4ان التخويل استدراج وامتحان  29قد قالها ه اى تلك
(مسااوتيته علوعم ) الذين قمبنلهم  6وهم قارون وقومه
الكلمة اواطلة قدومله ان
حث قال انما اويته عليعلٍ غندذى وهم راضون بهيعنى لما رذى قومه عقالته جمعوا معه ١

ممنا منالخبار والشرار فيجوز ان بوجد فالاتم
* وقال بعضهم يجوز ان يكون جنميتعقد
| المتقدمة من شَول لك الكلمة غير قارون ايضا ممن ابطرته النعمة واغتر بظاهرها هو ما
اغنى عنهم ماكانوا يكسبون * #من متاع الدثيا ويجمعون مه يعنى االنلمءة ل+تدفع عنهم
النقعة والعذاب ول ينفعهم ذلك شال اغنىعنه كذا اذا كفاء كم افلمفردات  89فاصابهم | 6

ي[سَرسيد ايشائنا] سات ماكددواع جواء تسايعامالهم وَاجَزَية :ماكنبوا وتسمنتها
| سيات لانها مفقىابلة سياتهموجزاء سيئة سيئة مثلها * ففيه رمن الى ان جمييع اعمالهم

كميذكناك لانهم
| من قبل السرات والمنى :انهم ظنوا ان ماتايناهم لكرامتهم علينا ول
' وقعوا فىالعذاب ولتنفعهم اموالهم وهذا كاقال اليهود البنمانءالله واحاؤه فقال تعالى
 ٠خطابا لحيبه عليهالسلام ق(ل با بذنوبكم  6إنىانالمكرم المقرب عندالله لايعذبه
| الله واعا يعذب الخائن المهينالمهان« ثم وذ كنا ن رامكة فقال «والذينظلموا ءنهؤلاء»ه
| المشبركاج المعاصرين لك يا مد ومن للسان اوالشتعيض اىافرطوا فىالغلموالءةة 0

صىامب اولئك والسين للتأكيدواقصدابهم
امعاص
سياات ماكسبوا 6#مانلكفر وال
ظاى اصابهم حيث قحطوا سبع سنين وقتل اكابرهم نوم ندر  89وماهم بمعجزين  #الله

| تعالى عن تخلى ذاتهم بحسب اعمالهم واخلاقهم  +وقال الكاشى [عاجز كتندكازمارا

راون منه بالهرب 29أولم
|اذ تعذيب يابيثىكيرندكانبرعذاب ] يعنى يدركهم العذاب ول
للموا او اغفلوا ولميعلموا
يعلموا  6اقالوا ذلك ويع

ازالله يسطالرزق ان يشاء 6هان ١

:عنى [[نهبراى رفءعت قدراوباك كحض
ْ بسط له اى بوسعه فان بسنطالثى” نششمره وانوسيعه ل

 ١مشليكه] © ووشدر  1لمن يشاء انيشقدره له اىبشتر ويض.قله منغير افكين لاد مدخل

بطلعهما * وقالالكاشق [ وننك ميكند ا
مذافلىك حيث حبس عنهم الرزق سبعا ثسمبس

سفانت

5
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ظىهر ظهورا با
©دالهم منالله مالميكونوا محتسبون * قال بداالئى بدوًا وبداء ا
| وب
و.الاحتساب الاعتداد بالثى”من جهة دخوله فيا بحسبه اى ظهر لهم .بومالقيامة من قنون
| العقوبات مالميكنفى حسابهم فالدنيا وفىظتهم انهنازل بهم يومئذ * قا
دىا[شت
ناشن
يلالك

8دالهم سياتمكاسبوا 4
يشان انبودكه بوسسيلة” شفاعت بتان رتيةٌ قرب يابند ] وب
سيات اعمالهم اوكسيهم حين تعرض علهم ائفهم  9وحاقبهم ماكنوا به يستهزؤن »#
اى نزل واصاب واحاط بهم وبال استهزائهم وجزاء مكرهم وكانوا يستهزؤن بالكتاب
(دالهممنالله  6ال فاية
والمسلمين والبعث والعذاب ونحو ذولهكذ+مالاية قاوىله وب
ْ فى الوعيد لاغاية وراءها وذغايره فىالوعد قولهتعالى ( لاتحم ا س مااختى لهم من قرة اعين»

© وفىالتأو يلات النحميبةة وفىسماع هلها لآإحيةمرة لاحابالانتاه وفىبعض الاخبار ان قوما
' اهلنمسلءين مانصحاب الذنون لومس لهم االلىنار فاذا وافوها شَول لهم مالك من اثم فان

الذين جاوًا قبلككمنماهل النار وجوههم مسودة وعيوتهم زدق وان لستم بتلك الصفة
ْ فيقولون نو

قنا+ل
وهزؤ
ست

نله الى
ان نلقاك واما انتظرنا ع  1قأاللله تعالى وبدالهم مال

ابوالليث يعملون اعمالا يظون ان لهم ثوابا فيها فالممنفعهم معش ركهم

فظلهرتلهم العقوؤبة .مكان الثوات! +اوقكقف الاسَراو 7اذ حصت  2ت علمهالسلام
تفسير ايت ره بدالهم من الله ال برسيدند فرهود] شىالا#ال <سبوها حسنات فوجدوها

»قال بعضهم ظاهرالا ية يتعلق باهل الرياء والسمعة افتضحوا بومالقسامة
فى كفة السيا.ت و
عند الخلصين » وعن شفان الثورى رحدالله انه قرأها فقال ويل للااهلرياء ثلانا

تعراعت ع أبىكهل“ تلكولت :اب معز ىك ١واد خلاصّه كان دوست
اانتؤاداهمه كمك * برخاق عنان شدكه رود الادوست
حون لزاوع ك ل

ي[ى ازمشاخ يمنى ممد بن المنكدر بحولقوتلاجل جمزيعكرد برسيدندكه سيبجيست
ظ فرمودكة عىترسم جيزى ظاهر كرددكه ماننر | درحساب عىداشتم ] » قال سهل ايتوا

| لانفسهماعالا فاعتمدوا عابها فلماباغوا الىمشهد الاعلى رأوها هباء منثورا فناعتمد على
| الفضل ا ومن اعتمدعءلى افعالهيدا له منها الهلاك  +وفىعس انس البةلىرحمهالته هذه الاي خير

املنله للذين فرحوابما وجدوا افلبدايات ممايغتربهالمغترون وقاءوابه وظنوا لاانمقام فوق
عترفة
مات
لر ح
مقامهم فلماراوا خلاف ظنونهم مالاهل معارته واحمابه وعشاقه ماند

وحقائق

التوحيد ولطائف المكاشفات وغراثب المشاهدات مانوا حسمرة  .فاانلظلرىهذهالمعانى الشربشة
ام
هوى
فلىذ
اخ ع
لا.ي
اىمال
فىهذا المقام ؤكالنا منها محتمله الكلام بولازيد منها عل

واجتهد

سندو لك مانلثواب مالميكن خطر سالك إممكزن مثابا به وذلك بالاخلاص والفناء
فى ا

التام حتى يكونالله عندك عوضا عن كل ثى” هل فاذا مس الانسان ضر دعانا  64اخبار عن
الجنس با بشعله غالبٍافراده والفاء لترئيب مابعدها على ماقبلها اى ازالمشركين ليشمئزون

ذعْنكرالله وحده ويستبشسرون يذكر:الآلهةفاذا مسهم ضر اى اصابهم .سوء حال من
كره وهوالله تعالى لمناتضمم و تعكيسهم
ذن
مرض وفقر ونحوها دعوا لدفعه مناثشمأ زوا ع
ع

ممست

سعد دمح عبج

وسس

م سسسمم 2

ساسم
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البرءالرابعوالعشرون

و انت  6وحدك و نحكم بين عبادك * #اى ينى وبين قوى وكذا بين سائر العباد

مه
لما
احك
سكم
لاففيهون  6ايخىتلفون فبه مانلادمين ايى نح
ي فخياكتانو
كالبر ويخضمله كل معاند وهوالعذاب الدنيوى اوالاخروى والثاى اتسب يما يعدالاية

و*فيه اشارة الى اختلاف بينالموحدين والمشركين فإن الموحدين باشروا الامور بالشمرع
على ما اقتضاه الامى والمششركين بالطبع على ما استدعاه الشهوة والهوى والله تعالى بحكم
عالدنا والادرة اما افلدىنيا فبالعفو والفضل والكرم ووتوافليقاالنتاوبيةةواصالاح

ض -كانالربيع -يكسسرالياء
بهمعمن
ذاتالبين .وامافى الآآخرة فبالعدل والنصفة وانتقام بعض
املنلحدثين لايتكلم الا فيا يعد.ه فلما قاتللحسين رضىالله عنه قيل الآن يتكلم فقرأ قل |
اللهم الى قوله يختاافون وروى انه قال قتل من كان بجاسه الى عليه السلام فى جره
ويضع فاه على فيه * وعن عائشة قالت كان رسول الله صاللىله عليه وس ااذفاتتتح صلاته

املنليل يمول ا(للهم رب جبريل ومكامل واسسرافيل فاطرالسموات والارض عالمالغيب
والشهادة انت نحكم بينعبادك فكياانوا فبه يحختافون اهدنى لما اختاف قنه منالحق بامرك
انك تهدى منشءت الىصراطم-تقم )  +وافلىاية اشادة الىانالحاكمالحق.تى هوالله تعالى
(يس احد
وكل حك.ه وقضاله عدل محض وحكمة مخلاف حكم غيره تعالى وافلىحديث ل

يحكم بايلنناس الاجى” ياولقميامة مغلولةيداهالىعنقه فكفه العدل واسلمهالجور) :وقال
فىفروضة الاخبار كان تمر بن هيرة اميرالءراق وخراسان فى ايام مروان بن محمد فدعا

حايبفة الىالقضاء ثلاث مرات قانى خلف ليضرينه بالسياط وليسجتنه وفمل حتى التفخ
وجه ابىحنيفة ورأسه منالضرب فقال الضرب بالسياط فالىدنيا اهون على" مهقنامع
الحديد فىالآخرة ونع ماقال منقال

وأعريه اكصيه واوا ليتوه كر سكلا
هه ولو ان للذين ظاءوا مافىالارض حميعا  6حال من ما اى لو ان لهم جميع ما افلىدئيا
عن الاموالوالذخائر  8ومثلهمعه [ 6ومانشدانهمدمالهابا ن] © 8لافتدوا به منسوءالعذاب
باولمقسمة 6ه شال افتدى اذا بذلالمال عننفسه ذانالفداء حفظ الانسان مالننائية يبمباذله

عنه اى لمعلوا كلذلك فدية لانفسهم من العذاب الشديد لكن لامال بومالقيامة ولوكان
2ل©رمإوىادنبمن؟خملكح؟ي]سسذمجحتجسج لابشل الافتداء بهوهذا وعيد شديد واقناطلهم منالخلاص © اولفتأويلاتالنجمية يشير
جت
5
كي
ك
جرامسع[
الى انهذه اجخملةلاقبل يومالقيامة لدفمالعذاب واليوم ههنا تقبل ذرة منالخير واقمة من
الصدقة وكلة منالتوية والاستغفار كاانهم لونابوا وبكوا فىالآآخرة بالدماء لايرحم بكاؤهم
وبدمعة واحدة الوم لاتق من ذنوإهم راف الفشتوقف

[د]1
ع1

1

انه اه خندهداست *» دراي بمينارك بشددايست

][١

اعناكاكانازع اوب/ازنا خلق *.كوهراسك واشلكابتَذاؤئدتخلق]+[-:

ألاترى الى دموع آدم وحواء علبيماالسلام حبثصارت جواهر فالدئيا فكيف افلعقنى
( ويدا)

سودرة الزعص

حجر  ١19هم

و©ن
ح»
ررون
فتيش
شميس
ياذاه
ونن اللهيعنى الاوثان فرادى اومع كذرالله 8
دىم
ان

ْ

ويظهر فىوجوههم البشر وهو اثرالسرور لفرط افتتانهم بها ونسانهم اولاحقلا
.ستبشار
هو اتنلى” القلب سرورا حتى :نسطله بشرة الوجه وهو نهاية مامكن من الاننساط |
فمفبياهلغة ايضا فبيىان حالهم القبيحة العام فاذىا تهواالغامل :افذىا( (الغالساء نتعد وك
قاستمشار  :والمعنى بالفارسة 0
ول
ذ كرالذين دن دونه فالجأوا ا

اعون يك ]ااذىمراف :اذواوا شستولى بلاطل ااكمااوشو

ايشان نازه وفرحناك

نل بن عكان اانه تازياد

جدائ تعالك هادان ويذاكز ماسوى تمكين اضنت]1
لامك شنوم دل از شرح كك شود * قال من از اقال نو فرخنده شود

اذ غير توهر جا سخن آيد بميان * خاطر بهزاران ثم براكنده شود
اكه
حك ا ءازبه]] الفللج نذكايطة :رليقة :لد ؤالةةارلا بواذيور شالك انكاولت
"ذلكزة * واعلم ان هؤلاء المشركين كامثال الصبيان فكما انهم بشرحون بالافراس الطنة

والاسود الْدبية وبمذاكرة ماهو لهو ولعب فكذا اهل الاونان لكون نظرهم مقصورا
على الصور والاشباح فكل قلب لايعرف الله فانه لايأنس بذكر الله ولا يسكن الله ولا
يفرح بهفيلكاون مسكن اللق * اوحى الله تعالى الى موسى عليهالسلام ياموسى أنحب

ْ

اها علطت الى .جلشن :من اذاكزن وتحث اما العسى:عندى وجدى م فى المقاصدالمستة

فم ان من ذكر الله فالله تعالى جلسه ومن ذكر غيرالله فالشيطان جليسه  :قال الشدخ
اك عمس ده مسشعكن زبان داشئ *« شرياد
كذاى دده حونهست

امكان كفت

3

وأزاوّغ

+؟فكان

وَاضئع

لساقة ايكون سرد برهم خفنت

جومارا بغفلت بشد روزكار * توبارى دجى جند فرصت شهار

وفى الحديث (اذا كان بوم حار فقال الرجل لاله الاالله ما اشد حر هذا اليوم اللهم

اجرتى من حر جهنم قالالله تعالى لهام ان عبدا من عببدى استحارى من حرك فانى
االكليدك اى قد اجرنه وان كان بوم شديد البرد فقال العيد لاا له الاالله مااشد

برد هذا

اليوم اللهم اجرنى من ذعهرير جهام الالله تعالى لينم ان عبدا من عبادى استحارق
من زمهريرك وانى اشهدك الى قد اجرته ) قالوا وما زمهرير جهم قال ب(يت باتى فيه
الكافر فتميز من شدة برده بعضه من بعض)  :وفىالمنوى

زح
وز
داهد
در حديث أامدكه مؤمن دردعا * جون امان خو

ازخدا

دوزخاذوىهمامانخواهديحان ك»ه خدايا دور دارم از فلان
فاعللعىاقل الانينقطع عانلذكر ويستبشير به فلل تعالى معيهنه ف اقلللهم  6الميم بدل
من حرف النداء والمعنى قل يعامد يا الله  8فاطرالسموات والارض * نصب بالنداء اى

يخالق الس.وات والارض على اسلوب بديع فل عالم الغيب والشهادة  #ياعالم كل مافاب
اعلنعباد وكل ما شهدوه اىالتج” يامد اليه تعالى بالدعاء لمأحيرت فىاس الدعوة وجرت

يارانىكثمخز
وافن١مرار
رطوديت
ا١ازهفناؤرا
حمف
دحسم'د
ج
ِِ

الجزء الرايم والعشرون
0-5

م
ها
ب ا
<<

هوعاريه عنده والعاريةممردودة الىمالكها ثم اليهترجعون  8نومالقامة لا الى احد سواه

| لااستقلالا اوشلتاراكا فبفعليومئذ مايريد » وفىالكوائى بحصىامالكمثم الىحسايه ترجعون
اق ردوك فحازيكم فاحذروا سخطه واتقوا عذابه فارج الموحدين يومئذ ويا خسارة

الئر منامتى ) والمزاد افة الانحاية فالكفز اكير |
ك لباهل
افالعتى
المشر كان وفى الحديث (ش
الكارٌ وصاحبه خخلد فىالنار لاشفاعة له * فان قلت الحكم فالمكروه ان يستحقمرتكيه |
ات المت  0ذكر افلتلوح فكون حرمان اهل الكبائر اولى » قلت استحقاق

حرمانها لا وجب الحرمان بالفعل ش[يخ علاءالدولة در عروه كويد جيع فرق اسلاميه |

اهل تجاتند ومراد از ناجيه در حديث س(تفرق امتى على ليف وسبعين فرقة والناجة |
منها واحدة) ناجيه بى شفاعتيست]  +واعلم ان افتخارالخلق فىالدنيا بعشرة ولاينفع ذلك |

بوم القيامة ب الاول المال فلوتفع المال لاحد لنفع قارون قال الله تعالى لإفخسفتابه وبداره |
انى
اولاارضل»ث*

اازهر قال تعالى يا ا
الولد فلونفع الود لاحد لنفعإبراهيم عليهالسلام اب

ابراهيم اعرض عنهذا)» والثالث المال فلو تفع امال لنفع اهل الروم لأن لهم تسعة |
ض وجوه وتسود وجوه * والرايع الشفاعة فلونقعت |
يوم
اعشار امال قالالله تعال (ي
الشفاعة نفع الرسول مناحب اانه قال تعالى ا(نك لاتهتدى ماحنببت) كأنهقال انت

7

مكرهم وتاعلالى (ومكر اولئك هوييور)  +والسادس الفصاحة فاونفعت الفصاحة نفعت ||
العرب قالتعالى (لايتكلمون الا من اذنلهالرحمن)  +والسايع العز فلوتفع ازللمنفع اباجهل
قال تعالى (إدّق انك انتالعزيزالكريم) » والثامن الاصدقاء فلونفع الاصدقاء لنفعوة الفساق
قالالله تعالى (الاخلاء يومئذبعضهم لبعشن عدو الاالمتقين»  +والتاسع الاتباع فاوتفع التتتع
لانلفرعؤساء قال تعالمى (اذتبراً الذذين اتبعوا املنذيناتنِعوا) * والعاشر الحسب فاونفع الب |

لنفع يعقوب الهود لانهم اولاد .يعقوب قتاعلالى (لنتنفعكم ارحامكم ولااولادم يوءالقيمة) |
وال التخ سعد [ .اركيتي ١كرجه تسن الى واود كرناتن بجوهن علويست يوالبكن

حون فس جود حون نايد باشاك رإراست فت شيك إوزدياسة ينانم تاسرك
ويست ]
جوكتعائرا طبيعت بىهنربود  #يبر زادكق قدرش ليفزود
هنر بماى ا كردارىنه كوهر * كل ازخارست وابراهم ازازد
فاذا عرفت هذه اججملة فارجع الى الله تعالى من الاسياب الغير النافمة وذلك بكمال الايمان
' والتقوى هف واذا » [وجون واتكامكه]  ذ كرالله »6حالكونه و#وحده» اى منفردا

دون١لهة المسركين والعامل فى .اذا قوله .اثمازت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة ي| #

ا اشضت وقيزت قاو إلنين لابصدقون كوم القيامة ,:والشمن نقوى الت ماتكره وتعملن |

|

وجهه تقض والاشميزاز هوان يتلى* القلب غنظا وغما يتقيض منه اديم الوجه وهو غاية

أ

 6ن من الانقباض_نفيه مبالغة فى بان حالهم القيحة فوبواذا ذكر الذين من دونه »

هنا يا

راى -

ع  7111يهم

د

 2سورة الزم_

ان هنرهاى دقيق وقال وقيل * قوم فرعوئند اجل جون اب نيل []1
سحرهاى ساحران دان هرا » ميك جوبى داتكه ان شد ازدها

ا
ا

جادويهارا همه يك لقبه كرد * يك جهانيرش بد انرا صبح خورد
نش

همجنين

أبراهم 2

باد

اجل

حون كزيدةٌ حق بود

و

ا

(؟]

ا

برعارفان * رم وخوش ضمحو نسم يوسفان

فعل اكه حيث زعهوا انالاصنام شفعاؤهم عندالله فقالاللهتعالى
| وام اتخذوا يه رلك ا

مكرا علهم اماتخذوا اى بل الخذ قريش فاممنقطعة يمعتىبل والهمزة 8:مندون اللهه
|

.خمالثى”
مدنون اذنهتعالى#وشفعاء»» تشفع لهمعنده تعالى وهىالاصنام جوماعشلفشيعفع
الى مثله والشفاعة الانضمام الى آخر مسائلا عنه وا كثر مايستعمل فى انشمام من هو |

اعلى رئية الى منهو ادتى ومنه الشفاعة نوم القيامة  8قل أكولاونوا لايملكون شأ ولا |

١يعقلون * الهمزة لاتكار الواقع واستقباحه والتوبيخ عليه والواو للحال عند اجمهور| 
واللتى ”قل ياممد للنسركن أفتتخذون الاصنام شفعاء وو كانوًا لايملكون شيا :من الاشياء
تع
و[
ننى
ولانعقلونه فطلا عن ان يملكوا الشفاعة عندالل ويعقلوا انكم تعبدوتهم  :يع

3ردازتكرتارفمنواه_ارساسحتطق
1ف١تا
د1هغداعو

شفاعت مكنيد از حمادات وحال 1نكهايشان ازقدرت وعل بى بهرءاند ]  ©:وف التأويلات
النجمية يشير الى ان امخاذ الاشاء للعبادة او للشناعة بالهوى والطبع لابامس الله ووفق |
الشرع يكوزضلالة عضللىالة وانالمقبول املنعبادة والشفاعة مايكون بامرالله ومتابعة نيه |
لساء للنى |
عليهالسلام علىوفق الشمرع وذلك لانحابالعيد هوالهوى والطبع واما اارلسا

الهوى لتكون حركات العباد وسكناتهم بااملىمق تعالى ومتابعة الاندياء لابامى الهوى ومتابعة
النفس لانالفس وهواها ظلمانية والامى ومتابعة الاساء نورانية والشهوات ظلمانية ولكن
لوشفقمرع
| الععببددااذالله بالهوى والطبع تصير عبادتهظلمانية فاذا جامعزوجته بالامى عالى

قصيرشهوتهنورانية ف قل 6بعدتبكيتهم وتجهيلهم باذ كرتحقيقاللحق ل للهالشفاعة |
جنيعا  64صب علىالخالمن الشفاعة اى هواللهتعالى مالك الشفاعة لايستطيع احد |
شفاعةما الا اينكون المشفوع له مرتضى والشفيع مأذونا له وكلاها مفقود ههنا * قال |
البقلى بين انه تعالى مرجع الكل الشافع والمشفع فيهحتى يرجع العبد العارف اليه بالكلية |
ولا بلتفت الى احد سواه فيلاصل اليه احد الا قباهلالله تعالى ( منذاالذى يشفع عنده |

الا بأذنه ©»ونع ما قالت رابعة رحمها الله محبة الله تعالى امباقت محبة غيره » ففيه اشارة
الى ان محبة الرسول غلاللهسلام مندرجة فى محية الله تعالى فن احبالله حبا حقيقا
ذن له
ظب الله ان يأذن لحسه فى شفاعته ومن اجب رسول الله من غير محبة اليلهؤلم
اح

فالشفاعة ألاترى ان قوما افرطوا فى حب على رضىالله عنه ونوا محرة الل فنفاهم
على بالحرق بعضهم 8ه له  #*6تعالى وخده هه ملك السموات والارض * وما فيهما
من الخلوقات لاعلك احد ان يتكلم فاىمس مانموره بدون اذنه ورضاه واشار
الى ان الله تعالى هو المالك حقيقة فان ماسواه عند ولا ملك للعبد ولو ملك مولاه واما

ةوانهالوئسدلام
ده]ر
صثامنام
ا؟ي
قفلكارلرو
بقد[
ديعدكهي

ا 5١1١1 هم

االجلزرهابع والعشرون

لنمت ويؤيده قوله عليهالسلام (اذا اوى اجدك الى فراشه فلنفض فراشه يداخلة ازاده
فانه لايدرى ماخاف عليه ثم ول باسمك ربى وضعت جنىوبك ارفعه ان امسكت نفسى
قارحمها وان ارسللها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالين ) * وفيه اشارة الى انالمقصود
من الحماة هوالصلاح وماعداه شبتى ان يكون وسيلةاليهفإان فى ذلك  6اى فيابقكلا

املنتوفى عاللىوجهين والامساك فىاحدها والارسال فى الآخر  8لآيات  6ع دالة
على كال قدرته وحكءته وشمول رحته  9لقوم يتفكرون

فكيىفية تعلق الارواح

بالابدان وتوفها عنها نارة بالكلية م عانلدموت وامساكها باقية بعدالموت لاتفنى بفناء

الابدان ومايقربها منالسعادة والشقاوة واخرى عنظواهرها فقط م عند النوموارسالها
حبنا بعدحين الىانقضاءاجالها وانقطاع انفاسها * وفىالكواشى(لقوميتفكرون) فستدلون

>تكفكنند
على ان القادر على ذلك قادر علىالبعث  5قال الكاث-تى [ براى كروءى ر
در امس اماته كه مشابه نوم است ودر احباكه ممائلتست يوفظه0

بك تك

خرواب ميروى ,عيرد وحنانحه بيدار 19تندىق براتكحته شوى]
اى فر زد ادم جناتحه د

فالموت بات وكل إلناس داخله
تق
وفىالحديث الفذق :زرمز مدت ,قل

انا_فاغله "كيتاددى قاقبض؛ نفس اعندى المؤفن')

لماكان التردد وهو التحير بايلنشيثين لعدم العمبان الاصلح ايهما محالا فىحق الله آعالى
حمل على عنتهاءه وهو التوقف

يعنى مانوقفت فياافعله مثل نوقنى فى قبض نفس المؤهمن

فاق انوقف فيه واريه ماعاددت له من الع والحكرامات حتى ثيل قليه االلىموث
شوق الى لقَانى  .ويجوز ان يراد من تردده تعالى ارسال اسسباب الهلاك الى المؤمن
مانلجوع والمرض وغيرها وعدم اهلا كه بها ثم ارسالها مرة اخرى حيتسىتطيب

الموت ويستحل لقاءه كذافشىرح السئة ي(كرء الموت ) استسّاف جوابعمن قال ماسيب
ترددك ارادبه شدة الموت لان الموت نفسه نوصل المؤمن الى لقاء الله فك.ف يكرهه

المؤمن وفىالحديث ( ان احدك لن يرى ربه حتى يموت )
نا ميرد بنده از هستى مام * اسوند حق تعالى والسلام
مك بيش از مك امندت اىقتى  +اين حنين فرمود مارا مصطنى

| * قال بعضهم [ وازموتكراهت داشتن بندهرا سبب 1
نت كه محجوبست از ادراك لذت
وَضاك" وكا “عو كباورك جد زمرعوت تابدن يبفحاد يد]:وذرفنانا.لكر سجادلتلب لاف

ايذاءه بملاحقه منصعوبة الموت وكربه ( ولا بدله منه ) اى للعبد منالموت لانهمقدر لكل

نفس* قالإءضهم [وكارجه حوتعالى كراهت داردكه روح جنان بنده قضبكند اماجون
ولت اتن ازغابت محتكه بأبمْده دارد حاب جسم لهتاب رخسارة روحاستبر اندازد ا

محاب

جهر ركبا متيتود غبار ثم  5خوشا دىكة ازين جهرةٌ وده رفك

ف|على العاقل ان يتهيأ للموت .تحصيل حضور القلب وصفاء الببال 005
ْالحال والمقال وقعوا فىالاضطرات ,عند الخال  :وفىالمتتوى

(ان)

سورة الزعص

ع  611مم

ويتوفى الانفس الىلميمت فمنامها اى يتوفاها حيننومها بان يقطع تعلقها عن الابدان
وتصرفها فيها ظاهى! لاباطنا فالنائم يتنفس وحرك ببقاء الروح الأيوانى ولايعقل ولاييز
بزوال .الروح الانسانى ومثل النوم حال الانسلاخ عندالصوفة الا ان المنسلخ حااللبقظة

اقوى حالا وشهودا منالمن.لخ حال النوم وهوالنائم وعبر عنالموت والنوم بالتوفىتشيها |
للنائمين بالمونى لعدم عيزهم ولذا وردالنوم اخو الموت * وعنعلى رضىالله عنه ان الروح |

سده
مرج عند الوم وسق شعاعه فىالمسد فإذلك يرى الرؤيا فاذا انشّه عاد روحه اجلى
ودم
لعن
ارج
باسرع هن طلظة  ويروى  ااندواح المؤمنين تع

المىسماء شن كان مهم |

طاهى! اى على وضوء اذن لهفىاكجود لله تعالى نحت العرش ومن ليمكن منهم طاهى! |
لؤذن له فبه :إذلك ستحب ان ينام الرجل على الوضوء لتصدق رؤيأه ويكون له معالله
ي

معاملات ومخاطبات * قال بعضهم خلقاللهالارواح عالىاطافة والاجساد عاللىكثافة فلما |
امرت بالتعلقبالاجساد انقرضت من الاحتجاب بها لخعل الله النوم والانسلاخ سدا لسيرها |

فىالمالملتكوت حتى تحددلها المشاهدة وتزيد الرغة فىقرب المولى واما يسترع العبد
ومحد اللذة فاىلنوم لانه فى يدالله وهو ارحم الراحمين ويضطرب ومجد الالم فاىلموت

لانه فىيد ملك الموت وهو اشد الخلائق احمعين © فيمسك التى قشى عليها الموت 6
امساك شى” تعلقبه و<فظه والقضاء الحكم اى يمسك انفس الاموات عنده ولايردها الى
البدن وذلك الامساك انما هو فىءالم البرزخالذى تكون الارواح ففهبعدالمفارقة من النشأة ظ
| الدثيوية وهو غير البرزخ بين الارواح الجردة والاجسام اى غير الم الال الذى كان |
النوم او الانسلاخ سبا للدخول فيه لان صاتب تنزلات الوجود ومعارجه دوريةوالمرتنية
التى قل النشاة الدسوية هى منمراتب التتزلات ولها الاولية والتى بعدها هى من صراتب

|المعارج ولها الآآخرية وايضا الصور الى تلحق الارواح فالىبرزخ الاخير انما هى صور |

| الامال ونا الافعال السابقة فالىنشأة الدنيوية مخلاف صور البرزخ الاول فلايكون
المي العين الأتعرة تكن قا ليشكن كو ها عليه ارارككا نناوكو لتنا
مادى مشتملا على مثال صور العالم © ويرسل الاخرى © اى ويرسل انفس الاحاء |
وهن الاممة الى ابدانها عنداليقظة والتزول من ملم المثال المقيد ولعالم المثال شنه بالجوهى |

الجمانى فكىونه محسوسا مقداريا وبالجوهى العقلى المرد فىكونه نورانيا لفلاللهعالامثال ظ
وسطا شينها بكل املنظرفين حتى تسد اولا ثم بتكائف ألاترى ان حقيقة العم الذى '
هوجرد .سد بالصودة التى فىعالم المثال © الىاجل مسمى  4هوالوقت المضروب لموتما |
وهو غاية كنس الارسال اى لالشخصه حتى يرد لزوم ان لابقع نوم باعلدقظلة الاولى
*  50-2بن  0ان ارواح ا

وادواح الاموات للتتى فاىلام

فتعارف مها ا

مايرا إن كيتيارق ره لع الى ,تنا انها "اولظ يوسن الاندوئ الى الجوتاءكا :آل "٠

القضاء مدة حياتها » اولافسئلة المقحمة يقبض الروح حالالنوم ثميمسكالروح الىقضى |
الك اكز كلها تروك ترضة يكوا حماس ماكز ؤس لهمخف نمطا عنروز ارقلة ا

والمعرفة والايعان ويتصرف فيهعلمالشمريعة والطريّة والمعرفة واطققة بتوسط الحكماء
اللىيهبانا والمدرج فىارقة
رلو
شىاوا
الالهيين ولابا كلهالتزاب وهوباعسازكونه نوفسااهلومال

بمفنادرقته اعلنبدن والمسئول افلقبر وامثاب والمعاقب وليسله علاثة ممالبدنسوى ان
يستعمله فىكسب المعارف بواسطة شكة المواس ذفاالنبدن لاته ومسكيه وشبكته وبطلان

الآلة والمركب والشبكة لابوجب بطلان الصياد نم بطلت الشبكة بعد الفراغ من الصيد
(لموت محفة المؤمن) اما
فبطلانها غنمة اذ تخلص من حملها وثقلها ولذا قال عليهالسلام ا

لوبطلت الشكة قلبالصد فقد عظمت فيه الحسرة والندامة ولذا يول المقصرون (إرب
ارجعون لعلىاملصالحافتيراكت) الآآية .والموت زوالالقوة الحساسة كمان الحياةوجود '

هذه القوة :وامنلهمسببوىان :حبوانا ومبدأ .هذه القوة هو.الزوح.الموانى الذى حلة
الدماغ كاان محل الروح الانساتى القلب الصنوبرى ولايلزم منذلك تحيزه فبهوانكانت |
| الارواح البشرية متحيزة عند اهل السنة  .ثم ان الافسان مادام حيا فهو انسان بالحقيقة
| فاذا مات فهو انسان بالجاز لان انسانيته افلىحقيقة اكنماانت يتعلق الروح الانسانى وقد
فارقه  :وفىالمثتنوى

حان زريش وسملت تن فارغست * لبك أن بى جان بود مردارسدت

|

ومعنى الاية شِض الله الارواح الانسائية عن الابدان بان شطع تعلقها عنها وتصرفهافيها

|ظاهس! وباطنا وذاث عند الموت فنزول الحس واطركة عن الابدان وتبتقكالخشب البابس
واجسادها عحلىذف المضاف * يقول الفقير ظاهره مخالف قوله تعالى ((كل نفس ذاقة
وج1ومجع1ك5حل4ص7عجيه6و6مورسموصرب اولمموت ) فان المفهوم منه ان الموت يطرأ على النفوس لاعلى البدن اللهم .الا ان يقال المراد
أن

اللهزعا ن يتوق الارواح دين موت ابدانها عفارقة ارؤا<ها عنها واسند

القبض اليه

تعالىلانهالآمس للملائكة القابضين* وفى زهرة الرياض التوفى منالله الامس روج الروح
ا من الندن لؤرااع يتك الملا ئكة لم دروا

على اخراجه فالله باه بالخروج ”مأحس ه بالدخول

ومن الملاتكة المعالحة واؤا بلنت المنحرة يأخذها ملك الموت على:الايمان او ؛لكفر انتهئ
ى ان فاطمة الزهراء رضىالله
رحهويأ
على ان من خواص العباد من يولى الله قبض رو

اهم' .
للي
سى ع
للن
اماا
ل عدها ملك الموت لمترض بقيضه فقبض الله روحها وا
تازلما
عنه
فاتما قبضه.ملك_الموت ,لكونه ,مقدم:الامة .وكم .قال ااذلونؤن .المصرل ,اقدسس ,سمره :المهى!!

زان إانكرام قدا
(لىرجياس
لاتكنى :املىاكا راموك ولك زتهي إدى ىدانت اولانكارا إ

لمت فىعنامها #
ولاتكنى الىمالك وعذبنى انت تسأل الله الفضل علىكلحال  8والتى ت
قوله مفنىامها متعلق بيتونى المقدر .المنام والنوم واحد وهو استرخاء اعصاب الدماغ
برطوباتالخار الصاعد اليه* وقل هو ان سو فالله النفس من غيرهوت ”مؤىالااية  +وقيل

النوم موت خفيف والموت نومنشل وهذه التعريفات كاها م

بنظرات مختلفة والمعنى |

0)42
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سيورة الزصص

ظ
ظمذكر جوارالحق للناس الذننسواالله وجواده فنتذ كر بتذكيره واتعظ بوعظه واهتدى |
© وما انتعلهم بوكل * الوكل القائم عالىامس حتىيكمله اى وما وكلت علب بارج ظ

| علىالهدى وما وظيفتك الآالبلاغ وقد يلغت اى بلاغ * وفىالا يه اشارة الى انالقر ان أ

بهدابتهكانت فوائدالهداية راجعة الىنفسه يان تنورت يتور الهداية 'فابمخىعنها! ثارظلمات |
صفاتها الخيوانية السبعية الشيطانية الموجبة لدخول النار و(منضل فاكايضل علنها » ذاله
نوكه الىنفسه وطبيعته فتغلى عليه لصفات الذمسمة فيكون حط النار (وماانت) باد (علهم

بوكل) محنظهم املننار اذا كانفياستعدادهم الوقوع فيها * وفىالحديث (انما م
وث
مثل

| اكدعفل رجلاستوقد نارا لخملت الدواب والفراش معن فيهاواناآخذ بحجز» تقحمون
| فيه) والحجز جمعالحجزة كالكدرة وهىمعقد الازار خصهبالذكر لان اخذ الوسط اتوى
' فالمنع واصل تقحمون بالتشديد تتقحمون وفيه اى فىالار على تأويل المذكور يعنى انا

أخذ ع حتى ابعدم عنالنار والتم تدخلون فها يشدة  .ومنى الكثيلالننى عليهالسلام فى
منعهم اعلنمعاصى والشهوات المؤدية الىالنار وكونهم متقحمين متكلفين فوقوعها مشبه
| بشخص مشفق ينع الدواب عنها وهن يغلته » وفى الحديث اخار عنفرط شفقته على

| امته وحفظلهم من العذاب ولاشك فه لان الاثم فىر الاساء كالصببان الاغباء فى1كئاف
الآ باصءلواتالله عليهم وسلامه  +وفىالحديث (انمثل مابعتىاللهبه منالهدى والمر كثل

| غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفة طببة قبلت الماء وائيتت الكل والعشب الكثير وكانت
هنها ادر ناتك اماهفنفعاللهمهاالناس فششربوا منها وسقوا وزرعوا واصاب منهاطائفة
ليلنه
اخرى ابماهى قبعان لا:عسك ماء فذلك مثل منفقه فاىد

ونفعه الله عابعثتى به فعلذعلم

ومثل منلميرفع لذلك رأسا) اى لميلتفت الله يالءعله ولم شل هدى الله الذى ارسلت به ١

انتهى فاعللءالم العامل المعلمكالمطر الواقع علىالترية الطببة وعل العامالمعالغيرالعامل كالمطر

الواقع على الاجادب واما الذى لاشَبل الهدى اصلا فكان كالارض التى لاتمسك ماء ولاتنبت

كلا قكما انها ليس فبا ماء ولاكلاً قكذا الكافر والجاهل ليس فيه علىولاجمل فلا انفسه
| نفعولالغيره  9اللهيشوف الانفس حين موتها “أ غَال توفاه اللهقّ
اضلروقحهامف
مىوس
والانفس جنعفس بسكون الفاء وه النفس الناطقة المسماة علند
االهشرع بالروح الاضاى
| الأنساق“السلظاق فسميت ننساباعتار تعلة.ا باليدن واتضباعها باحكامه والتليس بغواشه
 .وروحا باعثيار نتجردها فى نفسها ورجوعها الىالله تعالى .٠ فالنفس ناسوئية سفلية والروح

ٍْلاهوثية علوية  +قالوا الروح الانساق جوهي سيط محرك الجسم وليس هو افلىاالدن

كالحاول السرياق وكلاالحلول الجوارى ولكن تلعهلق باهلتعتلدقبير والتصرف والروح
الواى اثر منانار هذا الروح على ماسبق ه نىحقدقه فى سورة الاسراء عند قوله تعالى

سة
قساباق
تال
خمرق
اكظل!
(١قلالروح هنامى دبى  6فهو منالروح التاق كالع
والبهاتم تش
اار
لكاف
نهسان

باون

وهو الروح الذى ستصرف فىتعديلهوشويته ٍ الطب ولا

حمل الامانة والمعرفة والتران بأكلمحلهوهوالبدن العامى لان االله تعالىحرم علاىالارضض_
رد

انان ع

يك كو

ف
الجزاه

حجج ١١١ جصمب

امسن

از ببخ بر كايدنانود وف شرار سى مو

ودر زمين بغلظط تواضع كنتابر كه
بايش

فنيئة
شهر | كرحجة عظم نود اماكريم بود ] فالعصمة منّالله تعالى  حكى  سا

مولى

رسول اللهصلىاللهتعالى عليه وسلم اخظأ الشن بارض الوم واسر فانطلق هاربا يلتمس
اليش ذاذا باسد فقال لهياالبحاارث اسنفايئة مولى رسول الله فكان مرادى كنت .وكيت
| فاقل ألا دك واتسدراكع فل ال عد زوك ملل فكانكلاسمعصونا اهوىاليه فميزل

*ه اشارات منها االنحيوان المفرس لايقدر على
في
واسد
كذلك حتى بلغ الميش ثم رجع ال
الاضراراذاكان المرء فىعصمةالله قكيف الماد .وءنهاطاعأةنالله تعالى والتوكلعليه سبب

التحاة منالمهالك .ومنها ان الاستشفاع برسول الله والتقرب اليه بالايمان والتوحيدوالعمل
بسنته مبدى الى ساولاءضراط م هدى سفنة رضىالله عنه * فعلىالعاقل اخلاص التوحيد

.والاعىاض عما.-وتىاعلالهىفانهتعالكاف لعبدفكل حال املناحوال والامود «إقلياقوم#
ملعداوة المبكىتم فيها
اى قوم ءن] هلالوا عملكىانشكم 6هعحلاىلتكم االنتتىمعلها نا

سووسسوسس
س
س0
و0
سا1
س
0
اا
س
0
ا
7
ا
ب
س
0
ا

فان المكانة تستعار منالعين لل.عنى كايستءار هنا وحيث للزمان مكوعنهما للمكان  8الى
©سوف تعلمون من
| عامل يهاى على مكاتى مااستطعت ولابزيد الى الاقوةة ونصرة ف
|يأنيه عذاب مخزيه  5بسوء اعماله ومن مفءول تعلبون .والاخزاء :د[ون :كردن وخواد
ا

وروا

 1دن ادك "دن ] ينكان ءالكمة شرب بعذها من بعض ومة ]دك

اا لالزوا الخور اى لاتخعلودن إستحين منتعلكمك فىناج المصادرء والمء:نى بالفارسة [بس
ا

كسة
اانك
رنيد
اٌ زود باشدكه بدا

ازماوشم) بايد بدو عذابىكه اورا رسواكند] وهو عذاب

1

| الدنياوخزى اعدائه دليل علىغلته فقد نصره الله وعذب اعداءه واخزاهم نوم بدر :لعنى

س<حقانه ا
[

دد ايثان يدس ونان
دشمنان [نْحصترت راردد .روزبدركم ى

اككتديعتهبد ركىزروحى :عند هذلت ,يتلام يكبت كزفار خْدئد
ةباين مره داده ودآسنيتها ند أ»آنكثته خواروزار وكرفتار ومستائد
8وبحل , 6نزل مافنعاله م  000وهوالئزول #هعده عذاب مق

الىالايد لابشارقه

اليم لكون يسبب كونكم عَنَ اليطلان
نم
دائملايتقطع عنه وهو عذاب له لع من اد

ا

الناجون سيب كوننا على الاقفسوف يتكشف ربحنا وخسرانكم وسوف تظهر

ظبادتنا وتمياتكم وسبوق نطالكمالت ولاجواب لكمويعذيك والإشفيع لكي,وحمي علي
ذ

ولاصرخ لكم
١

امعان رسد شرياد قران رسد بامداد

ممعفاش
للمه
انا انزلنا عايكالكتاب» :اىالقر ان «ؤاناس ه اىلاجلهم فانه مناط الامصا
| والمعاد وقدسبق الفرق ببناليك وعايك فىاول السورة «#بالق  6حال منفاعل انزلناحال

كوثناحقين فانىزاله اموفمنعولهكون ذلك الكتاب ملتسا بالق والصدق اىكل مافه حق
ٍصواب لاريب فيه موجب للعملبهحم ف فن اهتدى  6بانعمل بفهباه ف فلنفسه  6اىاما
| و

ن.فع بهنفسه إوومن ضل  6بانميعمل بموجبه بإؤعفائلهاييمضلا 6لما ان وبال ضلاله مقصورعليم! |
(ما»
و

سورة الزمص

 ١1١١هم

الله بعزز »غالب منيع بعز يمعنبده  9ذى انشقام » 4من اعداء لاولياله اى هو
عزيز ذو انثقام لان الاستفهام اذا دخل على الأفى افاد محقبقا وتقريرا كامس  .والانتقام

بالفارسية [ كينه كشيدن ]  +وفىبحر العلوم من النقءة وهى الشدة والعقوبة و4ائن
لنسخلمقوات
ام
سألهم » اى هؤلاء المشركين الذين مخوفونك اليم فقلت لهم 8#
والارض  5من اختر ع هدبن الحنسين المقبر عتهما بالعالح  2لقولن الله يِ اي خلقهن

الله أوضوح الدللمعلى اختصاصه بالخالقية واللام الاولىتوطئة ومهيد للقسم وااثانية جواب
يلات
تا©ووف
لين
ااب
له وهوساد” مسد جو

النحمية يشيرالى ان الايمان الفطرى هسكوز فى

جبلة الانسان منيومالميثاق اذا شهدهم اللهعلى انفسهم فقال ألست ربكم قلوا بكلاى6قال
(ل مواود يواد علىالفطرة) فلا
تعالى فطرة الله التىفطرالناس علما» وقال عليهالسلام ك
فلانسان وانكان كفرا ارذلك الاقرارولكنه غيرنافع الا معالايمان الكسى
يزاليوجد ا

 ١اللهوملاتكته وكتنه ورسله-ويا جاؤًابهق#ل  6تكتا لهم #8أفرأتم ماتدعون من
دناولله ان اراد الله بضر دلى هن >كافلنات شو ارده ركعي اخبروق حعلالرؤية

وهو العل الذى هو سبث الاخبار مجازا عنالاخبار وندءون .يعنى تعندون وما عبارة عن

اللللمم
للل
م
ةل
ببل
ن
ب
ا
ي0
0
ب
0

فهام للانكار وضميرهن
تدة
اسوش
لشة
ويقا٠عي
|الآوليةالغ سوءالخالاياكانمن مرض وض
.لمعنى
لازالة ورئع ثى عنابوادوييهعطه وا
اشنفكو االا
هلك
راجع الىم بااعتبارال اذاهو ط ا
بعدمامحققتم ان خالق العالم العلوى والسذلى هوالله تاك فاخيزاوق ازنالع 1

ان١ راد الله

| بضر هل هن ١كشن اغى ادك الضرر وا انلاء ويدفعنه اى لاتقدر على دحعه وارزالته  #8او

ارادتى برحمة يه ائ او ان ارادى بنفع من صحة أوء:نى أو غير داك عن المناقع © هل دن
ممسكات

رحمته © فبمتعتها ل لامكا لاشدر

على امسااء تلك الرحج ة4

وملعها قلق أرا الشر

ان و
| والرحمة بنفسه عليه السلام لارد فى تحورهم حيث كانوا خوفوة مضرةللد مثا

ا فه

ْاملنايذان بامحاض النصح وانماقالكاشفات وممسكات ابانة لكمال ضعفها واشعارا بانوثتها

|كا قال (ان يدعون مندونه الاانائا 4وكهامنوا يصذونها بالانوثة مثل العزى واللات ومناة
شيرفكتم بتعهالى هذهالاشاء اجماديةالبعيدة املنخياة والعلم والقدرة والقوة
الك
فكأنه قا
والعكن هن الخلق هلا استحييم هن ذلك © قل  3يعمد  0حد ى الله  31حسب همستعمل

فىممنى الكفاية اىالله كافى” فىجميع امورى ا

المواوزالاين وبالفارسية [السَْشت

ان حبرونازرداشتن شر ] © دوى انه علي اهلسلاماتلك مكدو
ع[ خدائ اتناك دؤارش كد

فنزل ف لدمهي تعالى لاعلى غيرهاصللا لإإيتوكل المآوكلون 64لعلمهم بانماسواءفت ملكوتهتعالى
كه رم اكز تكن مغل اهذا .يكشا
توالخناى خود اندازكار ودل خوش دار *

* وفبه اشارة الى ان من حول عن الكافى الى غير الكانى ليمتم امه فلابد من التوكل
لرعباد والتسلم لهوالانشاد [:دركليله ودمنه كويد باشلطان قوى؟ ىطاقت تدارد
عالى
وكس بااونستيزد مكر بكردن دادن ويرا.هما نواسسسيسن لك

بادغلبه ؟رد حُودرا

كعةن
ا|ك
وراباد دهد تادر زمين هنين كرداندش ارجات يابد آله ارات راف

دك اندو
ا
ا
ا
ا
ل

حغز ١٠٠1 هم

الجزءالرابعوالمشعرون

| الاب ماتب الحق عباده يلفظ :الاستفهام اى هل يحزى على قلومم اافتىركهم منرعاتى ١
رى
ظ فى
ن هو
وحفظلى كلا ومن جزى' ان هوم عخاصمة من

مانلازل:الى الابد  +وى

كشف الاسترار منتبر مناختيارهواحتيالهوصدق رجوعه الىالله من احواله ولاستعين
بغير الله امشنكاله وامثاله اواء الله الىكنف اقباله وكفاه حمبع اشغاله وفى الحديث (من
اصبح وههومه هم واحد كفاءالله هموم الدنيا والآ خرة) [عبد الواحد زيدرا كفتند هبج
كس را دانىكه در صاقنت خالقحجنان مستغرق بودكه اورا برواى خلق نباشد كفتيىرا
دانمكه همين ساعت درايد عتية الغلام ادمرد عبدالواحد كفت اعىتبه درزامكرا ديدى
"كت هج كس را وداه وى بازار بود اتحمن خلق] »:وقالالسيد جعفر الصادق رضىالله ١١

| معانرهأيت احسن من تواضع الاغنياء للفقراء واحسن مذنلك اعراض الفقير عنالقى /
كمنف بربه بعد
ينل
استغناء بالله تعالى ورعايته وكفايته ق*ال انويكر بطناهي رحمه الله م

ا
1
ا

قوله (ألساللهكاف عيد© فهومندرجة الهالكين * وقال ابنعطاء رحمهالله رجفلعاجل
المودك عوتتنفيدن تعلى رعيدنيالا سال انيد من اخلق اورجاهم اوخافهم اوطيع فييم
2فت السى اق بكاف عند»ء
سرنار ماسوى امداد هو ك

« ١ومحوفونك» اى المشسركون مؤبالذين من د ونه و اى بالاوبان الى اتخذوها! لهة مندون الله
| تعاللى وسّولون انك تعومها وانها لتصبيك بسوءكالهلاك اوالنون اوفساد الاعضاء * وقال بعض

اهم
لعل
لق اسلنى
اىح
 ١اهلالتقسير انهذه الآآية اى قوله (أليس الله بكافعبده 6نزات ميةف
| وصرة فىشأن خالد بنالوليد رضىالله عنهكسورةالفاحة حيث ولك ص

و|رواسن دخدف
ْ
[

بككة ومية بالمديئة

خالك بن الولنن الست  5فو آر مسرن عرب 3ر5ا

كسودىا

| كرفته بودند و|در وى ديوى درزير بيخ أن درخت قرار كرده بود نام أن ديو عزى
سب 2ت ألكان دده و 5مدعانى عليهالسلامخالدولدرًا قرمودة
||ؤذت لمر 7
يه رَاورد واودنورا بكقّد متتركان كرد امُدَيد وخالدرا بترساند دك
0اموا
عرى؟ يعااك "كد ع كند خالد امقزالت ابشان مصطنى را خبر كرد ورب العزة
ورك

ا

نه)
ولذين
د با
ننك
موفو
ير جرس اللهبكافعنده ومخ

كت وان درا نالتل وزير ان درخت شيخصى يافت عسظيماه

+الدباز

د

واورا بكشت إسن' مصطى أغلةالستلام "كفت ] تلك عر ون تعمد ابذا) كذاءكدت ١
| الاسرار © ومن يطلل الله

اى ومن عله دالا عن الطريق القوم والفهم المستقم

<تىغفل نعكفايته تعالى وعصمته له عليه اللام وخوفه عالاينفع ولايضر اصلا  9فاله
| منهاد  *#مهديه الى خيرما يه ومن يهدالله  6اى ومن يرشده الى الصراط المستقم |
#3قله من مذلى  7يصرفه عن مقصده أو يصبه بسوء حل بسلوكه اذلاراد لفعله ولا

معارض لاارادته وخوفى|اتأويلات النحمية ففه اشارة الى ارؤنية اعخير والشر منغيرالت |
ضلالة والتخويفب عن دون الله غاية الضلالة .ولهذا قال ث(من يضلل الله ماله من هاد» ١

ولإن .الهننافق :فى القع داه لوه فق تنشلن :ار منص ص 6لم 23وكناقاءامن جنا ١
| اللهثالهمنمضل لانالمضل عبىالحقيقة هو اللهذفنهده اللهحكيف يضله « ألبس ْ

سورة الزعس
 ٠١6يم
من قبل اضافة المفضل الى المقضل علبه الوم أنافةةا لتيل"1لثا جنا ااتضندا ان لقيو |
والتوضسح منغيراعتار تفضيله عليه وانما المعتبرفبءا مطلق.الفضل والزيادة لاعلىالمضاف ١
اليه المعين بمخصوصه خلا ان الزيادة المعتبرة فها لست بطريق المقيقة بل هى فى الاول |

بالنظر:الى مايليق 'حالهم امسنتعظام سا 1تهم وان قلت واستصذارخسناتهم وانجلت والثاق |
بالنظر” الى لطفث كر اككرم:الااكرهين ماسنتشكثاز الحتة النتيزة ومقابلها بالمثويات )
اىول بتاء على امنخصيصض الاسواً بالذكر |
امكلن ف
الكثيزة ول الزياذة علىالحقنقة:وان :ا

لنثان“شكغتر' مادونة” بظريق الاولوية اختراووة استلزنام مكاديق الانسوزا التتكفين النذى* لكن" |
نا لميكن ذلك فالاحدن كان الاحسان نظمها فى ساك واحذ امن الاعشار .و المع7
ْ صيختى 'الماضى والمستقيل فىوصلة الموصول الثاجىدون الاول للايذان باستمرارهم عاللىاجمال

ا|لصالحة لاف السيئة كذا افلىارشاد » واعلم ا

ل

ق
د عر
سشن
1ك ل

ْ|وهو مالنمواهب لامن المكاسب فىالققة واذكان حضول اثره منوطا بفعل الع.دو#رى
كول والفعل والوعد والعزم * قال ابو يزيد السطاعى قدس سيره اوققنى الحق سحانه

ظبين يدانه الف موقت فىكل هوقف عرض عل مملكة الذاركتفقلت .لاازيدها فقاللى فى

ظ

لي موقف يابايزيد مائريد قلت اريد ان لااريد قال انت عبدى حقا وصدقا
ا

عنكهبشم 13مر خواست لود

[اود طاقق رحمه الله عالحوقت نود ودر فقه فريد عصر بود ودرمقام صدق جنارننودكه |
د

ان شبكه ازدنيا بيرون رفك اضانان نذا املك «يااهل الارض ان داود الطائىر حدالله |

'قدم على ربه وهوغير راض » واين متزلت ومنقيت درصدقعمل جنان بودكه ابويكرعياش
ْحكايت كندكه درخرهٌ وى شدم اورا ديدم ننه وبارهٌ نان خشك دردست داشتوى
تيكتمما]لك ياداود فقال هذه الكسبرة كلها ولا ادرى أمحنلال هى ام من
شيخ ماالصدق ١
اهل]
ادك
يدن
ح|رام [وشيخ ابو-عيد ابواير قدسسسردرا در مجلس سؤال كر
عىناده ليس انئفس فيه تصيب |
ظوف الدجيل الى الله شيخ كفت * الصدق وديعةالله ف

لانالصدق سبل الى اق وابىاللهان يكون لصاحب النفس اليه سبيل قال عليه السلام

عاذ وضوئاللهنه لإيامعاذابلص ديك يكفك القليل املنهدل) و9الساللهبكافعبده 
ادخلت جمزة الائكار علىكلة الننى فافادت معنى اثيات الكفاية ووتقاريلركهافا»يةمافيه
سد اعذاة وباوغ المراد فى الام اى هوتعالىكاف عبده ممدا صلىالله تعالى عليه وسلم امس |

من يعاديه وناصره عليه وفيه تسلية له عليهالسلام ويحتمل الحنس ففيهتسلية لكل ممنحقق |
| مقامالعيودية* وعنبعض الكبار أليس الله بكاف عبده انيعيده ويؤمنبهوايضا عبدهالمتحقق |
محقيقة هوبته النىهى مدأ الالوه.ة اىالوهته والهيته © اولفتأويلات النجمية ان اللهكاف
لامع يكلاش" ولايكوه 6ل.شئعنالله ولهذا:المعتى :اذ يغشئالسدرة مايفشئ مننفائس
املك والملكوت لتكون لننى عليهالسلام تلك النفائسكافية عن رؤية مازاغ البصر وما

طفى ينظر القبول اليها تى دأىمآينات دبه الكبوىد»وفن

انين البقلنه فيه.نبفاة من

الجزءالرابع والعرون
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#والذى حاء [وانك مد وايراد] افلصدق وصدقبه» الموصول عبارة عن وسولال
(لقد نينا موسى الكتاب لعلهم
عله اللام ومنتيعه منالمؤمنين "مففقوله تعالى و
اللام وقومه و اولك  *#الموصوفون بالصدق والتصديق |
هسى
لديمو
' يهتدون » فان العمرا
 0هم المتقون  3المنعوتون بالتقوى التى هى اجل الرغائب #وقال الامام السهيلى رحمهالله ١
(والذى -اء بالصدق) هطورشو لالله ( )9الذى بإصدقبه) هوالصديق رخ ىالله عنه ودخل |

| فباالآليمةعنى كل من صدق ولذلك قال لاواولئك هم المتقون) انتهى  +وفيه علىما قال اهل
| التفسير اينلهزم اضمارالذى بان شالوالذى ددق به وذا غيرجائز » ودلتالآاية علىان النى |

عليهالسلام يصدق ايضاماحاء بهعمنندالله ويتلقاه بالقبول كاقااللله تعالى ا(المرنسول بما
اولك اليه من ر بد وهن هنا قال عم ان الى عليها لسلام م سال الى لقفسة انضا كم

وارث

السو أفانه لايتزدة “فى ظداق حالما وتشدوق اليل اذى يأنله عن :الله لال ىغط راكاله
ْ الى وجوده كله والى هن اعتقده وتصدقه ألاترىئ ان الى عليه السلام ابى بالضدق ؤافاض

من بركات صدقه على الى بكر رضى الله عنه فسمى صديقًا وهكذا حال سائر .الصديقين
قال الحافظط
ا إِصذق اكوائق كهخورث.د زايد تنك
|ع

كاز در وغ سيه روئ كنات صمح يت

ان العادق الصديق يواد من نفسه ف

الشمسسن ماعلنوية فتنور الانفس م انالصسح

| الصادق تطلع بعده الشمس الصورية فتور الا فاق لاف حال الكاذب فانه كالصيح
| الكاذب حيث تعقبه الظلءة هو لهم  #4اى للحتقين بمقابلة حاسن اعمالهم فىالدنيا هق مايشاؤن
ظند ربهم © اى كل مايشاؤنه من جاب المنافعم ودفع المضار فَالآحْوَة "لا افى اله إققط
ع
ظ ران عن بهاعاق هن كن السيارت“ؤالامنمنالفزع الاكبر وسائر اهوال القيامة

+ال امع العبارات اتعيم ل (ولهم مايشتهون» واحمعالعبارات
 ١تمابقع قبلىدخول المنة يق
ا لغذاان » 2وات (روحيل بذهم وبين مالشهون) © وفىالتاويلاتالتحميه  0لهمماإيشاؤن 3

ْدجم > لانهمتقربوا الىالله تعالى بالاتقاءبه عماسواه فجابوالله فىذمة كرمه ان يتقرب الهم
باعطاء ماإشاؤن من عنده بحسب حسن استعدادهم  8ذلك #*#اى حصول مايشاؤنه
جزاء الحسنين 5ه واب الذين احسئوا اعمالهم بان عماوها على مشاهدة الحق 9لي8كفر
| الله عنهم اسوا الذىعملوا >  +قال الراغب الكفارة مايغطى الاثم ومنه كفارة العين والقتل
والغلهار  .والتكفير ستره وتغطبته حتى نصير بمزلة ما لمعمل ونم “اينكوا فعوقبازالة

الكفز والكفزان كالعريض "بمعى ازالة“المرض :واللام متضل بالحستين يتتى الذائن اعتدنوا |
|| دجاء اينكفر الله ا او بالجزاء يعنى جزاءمكى يكفز عنهمكذافكشف الاسرار* وقال
الوك انوالسعود رحمه الله اللام متعاق إشوله لهم ماشاون باعتار هوام الذى هو الوعد

أ رعذ انهكم مانشاؤنه هن زوال المضار وحصول التتطاة لكفر عنهم بموجب ذلك

الوعد اسوا الذى عماوا دفعا لمشارهم  89وبحجزيهم اجرهم  .ويعطهم ثثوامهم ف باحسن

الذى كانوا يعلون  5اى اعطاؤنا لمنافعهم واضافة الاسوأ والاحسن الى مابعدها ليست

7

كن

سورة الرمى

د ا٠٠١ »م

ىلحديث (لاتزالالخص موة:ا بلينناس حتى تخاصمالروحال+سد فيقولالحسد
انالاصاذالشديدو ف ا
اماركت منزلة جذع ملقلااستطيع شيأ ويقولالروح ابماكنت ريحا لااستطييع تاعبق هنا
لامى ولأقعد حمل الاحمى المقعد فيدلهالمقعد بيصره ومحمله الاحمى بجرليه)
فضرب لهما ماثل

هلامتاع قاانلا(لمفلس من اهتى
نادرهمل و
وف الحديث( أتدرونمن المفلس ) قلواالمفلس فينام ل
منيأنى بوم القامة بصلاة وصام وزكاة وكان قدشم هذا وقذ ف هذا مالكلمالهذا :وسفكدم

ضنى ما عليهاخذ خمطناياهم فطر<ت عليه
قلا
هذا فقضى هذا حمسنناته فانفنيت حسناته قب
ثطرمح الفنار )* فانقبلقالفايىة|اخرى املخاتصموا لدى > قانبفلىيومال.امة ساعاتكثيرة
واحوالها مختلفة مرةيختصمون ولمايةمختص.ون كمانه قال ( فهم لايتساءلون» وقال فاىية

اخرى لاواقبل بعضهم عبلىعض يتساءلون  6يعنى فىحال لايتساءلون وفىحال يتساءلون وم |

انه قال (إفيومئذ لايسأل ذعننيه انس ولاجان) وفى موضع آخر ل فوريك لنسألنهم اجمين)
ونحوهذا كثيرفى القران*قال بعض الكباريالوقمرامة يومعظم شديد.علىفهالاموقلابصفهالقهر

ييحدسثكت الانيباء والاولياء ثبمتاحللىلطف فبحصللهم انبساط فمندذلك يشفعون فيقال فى |
اه مد ور افك بومالقسامة عندريكممختصمون »©اىتراجعو نلاق تعالى بشفاعة |

| ات

اقربائكم واهاليكم واصدقاء كم عاك

ب

حرسانقسكم نسل اللهسيعحانه وتعالى العناية |

5

لذي
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مواق 0095

الثلاثين

0 07-0

للارى  2 0والايمان ظ

لاغير * وفىبحر العلوم فيه دلالة بْة على ان الاختصام بومالقامة بايلنظالمين والمظلومين
والمعنى اظلممنكلظالم مانفترى عاللىله بان اضاف اللهالكه مرك والولد  8وكذب بالصدق #
اى بالامى الذى هوعين الحق ونفس الصدق وهو ماحاء به الى عليهالسلام  23أذحاءه « ا

اى فىمحمثه على ::لسان الرسول بعليهالسلام ال عنحاار

تكد كرسعاعة اتاد :فاول امف

منغير ,تدبربفيه ولاتأمل * .وفيه .اشارة ,إلى نميكذب ,عاللىله بادعاء انه.اعطاء:وتية وجالا

عيراوت .ل5نتك يلماحو إل كذيمرتدكن على ستعزقه سيكفين(
اانا عد سد جتانسا
أمرء يوم القياءة قوله (ويومالقيامة ترى الذين كذبوا علىالله وجوههم مفوطع)]
بإبذاقةال وال اليس فجهم مثوى للكافربن  1ها انكادم لكان  50نف

منزل ومقام ا

00

 00دراء ا

0-0

5١٠ 2 بهم

المزء الثالث والعشرون

اصبرلكل مصيبة وتجاد * واعسم بازالمرء غير مخلد
واذا اعترتك وساوس بمديبة * فاذكر مصابك بالنى مد
 2وفىاتأوبلات اللتحمية يشير شوله ب(انك مبت © ا الىئعنه عليه السلام وى المسلمين ١
الهم لمفرغوا .باجمعهمعوناتايم ولانعزية فىالعادة نعدثلاث ومن فرغ ع مأتمشه

ا

يث نفسه وعنالكوئين
حبهدعن
هي ٠نهذا الحديث شمةفاذا فرغ قل
سمهلفل
وانواغ همو
| بالكلة طينئذ محد الخير رمينه وليسهذا الحديث الابعدفنائهمعنهم ولهذا اوحىالله تعالى

الى داود عليهالسلام فقال «ياداود فرغل.يىتا اسكن فبه قال يارب انت منزه اعلنييت كله
قال فرغلىتلبك » وقا تلنبيناعليهالسلام ( أل+نشرح لصكدرك ي6عنى قلبك وقالإوثيابك
فطهر ) اى تلبك:عن لوث تعلقات الكونين
شالك يالك رخو نندشن مذ ,اتكنا ازاماسوى امئزاء )وسنت
وقال المولى الخاى قدس سيره
رورشب عمننابات مو زنان بحر قدم

حف باشد كه باوث حدث الوذه شوى

ف ثم انم يمد اى انك واياهم رتنعاس ةةت
عي الالناطت بعللضَمَيًاالنسائك اوا)كطايالنون

كان كلق امن ما لايتكر لانزيل الخاطبين «غزلة من يالغ فىاتكار الاختصام لانهماكهم
افلغىفلة عنه 9:ناولمقيمة عندربكم  6اى مالك امك ذل مختصءون  64فتحتج انت عليهم
| بانك امتهم ماارسلت به اهلناحكام والمواعظ واجتهدت فالدعوة الىالحق حق الاجتهاد

وهم ,قد كوا :ف المكابرة والمناد .ويعتذروؤن تا لاطائل .محته مثل:اطسااسادتتا! وكيراءنا
واخطنك إنادنا * ونى بحرالعلوم الوجه الوجيه ان براد الاختصام العام وان ببخاصم الناس
بعضهم إعضا مؤمنا اوكافرا فماجرى بيهم افلدنيا بدلائل  .منها قول النىعليه السلام اول

من مختصم .بوم القيامة الرجل والمرأة والله مايشكلم النها ولكن يداها تشهدان ورجلاها
عليها يكماانت تعرس لزوجها وتشهد عله نداه ورحلامعا كان بيؤذيها .ومذها قولهعليهالسلام

ا(ناخصمعمان بن عفان بين يدى الربتعالى) * وعن ابراهم النختى قالت الصحابة رضىالله
عنهم ماخصومتنا ونحن اخوان فاءا قتل عمان راضلىله عنه قالوا هذه خصوءتنا» وعنانى
سعد الخدرى:رضىالله عنهكتنقاول ربنا واحد وندنا واحد وديننا:واحد وكتابنا واحد
شاهذه الخصومة فلما كان بوم صفين وشد بعصنا عبلىعض
وليه

الع

لام غ0تكن

عتدهة

مخلليه

لاخه من عض

بالسوف قانا ذم هوهذا .ومنها
او 1

فلتحلله البوم هن

قبل

انلايكون دينار ولادرهم اكانن لهع
لمصا اخذ مبنقهدر مظلمته وان لميكنلهحسنات

اخذ .٠نسبات صاحبه ك#ءل.عل
قيها)ل انن الملك تمل اينكون الامأخ
لوذانعفسمال ان |
د فتديركا واه وان يكون ماناعد لها مالندع والنقم اطلاقا للسيب على المسيب * وعن |
ل
كزبي
ون

ولم م رض ا نلالدعنه

اى رسو لاله

وى

ق لامللا

ال
اله

ضللىااللللهه عليه و د (ماتكم) |لنت

ل ررد علتا فابكان نا فى الدثرا مع حواص

١

الذنوب اىالذنون الخصوضة بنا ا|

الخاعات كَلل( ليكونن علي 35تىتؤدوا الكل ذىحق حقه ) قال الزبير
زان

ع

سورة الزحصس
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ايسل:اعماللا خضاء (7312]1ت ا متداوككان» كعازة تروك نبيطصلوة برشدلقت ١ عل اىد |
تعالىعليهوسلم مونه  :يعنى ك[فارمكةه مكفتتد جشمميدادمكه حمد بمبرد وازو بازرهم] |

.لموت ضفة وجودية خلقت ذدا للحياة * اولفمفردات الموت زوال القوة الحساسية |
وا

الحنوانية وابانة الوح عنالمسد  .والتأكيدبالنون لتتزيلالخاطيمّزلة المتردد فيه تشيهاله |
عظلهىور ادلتهوحثاعلىالنظرفيها .والمعنى اتكمجميعابصدد الموتفالموت يعمكم ولامعنى |
للتريص والثماتة بل هو عينالجهالة
مكن عساديانة

ْ
يق »كه دهت عاند بس ازوى سى

فعنى قوله ممت ومبتون  :بالفارسية [ همده خواهى شد وزود عيرند ] اى ستموت

وسدموتون والثى” اذاقرب مالنشى' يسمى باسمه فلابد لكل منالموت قريبا وبعيدا وكل |

اتفهوقريب  روى  -اادنمعليهالسلام لما اهنط الىالارض قبلله لد للفناء وابنللخراب ١
ف بعضهم انك مائت وانهم ما تون لانه تيياحسدث وتوضرحه ازالمائت صفة حادثة افلىخال
الومستقبل بدليل صحة قولك زيد كانت الذان اوغدا خلا المت فانهصفة لازمة كالسيد

للعريق افلسؤدد والساك لحمدنثكه السؤدد * وقلل الموت ليس مااسند الى اباالنةروح
عالنجسد بل هواشارة الى مانعترى الانسان فىكل حال مانلخلل والنقص وازاليششر مادام

ف الدثيايموت جزأ خزأ وقدعبر قعونمهذا المعنى وفصلوا بين الميت والمائت فقالوا الماثت
هوالمتخلل  +قال القاضى على :عبد العزيز ليس فىلغتنا مائت على حسب ماقالوه واتماشال

له
لل
موتمان تكقولنا رششعاض وسس.الئل © قمالاسبعنود رضىاللهعنه لمادنا فراق راسو

معنا فىبيت امنا عائشة رضىالله عنها #نظر الينا فدمعتعبناه وقال (محبا بكمحيا>الله
رحمكم اللهاوصكم بتقوىالله وطاعته قددنا الفراق وحان المنقلى الى اللهتعالىى والى سدرة

الممتهى وجنة المأوى يفسلنى رجال اهل بتى ويك فتوتى فىثياى هذه انشاوًا اوفىحلة انية |

ال شراير غاعمنىلو هد بغرا رعبركلدي حمرجو عى ١
ااذلتو أوكمحرن تسكوقق ع
ساعة فاول منيصلى على" حيبى جبرائيل مثيمكائيل ثماسرافيل ثمملكالموت مجنعودهم |
اثدمخلوا على" فوجا فوجا فصلوا علىّ) فلماسمعوا فراقهصاحوا وبكوا وقلوا يارسولالله
ذاهت
انث رسؤلإرانتا وشمع جمعنا وبرهان امنا اذ

عنا فاللى من أرجع فىامورنا قال

فلوضوح
(تركتكم عاللىحدة البيذام) اى عاللىطريق الواضح الواسع:ليلها كنهارها اى ا
ولايزيغ بعدها الاهالك وتركت لكم واعظين ناطقا وصامتا فالناطق القر ان والصامت
قذلاقوسبتكم فلينوها بالاعتبار |
 ١الموت فاذا اشكل عليكم اخ فارجعوا الىالقر ان والسنة وا

افحىوالالاموات) رض رسول اللهصلىالله عليه وسم بمونمه ذلك من صداع عرضله |
وكان مريضا ثمانية عشريوما يعوده اللاس مات يوم الاثنين كابعثهالله فبه فغسله على |
سسالفضلى بن العباس رضىالله ءعنهما ودقتوه لبلة |
| رذىالله عنه وصب .الماء اى ماء بر غ

(ناصيب |
الاربعاء .وسط اللدل وقل لدلة الثلاثاء حفحىرة عائشة رضىاللهعنها وفىالْديث م
عصبة فلذكر مصيبته بى فائها افظع المصائب ) وانشد إعضهم

علثشرون
ومزاء اللثا
ال

<2 4

-ة” 4١٠ كيم

يك يارإسندمكن جويك دل دارى

ظجدلله  4ححث خصمهم كاقالمقائل اى قطعهم بالأصومة وغليهم واظهر الحجة
| ال
عليهم بان عدم الاستواء بطريق ضرب الل بل ١كثرهم لايعلمون» اضراب وانتقال

.ثرالناس وهم المشركون لايعلمون
بمينان عالدامستواء علىالوجه المذكود الىبيان ان ك

هرلطهم * وفالآية اشارة الى
مذلك معكال ظهوره فسةون فىورطة الشرك والضلال مجنف
سان عدم الاستواء ببنالذى تجاذبه شقل الدنيا وشغل العبال وغير ذلك مالناشماء الحتلفة

والخواطر المتفرقة وبينالذى هو خالصلله ليس للخلق فيه نصيب ولاللدئيا نيب وهو

 ١منالآآخرة غريب والىالله قريتٍ مؤنيابل*حاصل اانلراغب فالدنيا شغلته امور مختلفة
| فلايتفرغ لعبادة ربهواذاكان فالعبادة يكون تلبه مشغولا بالدنيا .والزاهد قتدفرغ من
ججميع اشغالالدنيا فهو يعبدريهخوفاوطمعا .والعارف قمدنتفارلغكونين فيهعوبد ربه
شوقا الى لقان فالساتواء بايلنبطالين والطاليين وبين المقطعين والواصلين المدلله يعنى
الثناءله وهو مستحق لصفات الجلال بل ١كثرهم لايعلمون كال الهولايطلعون على حسن
استعدادهم عآنرية صفات جماله وجلاله والا لعطلوا الامور الدنيوية باسرها وخربتالدنيا
| التى هى مرعة الآخرة  :وفىالمتوى
استن ابن الم اجىان غفلتست * .هشوبارى اجيهنائرا افتست ][١

حلم|حر[اومع6جسمسل©جكدمتوتليرت]سعمماممم

هشوارى زان جهانست و<وان اد قالية .الف :بسك كود اينوناق
هوشارى

افتاب وحرص مخ * هوشيارى ا وان ءال وسخ

زان جهان اندك ترشيح مىرسد  +ننلاغزد درجهان رص وحسد

كتررشح بيشتر كردد زغيب * فىهنر ماند درين هلم نعهيب

| قعلى العاقل الرجوع الىالله والعمل بما فالقرآن والاعتبار بامثاله حتئ يكون منالذين
يعلمون حققة الحال : :وفىالمنوى

هست قران حالهاى أسا * ماهيان محر باك كبريا ][١

ور بخواق ونه قرآن يذير * ابيا واوليارا ديده كير
وريذيرابى جو بر خوانى قصص  5مغ جانت نكايددر قفص

دآاننيست
ندارس
زوي
انج
مكروغاندر ققص زندانيست * مى
روحهابى كز قفصها :رستهاند » اساى رهير شدايسته اند

كان الحسن والسين رذىالله عنهما يلعبان بين يدى النى فاتجب بهما فاناه جبرائيل عليه

| السلام بقارورة وكاغدة وفى القارورة الدم وافلىكاغدة الم فقال أتحبهما ياحمد فاعلملين
احدها شل بالسيف فهذا دمه والا خر سق الم وهذا سمه فقطع إلقلب عَنَ الااؤالاد

وعلق قلبه بالله تعالى قمانلالله ولمبشر منغيرالله الىالله بهلاللهدع روحك وقليك ثم
هثمم  6ذارىهم شمآلللش أل اللسهبحانه
رلله
ذقلا
ظل اللهكاقالالله تعالى يبهعليهالسلام(إ
ق
ان علنا املمننقطعين اليه والحاضرين لديه انه هوالمسئول  88انك مبت وانهم مبتون 6
يعع
5
ي
هم
صه
ر
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[7ي
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ك .اقنته العطين الناميتين”" .داعا فن اىن
زو2
ت1
الولذا قال امن تفع نهطي مدك
يكون فيهعوج مابوجه مالنوجوه ك قاال (إو+يجمللهعوجا»  .والثانية انلفظالعوجمختص

 .بالمعالىدون الاعبان وبهاولفارسة [حى ] * وقال ابنعباس رضىاللهعنهما (غيرذىعوج)

وشمؤعا"الا ذان ومكتوبا افلىاوراق |
دكزوا #الالالله ت
اعذاغكا لوق اوشعذلا عنا
ومحفوظا فالىصدور لابقتضى خاوقبتهاذ المراد كلاءاللهالقديم القائمبذاته  +وفىحقائق اللقلى'

قن نااقدها!ظهر .مانلحق عل لان تحسهالايتير شعي الزمان ولايزهقه غار“الحداثان
لاتعوجهاطاروف ولاتحيط به الظرفى * وفى بحرا طقائق صراطا مستقما الوحضرتنا لايأنيه

الباطل منيين يديه ولامن خلفه ف لعلهم يتقون  5علة اخرى مترتبة عالاولى فان
المصااحة فضرب الامثال هوالتذ كر والاتعاظ بها اولا ثمنمحصيل التقوى  .والمعنى لعلهم

يعملون عمل الاهلتقوى فالحافظة على حدودالله فىالقر ان والاعتار بامثاله  :وبالفارسة

ش[ايدكه ابشان بسبب تأمل درمعاى آبينرهيزند ازكفروتكذيب ] * ثم اورد مثلاامن
تلك الامثال فقال ف بضارلله مثلا رجلا فيه شركاء متشا كسون  #المراد بضرب الثل |

هنا تطبيق حالة تحببة باخرى مثلها ماص فىاوائل سورة يس وملا مفعول ثانلضرب |
ورجلا مفعوله الاول اخر عنالثانى للتشويق اله وليتصلبه :ماهو من تهاهاىبىالعمدة |
| فىالعثيل وفه خبر مقدم لقوله ششركاءواجلة فىعيز النصب عاللىودفية لرجلا [والنشا كس:

اساكسكن دخو طنناكودة ]عرفالا !افلىلمندات] بالششكس] لبالنة »/اقلق وامتعنا نون !|

.متشاجرون :بشكائية ,خلقهم توفلا تعر اوكنس ميك ادرو يككفك “الكل |
كشكل ا الفؤري» ولق ككل لرععالى اللمشرله مثللا
لوق يعير وانون
| مومتفا كتوق تع
حسما شود اليه مذهيه منادطاء كل من معبوديه عبوديته عبدا شارك فيه حماعة خاذبونه
ْ ويتعاور ونه فىمهماتهم المناينة فسىيره وتوزع قلبه هه ورجلا كه اى وجعل للموحد |

مثلا© سلما  6خالصا 8هلرجل  68فردليس لغيره عليه سبيل اصلا فالتنكير فىكل |
ناشخاص لفرد مالناشخاص  .والسلم حكن وكتكل افق
منهما للافراد اىفردا مال
مصدر من سإلهكذاائ لض |لنتايه منالعة,كيقوللك بحل« عد إؤتحذف نه ذو عمتى
ذاسسلامة لرجل اى ذا خلوص له منالشرك  .والرجل ذكر منبى ادم جاوز حدالصفر
ظ ومخصيص الرجل لانه انطق لمابجرى عليه منالضر والنفع لاالنمراة والضى قد يغفلان

عنذلك هذهل استفهام انكار #ويستويان» ا[يا مساوى باشد اين دو بنده ] بإمثلايه
مجنهة الصنة والخال تصب على العميز والوحدة حيث لمهّل ممُلين لبان الجنس وارادته
فِعاى هل ستوى حالهما وومتفاي لاستعؤالان؛ والخحاصل اانلكافر كالعد الاول

فىكونه يران متفرق الال لانه يعيد لاهة مختلفة اى اصناما لاجى” منها خير بنلكون |

نما اوقوعه :افسىِفلسافلين كاان الغندبمخدم .ملاكا .متعاسزيق مختلى 'الاهوية لايضّلاليه أ
منهم منفعة اصلا والمؤمن كالعيد الاق فىانضياط -١واله واجتاع باله حيث يعبد ربا واحدا
يوصله الى اعلى عليين م االنعيد بخدم سيدا واحدا يرضى عنه ويصل البياهلعطاء الجزيل

الجزء الثالث والمغرون

 <-؟٠١ هم

| يعلموالعلمواذلكواعتيروابه وماعصوا اللهورسوله وخلصوا انفسهممنالعذاب  +فعملىالعاقل |
ان يرجعالىربه بالتوبة والانابةكى يتخلص مزعذاب الدنيا والآخرة » واعلشنبلى:قدس
سسره.انهقالقرأت اربعة] لاف حديث ثم اخترت منها واحدا وعملت به وخليت ماسواه
لأف حا يض او واد فيه وكان عل الاولين والآخرين مندرجا فه وذلك |
ان رسولالله صبىالله تعالى عليه وسم قال لبعض اتخابه (>١لل لدنياك بهَدر مقامك
فها واعمل لآآخرتك بقدر بعَائك فها واجمل لله بقدر حاجتك اليه واعمل للار بقدر

| صبرك عليها) فكااذانالصير عاللىنار غير تمكن للانسان الضعيف فليسلك طريق اللنحاة

| المبعدة اعلثنار:الموصلة االلىجنسات واعلى الترجات اولفحديث ( ان بدلاء امتى يلدخلوا |
الجنة بصلاة ولا قسام ولكن دخلوها بسخاء الانفس وسلامة الصدر والنصح للمسلمين)
| واصل الكل هوالتوحيد » وعن خديفة ارلضله عنهانه قال معت رسولالله .صل اللهتعالى |
| عليه وسلٍ مول (مات رجل من قوم موسى فاذاكانيالوقمياهة يقول اللتهعالى لملاتئكته
|انظروا هنحلدون لعابدلىاشيعأم
منال فتقولون لاجد سخوىاتتقش
مه لااله الاالله فيقول
الله تعالى لملائكته ادخلوا عبدى الْنة قد غفرت,الة ) .فاذاكان :التوحد منجا بنقشه

|الظاهرئ فاظتك يتقشه الباطتى فلاف املانجتهاد لاصلاح النفس وتقوية اليقين واللجدية
 ٠على نعمة الاسلام والدين 

وخكى  عنزابى على النسى انه قال تتم ارا فوع

فظلبه فاستقبله محوسى فانصرف المؤمن وقال الهى انا فقدت الدابة وهذا فقدالدين قصبته

' اكير منمصيتى المدلل الذى المبجعل مصدتى كصبته وهذا بالنسية الى الوقت ,واكال واما
امس الماآل فعلى الاشكال م قال فالمثنوى
هبج كافررا وارى كريد رارم للنان مردنش باشد اميد
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حه خبردارى زخم عمراو * نا بكردان ازو يكباره رو

ومنالله التوقيق  8ولقد ضربنا للناس فىهذا القران منكل مثل »#هبمحتاج اليه الناظر
فىامور دينه * قال السمرقدى ولقد ينالهم فه كل صفة هانل,غفرىابة اى فى غرابتها

لةين وقصة المبعوثين |
وقص
ان ك
للشا
اسةا
ل|بفافيندوقاردلة) عليهم كل قصة حح
ر
ك يا
ظو#ك
.المراد بالناس اهل مكة كمفىالوسيط ويعضده ماقال بعضهم منان
| يوءالقيامة وغير ذلك و

 .الخطاب بقوله لإياايها الناس) فىكل ماوقع فىالقر ان لاهل مكة والظاهرالتع.م لهم ولمنجاء

بعدهم #اعلهم يكتذرون» يكذرون بهويتعظون به 9+قر آناعربا  #اى بلغةالعرب

| وهوحال مؤكدة منهذا على ازمدار التأكد هوالودف اانلتأكد فىالمقيقة.هوالضفة
| ومفهومها .وبعضهم جاعللقر ان توطئة للحال التى هى عرربيا والحال الموطئة اسم جامد
موصوف بصفة ممى الخال فىالحقيقة ووز ان بنتصب علىالمدح .اى اريد بهذا القران

قرآانا عربيا هو غيرذى عوج © لااختلاى فيه بوجه املسوجوه ولاتناقض ولاعيب ولا
ليةدسكاطانط والجدار والعود فهوعو ج
ا خلل وا.لفرق :بيه بالفتتح ويينهبالكسير ان كما

فلحعين وكل ماكان فالمعاتى والاعيان الغير المنتصبة وبف<ها فالمنتصية كالرح والجدار
ا

0

( ولذا)

عر  ٠١١يم

فنا

سورة الزعصس

زيمن <لمةا روا فب فلمل امدق اهل اليداة :والاودهز عا اسن انبابة

فان مايقدر عله اهل الهاية لاقدر عليه من دومم وكأن الاصعاب رضىالله عنهم ومن فى |
حكعهم من

حاء وعد شم)ر راعوا الادب

فيك حال ومقام إشوة ا

بل لفك

تلويطهم

قّكن م فلابشاس عامهم منليسله هدا العكين ور باه لى تلوبن شعل مالابشعله اهل اممكين

وفلوالين ةاون ةفركه  632زقواء لجار

قرؤي الاغطو لفقي فاده

لزعالى

| بلارياء ودعوى واملازم الادب فى كل اه متغلق شتوى اونقوى ولحافظ على ظاهره

9فن بتتى بوجهه * الهمزة “للانكار والفاء
وباظنه مانلشين وممانورث الرين والغين أ
ح عل
ذىوف
معطف
لل

ةطبة واخبر محذوى .والاتقاء بالفارسة ك 2دن وخودرا |
طنيشر
وم

تكاه داشان] شالانق كنا اذاجعله وقاية لنفسه الكت يدل علىد ؤمشى' 2

صر

لمنأكالس سوا ف شنأنه وهوالكائر ان يق نفسه بوجهه الذى هو اشرف
اكلا
وتقدير ال
اعضانه فق سوء العذاب اى العذابالسىئ' العندين :ع ازوانهة امكن]نالتافيار تق

للكاشق  8باولمقيمة 4ل6كون يده التى بهاكان يتتى المكاره والخاوف مغلولة الىعنقه كن
يفلات
©و
لوجتوهأو
اال
هاومن وهواللؤمن لابعتربه مكروه ولابحتاج الىالانقاء .نجه من
التجمية (أفنيتق ),توجه (وجهه) لله لإسوءالعذاب)اي عذاب السى” (إبوءالقيامة) ويدفعه
بهكتنق ويظلمعل نىفسه ا وقل لاظالمين  6الذين وضعوا الكفمروضع الايمان
افس
لعنن
به
والتكذيب موضع التصديق والعصيان موضع الطاعة وهوعطف علىنشت اى و ناا 1من جهة
خزنةالنار .وصنغة الماضىللدلالة علىال:تحقيق ووضع المظهر فمىقام المضدر لاتسحيل علوم

بالظلٍ والاشعار بعلة الام فى قوله 99ذوقوا # [ 6شيد ]  9+ماكنمتكبون  6اى وبال
تىأ©وويفلات
لاص
المع
ماكانةتمتكسبوله فالدنيا على الدوام من الكفن والتكذين وا

ال اى ذوقوا مكدايتم بافعالكم الرديئة واخلاقكم الدنيئة يعنىكنتم فى عين العذاب

ولكن متاكجنتدمون ذوقه لغلبة نومالغفلة فاذامتم انتبهتم هلبكاذلذين »4من الاتم السابقة
مك
ذمي
كياءه
فار مكة يكمنذىبوا انب
الذين جاؤًا 9:من قبلهم 54اى من قكبل

قومك

« فاتيهمالعذاب» المقدر لكلامةمنهم:وبالفارسية [بس امدبديشانعذابالهى ' ومن حيث
لابشعرون  #مالنجهة التى لاحتسبون ان سالهم اثيان العذاب والثير منها با

جلويوان وانهوة اذفوجوا من مأمنهم فعنى من حيثلايشعرون اناعمالعذاب وهم امنون
انلعذاب  .وقبل معناه لابعر فو نه مدفعاولامردا
فى انفسهءغافاون ع

وفى!!تأويلات| لنحمة

اى اناعم العذابٍ فىصورة الصحة والنعمة والسمرور وهم لاشعرونانه العذاب واشد العذاب

مايكون غيرمتوقع ففاذاقهم الل الازى  اى الذل والصفار  :وبالفارسية [بس مجشائيده
ابشائرا خداى تعالى <وراى ورسوانى ] يعنىاحسوابه احساس الذائقالمطعوم © فىاطروة
الدنيا  6بيان لمكان اذاقة الذزى وذلك الخزى كالمسخ والخف والمرق والقتل والسى

والاجلاء ونحو ذلك هن فنون التكال وهوالعذاب الادنى فلولعذاب الآخرة  6المعدلهم
9كانوا يعلمون 6اى لوكان من شأنهم ان |
اكير  6مالنعذاب الدنيا لشدته ودوامه او

الجزءالثالث واامفسزن

ميج ١٠ كم

اى يمخلقفي اهلضلالة لصرف قدرته الىمباديهاواعراضهعيمراشده ابلاىاللكمقلية وعدم

ا بوعده ووعيدء اصلا ف8ا9له منهاد  #بخلصه ومرنطة الضلال © اولفتأويلات
التخمية
(ومنيضللالّ) باذيكله الىنفسه وعقله وبحرمه املناعان بالا.رياء ومتابعتهم (فاله
من هاد) مبنراسين الفلاسة والدلائل العقلة  :قال المولى الجاى قدسسره
خواهى بصوب كعبة محقيق ره برى ف

برد مقلدكككاده ره ممصو

وف
*ىكشف الاسرار ي
[ى ازحابه روزى بآن مهتر عالمعليهالسلام كفت يارسول الله جرا

رخسارءما درامماع قران سرح مكردد أون منافقان ساه كفت زيراكه قرآن نوريست

مارا ى اف ور زد وايشائرا ميسوزد ] يضلبهكثيرا ويهدى بكثهيرا  :قالالمجندى قدس سره

دل ازشئيدن قران بكيردت همهوقت * بجاوطلان زكلام حقتملولى جستث

© وفالاية لطائف» منها انه لماعقب احسنية القر أن بكونه متشابها ومثاى رتبعليه اقشعرار
جلود الؤمنين ايماء الىان ذلك انحماصل يكونه مرددا ومكررا لان النفوس انفر ثي*
من حديث
الوعظط والنصحية وا كثر حمودا واباء عنه فلاتلين شكنمتها ولاتتقاد طببعتها الاان

ياللقها النصاع عودا بعد بدء ولهذاكان عله السلام يكرر وعظه ثلاثا اوسيعا و+منها ان

الاقثعرار امس مستجلب:لارحمة قال عليهلسلام(اذا اقشعر اجلادعند من خشة اللهحاتت
عنهذنو به) اىتاقظت (  6ستتحات عن الشحرة البابسة ورقها) وعنهعليهالسلام (اذا اقشعر

جلد العبد م
خنشة الله حرمه اللهعلىالنار) وما اذ اللهإبراهم خليلا الىفىقلمه الوجل

حتى أن خفقان قابه يسمع هن بعيد كيسمع خفقان الطير افلىهواء * قال مسروق انالاقة

قبل الرجاء فان الله تعالى خلق جنة ونارا فملخنلصوا الى الجنة حرتى
وا با
ولنمارن*
ها ان

غاية مبحصل اعابدين من الاحوال المذ كورة فىهذه الآية من الاقشعرار والطشة والاطمثنان

“قال قتادة
هذا نعت إولبماللهأعتهم بتاشنشعر جاودهم وتطمئن قلوبهم و نعتهم بذهاب
عقلهم و
الغشيان عامهم واعا ذلك فىاهل البدع وهو هنالث.طان » وعن عنبدالله بن عبد الله

ابن الزيير قال قلت لجحدتى اسماء بذت الى بكر رضى الله عنهكفب كان اصحاب .راسلولله

يفعلون اذاقرى” عايهم القر ان قالتكانوا م نعتهم الله تدمع اعينهم وتقشعر جلودههم قال

فتأت لها ان ناسا اليوم اذاقرى" غلبهم القران اخحردهم مغثشا عليه فقالت اعوذ بالل
منالشيطان الرجيم -وروى -انابنيمر رضىالله عنهها ميبرجل مناهلالعراق ساقط
فقال مابال هذا قالواانه اذاقرى” عليه القران اوسمع ذكر اللهسقط فقال ابن عمر رضىالله
عنه انا لخثى اللهومانقط وقال ابنعمر رضى الله عنهما انالشيطان يدخل فىجوف احدهم

ماكلنهذا صنيعاتحماب تمدل اللعهليهوساكلذتفاىسير تحوكشف الاسرار والمعالم والوسيط
وال
كوائى وغيرها * يقول الذقير لاشك انالقدح والجرح انماهوفىحق اهلالزيا,

دالدعوى وفى حق من يقدر عِلى ضبط نفسه ا اشار عليهالسلام بقوله(منعشق وعف |

ادكمم مات مشاهتيدا ) فان هن غلب عل
اىلال
اهكدان
بله ان لايتحرك يثى” ل+يؤذن فنه
| واما هن غلب عليه الال وكانفاىميه محا لامبطلا قكون كالمنون حيث يتمقط عنه القلم
( ففأى)
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يوم
ك 4
حجج

ل)مااكاه لاه ف ,ستاملة عدايبان لوصلفه رهقيه وهرين كرلة الحدن اكيت
شال اقشعر جلده اخذته قشعريرة اى رعدة كافى القامؤس  .والجلد قشير البدن "مفى
*قال بعضهم اصل الاقشعرار تغير كالرعدة يحدث فى جلد الانسان عند
| المفردات و

الوجل والخوف * وفى الارشاد الاقشعرار التقبض فال اقشعر الْلد اذا تقض تفضا
شديدا وتركبه من القشع وهو الاديم البابس قدضم اليه الراء لبكون باعثا ودالا
على معى

وان إشال افشعر <لده

ووقف

شعره

اذا

عرض له

خوف

شدبد

ماكر

| حائل دهمه بغتة  .والمراد اما بيان افراط خشيتهم بطرزقءالعثيك والتصوير اويان حصؤل

يمق
طهارله
بروض
تلك اغالة وع

التحققى وهوالظاهى اذهو موجود عند الخشية محسوس

بالقر ان وقوادع ايأت وعيده اصابتهم هية وخشية تقشعر منها جاودهم اى يعلوها قشعريرة
عنى ازخوف وعبدكه داقر الست بوستها برتتهاى | نانكة
ورعدة  :وبالفازسية [لرزد ايزو

ىترسند از بروردكار خود] هلثم تلين جاودهم وتلوبهم اللأهكواف» اللمن ضد الحثونة
.ود عبارة عن الابدان
لنىحا
امعا
ار للخلق ولغيره مونال
تمعثم
سجسا
يلا.
وستعمل ذلك فىا
والقلوب عن النفوس كأفى المفردات اى ثماذاذ كروا ر حمةالله وموم مغفر نه لانت ابدائهم
|ونفوسهم وزال عنها مكاان بها من الخشة والقشعريرة بان عدّلت خشيتهم رحاء ورهتهم

سس ترم مدشود وارام مسكيرد بوستها ودلهاى ايشان بسوى افكر دن
| رغبة  :وبالقارسة [

رجفت ومغفرت ].وتعدية اللين,بالى لتضمنه معى السكون والاطمئنا نكا نهقبل تسكن وتطمن
الى كذرالله لينة غير منقيضة راجة غير خاشعة اوتلين سكانة مطمثنة الى ذ كرالله على ان
المتضمن بالكسر بقع حالا مالمتضمن بالفتح  .وامااطلق ذ كراللهولميصر ح بالرحمة ايذانا

بانها اول مامخطربالبال عند ذكره تعالى* فانقاتلمذ كرت الحلود وحدها اولا ثمقرنت بها.
القلوب ثانيا»قلت لتقدم:الاشية الى هى.فن عوارض القلوب فكأنه قبل ت#قشعر جاودهم
مانلآيواتعيد وتخشى قلوبهم هن اول وهلة فاذاذ كروا اللهومنى امسه علىالرافةوالرحمة

| استبدلوا بالخشية رجاء فى قاوبهم وبالقشعريرة لا فى جلودهم  .فاخملتان اشارة الى الكوف
والرجاء اوالقيض والبسط اؤالهمية والانس اوالتحلى والاستثار» قال الله جورى رحمهالله
 :وضفالله بهذه الآآية سماع المريدين وسماع العارفين وقال سماغ المريدن باظهار الال عليهم
ومماع العارثين بالاطءسّان والسكون فالاقشعرار دفة الهبلداية واللإنصفة الهنلهاية» وعن
شهار ابنحوّشت قالت:ام.الدوذاء ارلضلهعتها انما .الوجل فى3ت الج لكا<تراق التعقة أمانجد
الاقشعريرة قلتبلىقالتفادع اللهفان الدعاء عندذاك م”سجاب وذلك

لا مجذاب القلبالىالملكوت |

وعالمالقدس وانصاله عقام الانس هاذلك 68الكتاب الذى شرح احواله هو هدى الله6
[اداه مودن خداست بءن ازشادست سذلقرا ازخداى ا لهدى يه

| راء غايد بوى ]

| «2من انشمناء « ان يهديه من الموْمين المتقين م قال زهدى للمثقين ) لصرف تقاذوززء “الل ٍ
|الاهتداء بتأعله فهافى تضاعيةه دن الشواهد الخفية ودلائل كونهدمن عند الله«ؤومن يضلل الله 6ا

ا

لز ء الثالث والمدسرون

حج ,ية )وم

| الكتاب اليم
ْوعظم واعصاب وهو جمع مثتى بم المم وتشديد النون بمعنى مردد ومكرر لما ثى من
قصده واثثاله واحكامه واواميه ونواهه ووعده ووعيده ومؤاعظه او لانه ثنى افلىتلاوة

 ١فلؤتمل كانناء ىتف لاخلق ]جكشلاة"الزاداد "لايزوله واؤتفة:ولقاه قرَارتها اناه عن
كثرة ترداده على أللينة التاليز وتكراده على ١ذان المستمغين واذهان التفكرين على
خلاف ما عكللهام الوق وفىالقدمدة البردية

فلاتمد ولا تحصى عَانها » ولاتسام على الااكثار بالسأم
اى لا تقابل آيات القران معالا كثار بالملال * والفمفرذات وسمى سور القرآن مثانى
لانها ننى على مرور الايام وتكرر فلا ندرس ولا تنقطع دروس سار الاشياء التى تضمحل
وتبطل على ممسور الايام واتما درس الاوزاق كأ روى ان عَمان رضىالله عننه حرق

مصحفين لكثرة قراءته فهما  .ويصح انيقّال للقران مثانىلمايثىو خدد حالا خالا من
فوائده كاخاء فى نعته ولاتتقغى مجامه .وحور ان يكون ذلك منالثناء ها على انه
ابا يظهر منه مابدعو الى الثناء عله وعلى من يلوه ويعلمه ويعمل به وعلى هذا الوه

يآد) او هوجع
وصفه بالكرم فىقوله ١ انه لقرآنكريم) وبالمجد فى توله إزبليهوج ر
| منتى بفتتحالممم واسكان الثاء مفغل .من الثنية يمنى التكرير والاعادة كافى قوله تعالى ثم

| ارجعالبصركرتين» اىكرة بعدكرة اوجمع مثتى باشلممم وسكون الثا .وفتقعاانون اىمثى

عليه بالبلاغة والاتجاز حتى قال بعضهم لبعض الاسجدت لفصاحته ويجوز ان يكون بكسر
النون اى مئن على مأ هو اهله هن صفاته العظمى * قال ابنبحر لماكان القر ان محالةا

مههم على الة والتفصيل فسمى
لواا ب
كسم
| لنظم البشر وثثرهم حول ادماءه بمخلاف ما
|لته قرانا كا سموا دبوانا وكا قلوا قصيدة وخطبة ورسالة قال سورة وكا قالوا بيت
ْ قال آية و 5سسميت الابيات لانفاق' اواخرها قوافى سمئ الله القرآن لاتفاق خواتم
الآى فنه.مثااق © وف التأويلات النتحَمية القرآن كتاث «تشابه فى الاقظ مثاى افلمتى
من وحهان .احذمهاانْ لكل لفظ منه دارط حختاغة بعضها سعلق بلغة العرب وبعضها تعلق ا

باشارات اطق وبعضها يتعلق باحكام الشرع كثل الدلاة فان معناها فى.اللغة الدعاء وفى
 0احكام الشمرع ععارّة عن هتابث واركان وشرائط وحركات

مخصوصة مها 1اغَارة الحق

| تعالى هى الرجوع الى الله م حاء روحه من اأضرة بالنفخة اعخاصة الى القالب فانه عبر

على القيام الذى يتعلق بالسهاوات ثم على الركوع الذى بتعلق بالموانات ثم على السجود
| الذى يتعلق بالنبانات ثم على التشهد الذى يتعلق بالمعادن فبالصلاة يشيرالله عن وجل الى
رجوع

الروح ان حضرة زبه على طريق حاء منها ولهذا قال الى ليه السلام (الصلاة |

معراج المؤدن)  .والوجهالتانى ان لكل ايةندما باية اخرى هنحيث صورة الالفاظ ولكن
| المعاتى والاشارات والاسرّار والحقائق ثانى فها الى ما لايتهى والىهذا يشير شوله اقل

! لوكان البحر مدادا) الآآية © تقشعر هنه جلود الذين مخشون بهم * استئئاق مسوق

ؤ

ل(ببان»

حدر ليه كم
5

؛.

فىقلومم الايان)  .إبردة بومفقادبت سر ارده مشاهدة

سوزة الزن
حقكقوله

تغالى (ما كذب

الفؤاد مارأى) ٠ بردهٌ جهارم شفافست مط رحل عقشكقوله تعالى لإقدشفها خبا) رب
العالين حون خواهدكه رمدرا يكمند الت دوازاة :دين خونتن

كذ ,اول نظرى

ردد وقدم وى برحادةٌ سنت مسستقم |
:كند يصد روى تاسنة وى از هوى .وبدعتها بكاك

شواة :بلج نظن كند :تقلت بنوعة إنارزاذا لايق دنا واخلاق .تهكلوده :جؤن حا :وعسند
ككردد ودر راه ورع روان شود بنسظرى
وكير وريا وحرص وعداوت ورغونت با
كند بفؤاد وى واورا از خلائق وعلائق بازيرده جشمة عل وتككحي د دل و>غكغايد

]كلات كفت نطنة وى ركزدان نانع كفتا «فوؤعل نور هرينه) يتن تفازاى) كد
تون ط
بشغاف وى واورا ازاات وكل بازنرد قدم دكروى فنا نهد ونور برسه قسم است إكى
برزبان وكى دردل وى درن  .نور زبان توحيداست وشهادت  .ونورتن خدمتاست

!|

وطاعت  .ونوردل شوقاست ومحبت  .نور زبان بحت رساند لقولة تعالى (فانابهمالله يعاقالوا |
| الفردوس نزلا » .توردل بلقاى دوست رساند ] لقوله ( وجوه بومئذ ناضرة الى رها

اء فاحذروهم) * قال بعضهم واجل التعلىاليد
عادلم
اهل
(ن لا
ناظرة) وفىالحديث ا
تعمة الاسلام وعدوها ابلس فاحفظ هذه النعمة وسار الم واحذر مانلنسان والق-وة

والكفران » قال الحسين النورى رحهالله قدوة القلب بالنتع اشد من قسوثه بالشدة فانه
بالنعمة ا

وبالشدة 1

وقال 22

ا

ثمااباحه لاك تلذذا عوقب بتضيسع العمر

وقسوة القلب فلك على نفسه من صرف مره وضيم وقته ولميدرك صاتب المنشرحين ا

| صدورهم وبق مع القاسين قلوهم نسألك اللهم اللفظ والعصمة  8الله تزل احسن
الحديث  6هو القرآن الكريم الذى لانهاية لسنه ولا غاية مال نظمه وملاحة معانيه
وهو احسن عام رك على جميسع الانداء والمرسلين الك كاه
للك

 .وايضا لانه كلام اللهوهوقدم
لفصاحته واتحازء

احكاما  .وايضًا احسن

وكلام غبره مخلوق محدث

 .وايضا ١

لكونه صدةا كله الى.غير ذلك سمى حديثا لان النبى عله السلام كان بحد ث به قومه

برعل ارتل عليه منة)فلادال :عبلحىدوثالقريان :ذفان الخدايعا ف:عىرق العامة الحبى |
| والكلام  +قالفىالمفردات كلكلام يبلغ الانسان منجهة السمع اوالوحى فىيمَظته اومنامه

يقالله حديث  روى 

ان اصحاب رسول الله عليه السلام ملوا مل فقالوا له عللهالسلام |

حدثنا حديثا او اوحدثينا  :يعنى [جه شودكه براى ماس<تىفرمايند وكام طوطيان ارواح
مستمعانرا محديث اذل شكر بار وشيرين كردانند سرماية حنات ابد اهل ذوقرا دريك

ست
|كانت انل يشكر 'فشب

]فتزلت بهذم الآاية :.والمنئ:ان.فه مندوجة؛عن ,سائر

الاحاديث © كتابا بدل من احسن الحديث هف متشابها  64معانيه فى الصحة والاحكام
والابتناء على الحق والصدق واستتباع منافع الخلق فاىلمعاد والمعاش وتناسب الفاظه فى
ظ الفصاحة ونجاوب نظمه فالاتجاز © 8مثانى #ه صفة اخرى لكتابا ووصف الواحد وهو
لسر

داع اليان  775 5امن 2

:

5ه يهم

الجزء النالك والعشرون

وأقتوءوا تق:انشلاق القلوآن نان هككتراذ يعن

) 737808القرعخالمقئ

اتكاوة تحور و1 3كز انن  2اجطين وى ادى يحامى
درونحاى قوتست وذك رنفس * نبوندارى از مهرنانست وبس

ندارئد تن بروران' ١كهى » كه برمعدء باغد زحكمت نهى
| اولك يهالْعدَاءً الموضوفون يماذَكر منقساوة القلى  :وبالفارسية [ ناكروء غافلان

وستكدلان] ضفلىال 64بسدعن القح سين ظاهى كونهضلالا اناظر بادىنظر  :يعنى

[ضلالت ايشان برهركه اندكفهمىدارد ظاهراست] * واعلم انالآنبة عامة يمن شرح صدره
للاسالام خلقالاعان قه »*وقل 'زلت فىحمزة بن عبدالمطلب وعلى بن ابىطالب رضىالله
عه

وانى لهب .وؤلده  .ع

وعلى “ن مرح اللهصدره

للاسلام .٠وابو لهب وولده

منالذين قدت قلوبهم فالرحمة للمشمروح صودادهلغضب لاقاسىقلبهروى -فاىبر انه لما
تزلت هذه الآية قالوا كف ذلك يارسولالله يعنى مامعنى شرح الصدر قال ( اذا دخل
النودالقلب انشرح وانفسح) فقيل ما علامة ذلك قال (الانابة اللودارالخاود) يعنى التوجه

للاخرة و(التجافى دعانرالغرود ) ي[عنى برهيز كردن از دنيا ] و(التاهب للموت
[عنيزى درين معنا فرموده است]
قبل نز وله) و

نشانان دلىكز فاضمانست نوراق “ +نوجه باشد اول سوى دار الملك روحاق

زدنيا روىكردانيدن وفكر اج لكردن * كه جون صلداندر ايدخوشتنوان مدن بسااق
| © وفالتأويلات النجمية يشير الى انالايمان نور ينور الله به مصباح قلوب عباده المؤْمنين
والاسلام ضوء نور الاعان دكن

3

م

ا

فى الحقيقة من

سرع

اكلور
 1بضوء نور الاسلام هو على ثور من تظار عناية ربه  .ومن امارات ذل
ْ لكات"

الضفات

الذممة النفسانية من حب

الله صدره

حو ا

'

2

ْ

الدنيا وزيلما وشهواما وامات حب

| والاعمال الصاطة والتحلة بالاخلاق الكرئة الجدة قل تعالى (حوالل مايشاء ويثبت) |
ومن اماراته ان لين قلوبهم لذكراللّ فتزداد اشواقهم الى لقاء الله تعالى وجواره فيسأمون
من من الدئيا وحمل اثقَال اوصاف البهدمية والسبعة والشيطانية ؤفرون الىالله ويتنودون

ظ بانوار صفاته منها نور اللوائح بثودالعللمنوراللؤامع باالنفهم ثم نور الحاضرة بزوائد
اللقين ثم نور المكاشدفة >لى الصفات ثم نور المشاهدة بظهور الذات ثم انوار جلال
' الصعدية بحقائق التوحيد فءند ذلك لاوجد ولا و<ود ولا قصد ولا مقدود ولاقؤرب

ولابعد ولاوصال ولا محران ان كل ثى” هالاك الاوجهه كلا بل هوالله الواحد القهار
 3انديشهزنز ديك ودورى

ات

ولابمد ولاوصل ولابن

* قال الواسطى نور الششرح منحة عظيمة لابحتله احد الا المؤيدون بالعناية والرعاية فان
العْاية تصون الجوارح والاشباح والرعاية تصون الْقائق والارواح * وكفىقَف الاسراز
5

دل 0

جهار بردداست  .برد اؤل صدراست مستقر عهد اسلام كقوله

رامحيلمان كقوله تعالى(اولئك
وست
نبا
تعالى( أن شمرحاللهصدرءللاسلام)  .بردهٌ دوم قل

كب )
(

مجج

بوره

رح
شك
باذانا

(الاعاتا لابعده
قبل

ه.لة يوم

والمعنى

سورة الزمس

د
كا

كاف الوابرة5لاااوتفاعة  1سن

أ

١
راك

ويا6525

 0شرح الله حددزه

قه
 5اى خل 5

متسع الصدر

مكنا

على الفظرة:الاضاءة بولتتقين:بالغوارظن "المكتدسبة القادمةفيها  8#نهو

للاسالام فق

ا
||

يموجب ذلك |

مستقر  88علىنور عهظم © من ربه © وهواللطف الاقللوقاع رول ند معاهدةة|
يي
الايات التكويفة والفزبلبة والتوةفق للاهتداء بها الىالحق
إساات ييل

فط ره

انل و

اخشاره

فلاستؤالت

عليه ظلمات

فسا قلبه وحرج صدره

الغى والضلالة

فاضضص

عن

ا

لكل وى الانتدكن :ها والانست يلياركقولة اك نر رمق د إن كنا جل
تلشاالا ب كاايا
لوى
صدره ضيقًا حرجا )» يعنى لدس منع ه

نور ك عن هو "على ظلمة فلا حعولان اللا وى

كاماد
النور والظلمة والعلم والجهل * واعم نه ادر رول

سم ألا :باإلعتالم والمعرفهة ولكل

واحد مانلمؤمئين معرفة ختص به وائناتتفاوت درجاتهم ود لوت حار لقان

و المعارف انوار فنهم هن لضي" توره جمييع الجهات ومنهم منلارضى نوره الاموضع قدميه

فاعان احاد العوام نوره كنور الشمع وبعضهم نوره كنور السراج واعان الصديقين نوره

|كتورالقمر والنجوم عتلفىاوتها واماالانساء قانيورمانهم كنور الشمس وازيد فكما
١الكمن فىنورها كل الآفاق معاتساعها ولايتكشف فىنورالشمع الا زاوية ضيقة منالبيت

كذلك بتفاوت انشراح الصدور بالمعارف وانكشاف سعة انلكوت لقلوب المؤّمنين ولهذا
جاء فىالحديث ١ انه َالبوم القيامة اخرجوا منالنار مقنلفبىه مثقال مانلاعانونصف
وّدره تظهر
مثقال وربع مثقال وشعيرة وذرة ) * ففيه شبه عتلفىاوت درجات الامان ه

الانوار ,بوم القيامة فىالمواقف خصوصا عند المرور عاللىصراط 8ف8ويل  *6ب
[س شدت
عذاب ] * اتقاسية قلوبهم من كذرالله ا6ل:قسوة غاظ القلب واصله ومناجلرحقماقساساة

معالمة ذلك ومن اجلية وفسبىيةقكواله تعالى ل(ثماخطياتهماغسقوا  6واممنى من اجل
لهوب
لّنق ب
اطمي
ذكره الذى حقه اتنشسرح له الصدور وت

اى اذا كذرالله تعالى عندهم

)”'
وآياته اشمأزوا مناجلهوازدادت قلوبهم قساوة كقوله تعالى ( فزادتهم روجسقارى
عن كذرالله اى فويل للذين غلغات قاوبهمعن قبولذكرالله  +وعن مالك بحندميهارالرله

غهضب اللهعلىقوم اتلزاع نيعالحو و قات
اقلب
موة
ودبة اعظم مونقس
عبقعب
بضر
ما
سى
اب
ققل
ابكلوال
اللجاماته ياموسى لاتطل فىالدنيا املك“فيقسو قل
ءلينه ا
فوسىى ع
تعالى لم
منىبيعيد ,و كن .خلق.الشساب بجديد القلب .خف علاىهل الارض وتعرف بفاىهل السماء
ابحة)
وح
(ورث القسوة فاىلقلب ثلاث خصال حب الطعام وحب الانولمر
وىاعلديت ت

وق كجمه الاسرانسن[ افك ابن قسوة اذل ازرسارى شعصيتخزن مائفة صدقى |

دغوالله عنهاكويداول يدعتى كه بعد ازرسول خدا درميان خلق يديد آمد سيرى يود
 ٠ذون مصرى رحمدالله كويد كر سير ُو ردمكه نامعصيتى كردم شال رح<ه الله كفت

لنه اه ليسم للهدردل خود حك وعبرنى تازه باهم| وق.الديتك
هبج فكت ١سك

ظ (افخلكم عندالله اطولكم جوءا وتفكرا وابغضكم الى الله كلاكول شروب نؤوم كلوا

الجزء الثالك والعشرون
يمس كافاىلقاموس

,4 -ة م

:الفارسية [ بس خشك ميشود أن مزروع ] فوفتريهمصفرا »
وب

|
|يِرّى.» ] :قال الرزاعكالصفرة لونمن الالوانالتى بايلنسواد والساض وهى االلىبياض
وس
سنه
ه

خدضر نه فتدياته ..ورالنارسيية راديقبخن بدا بزاجورى عند نباونادييق
لع

|

فما  6فتانا متكسيرا
خالطىا
اقرب ولذلك قديعير بها ءنالسواد فوشمم هلهيهاى الله تع

:بالفارسية [ ريزه ريزه ودرهم شكسته] يقال تحطم العود اذا تفتت
|كأن ميعن بالامس و
مانللبس ولكون هذه الال منالآ.ثار القوية علقت بجعل اللهتعالى كالاخراج  8ان

فذلك  6المذكورمفصلا هل لذكرى  #لتذكيرا عوظاملات[ذكير :ديااددن ل]اولى
ول الخالصة منشوائب الخلل وتبيهالهم علىخقيقة الخال بتذكرون
قداب
ل ع لا
الباب
0الا
بذلك ان حال ,الخباة الدنيا ففسرعة التقضى والآنصرام )كأيشاغدونه من حال الخطام كل
فلايغترون سيحتها ولاشتئون بفتنها
بود حال دثيا جوضيه دارا * كه بس ثازه يتى صل هار
حو بروى وزد نشد باد خزان *  3اراك ؟ستنيق ثيابى ازان

قال فىكشف الاسرار الاشارة فىهذه الآية الىانالانسان يكون طفلا شثامبا ثمكهلا
وقال اانلزرع مايلؤمخذ منهالحب
ثم شيخا ثيمصير الى ارذل العمر ثم آخره ترم ي
الذى هوالمقصود.منه لايكون له قب
كمذةلك الانسان مالممخل مننفسه لايكون له قدر |
| ولاقيمة © وفىالتأويلات اللحمية يشير بقوله ( أل7تر 6ال الىائزال ماء الفيضالروحالى |
منسماء! لقلب(فلمك ينابيع) الحكمة (فىالارض) البشريةمخ(رثمجبهزدعام املناعمال
ا الندنية »متنا

الوانه  1من

الصللاة

واليكاة

والصوم

والحج والجهاد

 0ثملهج  1ا

(راه
يشير االعىمال المرانٌ تراها مخضرة عالىلوشقشرع ثمماحففةمانلعجب والرياء فت
مىقتضى عقله وعلمه إظهر منه
جارى عل
وكوله ( اذفذلك  6ا اشارة الى انااسالك اذ

ه
حل
مءن
!نان اتلاياد ْم اذا ترقى الىمقامالمعرفة تض

جالته الاولى ثماذا بدت انوارالتوحيد

' استهلكت الة كا قالوا

فلمااستبان الصبح ادري ضوءه * بانواره انوار تلك الكوا كب

 .فالوحيق كالشين .ؤكورها فكيا انه ينور الغمبن |تسفحل انواذ :الكوااكلك فكن از
| التوحيد تتلاثى انوار ااعلوم والمءارفى ونصير الها الىالافول والفناء ويظهن حال اخرى
| من والم البقاء © امن شرح الله صدره للاسلام  54الهمزة للاستفهام الاتكارى والفاء
للعطف علىمحدوف وهن شرطية اوموصولة وخبرها محذوف دل عليه مابعده ..واصل
الشبر ح لساطل اللحم ونحوه

3اام

شر حت اللحم وشر حنه ومنه شرج الصدر سور

الهى

وسكينة م
جه
نتّه تعالى وددوح منه  5فىالمفردات  +قال فىالارشاد شرح الصدر للاسلام

ادم يل

الاستعداد له فان الصدر بالفارسية [ سينه ] محل القلب الذى هومنيع

لار,دح الىجبلق_بها في

المايله للاسالام فانشسر احه  0000لاتساع القاب و[ مضنا ونة

(ينوده(

سورة الزعس
حجر ره يهم
.نى اذا لمع
|ا والمشتاقين بالرؤية والعاشقين الصادقين بالقربة والوصلة لبخالف الله الميعاد يع
لهم فترة .قلامحالة لصدق وعده واذا وقعلهم ذلك فلاياومن الا انفسهم * وعن ان سعنك

الحدرى دغواله عنه عن النى عليه السلام انه قال ( ازاهل المنة للتراأأون لااهلغرف
منفوقهم ) المراد مناهلها اححاب امازل الرفيعة وتراءى القومالهلال رأوه باججعهم ومنه
| الحديث ك(ايترا أون الكوكب الدركى الغابر فىالافق منالمشرق والمغرب ) الغابر الاق |
| ييعنى يرى التباعد باينهل

الغرف 2

اهعاب الجنة كالشاعد المزياق بين العوكك ومن ا

 ١رافلااضل وانهم يضيئون لاهل الحنة اضاءة اللكؤكنة الدرى ( لتفاضل مابيشهم) لعنى رى

ؤ

| اهل الغرف كذلك لتزايد درجاتهم على س
موناهم قالوا يارسول الله تلك منازل الانياء

|لايبلغها غيرهم قال ب
(لى والذى نفسى بيده رجال ع)نى يبلغها رجال وانما قرن القسم
(ا باللهوصدقوا
نو
معين
ببلوغ غيرهم لفمفاوصول المؤمنين لمنازل الانسياء امسنتبعاد الاسام
ا المرسلين (  30وفه بشارة واشارة أن الداخلين مداخل الانداء من مو منى هذه الامة لانه

قال وصدقوا المرسلن وتصديق ججيع الرسل اماصدر منهم لاعن قباهم من الاثموفىالحديث

( يمدنخل المنة ينم ولابيأس لاتبى ثيابه ولايتى شبابه ) قوله ينع بفتح الياء والميناى
| يصيب نعمة وقوله ولابيأس بفتح الهمزة اى لايفتقر وفى بعضالنسخ بضعها اى لاير
| شدة قوله لاتيلى شتح حرف المضارعة واللام 8المترك [آيابعبىنىيا مد] ااوييهااالداظر

عرش  8ما:ه4والمطر  -روى  عن الى هريرة
لت
| ف ان اللهانزل مالنسماء 5ه دانن

رضىالله عنه عانلى عليه السلام انه قال ( الماه العذبة والرياح اللواقح متنحت صيخرة
| هت المقدس) يعتى كل .ماء فىالارض .نهرا اوغيره فهومنَالماء ينزل منها ال اىلغيمثمنمه الى

الصخرة يقسمه الله بين البقاع فلك #هيقال سلك المكان وسلك غيره فيه واسلكه
ادخله فنه اى فادخل ذإك الماء ونظمه 2#يتابيعفىالارض  6اى عنونا ويجخارى كالءروق

ذر الخافض فىقوله (١اسلك يدك
فىالاجساد فقوله ( ينابيع © نصب بنزع الخافض .وقد ك
| ففجدبك) وقوله ١ فى الارض »6بان لمكان اليناسِع كقولك لصاحبك ادخل الماء فجدول
فلارض ثيمخرجه شيأفشي فالبنابيع
| المبطة افلىيستان وفبه ان ماء العين هوااطر بحبه ا

جمع ينبوع وهو يفعول منينع الماءبنبع نبعا هثلثة ونبوعا خرج منالعين والنبوع العين
| سرون  1100بدان ١ت آّ 0زرعا  4هو فالااطئل مذدر عءى الانيات عيربه عناازدوع َ

اى منروعا ميخقتلفا الوانه يك اصنافه من بر وشعير وغيرها وكفاته املنالوان والطعوم
| وغبرها .وكلة ثم للتراخى فىالرتية او الزمان وصيغة المضارع لاستحضار الصورة * قال |

| فى المفردات الاون هعروف ي
وسطوى على الابِض والاسود ويمراكب منهما وال تلوان |
اذاا كتسى ونا غيراللون الذى كان لوهيمبر بالالوان عن الاجناس والانواع شَال فلان الى
بالوان من الاحاديث وتناول كذا لونا من الطعام انتهى ْ 0م لهج  3اى ثم حفافه حين

حان .له ياثنور عن منبته يقال هاج يهبج هجا وهريجانا وهياجا بالكسر ثار وهاجالنيت

حت *ة يه

الجزءالثالث والعشرون

وف دل
حطفذعلى
' بعدبيان احوال الحتنين عونهاال.همزة للاستفهام الاتكارى والفاء الم
كنشف الاسرار وتفسير الكاشق كونها موصولة
ْعليه الكلام ومن شرطية والمفهوم م

| وحق يعنى وجب وثدت واكللةعذاب قوله تعالى لابليس ١ لأملاان جهنم منك وبمنتبعك
وضع
0منهم اججعين  6وكررت الهمزة فاىلزاء لتأ كدالاتكار والفاء قنهفاه الخزاء ثممو
ضع

| الضمير منفىالنار لمزيدتشديد الاثكار والاستبعاد والتننيه .علىان الحكوم هعبلايلعذاب بمنزلة
|الواقع فالنار وان اجتهساده علنةالسلام فىدعائهم الىالايمان سئئ فىانقاذهم منّالثار.اى
متخرصهم فانالانقاذ التخليض مورنطة .كم فالىمفردات  .والمعنى أانت.يعامد مالك ااملنامن

فن<ق اى وجب وثيت غلله املنكفار عدلا فعزالله تعالىكلة العذاب فانت اتتقذهفالآنية
| حملة واحدة منشرط وجزاء و:بالفارسية[ اياهسكنى يااتكنىكه واجب شد بروكلة وعد
جىمد عىرهانى انراكه ددروزخ باشد يعنى ميتواىك اورا مؤمنسازى وازعذات
 ١اياتو ا

باز دهانى يعنى اينكاز ندذست كو بلست كه دوزخائرا بازرهاى 2وابولهب وسرش عقبه

وَغيد ان] * أوفنه اشارة الى ان منحق عله افلقسمة الاولى اينكون :مظهرًا لضفات قهرء
يعاء
بمي
ندهج
ايع
لهو
الىالابد لاينفعه شفاعة الشافعين ولايخرجه جمهننم سخط الله واطرد
والمرسلين واتما الشفاعة للومنين بدليل قوله تعالى ( وكتتم علىشفاحفرة مالننار فانقذم
ظ مها ) وح ثكان المراد يمن فى النارالذنن قبل فىحقهم ١ لهممنفوقهم ظلل:منالنار ومن

| نحتهم ظلل) استدرك بقوله'تالى هؤلكن الذين انقوا رهم [لأينكانتكة بترسدئد ازعذاب
بروددكار خويش و باعان وطاعت متصفت شدند] © وفىالتأويلات التحءية ( لكنالذين
يهمو6م اعلنشمرزك والمعاصى والزلات والشهوات وعبادة الهوى والركون المغيد|
لدب
اقوا
ات
ان يكونوا مظهر صفات لطته “الىالابد لفهم غرف * [منزلهاى باندتر در بهشت ] اى
بحست مقاماتهم فالىتقوى حغمرفة وهىعلية عن البناء وسمىمنازل اطنة غرفا كما ال
فمفرداث ١
© من فوقها غرف  6اى لهم علالى بعضها فوق بعض بان ان لهم درحات عالة ففجنات "١

النعيم يكقابلة ما الكفرة من دركات سافلة فاىلحم و 9مبنية  6تلك الغرف الموصوفة بناء |
فلرصانة والاحكام * قال سعدى المفتى الغاهر ان فائدة هذا الوصف ١
النازل عاللىارض ا
محقيق الحقيقة ونان  1الغرف كالظلل حمث اريد باهلامءنى الحازى على الاستعارة التهكمنة |

* وفى بحرالعاوم مدة .نت من زبرجد وياقوت ودد وغيرذلك من المواهر :وف
كىشف
شت
الاوسوان مبالنة :عنى [

|

زرنوسمين براورده] * وفيه اشارة بانها.٠نية بايدى اال |

العاملين واخوال السالكين +م8جرى ٠ننحتها  6#اى مننت تلك الغر ف الملخفضة والمرتفعة
ايروت بنن العلو والفل  #2وعدالل  5مصدرء.ؤكد لان قوله |
الانهار ا6لاربعة هتنغ
لهم غىرف ف معنى اوعد اى وعدهم اللهتلك الغرى والمئازل وعدا  0لاحا الله المعادك

[الاخلاف  .:وعده 'خلاف دادن ] والمعاد يمتى ١
الاك« علدب نقص وهو على الله محال و
الوعد © وفى"التاويلات 'التحمية وعد .الله الذدى وعد الخناسن بالمغغرة والمطنعين بالكنة |
متساي
صس
سسع
«س
س

ص ص

جو

صم عن

رمس

سم

م سمس

م

)2والمشتاقين ع(

حج

أله يهم

دا
اواكاك
ر54
َ 1
3

سورة الزحص

ادنيم |
اعرمروا كر ترنليا اك

| وقولها واتبعوا احسن ماانزل اليكمرمبنكم  6انتهى مافىالكشف » وهذامعنىماقال
بعضهم يستمعون ول الله فشعون احسئه ويعملون بافضله وهو مافىالقر انمنعفو وصفح |

واحمال عالىذى ونحو ذلك فالقران كله حسن واتما الاحسن بالنسية الىالآ خذ والعامل |
* قال الامام السنوطى رحمهالله فىالاتقان اختلف اناس هل فىالقر ان ثى”* افضل هنثى”
فذهب الامام ابوالحسن الاشعرى رحمهالله ويمضالاثمة الاعلام الى المنع لان امع كلامالله
ولثلابوهم التفضيل ن#صالمفضل عليه  .وذهب اخرون مالنحققين وهوالحق كلامالله فىالله

افضل مرنكلامه فغيىره فقل هوالله احد افظل من تيت ندا انىلهب لان فه فضلة الذكر
وهو كلام اللهوفضيالة المذ كور وهواسمذانه والوحيده ودفايه الاحاسة والسلية وسورة بست

.لاخبار الؤاردء 3تاجاتن القرا خض
فيها فضياة الذكر فط وهوكلام اللهتعالى وا
بعض السور والآيات بالفضل كك

فى جوهر_القر ااناكت و

الثوان فىتلاوتما لانخدى  3قال الامام الغزاىر حمهالله ا

ا

بعض الآيات والسور اشرف هن بعض مع ان الى 0

فاعلمنو"رك الله بور الصيرةوقلد صاحب الرسالة عاليلهسلام فهو الذى اتزل عله اله

 00-11فيان وني لكان بونرا لق إن 31ا21لكردق موسي

1:دقل

هوالله اخد تعدل ثلث القران) ومنتوقف فتعديل الآيات اول قوله عله السلام |
سورة

واعظلام سورة

اراد فىالاجر

والثو ان

لآاان

بعض

افضل

القر ان

3

عض

0

فىفضل الكلام واحد والتفاوت فالىاجر لافىكلامالله منحيث هكولام الله القدحالقائم
ا يدانه  5دع أن اسماع القول 2

لسان من العرثن الىالثرى لحن

العار*“عن 0

ك0

الاسا  5فالحق كاله 5

بكل

بحتيقة سماعه الااهل احققة وعالامه سماعهم انقادهم ْ

<نهة التكلدف المتوجه على الاذن مناص اونهى كماعه للعل ١
|الى كل حمل مقرب الىالله م
ع(

حلىق تعالى والموءغلة الحستة والقول الحسن والتصاتم عن سماع الغنبة
لع
اثناء
والذ كر وال
ا والبهتان والسوء منال ول والخوض فى اياتت الله والرفث والحدال وسماع القيان وكل 77

ظحيرالشارع عايه ساعه ذاذا كان كذلك كان مفتوح الاذن الىالله :تعالى  :وفىالمثتوى

ران باطن كراست
باه ادنكو وكوش راتت »نا نكردد اكين
|

و لاعقير

نه برون

 11از كوش لت

“* هيرساد

نا صوات.

ان بهن بليلت

|لإاواتك أ امنموتون بالحاسن المرلة وهو مبتدأ خبره قوله ط الذين عديمالل »ك للدين

| المي والاتساف جدناسته و©اولئك هم اواواالالياب د اتاب العقول |اسايمةمن معارضة
إاهج م ومنازعه الهوى المتحقون للهداية لاغيرهم َك لام دلالة علىانالهداية

لام تعالى وقول اانفسن لها يعبىان100

دا مدخلا فيها سب

1

حرئى :العادة * وفه

| اشارة الى ان اولئك القوم هم الذين عبروا عن قشور الاشياء ووكلوا الى الاب حقاسشها

0نئل
مورراا
كيدتايسأ
0فزر
يدعي
و
 0د.

 0افك او عليه كلة العذاب افانت تنقذ من فاىلار  5بان لا<وال العبدة الطاغوت |
غ-_-

00

ناخ
.١.

ازا النالتةوالمشسرون

مج

١ه

صم

1ك را اع ليه فاخيرهم.بايعانه مفناوا حكاء المهدوى فىالتكملة فكون المعنى يستممون
فال
القول من
يىتبك
برعون احسنه وهو قول لااله االلاله كمفىكشف الاسرار » وقال
فىالارشاد ونحوه اى 'فنشير فوضع الظاهر موضع ضميره م تشمرغالهم بالاضافة ودلالة على

ان مدار اتصافهم بالاحشاب والانابة حكوم” ,نقادا فى الدين .يرون الحق من الباطل
.هذا مب علىاطلاق
ويؤارون الافخغل ذلافء ل النتهى و

الاصل * يول الفقير ويحت.لل 0

القول وتعميمه جريا على

مطلقا قر ا نا كان اوغيره

فتعون احنه بالامان والعمل الصاح وهوالةران لانه تعالى قال فىحقه لا الله تزل احسن

الحديث )م  75فىهذه السودة * وقال الراغب فىالمفردات فشّعون اخسته اى الابعد
من الشهة [ ودر بحرا طقائق فرهودهكه قول ايم اسدت ازسخن خدا وملك وانسان وشيطان

وه سبا رزوها ترغيب
.شيطان عمعادى خواند .
نري.٠اماانسان<ق وباطل و نك ويد كويد و

.حضرت عزت مود ,خواند م قال(وتيتلاله نلا
كند .وملك بطاعت دعوت تهايد و

اي صطاب وكرتطاا دن الاضات لح اززنان +ضيرت
سحا يتيككان جالمن١با!نتدكزا ح
رسول استاع تمودهاند بيروى كنند ]» وايضا ان الالف واللام فىالقول للعموم فةتضى ان

لهم حسنالاسّاع فىكلقول منالقر آن وغيره ولهم ان تبعوا احسن ممنى يحت.لل كل قول
انياع درايته والعمل بوهاحسن كلةول ماكان من اللهاولله او يهدى الىالله وعلىهذا يكون
لات النتجسة * وقال الكلبى بجلسالرجل مع
يفى
أسلوم
تلق
لا ا
اهذ
اسماع قول القوّال من
ا القوم فيستهم الاحاديثك محاسن ومساوى قبع احسةها فتأخذ الما0

مها وبدع

مساويها [ ودر لاب كفتهكه مراد ازقول شتكان حك كد درعالان ويحافل كذرد واهل
2ا5

متابعت احسن ان اقوال اختار مكنند در ايشان ودرامثال امده]
خذ ماصفا دع ناكد

ْ قول كس حون يشنوىدروى تأمل كن تمام * #صافرا بردار ودردىرا رهاكن والسلام

[ وكفته اند اماع قول واتباع كلكا ان اعرواف اله العا اتدول اكفتلت واه اذا
بحم اعدرذون هوخ وعزعت دون رخصت » وكنتةاندك رق اذامقابح اعدا وتمادح

لايهاست ايشان متابعت احسن ميمايند كهمثلا طرهَةُ موسىاست عليهالسلام دون سيرت
وكشف الاسرار مثال هاذلااحسن فىالدين ان ولىالقتلاذاطالت
فرعون] وعلىهذا » ق

باذم 'فعوحسق 'واذااغفا ورَحى #الذية فهو الحسن  +وانلجَرْئ بالشكة 'النسئة مثلها فيو
حسن وان عفا وغفر فهواحسن  .وان وزن اوكال فهو حسن وان ارجح فهواحسن  .وان

ائزن وعدل :فهوحسن وان طفف عنلفىسه فهواحسن  .وان ردالسلام فال وعلمكم السلام
| فهوحسن وان قال وعليكم السلام ورحةالله :هواحسن  .وان حج راكا فهو حسن وازفعله
| راجلا فهواحسن  .وانغسل اعضاءه فىالوضوء مرة مرة فهوحسن وانغسليا ثلانا ثلاءا

| فهواحسن  .وان جزى مظنلمة عثلمغالمته فهو خسن وان حازاة محسنة :فهوواحسن .وان
| سجد اوركع ساكتا فهوجائز والخائر حسن وان قملن .مسبحا فهو احسن  .وتظايرهذه
( الاية)

<*« ذم هه

ق|در .نمحناس كذا ثقل مثل ذلك عنابراهم م

ضورة 0

ٍ

لت
فحران .:هذا الوق ااذحااطت
ايف

| لض الجسموبباطنه سلم الانسان من الاحتراق واذا مىاغلوقت تعذر تدارك ا

)ظ

| على زمان الفرصة

ست
ارون
هشم ي
تاز ج
سوتير
جصت ج
وحثى' فر

غاوت#
انبو
لينطاجت
االذ
#ؤو

* نانوزه ىسازى اى غافل كانخويشنرا

:ايك سشودن] يقال اجتنيه بعدعنه .والطاغوت
[الاجتنابٍ ب

البالغ اقصى اية الطغيان وهو تجاوز الحد افلىعصيان فلعوت منالطغيان سُقديماللام على
العين لان اصله طغبوت بى للم.الغة كالرموت والعظموت ثم وصف

به للمبالغة فىالنعت

ظ

كأن عين الشسبيطان طغبان لان المراد به هو الشبطان وتاؤه زائدة دون التأنيث م قال |

تااكغف» «الاسالرا ربنالغاء امدقت بإصلية ىر الارطوة يكزا والخبروت واللاهوت |
والناسوت والرحموت والرهصوت لفقي اى الطاغوت ويؤنث لكي

لس

تعمل

فىالواحد واجمع فمىاالمفردات والقاموس * قال الراغب وهوعبارة ءن كل متعد ا
مءر.ود مندون القد  6 1العاطريى الطاغوت

الللات والعزى

والكاهدن والشيطان كله راش

ضلال الام وكل :ماعند :مدنونة الله (وأعلدة »اهل “لكات :+وقال؛ ىكشفت.

.الاسر ١

كلمن عرد ع غير الله فهو طاغ ومع.وده طاغوت © وفىاتأويلات التحمية 00

كل احد نفه واتما يتنب الطاغوت من خالف هواه وعائق رضى مولاه ورجع اليه
بالخروج سما سواه رجوعا بالكلية  +وقال سهل الطاغوت الدنيا واصلها الجهل وفرعها

| اولماالكملشارب وزينتها التفاخر وه رما المعاصى وميرانها القسوة والءقوية  :والمعنى بالفارسسة
|[اواتك سكسو رفتند ازشيطان يابتان يكهانه يعنى از هرجه «دون خداى تعالى رستد
ن
ايشان برطرف شدند ]  8ان يعبدوها #ه بدل اشمال منه فازعبادة غيرالله عبادة للشرطان
اذهو المي بها والمزين لها * قال فىبحرالعلوم وفيها اشارة الى ان المراد بالطاغوتههنا |
| المع ف وانانوا الى الله  5واقبلوا عليه مءرضين عمااسواه اقبالاكليا * قال افلىبحرواعل |
7-0
ان المراد بِاحَِنابٍ الطاغوت الكفريها وبالانابة الىالله الاعان بالله كاقال تعالى (ثنيكذر
| بالطاغوت ويؤمءن بالله فقداسةتمسك بالعروة الوثق) وقدم اجِتناب الطاغوت على الاناية الى

|االلقهدم الكذر بالطاغوت علىالا ان بالل على وفق كلة التوحيد لااله االاله حثقدم
ك
نفى وجود الالبية على اثبات الالوهية لله تعسالى  9لهم البشرى  بالثواب والرذوان
الاكى عزت الي غةنلارعل الوح رالفنانيا “اواللاتكتر عند حضون المورت .وحن محتررون
وبعد ذاك  +وقال باعلضكبار لهم البشرى بانهم من اهل الهداية والفضل من الله وحى

الكرامة الكبرى ف فبششرعباد الذين يستمعون القول فتبعون احسنه فيه تصريح بكون

التبشيى من لسان الرسول عليه السلام وهو شير افلدىنيا واما تبشير الملك فتيشير |

قىالا خرة م قالتعالى ل لهاملبشيىر افلماةالدنا وافىالا خرة) وباجملة بيشي الاح رة مث
.الاصلعبادى بالباء فحذفت * قبلان
على تبشير الدنيا ن :استاهل الثانى .استأهل الاول و
الابة أزات فعمات ينان ووعتسارامن بنعوف :وسبعد وسعيدوطلحة والزييرحين سألواا(
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لجزء الثالث والعشرون

ولانما منعاملنأظر الى مافوقهم  +وفبه اشعار بشدة حالهم فىالنار و#كم بهم لان الظلة انما

هى للاستظلال والتبرد خصوصا فى الاراضى الخارة أ رض الححاز فاذا كانت املننار نفسها

كاقالتعالى (احاط بهم اسدرقها) اى فسطاطها وهواطيمة شبهبه مايحط بهم املنناركا سبق
.فالكهف ونظيرالاً.ية قوله تعالى لإبوميغشاهم العذاب فمونقهم ومن>تارجلهم) وقوله
| لزلهم هنجهم مهاد وس فوقهم غواش  + 6وقال بعضهم ومن نحتهمظلل اى طباق مالننار |
ودركات كثيرة بعمها تحت بعض هى ظلل للا خرين بل لهم ايضا عندترد” بهم دفرىكاتها

ك|ا قال السدى هى نمحنتهم ظلل وهكذا حتى ينتهى الى القعر والدرك الاسفل الذى
| هولامنافقين فالظال لنممنحتهم وهى فرش لهم وكا قال فالاسئلة المتحمة كيف سمى ماهو
الاسفل ظللا والظلال مايكون فوقا والجواب لانها تظلل من نحتها فاضا السبب الحىكمه

9ذ#لك  6العذاب الفظع هوالذى  8وف الله به عباده  :6فىالقرآن لِوْمْوا ويحذرهم

اياه بايات الوعيد لبجتنبوا مابوقعهم ففه* وفى الوسيط موف اللهب عهباده المؤمنين يعنىان
ماذكرمنالعذاب معد لاكفار وهو ويف لاءؤمنين لخافوه فيتقوه بالطاعة والتوحد

«إإعباد»» [اى يندكانمن] واصله باعبادى بالياء  9فاتقون 64ولانتعرضوا لاوجب سخبلى

وهذه عظة املنله تعالى بالغة منطوية علىغاية الاطف والرحمة » وفيه اشارة الى ان اللّهتمالى |
خلق جم

سوطا سوق

به عباده ان الحنة ادلدنق جحت

الوجود اللاماهو سمل

لالدرت.ه

ا

والمصاحة فن خاف بدَخويف الله اياه من هذا السران فهو عيده عدا <قيقا ومستاهل '

لشرف الاضافة اليه  +وعن الى يزيد البسطابى قدس سيره ان الخلق يفرون منالمسابٍ ١

وانا اقل عليه فان الله تعالى لو قال لى اثناء الحساب عبدى لكفاتى على العاقل تخصمل ١
وكميلها ى اولاق شاف :انلة تعالج,كيكون محرا لله عقاليدتال (الاتراى |
المودية تي
ان من خدم ملكا املنماوك يستحدق الكرامة ويصير محترما عنده وهو مخلوق فكف خدمة
ا الخالق  +تقل فى اخرفتاوى الظييريه رقم الامام الاعظم اياحديقة رحمدالله لماحج الححة الاخيرة

قال فنفىسه لعلى لااقدر ان احج مية اخرى فسأل حاب البيت ان يشتحواله بباالكعنة
 .ويأذنوا له فىالدخول ليلا ليقوم فقالوا ان هذا ي
لكن لاحدقبلك ولكنا نفعل ذلك لسبقك
وتقذمك فىعلمك واقتداء الناس كلهم بك ففت<وا له الباب فدخل فقام بين العمودين على
| دجل اء.نى حتى قرا القران الى اللصف وركم وسجد ثقمام على رجل البسسرى وقد
هر رجله اليسرى حتى حاْتلمقران فلما سم بى وناج وقالالى
وضع قدمه الى عظلى
ماع.دك هذا العد الضعدف حق عنادتك ولكن عرفك <ق معرفتك فهب نقصان خدمته
عةققدت واخلصت المعرفة وخدمت
| لكمال مءرفته فهتف هاتف من جانب البيت يا| حدف
فاحدنت الخدمة فقد غفرنالك ولمن اتبعك وكان على مذهيك الى قيام الساعة  +ثم ان مثل
هذه العرودية ناشئة عن التقوى والخوف منالله تعالى ومطالعة هبته وجلاله وكان عليه
السلام يدبى وبصدره ازكيازيز المرجل مانلكاء و.الازيز الغلان وقيل صوته والمرجل
فت

سما

تعيوت.

(قدر)

و انض

عد الى يم

خافى على تقديرالعصان فغيره من الامة الىيذلك * ودلت الآيه على ان المترتب ع لبق

خلوف مانلعقابٍ فبحوزالعفوعن الصغائر والكبائر ق:ال الصائب
لب ب
اعقا
لبس حصول ال
حيط از جهرة سيلاب كرده راه مبشويد * حه انديشد كبى باعفو لق اذكره زتها

وداي نصب بقوله © اعبد  54علىما امرت لاغيره لااستقلالا ولااشتراكا #مخلصاله
دريكنكل وت اهوت,الاشافة لان قوله اعبد اخبارء نالمتكلم خلاف ماق قولهخلصاله |

| الدن لان الاخبار قبه امىرت ومابعده صلته ومفقعوله خقاهر العرنال كاف

عن القرذم

 +وال الكاشفى [ياككنتدهبراى اوكيش خودرا ازشرك ياخالصسازئده عمل خوددا ازديا]
للعاقى واطلب يعبادتى المولىخلصاله دبى |
© والفتأويلات اللجمة قالله ااعبلددلناياا و
وكل له سول

ودين

ومذهب

 0فل او

وك

وديى كه

زيشت ايشه روى مراد ثتوان ديد * ترا كهروى مخلق استت ا زخداحه خبر

ف فاعبدوا » :اى قد امتثلت ماامت بهفاعبدوا يامعششرالكفار © ماشْكتم  6ان تعيدوه

(ملوا ماشكتم  6اقلالافوشاد أ
.مى لاتحديد مافىقوله تعالى اع
دموننه  #تعوالاىلا
وفبه منالدلالة علىشدة الغضب علهم ماكلاأيخننىهم ليمنالتمهوا عما نهوا عند امروا به

| كىيحل مهم العقاب ولما قال المشمركون خسرت ياعمد حيث .خالفت دين اباك قل تعالى
© قل ان الخاسرين  0اى الكاملين فىالمسسران الذى هو عبارة عن اضاعة مايهمه

وآتلاف مالاند منه » وف المفردات الخسران انتقاض :راسالمال ستعمل فى"آلمال يوالاء
والصحة وال-لامة والعقل والابمان والثواب وهو الذى .جعلالله الخسران المين وهو

*نانتدكه ] |
بالفادسية [ زيان  :والخاسر زيائكار بكوبدرستى كهزياتكار ان] ا8لذين [1
ا فاجلة هن الموصول والصلة خبران  -خسمروا أنفسهم  7الصلول

1

الكفرلها اى

اضاعوها وائلفوها اتلاى الإضاعة فقوله انفسهم مفعول خسروا * وقال الكاشنى [زيان

9هلهم  6بالضلال واختيار الكفرلهم ايضا
كردند درنفسهاى خودكه كراه كفتتد ] وا
اىموس
لهقكاف
اصله اهلين جمع اهل واهل الرجل عشيرته وذو قراابت

ويضسسر بالازواج

والاولاد وبالعسد والاماء وبالاقارن وبالاحاب وبالمجموع م فى شرح المشارق لابن الملك

ون النار بدل الجنة حيث عرضوها للعذاب السرمدى واوقعوها |
خنلبد
© يوم القيمة 6هحي

فى هلكة لأهلكة وراءها بألا ذلك يه السسران ه9والخسران المبين 64حيث استبداوا
قرا*ل الكاشنى [ بدائيد و١كاه باشدكه
وسرا
فكاىتك5شفى الا
بالجنة نارا وبافدرحات در
افنست انءزيان هويداكه برهيحكس ازهل هوقف بوشيده اند ]  9وفى التأويلات التحمة

ا الخاسر افلىحقبقة من خسر دياه متابعة الهوى وخسر عقباء بارتكاب مانمهى عنه وخسر
||مولا بتولى غيره ثم شرح خسسرانهم بنوع بيان فقال « لهممفونقهم ظلل منالنار 6
المخبر الظلل والضمير للخاسرين وهن فوقهم حال من ظلل والظلال جمع ظلة كغرف جمع
.لاسرار مااظطلك
|لقه وهىسحابة نظل وشى * كهيئة الدفة بالفارسية [سايمارن]ا»*وقكشف ا
غ

من:فوقك .وا!لمعتى للخاشرين ظل منالناركثيرة متراكة بعضها فوق عض حالكون للك

سادرطابادققات من النار ودخانهاوسمىالنارطلة لفاطلها وكثاقتها
|الغلل من فوقهم واولمر

ع 5م هم

الجزء اثالث والعشرون

للغها بعمله ابتلاءال فىجسده اوفى ماله اوفى
وس ا(النعسد اذا ستبلقه مالنله منزلة يب
لللهه) وان عظم الجزاء مععظم |
اقت
نسب
متى
ولدء ثمصبر على ذلك حتىببلغهالمنزلةال
البلاء وان الله عنوجل اذا احب قوما ابتلاهم ثن رضى فله الرذضى ومن سخط فله

+فىعرائس القلى وصف الاللهقوم باربع خصال بالايمان والتقوى والأحسان |
السخط و
والصير فاما اينهم فهو المعرفة بذاّه وصفاته من غايسرتدلال بالحدثان بعلقوا الله بالله |
واما تقواهم فتخريدهم انفسهم عن الكون حقتاىموا بالحاتجاب عنه واما احسامم
فادرا كهم رؤيته تعالى بعَلومهم وارواحهم بنعت كش جاله واما صبرهم فاستقامتهم فى |
وكلحىق*بقة الصبو إنلايدعى الدعومية بعد الاتصاف
مواظية الاحوال وكتّان الكششف ال
بها ومعنى (ارض الله واسعة  6ارض القاوب ووسعها بوسع الحق فاذاكان العارف بهذه
الاوصاف قله اجران اجر الدئيا وهو المواجد والواردات الغريية واجر الآاخرة وهو

+ال الحارث الحاسى
| »مله بف اراالآزال والآبادوالفناء فىالذات واليقاء فى الصفات ق
*طاهي المقدسى الصبر على وجوه صبرمئه وصبرله وير
الصير التهد فى لسهام الوبلقاءال
ا عله وصير فه اهونه الصبر على اوامص الله وهو الذى بينالله ثوابه فقال ( امايوفى

الصابرون) ال* وقال يوسف ناسين لبيصسابر منجرع المديبة ويبدى فيا الكراهة

ٌ

بل الصار من بتلذذ لصيره

دى

بلغ بهالى.مقام الرخى

 0قل  5روى

ان كفار فريبش

| ققلوا لتبى عليه السلام ماحملك على الذى اتيتنا أبلهاتنظى الى ملة اباك وسادات قومك
يعدون اللات والعزى فتأخذ بتلك الملة فقال تعالى قل ياحمد للمشركين © الى امرت © |
من حانبه تعالى فل ان  64اى بان  99اعبدالته  4#حكاولنى و مخلصا لالهدين © اى
العادة من الشيرك والرياء بان يكون المقصد من العنادة هو المصود بالحق لاغير م فى قوله
تعالى لإقلاتما امرت ان اعبدالله ولا اشرك به)  8وامرت #ه بذلك #3لاناكون اوك

المسلمين  6من هذه "الامة اى لاجل ان ١كون مقدمهم فالقدناوالاخرى لآ الست

| فىالدين اما هو بالاخلاص ذه من اخلص عسداهًا فاذا كان الرسول عليهالسلام متصفا
بالاخلاص قبل اخلاص امته فقد سبقهم فالىدارين اذلايدرك المسبوق مرتية السابق

ألائرى االلىاسماب مع هن جاء بعدهم والظاهر اناللاممزيدة فكونكقوله تعالى (وامصرت
انة! كون اول من اسل» فالمعنى وامرت ان ١كون اول من اسلممن .اعل .زاماتى لانكل
نى يتقدم اهل زمانه فى الاسلام والدعاء الى خلاف دين الآباء وان كان قيله مسلمون

 +قال بعضهم الاخلاص انيكون ججامليعركات فاىلسر والعلائية لل تهعالى وحده لايعازجه
شى” * وقال المنيد قدس سره امس مع الخلق بالعبادة وامى الى عليه السلام بالاخلاص
فيااشارة الى ان احدا لايطيق تمام مقام الاخلاص سواه © قلانى اخاف انعصيت دلى64
بترك الاخلاص والمل الى ما تم عله منالشرك هه عذاب يوم عظم “ اى اخاف من
عذاب ياولمقيامة وهو يوم عظم لعظمة ماففنه املندواهى والاهوال محسب عظام المعصية

وسوء الال  +ويه زجر عنالمعدية بطريق المبالغة لانه عايه السلام مع جلالة قدره اذا ١
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بى طلب وان يافت كوه مقصود

اكه

عاقنت كار عاشقان مود

 #8وارض الله واسعة  68ن تعسر عليه التوفر على التقوى والاحسان فى وطنه فلمهاجر

الى حيث مكن فنه من ذلك كم هو سئة الاساء والصالحين فانه لاعذرله فالىتفربط اصلا
و*فبه حث علىالهحرة مالنبإد الذئ إيظهر فيه المعاصى وقد ورد (ان من فر بدينه من
ادض الى ارض وجبتله الخنة) واما قال بدينه احترازا عنالغرار يسبب الدنيا ولاجلها

التجمية يشير الى

لات
يفى
و©و
أنه
تم
لاجر
المه
خصوصا اكذان المهاجر اله اعصى منا

 .حضرة جللله اله لانماية لها فلا يغتر طالب با يفتح عليه من ابواب المشاهدات والمكاشفات
| فيظن اله قد باغ المقصد الاعلى والحل الاتصى فانه لانهاية لمقامات القربٍ ؤلا قانة لمراتت
ا الوصول

 5وى

المثنوى

معكلدبلري
ده
داوعلى
حفظو
| اما يوتى الصاررون  68الذين صيروا على دينهم !م يتدكوه للاذى وحا
ائئ برادر فى مهايت

0ت

33

وم  5رطوا 5فى مساعاة حقوقه لما اعتراهم وذلك م

0

مبرسى

فك

يالله 5

الآلام والملايا ال من حملا ا

*ال فاىلمفردات توفيةالثى' بذله
مهاحرة الاهل وعفارقة الاوطان [ والتوفهة  :مامبدادن ] ق

فجرهم 6دعقابلةماكايدوا منالصبر
| وافنا كاملا واستيفاؤء تناوله وافنا .والمنىيعطون ا
 2عرساب  3اق  7الى
©

و خصر و ىالخديث ( انه صب

لاهل الضلاة والصدقة والحج فوفون بها اجورهم لا

الموازين بوم القنامة

دعل اللاء ,يل صب

علمهم الاجر صبا حتى تنى اهل المعافاة فىالدنيا ان اجسادهم تقرض بالمقاراض مما يذهب |
انلفضل )
به اهل البلاء م

تو ميين د#ورى تمديدكان » كاندران رنجيده ازبكزيد كان
مركرا :از زعمها تم بتر  +الطف يارش ذاده مهم يشر
ق»ال سيان لتازل «إمنحاء بالحسنة فله عشسرامثالها) قال عللةالسلام (ربزدلامتى) فتزل

“ل الذين يتفقون إموالهم سبل الله كثل حبةانيت سبتعابل فكل سلبلة هائة حبة»6
| فتتالعلمهالس لام شارك لامتى) جل 20منذا الذى شّرض الله قرا <سنا فيضاعفهله اضعافا
ثري

فمّال زرت عاج"ىم

وَزلَ (اعانوىالصاارون

اجرهم بغر حساب)

فانتهى رسو لالله |

ليااءممئمل فالامثل
ظلىالةعله وسلٍ  .وسثل الى علي اهللسلامأى النامن اشد بلاء قال (االان
ص
|الى الرحل على حسدب دنه ) فنا مال قْ ديه صلا لعا بلاؤه وان كان ىَْ دنه ذارقةه ا

الادض كن"لبس له نل الى ددل انهتعلية |
يلى
| هونغ51به فاذالكذلك حتى يفش عا
مده

الجزء الثالث والعشرون

 0لطس

*,روايت است ٠علمالهاى بهدايتاست  .علعزن شام ابريتزاء خيرى را كفت ( ناعم أنه

ت ان(الذيناونوا ام مهن قله
فرا
كاعى
لااله االلاهم « فقدمالعللآنهامامالعمل » ع اله

 3غيىراكفت و(عاءتاه منلدنا علما  6ووراى اينهمه علمىاستكه وهم ادعى بدان
ورفسق وفهمازان درمائند ]وذلك علاللعهرنوجل سنفسه علحىقيقته قالاللهتعالى (ولاحطوزبه

للى
شقا
امال+6
عا

قدس سره الغخير واطبر جحود وحقّقة الع عندى بعد اقوال |

المشابخ الاتصاف يصفة الحق من حيث علمه حتى يعرف مافىالق * وقال بالضكبار ١
ّصل بالمعلوم ويفتى فبه وكذا الاشتغال بالقوانين
المقاماتكلهاعلوالعر ححاب اى مايلم
والعلوم افيش حاب مائع عانلودول وذلك لان العمالالهى الذى يتعلق بالحقائق
الالهية لاحصل الا بالتوجه والافتقار التام وتفريغ القلب وتعريته بالكلية عن جميع

المتعلقات الكونية والعلوم والقوانين الرممية واما علم الحال فن مقدمات الداوك شحيه

مانع لاهونفسه وعينه ولايدعى احد ان العم مطلقا حاب وكف يكون خابا وهوسيب
الكشف والعان لكن لابد منفناته فى وجود العالم وفناء مابقتضيه من الافتخار والتكير
والازدراء بالغثر ونحوها ولكون .ماه ابا قلما سلك العلماء بالرسوم :تسأل الله سبحانه
ان بزين ظواهنا بالغمرائعوالاحكام وينور بواطنا بانواع العلوم والالهام ويجملنا |
مانلذين اعلمون وهم الممدوحون لامن الذين لايعلمون وحم المذمومون امين وهو المعين

قل ياعبادالذين آمنوا * :اى قل لهم قولى هذا بعبنه وفيه تشريف لهم باضاقهم الى |
كىشف
 0الجلالة فان اصله ياعنادى بالناء حذقت ١كتذا :بالكسرة * وف

الاسرار |

زاين خطاب باتؤاعل اليك اث فق خويش عوافقت حق بدادند ورضاى الله برهواى '

.ضافت يثنا اإيشان
قسن بريادكيد نادفتعبوديت :انثنان.ذوست كمت .ونزتٍالغالمين' :رقم ا

كشيدكه إياعبادى» ومصطفق عهاللسلام كفت (دنمقت نفه فى ذات الله آمنه الله من
| عذاب نوءالقرامة ) وابويزيد بسطاءى قدس سره مكويد أكر فرادى قبامت مكسوأيندكه |
ٌ ادزوف كن 6

من امتعيك بدوزخ ادر  2واين نفس انمق عرض كبمكهدودنا ١

كث يدم] انتهى* وايضا ان اخلصخواص هم العبادالذيئ خلصوا |
ىور
ودم
| ازوسار جم

ملديا لوالالخودلكواتهما اوفقو اشوزااله الخالقاميدان لباالقاا
من علوكيةلغ:يار ]
 3اتقوادبكم  5أ اننتوا على تقوى ركم لباانلامان حدول التقوى عن ْ
' شوقا وحة 8

اتكفر والشيرك او اتقوا عذابه وغضبه )؟تسابٍ طاعته واجتناب معصته اواتقوابه عما
 3للذين احسنوا فى هذهْ 
 - ١يس اخاضوامن نار القطبعة وتفوزوا بوصاله واعم اله ©

لدنيا 6:اى عملوا الاعمال الحسئة فى هذه الدنياعلى وجه الاخلاص ورأسها كلةالشهادة١ 
' فانها احسن الكسنات  0و َك مدا وخبره للذين وفى هذه الدثيا متعلق باحسئواْ 

»فه اشارة الى ثوله (اإدنيا منرعةالا خرة) اىحسنئة ومدوبة عظيمة فالا خرة لايعرف١ 
| و

ك١ننها وى اللنة<ؤالعهووا لان الكزالا الاقتان “الامتنانوالآطخلنان .ان*تنداسكانك١ 
تراه فانلمتكن تراه فانه براك فلمحسن هو المشاهد وبمشاهدة الله يغيب ماسوى١ اله(

حج 8م يهم

2
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ذ كراكان اواتى »قال فشرح الترغيبماده علمالابسع الانسان جهلهكالشهادة .

لبان لإل
وياقزل اينةا! تماد ان ليمت نوكماروتواوا كدو مقامعريط ال للمنناذالك
وام ما

ل
دوف

ةشك ,هالكملاؤلة!بيتعوعانلشراانءط فاتكلحومنفاشاتلفطلياوب:امىوكشرلعيىد :يبخجقنبا!2زطبلابك عثلممهعمعلايلهصلماثةلا اذا

| كام م
عان وجب غلة :انينظن ففعمالصيام وان اخذه المج 0

وان

حيائدذ علمه

|إوواةكأغاقناىلهفمتاهلت وعحلايله ععلعيهالاليحووعلواتلمميصنارفعةليهوهحكلذاذكاةساذرلك الاالحمنتف
وجبود
ياعنة
كام لاب عله ال

د ما

وطب بهفذىلك الوقت » قلنالسنا |
خعل
مىنايل
يتعلق به الخطاب  +فانقبل يضيق الوقت عل
| ريد عند حلول .الوقت المعين وانما تريدبشربه بمحيث أينكون لهاملنزمان هدر مانحصل

خل
يبدبه
وخاط
' ذلك الع ال

اد ابلال فعر
مررهو
لكو
عقيبه وقت العمل وهذا الامذ

الحال عنزلة الطعام لابد لكل احد منه وعلمابقع ففبعض الاحايين عنزلة  4بحت 1
اليه فىبعض الاوقات* وقال فىعين العم المراد ا

فهاورد (فضل العالمعلىالعابد كفضلى

وذا المراد المعاملة القلية الواجبة |
.عالمىتى) اذ غيره وهوعا المعاملةتعللعمل لشبوته شرطا لهك
فها ورد (طلبٍ الل فراضة على كل 0

اى يشترض عليه يٍ احوال القلى هانلتوكل

والانابة والحشية والرضى فانه واقغ فىجميع الاحوال وكذلك فسائر الاخلاق نحو الجود
(والخل والمين واطراءة والتكيبر والتواضع والءفة والششره والاسراف والتقتير وغيرها
ْ ومتنع ان يبرادغيرهذ :المعاملات ااملاتوحيد فإلحصول واماالصلاة فلجواز انشاهلها شخص

' وقت الضج بالاسلام اوالباوغ ومات قب لالظهر فلاشترض .عله طلب

ذلا
كك
وغلة
اتقلهممالسعمتومفاد منلف
يس

0

قلا

المرادعل الا خ,رمةطلقا اىمع قطع النظرعن

| المعاملة والمكاشفة فها ورد ( قلهليستوى الذين يعلءون والذين لايعاء.ون 6لثلاشفضل

علماء الزمان على الحابة فجادلة الكلام والتعمق فىفتاوى ندر وقوعها محدث وبالملة ء
ااتوحيد اشرف العلوم لشرف معلومه وكل ع نافع وانكان له مدخل فالتقرب

الى الله

تعالى الاان القرية التامة اما هى العمالذى اختاره الدوفةالحققون علىمااعترف به الاهام
| الغزا ى يدالله فىمنْقَد الضلال  .وكان المتورعون منعلماء الظاهر يعترفون بفضل ارباب |

| القلوب .وخلغون الى مجالسنهم  .وسأل ابلعذضقهاء اابألبشكر.لىقدسسسره اختارا لعللمه وقال
| ؟ فىحمس منالابل فقال اما الواجب فشاة واماعندنا فكلهالله فقال وماداليلك فيه قال
ربكن رضى الله عنه حين وج عن جمسع مالهلله ولرسوله ذن خرج عن ماله كله فامامه

ا اوبكر رخى الله عنه ومنثرك بعضه فامامه عمررضىالله عنه ومن اعفلى لله ومنع للهفامامه

عمان رضىالله عنه ومن ترك الدما لاهلها فامامه على رخى الله عنه فكل عل لايدل علىرك
|الدثيافليس  3وقدقال علهاليد (اعوذيك من عٍِلامنفع) وحوالعم الدع لامنع صاحبه ا
0عن الملنهئ 0

ا المأمور به * وفىكشف الاسراز عم د فت

يدك

ع عي .علمخبرىكوشها شنود  .وعل الهاىى دلهاشنود ««وعل عب ا2
|

وعم الهئى |أ[

عل م خبرى

ح< م دم

الجزء الثالك والعشسرون

دا ود سو صر لوسر
رك واد ك
لئممف
الابها
*ورفدات الاللبعقل الخالصمن الشوائب و-حى بذلك لكونه خااللضامانفسان
منقواهكاللباب هنالثى”* وقبل هومازكا املنعقل فكل لب عقل ولي
عسقكل
ل ليا ولذا |
علقالله تعالى الاحكام التى لاتدركها الا العقول الركية باولى الالباب تمحوقوله و(منيؤت |

الحكمة فقداوتى خيرا كثيرا ومايذكرالااولوا الالباب) ونحوذلكهنالآ ياتانتمى © وفى
التأويلات النجمية ل(هل يستوىالذين يعلدون  6قدر جوارالل وقربته ويختاروته اعلمىنة
ونعيمها لإوالذين لابعامون) قدره (اعايتذكر» حقيقة هذا المعنى «اولوا الالباب) وهم
الذين انسلخوا منجلد وجودهم بالكلية وقدماتوا عنانانبتهم وعاشوا بهويته انتهى * وفى
الآية يان لافلضلعلل اولقعيلرماء الغير العاملين فهم عندالله جهلة حيث جالعقلانتينهم
| العلماء ق+الالشيسخ السهروردى فعىوارف المعارف ارباب الهمة اهلالعمالذينحكم الله

 ١تعالميلهم بالعرفىقوله تعالى ( ام مننهاوقءاناتلالبل  6الىقوله لإقلهليستوى» ا حكم
| لهؤلاء الذين قاموا بالليل بال
لعلممفوهم
ضع علمهم ازيجوا النفوس عنمقار طبيعتها ورقوها
| بالنظرالى اللذات الروحانية الى ذرى حققمّها فتجافت جنوبيم عنالمضاجع وخر جوامنصفة
الغافل الهاجع انتهى * وفىالحديث ي(شفع .ابلوقميامة ثلاث الانيباء ثمالعلماء اثلمشهداء)
* وقال ابن عباس رخىاللهعنهما خسيلربان بدانود عليهماالسلام بينلعلوالمال والملك

| فاختار العلم فاعطىالمال والامللكخبورف  انالله تعاللىارسلجبر ايلالىآدمعليهماالسلام

بالعقل والْناء والامان فخيره سسنهن فاختار العقن فتبعاه وافلىيرعض
وايات ارسل العموالحياء

والعقل فاستةر العمافلىقلب والحاء افلىعين والعقلى افلىدماغ وفىالحديث (مناحب انينظر

الى عتقاءاللهاملننار فلنظر الىالمتعلمين فوالذى نضسى بيده مامنمتعم مختلف الىبابلعل
الأكتب الله لهبكلقدمعبادة سنةوبنىلهبكلقدممديئة افلىنة وع
اشى
لعل
اىرض تستغفرله
والسسعةر له"كل كن عق على الارض ووكسى ولصبسح مغذور الذف وشبدت الملائكة هؤلاء

عتقاء اللهمنالنار)  +وذ كران شرف اللم فوق شرف النسب ولذا قبل انعائشة رضىاللّ
عنها افضل منفاطمة رضىالله عنها ولعله المراد ول الامالى
وللكد فدالكةان فاع * عاللىزهراء فاىب
لعأضصال

لان البىعليهالسلام قال (خذوا ثلثى ديتكم منعائشة) واما كث
ارالحصال فالرجحان للزهراء ١

عالصىديقة كادل عليه قوله هعاللسلام (كل املرنجالكثير وليكمل املننساء غمييرم

بصنمتران واسية امراة فرعون وخديحة بنتخوياد وفاطعة بنتحمد) والفحديث (طلب

العلىفريضة عل
اىك
للام)
ح+قا
يلف
اىء

اختلف الناس فىاللم الذى «هوفرض علىكل -

* فقال المتكلمون هوعلٍالكلاماذبه يدرك التوحد ويعل ذاتالله وصفاته » وقالالفقهاء هوعلم
| الفقه اذبه يعرف العادات والحخلال والخرام * وقال المفسسرون والحدثون هوعلم الْكتاب
والسئة اذءهما توصل" العلومكلها * وقال المتصوفة حويل التصودف اذبه يعرف العيدمقامه

من
والل
حهتع
االى
له
ص.

ان كلفرريقنزلالوجوب علىالعلمالذى هويصدده قوله( علىكلهسم)
داى)

حا ١م صم

ع
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خصصه  5القنوت بالقامم فالمعنى ام من هو قائمدا

سات
االبل :رك قَْ

|

واحده ابلكىسر الهمزة وفتحها مع فتح اللون وهو الساعة وكذا الانى والانوبالكسر
وسكون النون شال مضى انوان وانيان من اللدلى اىساعتان  8ساخدا  6حال منضمير
قانت اى حالكونة ساجدا وق8اتئما  6تقديم السجود على القيام لكونه ادخل فىمعنى العبادة
والواو للجمع بايلنصفتين  .والمراد بالسجود والقيام الصلاة عبرعنها هما لكونهما مناعظم
.لمعنى قانت اى قام طويل القام فىالصلاة مايشعر به آناء الئل لانه اذا قام فى
اركائها فا

ساعات الايل فقد اطالالقنام مخلاف هن قام فى جزء هناللبل 8يحذر الآخرة  6حال
اخرى على الترادف او التداخل اواك وك نه قبل ماله شعل القنوت فالصلاة فقيل

يحذر عذابالآخرة لاغانه بالبعث #9ويرجو رحمة ربه6#اى ااغفرة اوالْنة لا انه يحذر
ضر“ الدنياويرجو خيرها فقط كالكافر ا©لوتأفويلات النجمة يشير االلىقام باداء العمودية

لادمنيا وذيتتهالإويرجو
ذ»ورنعايمه
حرة
مآخ
ظاهى! وباطنا منغيرفتورولاتقصير (إمحذر ال
رحهةر بديلاعه ريه انتهى * ودلت الآابة عَلّ انالمؤ من بحت كو

ببنالحخوف والرحاء

ىال+رجاء اذا جاوز حداه يكون امنا
رجو رحمة ربه لعمله وبحذر عذابه لتقصيره فثم

ولوف اذا جاوز حداه يكون اياسا وكل منهما كفر فوجب ان يعتدل كا قال عليهالسلام
( لووزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا )
مناش
اكرحه ذازى طاعتى 'ازهتتتش اك

* وركنة “دارق زفض رحمتش دل برمدار

نيك رسانشوك قهراواست برو نازقنان *» باشدس حو ش دلكه اطف اوست افزونازثمار

اىة
ل عل
صريض
ثم فالا ريهنحر

|
[

اللبل وعنابن عباس رضىالله عنهما انه قال مناحبان يهوّن |

اللهعليهالموقف نوم القامة فليره الله ففسواد الليبل ساجدا وقائما محذرالاً خرة ويرجو
دادع * قال رنيعة4ك

تبدت مم
الاسلمى رضى الله  0أ

لبك

وى كدف

رسولل الله

صلى الله عليه وسام قات اوضوه وحاجته فقاللى (مل) فقلت اسألك م افقتك

فَاللْنَة فقال (أوغرٌ ذلك ) فقلت هوذلك قال (فاعن نفسنك علىكثرة السحود) اىبكزرة
الصلاة  +قال ابلعءضارفين انالله يطلع عاللىقماسوآب.تظين افلاسحار فيملا ها نورا فترد |
ْ
الفوائد عقللىوهم فمتسنتثتيرشمثرمالءوافى هقنلوهم الى قلوب الغافلين
خروسان درسشحر كويدكة م ياابهاالغافل * سعادت! تكدىدازدكه وقتصبح بيدارست
© قل  5سانا الحق وشا 0

والعحكل  0هل يستوى الذين يعلمون » حقائق 0

الاعمال فبء.لون بموجب علمهم كالقانت المذكور ناد لابعا.ون 68ماذكر فبعملون |
| بمقتضئ جهلهم وضلالهمكالكافر .والاستفهام للتنبيه علىكون الاولين فىاعلى معارج اير

وم الفمل منزل متزلة اللازم ا رله
لير
عفى
لو
اشر»
خارين فى'اقصىمدارج ال
وكون ال
نجد فيه حقيقة العلمومنلابوجد هه اما |
ا و لا اا كار والمعنىلايستوى مبو
أ 5

اولوا الات

كلام

|ل غير داخل

فى الكلام الأمور به وارد هن جهمه تعالى

|اى اماااانه |الببانات الواحة اتحاب العقول الخالصة من شوائب الخللوالوهم وعؤلاء
( دوح الببان"سم

2

لي

 -الثالك والمشرون

آم
سمخ ١٠

 3عن سبدله «*ألنف جاتو جنه  .والسيل 5

ماهو معتاد السلوك استعين للتو حيد

لانه موصل الىالتلعهالى ورضاه قرى ليضل تح الباء اى لبيزداد ضلالا او شت عليه

والا فاصل الضلال غير متأخر عن الْعل المذكور واللام لام العاقنة فانالنتيحة قدتكون
غررض والضلال والاضلال ليسا بغرضين بل تَبحةالجعل
غرضا فى الفعل وقد تكون غي
وعاقبته بلقل الامى الآق لىلتهديد كقوله (اعملوا ماشدتم) فالمعنى قل يمد تهديدالذلك
الضال المضل وبسانا اله وماله© وفىالتأويلاتالتجمية قل للانسان النبى هذه طبعته فى
ر محذوف او ذمانا
دفة
صهوص
ملاف
رعك قليلا  6تامىتعا قلب
فتمت
كف
بضراء
| السسراء وال
قلبلا فهوصفة زمان محذوف يعنى  :ا[زمتمتعات هرجه خواض اشتغالكن دردثيا تاوقت

مرك والمتع برخوردارى كرفتن ] يعنى الانتفاع ف الكمن اصحاب النار  6فى الآخرة
اى هن ملازمسها والمعذين فها على الدوام [ ولذهاى دنا درجنب شهدت عذاب دوذزخ

بغايك حقراست ] وهوتعليل لقلة المتع * وفبه منالاقناط املنننجاة مالاىكا نهقبل واذ

قدابيت قبول ما اتمبه مالناعان والطاعة فنحقك ان تؤم بتركه لتذوق عقووبتفهي+ه
اشارة الى ان من صاحب ف الدنيا اهل النار وسلك على اقدام مخالفات المولى وموافقات
الهوى طريق الدركات السفلى وهو صاحب الثار واهاها والى سامنر الدثيا قليل فكيف
بعمر الانسان وان العتع بمشتهبات الديا لايغنى عن الانسان شيأ فلابد من الانتياه قبل نداء
الاجل »*وصلى ابوالدرداء رضىالله عنه فمىسجد دمشق ثمقالياهل دمشق الاتستحيون
الىمتىتمولون ما لاتيلغون و.عون ما لاتأكلون ونون مالاتسكنون ان منكان قبلكم
اماوا بعيدا وبنوا مشبدا وحمعوا كثيرا فاصبح املهمغرورا وجمعهم بورا ومساكتممقبورا
* وذكر فىالاخبار ان رجلا قال لموسى عليه السلام ادعو الله ان يرزقى مالا فدعا ربه

فاوحىالله اليه ياموسى أقليلاسألت اكمثيرا قال يباكرثيرا قالفاصيح الرجلاعمى فغدا على
| موسىفتلقآه فسقبدعله فقالموسى يارب سألتك انترزقهكثيرا واكله السبع فاوحىالله اليه |
ا يآموسى انكسألتله كثيرًاوكل تماكان افلدنيا فهو قلل فاعطته الكثير فالآ خزرةفطوبى| .
ان ابغضالدنيا وما فا وعبل لاو نه اومول "قبل وانل9تخل وطير و الكش سال

وايامم انلمتبقظين امين  8امن * بالتشديد على ان اصله اممن والاستفهام يمعنى التقرير |
' والمعنى الكافر القاسى الناسى خير حالا واحسن مالا ام من وهو عمّان بعنفان رضى الله .١

|عانلهعالشىهر ويدخل فبهكلمن كانعلى صفة الأزكية و.ن خففالممتيع المصشحف

لانفيهمها واحدة فالالف للاستفهام دخلت على هن وممناه ام من  #هو قانت كن أ
قتن*وت
لَان
اسبق
لي

“على معانى .منهاالدعاء فقنوت الور دعاؤهواما دعاء القنوت فالاضافة |

.منها الطاعة كافىقوله تعالى (والقانتات)  .وم'ماالقيام
ىب و
فبه بيانية كافىحواشى اجنا
| فالمصلى قانت اى قائم وفى الذروع وطول القراماولى منكثرة السجود لقوله عليةالسلام
(افضل الصلاة طول القنوت) اى القيام ما فى الدرر وفىالحديث (مثلالجاهد فايسلبلله |

قثن القانت الصاتم) يعنىالمدلى الصائم كافاىكلشاس
فرار .والتعقيب باناءالليل ويساجدا
(ائما)»
وق

©؟ ها كعه>ه

|خشع و خطع

صر

سوزة الكت

 7ولف ااجوى)

مندكى الد قي لاد دل لتيؤقة[ .للنجلكياريةاليكيته :ة ردول(

حق همىكوبدكه آخررمح كر

ا
|

ونون درؤيكك وله امت كاد

درحقيقت هرعدد را روى نست ٠ع» ككينا وناةفمدوى كت

كه ازواندر كريزى درخلا ٠ استعانت جونى از لطف خدا
سهحصرت
دراحقيقت دوستان :دشمن اندم رك

مةة
عاهظنعم
ف ثماذا خوله نعمة منه#هاى اعط

دور واطتمولك ,كنتن

من جنابه تعالى اوزال عنه ضره

وكفاء امه و اصلح باله اوحسن حاله منالتخول واهلوعتهد اى الحافظة والمراعاة اى |

جعلة خائل مال من قواهم فلان خائل ماله اكذاان متعهدا له حسنالقيام به ومن شأن

إل كراد إن راع انلقف إءاويي اتوك وهر لافار اين حكرا
©بى ماكان بدعو اليه ل
طويل الذيل .اجىعله مخول اى محال و يفتخر بالنعمة ن
تلخويل ينك
شفه « من قيل  4اى مانلقب
نسىالضر الذى كان بدعوالله اكلى

مسكالم بدعنا الىضر مسه او ذى ريهالذىكانيدعوه و بتضرء اليه اماسناءعلىأن |
6كاف وله نكال وما جلو الدل والارى واما اسانايان نسيانه بلغالىحيث |
لدف فناعرة ماد فصان عن اتراشقه من هق فود اللازراس ككفواة.وسهمك فى |
آكاي عَضَاب يوشيرك عصودة وورصر عِل <حودء وذلك لكون دعانه اللحسوسن معلولا |
|
ارال وس لاما عانلشوى الىالك لاعس زوف المتورى)
ان ندامت از نتجه ديح بود ٠ فزىعقل روشن جون كنج بود
حون شد رع انندامت شدعدم» بى نيرز دخاك ان نويه ندم
مك أو بود و بير خرد ٠ باك اوردوا لعادوائى ا

وفى عىاانلسبقلى اولصلمهاهلالضعف مالنيقين اذا مسه ألمامتحانه دعاه يغير معر
لا الطرمّين ع
هن
واذا وصل اليه نعمته احتحبي بالعمة ء ن الم فق جاهلا ك

صابرا فىالبلاء ولا شا كرا فى النعماء و ذلك هن جهاه بريه ولو ادركه دنعت المعرفة

وحلاوة الحية لبذل له نفسه حتى فعل به مايشاء وقال بعضهم اقلالغيد علما و مغرفة |

واكك لمر ا لترقيككة رتور كرا لاون ب نان تلات زا لماك فدلك دطا ملو أ
 .مدخول حتى يدعوه رغبة فذكىره و شوقا اليه و قال الأسين من نسىالحق عندالعوانى
لمحب الله دعاءه عندالحن والاضطرار ولذلك قال النبى عليهاللام لعدالله بن عباس
رضىالله عنهما تعرف الىالله افلىرخاء يعرفك فىالشدة وقال اللهر جورى لاتكون النعمة
الى تحمل صاحما الى تسزان الام نعمة بل هى االلىنقم اقرب
درك فد
اك ون  710كت زب  5ارثازها 5و 2موطر
وجعل اللهاندادا  6شركاء فىالعبادة اى رجع الى عبادة الاونان جمع ند و هو شال

لا يشارك فىالجوهى فكقاطفىالمفردات وقال فرىامحلعلوم هو المشل المالف اى امثالا

يعتقد انها قادرة معخلالىفةاللَه و«ضادته ل©يضل  الناس بذلك اينعهنىم ناكرااكبتهدم 7دمائرا |

©

شسرون
وجزاء اللثعالك
ال

 7+هه

ا

ا واعر أنالشكر سبببالرضوان الاترى الى قوله تعالى وان تشكروا برضه لكم ولشرف |
ا| الشكر امن انياءه فقال لموسى فخدما انبتك وكن منالشاكرين روى أنه اخذ التوارة

قبرضعالىئى ولم |
' وه خمسة الواحامونتساعلةياقوت و فبامكتوب ياموسى من لميص
ي.شكر نعمائى فليطلب رياسواى وكان الانبباء لمعرفتهم لفضل الشكر تبادرون اليه روى |
انه عليهالسلام لما تورمت قداماه منقام الليلى اى انتفختا منالوجع الحاصل هنطول القيام |
فىالصلاة قالت هائشة رضوالل عنها ألدس قد غفرالله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر أ
فقال عليهالسلام افلا ١كون عبذا شكورا إى مبالغا ففشكر ربنى وفى ذلك 'شبهه علىكال

فضل قام اليل حيث جعلةالنى عهاللسلام شكر | لنعمته تعالى ولا مخ أن نعمه عظيمة
وشكرءايضاعظم فاذااجلعنلنى عليهالسلام قياماللبلشكراً لمثلهذهنمالليلةثيت أنهمن اعظم
الطاءات و افضكالعيادات وفىالحديث صلاة فىمسحدى هذا افضل هن عشيرة الاف
فىغيره الاالمسجدالحرام و صلاة افلىمسحدالحرام افضل هن مائة ألف صلاة فى غيرهث :م
قال ألا ادلكم على ماهو افضل من ذلك الو ذم قال رجل قام فى سودا الاإلى فاحسن
معانئشهرضى الله عمأ انالنى عايهالسلام
الوضوء و صلى ركستن بريد هما وحدالله تعالى و

كان اذا فانه قيام'لليل بعذر قضاه هواة اى من غبر.وجوب عله بعللى طريق الاحتياط
حنله ,يازم ان سّدارك فىوقت اخر حتى صل الاجر ولاسقطع
فانالوردالملمزم اذا فات ع

الفيض فانه يدوامالتوجه محصل دوامالعطا و شرط عليه السلام ارادة وجدالله تعالى فانه
ودوا
تعاىى لاشل ماكان لغيره و لذا ع

وعد هوله أنهعلم بذا تالصدور شن مكتيل

وناشتمل علىالشرك والرياء وجدالله عند عمله
لخاوص اص من بدالتوره ه
صدره عالى
فوفاه حسا به

 50جز محق ميرود حاده ات » عات فِشَاسد سحاده ات

لكن .حلسير وي بار كاك زور مكوووج رنوزر (خلي يامباه
جهوزن اورد جانى انيان باد »٠ كميزان عدلست ودبوان داد

مرابيكه جندان عمل عود ٠ بديدند هيجش درانباننيوت
مله

اب

طقف

عارك

ل

كه اين إابشقر 5

دارد وحل

| جعلعناالله و اياك من الصالحين الصادقين الخلصين فواىلااقلواالحؤاولاافعلالدونالفاسةين

| الكاذبين المرائين امينياكرب العفو كثير النوال © واذا مسالانسان ضير اصاءه
أو محل للها لويفلا هن :فق رورش إن آلالرخحا باولمناءا نيتتهواطوان) !]تا كول كلد
| انشائرا سدى ٠ قالالراءالمس شال فىكل مانن لالانسان مناذى والضر ابل بقارن

والتعماء والضرر بالنفع د8م8اريه 64فى

كشف ذالك الغضرحكاولنه ه9يبا اليهب

راجعا الله ماكان بدعوه فى حالة الانابة الى الله والرجوع البه بالتوبة و اخلاص العمل

و النوب رجوعالثى' مرة بعد اخرى و هذا وصف للحنس نحال بعض افراده كقوله
تذاك: +األنانياث الظاوككملى و كودع  2للج اف لمتنهسه لإشنن' امعان امأخفيفت 0

7
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( تعالى)

سورة الزمص

م
// 5
-

وخلق ايعان المؤمن ورضيه لهوهومالك الملك عل
كل
تطلاق
وىالا
*ف بع
اضهل الاصول |
|لكدة ارط ينالانمل تبك بإرطيةة ونخوذاء روطويحتلع |
فقالء| لانن كمأل يلبجركعىرن ا

ولامخلقه وهوحسن وعلىهذا معقنوىله تعالى (والله لايحب الفساد) والاليق باهلالزمان
علتشنيع والاقرب الانيرضى منعباده الكفر مؤسا كان اوكافرا * يمول
والابعد نا
الفقير ان رضىالله يكفر الكافر ومعصية العاصى اختتاره وارادثه له فىالازل فإذا ل+يتغير

حكمه فالايد لامدحه وثناؤه وترك السخط عليفهارتفع التزاع ومنتعمق فىاشارة قوله |
قة الحال
قفيله
حكش
تعالى (إمامنداية الاهو آخذ يناصيتها ان دبى على صراط مستقم  6ات
#وان تشكروا» تَؤمنوا به تعالى واتوحدوه يدلعليه كك فىمقابلة الكفر «إرضهلى»

:اضله يرضاه على انالضمير مائدالى الشكر حذف الالف علامة للجزم وبهاوختلاسضمة
الهاء عند اهل المديئة وعاصم و<زة وباسكان الهاء عند ابىمرو وباشاع ضمة الهاء عند
.المعنى يلاضى الشكر والايمان لاجلكم
الباقين لانها صارت حلاف الالف موصولة بمتحرك و

رشك لاتب نوه بسعادة الدارين لالانتفاعه تعالىبه© وفىالتأويلات| لتحمية يعنى
لايرضى لكفرك لانه موجب للعذاب الشديد ويرضى اشكرك لانه موجب لزيد النعمة
وذلك لان رحمته سيقت غضيه .قول يامسكين انا لاارضى لك اذلا تكونلى ياقليل الوفاء كثير
التحنىفان اظعتى شكرتك وان كرس ديك

#ولاتزر وازرة وزراخرى* :سان لعدم

ل
مولأ
حلدى
ارفر اغليىره اصلا .ؤالوزر  2#التقل وودفه اهىله وال
لةككف
ااي
سر

| نحفاسملة للوزر حمل نفس اخرى مانلذئب والمعصية ب[لكه هريك ,ردارنده وزر خود
بردارد اح كام د دقر ايك فى شد ]

هخدد نوست
وكاؤ م
كناء“د كزان بر
ثم الىربكممسجعكم  8اى رجوعكم بالبعث بعدالموت لاالى غيره نكم عند ذلك

:الفارسية [ بسخبر دهد ثمارا ] © با كتنعتمملون  اى يماكلتم تعماونه فىالدنيا
وب
مناعمال الكفر والاعان اى 0م بذلك ثوابا وعقابا كاقال الكاشى [ واخار ازان

بمحاسسه ومجازات باشد ] * وفىتفسير ابباىىلسعود فىغير هذا امحل عبر اعظنهاره بالتنيئة

ما بينهما منالملايسة فانهءا سببان للعلمتنيها على انهمكانوا جاهلين محال 0

فائلين عن سسوء عاقبتهياظىهر لكم علىرؤس اباد يناكأشن شيع كم |
تفعلونه فىالدنيا على الاستمرار ويرتب عليه مابليق بهمنالحزاء 4#8تعالى و عليم
بذاتالصدور 68تعليل للتنيئة اى مبالغ افلىعم .بمضمرات القلوب فكيف بالاعمالالظاهرة
رضوررالطفنان يعود |
فان
كلى
+فالا ية دالبلل ع
واصله علمعمضمرات صاحة الصدور و

اىلنفشساكر والله عغناىلعالمين م
كسافر ىاان نشعالشكروالاعان يعود ال
لنف
االى
يقداسيعةب(ادى أو ان اولكم واخرك وانسكم وجنكم كانواعالنىول |
فوىقاعلكلمات ال
لب رجل (مازلد ذلك فمىلي “ناياعبادئ
| قلب رجل واحد مك  46عل تقوى اتققى
 0مك |
لوان اولكم وراتر؟ وانمكم وجدكم كانوا علىالأر قلب
شيأ) وفىآخر الحديث فن وجد خيرا فليحمدالله ومن وجدغير ذلك فلاياومن الانفسه »

 5كه

الجزء الثالث والعشرؤن
اطاوسسسيوسسسسسسسمويور

الخالق  +قالابوسعد الخراز قدس سيره العبودية ثلاثة الوفاء للهعالىحقيقة ومتابعةالرسول
فىالشريعة والتصحة جماعة الامة * واعم ان العبادة هى المقصود مخنلق الاشاء م قالالله

تعالى لاوماخلقتاطن والانس الا لبعسدون) سواء فسرت العيادة بالمعرفة امذللااتكون المعرفة
الحقيقة الامنْ طزيق العبادة * وءعن معاد رخى الله عنه قال قلت يارسولالله اخيرى يعمل

| يدخلى اللنة ويباعدتى مالننار قلالق(د سألت عنعظم واله يسير على منيسسرالله تعالى
ولحبيت ثمقال ألا ادلك
تعدالله لاتشرك بهشأوتقم الصلاة وتؤتى الزكاةوتصوم رمضان ا

عالبىوابٍ اير الصوم جِنئةوالصدقة تطن” الخطئة ماتطفأ النار بالماء وصلاة الرجل فى

جوف اللبل) ثمتلا(تحافى جنوبهم اعلنمضاجع) الآية ثمقال ألااخبرك برأس الامووده

(لا اخبرك بملاك ذلك كله ) قلت بلى يارسولالله فاخذ بلسانه
وذدوة سنامه الجهاد) ثمقال أ
وقال ( كف علبك هذا ) قلت يانىالله وانا المؤاخذون بناتكلم بهفقال ي(ُكلتك امك

وهل يكب الناس فىالنار على وجوههم او على منا خرهم الاحصائد ألستتهم )
تراديده درسر تهادئد وكوش « .دهن حاى كفتار ودل جاى .هوش

محكر بازدائى نشيب ازفراز * تكونىكه اينكوتهاست آن دداز

ٍ

« ان تكفروا 4بتثهالى قد ١متشناهدة ,مادكرمفنون اكلماثه .ومعرفة ,شؤؤته:المظيمة/
الموجبة للايمان والشكر  .والخطابٍ لاهل مكة كمفالىوسيط والظاهرالتعمم لكلالناس"م /

فقوله تعالى (ان تكفروا انتم وامنلافرض جبعا) ف فازالله غنى عتكم  #وعنالعالمين |
اى فاعلموا اله تعالى غنى اعينمانكم وشكرك غميترائر امنتنفائهما والنىهوالدذى ستغى

جهانه  9ويلراضى
عن كل شى” لايمتاج اليه لافىذاته ولافى صفاته لانه الواج
عن
مب م
لعباده الكفر  6وان تعلقت به ارادته تعالى بمعنءضهم اى عدم رضاء يكفر عباده لاجل

منفعتهم ودفعمضرتهم دحمة عليهم لا لتضرره بهتعالى .واتماقيللعباده لالكم لتاعلممحكم
للمؤمنين ا
ولكافرين وتعليله بكونهم عباده* واعليازالرضىترك السخط والله تعالى لايترك |
السخط فىحق الكافر لانه لسحخطه عليه اعدله جهنم ولايازم منه عدم الارادة اذلس

فىالاراذة مافى الرضى مننوع استحسان فاللةتعالى ميد الخير والششر ولكن لايرضىبالكفر |
والفسوق فان الرضى انيمتاعلق بالمسن مالنافمال دون القسح وعليه اهل السنة وكذا
' لااهلاعتزال * وقال ابنعباس رضىالله عنهما والذى لايرضىلعباده المؤمئين الكفر وهم
 .الذين ذكرهم فىقوله ان عبادى ليسلكعليهمسلطان) فيكون اما مخصوصاكقوله (عينا |

يشسرب بها عبادالله) يريد بعضالعباد وعليه بعض الماتريدية حيث قالوا ازالله رضى بكفر

الكافر ومعصية العاصى كا انه ريدها صرح بذلك الخصاف فىاحكام القران * ونقل ان |
هشام بنعبد

باشارة علماء الشام شوله انالله لإسيضى لعباده أ

الملك انما كل غيلان القدرى

الكفر قال هشام الم يكنالله قادرا علىدفع الكفر عنالكافر يكون اجر فيلكاون
الها وازقدر ف يدفع يكون راضا فاغم غيلان « وفىالاسثله المقحمة فان قبل يهقلولون
١

5

5

فر الكافر قد رضيهالله تعالى اتكافر قلنا ازالله تعالى خلق كفر الكافر ورضهله
بكان

(خلق)
و

ج23

و/

هه

سورة

الزصس

| والغضب واصل يع هذء الصفاتالصفتان الاثنتان الشبوة والغضب فاه لايد الكلحيوان
والغضب ددفع
منهاتين الصفتين لبقاء وجوده مما فانلاشهوة مجلب المنافع الى نفسه ب
المضرات همخااقكم فبيطون امهاتكم ه فاىارحامهن جمع !م زيدت الهاء فكياهزيدت |
فىاهراق مناراق هق خلقا  5كائنا© من بعدخلق 6ه اى خلقا مدرجا حيواثاتويا بمعند
لقة من
عظام مكسوة جا من بعد عظامعارية هن بعد مضغ حخلقة منبعدمضغ عحيلرقة من بععد

بعدنطفة ونظيره قوله تعالىىوقد خلقكماطو ارا هل فىظلمات ثلاثيهمتعاق خلقكمو هىظامة |
البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة وهىبالفتح محلالولد اى ادلحاالزقتى المشتمل عالطىنين |
اوظامةالصلب والبطن والرحم وفيهاشارةاللىظامة الخلقيةوظئمةوجودالروح وظلمةالشيرية أ

وان شت قلتظلمة الحد وظلمة الطيعة وظامة النفس فكما أنالمنين مخرج فىالولادة
لدة
اشها
الأول منّالظلعات اكمدووة الى نورعالمالملك وال
سفاكذا
لك مرج فىالولادة الثانية |
بال الحافظ | 6
املنظلماتالمسطورة الى نور عالم الملكوت والغيبفىمقام القابوالروح ق

باكلشا وصفير اشزحر «اوبى زن ٠ حيف باشد نجوومرغىكه اسير قفسى
©لكم يه اشارة البه تعالى باعار افعاله اكلموذرة ومحله الرفع على الاتداء اى ذلكم |
ذ

العظم الشأن الذى عدت افعاله 88اللهكهخبره وقوله تعالى  ربكم ه خآبخررله اى |
ذر .نالاطوار وفما بعدها وما لككم المستحق لتخصيص العبادة به وفى |
مبسيكم فيا ك
التأويلات النجمية اى انا خلقتكم واناصورتكم وانا الذى اسبغتعليكم انماعى وخصصتكم

مجمبع اكرائى وقغتكم فبحىار افضالى وعرفتكم استحقاق شهود الى وجلالى |
وهديتكم الى توخبدى وادعو؟ الى وحدانيق فا لكم لاننطقون الى بالكلية وما لكم

لانطلبون منى ولاتطلبوتى وقد بشرتكم .قولى ألاءن طابنى وجدتى ومن كان لىكنت |

له ونَمكنت له يكون له.ماكانلى .له الملاك .على الاطلاق .افلىدنيا والا خرة ليس |
لغيزه شركة ذلك بوجه ااملنوءجوه وبالفارسيةمرورا بادشاهى مطاقكك زوال .وفنا |
كورَاكك اننا أوأفال/اتِعمن لكبارلة ملك القدرة عتلبىليغ العباد الىالمقامات العليهوالكرامات
خر وكذا قوله
السنية فيشتى للع.دان لاهنط فانالله تعالى قادر لس بعاجز واملة خآبر

تعالى للاله الاهو  6نبست معودى .يسا مكرا وفكما أنلا مود الا هو فكذا
لامقتصود بللا موجود الا هو فهوا الوجود المطلق والهوية المطلقة والواحدة الذابية
فانى تصرفون  6اى فكبف ومن اى وجه تصرفون وتردون عملنازمة يابه بالعبودية
الى باب عاجز مثلكم مانلخلق اى عنعدادته تعالى الى عبادة اولاثان مع وفور موجباتما

 .ودواعها وانتفاءالصارف عنها بالكلية الىعبادة غيره منغير داع الها "مكعثرة الصوارف
| عنها قال عل كزماللهوجه قبل للنى عليهالسلام هلعبدت وثنا قط قال لاقل هلشربت

| حمل قال لأوما زلت'اعرق انالذى هم اى الكفار عليه منعباذةالاوثان ونحوها كفر
 ١وما كنتادرىماالكتابولا الاعانفادلة العقلوحدها كافية فىالحكم سطلازعبادة غيرالله

فكيف وقدانضم البهاادلةالشرع فلابدمن الرجوع الىابلالَبّهتعالى فاتاهالملنحعقيق والعنوديةهلا أنه

الجزء الثاك والعشرون

2

رعطلاني:جةيلنخ
| منغيره مايحب ان إستر منهوقد قالالى صلاللهعليه.و مل

عوزاله

سترالله عورته نوم القيامة والمغتاب والمتحسس والمكافى” على الاساءة عءزل وعن هذا

الوصنف وانها المتصفت ,به لمانبفشى منخاقاللهاالحاسن مافهم ويلنافك مخاوقعنكال
فل عنالمقاح واذكواا اشن هوا ذ ونس لمق ندا |
غافن
تسن
ونقص وعن قبح وح
الاسم والوصف "اروى عنعنى عليهالسلام أنه من مع الحواريين يكلب ميت قدغلب ْ

نتنهفقالؤا ماانتن هذه اليفة فقال عدى عليه السلام مااحسن بياض اسنانها تنسنها على |

انالذى سْنى ان هذ كر من كل شى” ماهو احسنه ( قالالشسخ سعدى )

مكن عيب حلق اى خردمند فاش
جبواطل

سرابند فكمار كوش

غول باش
0٠ بعيب خود امزخشلق
0٠6

واس
سر ر
جوب ستر ببنى نظ

اننحفسدة  6هنىفس آدم عليهالسلام ١
وم
| خيلهقكم ”#اى الله تعالىاها الناس حميعا ف
بولمجعل منها ه اى خلق هجننس تلاك النفس واحدة اومن قصيراها وهى الضلع
وقجها يه
| الى تلىالخاضرة اوه 'آخر الاضلاع وبالفارسية ازاستخوان بهاوى حب ازوع

فىس
نس ا
نلنف
مصفة
حواء عليها اللام وتم عطف على محذوف .هو

واحدة خلقها

ثم جعل منها زوجها فشفعها وذلك فان ظاهى الآ ية بفيدان خاق حوآم بعد خلق ذرية
ادم وليس كذلك وفيه اشارة الى أنالله تعالى اخلقانسان مننفس واحدة هاىلروح

وخلق مها زوجها وهوالقلب فانه خلقمنالروح كاخلقتحوآه منضلع آدم عليهالسلام

فالله تعالى متفرد بهذا الخلق مطلقا فينبنى ان يعرف ويعبد بالشاراك و«انزل لكم »#
اى قضى وقسم لكم فان قضاياه تعالى وقسمه ودف بالأزول هنالسماء حتيكثتب

فاللوح المحفوظ ااوحدث لكم وانشأ باسباب نازلة منالسماء ك لاامطار واشعةالكوا كب ْ
وهذا كقوله قدائز نا علليكم لباسا ول ينزل الئاس نفسه ولكن انزل الماءالذى هو سبب |
القطن والصوف واللياس مما هاَللمانعام كهاز جهار بايان ب+مانية ازواج  6اراك

| واتى هالىابل والبقر والضأن والمعز والانعام حمع نيمشتحتينوهى جاعة الابلفىالاصل
| لاواحدلها لمفنظها قل اابنلشيخ فىاول المائدة الانعام مخصوص بالانواع الاربعة وهى
ذر كل واحد ههنذه
الابل واللقر والضأن والمعز وبال لها الازواج الغانية لان ك

| الانواعزوج بانثاء وانثاه زوج .بذكرء و جموع الازواج مانية هذا الاعتبار من /
الشأن اننين وامنالممقانشنن واملنابل انين ومنالبقر انين والخيل والبغال مويار
خارجة مالنانعام قال فاىلنحعرلوم الواحد اذا كان وحده فهو فرد واذا كان معه عيره ,

مجننسه سمى كل واد هنهما زوجا فهى زوجان بدليل قوله تعالى خلق الزوجين الذكر |
والاقالاوصيةا كان الزوج خلاف الفرد كلاريعة والعانية فىخلاف الثلاثة اإلفقكك(

وخصصت هذه الانواع الاربعة بالذكر لكثرة الانتفاع مهان٠اللحم والجلد تيفل
فمات
صيك
نق ف
مخل
والو برد التأويلاتالنحمة وانزل لكم منالانعام ثمانية ازواج اى
الانعام عابى ضفات وغ الا كاكل والشرب والتغوط والتبول والشهوة والحرص والثيره '

]ه7م
حجة

ضورةٌ الزضص

لعيلىل
اهار
ي«كود الليل على النهار ويكور الن

 4ق*ال فىناجالمصادر تكوير اليل

-

حك

عاللىلهار تغشيته اياى وشّال زيادته من هذا فذىاك م قال الراغب فالمفردات تكوير |

كور العمامة وقوله تعالى ي(كور الليل  6الم
الثى' ادارته وضم بعضه الى بكعض
اشارة الى -جريان الشمس فىمطالعها وانتقاص الامل والنهار وازديادها انتهى  .والمنى

يغثى كل واحد منهما الآخر كأنه يلفه عليه لف اللياس على اللابس  :وبالفارسية
[ بر ى حد ودر اانه يلت ذا روز وبه بإردة طلكت أن تور ايبن ى بوشد ودر عىارد

دوذ دا برشب وشعله” روثنى” ان تاربىابن را مختنى مىسازد ] وذلك انالنور والظلمة
لكفبىير ايوغيب كل واحد مهما
عسكران مهيبان عظيان وفىكل بيوغملب هذا ذااك

بالاخر يغميب الملفوف باللفافة عن مطاع الابصار او يحدلهكادًاعليهكرورا متتابعا
| تتابع أكوار العمامة بمضها على بعض  8وسخر الشمس والقمر  6#جعلهما منقادين
لامسه تعالى © كل* منهما ف جرى  6يسيرفىبروجه

لاجل مسمى  لمدة معيلة |

فى منتتهى دورته فىكليوم اوشهر اومنقاع حركته اى وقت انقطاع سيره وهوبوءالقيامة
وائما ذلك لمنافع بف آدم اولفحديث و
(كل بالشمس سيعة املاك يرموتها بالثلج ولولاذلك

اند سستاركان أسمان دو قسم اندقسمىبرآفتابكذر
)[
فتهته
كرق
 ١امصاابت شيأاولاح

ننز
كن ك
انشا
كد واذوى :زوشناق كيرئد وقلنكئ آفتاك .برا
د

وايشائراروشنانى دهد

ازروى اشارت ضكويد مؤمئان دو كروهئد كروهى بدركاه شوئد جد واجتهاد نا بور

لى ( والذين جاهدا فيئا للهديئهم سبلنا  [ 6وكروصى انتدكه
]معاقاال
هدايت يايند ت
عنايت اذلىبرانشان كذركند وايشائرا نور معرفت دهد ] كاقالتعالى ( أفن شرح
الله صدره للاسلام فهو علىنورمنربه  8 6ألا » اعلموا هوه وحده ا8لعزيز 6ه |
الغالت القادر على كل شى” فبقدر على عقاب العصاة  89الغفار  64المالغ فالمغفرة ولذلك
لايعاجل بالعقوبة وسلب ما فىهذه الصنائع البديعة ثمانر|الرحمة وعمومالمنفعة  :وبالفارسية
الئل اب تنمتها .كمتقناءاز [:دمنان وبناجلؤد وقواع شرك ومعضيت از 'انشان ]> قال
الامام الغزالى رحمه الله الغفار هوالذى اظهر اميل وسترالقبح والذنوب مانلحقمبلائح

وزبعتنها فوالاآلخغرفةر»هوالستر
علتقجاو
الى سترها باسبال السترعللها فىالدنيا وا
 .واول ستره على عبده ان جعل مقا بدنه اتلستىتقبحها الاعين مستورة فباطنه مغطاة
بجمال ظاهيء فكم بين باطن العبد وظاهرء فىالنظافة والقذارة اولفقبح وامال فانظر
كااذى اظهزة روما الذى استء.وجتره التاق يان )ذلك امستقر الخوزاطر ا المدكومة (وإزاديه

القبيحة سرقليه حتىلايطلع احد على سر قلبه ولو اتكشف للخلق مامخطر بباله ففيجارى
وسواسه وماينطوى عليه ضميره من الفش والخيانة وسوء الظن بالناس لمقتوه بل سعوا

الك مغفرة ذنوبه
فىتلف روحه واهلاكه فانظركف ستر عنغيره اسراره وعوواارفلهث.
تنحق الافتضاح بها على ملا املنخلق وقد وعد ان يبدل من سيانهحسنات
سكا
ينى
ال
ليستر مقاب ذنوبه بثواب حسناته اذا مات عاللىايمان » وحظ العبد منهذا الاسم ياسنتر

الجرالثالك والعشسروق

حو  77هم

' تضبق صدور اهل الاهواء والبدع وقسوة قلوبهم وعمى اسرارهم وإصائرهم وغشاوة
ارواحهم باحجب اما و الا ره فيتيسيض وجوه اهل الحق واعطاء كتابهم بالعين

ونثقيل موازينهم وجوازهم على الصراط وستى ثورهم بين ايديهم واعانهم ودخول المنة
ودفعتهم فالدرجات وبتسويد وجوه اهل الباطل وايتاءكت.هم بالشمال ومنوراء ظهورهم

وتخقيف موازينهم وزلة اقدامهم عن الصراط ودخول النار ونزولهم افلدركات وبشوله

' ( ازالله لايهدى منهوكاذب كفار ي6شير اىتلهديد مينتعرض لغير مقامه ويدعى رتبة
'ليس بصادق فها فالله لابهديه قط الى مافبه سداده ورشده وعقويته انيحرمه تلك الرتية
التى تصدى لها بدعواه قبل نحققه بوجودها  :قال الحافظ
كزاتكعدةة كلهاو:اغتباعللاد  0جه خاديت دهد نش نكنى

خدا زانخرقه بزارستصدبار * كهصد بت ماندش دارستبى
ومن الله العصمة املندعوى قابللتحقق بحتيقة المال وهو المنع المتعال فل الرواد الله
ان ححَذ ولدا  5م زعم المشركون بان الله تغالى :امون ولدا ف لاصطنى  68لاد وَاحَمار

و مما لق  6اى هن جنس خلوقاته هو مايشاء » ونلمخص مسيم ولاعيسى ولاعزيرا

بذلك ولخلق جنسا اخر اعن واكرم ما خلق واتخذه ولدا لكنه لابشمله لامتناعه والممتتع ١
لانتعاق به القدرة والارادة واما اميه ادطفاء من شاء هن عباده و نش يبهم منه وقد فعل

ذلك بالملاتمكة وبعض الناس كاقال الله تعالى ( ايللصهطنى منالملائكة رسلا ومن الناس)
ولذا وضع الاصطفاء مكان الانخاذ  +وقال بعضهم مءناه لو اذ من خلقه ولدا لتمخذه

باختبارهم بل إصطنى من خلقه من يشاء * وقال الكاشنى [ هايىنه اخششار كردىازا نجه
فعزيند ءاجه “خواطدى اذ اغن"أشتنا واحسان آن وأكل  5ينون اندنةاز تقض كذ
بتالند اما مخاوق ممائل خالق يست وميان والد ومولود مجانست شرطاست بس اورا
فبحانه *#مصدر مسنبح اذا بعد اى ثثْرْه تعالى بالذات عن ذلك |
| فرزند لبود ] س
ظالانخاذ وجما نسبوا اليه من الاولاد والاولاء وعم التسبيح مقول على اللسدة العباد اى ظ

| اسبحه هلبحا لانهَا بهاوسبحوة تسبيحا حقيقا بثانه  9هو » مبتدأ خبره قولهه اهلله»6
المتصدف بالالوهية «ؤوالواحد :الذى لاثانى له والولد ثانى والده وجنسه وشبهه  +وبفى
حر ظ

العلوم واحد اى هموجود جل عن التركبب والممائلة ذانا وصفة فيلكاون لهواد لاله |
يمائل الوالد فىالذات والصفات ا8لقهار © الذى بقهاريته لابقبل الجنس وااشبه بنوعما |
ا*لوافرشاد قهار لكل الكائنات كيف يتصور ان محْذ من الاشياء الفانية مباوم مقامه

 ٠لوخلقالموات والارض» ومابينهما املنموجودات حالكونهاملتيسة «بالحق  6والصواب

مشتءلة عالىحمكم والمصال لا باطلا وعبثا  +قال البكاسشفاىف[ريد اممان وزمينرا براستى نه
| بباطل وبازى بلك درا فرينش هريك ازان صدهزار؟ ثارقدرت واطوار حكمت استلعميه
رتياد كار برصفحات آن دلائل مطالعه نمياند]
فرف
 .ناديده وران از روى اعتيار ارقام مع

|0

نوشته است براوراق أسمان وزمين * خطىكه فاعتيرا مانهويلاى الابصار

© الرجيه

دور
ماصفه
اى ر

دورة الزمس

مؤكد على غليفرظالمصدر ملاق له فالمعنى وكانوا اذاسئلوا من ظ

خلقالسموات والارض /الواالله فاذاقيللهم لتمعبدونالاضتام قلوا اما تعبدهم ليقربونا |

الىالله(:وفى ميرالكاعق ) درخواست كنندابمشافاعت .ايشان بممزلت ينابم  .+واذكر| - :
وكةانلمنتئن» املعنلماءالاقدمين |
الشييخ :عبدالوهابالشعرانى أناضل واضلعاصنام انقما
فانهم نزهوا الله عن كل شى” وامروا بذلك «امنهم فاما رأوا انبعض عامهم بصارلتعطيل |
وضعواأ لهم لاصنام وكسوهاالدساج والحلى وال+واهم و عظموها بالسدود وغئاة ليتدكرتوا ا

مقااالح
لذى غاب عن عقولهم وغاب عن اولثك العلماء ان ذلك لاوز الا بأذنهنلله ١

تعالى هلان الله 6ه ا خير للمودول ف بحكمينهم 6الىبميتنخذينبالكسر غايلرلصين
وبين خصمانم الخلصين للدين وقد حذف ادلالةالحال عليه فهمفاهم قبه#تلفون  6منالدبن
| الذىاختالفوا فيه بالتوحيد والاشراك وادعى كل فريق حة محاكاله وحكمه تعالى فىذلك

ادخالالموحدينالنة والمششركين النار فالضمير للفربين 9ان8الله لامهدى 6ه لانوفق الى
اىاللحذقى هوطريق الن<اةمن المكروه والفوز بالمطلوب #من هوكاذب كفاري ١
الاهتد آء ال

اى راسخ افلكذب مبالغ فىالكفر كا يعرب عنه قراءةكذاب وكذوب فنهما فاقدان
لابصيرة عير قابلين للاهتداء لتغبير هما الفطرة اصلية بالتمرن فىالضلالة و العادى فىالنىقال |
فىالوسيط هذا فيمن سيق عليه ااقضاء نحرمان الهداية فلا متدى الىالصدق والاعان |

التة ق(الال+افظ )
تان يدهد سنك سيه لعل كر

|
ه باطينت اصلى حه كند كاز اؤتاد

ْ

وكذم قولهم فىلعض اوليائهم سناتالله و رلده و قولهم انالا لهةشفع لهم و شرم
ا

الىالله وكفرهم عبادتهم تلك الاواياء وكفرامم التعمة سبئان المق ,اقيق اولفتاؤويلات
انالانسان بول على «عرفة صائعه و صالعالعالم و مقتضى طبعه عبادة صائيه |0
النجمية
|

والتقرب اله .ن خ .وصضة فطرةالله التى فطر الناس علها و لكن لاعبرة بالمعرفةالفطرية
والعبادة الطبيعية لانها مشوبة بالشركة لغيرالله ولانها تصدر منشناطالنفس و اتباع هواها |
وابما تعتبرالمعرفة الصادرة ءنالتو حيد الخالص ومن اماراتما قبول دعوةالاسياء والايمان
وا اتزل عليهم هل الك وتخالفة الهوى والعبادة عاللىوشفقسرق لاعلىوفقالطبع
مهم ع
له عليهم و نافلةقد اسكن الننىصبى |للهعليه وس مهااوعثلهافانهكان |
اتلرض
بلاىداءما اف
وااللتقلرهبا
منطبع|ولس |لسجودلل وهما امبسالود علىخلاف طيعهانى وا ستكبروكان من الكافرمنإعداركان |

منالملائكة المقربين وكذلك حال الفلاسفة لمانبتابع الاساءهنهمويدعىمعرفهاللهوبرب
الىله بانواعالعلوم واصناف الطاعات والعبادات بالطبع لابالشرع ومتابعةالهوى لابامالمولى
عحلملناه هباءمنثورا فالومكل مدع ١
فيكؤن حاصل :امه ماقال تعالى وقدمنا الى ماعملوا كمن

بدعى حقيقةماءندهمن لدين والمذهبعلىاختلاف طبقاتممفاللهتعالى حكمبم افلىدنياء الاخرة
آلسحاع صدور ااهللى رناولاسلام وبكتانةالايمان فىقلومم :تأسٍدهم |
اما افلدىنيا فببحاقا
اورواحهم وسطل الباطل
لله
هجا
جحللىاصفلات
رقاعرنهم و
سدا
ااه
بروحمنهوكشف شو

2

الحزءالثالك والعشرون

7

هه

كدابى” درجانا بسلطات مفروش ٠كمى زساية ابن در بقاتاب رود
بوالايهبدانيدكه يهللهكهاى من حقه وواجبانه ا8ل9دينالخالض يه منالشرك اى 

الاهوالذى بحب أن مخص باخلاص الطاعة له يعنى أسزواوار انستكه طاعت او خالص ٠
باشد لتفرده نصفا تالالوهية واطلاعه على الوب والاسرار و خلوص لعمتّه عن استحرار -ا

النفع و فىالكوائى آلا ,لله؛لدبنالخالص منالهوى والشك والششرك فيتقرب بهاله رحمة
لا ان له حاجة االخىلاص عبادته وفىالتأويلات التحمية الدين الخالص  0جاتهلله
وما للعد 3ه نصس والخلص من خلصهالله .من حيس الوجود مخوده لاجهده وعنالمسن ١
الدنا خالص الاسلام لان غبره املناديان ليس مخالص  مانلشرك فليس بدين اللها لذى ١

اعمس به فالله تعالى لاش لالادين الاسلام وعن ابى هريرة رضىالله عنه قال قلتيارولالله |
الىاتصدق بالشى” واالضشعنى' اريد به وحدالته نوناءالئاس فقال عليهالسلام والذى نفس
مد بده للااشلله شأشورك فيه ثم تلا رسولالله صلىالله عليه وم ألا لنهالدين! لالص
)و|قال علها لسلام قال الله سرعحا نهمن عمللى عملا اش ك فه مجى عبرى فهوه لكهله وانا

 9منه و انا اعنىالاغنياء اعلنشسرك وقالعلهالسلاملا شل ليله عملا فيهمقدار ذررةيمانء

زمرو اى بسر جشم اجرت هدار ٠ جو (رخانة زيد باثى بكار
شرا اللهتغالى /عبادت,يا كنت ..ى' نفاق وا:طاعات خالصه رن زرياب:و كوه اخلاص كهبابتددر
ْحدق دل ياد يادر درياى  29واز :١نجاستكه حذيقه كويد رضوىالله عنه ازان مهتر

كائنات عليهاللام سد اجاخلاس عدت كقت| دجتل اسك اخلاص نيت

ككفت از.اولبعززةر عر ببينعكة اخلاص بساح ,كنت شت مرج استرارى ..استودغته قلب
ظحيدت من عياض
من ا

كفت كو عست كدار خزدنة اجغيا8خويش برون أوردم ودرسو

يدإى دل دودتان ويس و ديعت نهادم ابن.اخلاص شحة دوسى است وار بندى
ْ ناس حبت بوشيد و خلعت نفك فإفكيد ركان
ٌ01

كك دوسق

كفى ازميان

وريضة أن ماز رووزه است و
حق تعالى برآزوهاى بكرانده دريك دل جمع نشود ف
ق حق نان بزودونر! نستكد هر مكيوى طفعيت واد 5فريضة دل دوس

از دوست بتوايد بر ديده نمى ٠ ولو بيدالحبيب سقيت سما

لكان السم هن يده يطيب ٠ زهرىكه بيادنو خورم نوش ابد

دنوانه ترايند و باهوش ابد ٠ ازدلكه توسوخى ثرا شك ركند
خغر

ص

سر 63

كه ترق سو فخر ك 1ب والذين » عبارة عنالمشر ذبن َواخذوا 6هيعنى
عدوا

عه ن

كالملاركو

دوه

عاسى

© ماد

و

صر و

ا م

متحارز بن الله و عناديه

سا 2م لممخاصوالعادةلله

لعالى

او لياء4ه اربايا اونانا

بل شانوها

لعنادة عيره فال

كوم قائلين بآ مانسدم )اغالا كنا لله منالاشياء يفال لايقربونا الىاللزلئى/ 4
|
لمم ممح لصم مسي

جم

ب

ا

لي

ف

( اىشريبا )

0

م5ه
مه91
5
[للايذان اموق ان قوابك 1والتكتاءه
كان

سورة الزص
احكامه ونفاذ اواصيه ونواهه ْ

| هن غير مدافع ولاممانع وباناء جميع ماقيه على اساس الحكم الداهرة * وقال الكاشنى(العزز)

[خداوند غالب در تقدير رظي دانا  0تدير] * وفى فتحال حرام.لنعزيز فىقدره |

اكدم ف ابداعه#9اناانزلناليكالتكتاب باحق:66شروع اوقا اذل الله ماقي
علنة“آئز بئان شأن المتزل وكونه مذ اللهافلا 3راي كات فىموضع الاضمار
| لتعظيمه ويد اعلسااء

بشتأنه ٠ والباء أما متعلقة بالاتزال ائ سيب الحق واساته واظهاره ١

اللو نادووط حرطل امزروال امعحة اا اذى سلكرنن سوال ذه اناك |
اساكياطظ اماقاناك انكر +تدياجكلى اشوا ك
القان ادو الكوين ف “مويك |
العمل حما © وافلىتأويلات"النجشة اى :املناق توزبلاطق نل اللو لول

بفزىهان القرآن كلهوضع خاطبالله التىعليهالسلام بقوله ١ انا انزلنا اليك ) ففيهتكليف
 .١واذا خاطبه شوله ا١تزلنا عليك ) ففنه مخفيفالتارى الى.مافىاول السورة اللك فكلفه

فلمآآية بقوله إوماانت علهم بوكيل) اى
| الاخلاص ف العبودية والىمافى آخرها عليك ا
اله الدين يه ١
| لست يمسئول عنهم فخفف عنه ذلك فداعيد الله64حمالخكولنكضهق
الاخلاص ان مضل العند بأنته وعمله الىخالته لامعل ذلك لغرض من الاغساض امىحضًا

| له الطاعة منشوائب التمرك والرياء فان الدين الطاعة م افلىخلالين وغيره * قال فىعسائس
| +الثثان' حاَعيئة“غلنة السلام بياشتنده> تنعت أن لابرئ نفشه فعودنته ولا الَكَوْن واهله
ولا تحاوز حعدنالعبودية فىمشاهدة الربوسية فاذا سقط عن العبد حظوظه مانلعرش الى
دكية
وسل
بلك م
عس
لفقد
ازى
ال

الخالصة

كا ساشنةنتك حالص حدر عاطل از عن

* قال بعضالكبار العبادة الخالصة معائقة الامى علىغاية الخضوع  .وتكون بالنفس فاخلاصها
فها التناعد عن الانتقاص  .و بالقلب فاخلاصه فنا العمى عن رؤية الاشخاص  .وبالروح
ناق ءن طلب الاختصاص واهل هاذلهعبادة موجود فىكل عضر لماقال
لصهتفب
اخلا
فا
شق
اال
)*ق
لهك
ااعت
عليه السلام ( لابزالالله يغرس هذا الدين غرسا يستغملهم وط

[مخاطت خشارتننث وَمَيَاد انكاستكة مأموزئد باافكد؛طاعتخووَرَا شرك وزياتال
سازند ] * وفى كد

الاسرار [ فرموده رسول خدا عليه السلام بابن خطاب جنان ادي

تدا
ااعم
الرف ككلبلجييللاه واكفت اوي

ا

تاكنوان»قلك اما اوغد! ناا كفت .خداويذًا

بندكى خواهم وملكى نخواهم ملك ثمرسااياست وبندك مادامس أكرملك اختيادكم
ا 3لامروإتترناك اماد
وافنتكتخار منبملك باشديكن
بملاك مانم ا
ى مادا به ج جب فخر يست
مرن)
يافخ
مينملك بتاوشد اكزخفات (اناسيد ولدادم ول
فخرما مخالقست ناس اكةابرهاكاسن يقك! حزالو يالكنياو فخ ركم بغيراو تكرسته باشم

وفرمان ف١اعبدالله مخلصا  6بكذاشته باثم وبكذاشته فرمان نيست وبغيراو تكرستن شرط
| يست لاجرم بغيراو فخر يست ]قال الحافظ

الجزء الثااث والمشرون

><

>

ا

العم انتقول لما لاتعل الله اعمفانه تعالى قال لنسه عليه السلام ( وماانا منالتكلفين ) وفى

:عنى
الحديث م(نافتى بغيرعلم لعنته ملائكة السموات والارض )  8ان هو 6#اى ماهو ي
[بت ا.يكنه مأنوردم ازخدا ]يعنى القران والرسالة ا8لاذكر  6#اى عمظنةالله
ن

تعالى وايضا شرف وذ حكر باق  5للعالمين 64الثقلين كافةهق ولتعلمن  6ايهاالمثمركون
صدق
لاق
اال
ونه
ف نبأء  4اى ماانبأالقرآن بهمنالوعد والوعبد وغيرهما اوسحة خبرهوا

بفعدحين  6بعدالموت اوبومالقسامة حينلاينفع العلموفيهتهديد * قالفىالمفردات المين

وقت باوغ الثشى“ وحصوله وهو مهم المعنى و.تخصص بالمضاف اليه نوحلوا(تحينمناص)

(تعناهم المحين) وللسنة نحو( تؤنى اكلها كلحين)
ومنقالحين عالوىجه للاجل نحو وم

ان المطلق حول( هل أانىلعالىنسان حين مالندهر )
م6
زسون
وو(لحيلننم
وللساعة نح

( ولتعلمنٌ نيأهبِعَذخين)افائما فسزذلك مسب ماواجدء .وقد,علق به:انتهى.» ,قال اسن

ابن ادم عندالموت يأتيك الخبراليقين فينبنىللمؤهن اينكون بحمث لوكشف الغطاء ماازداد
شنا ومنكلام سيدنا علىرضىاللهعنهلوكشف الغطاء ماازددت شنا
بايد
حال وخلد و جحم دالسمم » بيقين انجناتكه ب

كراب از ميانه بركيرند » أن فين ذرهٌ ليفزايد
[ىائن كاللهست دارؤننا سرائ حابشت ؤاحوال اخَزتعزًا شق كته 'اشتازخصر
ونشر وثواب وعقاب ولعم وجحم وغيران يس اكر حاب بردارند ناآن ملهرا مشاهده
كم يك ذره دو شين من زيادت نشود كهعم البقين منامصوز جو عين اليقين منست

درفردا ] واخبر القران ان الكفاز بِؤْمُْون بعدالموت بالقرآن وبا اخبر بهولكن لاشّل
سمث»ل ابوالقامم الحكم فقيل له العاصىيتوب منعصيانه كاامفر يرجع نمالكفر
وائه
| اع
الىالامان فقال بل عاص سوب منعصائه لنالكافر فىحال كفره اجنى والعاصى فحىال

0
ؤ

مط
عصيانه عارف يربه والكافر اذا اسل شغد رلاؤخة«الاداننا نوراه النغافات و
| اذائاب ينتقل مدنرجة المعارف الى درجة الاحباء فلاءد هن التوبة والتوجه الىالل تعالى
قبل الموت حتى يزول التهديد والوعيد ويظهر الوعد والتأيرد ويحصل الانبساط فىجيع

ونصب الفيض فاىلخلاهى والباطن للطفه تعالى كورهه
المواطن ي
|كت سورة ص

بعون منهو بالمرْضاد ىال حادىالا خرة من سدة اننتى عشسرة ومائة والف

سس  --ح -

« تنزيل الكتاب * اىالقر ان وخدوصا منه هذهالورة الشريفة وهومتداً خبرهقوله
ف املنله العرربزالحكم 6ه لامنغيره اوللمشر كون ان ممدا تقول منتلقاء نف
وسهقب
+ل
معلشاء "ثبل الكتات قرا 6نداوا لتو اغتلو | لزه قوق ؟كتاب اعورزةنرك ن:ارنزقال |
| عزنز على عبد عزيز بلسان هلك عزيز فى شأن امة عزيزة والتعرض لوصف العزة ظ

جه >

5
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ؤوفل وم للتاسدا) ورات! حو اع دل وخطب] لله ولن 5 01231
تاك الام
فلذلك كؤزءانت اثارت الى كال رضاء عنهاوعن بعض الاشاخ انه قال الشيطان اشغد
| بكاء علىالمؤٌّون اذا مات لفماته اهفنتنايه اياه فىالدنيا وهال لما انظرالله اباسن واهيطه |
|

الوالارض اعطاه منشور الدمًا فاول نظرة هه وقعت علالجالفن شؤمه من ذلك الوقت

لاحتمل الماء اللامخار بل ترسلها الى اسفله ومن كان عدليىنه لاسق عالىلصراط مال ته |
الى اسفل السافلين فيا ساو منكان انسانا دخل النار معه هق قل  6ياعمد المشريكة

9يه  6اى على لقرءان الذى انبتكم به اوعلى سبليغ
مهالاسألكم  6مبخواهم ازثما عل
الوجى واداء الزسالة م©ناج_ ه «نمال دنيوى ولكن اعلمكم غير اجر وذلك لان
شهمنرّط' العنودية الخالصة ان لابراد عاللاحزاء ولاالشكور فن قطع ولع كاذ كدان ١
الريك اودو ] وباككضر ماحد رسو العلمكربلتمطؤا لمعا لا انفق يفعره لاحن" لاسامتعا م
وعلى هذه جميع مانتعلق به الاغراض الفاسدة
فرادا كه نشكاه حصقت

شود

ديد

.

شر مئده

 15مل

رمحاز 0

وماانامنالمتكلفين  #اى المتصنعين عا لبسوا مناهله على ماعسفم من حالى حى ١حل

النبوة اى ادعبها .لنفسى كاذبا واتقول القرءان من تاقاء نفسى وبالفارسية وهن نسم از
جاءيق كهستصام ازخود جيزى نلاهس كنند وير سازند كه ندارند ٠ وحاصله ماجتتكم |

باختيارى دون ان ارسلت المكم نش مقنال شيا منتلقاء نفسه فقد تكاف له والتكلف |
فىالاصل التعسف فطلب الثى* الذى لاشّتضيه الالعقل وفىناج المضادر .التكلئت رع ْ

وعو تشم خبدئة” عودن .كيان ساشن »وال تكلفت المتعر ضى لما لادعينه
حزئ إيكقيدن از
انتهىوفيالمفردات تكلف الثى ماشعله الانسان باظهار كلفة مع مشقة تناله تفعىاطيه |
فلتعاريت اسما اتمشقة والتكلت اسم لشماعل بمثقة ابوتصنع اتوشبع |
وصاورت :الكلفة ا
نير الفعل
ولذلك صار التكايهفضربين ممودا وهو ماحراه الانسان ليتودل .ه الى ايص

#ل كلش فى تكلشيي|
لط نوا اده سي نيتاام نينا لطي جي
العادات والثانى مايكون مذموما واياه عنى شَوله وما انا منالمتكلفين وصح فاىلحديث |

القن اعلتركلنتكهع كا قارلعيعليه السلاء انايررى مالنمتكلنت وصاطوا ام وحفدىيث اخر

رم ل

رص
ا سي

و ريده ف سوه لمح التوسورب

| السحع فىالدعاء لانه هن باب التكلف والتصنع ومن هذا قال اهل الْقائق لايعين لاصلاة

شيا منالقرءان بلَرأ اول مانشرع خاطره فىاول الركمة فانه المسلك الذى اختار الله
لام
انه
سيه
| تعالى له وع
لعل

ترت
ووكانا
نمكب
]ئة
 ١ك

للمتكلف ثلاث علامات ينازع منقوقه يطى_بك زاك نزاع |

اي |
وتعاطت عالاتتال سق دوع نك متجتوزاعد كدرقراكرد ح

ووك ييا يعر يعنى سوم انك كويد جيزى كه ندائد قال |
إفتن آن اجتدوساييات ع
| عبدالله بنمسعود رضىاللاعنه ياايمالناس هنعم ا فليقلومن +يعلمفليقلالله اعم فان من

الحوءالثالكوالعشرون

|ا

جه
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عليه ماإستحق 8#فبعزتك  #الباءللقسم اى فاقسم بعزيك اى شهرك بلخلنطاكا

وبالفارسية بغالبيتوقهر 6

ولاسنافيه قوله تعالىحكاية فيا اغْوسَتى لان اغواءاياءاثر

مو يار قدرنه وعزنه وحكم مناحكام قهره وساطته ولهذه الكتة الخفه ول

بالعزة مع األنصفات اللائقة الحافكثيروفىالتأويلات النجمية اثبمليس لهام شقاوت
قال فبعزيك اللولوعرفى عرنه لمااقسم لهاعلىمخالفته و لاعوينهم اجعين » لا انهم |
ا على الى وهو ضد لاد قلات ايرث سنا لغو اينهم اى ذرية ادم بتززيين المءاصى لهم

وادخال الشكوك والشهات فهم والاغواء بالفارسية كراه كرون ء ثمصدق خيث استثنى

فقال  8الاعبادك منهم الخلصين يه اىعبادكالخاصين مذنرية ادم وهم الذين اخلصهم الله
تعالى لطاعته

وعصمهم من الغواية وفقرى اكه

على صغة الفاعل اى الذن

اخلصوا

قلوهم واعمالم لله تعالى هن غير شاشة الرياء والفتىأويلاتالنجمية بم العحزر وعنة عبادالله

قال الاعبادك منهم المخلصون فىعدوديتك انتهى قال بعضهم العد الخلص هوالذى يكون

أن املنعباد عبادا اذا رأى الشيطان ار سلطة ولابتهم وعنة احوالهم .ذوب كايذوب
فاناء ولايبق له حيل ولايطق ان يمكر عم بل شى فرىؤيتهم جميع مكر يانه
الملح ال

ولايطيق ان يرى الهممناسهم وسوسته بملكره ميط بلهاباهل الحق وهكذا حال
ورئة الشيطان منالمتكربن المفسدين معاهلاللهتعالى لمم محفوظون عتما سوىالله تعالى
ا
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مطلقا ف قال» الل تهعالى ف2الحق  6بالرفع علىانه مبتدأ محذوف الحبراى فالمق قسمى
لالله
على ان الحق اما اسمه تعالى كافىقوله تعالىانالله هوالحق المين اونقيض اعلبظاطمه

تعالى باقسامه به ويحتملانيكون التقدير فالحق منىا قااللحقهنريك 8ق واالقحول 6
بالتصبعلى انه «فعوللا” قوله قدم علية للقصر الاىاقولالاالحق ف لأمالان جهنم منك)ه

اى مخننسك مالنشيطان وفتمن تبعك  #فىالغواية والضلال بسوء اختياره :#9مهم6
#معين  6تكأيد للكاف وما عطف عليه اىلاملا"نمهنالمتبوعين
اى ٠نذرية آدم اح
والاتباع احعين لاائرك احدا مهم وفىالتأويلاتالتحمية ولماكان تجاسره فىمخاطيته الحق
حبث اصر عاللىخلاف واقسم عليه اقبح واولى فىاستحقاق اللمئة اممنتناعه السحود

لاآدم قال فالحق الل انتهى فعلى العاقل ان بتأدبٍبا:لدااب الحسنة قولا وفعلا ولاماسر
صالىا
على الله تع

ولاإشع خطوات الث.طانحق لابرد ماعلهنار وعن ابى موس ىالاشعرى

قال اذا اصبح ابليسن بث جنوده فيقول هانضل ليا الديكة التاج قال فيقول له القائل

ارل شلان حتى طلق امرأته قال بوشك أن يزوج وقول الاخر لمازل بغلان حتىعق

اى عصى والديه اوأحدها قال بوشك ان يبر قال فيقول القائل لامزل بفلان حتى شرب
قال انت اى انت فعلت شيا عظها ارضىعنه قال وقول الآخر لمازل بفلان حتى زنى
ل
وتل
قتىق
فان ح
لامخارزل غل
فقول انت قال وشول ال

شيااعظم وحصلت

غاية امنى وكال رضاى

وذلك

انتانت اى انت صنعت '

1

لان وعد القتل اشكذ واعظم  3قال ا

ت(عالى )2

>6
اخيونديرا خرجكن اندرخدا * اماق همحوان ابليس جدا
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كن حذر ازسطوت قهارش » رويبسوى حضرت غفاريش
عبرت بسشينيان كير اى خلف » نخالاصى يابى از قهر وتلف

ومن اللهالعصمة والتوفق © قال:6ابليس  8رب  *6ب
[اروىردكارمن ] ف#ا8نظرتى 6ه
الانظار الامهال والتأخير والفاء فصيحة اى اذا جعلتى رجيما فامهلنى ولامتى #ال8ى يوم

يبعثون  4مقبنورعم للجزاء وهوبوم القيامة والمرادادم وذريته [والبعث :صرده رازنده

كردن ] واراد بدعاته ان جد فسحة لاغوائهم ويأخذ مثنهامره ورنجو من الموت بالكلية
اذلاموت بعد بلوبمعث 2بيجبول بوصل الىم اده هلقال ا#ل6له تعالى هفانكمنالمنظرين

احىمملنة الذين اخرت آجالهم ازلا بحسب الحكمة كلملائكة وتحوهم #ا8لى باولموقت |
المعلوم 6هالذين قدروالله وعنه لفناء الخلائق وهو وقت النفخة الاولى لا الى وةت البعث

الذى هوالمئول * قال فىاكامالمرجان ظاهر القرآن يدل على ان ابليس غخيرصوص
بالانظار واما ولده وقبيلهفيقميعمدليل علىانهم منظرون معه و*قال بعضهم الشياطين يتوالدون

ولايموتون الى وقت النفخة الاولى يخلاف المن فالهم يتوالدون ويموتون وبحتمل ان

باعضن ايضًا منظرون م ان بكعضااللاخنضسرعليه السلام كذلك  +وفه ان الظاهر
ان“موات الخضر وامثاله حين يموت المؤمئون ولاق منهم احد وذلك قبل الساعة بكثير

من الزمان ثمان قوله تعالى (إفانك 6ال اخبار مالنله تعالى بالانظارالمقدر ازلا لاانشاء لانظار

خاصبهقدوقع اجابة لدعانه وكان استنظاره طليا لتأخير الموت لا لتأخيرالعقوبة هكذا
افلارشاد * شول الفقير لاشك اناللهتعالىاستتحاب دعاءابلس لكون طول ماه فىالدنيا
اجرا له فى مقابلة طول عيادنه قبل لعنه ودعاء الكافر مستحاب ف مواد الدنيا قلامانع ان

يكون انظاده بطريق الانشاء يدل عليه ترتبيه علىدعاءه الحادث وذلك لايمنعكونه من المنظرين
ازلا لانكل امى حادث فى جانبٍ الابد فهومنىعلى امس قديمفىالازلألاترىان كفره
ره الازلى فعااللتهعالى لثاممائع انيكون الاستنظاز
فلى
بانشاء استقباحاتععالالهلى مكنىع

لطلن"تأخين الموت وتتأخيرالعقوبة جمعالان اللعن من موجبات العقوؤية فطلبالانظار خوفا أ
نعذاب المعجل ولما حصل مراده صرح بالاغواء لاجل الانتقام لان آدم هوالذى كان
ال
م

الق]! وطزذه قلكعليه:احو الهحتبيجن:اتلفىسنه
سلت نمه  #وافى الاآية :اشازة !إلى ان مابنعدء ا
اسباب الشقاوة كادعا ابليس ربه وسأله الانظار منكال شقاوته ليزداد الى يوم القيامة اثمه
الذى هو سيب عقويته واغتر بالمدة الطويلة وم يعمان ماهو'ات قريب [عمر ا كرحه دراز ١

بود جون مرك روكود ازان درازى جه سود نوح عايه السلام هزار سال درجهان

بوبنا ملع امنوآذام.نتوا الطقاارراكلينك )لك ايت
دريغا كه 5

عن

ت ايندم حندنيز
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فانظرهالل تهعالى واجابه اذسألهبربوبيتهيعمان كلمن سألهباسمالرب فانه بمح
وكا اجابآدمعليه السلام اذ قال إرينا ظلمنا انفسنا) فاجاه (وتابٍعليه وهدى) 99ذال 6
زردوج البيان  -ه  ثامن ©

 4م

الجزءالنالث والمشسرون
ا

لتعدت

يه 5

ا

7

در خزن كذ تكنز هركنجكه بودى * تسلم توكرداندك داول:ذل دارى

 2*#فىالاابة اشارة الى ان اهل الدعوى والانكار لايدركون ؤفضائل الاساء والاولءاء الى |

ابدالاًبإد ولابرون انوار امال والجلال عليهم فلايذوقون حلاوة بارلدوصال بيلخاطبون |
من حاف رب العزة بالطرد والابعاد الل بوم المعاد

مدعى وام تك اين بعاشا كه زان »“":دسث عدا إملن وبرسنة ناحرم زد

.6لترتيب المامخساعالىفته وتعليلها |
فزتاهخفرج مانلهفااء
ف قال 5الله تعالى بشهره وع

بالناطل اى فاخرج ياابليسمالنلنة اومن ازلعملائكة وهو المراد بالامس بالهبوط لاالهبوط
من السماء ماقال الرضاوى فان وسوسته لآدم كانت بعد هاذلاطرد » مول الفقير عظم
جناية ابليس قتضى هبوطه مالنسماء الى الارض لاالتوتف فيها ازلمىان الوسوسة اوما
امس الوسوسة فحوز اينكون بطريق الصعود الى السماء ابتلاء املنله تعالى ودخوله المنة
وهو فىالماء دس

باهون من دخوله وهو فى الارض اذ هو تمنو ع هن الدخول مطلقا سوا

كانافلىارض اوافلىسماء ابلطاريق الامتحان* ثم ان الحكمة الالهية اقتضت ان يخررج
ابلسن انلخلقة التىعلكاينها
 0يض

ويتسلخ منها ل

شتخر خلتته ذغيرالله م

وقح بعدما كان حسنا واطظم وعدما كان نورانما وكذا ال المدام ما

فكاانتهتغير بواطتهم بيب العصيان تتغير ظواهرهم أنضنا تعد مه فا ازريت احدا منهم

بنظر الفراسة والحة.ةة وجدت عليه اثر الاسوداد وذلك اانلمعصية ظلمة وصاحبها ظلمان
كاله هق فالك دجم  6تعليلللامس
2ول فمككنم ٠
والطاعة ون اواغلنا ر

بالخروج اى مطرود عن كل خير و كرامة فان مبطنرد يرحم بالحجازة اهانه له اوشيطان

يحم بالشهب السماوية اوالاثيرية والىالثاى ذهب باعضهل المْقائق « وان عليك اعنتى »
اى ابعادى عن الرحمة فان اللعن طرد أوابعاد على سدلل الشعخط

وذلاك دن اللها لاف الا عر ا

عقوبة وافلىدنا انقطاع عن قبول فيضه وتوفيقه ومن الانسان دعاء على غيره وتقبيدها
لنلعلعمكنة) لما ان لعنةاللاعنين مالنملائكة والثقلين
اوا
ْ بالاضافة مء اطلاقها فىقوله تعاللى ا
كا  17 3تعالى وانهم يدعون عله بلعئة اللهوابعاده مالنرحمة * شول الفقير الاعنة

المعللقة اح للنة “أسة ندال "ل" أتلان« اعد يؤعوز آن ككوانة الى وا ايك سق
 ١على ألسئة عبادى بلعنونك هه الى يوم الدين  #4اى يوم الحزاء والعقوبة يعنىان عليك
الاة فىالدنيا ولايازم من هذا التوقيت انقطاع اللعنة عنه فىالا خرة اذ مكنان ملءونا
الدع الناننا “از يشمرائحة الرح+ة فوىقتها كان ملعونا ابديا فىالا خرةولمبجد اثرالرحمة فا
أكونها لدت وقتالر<ة للكافر وقد علخاودهفىالناربالنصوكذا لمنهكاقالإفاذن مؤذن
يهم ان

عدا اخ لتق عنده اللعئة والعاذ باللهتعالى
يه
لءئةالله عرلىالظالمين) مع مابششمال 5

أخالل بعضهم اماظرد ابايس فلعجنه ونظره الى نفسه لعتبر كل لوق بعده قال اناخير مله

روا مالايرضىاللهعنه واحص
للعلبهمرة
ذمك
حاد
بنى
| » وبال طرده وخذله ترهما للملائكة ول
ماءث)

>هم
مج ي

واد 2-5

5

ادوم

سورة

الآخر»والتاسع نامك
خيره ويركته وكرته فاجعاحدها من

ص

ا

]كانه واخبر عن مناقعها وانه جعلها مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكقانا ١

للاحماء والاموات ودعاعبادهالىالتفكرفبهاوالنظر فىاياتهاوتجائيها ومااودع فبهاولحينكن

ظ .الا فى معرض العقوبة والتخويف والعذابٍ الاموضعا اوموضمين ذكرها فيه بانها |
الثاد
تذكرة ومتاعللمقوين تذكرة ينارالآ خْرَة!ومتاعلخن اقزاد النانئوم ,اللقوون الناذلون |
انوصاف الارض |
 0بالقواء وهى الارض الخالية اذائزلها المسافر عتع بالنار فى منزلهفاينهذا م

 .فىالقران* والعاشر انالله تعالى وصف الارض بالبركة فى غير موضع نمكتابه وذلك عموما |

كافىقوله تعالى (وبارك فبا 4وخصوصا م ففقوله (إونجناه ولوطا الى الارض التى باركنا |

فايلاآ)ية وتحوها واماثثاريفخمي الهجملفيها بركة بل المشهور انهماذهبة لابركاتفاين |
ا+دى
حها
لل
ازيل
ْ الماك فى#نقشه مووالم

»حمر ان الله 'تقالى :مل “الارض محل سوه الى |

نذكر قبا اشمه ويسبح لهقبباالغدو والآصال عموما ونه الحرام الذى جعله قناما لناس |

| مباركا وعد لادالين خصوصا فلوم يكن افلارض الابيته المرام لكفاهاذلك شرفا وفخرا |
عاللىنار » والثابى عشير انالله تعالى اودعفىالارض من المعادن والانهار والعون والثمرات |

والسوب والاقوات واصناف المموانات وامتعدّها والجال والرياض والمرا كبالبهنة والدور |

فلنار اوجنة اومعدن اوصورة اوعين |
| الهيجةمالم بودع افلىنارث أمنذلك فأى روضة وجدت ا

وول

ازعر ":لديا اك لكا عك اماه االتإرانها ولضلنت سائة اافلارمن فالار !م

انما محلها محل الخادم اهذه الاشياء فهى تابعة لها خادمة فقط اذا استغنت عنها طردتها |
استدماء الخدوم لخادمه  +والرايع كران |
| وابعدتهأ قعرنيها واذا احتاجت الها استدعتها
| الاعين لقصور نظره وضعف بصره راى صورة الطين رابا مممزحا يماءفاحتقره ويم انه أ

| مركب من اصلين الماء الذى جعل اللهمنهكلشى”'حى والتراب الذى جعله خزانة المنافم

ملنطين الى المافع وانواع الامتعة فجلاووز نظره صورةالطين |
والنم هذا ولميتجاوز ا
الى:مادته :وتهايته لرأى انه خايلرنمانر.:وافضل م لوس تطرادق ,ترصن لباطل :إالنبار ظ
| خين منالطين ل+يازم من ذلك انيكون الخلوق منها خيرا املنخلوق مانلطين ذانالقادرعلى |
كل شى” مخلق هالنمادة المفنذولة من هوخير منالمادة الفاضلة فان الاعتمار بكمال النهاية
لاسنقصان المادةفاللعين لستحاوز نظره محل المادة وليعير متها الى اكلاصلورة وتهاية الخلقة |
[ ود دكنيف الادبرإ قروودهكف لعن للك فرقتست وخاك وسسله وصلت قاذ اكش إسسين

ايد واز خاك بيسن ادمكه از خاك بود سوست تاخلقة (.اثجمتباه ربه  6يافت ابليسكه |
اذ اكثن :نوهبكست تافزمان إفاصط منها) .عير دود كشت ووز شوديدةٌ بإسلطان العارفين |
ابويزيد كفت جبهودى أكر اين خاك ىناك نيودى ابو يزيد باك بروزدكها كراخيناك
ردي [تشى عشق افروخته نشدى 0

سينها واب ديدها ظاهر تكشىككه 0

ىشتاى تقربك ل+يزلكه بودى ]
انذكه شودق ا
سوبي درى هي

اله 1

الجزءالثالك والعشرون

د 71م

هو الفلك وك خَلفة الشمس :والقمر فالاضاءة واكرازة ون الطفت من الارض ون
مشرقة وهى شببه الروح واشرف الاعضاء القلب والروح وها على طبيعة الثار وكل جسم
اشبه النار كالذهب والياقوت فهو اشرف والشمساشرف الاجسام وهىتشبهالنار فىالطبع
| والصورة وايضا ليتمم المزاج ابلاالحرارة ومال كل هذه الىان اصله خير فه
ووهخيذرا

ممنوع ولذا قال من قال
أتفخر باتصالك معنلى" »* واصل البولة الماء القراع
ولس بناقم نسب زكى * تدئسه صتائعك القباح
ف»يجوز اينكون اصل احدالشيئين افضل وينضم البه مابقتضى مسجوحته كافىابلس
| فانه قد انضم الى اصله عوارض رديئة كالكبر والحسد والعجب والعصسان فاقاضت اللعنة
' عليه .وامس [دم عليهالسلام بالعكس * وقالفىكامالمرجان اعليان هذه الشبهة التىذكرها

ابلس انما كذرها علىسبيل التعنت والا فامتناعه نعالسجود لآدم انكماان ع
ونككيرفر ١
ورد 'اباء وحسد ومع ذلك فنا ابداه املنشدبهة فهو داحض اى باطل لانه رتب على
ذلك انه خير من دم لكونه خلق مننار وادم خلق منطين ورتب عهبذ
ىا الناهيحسن
 2الخضوع لمن هو دوه وهذا باطل من وج
اوه
لا+ول اانلنار طبعها الفساد وائلاف
ماتعلقت به خلاف التراب فانه اذا وضع القوت قبه اخزجه اضعاف

ماوضع فه خلاف

المار فانها  كلة لاتيتى ولاتذر  +والثانى ان الثار طبعها الخفة والطيش واطيدة والتراب |
طبعه الرزانة والسكونوالشات * والثالث انالتزاب يتكونفيه ومنه ارزاق الحيوانات واقواتهم
واباس العباد وزيئهم وآالات معانتهم سينا الوح #السسار لانسكون! فه] لتق مق ذلك |
» والرابع ان التران ضرورى

للحيو ان د

قه ومله فالناد

عنه اله ولا 0

لساغنى عنها الحيوان مطلقا وقد استغنى ها "لكا اانا وشهورا فلاتدعوه الما ضرورة
» والحامس ان النار لاشوم نفسها

لاشتقر إلى حاه ل فالتراب امل

بل ص

مخحقر  5للخل

تقوم بهيكون حاملأ لها والتراب

مها لغناه وافتقارها  +والسادس ان النار مفتقرة الى التراب

وليس بالتراب فقر اليها فان الحل الذى تقوم به النار لايكون الا متكونا من التراب اوفبه
فهىالمفتقرة الىالئكراب وهوالغنى عنها  +والسابع أن اطادة الالسية

المارج منالار وهو

ضعيف تتلاءب بهالاهوية فنميل معها كفما مالت ولهذا غلب الهوى على الحاوق منه |
/

فاسسره وقهره

ولا كانت المادة الآدمة ص

التران وهو

كوى لايذهب

ع

الهواء اعا ذهب

ْ

فهو قهر هواه واسره ورجع الى ريه فاجتباء فكان الهواء الذى مع المادة ادلمآية
عارضا يسدردع الزوال فزال فكان الات والرزانة ادلا له فعاد اليه وكان ابلس بالعكس

قن ذلك “قساد_ قي عنهما لل امتك واللمو ا؟

لل ماين لبطلا الشرناك

واللعين الى ادله الردبى” الخنيث * واثامن ان الثار وان حصل بها بعض المفعة

اش هياالالفاع عند لاف )يدها
رلف
“من لطم والتستين والامغتائة ه6 13ا

 .ولولا القاسر والمابس لها لافسدت الحرث والتسل واماالتراب فالخير والبركةكامن فيه |
سلما

سورة ص

م
ه"5١
<<

مان الثهر والثله اود ] اعلدر رهد تالاتن ك5ن 52020واليئية من 025
جليلا وهكذا جمبع ماينسب اليه تعالى ويسمى به من الاسماء المتقابلةكالهداية والاضلال

هاا
رنا
اف
ثظهر
والاعناز والاذلال وغيرها فانه سحانه اوجدنا محثنتصف بها ثارة وي
ثارة فعبر عن هذبن النوععن المقابلين مانلصفات باللدين تقابلهما وتصرف الْق يما |
فىالاشاء وهاتان اليدان هما الاتان 0

من .الوا رسبحانة غ 1حلي الاننتان الكامل

لكونه الجامع للقائق العالم ومفرداته التى هى مظاهر جميع الاسماء فلهذا السبر أن الله
انم.ا المع فىقوله (اممياد.ليتنا» فوارد عطلرىيقالتعظم 5اهوعادة الملوك وايضا
الويدي
ان العرب نسمىالاثنين حمعا  6فىقوله تعالى إفقدصغت قاوبك  1واما الواحد فىقولهتعالى
عر
إيداله) فاعتبار الومايدلأمال والله الممكالمتعال «وأستك .تيه بقطعالالف
ادخلت همزة الاستفهام .للتوسوياخلاتكار علىهمزة الوصل 0
عنها لهءزة

الاستفهام

وشت

مزه

الاستفهام

مفتوحه

.٠ والمعنى 69

هفكل سناد |
ا
هن غير استحقاق

ف اكمنت من العالين  6التجتا للفرى والثلى ومحمل أن دون اراد المتالن

الملائكة المهيمين الذين مااموا بالود لادم لاستغراقهم فشىهود الحق وهم الارواح
المجردة ”ماسيق

 0قال  31اباس ابداء للمائع 0

الهم 0

قال الكاشى [اطرس

|

1حو لان الختار ارد كفت و آنا بخير منه  6#اى افضل ماندم :يو فالمتوى
كمال

 +ست اندر حجان بو اى ذو دلال

علت ابلس انا خيرى بدست

* ون مض در فس هر لوق هست

علتى

بدئر

زيندار

اكرحة <ودرا ,دشركسسه ند اؤ»:ه اب صاق دان وسر كن ير جو
حون

وراد

ترا در امتحان * 0 3

ك 5در زمان

ثمبينوجه الخيرية بقوله ف خلقتىهن نادمه [سافريدىمس! اازتش واورا لطافت وتورانيت
نتس]ب <لمقه الىالنار باعتبارال+زء الغالب اذ الشيطان مخلوق مننار وهواء معاناشول
اس
عتناصر ولا
انلنا
عزمعها م
ترلاط ر
قه فمقننقاطر.من اخغي
اناجا تال قادر عخللأن

يستحبله الافلس اومتفل.ف وخإلوقتهمن طين[64وسافريدى ازكالكه دركثافت وظلمانيت
است] نسب خلقه اللىطين باعتبار الزء الغالب ايضا ااذدم مخلوق منالعناصر الاربعة  .والمعنى

| لوكان ]دم مخلوقا نمانر لما سجدت له لانه مثلى فكدف استجد .لمن هو دونى لانه من
طين والثار تغلب الطين وتأكلهفلا بحسن ان جد

الفاضل للءفضول فكيف مسن

عيت كناش بعلاعة"معنا لم والقد احلا '
قاضا ط نن ان ذلك شرف له وم يعم إن اال
انن ك

هنة
جم
الاعين حىمث خص الفضل با

ا واالنصدى وول  20ااملنجية الشاعل

نت
فندفم
ااووممرنخراسهر
هت
كاي
رم«آوبفكره
1يابآكد
6م لفقا

عنه قولهتعالى إلا خلقت سدى) ومامن جهةالصورة م ليه عليه قوله تعالى لإونف<ت فيه

منروحى) واما من جهة الغاية وهو ملاك الامس كاقال تعاللى (وعلي!دمالاسماء» ولذلك
امس الملائكة بسجوده حين ظهر لهم انه اعم منهم با يدور عليه ام الخلافة فالارض
وآن لهخواض :لست لغيره وتففىسسر سورة ص.يتى ان النار اقرب الى الأشرف الذى

الجزء العإأثوالشرون
حيط  6م
والاستهزاء بها وذلك هوا لكفراءاذناللله وايا؟ منْه ومن اسبابهالمؤادليةيه واماتتناعلى ملة الاسلام
ملمقبولين إديه انه السميع للدعاء فىكل الحضرات والحبب للرجاء فىكل الحالات
| وجعلنا نا
بالس  6وهذه مشافهة
| فلقال  4الله تعالى لابليس مشافهة حين امتنع نمالسجود 9ا8ي
لاندل على اكرام ابلس :اذ مخاطب السند عنده يطزيق الغضت وقافة فسىورة اللمحر |
ما أى شى' :فإ منمك  4من فإ ان تستجد »ك اى دعاك اتلرىك اليجود 88لايه |
اى نْ * خلقت بيدى  44خصصته مخلق اياه سدى كرامة له اى خلقته بالذات هنغير
وهم التحوز اى لتحقيق اضافة خلقه الله تعالى واسناد
توسط اب وام فذكر الد لنبتى

البد الى اب بعد قيام البرهان على تنزهه عن الاعضاء محاز عن التفرد فى الخلق والانحاد
تشبها لتفرده بالاحاد باختصاص ما تعمل الانسان بها والتثدية فىالد لما فخىلقه من ريد

القدرة واختلاف الفعل فان طنته حمرت اربعين صاحا وكان خلقه مخالقا لائر ابناء

جنسه امتلكونة من نطفة الابوين او هن نطفة الام مما عنه ببديع صنعه تعالى ولقد نظم
الحكم السناق بعض التأويلات بالفارسة
يد او قدرنست :ووجه شاش

* امدن حكمش وتزول عطاش

اصيضئشل قاذ ححك:قدر » قدمتئن أجلال وقهن وأخطر

[ ودد إعضى سير

 1ماد بد قدرت وبد نعمتست ودر فتوحات فرهوده كه

قدرت ونعمت شاملست هم موجودات.را دلانةخلق ابلس بالقدرة الى خلق بهاادم»
سن بدن بقتوال ناويل أدهارا هن كر ق تارك ترف را لابذاست رن على
ا معنى اعد  51دلالت كن بر تشمر يف آدم عليه السلام برحمل فسن تبه ولشبه كهدم

ْ جامع هر دو دفتست :مناسب تى كايد ] » وفى محر الحقائق يشير سدى الى صذتى اللطانف
والقهر وها تشتملان على حيدم الصفات وما من صفة الا وه اما من قسل اللعاف واماهن

تسل القهر وما هن يلوق من جميع المحاوقات الا وهو اماهظهر صَنَة الاطف اومظهر

صفة القهر ا ان املك مظهرصفة لطف الحق والشيطان مظهرصفة قهراطق الا الآدى

| فانه خلق مظهر كلتى صفتى الالطف والقهر والعالم با فبه بعضه عمسآة صفة لطفه تعالى
| ولعضه _ ا صفة قهره تعالى 12

2

ذاته وصفابه تعالى كم قال لرسترلهم آياتنا

| فىالآفاق وفانفسهم حتى يتينلهم انهالحق) وبهذه الحامعية كانمستحقا لمسجودية الملائكة

[ وددين مكعنفىته اند ]
ل
آمدا انة خلو وك" عخو اينة
كشت ادم جلاء ابن عسات *١ شدعنانذات ايوجملهضفات

مظلهرى كثت كلى وجامع * سذرات وصفات اذ ولامع
» +والخاصل انْ اللهتعالى او جد العالم ذا خوى ورحاء فتخاف غضيه و'ثرجو رضاه فهذا

الوق والرحاء اثر صفتى ١اغضب والرضتى ووضنت تغالى .نفسه بانه ميل وذو جلال آى

متصف بالعفات المالية وهى مايتعلق بالااف :والر+ة ومتصف بالصفات الجلالئة وهى
9

عسوي

فتفحيس

سيت

يه

هةهم
ي ر
( خلقتبيدى)فاته لمع
ه وقال
|1في)
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الراتكاب التحوز فىمثله :وما

فهم لظهورهم بالوسائط ومنهم عسى عليه السلام لظهوره بوساطة
فى حقه هو جبريل

عليهالسللام وان كانالله قد

اضانه

اولاده نيجوز ذلك |
أمه فحوز

ان النافخ ا

بلع نفسه فىةفوله ( فحنا فه من

|ا

ثم بقولالفقير نافلخروح عندى عبارة عن اظهارها فىحلها وعبر عنه بالتفخ |
| روحنا ع *
لان الادن'بعدا طهور الروح فيهيكون كالمنفوخخ المرتفع الممتلى الى اك أن لمحيس |
بعد مفارفة الروح كالخٌشبالناس ففيه رض خرف سود اطحر .عنق .اافة زرو

|

تىشد .م دوح آدم على ادواح الملائكة وغيرها لان المضاف الى القدم فدعم |
اشارة ال
ا

كان كان عد

عدناركل تم يافسسولله  4إن ع وم شع اى |

ه
]*
ودف
:بالفارسية [ بس بروى در اف
اسقطوا له و
5

علسن|
دلبل على ان اعون به

أاء كا قل وكذافى قوله  2ساجدين  3فان حقيقه السحود وضع االلوو

|الارض اى حال كونكم ساجدين لاستحقاته للخلافة وهذه السجودمن 0
| واكم فانه لاجوز ال حود لغير الله على وجه العبادة لافى هذم الامة ولافى الاثم الساهة
وايما شاع بطريق التحة للمتقدمين ثمايبططله الاسلام  0فس عجد الملائكة  3اى فخلقه فوا

كذان متجلا ؤه فوقءت «هيبته على
| فنفخ شبهه الروح ف -حدله الملائكة خلافة عن اق تعالى ا

| الملائكة فسجدوا لهواول منسجدله اسرافيل ولذلك جوزى بولاية اللوحالمحفوظ قاله
| السهبلى قلا عنن النقاش هفكلهم © بحدث لمببق منهم احد الاسحد  2##اجمعون  3بط رق

| المعية حك ا

كذ

|
فى ذلك احد منهم عن احد ولا اختصاص لافادة هذا المعنى بالخالة بل

اننا

حون ملك انوار 5-5قى دروى

ساةتت

* در 7سعحود |فتاد و

 3درخد

ْْ

دا 6

لكامنلمانئكة فعلا ومن اللبن نوعا
اابلالس 5و فاانلهلامسجتدثناء متصل لاانه.
ف
ولذلك تناولهاميهم  .وكان اسم ابلس فى ان سلس ترد انمياتلا والكادت وكننته
ا

دوس

وابو ] 1نه سمل 28

ذلك فقيل و استكبر »هالاستكانة

ترك اسحود

هل كان ذلك

لماعل وا لتروى

او غير

:بالفارسية [,زرك داشت |
وردان كين كرَدن] اىتعظم و

ا خودرا وفرماننيرد] وسيه انه كان اعور 1 3
در #فلى كهخورششد اندرثشهار ذرهاست

نار انوادالفح على ادمعليهالسلام

د خودرا بزدك:ديدن مهرط ادب تراشد

© وكان  0الكافرين 60فىعم الله ازلا بالذات وفى الخارج ابدا باس تقباح امس الله ولذا
55

شقاونه ذاه لا عارضية وسعادنه قّ الين عار ضية لا ذاسه  :قال 3

من أن نكين سهان بمج

نستانم

 550كاه برودست
2

| فالعيرة لماهو بالذات وذلكلايزول لالماهو بالعرض

اهريدن باشد

اذذاك بزول ومن0

حال برضيصا

وبلعامو وها من هوم زوق البدايةو>ر ومالنهاية فالعصا كلهم فخطىرالمثيئة بل الطائعون
لايدرونها ذاعم لهم *3قالواانالاصرار على المعاصى #ر . 75ن العصاة الىالموت علىالكفر
1شاف
ا شدي كولهتبائ ل كانعاوةالدين اساوًا السوءى انكذبوال
| والإ فال 25

|

حعز بره هم

الجزءالثالث والعهرون
0ك

مسويةالشريعة والطرقة فالحافظ ولذا قال النجم تفأىويلاته |
 6لابد لنفخ روح المقبقة نت

| لإفاذا سويته 6تسوية قصاح افلخروح المضاف الىالحضرة ف ونفخت .أنه منروحى ©

ظ التفخ اجراء الرح الى مجويف جسم صلح لامدساكها والامتلاء بهاولس ممة تفخ ولا |

| منقوخ وانما هو مثيل لاضافة مابه الحاة بالفعل على المادة القابلة لها اى فاذا ك!لت
| استعداده وافضت عليه ما محخى بهمنالروح الى هى هن امرى واضافته الىنفسه لشمرفه ١

وظهارته اوتلى سبيل التعظم لان المضاف الى العظم عظم م فببىيت الله وناقة الله

* و>هذا ظهر فساد ماذهب الله الحاولية من ان من تبعيضية فكون الروح جزا املنله
تعالى وذلك انه ليس لله تعالى روح هذا الروح من اجزابه واتما روحه نفسه الرحماق
 .وايضًا انكل ماله جزء فهومكن وَححداث والله تعالى هته عنهما * قالالقاضى عياض رحمه
| الله فىالشفاء هن ادعى لول النارى زكرا عا احد الاشخاص كان كافرا باجماع المسلمين

* قالالراغف الروح السلمنفس وذلك لكون النفس بعض الروح فهوكتسمية النوع باسم
الجخنس كتستمية الانسان باللتوان وجعل انما للحزء :الذى به محصل الماة .والتحرك
واستحلانت المنافم واستدفاع المضار وهو المذ كوار ف قوله زف لالروح منام ر ىك وقوله

( شخت شه من روحى © واضافته تعالى الى نفسه اضافة .للك ولخصصه بالاضافة
تشسريف له وتعظم كقوله (وطهن بى ) انتهى  +قال الامام الغزالى ره الله انالروح

روحان  .حيوانى واهلىتى تسايها الاطباء المزاج وهى دسم لطيف بمخارى معتدل سار
فى البدن امامل لقؤاه من الحواس الظاهرة والقوى الجسمانية وهذه الروح تفنى غناء
البدن وتنتعدم بالموت  .وروح روحانى وهىالى بعال لاهلانفس الناطقة يومال لاهلااطفة |
تاعلق شوى النفس الحوانية |
نالفاظ الدالة على معنى واحد له
| الربانية والعقل والقلب مال

وهده الروح لاتفنى بفناء الدن وثبق بعدالموت * يقول الفقير قال شخى وسندى زوح
الله زوحه قى عض

لكرارالة عل ان الروح هن حدث

جوهره وردة

كو من عالم

| الارواج الجردة «خاير لابدن متعلق به تعلق التدبير والتصرف قائمبذاته غير تاج ابه
فى َائْهِ ودوامه ومن حيث ان البدن صورته ومظهر كلانه وقواه فى علم الشهادة محتاج

الله غَبَرْ متقك عله بل.شار افة “لاكشريان الخاول المتهواناغند هله بكلسريان الوعجتود
 :المطلقاق فىتجميع
الموجودات فلس لها مغاايرة م نكل الوجوه هذا الاعتمار ومنعلكيفية
ٌ ظهوزالحق فىالاشماء وازالاشاء هن أىوجه عننه ومناى وجهغيره يعلكفية ظهور

الروح

فى البدن ومن اى وجه عنئه ومن اى وجه غيره لان الروح رب بده هن محققله حال
الربٍ مع المربوب محقق له ماذكرنا وهو الهادى الى العلم والفهم هذاكلامه قدس سيره
فا<ففنظه ودع عنك القرلى والقال* قال السهر قدى فى بحر العلوم الظاهر ان هذا النفخ

بغير وسط وسبب من ملك و>2وز اينكون بوسط ملك نفخ فيه الروح باذنه ص5رح |
به اللبىعليهالسلام فخلق نى١ذم بشوله ثم (برسلالله الله ملكا ففخ فيهالروح ) الحديث
وؤه كلام انتهى  +إشول'لفقير لانجوز ذلاك لانماما لتشريف ييانى عنه لاما وقدقال( وشخت

ضورة ضص

م
ه اه

اموت والحساب والتار» مسكين فرزئد اادومرا عقباى عظم در بيش است ونآجه
دانرها مىافتد بيش امادر دديائى عشق دثيا موج غفلت جنان غرق كشستهكه له از |
ساعة خويش بى اندرشه نه .ان جاعكار ى'رسد هر روزبامداد فرشية بدا دك

رنك»ار
دفلو
«لمم م لاعس عظم وانم عنه غا
ح

روزكار خود حون انديع كد >كى ربارا

بدروغ ملوث كرده ودرا مخلف الوده وسر از خيانت شوريده كرداليده سرىكه |
موضع البإساست ..محالت ند دل كهمعدن هو ات وكرار خلف كرنهزا

53

لت تصديقاست بدددوغ وقف كرده لاجرم سخن جز خداع نيست ودين جنزفاق

اذا ماالناس جربهم لببب * فانى قد اكلهمو وذاقا
فلار ودهم اللاخداعا

 +وم ار دينهم الانفاقا
كمرمتة نفاق را

اركون اك مبخواىكه ديد عفلت رآ هداوات كن واه اتات

ذر بادىك امزهب ندامت بر أمد
باب .جشمكه از حسرت خيزد يشوبى وبر ركاء

بنهى وبدبيرستان شرعشوى وسور اخلاص بتويسىكه خداوند علم از يندكان اخلاص
درخواهد مكويد

 0ومااص وا الا لبعسدوا الله مخلصين ع« ومططى عله السلام

كفت] (اخلصالعمل يجزك منهالقليل) والله الموفق  9اذقال ريك للملائكة  6بدل من
اذ يختصمون * فان قكبليف محوز ان شال ازالملاتكة اختصموا بهذا القول والخاصمة

معاللتهعالىكفرق*لت لاشك انهجرهىناك سوال وجواب ويذشلبكهالمخاصمةوالمناظرةوالمشابهة
صاقمة علىالمقاولةالواقعة هناك * فانقلتان
ااطل
لهخسن
المشب
تجوز اطلاق اس املمشبهبه علىا
سابًا مسد الىالملا الاعلىوواقع فهاونمهماوقع فى<نة البدل هوالتقاول
ام

فل
| الواقع بينالله تعالى وبينهم لانه تعالى هوالذى اللي ل له فحكيم

هذا لة بدلا |

قمونله اذ يمختصمون مبينا ومشتملا له* قلت حمثكان تكليمه تعالى اياهم بواسطة الملك 0

صمح اسناد الاختصام الى الله تعالى لكونه سببا مسا وقد سيق المراد بالملائكة فى سودة |
كنات
نع
الحجر فارجع  8الى خالق 6اهى فياسان  8يرا > +مال اراعي عل

|

ملشس فان الإشيرة هى ظاهى الجلد بخلاف الميوانات التى
بالبشمر اعتبارا بظهور جلده نا

عليها الصوف اوالشعر او الوبر»وقال بعضهم اى ارباب الحقائق سمى آدم بشرا لانه |

باشره اق سبحانه بسديه عند خلقه مباشرة لانقة يذلك المناب مقدسة عن لوهم التشيه |

| فان المياشرة .حقيقة هى الأفضاء بالبشرتين ولذا كنى بها عن الماع © من طين * اى |
رات ملولية ول نك الكار من وضعف  5الآلله الى (الدى خلفكئ من |
ضعف» قالوا مقامالتراب مقام التواضع لكك ومقام التواضعالرفعة والثبات ولذا ورد |

(منتواضعلله رفعه) وكان مندعاله علهالسلام (الاهم احينى
ا

 0وامتتىمسكنا) هفهاذا ظ

أسويه  7اى صورنه بالصورة الانساسه والخلقة الشمرية او سويت

احزاء يدنه يتعديل |

اللتة |
|طائمهكافىالجنينالذى انى عل هه اريعة اشهر فلابد لنفخ الروى من هذهالتسوية ا

الجزء الثالث والعشرون

 50 :-هم

ا عبدىذنيا فلاذله ربا يغفرالذافب  0به أشهدم الىكذعفرب
ظوجود

ييهوخاصية هذاالاسم

المغفرة من ذ 713الرصلاة الجعة مائة ملاة ظهرت له ماك المغفرة وقد ةل رسولالله

له له منكلهم فرحا وه نكل ضيق مخرحاويرزقه ا
اعلل
صل الله عليه وبل (من لزم الاستءفار ج
هحنمثث

لاحنست) * وعنعائشة رذى اللهعنها قالت كان رسو لالله صلى اللهعله وس اذا

تذوّر مانللدل قال ل
(االه الاالله الواحد القهار ربالس.وات والارض وماينهما المزين! |
الغمار) ومع تضوار اوّى اذا قام من النوم  3وفىناجالمصادر [ التضور :برخويشان عدن

ا

ظازكرسكى يااز زَحم و
]فىهذه الاوصاف الخارية على اسم الله تهالى تقرير للتوحيد فان

اجراء الواحد عليه شَّرر وحدانيته واجراء القهار العزيز عله وعد للمشيركين واجراء
الغفار عله وعد للمو حدين وشيه مااشعر بالوعيد من وصنى القهر العو

وصف

| القهادية علىالوغصففارية لتوفية ماقلاامنذار حقه  8#قلهو  اال
ىقران وماانياًم
ا بنه مانحص التوحيد واللبوة واخبار القامة والحشر والحزة والنار وغيرها ط نبأعظم  ا

وعأن  --لانهكلام الرب القديم وارد محنائيه الكرم ستدلبه على صدق ففدعوى
١

الدوة.

والبأ ما اخرائى

علميها لسالام عنالله ال

ولا تعمل

الا فى خبر ذىقايدة

عظيمة

 3انتمعنه مءرضون كد لاتفكرون قه وتعدونه كديا لذاية ضلاتكم وغاية جهالتكم فلذا

| لاتؤمنون بهمععظءته وكونه موجيا للاقال الكلى عليه وتلقته بحسن القول فالتصديق فيه
 5ماكازلى  7ع دفص عن عاصم يشتح الباء والباقون ياسكانها
نمحاة والكذي قنه هلكة ©

فستغراق ١
اى ماكان لى فماسبق “ 8نعم  5اعيعل ما بوجه مانلوجوه عملىاشده احلرا

ودم على السلام وابليس عليه اللعنة
بهافلملا الاعلى اى يحال الملا الاعلى وهم الملائئكة ا
عاة
المل
مغب ا
االرا
سموا بالملاً الاعلى لانهم كانوا فىالسهاء وقت التقاول * قال

يجتمعون على

راى فملاًون الغبون رواء والنفوس جلالة وبهاء  #8اذ ختصمون 6ه اى بحالهم وقت
اختصاءهم ورجوع بعضهم الى بعض فالكلام فشان ادم فان اخباره عتقناول الملاركة

اجعل ها هن يشيد فبها  6حين قلالله لهم( الى جاعل
وماجرى ينهم منقولهم ( م

فىالارض .خليفة »,على موارد فىالكتب التقدمة من غين سماع ومطالعة كتاب لايتصور |
الا بالوحى اى فاولميكن لى نبوة ماخابرتكم.ءناختصامهم .واذ متعلق بالجال الحذوف
الذى يفقتضيه المقام اذ .المراد.ننى علمه محالهم بلذاواتهم والمسال يشمل الاقواك الجارية |

| فها نهم والافمسال ايضا منسحود الملائكة واستكبار اليس وكفره #© .ان » #اى
3

| ما ف يوحى الى"  64اى من حال الملا بالاعلى ,وغيرة هن الامور المغية 

الا اما | #

قااط اللام © انانذير 6ه أى هن جهتهتعالى م8بين | 64
سام
ال
بدر
ٍبافتلحهمزة على تق
' ظاهى ااخلارة والوة بالذلا ثل /اوائدة عبر ا

' بشير ايضا لانالمقام تل ذلك

بالندير لانه مقيدو خيمن ارد هم أنه

لايقكافك اللامترانا الك اننا عظلم95

مق2بامت وتم ندوذخ يحى بن معاذ رحمهالله كفت «لوضبر بت
الت
نغوا
جت إ
ورس
جب
ْ السدوات والارض يذه الساظ الثلاثة .لانقادت خاشعة فكيف وتم ظطريلزنيا ابنادم

م
ه 5ه
حج

سورة ص

رذرس6ول منذر منجهته تعالى انذرك واحذرك عذابه عكلفىركم
مكة « انمان مان
ومعاصكم وقل ايضا  8#ومامناله  68فىالوجود ههاالالللوهاحد * الذى لابقبل الشركة
| والكدةه فى

لاوا اولظ وات ولا" اوفعاالة .واة تلكا ولأجغر الا" اللماقاوة ارفب|

(ه وتريحب |
ااملل
اهازاسل
عمرفى انه الواحد افرد قله له فكان واحدايه وقدفسر قوله عل

الوتر ) يعنى القلب المنفردله

ايااللتافى والحكنا دغف فكي اوأعيدة وتلق كدت رحيواة
نكست
* ومنخاصية هذا الاسم انمنقرأه الفمرة خرج الخلائق منقلبه  9القهاد  6لكل
شى”سواه والمانشياء ل!هتهم فهويغليهم فكيف تككون لهشركاء وايضا ناقلهعرباد يذنوهم
ومعاضهم * قااللكاشنى [قهركنتدءكه بناى امالزا بقواصف اجال دشرهكمند باشركت
متوهم وكثرت بى اعتبار را فىنفس الامى وجود ندارد درنظر عارف مضمحل ومتلاثى

ظ

سازد ]

شنت
اوا
داين
رامم
بدتش
جيهران تكذاشت * وح
رغ
درتش
غي
 5شود جله ظلمت نندار * نزد اتوار واحد قهار
لظ تقبو انذى ددن شاه مول ة3اللهاتدية ر اسن
 #0لقت اج
فان الذات الاحدية تدفع بوحدتما الكئرة وشهرها الآ ثارفيضمحل الكل فلايبتق سواه
| تعالى * قال بعضهم القهار الذىله الغليةالتامة علىظاهى كلامى وباطنه ومنعرف قهره لعباده |
امب
هالاس
ذذا
اصةه
نبىماد نفسه لمراده فكان لهويهلا لأحد سواه ولاشى” دونه * وخا
لناد النوف رم
اوالل اندرا ب نعقوللكا .رارق راكذا كنا طيزت "
نات وشخرلة فف
كي عند طلوع الشمس وجوف الدل لاهلاك الظالم هذه الصفة ياجار ياقهار
فاربعين الادريسهة |
ياذا البطش الشديد مىة ثمتشول خذ حقى مظنامنى وعدا على * وال

ياقاهى ذا البطش الشديد الذى لايطاق انتقامه يكتب عحلىام دينى ل المعقود وعلى ثوب |

الحرب فى وقته لقهر الاعداء وغلية الخصوم © ربالسموات والارض وماينهما * من |

امخاوقات اى مالك حميع العوالم فكيف يتوهم ان يكون له شريك 9ال8عزيز *#الذى /
نوار :5وايضا العزيز بالانتقام من الححرمينفالعزة لتلعهالى وبه التعزز ايضا ا
| لابغات قاحس مام

بك عكتنستقر واشتفاناعن زت »ون موت فانعنك يموت * قالالشيخ ابوالعياس
كا قبللرمكن

المرسىرحمهالل والله ما رأيت العز الا فارىلفهعءة اعلنخلوقين»* وخاصةهذا الاسمانمن ذكره
اربعين نوما فىكل بوم اربعانمرة اعانهالله واعنه فل محوجه لاحد مخنلقه * وف الادبعين

الادريسية ياعزيز انيع الغالل علىاصه ذلا شى“'يعادله * قال السهروردى من قراه سبعة

كره فىوجه العسكر سبعين مرة ويشير
| ايام متوالنات كل .نوم الفا اهلك الله خصمه وذان
الهم سده فائهم يتهزمون 88الغغار  6المبالغ [اللخداة والطقة وال وتاك" ازاز عدن

صالخا * قال بعضهم الغفار كثيرالمغفرة لعباده والمغفرة الستر عاللىذنوب وعدم المؤاخذة ا
(ذا قالالعيد يارب اغفرلى قالالله اذنب
وماحاء عفلعىال فاشهار بترداد الفعل وفى الحديث ا

حتت

المزء الثالث والعشرون
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وكترهامصد حرا :قاناوللا
قنادهمو سخ ر,اى هَرّى” كاستشخر والاسمالسخرية والسخرى
ع
ا
م
ش
ر
ا
ويكسر انتبى زيد فبهياءالنسبة للمالفة رلااونأفتىخيذانءاالنسية زيادة قوة افلىفعل كاقابللخصوصية
همس
فالخضو ص قالوه انكارا على انفسهم واومالها فىالاسختخربيارابمقنهاطم شعنى الاستفهام الانكار
ع
ل
ه
م
ز
ة
ع
ل
ا
ى
افامهغات عنهم
والتويخ والتعشيف واللوم  :وبالفارسية [م ااإيشائرا كرقتم مهزوءهم ] زسل8تها م
والاصل أاتخذناهم حذفت همزة الوصل للاستغناء عنها بهمزة الاستفهام  .وسخريا باضلمسين

الابصار  #بعال زاغ اى مال عالناستقامة وزاغ البصر كل وام متصلة معادلة لاخذناهم

والمنى أى الامرين فعلنابهم الاستسخار منهم امالازدراءهم وتحقيرهم فان يغ البصروعدم
الانفات الىالثنى'من لوازمتحقيره فكنى به عنه * قالالحسنكل ذلك قدفملوا اتخذوهم سخريا

وذاغت عنهم ابصارهم مةحقلرهم  .والمعنىانكار وكالحد مالنفعلين عالنىفسهم تاولها
»* وبحوز اتنكو ن ام منقطعة والمعنى اذناهمسد<ريا بلزاغنتعنهم ابصارنا فىالدنيا تمحقيرا

لهم وكانوا خيرا منا وحن لانعلم على معنىتوبيخ انفسهم على الاستسخار ثم الاضراب

والانتقال منه الى التويخ على الازدراء والتحقير د[رآثار امدمكه حق سبحاته وتعالى
آنكروه فقرارا برغمفات بهشت جلوه دهد تاكفار ايشائرا ند وحسرت ايشان زياده
شود ]  8ان ذلك * الذى حكى مناحوالهم  8لحق  6لابد ومقنوعه اليتة © تخاصم

اهل النار 6ه خبر مبتدأ محذوف واملة بيان لذلك اى هوتتخاصم الليمعخنىاصم القادة
| والاتياع  :وبالفارسية ج[نك وجدل كردن اهل دوزخ وماجراى ايشان ] وهذا اخباد
غلاسكون وسهى ذلك مخادما على نشسه تقاولهم وما نجخرى بهم منالسؤال والحوان عا

ماخلرىمبتيخناصهين مننحوذاك © اولفتأويلات|لنحمية وبقوله( وقلوا مالنا) ال يشير الى
تخاصم اه لالار مع |نفسهم سخرون بانفسهم كمكانوا سخرون بالمؤمئين فيةولون (مالنا

| لاترى رجالا كنانعدهم املناشرار انخذناهم سخريا 6وماكانوا املناشرارلا امزاغت عنهم

الرم
اخالصمتاه
الابصار) فئلراهم معنا وهمههنا (انذلك)التخاصم للمق امنعفسهم (ت
(نخذوا
قعهم التخاصم ولا الندامة انتهى * وفىالاية ذم اولفحديث ا
| منالندامة حين لايت
الايادى عند الفقراء قل ان ىئ دولتهم فاذاكان بومالقيامة مجمعالله الفقراء والما كين
فبقال تصفحوا الوجوه فكل هناطعمكم لقمة اوسةاك شربة اوكساكم خرقة اودفمعتكم
غسة فخذوا سده وادخلوه الجنة)  :قال الحافظ

ورسكت
انكر قتاب لكان السك اط كدولح ااجورر]زل تاساك لاذ
| وفىالحديث (ماوك المنة كل اشعث اغبر اذا استأذنوا فىالدنيا لميؤذنلهم وانخطيوا النساء
ل+تكدوا واذا قالوا لصت

لارض
لقولهم ولوقسم نور احدهم بين ااهل

لوسعهم) كذا

| فىانيس المنقطعين  :قال الحافظ

دنان :ساى 7/1و كلك +لطليانةبالمناق جدالت نهظاونؤد باملؤتوثن
فرطلكذا -بؤدناع
اللهم اجعل حايةنا احلبفقراء واحشسرنا افلىدنيا والادماة معالفقراء تقل  6د13
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ا|لقاواتلوالين دزالا لمازقلت تا اناكنن والالةتوامان ازذياء زو بلزيايلة]
[س ذياده كن اورا عذانى دوباره ددآ نشينىآن
«إ فزده عذابا ضعفا انار  4ي

مقدار عذابكه دارد آثرا دوجندا نكن ] ومن يجوز انتكون شرطية وفزده جوابها
كون موصولةة بعنى الذى مرفوعة الل على الابتداء والخير فزده والفاء زائدة
وتان

لتضمن المتداأ معنى الشرط .وضعفا صفة لعذابا .يمنى  مضاعنا وفى النارز ظرف :لزدهاوئمت

تلاج ودوك إحذها والموط الآأبخن |
لعذانا وال انا لت النانم الخطاشة ال
كالطعنك والزوج وهوتركب قدرين مساويين ويحختص بالعدد فاذا قل ضعفت الثى” وضاعفته

اى ضممت اله مثله فضاعدا ثعنى عذابا ضعفا اى عذابا مضاعفا اى ذا ضعف بان يزيد |

عليه مثله ويكون ضعفين اى مثلين فان ضعف الثى” وضعفيه مثلاه كقولهم ينا واتهم
ضعفين مانلعذاب * فان قلتكل مقدار يعرض مانلعذاب اكنان هَدر الاستحقاق ليمكن

نماف مجوز سؤاله مالنله تعالى بومالقامة * قلت
كن ظل
فه كا
| مضاعفا وانكان زايا عل
ان المسئول ماانتضعيف مايكون بشّدر الاستحقاق بان يكون احد الذعفين عقايلة الضلال
| والآخر عقابلة الاضلال قال عللهالسلام («ن سن سئة سيئة قعلبه وزرها ووزر معنمل

لها .وزى .دون الآاخرا 'فهمًا متساؤئان
ظلى ايلاومة-):ونظيزة .لاتنكاافنين ]ذا اقحتد
يها ا
فىوزر الكفر واما القاتل والزانى فعذابه مضاعفلطضاعفة عله السى“ * وقال ابن مسعود

فدنيا
رَشْقلَا عن المَذات الضف “هولبات والافاى وذلك الل 1ذى “روس اعضنله .ال
فسلطالله عليه المؤذى فالآ خرة لان المزاء منجنس العمل * فاعلىعاقل اصلاح الباطن
لوتركنا يع الالخلاق «الذميفة اوالاواضاف أإقيلخة :وامتق 7اكلاءواورتحلته ياعلانقوزاك
| الشنيعة والاعمال الفظيعة ولايغتر بالقرناء السوء فانهم منقطعون غدا عنكل خلة ومودة
| ولايتفع لاحد الاالقلب السايم والعم النافع الكل الصاح

|

بضاعت مجنداتك ارى برى »* وكر مفلسى شرمسارى برى

| اللهم اجملنا امهنل الرحمة لا من ااهللفضب ا وقلوا  64اى الطاغون مثل ابى جهل
واضرابه  :وبالفارسية [ وكويند صناديد قريش دردوزخ ] 3+مالنا  [#جست مارا امروز] ١

وامساتفهامة متداً ولنا خبره وهومثلقوله (مالى لاارىالهدهد  6فى انالاستفهام مول
على التعحب لا على حتيقته اذلا معنى لاستفهام العاقل عن نفسهه « لائرى رجالا #

الفعل المننى حال من معنى الفعل فمىالناما تقول مالك قائما معنى ماتصنع قانمااى
مانصنع حكاولننا غير رائين رجالا .والمنى أى.حال لا لائرى فىالنار رجالا 29كنا#
فىالدنيا جهنعد هماملناشرار  6يعنى [از بدان ومردودان] جمع شر وهو الذى يرغب
عنه الكل ا ان الخير هو الذى يرغب فيه الكل يعون فقراء المسلمين كانوا بسترذلونهم
ويسخرون منهم مثل صهيب الروىى وبلالالحيشى وسلءان الفارسى وحباب وار وغيرهم

صمعناليك المهاجرين الذين كانوابدولونلهم هؤلاء املنله علهم يمنننا سموهم اشرارا
اما يمعنى الاراذل والسفلة الذين لاخير فيهم ولاجدوى "اقال هذا من شر المتاع اولانهم

الجزءالثالك والعشرون
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بيه هقح ابلادؤاية 17الويلد زرالطازية لوؤيذاى الطاغيس) اذل لداوا الثار| مور تنالم
الانباع الذين اضاوهم هذا اى الاتباع فبوعجكم فدىخول الثار بالاضطراز كاكانوا قد
تبعوك فالىكفر والضلالة بالاختيار فانظروا الى اتباعكم لمبحصل بتكم وبينهم نناصر
ل يضرب الزبانية المتبوعين والانياع مباعلامقامع
ب*
قوة
ظ وانقطعت مودتكم وصارت عدا
| فدسقطون فالنار خوقا منتلك المقامم فذلك هوالاقتحام و:بالفارسية [ اكيرندهستكه
 0010112در دوزخ دع وسدتى باشما هركه ازروى حرص وشهوت جانى تقيندكه
لسعة
خواهد نجاى كشندشن كه مخواهد ] هق لامرحبا بهم 6مصدر يعنى الرحب واهو

وبهمبانللمدعو وانتصابه علىانمهفعول بهلذعل مقدر ىالايصادفون رحبا وسعة اولايأتون
رحب عيش ولاوسسعة 7

ولاغيره وحاصله لاكرامة لهماوعلى المصدر اى لارحبهم

و]
ل
شائرا
عيشهم وميزلهم رحبا بضلاق عليهم  :وبالفارسية [ هيج مرحا مباد ايش

الرجل ليمدنعوه مسحنا اى اندت رحبا من البلاء وائيت واسعا وخيرا كثيرا ق*الالكاشنى

ظ
ؤ

م[رحبا كله ايست براى اكرام مهمان ميكويند ]* وقال غيره يقصد بهاكرام الداخل
واظهارالمسرة بدخوله ثميدخل غله كلةلافى دعاء السوء * وبفعىض شروح الحديث التكلم
بكلمة مسحيا سنة اقتداء بالبى سلىالله عليه وسلم حيث قال (يمساحاام هانى) حين ذهيت
الى رسولاللهعام الفتح وهى ننْت ابى طالب اسلمت نومالفتتح ومنابواب الكعية باب ام
هاتى لكون بتها فىجانب ذلك الباب وقدصم انه عليهالسلام عرج بهبمدنتها ماقالالمولى

| الخخامى
حدودولت شد زبد خواهان تهاق * سوى

دورلك

سعراى

امهات

ف انهم صالوا النار  6تعليل مجنهة الخزئة لتاحسقاقهم الدعاء عليهم اى داخلون النار
باعمالهم السيئة وباستحقاتهم  8قالوا 6هاى الاساع عند مماع ماقبل فىحقهم  0بل انم

لامرحيا بكم  [ 58باكه شما مرحبا مباد شهارا بدين نفرين سسزاوار تريد ] خاطيوا الرؤساء
مع أن الظاهر ان سَولوا بطريق الاعتدار :الى الخزنة بل هم لامكا لبهم قصدا منهم الى

| اظهار صدقهم بالمخاصمة معالرؤساء والتحا ك الخىزئة طمعا فىقضائهم تخفيف عفابهم
او تضعيف عذاب خصمائهم ابلىاثتم ايها الرؤساء احق اقل لنا منجهة الزنة لاغوائكم

ايانا مع ضلالكم فىانفسكم  8انتم قدمتموه نا64تعليل لأحقيتهم بذلك اى الم قدمم
| العذاب اوالصلى” لنا واوقعتمونا فبه بتقدم مايؤدى الله املنعقائد الزائغة والاعمالالسيئة

وتزيينها فىاعننا واغراننا عليها لا انا باشرنا تهلنقاء اشْسنا وذلك انسيب عذاب الاتياع
هتولك العقائد والاعمال والرؤساء ليمقدموها بلالذين قدموهاهمالاتباع باختارهم اياها
واتصافوم بها والذى قدمه الرؤساء لهم ماح لهم عليها منالاغواء والاغماء عليها وهذا
| القدر منالببية كاف فاىسناد تقديم العذاب .ااولصلى االلىرؤساء  9فيئْس القرار 6ه |
اق شين المقر جم قصدوا بذمها جناية الرؤساء عليهم  0قالوا  4اى الانباع معر ضين |
ا عن خدو متهم متضرعين الىالله  0رينا من قدم نا هذا  1العذاب او الصلى * وف التفسير ا
١
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« جهتم © عطف بيانلشرماب #إيصلونها» حال منالمنوى فللطاغين اى حالكوتهم |
يدخلونها ويجدون حرها يومالقيامة ولكن اليوم مهدوا لانفسهم ف©يس المهاد  #اى |
جهتم  :وبالفارسية [ يسبد ارامكاهيست دوزخ ] وهو المهد والفرش مستعار منفراش '

النائم اذلامهاد فىجهثم ولا استراحة وانما مهادها نار وغواشيها نار كا قالتعالى ( لهم من ١

جمههنماد» اى فراشمننحتهمومنتر يديةفوومقنهمغواش) اىاغطبة  :ي[عذنيىروذير
ابشان اتش باشد ] ه
8ذا فليذوقوه 6ه اى ليذوقوا هذا العذاب فليذوقوه والذوق

وجود الطعم بالفمواصله افلقليل لكنه يصلح للكثير الذئ قال لهالاكل وكثر استعماله
ف العذاب تهكما  8حم *»اى هو حمم وهوالماءالذى انتهى عزف »تبلق :اناراب كرام :
افكت نارانهابك اكدوازنت جون يش لب رسد ويرا بسوزد وحون محخورند دو يارة شود ]

و
©غساق  6مايفسق من صديد اهل النار اى يسبل مغنقت .العين سال دمعها ١
ق+ال ال
صكاش
رىا[د

دم اللتك انكوسط وبوست دوزةيان وازفروج زانيان سلان

ميكند آنرا جع كرده بديشان ىخورانند ] * وقال ابنعباس رضىالله عنهما هو الزمهرير
تدحهرمقهم النار بها  +وفىالقاموس الغساقك حاب وشدادالارد المنتن فلو |
يحرقهم بر
قطرت منه قطرة فالىمسرق

لنتنت ااهللمغرب ولوقطرت قطرة فالمغربٍ لنتذت ااهللمشرق

*ومعنسن هعوذاب لابعلمه االللاه ازناسا اخفوا لطلاهعة فثاخثقولاهمبا فىقوله (فلا |
ا
تعلنفسمااخف لهم) واخذوا معصية فاخئ لهمعقوبة * وقيلهومستتقع فىجيم يسيل الله
يد
شم كلذى سمهن عقر ب وحبة إغمس فبه
فالآ
سىقط جلده ولمهعن العظام و وف التأويلات

الجمية (هذا) الذىمهدوا اليوم (فلذوقوه) يومالقامة يحعنصىقادوا الوم ممنىصورته |
( حميم وغساق »ا6ليقوميامة ولكن مذاقهم بحيث لايجدون ألمعذاب ما حصلوه بسوه
اعمالهم ذليذوقوه يالوقميامة

هركه اوليك مكند يابد * نيك وبدهركهميكند يابد
|فاذاننمالمؤمئون بالفاكهة والشيراب تعذب الوكاف
ل بغام
ارون
ساق  8وآخر 6#ومذوق

آخر اوعذاب اخر من شكلهك اى من مثل هذا المذوق او العذاب فالشدةوالفظاعة
ا©ذواج  6قوله آخرمبتدأ وازواج مبتدأ نانومنشكله خبر لازواج واعلة خبرالبتداً
|,آلاول:وازؤاج"اى:اجنامن” لاله بمجوز اينكون ,ضمرؤباء :يسّى [ اين عذابكوناكونست اما

| همه متشدابه يكديكرئد درتعذيب وايلام ] © وفالتأويلات .التجمة اى فنون اخر مثل
/

ذلك العذاب يشير به الى النكل نوع منالمعاصى نوعا آخر مانلعذاب  5ان كل يذر
إزالاعؤانة يكوان'له مرا )نثاسيت#اليذر
0
اطنيفة) اسنطيدظ )!ازاءكزؤيلتنونى! 1ك مكزخاركاطاى اسقن وثنازو
و هذا فوج مقتحم معكم»ه الفوج الماعة والقطبع املنناس وافاج اسرع وعدا وند »قال |
الراغب الفوج اماعة المارة المسرعة وهومفرد اللفظ ولذا قلىهقتحم لامقت<مونوالاقتحام ١

أ

الدخول فالثى' بشدة والقحمة الشدة * قال ا
فلقاموس حمفىالامي كنصر خُوما رعى |

مج ٠ه يسم
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ايها المتقونعلىلاسالننى عليه السلام 9ليوم الحسساب * اى لاجله فان الحساب علة
للوصول الى الجزاء * يقول الفقير ويحتمل ان يكون التقدير ماتوعدون بوقوعه فى بوم
الحساب والحزاء  8ان هذا

ائ مذاكر منالوان العم والكرامات هَللرزقنا  6عطاؤنا

8له من نفاد  4اى ليسله انقطاع ابدا وفناء وزوال * قال فى المفردات
اعطناكوه ما
اللفاد الفناء * قال ابنع.اس رضىالله تعالى عنهما للسثنى” نفاد ما كل من ثمارها خلفت
لفاىتالنجمية وبقوله(جَاتَ
©و
مكانهمثلهوما| كلمنحوانها وطيرها عاد ماكالنهتحأيواي
عدن) الىقوله (لوءالحساب) يشير الى انهذهالنات .هذه الصفات مفتوحة لاهلمابواب
| وابوابٍ المنة بعضها مفتوحة االلىخلق وبعضها مفتوحة الى الخالق لايغلق علمهم واحدمتها
#ارثمجون من باب الخالق وييزلونى
فدخلون من باب الخلق ويتتفعون بما اعدلهم فن
مىقءد صدق عند مالك مقتدر لاإشدهم لعيم الحنة لكونوا من اهل المنة كم لمشدهم
| ف

نميم الدنيا ليكونوا مناه لالنار بل اخلصهم من جيس الدارين ومتعهم بالزللتزلين وجعلهم
مانلاهلله وخاصته ( انهذا لرزقنا ماله نمفناد» اى هذا مارزقناهم فالازل فلاتفادله الى
الابد انتهى * فاعلىعاقل الاعساض .عانللذات الفانية والاقبال علىالاذواق الباقبة فالفناء |
يوصل الىالبقاء ماانالفقر بوصل الىالتنى ولكل احتداج د50

ريكابدواض ذى

مال بسار داشت درذلش افتادكه بازركاى كند دران كتتىكه تشستدبود بشكست ومالاو |
جله غرق شوداو برلوحى اندبحزيرءٌ افتاد حالى بىمونسى ورفيق سالها بروى امد
وبف] كت

ونمكين شدشى برلسدديا نشسته بود وموى بالنده وحامها ازوى فروشدين

الايناك :وشكلفت ]

اذا شاب الغراب انيت اهلى * وهات الغراب متى يشيب

|آ[واذى اذ ددياشندكه كى ميكفت ]
ظ

عبى الكرب الذى امسيت فيه * يكون وراءه فرج قريب

| [ديكر روذآن مردرا جشم بردريا افناد وجيزى عظم ديد جون نزديك اكمشدتى جو
قد قال تؤسطاكه لف أى كب" والسفهوثة
بيل
ظوفدرلا نولييتوق |زقالعرو3ا ككلد
ع
ا خبرداد كفتتد ترا هدج إسر بكودفت أم وصةتّش سانكردايشانهمه بروىافتادند و بوسه
بروى ايوكس

ان الست توس ووزاازااكع اران اوت ومابند كان اوسم وهرحه /

ازان اوست ازان توبود واورا موى فروكرند وجامهاى فاخر بوشدئد وبراحت باجايكاء /
| أخويئن اوردد ] 'فظهر:ان ذلك الرتجل طن انننه هلك ورزقه ثفن فَوجَد اللهتعالى |

| قد اعطاه حالا احسن هانله الاولى فان رزقه ليسله نفاد وعطاءه غيرجذوذ  8هذا »

|اى الامى حفقىالمتقين هذاالذىذكرناه * وقال بعضهم هذا منقيل ما اذا افلركغاتب
ْمفنصل واداد الشروع ففىصل آخر منفصل عما قبله قال هذا اى احفظ ماكان كبت
وكت وانتظر الى ماين“ «.و9ان للطاغين  4اى للذين طغوا عاللىله وكذبوا الرسليعنى

للكافرين* قالالراغب الطفيان جاوز الخد فالعضان « 9لشير ماب » #عرجع افلآآخرة

(جهن )

جر 41
قولهإقد افا البومون 6نات جلبلة عم
 0ممقحة يس اى 0
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م

[لاللجولاصل فاين السباس من «نازك السلاطين |

تلك الحنات عقيجة  8لهمالابوابٍ  5مهأ والابوان مقعول ا

مفتحة اى اذا وصاوا الها وجدوها مفتوحة الابوابٍلايحتاجون الىفتح ععاناة ولابلحقهم

ذل الحمجاب ولاكلفة الاستئذان تستقباهم الملامكة بالتبجبل والترحيب والا كرام شولون |
سلام عليكم ها رصتيم فمعقب الدار» وقلهذا مثل كا تقول «تىجئتتى وجدت بابى مفتوحا

للفعتنح االلىتفتح * قاللنمابالغة وليست لكترة
اعدو
لاتمنع املندخول * فانقبل مافائدة ال
اندة
شكو
لالااني
لحتم
الابواك ,بل لعظمها كا:وازد من المالغة :فى ونتعها وكثرة :الداخلان وني
ال ان اسيات فّحها

عظمة مده

بالمكاره على وجه لما راها

لان الجنة ود حفت

ظ

الخال عليه السلام مع عظمة تعيمها قال يارب أنى هذه لايذخلها أحد ف متكثين فبايه

ح|ال غن لهم اى حكاولنهم جالسين فبهاجلسة المتنعمين للراحة ولاشك:ان الاتكاء على |
ال
|اداكك دليل التنم ثم استأتف لبان حالهم افلىمنات فقال  8يدعونفيها [64خموىانند
ددان بهشتها ] © بفاكهة كثيرة  6اى بالوانالفاكهة وهى مايؤكل للذةلاللغذاء  .والاقتصار
على دعاء الفا كهة للايذان بان مطاحمهم +ض التفكه والإذذ دون التغذي فاه لتحصيل

بدل المتحلل ولانحلل فها © وشراب  #4اى ويدعون فا ايضا بشراب وقبل تقديره
واثإل اككثير شدفي الكتناء ببالجوا١ 3الليدعون بهدلاكقي اتفلى الوأانه “هالا نقطق القرران
بعشمرة اشربة فالىلنة منها ار الّادية املنعبون وف الانهار و:نهاالعسل والاين وغيرها
ولاشك ان الاذواق المعنوية فى الدنيا متنوعة ومقتضاه تنوع التجابات الواقعة فى النة

سواء كانت مجليات شرابية اوغيرها 8:وعندهم  6اى عند المتقين  8قاصرات الطرف*6

ائ ذوحات يقصتؤن جاريفيانة افشكن عرو رواازلجزان اياون اغلتىاهم :ابس ىازنا نكي
| ازغير شوهر جثم بكايزرند ] * قال فىكشف الاسرار هذا كقولهم ثلانة عند فلاناى
وللدة اى من ولد مءعك والهاء فىاللدة عوض
|و<ته  0اراب  6جع زب بالكسيرة ا
ز

ا|لعوناو الذاهية:.هن اوله لانه :املنؤلادة  . :والمعنىلداث :اقران إينشأنمعاتدبهافى التساوى
 ١والعائل بالترائب التىهى ضلوع الضدر والوقوعئن على الارض معاراى  عسون بالتران فى

|

فباس الا نان اداتمستوايات اداه لاجوز فين ولاصبية * وقال
وفت داكت فياك ك
بعضهم .لدات لازواجهناى هن فى سن ازواجهن :يعنى [هام زنان .شت درسن متساوى
ازواج بأنشيرطة جموع دى وسه سال ] لاادغر ولا  3وفيه ان رغية الرجل فحن هىدوته |

فىالسن اتم وانهكان التحاب باينلا قران ارسخ فلا يكون كونمن لدات لازواجهن صفة
هدج فى كحقون 8::وقعغؤا ونبتادكه راص اذ ازاتراتة

سبتكهاهمه ,زنان_متداؤاى ببالعند دو

حسن لعنى ه ..ج يك را رديكرى فضى سود دران باطبمع تفاض له كشيد واز مفضوله

0

] وفى الخبر الصحي.ح (يدخل اهل النة المنة جردا مردا مكحلين ابناء

ثلاث وثلاثين سنه لكل رجحل منهم زوجتان على  5زوجة سبعون حلة سرع

ساقها |

منوراتا ) هٍِهذا  0اى نشول لهم الملاتكة هداالمعد منالثواب واللعم  0مانو عدون» /
لم ام
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0اصنام برباطليد إيشان همه سكبار
أكفت

د

ودررسول

اوخندن واورا ميزديد انما

اعت يكامد بدوسراي اسيك يوكفرتتر ع احررك صاحبك » صاحب خويش زا در

يا كه در زْحم دعمنان ك فتادطة ابوبكر يمتابة رفت وبا شان ركنت «ويلم أتقتلون

رجلا انيقول روالله وقدجاءم بالبينات مرنبكم » ايشان رسوذرا بكنذاشتد وابويكررا
عحاازدندٍ وابوبكر كسوان,داشت :حون انه باامزددشيت_ بكسوان فر باأحورد

| وموىبدست وىباذى امدوميكفت «تياركت.وتعاليت ياالذجالال ,والااكزام» ارلعبالمين
إن ممه دح وبلا بر دوستان نهدكه از إيشان دوجير دوست دارد حشعى كريان ودلىبريان
ودوست داردكه بندء

رايد واورا دربان اك هع نايد كه« ترى اعبنهم نفيضمن الدمع»

د واف ابرلترينها بدك ] وجلت قلوهم
صز
 0ودوشت دار دك سخرى بالد,و 7ه دكاذاى:إ
وافلمتوى

باسياستهاى جاهل صيركن * خوش مدارا كن بعقل ملندن []1
ليست
اددهر
حكد
صير برنا اهل اهلاتراجلستت  *.صير صاقى مت
ابراهم رادف .مفو

وأكترري قود

تدن.اينه| .نق .دن مجلا

جور كفر نوحبان وصير نوح » نوحرا شد صبقل مات نوح

|يلق ولخكدالف]9
امنا رع خهانه يزه حارعفارذ اؤتضيتفة ماوان ح
عّين
م
ب
س
)ملح
عي
و
ب
سه

روبكش خندانو<وش بارحرج * الزى الصبر

مفتاح الفرج

لاوبمتاارجاتلزاونراعرحنلواننا|اللهم اعنا على الصير ف هذا * المذكور منالآيات الناطقة بممجالس الانبياء فإ ذكر »
اى شرف لهم وذ كرحميل بذكروزبه ابدا كابعال يموت الرجل وبق اسمه وذاكرء

ويموت الفرس ويبق ميدابه
يت
سدكا
ما

حون حديث بشر * ياذكازت ير بهكهبشر

ست
رببدياد
كا س
* وفى التفسير الفارسى [ اينخبرانن

ترا امىمد وقوم ثرا]ا فى

لضاىمسناء
مك) وعن ابنعباس رضىاللهعنما هذاذكر مانم
لكرقاكوو
قوله تعالى(وانه لذ

عضز[كذدرر]سممم

© وفى التأويلات النجمية هذا اى القرآن فه ذ كر ماكان وذكر الانباء وقصصهم
لتعتبر بهم وتقتدى بسيرهم فقوان لامتقين  6الذين يتقون الله لاماسواه وهذا لان جنات

عدن مقام اهل الخصوص و لسن ماب  .#مرجع فىالآخرة مع مالهم فىالدئيا من
الثناء الجبل وهو من اضافة الصفة الى الموصوف اى مابا حسنا  9جنات عدن 6هعطات
بيان لسنماب  .واصل العدن فىاللغة الاقامة ثمصار علمابالغليةروى -ابوسعيدالخدرى

ننىة عدن بيده
(ن الله تعالى ج
راضلىله عنه قال قال رسولالله اصللىه تعالى عليه وس ا

وبناها بلبنة من ذهب ولبة من فضة وجعل ملاطها المسك وترابها الزعفران وحصياءها
الياقوت ثم قال لهساتكلمى فقالت قد افلح المؤمنون قالت الملائكة طوبىلك منزلالملوك) |
 +يول الفقير دل الحديث على ان جنة عدن مقر الخواص والمقربين الذينهم #تزلةالملوك
| منالرعايا ودل عليه الاطلاق فى قوله ايضا قد افلحالمؤمنون لاالنله تعالى عقب فىالقران

ق(رله)

م
ه لاع
حكلا

سورة ضص

*ل الفقير اراد االندنيا ظلمة لانها مظهرجلاله تعالىوالآآخرة نلوارنها حلى
قو
انيتهى
حماله تعالى والتاء لتتخصيص والاصل الآآخر الذىهوالل تعالى ولذا يرجع العاد اليه |
بالآخرة  #وانهم عندنا لمنالمصطفين * قوله عند ظرف لحذوف دل عليه المصطفين |
ملنمصطفين لان الالف واللام فببمهعنى الذى ومانى
ينكون معمولا لقوله ا
ولانحوز ا

صطؤ اصله مصطفيين
حايلزصلة لايتقدم عاللىموصول  .والمصطفين بفتحالفاء والنون حممع
©اخبار ه المصطفينعابهم افحىخير
| بالباءين وبكسرالاولى  .والمعنى لالمْنختارين اممنثالهم ال
لمحفضىرة الواحدية لمن الذين اصطفيناهم لقرسا من إنى نوعهم
انه
© وافلتأويلات وا
الاخبار المنزهين عنشوائ بالثشير والامكان والعدم والحدنان انتهى * وذكرالعندية وقرن
ب|ها الاصطفائية اشارة الىان الاصطفائية افلعبودية ازلية قبل وجودالكون فشرفهمخاص

ْ وموهيةخالصة بلاعال .والاخبار جمعخير كشرواشرار علىانه اسمتفضيل اوخير بالتشديد
اوخيربالتخفيف كاموات جمع ميت وميت  8واذ كراسمعيل  #ابن ابراهم عليهما السلام
ولس هو باشثموييل بن هلقانان عملاىقال قتادة وائما فصل ذكره عن ذكرابيه واخه
للاشعار بعراقته فالصبر الذى هوالمقصود بالتذكر وذلك لانه اسلنفسه الذيحفسبىيلالله
اكثمرا فاته جد افضل الانساء والمرسله:د  8والبسع هوابن الخطوب من
تلكعونذ١
| او
ومنه |
كلع
رىائيل ثاسمتنى" ودخل اللام عللىا
امسعل
تالىسلا
بيه
العجوز استخلقه:الناس عل
امتكرا بسبب طرو الاشتراك عليه فعرف باللام العهدية على ارادة اليسع الفلاق مثل |
قول الشاعس
زات الوليد بن اليزبد مباركا

اط زوذلاالكفل باحو اينااعبيسم او مسيزيين .ايوب علفة//السلام بسريقلانننه
الى قوم فىالشام * واختلف فىنبوته والاحكزرون على انه نى لذكره فى سلك الاساء
واختاف ايضا انه الباس او بوشع او زكري او غيرهم واتما لقب بذى الكفل
لانه فانلّبه مائة نى من بى اسرايِل من القتل فوااهم و حكفلهم عنى اطممهم

وكساهم وكتمهم املناعداء ©هوف التأويلات النجمية قبلان اليسع وذاالكفل كانا اخوين
وذو الكفل تكفل بعمل رجل صا مات فى وقتهكانيهلى للهكلبوم مائة صلاةفاحسن
الله اليه الثناء  #8وكل  اى وكلهم على انيكونوا بدلا منهم © منالاخار  6المشهورين |
ةحور اكرات تعزية وتسلية إلنى صلى الله تعالىعليه وسَلمفانالانساء علاهم الصلاة

والسلام اذا اجتهدوا فىالطاءات وقاسوا الشدائد والآ فات ايا  705والاذيات
امعندائهم مع امنهفمضولون فالنى عليه السلام اولى بذلك لكونه افضل منهم والافضل
عاسى ما لياقاسى المفضول اذبهبم رنيته ونظهر رفعته » قال فاىلكاشسفترار [ اسما

فلختي اتاضنق رداون اللاغنها؛ اريتككندكه تمظفاق /اغلهة النسلام روؤزى .درا اتخمن .قرزيشق
الكادعا م دايع زرطايتيكيك توبىكه -خدايان مادابدميكونى ودشنام بمىدهى |
رسول خدا كفت من هيكويمكه معبود عاليانيكيست واغيؤيك وبى نظيرشما در يوأي 0
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ه حتى مقدمة راحتى بود * شدهمزبان حقجوذبانكلمسوخت
يروى  :اناللهتعالى لاماذهب عنابوب ماكان فه هانلاذى النعزليه ثوبين ايضين من

المماء فاتزر باحدهما وارتدى بالآخر ثممثى الىمنزله فاقلت سحابة فسحت فىاندرشحه
ذها حتى امتلا” واقبلت سحابة اخرى الى الدرشعيره فسححت فنه ورقا حتىاملا وشكراللة
بىها وحمالها © واذ كر عبادنا  4الخصوصين مانهل العناية
بااال
شده
خدمة زوجته فر

ابراهيم واسحق  ابن ابراهيم و9يعقوب 64ابن اسحق ثماومأالووجه اختصاصهم
مجنابه تعالى فقال هه اولىالايدى  #ذوى الايدى وهى مع يد يمعنى الجارحة فىالاصلاريد
قبوى عالكىثر الاعمال و بها يحصل
لاتسب
اونه
بها القوة مجازا :يمعوئة المقام وذلك لك
البطش والقهر و+تجمع القوة لكونها مصدرا يتتاول الكثير و8الابصار © جمع بضر
امكلنابهناسان امدنراكالمعقولات
حمل على بصرالقب ويسمى البصيرة وهىالقوة التى بج
* قال افلىمفردات اليصر غَال للجارحة الناظرة وللقوة التىفها وال لقوة القلب المدركة
بصيرة ولصر ولايكاد هَال للحارحة بصيرة  .ومع البصر ايصار وجمع البصيرة يصاءر .والمعنى

ذوى القوة فالىطاعة والبصيرة فىامور الدين * ويجوز اينراد بالايدى الاعمالالجلياة لان
اكثر الاعمال تاشر بها فغلب الاعمال بالايدى علىسائر الاعمال البتىغتبياشررها وان يراد
بالابصار المعارى والعلوم الشريفة لاالنبصر والنظر اتوى مياديها وهم ارباب الكمالات

العمليةوالنظرية والذين لايشكرون فذوكىرالديانات فىحكم منلااستيصار لهم * وفيه

تعريض بالجهلة البطالين وانهمكالزءنى والعميان حيث لايعملو نملالآ خرة ولاستبصرون
| ففديناللّ وتوبخ على تركهم الجاهدة والتأمل معتمكنهم منهما  :اولفمتتوى
اندرين ره ىتراشوىخراش * تدام آخر دمى فارغ مباش

| © انا اخلصناهم بخالصة  6تعليل لماوصفوا به فمانلشعربودية وعاو الرئية  .والتشكير

للتفيخم اى انا جعلناهم خالصين لمنخاصلة خالصة عظيمة الشأنلاشوب فها 9ذكرىالداريه
مصدر ياملنتذكر مضاف الىمفعوله وهوخبر ميتداً محذوف واجخملة صفةخالصة  .والتقدير
 ١هىتذكرهم للدازالا خرة داعا ولاهم” لهمغيرها واطلا قالدار يعنى مرادا بها الدارالاً خرة١ 

جرك2معجوكنلزوقعكوردعبيممع

للاشغار بانها الدار فىالحقيقة واتما الدنيا معبر ف*انقبل كف يكونونخالصين لتلعهالووهم

مستغرقون افلىطاعة وفيماهو سبب لها وهوتذكر الآخرة * قالستتاغنراقهم افلىطاعة
اأماهو لاستغراقهم فىالشوق الىلقاء اللهولما لميكن ذلك الا فىالآآخرة استغرقوا فىتذكرها ١
وفالا خرة [ ان يكادردن سراى آخرتسست جمهطمح فظر اسا جزفوز بلقا حضرت
كبريا بيست و اندر اخرت ميسرشود] © وف التأويلات انا صفيناهم عن شوب صفات التفوس
وكدورة الاناية وجعاناهم لنا خالصين بالحة المقيقية ليس لغيرنا فهم تصيب ولايماون الى ا
احلغبيةربالاعارضة لا االنىفسهم ولا الغيرهم بسبب خصلة خالصة غميشروبة بهم" اخرهى |
ذكرى الدار الباقية والمقر الاصلى اى استخلصناهم لوجهنا بسبب تكذرهم لءالم القدس
واعىاضهم عن معدن الرجس مستشر فان لانواره لاالتفات لهم الى الدنيا وظلماتها اصلا
ِ

ا(نتهى )

<< 6غ يهم

دمن

فمضته فمندذلك دعا ايوب فوقعت دودة فالماء فصارعلقا واخرى فالبرفصار تبحلخارج
منهالعسل * وفزهة الرياض انه بق على بدنهأريعة من الديدان واحد طار و وفععلى شجرة

ابوب فصارسوسا
الفرصاد فصار دود القز وواحد وقعفىالماء فصارعلقا وواحد وقعفى

والرابع طواودقع افلجال والاشجار فصار حلا وهذا بعدما كشف .اللهعنه* واعلم ان

العلماء قالوا االنانساء علمهم الصلاة والسلام .معصومون مانلامراض المفرة ويناقش فيه
يحديث ابوب عليه السلام اذروى انه تفرق عنه النان <تى اريد بعص من اهن به الا ان

يستنى انوب عامهالسلام فان ابتلاءه كانخارقا للعادة وابتلاءالناس به أى ابتلاء * اثعلميانه
فس عانلشكوى لغيراللهلالىالله
نحبس
لبر
ا!لص
لبس فىشكواه الىاللهتعالىاخلال بصيره فان

تعالى وفى<بس النفس عانلشكوى الىالله فىرفع الضر مقاومة القهر الالمى وهو ليس من
اداب العبودية فلابد منالشكاية ليصح الافتقار الذى هو حقيقتك المميزة نسية العبودية

املنربوبية ولذا قال ابو يزيد البسطائى قدس سره
جارجيز اوردهام شاها كادركنج تو بست

*« سدى

وحاجحت

وححز وياز

اوردهام

| واجلاععباعضرفين فى فعاتيه فوذلك بعض ملناذوق له فقال انما جوّعنى لاببى واسأل
حله ااتىماكان ذ املعبدلانهرجاع االللىه
دعلي
م6ت
لاب
ْ و نمالعبد64اى ايوب 8انهاو
كالما لدان الاسباب مقل نجملة وجوده الى طاعته اورجاع اللّالضراة فىطاي الصير على

البلاء والرضى بالقضاء ولقد سوىالله تعالى بين عبديهاللذين احدهما انععليه فشكر والآخر
ابتلىفصبرحيث اننى علبهما ثناء واحدافال فوىصف سامان تعهالعيدانه اواب 6
| وقىوصف انوي كذيك و+يلزم مانلاوابة الذنب لان بلاء ابوب كان مقنبلى الامتحان

فلبلاء املعله اعيلشخواص وعيش العافية املعله عايلشعوام
عملاىسبق * واعلمالنعيش ا
وذلك لان الخواص يشاهدون المبلى افلىبلاء وتطيب عيشتهم مخلاى العوام فاتهم يممزل

منالشهود فكون البلاء لهم عينا+نة واذا لاصبرلهم * قال ابن مسعود رضىاللّعنه ابوب
عليه السلام رأس الصابرين الى يوم القبامة  +قالبعضهم [ بلاذخيرةٌ اوليا واختيارادفيااست
| يهكنح بذوعى ممتحن بودند  .انوح بدست قوم خويش كرفتار  .ابراهم باتش تمرود
٠اسماعيل بفتنة ذيج  .يعقوب بفراق فرزئد  .زكريا وى نت قتل  .موسى بدست
فوعوان وقطان وعلى هذا اولنا واصقيا  :يكرا حنتغ بت «ؤد ومذلت  .كنا رسكي

(زالله |
لهام كفت ا
وفاقت .يا بعارى وعلت  .ىرا قتل وشهادت  .ماصطلقسعل
ادخر البلاء لاولياته م ادخرالشهادة لاحبابه) حون رب عنت آن بلاها ازابويب كشف
ا جلملصابر
نلاء
نصحبنرناك ياابوب لولا اونضاعنا نحت كل شعرة ممنالب

+تصير» جنيد

ابلا
قدسسره كفت ] منشهد البلاء بال
لءبضج
لمانء ومنشهد البلاءم انلمبلىحن” الى
البلاء * قال ابن عطاء ليحففك الم البلاء عنك علمك بان الله هوالملى * واعلٍان لكل بلاء

ئب
اال
لماص:ق
اكله
خفلفىااالمدانيا وامافى الاخروامافى

الجزء الثالث والعشرون
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ضنا فضربها ضربةواحدة يقال حنثفىينهاذا ليفبها * وقالبعضهم الْنثالاثم |
ويطلق عفلىمل ماحلف عتلرىكه وترك ماحلف عفلعىله محنمث أنكل واحد منهما سبب
:روغ شدزسوكند] ويعدى بنى [ وبزهمندشدن]» فانقيل
[لحنث د
له * وفى انلامصادز ا

اللقنماهتلعاللى لاربوب عليهالسلام (الاتحنث) وقا لحمد صلىاللعهليه وس لإقدفرض اللهلكم
ماحيلةم.اتكم  +6قلنالانكفارة العينل+تكن لاحد قبلنا بلمى انا ما اكرماللّهبه هذهالامة
بدليل قوله تعالى لكمكذا فىاسئلة الحكم و*فىكلام باءلضمفسرين لعل التكفير لميجز
فشىرعهم او انالاتضل الوفاء به انتتهى * قال الشبخ نم الدين ره الله ارادالله انيعصم

.حدها ااملاظالم واماالث وانلايضيع اجر '
نميه ابوب عليه السلام من الذنيين اللازمين ا
اناك المرأةمعزوجها وان لايكافئها بالخير شرا ونبق ببركتها هذه الرخصة فاىلام الى
يومالقيامة انتهى .فقدشرعالله هذه الرحمة رحمة عليه وعلما لحدن خدمتها اياه ورضاه عنها

وهى رخصة باققة فىالحدود بحب اينصيب المضروب كل واحد منالمائة اما باطرافها قائمة

بااوعىاضها مبسوطة على هيئة الضرب اى بشرط اتنوجد صودة الضرب ويعمل بالخيل
الشرعية بالاتفاق  روى  -اانلايث بن سعد حلف اينضرب اباحنيفة بالسيف ثنمدم

ينيه فقال ابوحيفة رحمهالله خذالسيف واضرى بعرضه
منهذء المقالة وطلب ارج م

قب الامام رضىالله عنه  +قال فيفتح الرحمن مذهب الشافى
ن "افى
مبنك
فتخرج عن يم
يض وكان جلدا اخر للمدرض ذفانلميرج برؤه جاد بعشكال عليه مائة
رلى
مد ع
اذاوجب الح

غصن فكاانن حمسين ضرب به مىتان وتمسهالاغصان اوسكيس بعضها علليىبنعاضله بعض
الال ذبارنى”

0

ومذهب ابىضفة رحمهالله يؤخر فلاجل حتى بلوأمكاعي الشافى

فكاانن ضعيف الخلقة يخانى عليه الهلاك لوضرب شديدا يضرب مقدارما 24م الضرب
ومذهب مالك لابضرب الا بالسوط و شرق الضرب وعدد الضربات مستحق لامجوز

تركه فكاانن مريضا آخر الى ان بكركأذهب الشافى وىاحنثيفة ومذهب احمد عامالحد
فواىللخاالبؤ<رللمرض ولورحى زواله وبضرب بسوط يؤمن معه التلف كالقضيب الصغير
فان خشى عليه منالسوط اقم باطراف الثياب وعثكول النخل فانخيف عليه من ذلك مع
ضغث فيه مائة شمراخ فضرب بهضربة واحدة كقول الثافبى واما اذاكان الحد رحا
فلايؤ خر بالاتفاق ولاهّام الحد على امل حتى تضع بغي رخلاف فابوحنيفة ان كان حدها

الجلد ختى تتء_ال!اى رج من نفاسها وانكان الرحم فعقرب الولادة وان لميكن للصغير
يمرنبيه لختى يستفنى عنها والشافبى حتى ترضعه اللبان ويستغنى بغيرها اوفطام لحولين
ومالك واحمد بمحرد الوضع ه8اونجادناد 6ه علمناء  0صابرا  6فامصاابه فىالنفس والاهل

والمال © اولفتأويلات النحمية يشير الى ان ابوب عليهالسلام لميكن ليجد نفسه صابرا
| اولا اونجادناه:صابرا جاعىلناه .ندل عالىمهعذناى  قوله تعالى .لنبيه بعليه السلام( .واصير
السلام الى النبق منه الا القلب واللسان لخشاءت دودة الىالقلب فعضته واخرىالىاللسان
امعد

مم معد عر  622سمسصس سح

(عدته )
ف

سورة سن

حمق ١ا) هم

بذلك ليصيروا عل
وىاليشدالئجكاص
أير
وا الى اله فييانزلبهمكالاليفعلبهممافمل به|
محنسن العاقة  :قال الكاشنى رحمت الهى فرج را بصبر ناريست ]
اصبر فان الصبر مفتاح الفررج
كلد 1

بشام تبره محنت

1ا

باشد الوادت“

زد

احقة در كني تراد كاين

بساز وصبرماى  5-دميدم سحر از إرده روى غايبد

درزمان مرض ابوب عليه السلام زوجة اورحمه بهمى رفتهبود رش

امن |

ابوب سوكند خورد كه اورا صدجوب ,زند جون تياشير صبح حت ازافق رحمت روى ١
شف ركعو ورا وريه لبعز نمق ]ا ركد العؤوازالاش كمد
ار

خطابٍ ازحضرت عنرت رسبدكه ]  #وخذ بدك ضغئا   +قال فيالارشاد معطوف على
اركض اوعلى وهنا بتقدير وقلنا خذ بدك ا والاول اقرب لفظا وهذا انس معنى فان

الحاجة الىهذا الام لاعس الا بعدالصحة  .والضغث ا1زمة الصغيرة منالحشيش ونحوه
افلمفردات الضغث قبضة رمحان اوحشيش وبه شه الاحلام الختلطة التى لارشين حقائقها
ان
وتهى
قا
+ل الكاشفى [وبكير بدست خود دستةاز حوب ازخرما ياازحشائش خشكشده
كه بعدد بصادشد وفى كشف الاسرار مفسران كقتتد ابليس برصورت طببى برسرراء
تكست واتعاراان زا مذاوات كاذ زن ابوب

6

بعارىكه فلان علت دارداورا

0مُذاؤَاك” كلخ ابلبس كفت اورا مداوات كنم وشفادهم بشرط انك جون اورا شفا دهم

او
و|
كمس
يد «انت شفيتى» يعنىتوس شدفاادىازشها جزاين “واهم زن بيامد وتجآهازوى
وفت « والله |
شنند باوب كفت ابوب بدائست كه ان شبطانست واورا ارزاه برد ك
لون الزفك لااشلؤاينك! امائة درن انههاعد الجبريلاماذ -وركاء[وزذ :اننكئتعالىكه اوزن
ظ
ذتراايام بلا خدمت نيكوكرد أكنون تخففت ويرا وتصدوق سوكندةود زا دستة كناء

8ا" |
نتدم اكهخوشه برسردارد ثر
ودمحخانكه بغدد شضادخ:ياشد باقيضة كهازين دكرح
بدست خويش كير ] فانه.قال فاىلتكملة وقد روى انه اخذ مائةسنلة فكىف واحد |
»ال
فضربها بها* وقبل باعت ذؤاسّها برغيفين وكانتا متعلق ,ابوب اذا قام للف بذلك ق
فاىلفترح-من روى ان ادوب عله السلام كانت زوجته مدة مرضه تختاف البه فتلقاها
الشطان صرة فصىورة طلس ومية فى هيئة ناصح فبقول لها لوسحد هذا المررض لصم

الفلاتى لبرى” ولوذخ عناقا لاصنم الفلاتى لبرى ويعرض لها وجوها مانلكفر فكانت |
هى ربماعرضت ذلك على ابوب فيقول لقت عدوالله فىطرقك فلمااغضبته حلفانزعوفى |
لمحلدتها مائة جالندةتهى * شول الفقبر هاذلهوجوه كذرت ايضا فىغيره املنتفاسير |

لكنها ضعيفة فان امىأة ابوب وهى رحمة وكانتبت ابن بوسف الصديق عليهالسلامعلى |
ماهوالارجح ولابتصور منمثل هاذلهمرأة المتديئة ان تحمل ابود ,علىماهو كفر ففدينه |

اقلم العدو لايازم الغضب والحلف ذفلوجه الاول أليق بالمقام
لد ت
كمجر
' وففسائر الاديان وب
ا « ذاضرب ه  4اى بذك الضغث زوجك  9ولاتحنث 6#فمىنك فانالير حقق به فاخذ

سمج
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اه

| اهل البصائر ان الانفاس اليشرية هىالتى 5برالافلاك العلوية انتهى فقدشرطؤا ىضرت |
ا

الرجحل وكذا فى رفع الصوت حسن.الثنة

وصفوة

الباان من كلل غسىضض وصصضص

فاذا كان |

مكل الوجوه فيعرج بمعراج الاوض
المرء حسنالنة بزاعى الادب الظاهرى والباطنى ن
| على ذروة صراتب  0الخصوص ويس من الىرح والقدح ايكوان اللاساعن ماءاثثكار اله ||

ا|لصوص  +قال خضرةالشبخ الاكينقيس قلات اللأطب ون الفتؤهات  -25ة4لا نجواز
لاحدالتواجد الا باشارة شيخ سانشند عارفتك ياعمس |ض الباطن  .وفىحل ل

هن شراط اهل الله

ظ 1انيكونوااقيم دجل وا >حد والرواكية أيهم.منلد7

اوغير

|  <3أرلة الذى +شه اله كن شين ولايساله  9الااذغاب795

احس عن كان فاىلحلس تعين عله ان بجلسالاان يعارلفحاضرزون امنتهواجد لاصاحتٍ
وفىآخر اذاكانت حركة

| وجد فيس لهذلك لان هذه الخالة غحيمرودة بالنظر الى مافوقها.

الولجاقفيةف؛لست بشّدسيةوعلامتها الاشارة جم والء  3الاخياتو,الىقداموالعايل |
مرطود قا قال نظ الشيخ ا

عنه فىهذه الك 5انلاد  1والسماع

لههال |
حضورالقلب والعشق والحة والصدق وغلية الحال  .فقول القرطى استدل باعض

ك(ض
ر(
الام
| المتزهدة وطفاة المتصوفة بقوله.تعالى لابوب غليه الس

برجلك » 6على جواذ

اأركفص وهذا احتحاج يارد لابنه  0000انما اص لضرب الرحل لنبيعالماء لالغيره واتماهو

لاهل التكلف م دل عليه صغة التزهد والتصوف فان اقباء الامة براء منالتكلف فهو

| زجرلفسقة الزمان ما هم عليه املناجّاع المنافى لنص القران فانهم اوحكانوا صلحاء
مستأهلين لأباحت لهماشارة القر آن ذلك لكنهم بمعزل عانلركض بشرائط فهم منوعون
حدا « قال الشبخ

الشهير بافقتاده قدس سمراه لق ففطريق الشيخ الحاحجى ببرام قدس

سره الرقص حال التوحيد وليس فىطريقنا ايضا بل نذكرالله قباما وقعودا ولاثرقص على
' وفق قوله تعالى ١ الذين يكذرون الله قباما وقعودا وعلى حنوبهم  + 6وقال ايضاء ليس
فطرىقتنا رقص فان الرقص والاصوات كلها انما وضع لدفع الأواظر؟ ولاشع ارق اردفءهقلا

| اشد تاثيزا املنتوحند فطر هناطريق الانبباءبعليهم السسلام فنيا عليه السلام إيلقن بالا
التوحبد  #ووهبنا لهاهله  6معطوف عملقىدر اى فاغتسل وشرب فكشفنا بذلك مابه
سضرك
وارفىة
من

[رزندان ويرا زندهكردم ] وكانوا ثلاثة
الانساء ووهناله اهله  :يعنى ف

عشر روى الحسن ان الله تعالى احناهم بهعلداكهم اى بماذكر منان ابليس هدم عليهم

البناء فاتوا تحته هوموثلهم معهم #هعطف عالهىله فكان له املناولاد ضعفف ماكان له

قبل اى زاده على مكاان له قل البلاء  :قال الصائت
زفوت مطل جزؤّى مشو غنينكه فإلنة"  62سطتازه

ميرد

و اتاب

موادا

ئى الى

كديا
(ذك )
ب

١

سوزة تن

هم

يغطان بنى وبين اخونى  6وقال بوشع عليه السلام (إوما انسانيه الاالشيطان) |
شتز
باعدلان
ليطان) * ونا ليعل انه مابلغ مقام الرجال البالفين
وقال مومى عالليهسلام إهذا املنش

الا بالصبر على الباوى وتفويض الامور الى المولى والرضى عجارى عليه من القضاء التهى |

اركض برجلك  6الركض الضرب والدفع القوى بالرجل فتى نسب الى الراكب فهو |
اغساء مسكوبه وحئه للعدو نحو ركضت الفرس ومتى نسب الى الماثى قوطى” الارض "م |

فالآ يةتكذا قالهالراغب  .والرجل القدم اومن اصل الننخذ الى رؤس الاصايع  .والممنى |
اذنادى (قلناله على اسان جبريل عليه السلام حين انقضاء مدة بلاله اركض برجلك أى |

اضرب بها الارض  :وبالفارسية [بزن بإى خوددرا بزمين] ومى ارض الحابية بلد فىالشام |
[ين جشمه ]  9مغتسل بارد #
امقنطاع ابى هام فضربها فنبعت عين فقلناله © هذا  #ا

دلنست يابيست كهبدان غسلكنند ا]شار الىان
تغتسل به* وقالالكاشنى [ جكاىرغس
المغتسل هوالموضع الذى يغتسل فيه والماء ألذى يغتل به والاغتسال غسل البدن وغسلت

©راب  تشرب منه فيببارأطنك  .والشراب
الثبى' غسلااسلت عليه الماء فازلت ددنه وش
هومايشرب ويتناول م نكلمائع مامكان او غيرهوالواولنأكيدلصوق الصفةبالموصوف  +وقال
لابه اى مياغءتسل بهوموضعه وزمانه يارد يبردحرارة الظاهص وشراب
سهذ
تار
غلكب
مض ا
ب.
يبرد حرادة الباطن يعنى انماكان الماء باردا لماكان عليه من افراط حرارة الالم فسكن الله
افراطها الزائد المهلك ببرد الماء واب الخرارة النافعة للانسان  +وىفكلام الش.خ الشهير
بافتاده البرسوى قدس سسمره ان المراد بالماء فى هذه الااية صورة احاء اللهتعالى وهوالمراد

المىوات
اممه ينزل الامطلر ع
ببو
قان
لا ك
ااذ
بعاء المطرايضا فها روى انه

اربعين سنهةفيظهرون

من الارض إكالتتات انتهى فاغتسل ادوب عايه السسلام من ذلك الماء وشرب فذهب مابه

ظر الىالعمد بنظر الرضى يبدل مرضه بالشفاء
اهره وباظنه فانالله تعالى انذا
من
اهلنداء ظ

وشدته بالرخاء وجفاءه بالوفاء فقام بحا وكمى <لة وعاد اليه حماله وشيابه احسن مكاان
فلبلاء سبع سنين وسبعة اشهر وسيعة ايام
ق+ال اعبنباس رضى الله عنهما مكث ا

وسبع ساءات ليمغمض ففيهن ولمينقلب مجننب الجىنب  5فىزهرة الرياض * قالحضرة
الشيخ بااللصوفى فشىرح الفصوص الاشارة فيه انالله تعالى .انميه بضرب الرجل على
| الارض لخرج هنها الماء لازالة ألمالبدن فاهموىلنا بالسلوك والجاهدة ليخرج ماء الحياة
وهوالعم الله هنارض وجودنا لازالةامراض ارواحنا وهىالحجب المبعدة عنالحق ثمقال

وقهذه الآية سر لوطه.وفانالسالكين مسلكالتقوى بالجاهدة:والرياضات ااذجاتمعوا
فىمنزل وذ كروااللهكثيرا باعلى صوت وضربوا ارجلهم علىالارض معالحركة 1
كانت وكانت ثيتهم يذلك اذالة الالم الروحانى جاز منهم ذلك اذاضرب الرجل الصودية

علىالارض الصودية معالذ كرالصورى بنية خالصة بوصل االلىقيقة اذما حمكنمشرعى
الاوله حقيقة توصل عاءله الىحقيقته انتهى كلامه * قال باعلضعلماء بالله ارتفاع الاصوات
فسىوت العبادات بحسن النبات وضفاء الطويات يحل ماعقدته:الافلاك الاائرات حتى قال |
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اشَظااللهتعالى وايا؟#ؤواذ كرعبدنا ابوب ابن
رام
اوص
زنح بن دوم ,نعيص بناسحق
| ابن ابراهيم عليهالسلام وامهمن اولاد لوط بن هاران وزوجته رحمة بانفترايم بن يوسب

| عليهالسلام اوليا بنت يعقوب عاللهسلام ولقذاال فىكثف الاسرار كان نوبز ف
مىان يعقوب
| اوما خيربنت ميشا بن بوسف والاول اشهرالاقاويل * قالالقرطى.لميؤمن بابوب الاثلاثة
| ونعفرمره ثلاث وتسعون وقوله ايوب عطف بيان للعبد ه ا9ذ نادىربه  6#بدل منعبدنا
| اى دعا وتضرع باسان الاضطرار والافتقار

الى 6اىبال 8م#سنى الشيطان  #اصاتى

تديةعابى ومشقة وكذا
وبالفارسية [دبو يمن رسيد] فتكون الباء فى قوله فوبنصب * للتع

ا
ظلنصب بفتحتين 

وعذاب * العذاب الايجاع الشديد اى ألمووصب يريدمرضه وماكان

| بقاسيه فمنوننالشدائد وهوالمراد بالضرفىقوله ففسورة الانبياء لاانىمسن الضر) وهوحكاية
| لكلامه الذى ناداءبه بعبارته والالقيل انه مسه ا وليس هذا مداعمانه عليهالسلام بل من
جملته قولهلاوانت ارحم الراحمين) فاكتنى ههنا عنذ كره يمفايسورة الانساء ماترك هناك
| اذلكشريطان ثقَة بما ذكر ههنا * فانقلت لاقدرة للشيطان اليّةعلىايداعالناسفاىلامياض
والاسقام لانه لوقدر على ذلك لسعى فى قتل الانداء والاولماء والعلماء والصالمين فهولا يدر
| ان يضر احدا الابطريق القاء الوساوسن والخواطر الفاسدة ها معنى اسناد االملسبه » قلت
| ان الذى اصابه ل+نصبه الامنالله تعالى الا انه اسنده الى الشطان لسؤال الش.طان منه تعالى ان

| ماهم تال بتراسة الطبرنامتجان اصيرما فاىدم ج1لتةاد ون اماكمقاطاةللاذيئه مزازة :4
ابونب عالليسهلامكاله اموالكثيرةصمننوف مختلفة وهومع ذلككان مواظياعلى طاعةالله
محسنا لولفاقرلايءتائى وارباب الخاجات لغسده ابلس لذلك وقال انه يذهب بالدنيا والآآخرة
| فقال الهى عبدك ايوب قدانعمت عليه فشكرك وعافته لغدك واوابتليته بنزع النعمة والعافية
| تغير عن حاله فقال تعالى الى اعممينعهابندنى ويحمدنى على كل حال فقال ابلس يارب
سلطنى علمه وعلى اولاده وامواله فسلطه على ذلك فاحرق زرعه واسقط الاشة على اولاده

ف.زدد ابوب الامدا لربهثمنفخفجىسده نفخة خرجت بها فايلهلفاخات ثتمقطرت
| بالدم الاسود واكله الدود سبع سنين وهوعلىحالهفمىقا الصبر والرضى والتسلم فكان

| بلاؤء امتحانامن غير ان يكون منهذنبيعاقبعليهليبرزالته مضامفيىره فيظهر خلقه درجته

واصعوللى.هذا القول !عمّاد الفحول
ذى فىنوادر ال
مكم
ترهرالس
لكاذك
اربه
|ابن هو من
|مفادعداه فاهغيرمقبول © وف التأويلات النجمية يشيربقوله(واذكر) ال الىمعانىمختلفة
» مها ان هشنرط عبودية خواص عباده من الانناء والاوليا الصير عندنزول اليلاء والرضى
ظ حزان لكام القطاء رطزفسنا لبعلمانالله تعالى لوسلطظ الشيطان على بعض مونااولساباهنه

لايكون لاهانتهم بليكون لعزنهم واعانتهم عاللىبلوغ الىرنية نمالعبدية ودرجة الصابرين

+ا انالعاد منالاناء والاولياء لولميكونوا فىكنف عصمةاللهوحفظه لمستّهم
| الوحدومييننه
| الشاطين بنصب وعذاب  +ومنها اندمناب العبودية اجلال الربوبية واعظامها 'عحنالة

صوزةٌ عل
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عليهغيرك ع©طاؤنا 6هالخاص بك الذى لابقدر عليه غيرنا ف©امنن  6منقوله معنل"ه |
شنئت © اوامسك يهوامنع مشنهئمن
ّت
اذا انعاى فاعط منه م

واو للاباحة

بغير ٍ

حساب  64حال مالنمستكن فىالام اى غير تحاسب علىمه واحساته ومنعه وامساكه لا |
حرج عليك فيااعطيت وافهماسكت لتفويض التصرف فايلهيك على الاطلاق * وافلمىفردات

| قبلتصرف فتيهصرف من لاحاسب اتىناول ياتحب فى ومقأتنحب وعلى ماتحب وانفقه

 ١كذلك انتهى * قال الحدن ماائع الله على احدتعمة الاكاز عليه انبعة الا سلوان فان اععطى

اجر عليه وان ل بمعط +يكن عليه نبعة واثم وهذا مماخص به والتبعة مايترتب على الثى'

املنمضرة وكل حلقايمحظباوم على الظالمبمقابلة ظلمه عليه ق+ال باعلضكبار الحققين
لعانم الالهى كان امتثال امس وعبادة
كان سؤال سلهان ذلكعن اع ربهوالطلب اذا واقع
فلاطالب الاجر التام على طلبه متنبغيعرة حساب ولاعقاب فهذا الملك والعطاء لابنقصه

مآنمخلركته شيأ ولايحاسب عليه اصلاكابشع لغيره  .واما ماروى ان سلهان آخر الانيياء
دخولا اللذة لمكان ملكه فعلىتقديرصحته لايناتى الاستواء بهم فدرجات المنة ومطلق التأخر
فىالدخول لاوستازم الحساب وقدروى (انالاغشاء يدخلون الْنة بعدالفقراء ممسمائة سنة)
ومجوز اينكون بغر حساب حالا منالعطاء اى هذا عطاؤنا ملتسا بغير حساب لغاية كثرته

 83غَال للثى” الكثير هذا لناحط به حساب اوصاتله وماينها اعتراض على التقديرين |

فدنيا و8حسن ١
| © وإزله عندنا لزلنى  اى لقربة فىالآخرة مع ما له من الماك العظم ال
م بآ 6هوهواط,نة وفىالحديث (أرأبتممااعطىسلوانبدانود منملك فان ذلك ليده الاخشعا
ماكان يدفع رول الخ مهنا لربه) انتهى اى ولذا وجدالزلنى وحسن المرجع فطوبىله

حل كان.فتل[اق:صوئزة !القتى اهتوق الكية اشازة” الح ان الانسان اذا ككل ىانسابته يصليز |

قابلا لافيض الالهى بلاواسطة فبعطه الله تعالى من أ ثارالفيض تسخير ما فىالسموات هن

ليحك فيد اعنام ريدو لتك وى سزمل  6اتدل اين اطو اواولا
والشياطين والوحوش والطور وذلك لان كل ماافلىسموات وما فىالارض اجزاء وجود |

الانسان الكامل فاذااعالل آهعلنه :بفيضهسخرله ايجززاء :وجوده فالىمنى اما ىالصورة فيظهر |

تخرجازا لهماظهرعلىنسناعليهالسلام تسخر القمرعند اتشقاقه |
ااءاتسي
ضالهانس
ععض
بى ب
عل
باشادة اصبع ولذا قال هذا عطاؤنا اس[يشير الى ان للانساء بتأسيد الفيض الآلهى ولاية /
افاضة الفيض علىمن هواهله عند استفاضته ولهم امساك الفيض عند عدم الاستفاضة منغير
اهله ولاحرج علءهم فى الخالتين واذله عندنا لزلنى فى الافاضة والامساك وحسن ماب لاله

| كان متقربا الينابالعطاء والمنعكا افلتأويلات النجمية  روى  ازسليان عليهالسلام فتن بعدما |
لةك باعلدفتنة عشسرين سنةثانمتقل الى حسنماب  :قالالشبيخ سعدى |
م سن
ورين
هلك عش
جهان اى اسمر ملك حاويد ناسث *
 25 3باد رفىق

سحركاه

وشام

زديا

«* عر إلر

وفادارى
سلهان

اميد سنت
عليه

السلام

احرج نندنس كد زا لاد تكروك دل ل3ا7س اطي إبإدانئواخ زدأد رفك

, 1نا جه
الجر الثالث والعشروث
تحمل الاشاء الثقبلة ومناولة الاعمال الشاقة وايضا لابمكنتقسدء بالاصفاد والاغلال »قاٍ
ان اجسادهم ,لطبفة ولكن شفافة ولطافتها لاثنافى صلابتها يممنى الامتناع من التفرق
فلكونها لطفة لاترى ولكونها صلة يمكن تقدها وتحملها الاشاء الثقبلة وماولتها |
الاعمال الشاقة ولوس ان الاطافه ثنافى الصلابة الا انا لانم ان اللطيف الذى لاصلاية له |

يتنع انحمل الاشاء الثقسلة ويقدر على الاعمال الشاقة ألائرى انالرياح العاصفة تفعلافعالا |
محسية لاشدر عليها جماعة من الناس * وقال فىبحر العلوم والاقرب انااراد شيل كفهم عن

الشرور بالتقرين افلصفد يعنى ان قولهم لايمكن تقييده بالاصفاد والاغلال حقيقة مسلم

قىته لانهملكماانوا مسخرين مذللين لطاعته عليهالسلام |
قايعل
ولكن لايلسكلام محول

بتسخير الله ايام لكهان قادرا على كفهم عالناضرار بالخلق فشبهكفهم عنذلك بالتقرين
افلاصفاد فاطلاق على الكف الكمذور لفظ التقرين استعارة اصلية ثم اشتق من التقرين
يعنى المعنى الحازى لفظ مقرئين فهواستعارة ترعمة بمعنى مماوعين عالنششسرور » وافلىاسئلة
المقحمة الجن اجسام مؤلفة واشخاص تمدلة ولا دليل بِمَضى بان تلك الاجسام لطيفة او

كثيفة يبجلوز ان تكون لطيفة وان مكو ن كثيفة واتما لائراهم لاللطافتهم كا زمهالمعتزلة
ولكن لان الله تعالى لايخلق فنا ادراكا لهم انتهى * قال القاضى ابوبكر الاصل الذى

خلقوا منه هى الثار ولسنا نتكر مع ذلك ان يكشفهم الله تمالى ويغلظ اجسامهم ويخلق
لهم اعراضا زائدة على مافىالنار فيخرجون عكنولهم نارا ويخلق لهم صورا واشكالا
مختلفة فحوز ان ثراهم اذا قوى الله ابصارنا ماجوز ان ثراهم لوكثف الله اجسامهم
* قال القاضى عددالجبار ازالل تعالى كثفهم لسلمان حكتى
ان الناس يروتهم وقواهم حتى
كانوا يعملون له الاعمال الشاقة والمقرّن فى الاصفاد لايكون الا جسما كفا واما اقداره

علوم وتكشيفهم فاىغزيمران الانبياء فانه غير جاتر لانه يؤدى الى ان يكون نضا للعادة
كا فى1كام المرحان فى احكام الجان * وقال بعضهم ان الشباطين كانوا يشاهدون فىزمن
سلمان ثانمه لماتوفى اماتالله اولئكالشياطين وخلقنوعا اآخر فىغاية الرقة واللطافة وفيه ان
الشاطين منظرون فكديف يموتون الى ان مختص الانظار بابليس اوالا ان حمل الشياطين
علىكفار الجن فانهم ماردون ايضا  روى  ازالله تعالى اجاب دعاء سليان بانسخرله مالم
بشخره لاحد من الملوك وهوالرياح والشباطين والطير وسخرله منالماوك مالم تبسر
لغيره مثل ذلك فانه روى انه ورث ملك ابيه داود فى عصر كبخسرو بسنباوش وسار
من الشأم الىالعراق بلغخبره الىكخسرو فهرب الىخراسان فليلبثقليلاحتى
هلك ثم سار الىعمرو ثمسار الى بلاد الترك فوغل فباثمجاز بلاد الصين ثم عطف الى

ان وافى بلاد فارس فنزلها اياما ثم ماد الى الشام ثمامس ببناء بيت المقدس فلما فرغ منه

سار اتلهىامة ثمالى صنعاء وكانمن حديئه معصاحبة صنعاء وبهلىقيس ماذكره الله
كعالى فكتىابه الكرجم وغن! بلاد المغرب الاندلس وطنحة وافرئحة ونواحها © هذا »#

اى فسخرنا وقئاله هذا الذى اعطناك من الملك العظيم والبسطة والتسلط على ما لسملط

ع(ليه )

مج
د بح
م

صوادة كن

اتست اضاب »طرق لتجرى اولسرا  :واصضاب يامزنادلئة مويفروىمامنل»قاموس
الاصابة القصد اىحيث قصد و اراد من النواحى والاطراف * واعلٍ انالمراد بقوله بامره |
جريان الررح بمجرد اصره من غجيعرية خاطر ولاهمة قلب فهو الذى جعل الله من الملك
الذى الاشتى لالخد. .من اندها لاخرد االتتتحير“فان الله تعالى) سخرلنا :ايضا مااى:السئوات
وما فىالارض ومابينهما لكن اما تفعل ارام العالم لهمم النفوس اذا اقيمت فى مقام المعية

فهذا التسخير عن امرالله لاعن امنا عكال سلوان علويهاالسللاشمب©اطين 6هعطف على |
الرربمح

كل  4 1بدل من الشباطين وهو مبالغة بان اسم الفاعل من بتنىوكانوا بعلو ذله

عليهالسلام مايشاء من محاريب وكاثيل وجفان كالجواب وقدور راسبات لماسيق فسىورة |

سبأ وبنوزله الابنية الرفيعة بدمشق واليءن ومن بنائهم بيت المقدس واصطخر وهىمن بلاد |
فارستنسب الى صذر اللنى المراد وله تعالى لإقال عفريت مانلجن« 6ووغواص»#ه مالغة |
خائُص من غاص يغوص,غوصا وهوالدخول نحت الماء واخراج شىئ'منه * قال فالىمفردات

قؤآألها الى روه نَالشساطان ايمعنوصونله)؛اى 7لتتخوجون له.:الاععال .الشزية::والافماك أ
مالحر ١
البديعة ولس استشاط الدر فقط انتهى وكسانتواخرجون الدرر والجواهر واللىّ ن

وهواول من استخرج اللؤلؤ من البحر  9اوخرين مقرنين افلاصفاد  6عطف على كل

بناء داخل فى حكم البدل يقال قرنت البعيرين اذا حجمعت بينهما وقرنت على.التكثير كا

*ال اابلنشبخ مقرنين دفة
افلىآية * قال الراغب والتقرين بالفارسية [ برهم كردن ] ق
لاخرين وهواسم مفعول هن باب التفعيل منقول من قرنت الثى” بالنى” اى وصلته به
وشدد العين للمنالغة والكزة  .والاصفاد جع صفد محركة وهوالقيد وسمىيه العطاء لانه
برتبط بالمنمعليه وفرقوا بين تعليهما فقالوا صفده قبده واصفده اعظاه على عكس وعد
واوعد فان الثلانى فيه للخير والمفعة والرباعى للشير والمضرة ولكن فى كون اصفد يمعنى

اعطى نكدتة وهى اانلهمزة للسلب  .والمعنى ازلت مابه املناحتياج بان اعطيته مانندفعبه
حاجته لاف اوعد فانهلغة اصلية.موضوعة للتهديد  .ومعنىالا يه وس<رناله شاطين اخرين

لامنون ولايغوصون كأنه عليهالسلام فصل الشياطين الى عملة استعملهم فاعىمال الشاقة
املنبناء والغوص ونحو ذلك والى مردة قرن بعضهم همع بعض فى السلاسل واوثقهم بالحديد

لكفهم على الشر والفساد * فان قبل ان هذه الآآية ندل على ان الشياطين لهاقوة عظيمة
قدروا بها عاللىتالبكنية العظمة التى لابقّدر عليها البشر وقدروا على الغوص فالبحار
واستخراج جواهرها والى يمكن تقبيدهم بالاغلال والاصفاد وفيه اشكال وهو أنهذه
الشاطين اماان تكون اجسادهم كثيفة اولطيفة فكااننت كششيفة وجب ان يرام هكنان
بح الخاسة اذ لوجاز ان لابراهم مع كثافة اجسادهم لاز ان يكون بحضرتنا جبالالية
واصوات هائلة لاثراها ولانسمعها وذا سفسطة وان كانت اجسادهم لطيفة واللطافة ثناى

الصلابة فثل هذا يمتنع ان يكون موصوفا بالقوة الشديدة بحيث يدر بها على مالايدر
عليه البشر لان المسم اللطيف يكون ضعيف القوام مزق اجزاؤه بادتى المدافمة فلايطيق

عثشرون
لثال
ا ال
وجزء
ال

ا

جا سم يهم

و يل الفويات لبن فلمكن مي  2و اللا

همالك امارد لض

سفسافها القس سلوان اقصى مراتب الدنيا ونهاية مقاصدها لثيلااتفت ويستعملها فتىرسة

الهمة لتتخلى روحه بان يحسن اليهم ويؤلف قلوبهم ببذل المال والجاه فان القلوب جبات
على حب من احسن اليها فانهم اذا احروا ى الله لزمهم حبالله فكون احلبله وحبنيه
' قفلىوبهم محض الايمان ومنل يمكن ان يؤمن بالاحسان فبدخلهم فى الايمان بالقهر والغلبة
ان » وامانيته للممالك فيان يجمل
يامفى
اومه
لوق
 .بياأنتيهم جنودليمروهاك ادخل بلاقيس
ْ الممالك الدنيوية الفانية اخروية باقة بان يتوسل بها الى الحضرة بصرفها باظهار الدين واقامة

الحق واعلاء كلةالاسلام  +فان قبولله (إلايذنى لاحد ميعندى) يهتلناول النىعليهالسلام
اولا* قاناامابالصورة فبتناول ولكن لعلوهمته وكال قدره لالعدم استحقاقه لانه عرض عليه
دلى اللهعليه وسلم مالعكظم من ملكه فرشل (وقالالفقر فرى) واما بالمعنى فم شَاولالى

صلىاللهعليه وس لانه قال ( فضلت عالاىننباء بست ) يعنى عحلمىيع الاندباء ولاخفاء فى ان
لهام مابلغ درجة واحد من اولى العزم من الرسل معاختصاصه بصودة الملك
سلي
ابالن ع
سل
 ١منهم وهم معه مفضولون بست فضائل من النىعليه الام فعنى الملك الحقيق الذىكان

ملك سلهان صورته بلاريب يكون داخلا فى الفضائل التى اختصهاللهبها واخبرعنها وله
لزوكان فضلالله عليك عظما» بل اعطاه الله ماكان مطلوب سامان من صورة الملك ومعناه
مة
حير
زن غ
اوفرما اعطى سامان وفه بهم

مباشرة صورة الملك والافتتان به عنة ودلالا

| انتهىكلامالتأويلات على مكاشةه اعلىالتجليات  9فسخرثاله الررح * قال ابوتمرو انه دح
| الصبا اى فذلاناها لطاعة سامان اى جعلناها مطيمة لاخالفه اجابةلدعوته فعاد ام معليهالسلام
| علىماكان عليه قبل الفتنة فكون ذلك مسيبا عنانابته  :وبالفارسية [كيسردادمادم مص
ساوانرا باد تافرمانوى برد] * وفيه اشارة الى انسلمان لمافمل بالصافنات اناد مافعل فى

سبيلالله عوضه الله مركا مثل الرعع كان غدوها شهرا ورواحها شهراكا فى التأويلات
مكشف الاسرار  +قال البقلى رحجهالله كان سلهان عليهالسلام من
التجمية وقدسبق ايضا ن

| فرط حجبه.حمال الحق بحب انينظر الى صنائعه .ومالك ساعة فساعة مانلمرق الى الغزب
' حيتدىرك تجائب ملك وملكوته فسخرال له الر واجراها بمراده وهذا جزاء صبره فى
ترك حظوظ نفسه هحلرى بالصرتهس#س»بخانيرها له«ؤرخاء »#حالمن ضمير #رى  .والرخاء |
الريح الانة من قولهمشى' رخوم افلىمفردات  :وبالفارسية [ ترم وخوش ]  +وافلفتوحات| .

المكية ان الهواء لاسمى ربحا الااذا نحرك وكوج فان اشتدت حركته كان زعزعا وان |

تشتدكان رخاء وهو ذوروح يعقل كسائر اجزاء العالم وهبوبه تسبيحه تجرى بهالجوارى |
| ويطفأبه السراج وتشتعل به النار وتتحرك المياه والاشجار ويموج البحر وتزازل الارض |

' ويزجى السحاب انتهى .والمعنى حال كون تلك الرع لينة طلبابتةزعنزع ولاتنافى يينكونها
لبنة الهبوب وبين قوله ثعالى (ولسلهان الريح عاصفة» لان المراد ان تلك الرعح ايضا فىقوة
| الرياح العاصفة الا انها لماجرت باصيره عليه السلام كانت لئة رخاء اوتسخرله كلا تسيميها

(يث )
ح

|

دبرزم احتشام نوساره هفت جام * ومزطيخ وال نوافلاك نطهبق
هه خطية كال ينامتوشد ازل ك*سلا ابد زلوح تخموىانده اينسبق

| « انك انت الوهاب » لامسعتعدادات كلماسألت املنكمالات كاقال تعالى ( و آنام

| من كل مَاسْأْلقَوَه ) © وف التأويلآت النجمية بقوله ق(ال رب اغفرلى ) الآية يشير الى
| معانمختلقة .منهاانه لما اراد طلب الملك الذى هورفعة الدرجة نى الام فذلك عاللىتواضع
| الموجب للرفعة وهوقوله لإرباغفرلى)  +ومنها انهقدمطلبالمغفرة علىظلبالملكلانهلوكان

| القلكارزك زلةت قلعي الاتناء نت مشوقة بالمتقزة لأيطالك بها ومثها أن لَك مهمايكن
هف
ر
صم
تصدر
اية ماي
نظر
لرعبن
اظو
فىند مغفورله من

فالملك الا مقرونا بالعدل والنصفة

.ا قوله ( وهبلى ملكا لاشني لاحد منبعدى ©
متهنه
وهومحفوظ مانفات الملك وتوبعا
اى يلون ذلك موهوبا لهيلحانيثنزعه مه ويؤنيه منيشاءكمهى السنة الالهبة جارية ففه

| #ومثها قلواليهن(بتى لاخد بمغندى ل©اابىطليه احد غيرى لثلايقع ففنىة الملك على

| مقتضئ قله تعالى ( انالانسان لمطنى انز اه استغنى ) فان الملكجالب للفتنةكماكان حالنا لها
ى)
راحد
يل
غشتى
الوسلمان شوله (و لقدفتناسلمان)  .ومنها قوله (لا

اى لايكونهذا الملك

ملتمس احد منك غيرى للتمتع والانتفاع بهوهو مغزل عن قصدى ونتى فىطلب هذا فان

لى فطلي هذا الملك نية لنفسى وئية لقلبى وثية لروحى وثية للممالك باسرها ونية لارعايا

| 66قاهة ددس نفكلا يلاك قائيلا +لذقح و1ئت57ئ ٠الننة ا#ذرق 'وساانا هق التعفاء

 ١بكو اباط

دلياو هذع

رضن رعووان الام اذ زاقيا حت ذلك بن العارة

فمملكة بحث لايكون فها
| الكاملة عليه بالمالكية والملكية بلامانع ولاماذع وكاليته ال

 ١متمق لفوتااعة جل دواع النعلزية ارلكمواذة :فتىله الانتان لكو كل والحدة املْنمشَمِنات

وألسارفاتاالتقناطة ركه اراق تخاهه) بطل كه أواشارة لخد تون انفش
| الها ؤغلات هواها فبحزم عىاللنفس مرَّاضءها وبحرمها منمشاريها وينهاها عن هواها
| خالصا لله وطابا لمرضاته فتموت النفس عنصفاتها مايموت اليدن عند اعواز فقدان ماهو

غذاء يعيش ببه فاذا ماتت عن صفاتها الذميمة بحما الله بالصفات المندة م قال ( ولتحته

حناة طببة) وقال لإقذافلح هن زكاا) فلايبتى لها نظرال اىلدنيا وسائر نعمها كاكانحساللهان
ليكنله فظر االدىنيا وتعيمها واتماكانمعتلك لودو للبلكة ا كل در دن

نايك

معجليسمسكين ويقول مسكين جالس مسكينا وامانيته لقلبه فتصفيته عنمحبة الدنيا وزينتها
| واتقاوزاتئنانتؤطلكه الويالا  22بالاعراض عنها عندالقدرة عليها والككن فهاثم صرفها |
ففسيل الله وقلع اصلها من ارض القلب لسق القلب صافيا من الدنس قابلا للفيض الالهى

فتاازءاضا ] 2ميع الصفات الالهمة * وامانيتهلروحه فلتحلته بالاخلاق امد ةالربائية ولاسسل
| الها الابعاو الهئة وخلوص اللنة فانالمرء يطير بهمته كالطائر يطير ممناحه وتربية الهمة

ورافيا» ؤة نذل "اكرات “الدايننة لكر ويهالثاقنة وان
بيك نانالمقاضا :الثالتوايةالدايلية طب
ترك المقاصد الدنيوية الديية نواكان ااثلرتربية الهمة ولكن لايبلغ د رحد و هكااك

| المسخافويه يديت ارات تارديه اد الا

ا

ا
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الجزءالثالك والعشرون

ونكين أن خكاتبمريت احمر بود ] انتهى » وعفىقد الدرر اكناهن خاتمادمعليهالسلام

خقرلوجه املنمنة البسه الحق اياء اثومدع فىزكن هنازكان العرش وكان مكتوب عليه

»ثانى «لالهالاالله» وفىالثالث «حمد رسولالله»
ف اىلسطر الاول « يسماللهالرحمناولفرحىمال
فلما انزلهجبريل اىسلمان اضطرب العالم ممهانبته ولما وضعه فىاصبعه غاب عناعينالناس
ذه دفأاولهتأثير
فقالوا يانئالله ريد ان:تشرف مشاهدة حمالك فقال اكذروا الله فل
كمارو
املنله ويسلمان المظهرية والخاتم واسطة افلحقيقة  .وائما وضع ملكه فىفص خام لانه تعالى
اراه ففذلك ان مااعطت فىجنب مالمتعط قدر هذا الحجر من بين سائر الاحجار اذكان
ملك الدنيا عندايّ ٠تءالىكقدر حر مالناخار والله يعزمن يشاء بمايشاء © قال #سلبان
وهو بدل مناناب وتفسيرله  3رب  [ 5اىبروددكارمن ]  3اغفرلى * ماصدان منى

املنزلة النى لاتليق يشاتى وتقديم الاستغفار عالاىستيهاب الاتىلزيد اهتامه بامى الدين

ان [اللوضاء والصالمين وكوزذلك ادخل فالاجابة #8وهبلى [ #و خش صا ]|
زط عنان
د  مالنخلق |
ادح]©
لشاي
9ينبتى © [ نسزد ون
[دشاهى وتصرفككه] لا
عملوكا يه با

| ل من بعدى  64الى يومالقيامةٌ بياكنون الظهور به بالفعل فعالم الشهادة فىالامور العامة

والخاصة مختصابى وهو الغاية التى يمكنه ياوغها دل على هذا المنى قول نينا عليه السلام |
(اآن عفريتا املنجن ) وهو الخديث المنكر ت(فلت عاللىبارجة ) اى تعرض فىصودة هر
كافىحاة الحبوان * قال فىناج المصادر [ التفات بمحجستن ] اولفحديث ( انعفريتا منالمن |

قأَة
بىخْ
لةا
ط(ع
تفلت عل البارحة ) اى تعرض لهفلت

امك
عل ست

مه )ل

الامكان القدرة علىالشى” مع ارتفاع الموائع اى اعطاق الله مكنة من اخذه وقدرة عليه
)سرالياء وضمها اى اشده ( علىسارية منسوارى المسجد )
(فاخذته فاردت ان اربطه يك
كيهم ويل به ولدان اهل المدينة فذكرت
ل ال
كظروا
ئه ح(تى تنن
انةطمن
سطوا
ااىاس
رب اغفرلى وهيلى ملكا لايذنى لاحد من يعدى فرددته خاسمًا ) اى
دعوة اى سلهان

ذللا مطرودا ليظفربى ولميغلب عصللىاتى فدل علىانالملك الذى آثاه الله سلمان يوؤلتنه
احدا غيره من بعده هو الظهور يعموم التصرف فىءالم الشهادة لاالمكن منه فان ذلك |

امنااه الله غيره املْنكَمْلَ يساكاناوولا ألاتزى"ان نينا غليه انلام قا (فامكتىالل |
اى مانلعفريت فعلمنًا انالله تعالى قدوهب التصرف ففه ما شاء منالربط وغيره ثم |
منه)

كهل التادن كلك  1715بالتشارف
النله تعالى ذكره فتذكر دعوة سلمان فأدن" نن
رك عر رعو م افلعموم فردالل ذلك العفريت ببركة هذا التأدب خاسًا عن الظفربه |
"ون وجو طليان غالننةلام قاللئة السنطاة"النأنةا ليد البتت تقالو اسان اليك ا
والرغية فها |

والحرص على الاستتداد بالتعمة
به فليكنسؤاله للخل والحسد
ا اخصوص

ال الجهلة  .واما سلطان الانبياء صلىاللعهليه وم فقدافنى جيع مافىملك وجوده من

 0جهة الافعال والصفات .فليمبق ذإ اهرنان مكإزنااميق م اتلواللاك ذللتنها الاق تق الذات |

فىغرتية ليتملها احد منافراد الخلق سانقا ولا لاحقا وستظهر سلطنتهالدودية اإضاحيث
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طت:رعليىق الموت,أماعلمت انيمر الخلق على الموت ثم
.لد
|ا'ففيهقال لسلهان:صدقت المو
ل الشبخ سعدى قدس سره
|باعنه فاستغفرسلمان واناب االلىله تعقالىا :
فا

مككوفي

اندت عام
هبا
تتكمس
اذامدمل الئل كلام ولك كو رام

زه|ازمعؤاقت جاهذ أوغقق ؛وازائ -كدر اراه "كتمع اكازاواى إشراى
ز ران طفلى كه در خاك رفت  +جه الىلله باك امد و باك رفت
تباوك امتاى" بن خذار“باش” كواك 'ي*' كه انتكشلات"” نبااك “رفتن :ماك

مكن مضرايع بافس.وس وحيف *كه فرصت عينزست والوقتسيف
ك بؤاسططة "ترك :اذلى*انكشذتر :ملكت شلنان بدست
تتس
#قاك الكاشؤ [اومعوور؟ 1
صخَرحِن افتاد وجهل روز برخت سلمان ندست وبا زخاناتم يدست سليان اد لتكت
بازكقت ]:سكو المت ولقد انتلثاة يَمْنت :ملك والقننااعل كرض هذا يفئ العفريت
كىرسيه وهوصخر صاحب البحر علىاشهر الاقاويل وسمى
الذى اخذ خاتمه وجلس عل
جسدا لاله مثل بصورة سامان  5هو فكان جسدا محضا وصورة بلامعنى ثم اناب
اى رجع الىملك بعد اربعين نوما  +سول الفقير ارشدهالله القدير هذا وانكان مشهورا

دا ولايكاد بهح قطعا وذلك
رايجنك
حردا خصوصا فى نظم بعضالعرب والعجم لكنه ثم
.نى
اللفثا
اجوحهد.ها انه لس فوجاوس ان على الكرمى معنى الالقاء الا اويك
لو

ان جيع الانبياء معصومون من انيظهر شيطان يصورهم فالنوم واليقظة لثلايشتبه الحق
بالباطل ولان الاناء علهم السلام صور الاسم الهادى ومظاهى صفة الهداية والشيطان
مظهر الاسم المضل والظاهر بصفهة الضلالة فهما ضدان فلاتمعان ولايظهر احدهمابصورة

الا

حوفس عل الاساءراجو ال الكمل املناولياء فانهم ورثتهم ومتحققون يععارفهم

وحقائقهم * فان قبل عظمة المق سبحانه اتم منعظمة كلعظم فكيف امتنع على ابلس
ياظنهر بصودة الانبياء مع االنلعين قدترا أى لكثيرين وخاطبهم بانه اقلطحلبا لاضلالهم
وقد اضل جماعة يمثل هذا حتى ظنوا انهم راق سين لس لان لل طفك
| يعلم ان اق ليست لهصورة معيئة معاومة وجب الاشتباه ولذا جوز باعلضعلماء رؤيةالله
فمنام فىأى صودةكانت لازذاك المرثى غيرذاتاللهاذ ليس لها صودة واما الاساء فانهمذووا
ال
صفح من الحكم ان نجلس
يهكن
| صورمعينة معلومة مشهودة توجب الاشتياه  .والثالث ان

شيطانا املنشياطين على كرسى بى مالنانساء ويسلطه عاللىمسلمين ويحكمه علهم مع اله |
لب+عل للكافرين عاللىمؤمنين سبلا ابدا
|

7

نيايد بزير ساية بوم »* ورهماى ازجهان شود معدوم

|  .والرابع انالحخام كان نورانيا فكيف صح ان يستقر فيد الشيطان الظلمانى بطريق تاد |
اطكمة وقدانيت ان الشيطان يحرقه النور مطلقا واذا جعل الشهاب رجا للشسساطين
احاتم فكيف لصح انجلس عن ع كراسقة علىتقدبر أ
ْ  :والخامس انه كان ملك سلهان فى

قذف الخاتم افلبحر عملاقىالوا * قال فكىشف الاسرار [ هلك سلوان در خاتم وى بود |

زدحالان  © -اناس )

الجزءالثالك والعشرون.

مج  707دما

عليهالسلام ..والاناية الرجوع الىالله تعالى  روى  ان سلمناكانلهثلاثمائةامرأةوسيعمائة
سريةوكان فىظهره مامءائة رجل اى قوتهم وهكذا انساالله اعطى كل منهم منالقوة

الجاعيمةالم يعط احد منافراد امته وكذا الولى الاكل فاذله قوة زائدة على سائر الآ حاد
وان تبلغ ملنة قوة النى فال سلمان عليها لسلام بوما لاطوفن اللدلة على سبعين امسأ

اى اجامعهن اوتسعين اتوسع وتسعين اومائة تأنىكل واحدة بفارس بجاهد .فىسسلالله
ومسل ان شاءالله فقال له صاحده اى وزيره اصف قل ان شاءالله فلم شّل فطاف عليهنتلك
اللدلة فلتحمل الاامىاة واحدة حاءت بشق ولد لهعين واحدة ويد واحدة ورجل واحدة فالقته

القابية علىكرسيه وهو امسد المذكورنقيالنا عايها لسلام ( لوقال انشاءالله لجاهدوا فىسييلالله
فرسانا احمعون) * قال القاضىعياض رحمهالله وان سثل للمبهّل سلمان فىتلك القصة المذكورة
ان شاءاله فمنه اجوبة  .اسد ها ماروى فالحديث الصحح انه نسى انيقولها اى كلة ان
شاءالله وذلك لينفذ مرادالله  .والثانى انه لمسمع صاحبه وش
تنه
اغلل ع
هى فعنىابتلاثه قوله
لاطوفن اللوتركه الاستثناء ومعنى القاء الجسد عكلرىسيه القاء الشق المذكور عليهومعنى
انابته رجوعه الىالله تعالى زعلنته وهو تركه الاستشاء فىمثل ذلك الام الخطين لانترك
| الاولى ذلة للانبياء اذحستات الابرار سيات المقريين الاترى ان ينا عليه السلام لما سئل

عنالروح وعن اكاب الكهف وذى القرنين قال (انُتوتى غدا اخبرك ) ول يستئن خيس
| عنهالوجىاياما ثمنزقلوله تعالى (ولانقولن لدى“انى فاعل ذلك غدا الاان يشاءالله)  -ودوى -
| ان سلهان عللهالسلام ولدله ابن فاجت٠عت الشباطين على قتله وذلك الهم كانوا شَدرون

 ٠فىانفسهم انهم سيستريحون ماهم فيه نمتسخير سليان اياهم على التكاليف الشاقة والاعمال

| المستمرة الدائمة موته فلما ولدله ابن قال بعضهم لبعض انعاش له ولده ل+ننفك عما نحنفيه
| منالبلاء فسييلنا ان شتل ولده اوحله والتخسل افساد العقل والعضو قعل سامان بذلك

|قامس السحاب مله وكانت الررع تعطيه غذاءه وربى فنه خوفا منعضرةتلط

علوي

ائله لاجل خوفه هذا وعدم  7-5قاس ابنه غسكى ربه العزيز .بوت :ابنه حَمث .مات

فال_حاب والق ميا علىكرسيه فهو المراد .من السند الملق على كرسيه * .قال فشىرح
خافن ؤتااك اقهذ ا/عمالابأل نه واقاسته نقزالة«.الاو 00
القاضب_نتدفة طام تر لهالتوكان.اف

اذ ليس افلتحفظ ومباشرة الاسباب ترك الامتئال لاعس التوكل على ما قال عليه السلام
( اعقلها وتوكل ) انتهى » فان .قلت كان الشساطين يدعدون الى السماء وقتئذ فا فائدة

رفعه فىالسحاب فالىماع عنهم * قلت فائدته ان الشياطين التى خاف سلمان على ابنه منهم
عابصارهم وتغيسه عن
كانوا فىخدمته الدائمة فىالارض فكان فىالرفع الىالشحاتث رفعه ن

| حملهم وتسليمه الىمحافظة الملاتكة والاتى ابئه المبت علىكرسيه جزع سلهان عليهاذلميكن
لهالا ابن واحد فد<ل عله ملكان فقال احدهما ان هذا مشى فزىرعى فافسده فقال له

ظلمان لممشيت فىزرعه قال لان هذا الرجلل ذفع ففطريق
س

الناس فلاجدمسلكا غيرذلك

,يق فعوق
خبر)زرعت على طروق لايل أماعلمت انالناس لأببالوع..هنط ر
أ فالسليان للاجل

يه
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.
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حبست لداود علهالسلام وذلك فرىواية ضعيف :وردت لسلمان علىماقرر ٠ وحست ايضا أ

لخليفة موسى عليهالسلام وهو بوشع بن نون فانه سار مع .ى اسرائيل لقتال المبارين
وكان نوم :اجمعة وكلامدايفتحهاكادت الشمستغرب فقال للشمس ايتها الشمس انك مأمورة
وانا مأمور بحرمتى عليك ألاركدت امىكنت ساعة منالتهار وفى دواية اللهم احبسها
على" لخيسها الله حتى افتتحالمديئة وانمادعابحيسها خوفا دمخنولٍ الببت الحرم علمهم
فه المقاتلة .وردت ايضا لعلىرضى اللهعنه بدعاء سنا عليهالسلام عملى
ايق  .وحيست ابضا

اعلنغروب لندنا عليهالسلام وذلك اله اخبر فىقصة المعراج ان عيرقريشن تقدم بوم كذا
فلما كان ذلك البوم اشرفت فريش ينتنظرون ذلك وقد ولى الهار حتى كادت الشمس

تغرب فدمااللهتعالى خيس الشمس عن الغروب حتى قدمت العير وافلى برعوضايات
حبستله عالنطلوع لانه عليهالسلام قال (وتطلع العير عليكم مالنثنة عند طلوع الشمس)
شس الله الشمس عانلطلوع حتى قدمت العير .وحيست ايضاله عليهالسلام فىبعض ايام |

الخندق الى الاحمرار والاصفرار وصلى حتنئذ وفى بعضها لمنحس بل صلى بعد الغروب
والبه الاشارة شَوله عليهالسلام د(غاونا نا
علصلاة الوسطى ):اى عنصلاة العصر * وفى
كلام سبط ابن الحوزى ان قبل حسها ورجوعها مشكل لانها اوتخلفت اوردتت لاختات

الافلاك وفسد النظام قلنا حبسها وردها من باب المعجزات ولا مجال للقناس فى خرق
العادات  .وذكر انه وقع لبعض الوعاظ ببغداد انه قعدبعظ بعدالعصر ثماخذ فى ذكر
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فضائل ال البيت غاءت سحابة غطت الشمس وظن الناس الحاضرون عنده ان الشمس
غابت فارادوا الانصراف فاشار الهم ان لااتحركوا ثم ادار وجهه الى ناحية المغرب وقال
لاتغربى ياشمس حتى بنهى * سدح لال المصطق .ولنحله

النلكامنولى وقوفك فليكن * هذا الوقوف أولده ولنسله
فطلعت الشمس فلا بخصى مارئى عليه من اللى والششاب هذا كلامة رحمدالله سيحانه

وتعالى ف ولقدقنا سليمن * الفتنة الاختيار والابتلاء واولقينا  64الالقاء الطرح  6على
كرنبه6هالكرنى اسملمابعد عليه والمراد سريره المشهور وقد سب
رة سيأ
سقوفى

جسدا  » 6قال فى المفردات المسد المسم لكنه اخص قال الخليل لابقال الجسد لغير
الانسان منخاق الارض ونحوه وايضا فان الجسد يقال ماله لون والجنم يقال لما لاييينله
لونكلماء والهواء * وقال فى انوار المشارق الفرق بين المسد والبدن ان الاول لم لذى

الروح وغيرها ورتناول الرزأش .والشؤى .والثاى مخصوص بذى الروح ولايتناولهما ومنهذا
قداشتهر فما نهم حشر الاجساد باضافة الحششر الخاص بذى الروح الى الاجساد العامةله

ولغيره دون الابدان الخصوصة وذلك لان فىاضاقته الى البدن باعتبار انه لايتناول الرأس

والشوى على مانص عليه الزتخشرى فى الفائق والخليل فكتاب العين قصودا مخلا بحكم
الاعادة بعنه واماما فىالمسد مانلعموم الزائد عقلدىر الحاجة فندفم بقّرينة اضافة الحشر

انتهىكلام الانوار والمراد بهفىالآية القالب بلاروح كاسيأنى « ثم اناب  4اى سايان
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حو ٠١م هم

الأزء النالك والعشرون

قرعما اغبا رزب لاقرخا بالكلا لاق "الانزلاءمزاعوان' عَن!:داك |

عل اعناقها وتشلوقها

 ١وهذء الشيه ماوقع لانوب عابهالسلام حين ارسل الله له جرادا من ذهب فصار بحثوق

| بوبه مه وقول لاغنىلى عن بركتك ياربفااحب سليان الخير الالكونه تعالى احبِحب
الخير ولذلك اشتاق الها لما تورات بالحجاب يعنى الصاففات الحباد لكونه فقد الحل الذى
اوجب لهحب الخير عنذ كر ربه فقال ردوها على"  .وليس للمفسرين الذين جعاوا التوارى

ون ومساق الآية لايدل
منى
ح ال
زلاة
يالص
للشمس دليلفانالشمس ليسلهاهناذكر ولا
+لى
نع
عحات
وفتو
على مقالوه بوجه ظاهى البتة انتهى كلام ال

رضىالله عنهاشتغل سلوان

| عللهالسلام بعرض الافراس الحهاد حتىنوات بالحجاب اى ربت الشمس"فقال بامالله
| للملاتكة الموكلين بالشمس ردوها يعنى الشمس فردوها الى موضع وقت العصر حتى
صاللىعصر فى وقها فذلك منعجزات سلهان عليه السلام * قالفىكشف الاسرار

[ سلمان عللهالسلام درراه خدا آن همه اسبان فداكرد ودل ازان زينت وآرايش دئيا

افك وإغالات أن راذا الاحجرء زلبمر زرا فازان عو لاطا "اسان

بادرا مكب اؤساخت ويسبب أن اندومكه نوى رسد رفوت عنادت فرشته قرض ١فتاب
ازقعرت بكأثكائئط ان بروج عتامار ديك وق خولض كا ذد وان

مجر

كشت وجنانكة ابن معجزه ازبهر سلمان نيغمبر بيدا كشت درين امت ازبهر امير المؤمنين
دجراشت مصّطق تطلهاللالام سربكثار
كذنت ر
علا رض الهعه أززوق كززامت بئ

| على تهاد ويخفت على أماز ديكر تكرده بود تخواستكه خواب بررسول قطعكند مرد
عام نود كفت ماز طاعت حق وخدمت راست رسول طاعت حق همئان عبىود تاقرص

1فتاب بمغرب فروشد مصطق عاللهسلام از خواب درآامد عَكلىفت يازسولاللهوقت
عار يك واف

اومان تكردم احايا ور

يي

كرت

لود ل

مخواسمكه لذت خواب بزتو قطمكام جبريل م1دكه يعماد حق تعالى مسا فرمود ناقرص

فتابرا :از مغرب باز آرم 'نا على ماز ديكر يوقت بكزارد :بعض ياران كفتدد قرض
كتابر! خندان باز اوردكه شعاع تاب ديدكه بر ديوار هاى مدينه مىثافت * قال
الكاشنى وانكة ١فتاب بدغاى حضرت بسيغمبرعليهالسلام در صهباى خيير :بعد از غىوب
بذكت

وبحاى عصر م

نا حضرت

على رذىالله عنه تماز كزارد وازد محدئان

مشهوارزسدت وامام طحاوى در شمرح آثار الكواوقت فيد

روات ان قات اند وازاهد

ابن صا رحمه الله تقل كردمكه اهل عورا سزاوار نستكه تنافل كنتّد از حفظ ابن
حديثكه از علامات نبوتدت] ولا عبرة بول بعضهم بوضعه

اكد وار +لزكدا وزبزان 7اق

للنذكطدة :ازلب فر زهان

كه قرص بدررا بكسرردخوان جرخ * دستش دوم كرده بيك ضربت ينان
شمس
لبس
» واعلماانح

وردها وقع ممرارا ومعنىحبسها وقوفها عنالسير والحركة

بالكلية او بطو حركتها ارودها الى وراءها ومعنى ردها اعادتها بعد غسوبها ومغبها فقد

(حيست )

| دضايت ا اهلإغتباراسع اولي إوذوامهالوسك لامر لترمر والميق الست سج ل
 ١عن ذيكر,دى واسثمر ذلك حتى توارت آئ اعت لحان قشسها لغروبها فى
| بتوارى الخارية احأة حابها او اسرد

مغربها

حائها وخدرها  +وقيل الذمير قَّتوارت ”

وارت بححاب الليل ابظىللامه لان ظلام الل يتركل شئ”  2ردوها ْ
| للصافنات اى حنتى
ْعلى 6ه هن عام مقالة سامان و مس مى غىرضه من شديم ماقدمه والخطاب لاهل العرض 0

ْ

| قومه اتى اعبدوا تلك الخيل على  0فطفق مسحا بالسوق والاعناق  .الفاء فصبحة ١

' مفصحة عن حمنة قد حذفت ثقّة بدلالة الحال عليها وايذانا بغفاية سرعة الامتثال بالامس
وخير هذه الافعال كيان فعلا مطارعا فاىلاغلب ومسحا تنصب على المصدرية شعل مقدر

هو خبر طفق والمسح امرار اليد على الى" والمهور على ان المراد به هنا القطعمن
ضرع
لا د
| قواهم مسح علاوته اى ضرب عنقه وقطع كله رلومزاو بكم إعافرلاعف
متتع الشف كتاية عن الضرببوالسوق مع  58-0ار
|  «#قال ا
 00ركة وكعب الرجل

| والساق ماين كك

والاعناق جمععنقبالفارسية[كردن ]

أ

ا والياء منيدة كافى قوله تعالى(وامسوا روسك

| واحد.

دسات
عن م
.فا

براسةعءى

كه ومست

والمعنىفردوها عليه فاخد  3006بالسيف مسعحا سوقها واعناقها اى غطع إعناقها

ا ولعركقب ارجلها اى هو واتخابه

او يدع بعضها ويعرقب بعضها ازالة للعلاقات ورفعا

' لححاب الائل ينه وبين اق واستغفارا واناية اليه بالترك والتحريد  +وافلىاية اشارة

| الى ان#حب غيزالله_شاغل ع انلله روموتجت للحتحات وان كل بمحبوث سوئ الله .اذا ححبك |
عن الله لحظلة لمك

نإل تعا له سيف

دلاء كت

ا

آفى لا اله الا الله

إكاسات أنثام * عرش نا فرش

كد يكام

دي ان تينك .اهنك , #امن وقاتمبورى .مانديفرنهرنك
هكنركا
وقال الامام فى نفسسير5

الصواب

ان هال

ان؛ .باط إلالكانمندوبا

هومندوب
لهفىدينهم كأ
اله

اليه فشرعنا ثم ان سلمازعليهالسلام احتاجالىالغززوو خلس علىكرسة وام ياحضار الخيل
وامس

باحلامها0

الى لااحى,عا

0

الدنما وحظ

النفس واا

اجرما

واحمها

لع

الله تعالى وتقوية دينه وهو المراد من قوله عن ذكرربى ثم انه امى باجرائها وتسبيرها
<تى تورات

بالماحاب اى غابت عن :بصره فانه كانله مبدان واسع مس_تدير سابق فيه

بينالخيل حتى تتوارى عنه وتغبب عن عبنه ثم انه امس الرائطين بان يردوها فردوا تلك
الخيل اليه قلما عادت اليه طفق مسح سوقها واعناقها اى بده حالها وتشيرها وايانة

اام كنا من اعظم الاعوان فى قهر الاعداء واعلاء الدين وهو قول الزهرى وابن
كلانهو ليس :فيد رنشية

2ن النكروات الى سلمان علهالسلام فهو احق بالقبول عند

اولى الافهام « اولففتوحات المكّدة معنى الآآية احبيت الخير عن ذ كرربى اين بالخيرية
فاحبيته' لذلك احير م الصاقنات الجيادامن الخيل واما قوله فطفق ٠مداا.اى يسح بيده

/ا

الجزء الثالث والعشرون
نعل

ارسي

+

7
وكا جد

كي سلإن وامارسة مالي الطهن>ل

درم لسعم

ا عليه فلتزل تءرض عليه وهو ينظر اليها ويتعجب من
ه عر
ضطلب
| تلك الافراس اى
تهنا حت ضرت القميل .وغفلن عن:المصرج وكانتي فرزضا علتة كارفكىني الاتيزاز

وعن ورد كان له من الذكر وقتئذ وتهيبه قومه فلميعلموه فاغتم لما فاته بسيب السو |
ون
يىكان
والنسان فاستردها فعقرها تقريا الى الله وطلما لمرضاته عل

العقر قربة فتىلك

لتكر عليه فعله اومباحا فذىلك اليوم واما اراد يذلك الاسستهانة يمال الدنيا |
الشمريعة ولذا ي
لمكان فريضة الله ق5اله انوالايث فلميكنمنقبل تعذيب الحدوان » سول الفقير سرالعة
| ههنا هو ان تلك الخيل لما شغلته عن القام الل الصلاة كان العقك -كنارة موافقة له » وقال

| بعضهم المراد من العقر الذي فكون تقَديم السوق كايأتى لرعاية الفاصاة فذيحها وتصدق |
| بلحومها وكان ِ الل حلالا فذىلك الوقت واتما ليمتصدق بها لانه بحتاج الى زمان

|ووجدان حل صا له.والاصل انه ذيح تسعمائة وبتى مائة وهو مايلعمرض عليه بعد فا |
ك
لون
تد ك
فنسل تلك الأ:ة الباقية كذا » قالوا وفبه ان هذا يؤي
' فى ابدى الناس من الجباد ن
2

ن

الجر إكلد كانت  4ن غناتم الغزو لميلزم انسمكيون تسل الحاد من

|

تلك المائة لوجود غيرها فىالدثيا وايضا على عدن ليها ميرانا من انه بالمضن.التادى كرسيق |
 ١تكونامانة فبىده والامانة لاتعقر ولانذحك لاينى  0ؤقَال الى احبدت حب الخير عت

دبى  54قاله عليهالسلام عند روب الشمس اعترافا يصمدار عنه منالاشتغال بها عنالصلاة |
ا وندما عليه وتمهبدا لما يعقبه من الاص بردها وعقرها والتعقب

بالفاء باعشار اواخر /

العرشى المستمر دون ابتداله والتأ كد للدلالة على ان اعترافه وندمه عن صميم القلب
لالحميى 2مضمو3ن الذبر واصل احدت ان لدي على لاله معتى بردت كمفىقو5ل8ه تالى

نكا سي مناب اننت وضعن
تامجهو العمى عالهدي ) روكل مل | حت شيارفقد [ترو لي
محكان

عدى

تعدبنه

لعن وحب

الخير مو جوله اى مفعول

به لاندت المض.ن

والذى

اندب ا

ماف الله كر هو الاطلاع على ا<وال اليل لاحب اليل الا انه عدى الفعل الى حب ١

الحيل للدلالة علغاية محبته لها فان الالسان قد حب شبأ ولكنه بحب ,ان لايحبه كالاريض
الذى يشتهى مايضمره ولذا لما قيل لمرفض ماتشتهى قال اشتهى ان لااشتهى واما من احب |

شا ولحي انبونذ لغيابة المي .والتي إلال اللكتيروو ار اده انيل الغنن عصيله
عليهالسلام لانها مال ويحتمل .انه سماها خيراكأ نهانفس الخير لتعاق الخير بها قال عليه

السلام (الخير) االىاجر والماثم (معقود بنواصىا مل الى بومالقيامة) والمرادبالذ كرصلاة |
العصريد لل قولة بالعثئ وسميت ,الصلاة كذرا لانها مش<ونة:بالذ

كركافاىلكاشفسسرار

او الورد المعين وقد  .ومع الابة انت حب الخيل اى دعلته كا عرووذ تررك ووضعته
موضمه وكان يحب دبىان وتجغل بدي ربه وطاعته  2دى

رات بالمحاب  1التوارى |

الاسيبتات والطذمير لاشمس واخمارها من غير كك لدلالة العثى علها اذ لس

 ١اباد ص

'

يتوارى ا

فالحجاب مغيبت الشمس ومد_رها ك5ف المفردات وحتى متعلق شوله |<.دت١ 

و(غاية )

ه
>73 7
<<

دت
امه
عه
بردم
روز هبج معاملت ونجارت نود وم

سورة ص.,

كتشعوزك .وودد -أناروز سلهان هبج

طعام مخورد ديكر روز همحنان برعادت زاسل بافت وكس ريد سلهان كرسنه شدبالله
ناليدكفت بار خدايا كرسنهام وكس زسكل تمى خرد فرمان امدكه اى سلبان بمى

داقكه جون نو مهتر بازاريان در بد كنى در معاملات برخلق فروبسته شود ومصلحت
خلق ,نياش شد اق معان دتناسثة ومتتارك خلق'ذر :اموال" واؤلاق“ ]:يقول الله تعالى
و(شاركهم افلىاموال والاولاد  6فظهر منهذه الحكاية حال سلهان مع الله تعالى وكونه
متخليا عن المال فارغا عن الملك فىالقيقة
جهورساعت ابزجناوبى رود دل * بتتهابى اندر صقابى

سنى

ورت مال وحاهست وزدع ونجارت  #حودل باخداست خلوت نشيى

يه يقال عرض له امس كذا اى
اذعرض عليه  6اى اذكر ماصدر عنه اعذعلرض
ظهر وعرضته له اى اظهرته وعرض الْند ااذامهم عليه ونظر ماحالهم ب8العثى 6
هومن الظهر االىلآنخرهار #الصافنات  4مرفوع بعرض حمع صافن لاصاقة لانه كاوذر
الخيل وصفة الكمرذالذى لاسعقل مجمع هذا املمطعردا كاعرف فالتحو .والصفن المع
بايلنشيئين ضاما بعضهما الى بعض َال صفن الفرس قوائمه اذا قام على ثلاث اولىرابغة

اى قلب احد <وافره وقام على طرف سنبك يداو رجل والسنبك طرف مقدم الخافر
وهو هن الصفات المحمودة فىالخيل لايكاد يتفق الا فالىعربى الخالص  :والمعنى بالفارسة

[ اسبان ايستاده به سه ياى وبركنارءٌ سماز قائم جهارم ]  9امياد © ججموعاد وجود
وهو الذى يسرع فجىريه تشبها له بالمطر الجود  :والممنى بالفارسية [ اسبهاى تازى
تيورنك تيكوقد تيزرو ]كأذا قاله صاحب كثف الاسرار وكأنه جع بين معنى الجيد
والخواد قال فىالقاموسالموادادخى وااسخة وامع الاجواد والجبد ضد الردبى” والمع

الحاد وقلى الجواد هوالفرس الذى محود عند الركض اى الوعدعون+ابن عباس رضىالله
عنهما الحاد الخيل السوابق واذا جرت كانت سراعا خفافا فىجريها  روى  ان سلمان

علهالسلام غنا اهل دمشق ونصيبين وه قاعدة ديار ربيعة فاصاب الف فرس عربى

او اصابها ابوه من العمالقة فورثها مه وهذا علىتقدير عدم شَاء قوله عليهالسلام ي(ن
معاشر الانبياء لانورث ماتركناه فهو صدقة) علىعموفه ايبوحمل على الاستعارة بعلاقة
المشابهة فىثبوت ولاية التصرف فان لسايان <ق التصرف فها تركه ابوه فبىيت المال

كالدزوع ونحوها كاكانللخلفاء حق التصرف فيا تركة نبينا عليه السلام ولذا منع ابوبكر |
ذأدى الشبعقة واطسة .وال عنها عن الراك حَينَ"ظلته “ذلك اناما تركة'علنه التتتتلام
من صَفَايا اموال النفير وفدك كان مضروفا الى نفقة نسائه كافحيىاته لكوثهن محبوسات
عله الى وفاتهن وايضا الى نفقة خلفته لكونه خادما له قاثئما مقامه ومافضل مذنلك
كان يصرف الىمصا المسلمين فر سق له بعد وفاته مايكون ميرانالاهل بته [وكفتهاند
اسبان دريانى بودند وبر داشتند ودبوانبراى سلمان از بحر بر اوردند ] وسح مايؤيده

الجزء الثالث والعشرون
آذ

يي

2539355352525001

> كوم
-

خواجهرا فد جَنتلاوت كار  0لكاو انلود ولنت ارد بار

لعنتست اإنكه بلرهجه وصوت * شود از نو حضود خاطر فوت
كلام لخداست

بابنده

ن
كدهي*
نشود بر دولنا بئ
لعنتست ابينكه سازدت إبىسم * روز شب باامير وخواجه ندم

خانه شانمنبله است واقنرنور * دار اين نور را زمنبلهدود
معنى” لعن حبست

مردودى

مكو
را ن
شخد
هرك ماند از

* بمقامات2

بعد

خشنودى

» امد اندر مقام .عند'فرو

كرجه ملعون نشد زحق مطلق * هست ملعون بقدر بعد ازحق
و©و«هينا لداود سليمن  64و[خشيدم داودرا فرزندىكه آن سلوانست ] علمهماالسلام
 .والهية عطاء الواهت بطريق الانعام لابطريق العوض والهزاء الموافق لاال الموهوب له

فليآن النغمة التامة على ذاود:لان الخلافة الظاهرة الالهية قدكلتلداود وظهرت اكلم!

فسامان وكذا على العالمين لما وصل منه اليهم من نازاللعلف والرحمة * وعن ابن عباس

دضىالله عنهما انه قال اولادئا منمواهب الله ثمقرأ ( يهب ليمشناء اناثا وهب ليمشناء
سمك الؤأة*وإنوم الثنتت له
الناكوز ) ل روئ نان“ دواد 'علمةلشالام .عاثنمائةلسئة مااتلنو
كوم امعة لن ااناه لك الموت وهو يصعد فى محرابه اى الغرفة ويزل وقال جئت لاض
روحك فةال دعنى حتى اازل وارتقى فقال مالى :الى ذلك سيبل شفدت الايام والشهور

والسئون والآ مار والارزاق فا انت .مؤثر بعدها فسحد داود علىصقاة منالدرج فقبض
نفسهعلى تلكامال .وموتالحأ رحمةللصاطين وتخف.ف ورفقبهم اذهمالمنقطعون المستعدون
فلايحتاجون الىالايصاء وتحديد التوبة ورد:المظالم بخلاف غيرهم ولذاكان امثنارغضبالله
علعيد 5سلوان لصلاحية استعداده
على الناسقين واوصى داود لابنه سامان بالخلافة  3ل ا

| كمال التوعى الانساتى وهو مقام النبوة والخلافة  +قال بعضهم العبودية هى الذيول

عن موارد الربوبية والمول نحت صفات الالوهة  8انه اواب  6رجاع الى الحضرة
باخلاص العبودية بلاعلة دنيوية ولا اخروية او رجاع الى الله فىجمبع الاحوال فاىلنعمة

تكت
مٌلملك
واض
| بالتسكر واقلنة بالضين [-بظن

اند ونناطن :قن وفاقتعتىبزؤزد

| سامان زازق هاوكخزادكة كاان لق اي ]أناو اللو طوار#ؤؤيظ ل(طوكنان» ثانكزوق

كنن
منم
فنتم :اى سلبان اب
|جه بودكه ابليسرا نين بفزمان منكنى انا اووا:بند ك ك

.كه ددان مصلحت نيست كفت بار خداياكر هم دو روز باشد اين مراد من بده كفت
دادم سلهان ابليسرا در بكندرد ومعاش سلهان باانهمه ملك ومملكت از دست دنم

خويش بود هه روز زسلى ببافتى وبدو قرص بدادى ودر مسجد بادرويشى مخمموردى

وكمفتسىك]ين وجالس مسكينا

مت وامرلكابى
شوآ
حفت
يك كدا بود سلبان بعصا وذئيل » يافت انزلط

لمك
ا كفل
يعاد+
اننووذاكة اللنس را كول بتلاككرىء ونال ناوا نأف شي

هابا ذ اردان
(دوذ)»

حجج 5؟ يم
اولا ْمبين المصاحة قه فقال

سورة ص

كتاب  5خبر كذكا نود وهو فلخم

لان ١ل

هكذتااب انزلناءاليكيه صنته #إإمبارك كهخبرثان للمبتدأ اىكثير المنفعةدنياودينا لمن
أمنه وعلل بالتكامه؟ وتحقائقه'واشكازراتة'فانالبركة نيوت اتدبرالا لهىآافىلعو والماراه
مافبه ذالكخير ل8يدبروا اياته6همتعلق بالزلنا واصله يتدبروا فادتمت التاء فىالدال اى
| الزلناه ليتفكروا افيىاته بالفكرالسلم فبعرفوا مايتبع ظاهرها منالمعانى الفاثق وةالتأويلات
اللائقة اى ليتفكروا فىمعانيها فان التدبر عسارة عانلنظر فىعواقي الامور والتفكر
|تصرف القلب فمىعانى الاشاء لدرك المطلوب ف وليتذكر اولوا الالباب  5اى ولتعظبه
اصاب العقول الخالصة عن شوب الوهم عممالتدير لعموم العلماء وخص التذحكر
بخصوص العقلاء لان التدبر للفهم ادك لوقوع الاجلال والخشية الخاص باكابر اهل

العم ق*ال بعضهم التفكر عند فقدان المطاوب لا<تجاب القلب بالصفات النفسائية واما
رتمطابع فالنفس
التذكر فهو عند رفع الحجاب والرجوع الى الفطرة الاولى فيذ> ا
فالىازل منالتوجيد والمعارف انتهىفعلايلالنقصود منكلام الحق التفكر والتذ كر والاتعاظ

به لاحذخل الالفاظ فقط  +قال الما2

وزطيوزات! اراقع بالاف اتضيت شا اتات

مها حديثا واحدا وكان ع الاولءن والآ خرين مندرحا فه وذلك ان رسولالله صلى الله

| عليه وا قال لبعض اانه( اعمللدنياك بقدر مقامك فيها واعمل لآ خرتك قدر فَانك
فيها واعمل لله بقدر حاجتك الله واعمل للنار بهّدر صيرك عليها ) وكان الصحابة يكتفون ْ

جد
لهتا ننهومعتعلون ]رلاكان انوا لل3تضودسن تن اناالكو كوف كران
مفقناال
| جاء الى النى عليه السلام وقال علمنى ما علمك الله فدفعه الى رجل يعلمه القرآن فعلمه |
اذا زلزات الارض حتى اذابلغ دنلنعمل أل قال حسى فاخبرانى عليهالسلام بذلك فقال

(دعوه فقد فقه الرجا 00لف يناي رحجدالله مررت #حرمكتوب عليه ْ 7
ينفعك فقلته فاذا مكتوب عابه انت يعاتعر لاتعملفكيف تطلب مالم تعلم * وعناليصم
رحمهدالله قدور إرهذا القران عسد  60لاعامهم تأ بله حفظوا ح ,زقه 1-0
ان احدهم لبقول والله لقد قرأت ال  70فا اندلت مئه حرفا والله وقد اسقط كله

مابرى عليه لاقر ال ار فىخلق ولاعمل والله ماهو محفظط دروفه واضاعة حدوده والله

ماهؤلاء بالجكماء ولا الوزعة لا ١كثرالله فىالناس مثل هؤلاء افقنتنى بظاهر المتاو كان

كلثهل منله لقحة درور لايحلها ومهرة نتوج لابستولدها» قال انسرضىالله عنه قال
مث
رلساولله صلى الله عليه وس (تعوذوا بالله فم<نرالةراء  7اشد فخرا منالجبابرة) ولا| .
احد ابغض لاطو اسرنق قارى” سكب

الى
ةع

ى الله عنه قال رسولالله صلى الله |

تعالى عليه وس (تعوذوا باللّه من داد الحزن فانها اذا فتحت استجارت منها جهنم سيقت |
| اصرعةدها الله للقراء المرائين باعمالهم وانشرالقراء ليمزنور الامراء)  :وفىسلساة الذهب |
للمولى الجامى قدس سمره

رباك هوهايالةقران وهويشدئ به الى اأذلان

 47صما

الجزءإلثالث والءشرون

جلاباظلا,لاتحكفة ,فنهبل لمكوانزمطارا اعموالعمل و ناما للاخرة ومافيها من|
د
اى ب

| الحساب والجزاء فان الدئيا لاتخلو عن الصفو والكدر وكل منهما يفصح عرفالا لل

ْمنَّالراخة .والخظن وايضا لكون منّاة بشاهدافيها المؤمئون الذين ينظرون سور الله
| شواهد صفات اعمال والجلال
كل
جهان ضّات حسن شاهدماست * فشاهد وجهه فى

ذرات

ونه خلقا بخاطاللاباءن الغايةالجليلة والحكمة الباهرةمظن الذينكفر واكه
| اذلىكك4
اى مظلون كفار مكة فانهم وانكانوا مقرين بانالله هوالخالق لكن لما اعتقدوا باالنزاء
| الذى هوعلة خالعقالم باطل لزمهم ازيفانوا ان المعاول باطل ويعتقدوا ذلك ف8ويل 6
للاك
لاك
الهل
اى فاذا كانمظنونهم هذا فا
هك

اىفشدة هلاك حاصل:وبالفارسية زيس واى]

«لاذينكفر و ا خبرلويل هومن الناريه منتعلبلية مفيدة لعليةالنارلثيوت الوبللهم صريحا

ظر بعلية مايؤدى اليها منظنهم وكفرهم اىثويللهم بسببالنار المرئية علىظنهم
بالعادشعا
وكفرهم فلابد مزنؤية الحق حقا والباطل باطلا وتدارك زاالديوم اى يومالحزاء ظاهرا

وباطنا إحصل الخلاص والاجاة والنعبم واللذات فى اعلى الدرجات  89امنجعلالذينامنوا
وعملواالصالحاتك ام منقطعة يمعنى بل والهمزة الانكارية اى بألتجمل المؤمنين المصلحين
فىالارض ك#المفسدين فىالارض  #بالكفر والمعاصى اى لاجعلهم سواء فلوبطل البعث
ار لاستوت عندالله حال مناصلح ومن افسد ومنسوى هما كان
قظن
كاي
لء ك
اجزا
وال

سفرها والله تعاللى مئزه عنالسفه فاتما بالاععان والعمل الصا يرفع المؤمنين الى اعلىعليين
وبرد الكافرين الى اسفل سافلين  3اماعللمتقين كالفدار  3اى كم لاجمل اهل الايمان

| والعمل الصا الذنهم مظاهر صفات لطنفئا وحمالنا كالمفسدين الذينهم مظاهر صفات
قهرنا وجلاًا كذلك لاجمل اهل التقوى كالفحار والاحر شقٍالثى“شقا واسعا والفحدور

وى والهوى يعنى
قهل
تينا
لمب
انه رالتسوية اولا بين اهلالايمان والشمركا ث
اا
الي
قوات
| من اموين  01امام التهلذينبال وعدد ا خخافك :مو اللهتعالىكلطلدما بحسن ع تلته
>رير الاكار الاول باعتار وصفين حرق عنعان التسوية من لمكم
وحوز انلكو #خك

الر<يم -ودوى كا ككناقا فؤليل قالوا للمؤحين” اناانشلى ]:لا خرع رمواتتعرمطوق بل
 03فقال تعالى رام جمل» ا واتما قالوا ذلك على هَدير وقوع:الآخرة كاسبق عنقوله '
ان
بعذ
تعالى (وقالوا  5نكر اموالا واولادا ومان إع

المسلءين ا

وسحى” قفوىله تعالى (افتجعل

اى فى "نواب الآخرة * واعلم ازالله تعالى سوى بين الفرشين فىالعتع

بالححاة الدنيا بلالكفار اوفر حظا منالمؤمئين لان الدنما لاتعدل عندالله ج:د لعوضة
 1و داق الاخرة للذين لابريدون علوا فىالارض ولا فسادا وهم امؤمنون
ا انخاصون المنقادون لله ولامصره واعالم مجازهم فىهذه الدار أسعة رحمته وض.ق هذه الدار

فإذا اخراجزاء االلىدار الآ خرة فاذا ترقالانسإن منالهوى الىالهدى ومن!افحور الى
ا

أ

التقوى الحد الادر بالكل الاوفى م لماكان الداانا ممس
د
عع يمع السعادات

واخيرات.و
وصفه

ْ
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خطاياه متابعة الهوى كاقال عليهالسلام (ماعبداله فىالارض ابغض عاللىله منالهوى) وفى
الحديث إثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع واتجاب المرءبنقسه) وللهوىكلةفىالاضلال
لانوجد فى غيره وذلك لانه محتس ان يتصرف فىالاساء علمم السلام بأضلالهم عن سبيل
الله كا قال لداود عليهالسلام رولا شع الهوى فضلك عن سيل الله وشوله ان الذين)

الخيشيرالى ان الضلال الكبيرهوالانقطاع عن طلب الحق ومن ضل عطنريق اقلاخذ
بعذاب شديد القطيعة والحرمان من!ااةرب وجوار الحق وذلك بمانسوا بوم الحساب وهودوم

مجازى فيهكل محق بقدر هدايته وكل مبطل بحسب ضلالته م ف التأويلات النجمية  +وفى
الآآية دليل بين على وجوب الحكم بالحق وان لايل الجا الى احد الخصمين بشى” من

الاشياء وفىالحديث اله عليه السلام قال لعلى(ياعلى احكم بالحق فان لكل حكم جاثر جعيه
درعا املننار لواندرعاواحدا وضع على راس جبلشاهق لاصيح الل رم[اددار)فواد

السلوك اوددمكه بكركه بادشاهى جه صكعابريستكه ضرت داود عليه السلام بكال

درجة نبوت وجلال ميتبة رسالت بحمل اعباى جنين امرى مأمور وبخطب القالجنين
خطابى مخاطب عى شودكه (فاحكم بين الناس بالق مبان مردمان حكم بطريق معدلت
ونصفت كن وداورى برمهج عدل وانصاف تاى وباى بر جاى حق نهبر طريق باطل

ناس لمولاضار نش امفهد كل فخدع رانسسادابكق كتؤاباازه كناك تناكو بكهزاااة
كردند  :ودر سلسلة الذهب ميفرمايد
فقون

شقدوك حو وزموان

َك ترازان

خلفى

750

مقام

دادم  #سوى

خطاب

يدود

خلقان ازان فرستاديم

تادهى ملك را زعدل اساس » حكم رانى بعدل بيانلناس
ملكا 00

دستورست.

* از مقام

اوككلتاكتات امت اماىالللتبو) #:الرعدل

خليفيى

دوو سات

ربكو يخواندشناخالةة جو

لبقتنمة ك١ 3خالوك .رؤؤانان  2الصكمته ,ناوا بكتان_:شلتطان ذا
جو اعاظاق :عبسل تخواست * آممان وزمين بعدل ساست
شاه باشد .شان

خاق همه * رمه

وكرك لقره

بللحه

١١ااعاى :عوى :شبان:ه انالاتيناند .ارامه.زكرك ) .امان
نمست
احتؤن إتغفان از كاذ9كو ليود رسة رالااعالقن جكزلةا. .نود
هركرًا دل بعدل شد مائل * طمع از مال خلق كويكسل
طمع وعدل اتش وابند » هردو يكجا قرار  يايند

مبدازافق
شيموة يق هت /الا
تر
ااف
هلواكنا :زازا خلتفككة يد
ككشهدكه زبيوهكه زيتم
سيرمشكل شود ازان ذروسم »
التوفئق لاعدل فىالانفس والآ فاق واجراء احكام الشريعة و اداب الطريقة على
ومنالله
الاطلاق انهالحسن الخلاق هق وماخلقنا السماء والارض ومابينهما  6#املنخلوقات «ؤباطلا»ه

المزء اثالث والشروق

سج اا يم

فطرةاللهالتى فطر الناس علها يكون روحه مستفيضا منللق قتعااللىكففاائضئاث مخلافة الحق تعالى
قشلب
اىلعر
عل

والقلب فائض بخلافة الروح عخلاىدم النفس والنة س فائضة مخلافة القلب

علىالقالبوالقالبفباخئلضافةالنفس على الدنيا وهى ارضالله فيكون الروح بهذهالاسباب
والالات خليفة الله فى ارضه بحك.ه وامره بتواقبع الشرائع * ومنها ان من خصوصية

الخلافة الحكم بينالناس بالحق والاعراض عنالهوى بترك متابعته ما امن خصوصية اكل

الحلال العملالصا قال تعالى (كلوا املنطببات واعملوا صالخا  * 6ومنها انالله تعالىجعل
داود الروح خليفة فاىرض الانسانية وجعل القلب والسر والافس والقالب والحواس
والقوى والاخلاق والجوارح والاعضاء كلها رعبةإه ثمعلى قضية كلكم داع وكلكم مول

فالاىح8كم
دععنبته ام بان حكم بينرعيتهبالحق اى باعس الحق لابامالهوى كاقال تع
بايلنناس بالحق  #اى بحكم الله تعالى فان الخلافة مقتضيةله حا وحكم الله بين خلقه هو
العدل 0

قلت كوأن الاك عادلا لاحائرا  .والحكم لفةالفصل وشرعا اهس ونبى نتضمنه

الزاما  ولانتسع الهوى * #اى ماتهواه النفس وتشتهيه فالىحكومات وغيرها من امور
هم
بفارس
ضقال
وبال
وى مكن هواى نفس را وارزوهاى او
ييةر[
براع]»
الدين والدنيا :و
وهو يؤيد ماقبل اذننب داود الهم الذىهم به حين نظر الى امراًاةوريا وهو امحنملها |
|يحت تكاحه اوما قبل ان ذه المبادرة الى تصديق المدعى وتظليم الآخر قل فلعاله

ظ 2فيضلك عسنبل الله #بالنصب.علىانه جواب النهى اى فيكون الهوى اواتياعه سببا
لضلالك عندلاثله النىنصها عاللى+ق تكوينا وتشسريعا  +قالبعض الكبارلإولاتتبع الهوى»
اى ماخطرلك فىحكمك منغير وحى منى ( فبضلك علناسلبله  6اى عنالطريق الذى
اوحى بهاالىرسلى انبهى  +فانقلت كف يكون متابعة الهوى سدا للضلال ق*لت لانالهوى
دعو الى الاستغراق فىاللذات السمانية فبشغل عن طلى السعادات الروحائية التى هى

الباقات الصالحات ن ضل عن سلبايلله الذى هو اتباع الدلائل المنصوبة اعلحىقاواتباع
' الحق فالىامور وقع فسىيل الشيطان بفلىحفرة النيران والحرمان  #ان الذين يضلون

لله  6#تعليل لقمباله سان غائلته واظهار فلىاسلبله فى موضع الاضمار للايذان
انلسب
|ع

| بكمال شناعة الضلال عنه «« لهم عذاب شديد بمانسوا  4اى بسبب تسياتهم  99يوم
| الحساب  #مفعول لنسوا .ولماكان الضلال عن سبيل الله مستازما لنسبان يوم الحساب

ند
كانكل منهما سببا وعلة لثبوت العذاب الشديد تأدب سبحانه وتعالى معداود حسيث
الضلال الله بان سول فلئن ذللملت عن سسلى فلك عذابٍ شديد لماهومقتضى الظاهى بل
الل اخلاظة الغائين الذين داود عليه السلام .واحد منهم »* واعلم ان الله تعالى خلق
| الهوى الباطل عل
صىفة الضلالة مخالفا للحق تعالى فان من صفته الهداية والحكمة فى
خلفته يكون هاديا الى الحضرة بضدية طبعه ومخالفة اه كاان الحق تعالى كان هاديا الى
عىى
قالله
د عل
حضرته بنور ذاتنه وموافقة امى :ليسير السائر الى

موافقته اامليله ومخالفته

| هواء ولهذا قال المشاعخ نولا الهوى ماسلك احد طرش الىالله واعظم جنايات العبدواقبح

خ(طاباء )

سورة ص

جد  "١هم

|اللهتعالى فالخليفة عبارة اعلنملك النافذ الحكم وهو منكان طريقته وحكومته على طريقة
النى وحكومته والسلطان اعم والخلافة فى خصوص ميتي الامامة ايضا اعم  .والمعنى
استخلفناك على الملك فىالارض والحكم فها بين اهلها اى جعلناك اهل تصرف نافذالحكم

فىالارض كن ستخلفه .بعضن السلاطين على يعض البلاد.ويملكه علا وكان النبوة نقبا
داود فسىبطه والملك فى سيط آخر فاعطاها تعالى داود عليه السلام فكان يدير الصعباد |
باه تعاى * وقبه دليل بين على ان حاله عليه السلام بعدالتوبة م كان قبلها ل يتغير قط بل

زادت اصطفائته كا قال فاىدحمقعليهالسلام (ثماجتناه ربه قتاب عليه وهدى» * قالبعض ١
كبراء المكاشفين ثمالمكانة الكبرى والمكانة الزلنى التىخصهاللهبها التتصيصعلى خلافته ول |
| شعل ذلك مع احد من انناء جنسه وهمالا ساء واذكان فيهمخلفاء * فان قلت ادم علهالسلام ١
لصى
قد نص اللهعلى خلافته فلس داود مخصوصا باتتصيص على خلافته  +قلنا معان

خلافة ١

آدم مثل التنصيص عخللىافة داود وائما قال للملائكة اتى جاعل فىالارض خليفة فحتمل

| ايكنون الخليقة بالنعى إزاقم الله خين .ادم بازويكون عض إولادء ؤلورقال آنضا راقم باعل

| ادمليمكن مثل قوله انا جعلناك خليفة بضمير الحطاب فى حق داود فان هذا محقق ليس
| فيه احا غير المقصود »قال بعضهم حبرت الملائكة علىادم عله الله خليفة ونحير طالوت |
لله عنه شعله خلمفة فإذا لجاعلله
اض
| على داود شْعله خليفة وبرت الانصار على ابىبكرر

الخلفاء ثلاثةادم وداود وابابكر .وكان مدة ملك داود اربعين سئة مما وهيه الخُلفة الاول
هن عمزام فإشواح رتوق لداوقرسن :صر ميسيتين بين فإنا!اكان خليفة افلاإرضن كاكان مادم |
| خليفة فيا ع وفىالآ يةاشارة الىمعان مختلفة » منها انالحخلافة الحقيقية ليست مكتسيةللانسان

 .وانماهى عطاء وفضل منالله ويه منيشاءكا قالتعالى (اناجعاناك خليفة) اعىطيناك الخلافة
| #ا.وسهنتهاعادنادالافة خصوص بالانسان م قتاعلالى (وجعلكم خلائف الارض»  +ومنها ْ

عدا لاخلافة ولكنبالقوة فلا يبلغ درجاتما بالفعل الاالشواذ منهم |
سختلق
النانسان ومان
*نها النجعلية تعلق بعالم المعنى كااالنخلقة تتعلق بعالم الصورة ولهذا لمااخبرالله تعالى |
' وم
طرايمنن) ولما اخبر عنمعناء قال (جأناىعل |
عن صورة آدم عليه السلام قال إاتى خالق يشم
فىالارض خافة » * ومنها انالروح الانسانى ه اولفيض الاول وهواول ثى“تعلق به امسكن

ولهذا نسبه الىاميه فقال تعالى لااقللروح اممنس ربى» فلماكان الروح هوالفيض الاول
|خكلاينفةالله > ومنها انالروح الانسانىخليقةالله بذاته وصفاته امابذاته فلانهكانله وجود من |
| جود وجوده بلاواسطة فوجوده كان خليفة وجودالله واما بصفاتهفلانهكانلهصفات منجود |
صفات اللهبلاواسطة فكل وجود وصفات تكون بعد وجود الخليفة يكون خليفة خلفةالله |

بالذاتوااصفات وهيجرا البراميكر نيإتزالبها فا سوفن عاتلنيلجادقدات واشزو |
شى” لقول الفيض الالهى واقل حظ من الخلافة فلما اراد الله ان جعل الانسبان خليفة |
خليفته فىالارض خاق خليفة وح
فيهليكون >حل

والاوسا

از انوك الخافة فنه وهو قاأبه واعد لدعرشا ا

خصت
د
ددن للد او
استوانه 'عليه

دخادها

2

اله عن فاو بتىالانسان علد

الجزء الثالث والشرون
مارك يت

ع ١٠ كوم

حروذذ قسع وتسعون امرأةوليكن لاورياغيرءنخطبها » يقول الفقيرا

تت نكاح اوريا وايضا
يح
ا دل نظم اله انث عالى الرواية فتوله ١١ كفلدها) دل على 1تالكانت ب

' دل لفط إالخصم) علىان اوريا إصدد الخصام ولايكون بهذا الصددالايكونمابحت نكاخه
ْامطاؤزثة عنمإغين 7+وناو وصتان قلبهر عورو جوراذ 1لاسالريالامبحك عن ام أنفهش ريعتومْ
لاإستازم حواز الخير فاما طلقها اوريا استحماء من داود بست الخصومة  به وين داود

ا

اذكانكالبريم دل إوعننى فاىلطاب فكان السائل العزيز الغالب فهانان الروايتان اصح |

ماينقل فىهذه القصة فانهم وان اكثروا القول فها لكن الانبياءمتزهون عمايشين يكمالهم ظ
اولارزين جمالهم خصوصا عم إشوله القصاص من حديث فل

اوريا وسيسة داود فى ذلك

ا

حندث بمحديث داود عليهالسلام على مايرويه |
| زوج امرأنة ولذلك قال على رضىالله عنه م
ْ القصاص جلدته مائة وستين وذلك حدالغرية على الاندياء صلواتالله علمهم احمعين* وافلفتوحات

| المكية فىالبابٍ السايع واعفسين بعد المائة ينيقىللواءفل ان يراغبالله فوعظه ويحتنب عن

| ع نكل ماكان فيههر على انتهاك الحرمات مما ذكره المؤرخون عنالهود من ذكر زلات |
فتث علميه! السلام معكون المق اعأترىهم واصطفاهم ث املداهية!لعظمى
سود
راءوكدا
ونسي
' الا

ظان يجءل ذلك فىتفسير القرآن ويقول قال المفسرون كذا وكذا معكون ذلك كلهتأويلات
فاسدة باسانيد واهية عن قوم غضبالله علمهم وقالوا فىالله ماقصه الله علينا فىكتابه وكل
ذر ذلك فمخىلسنة بمقتةالله :وملا كته لكونه  3كن المن فىقلة سرض مالنغصاة
واعظ ك
كاان هاثلاساء وقع فرق ,دلك فأىثى” انا قعل ان الواجبت على
جه حتح ا وهول اذ

الواعظ كذرالله ومافيه تعظيمه وتعذام رسله وعلماء اماه وترغءسالناس فىاطنة ومحذيرهم
منالنار واهوال الموقف بينيدىاللهتعالى فكون مجلسه كله رحمةانتبى كلام الفتوحات على
صاحيه

اعلى التحليات ع قالالشمخااثدراك ودس سير ه لكي نت

انق المماط فنىحو قولهتعالى 9
| لبك من ير بدالدسا وبك

الاحدرة وكذلك لايبىله

ا

حنولك) ولانحوقوله ا
فظا غليظ ااقلىب لانفضوا م

]تيد رة6وقوله9ولازال تطلع على اه هنهم الاقلبلامنهم»

 ٠افلاعنامة اذاسمعوا هثلذلك استهانوا بالصحابة اثحمتسجوا بافعالهم
ةانتب
اىكل
لامه
ا »ق
سال
لخام
الغزالورحهالله بحرم عاللىواعظ وغيره رواية ملقاتلحسين 0

عنةه وحكايانه وماجرى

| بين الصحابةمن التشاجر والتخاصم فانه هرج بغض الصحابة والطعن فيهموهم اعلامالدين
وما وقع ببنهم منالمنازءات فحمل على تحامل حة فلعل ذلك الخطأ فىالاجتهاد لالطلب
الرياسة اوالدنيا م لايخنى انبى والخحاصل انمعاصى الخواص ليست #عاصى غيرهم بياعنوا |
فيا بحكم الشهوة الطبيعية واتما تكون معاصيهم بالخطأ فىالتأو بل فاذا اظهرالل لهم فساد ذلك |
ْ التأويل الذى اداهم الى ذلك الفعل حكموا على انفسهم بالعصيان وتابوا ورجعوا المحكم |
العزيز المنان م ياداود  5فاغىفرناله ذلك وقلاله ياداود »و اناجعلناك خليفة فىالارض١ 6
اخلافة النيابة عن الغير اما لغنية الوب عوناهما لموته واما لجزه واما لتثهريف المستخلف ١
ا وعلى هذا

الوجه الاخير اس

الفلهد ديا هع فىالارض  2الوجوه الأول كال ف حق

سورة ص
سا كه
امسلبان عليهالسلام وكان ذلك جامرًا فشريّه معتادا فمابينامتهغيرمخل بالمروءة حنثكان
يسأل بعضهم بعضا ايننزل عناصرأته فيتزوجها اذا احجبته خلا ان عهليهالسلام لعظم ملزلته
وارتقاع ميثيته وعلو شانه نيه بالعشل على انه لميكن يشتىلهايتنعاطى مابتعاطاه آحاد

ائته يشال رجلا ليسلهالا امرأة واحدة انينزلعنهافتزوجها كمتعرة نساله بلكان |

يجب عليه انيصبر على ماامتحنبه ي صابر نينا عليهالسلام حتى كان طالب الطلاق هو زوج
زينب وهو زيد المذكور ففسودة الاحزاب لاهو عليهالسلام اى لميكن هو عليهالسلام |

طالب الطلاق » قال البقلى عشق داود عالليسهلام لعروس منعرائس المقحين تللمق |

له
منها لهفانه كانعاشق الحق فسلاه بواسطة ومسنائطه وهذه القصة تسلية لقلب نيعنا

الصلاة والسلام حيث اوقعالله فقلبه محة زينب فضاق صدره فقال سبحانه س(نة منقد
ل ابو-عد الخراز |
قنها+
ننا وفرح بذلك وذادله محبةالله والشوق الى لقا
لكم
سقبل
رلنا
ارس
قدس سره زلات الانساء فىالظاه زلات وفىالحقيقة كرامات وزلف ألاترَى الى قصة داود
حين احس باوائل اسه كفت استغفر وتضرع ورجع فكان له بذلك عنده زلنى وحسن

ماب صدق ابوسعيد فقياال لان بلاء الانبياء والاولياء لابتقص اصطفائتهم بليزيدهم شسرفا

على شرفهم وذلك لان مقام الخلافة مظهرامال واللال فيتحقق تجليات الجلال بالافتان
والاسسّلاء وفى ذلك ترق لهكاقال فالىتأويلات النتحمية ان من ان النى والولى ان محكم

كل واخد منهمبينالخصوم بالحق ”م ورد الشسرع بهبتوفيقالله وان الواجب علهم انيحكموا

عالنىفسهم بالحق كامحكمون عغليىرهم كاقتاعلالى ك(ونوا قوامين بالقسط شهداءللهولو

عالنىفسكم) فلماتنبهداود انه ماحكم عنلفىسه بالحق كاحكم علىغيره استففر ورجعالى
جارى علفيتهقبل اللهمونرهحم عله وعفا
رمبتهضرعا خاشعا بكانا باهلعمر معتذرا م
عنهكما قال (إفغفرناله ذلك وازله عندنا لزلنى» الىقربة بتكضلرع وخضوع وخشوع وبكاء

ةامر

ترف لمالج ازكات (الحار م داعي وده

( اوحىالله تعالى الى داود يدااود قل للعاصين اسنمعوى ضجبج اصواتمم فانى احب ان

اسمع ضحبج العاصين اذاتابوا الى" ياداود لنيتضرع المتضرعون الى منهو اكرم مونلىا

يسأل السائلون اعظم منى جودا وما منعند يطينى الا وانامعطه قبل انسألى ومستجب له
قل ايندعونى وغافرله قل اينستغفرتى) * وقد انكر القاضّى عناض مائقله المؤرخون
والمفسرون فىهذه القصة ووه قولهم فبها ونقلعنابن عباس وابن مسعود رضىالله علوم

انهما قالا مازاد داود على ان قال للرجل انزللى عنامرأتك واكفلتها فعاتيهالله علىذلك ١
ونه عليه واذكرءلمه شفله بالدثيا قال وهذا هوالذى يذتى ازيعول عليه منامسه وى |

نهم انالاويا كانخطك تالمكرأة' [:ت"ماىوثيا آن زنارا2طبمكر #تود اوآزا مخوالت |
«ءاغاباوريا» |
واذ قوم وى اجابتيافتهود بروىنهاده«فاماعقدنتكاح » هنوزترتهبود فل
يعنى بغزا رفت] وكان منغناة اابلقاء خثطميها داود فزوجت منهلال قدره فاغتم لذلك |

اوريا ثعاتيه الله على ذلك فكان ذنبه ان خطب على خطبة اخيه اللم مععدم احتاجه لاله |
ممصي

عمسب

7
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الجزء الثالث والعشرون

الكرام عملابىين مفوىضعه 

وخر64سقطحالكونههرا كما 4اى ساجداعلىتسدمية

السحود ركوعالانه فيداأة لانه لايكو نساجدا حتى بركع وفكل منالركوع والسجودالتحى
والخضوع وبهاستشهد ابوحشفة واحابه فىسجدة التلاوة علىان الركوع قوم مقامالسجود

اوخر” للسجود راكا اى مصلا اطلاقا للجزء وارادة لكلكانه احرمبركمتى الاستغفار والدليل
عاللىاول اىعلى ان الركو ع ههنا يمعنى السجود مارواه ابنعباس رضىالله عنهماانالنىعليه

نبدك بهااجرا واجعلها لى
عكت
ىم1
للله
السلامكان يقول فىسجدة ص وسحجدة الشكر (ا
عندك ذخرا وضع عنى مها وزرا واقلها منىكا قبلت منعندك داود سحدته ) #واناب  6اى

رجوع الىاتلعلهالى بالتوبة منمبع الخالفات التىهىالزلات وماكان منقبيل ترك الاولى |

والافضل لان حسنات الابرار سات المقربين » وعن ابن عباس رضىالله عنهما ان النىعلنه

السلا سجدفى(صوقال سجدها داود توبةونسجدها شكرا) » وهذه السجدة عمنام
السحود عنداى حيفة ومالك رحهما الله موكنلهما علىاصله فانوخرءقة شولهى واحمة ومالك

فضىيلة وعند الشافى واحمد سجدة رش,كتستحب فغيرالصلاة فلوسجدها افلىصلاة بطلت

عندها كا فافىلتريححمن * واقلالكاشى [اين سجده نزداهاماعظمسجدةٌعزيمتاوسمتيكويد
بتلاوت وى سحدهبايد كرد دورتغمايزر تمازونزد امامشافى از عناثمبسست وازامامامد

ست بقول امام اعظم و»درفتوحات مكيهاين را
درين سجده دروايتست واإنسخدءٌ داهم
ضررة الانوار لان داود سجدها
شكحال
ىجدة
فاس
ودءكه ] قال له
فتركفمته
وار
سحدةٌ ان
شهرذىالحجةك فايح رالعلوم -ودوى-
شكرا #فغفر نالهذاك #اىمااستغفر منهوكان ذلكفى
أنه معن

سيت

اربءين يوماوليلة لابرفع رأسهالالصلاة مكتوبة اوما لايد مه

ولابرقا دمعه جتى نندت مثه المشب حول زأشّه شرب ماء الاثلثاه دمعوجهد ننفسه راغنا

الىالله افلىعفو عنه حتى كاد مهلك واشتغل بذلك عانلملك حتى واثربإنله شالله ايشا
علىملكه فاجتمع اليه اهل الزيغ مى ىا 7

لما تزلت 'نويته بعذالاربين وغفرله

حاربه فهزمه وقدقال نينا عليهالسلام (اذا بويع خلنتن) اى لأحدهما اولا وللآاخر لعده

(قتلوا الآخرمنهما) لانهكالبائى هذا اذا لميندفع الابقتله ©#وان له64اى داود  9عندنا
فا

نةفبعردةك وقعلآدمعليهالسلام  .والزلنىالقربة والازلاف التقريب
مرام
ازلنق لقاربلةوك
والازدلاف الاقتراب ومنه سممت المزدلفة لقربها اهلنموقتف * وعن مالك بديننار فى قوله

(واذله) اخبول اللهتعالى لداود عليهالسلاموهوقائم بساقالعرش ياداود محدنى بذلك الصوت
يي

عه

ا

ا

ا

الو

ل

ولمن
فةى»كشف
فيستفرغ نعيماهل المنة "افى الوسيط  9وحسنما ب  6حس مرجع ف اى
صهة  7ادناود عليه
ق هذ
لاصل
ار و
الإمدارا عواطتةياعنْىنة هىماآلبانساء والاولياء ت
السلامرأىاحس أجل شال له اوريا 'نحئانا وشال لها بنشاوع اوينشاويم بنت شايعقالقله

الهاوابتلى بمشقها وخهها امخنغتيبرارمنه م ابتلىنبيناعليهالسلام بزينب رضىاللهعنها لمارأها
بوماحتى قال يامقلب القاوب فسأله داود ايطنلقها فاستحى انيرده ففعل فتزوجها وهى
ام

ةروس ص

 ١٠/ <٠مهي

والتعرض لذلك مهنيد لبان كال قبح مافعل به كلل © +له تسعوتسعون نعجة ولى10
قرأحفص عنغامم ولى إشتح الناء والناقون باسكانها على الاصل  0تعح ةه واحدة  6النعحة |

اهلىانثى من الضأن وقد يكنى بها عن المرأة والكناية والتعريض ابلغ فى المقصود وهوء |
علرض بيحهتاج الى تأمل فاذا تأمله واتضيح قبحهكانذلك اوقع |
ملع
للا
اصو
التوبيخ .فبانح

| فىنفسه واجلب لجالته وحياثه ه 8فقال اكذنيها يهاى ملكشيها وحقيقته اجعانى! كفلها

كا كفل ماتحت يدى والكافل هوالذى يعولها وينفق عليها و#عنى فى الخطاب * #اى |
غلنى فىمخاطيته اياىمحاحة بان حاء حجاج لماقدر علىرده * وعنابن عباس رضى اللهعنهما

كان:اعن متى واقوى على مخاطتتى لانه كان الملك «المعنى كان اقدر على الخطاب لعزة ملك
كافى الوسيط ف قال© داود بعد اعتراف المدعى عليه اوعلى تقدير صدق المدعى والا

(لى
ذيثاج
االد
فالمسارعة الى تصديق احدالخصمين قبل سماعكلاماخلرآلاوجهله وفى

اليك الخصمان فللااتقحضدها حتىتسمعمنالآ خر)  #لقدظلمك ##جواب قسممحذوف
قصديه عاليلهسلام المبالغة فىاتكار فعل صاحبه دان طعمه فىنعحة ملنيس له غيرها

مع ان له قطيعا منها  #بسؤال نعجتك الى نعاجه ا6لسؤال مصدر مضاف الى مفعوله
مىفعول ا بالىى لتضمنه معنى الاضافة بلعو نه قبل بغم نعجتك الى تعاحه ١
وتعديته ال

*فى هذا اشارة الى االنظل افلىحقيقة من ااشلملفوس |
لجسهؤال والطلب و
علىا و
ْ فان وجدت

ذاعفة (العلة كما

قال بوسف

( وماابرئى شبى » الابهفالافوس

|

ْ جبات على الظوممالينى وسائر الصفات الذميءة ولوكانت تفوس الانبياء عاللهمسلام كذا |
ا

اليية * شول الفقيرهذا بالنسية الىاصل النفوس وحقيقتها والافنفوس الاساء |

مطمئنة لاامارة اذ لميظهرفيهم الا اثار المطمئنة وهى اول مراتب سلوكهم وقد اشارالشيخ |

الى الجواب بقوله فان وجدت ال فاعىرف ذلك فانه منمنالق الاقدام وقدسيق التحقرقى ا

فه فسورة «وسف» ثقمال داود عليهالسلام حملا انعجةعلى حقبقتها لىاكعونها مستعارة
للعراة ف وان كثيرا من الخلطاء يه االىشسركاء الذينخلطوا اموالهم جخماعيط كظريف |
والخلطة الشركة وقد غلبت فالماشية هبقلع.نضىهم علىبعض » اى ليتعدى غير مراعى لق |
المكف وات كه :يعنى [[ازحق<ودزياده ىطلبند] عِفالا الذينآمنوا وعملوا الصالحات يه
لهيمل فهم نيا وقلبل خيره |
نهم فانهمبمجتنبون اعلنبنغى والعدوان © وقليل ماهم كقهو

قدم عله للاهتال به واعا افرد تشبها بفعيل ,معنى مفعول وما منيدة لتأكد القلة اوللابهام
الوتعجب منقلةالموصوفين بالاعان وصا العمل  6#وظن داود انما فتاه 64الظن مستعار
.عنى انالظن الغالب لكماان سارب العماستعير لهفالظن |
ملنمشابهة ي
للع|الاستدلا ليلا هما ا

.افى انمكاافةوالممنى دعم داود هتاجرئ ا
شين لكنه ليسبيقين عيان فيلقاال في اهلاالعلم وم
علق لكاي مسارم المجةواللمعوان لإ بتوجيه الحصر الىنفس الفعل بالقباس
ف
الى مايغايره املنافعال ف9ا9ستغفر ربه6هائر ما علمان ماصدر عنه ذنب كااستغفر ادم عله

السلام بشوله ريناظلمنا انفسنا ا وموسى عليهالسلام بشولهتابلتيك وغيرها مالنانياء |
( دوح السان -

؟  -نأمن َ(

الجزءالثالث والغشسرون
ا

سخ ١1 6م

ه
زافى
يع م
حاستا
لكلسائل  8وهل انيكنيأالخصم  4استفهام معناه التعجب والتشويق الى
للايذان بانه من الاخبار البديعةاحلتقىها انلاتختى عالحىد .والنبأالخبرالعظموالخصم بمعنى
يه ولماكان الخصم
جلضامناى
امخاصم واصل الخاصمة ايتنعلق كولاحد بصم الأألع با
فىالاصل مصدرا متساويا افراده وجمعه اطلقعبى امعف قىولهتعالى .اذ تسوروا الحراب*6
شَال تسور المكان اذاءءلا سوره وسور المدينه حائطها المشتمل عليها وقد يطلق عحلىائط
متسفع وهو المراد عنا .والمراد منالحراب البيت الذى كان داود عليه السلام يدخل فه
ورلفيمك

بطاعة ربه » قل كان ذلك البيت غلافة وسمى ذلك البيدت محرابا لاشماله على

احراب عطلرىيقة تسمية الى" باشرف اجزاه واذ متعلقة محذوف وهوالتحام اى نيأ
تحاك الخصم اذ تسوروا الحراب اتىصعدوا سور الغرفة ونزلوا الل .ه والمراد بالخصم

المتسورين جبزائمل ومكاسل عن معهما :هن الملائكة على :صورة المدعى والمذعى عله
فخالذوا على داود  64بدل مقملاه ف©فزع منهم #
والشهود والمزكين من بى ادم د
جننس
الفزع انشاض ونفار يعترى الانسان منالثى” الخيف وهو م

ا مزع ولاشال فزعت

انهلكاانب مغلقا وهويتعبد فالبيت فتزلوا
مناللهكايقال خفت منه واما فمزنعهم لا

0

عله بغتة منفوق اى منغيرالباب علىحلاف العادة * وفنه اشارة الىكال ضعف البشيرية
مع أنهكان اقوى الاقوياء اذ فزع منهم ولعل فزع داود كان لاطلاع روحه علىانه شيهله

تهخف  4منا
لزعاه 8
ال4ة لف
اقازلوا
تاى فلمارأوه فزعا ف
أنهك
يف م
ساسل
| وعتاب فه
ق©ال فالىتأويلات النجمية يشير الى انه لاتخف مصنورة احوالنا فاناجنالتحكم ,يننا
بالحق ولكن خف منحقمقة احوالا فانها كشف احوالك التى جرت بك وبين خصمك
اوريا © خصان  6#اى من فريمَان متخاصان علىتسمية مصاحب الخصم بطع« ورا

والحاصل انه اطلق لفظ الخصم فياسبق على المع بدليل تسوروا ثم ثتى بتأويل الفريق
وهم ولامن.حكونوا فريقين بل شخصين اثنين بدليل ان هذا اخ الآآية لكن جعل

مصاحب الخصمخصما فكانا ممعنهما فريقين منالخصوم لخصل الانطباق بين صيغةالثثنية
فىقوله خصمان وبينماممنارادة امع ه9بنى[6#ستم وجور كرد ] 9بعضناعلى عض64

هو على الفرض وقصد التعريض بداود لا على تحقيق البغى من احدهما فلايلزم الكذب

اذ الملائكة منزهون عنه فلايحتاج الى ماقبل انالمتخاصمين كانا لصين دخلا عليه للسرقة

فلما رآهما اخترعا الدعوى كم فشر المقاصد « فاحكم يننا بالق 64بالعدل  :وبالفارسية
[لاشطاط  :بيدا كردن واز حد
[ بسحكم كن درميان ما براستى ] غول9اتشطط  4ا
دكرذشتن ] هنالشطط وهوتجاوزة الحد وتخطىالق  .والمنى لاجر فالىحكومة وهو
تأكد للامى بالحكم بالحق والمقصود من الام اولنهى الاستعطاف ف واهدنا الى سواء
الصراط  #الى وشط نلريق الحق بجر اللائىعسملاكه مطنريق الور وارشاده الى
مهاج العدل هق ان هذا © استئاف لببان مافيه الخصومة هو اخى  6فىالدين اوفىالصحة

و(اتعرض )

سسس
سْسسسساسوسسسيسس
سسبسس
س
سسا
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س
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م
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ه
يله
ل ال
عهره
الذنب ولكن باتى قتلت اهباذا غبلة فقتله فقال الناس اانذنب احد ذنيا اظ

فقتله فهابوه وعظمت هيبته افلقلوب .والغيلة بالكسر هو ان مخدع شخصا فبذهب به الى

«يوناه الحكمة  6ااىلع بالاشياء علىماهىعليهوالعمل يمقتضاه
موضع فاذا صاراليه قتله ان

انكان متعلقا بكيفية العمل * واعرم اإلنلتكيى نوءان ! الحدهنا [اطلكمة المنطوق بها وهىعل

الشمريعة والطريقة  .ؤالثانتى الحكمة المسكوت عنها وهى اسرار المقيقة التىلايطلع عليها
ظوام العلماء على ماينيقى فيضرهم او يهلكهم كاروى ان رسولاللهصلىاللهعليهوس كان
ع
م سدكيكئة مع اصحابه فاقسمت عله امأة ان يدخلوا منزلهافدخلوا فرأوا
يجتاز فاىبلعض

نارا موقدة واولاد المرأة يلون <ولها فقالت ياجىالله الله ارحم بعباده امانا باولادى فقال
ل
ا(
للام
عليه الس

ارحم فانه ارحمالراحمين) فقالت يارسول اللهأترانى احب ان الى ولدى

فىالنار فقال (لا)فقالت فك.ف ياللقله عبيده فيها وهوارحم بهم قالالراوى فكي راسلوله

عليه السلام فقال (هكذا اوحىالى)  9وخصل الخطاب  6لبان تلك الحكمة عالوىجهالمفهم

كافى شرح القصوص للءولى المائى رحمهالله فقكون يمعنى الخطاب الفاصل اى المميز والمبين
اوالخطابالمفصول اىالكلام الملخص الذى شه المخاطب عاللىمرام منغير التباس * وفىشرح
الحندى يعنى الافصاح يحقيقة الامي وقطم القضايا والاحكام باليقين همنغير التياب ولاشك
ولاتوقف فكون يعنى فصل الخصام تمي الحق منالباطل فالفصل ع-لقىيقته واريدبالخطاب
الخاضمة لاشّالها عله ©:وافلتأويلات التجممة ل( وشددنا مللكه) فاىلظاهر بان جعلناه اشد

ملوكالارض (إو6فىالباطنبان ( يناهالحكمة وفصلالخطاب» والتكمة هى انواع المعارف
مالنمواهب وفصل الطاب بان تلك المعارف بادل دلبل واتتل قليل انتهى وانها سمى به

ل
قلامن
ظاما بعد لانه ,فصل المقصود عماسبق تمهيداله مانمد والصلاة * وقال زياد او
كفلىامه اما بعد داود عليهالسلام فهو فصل الخطاب ورد بانه ليشت عنه انه تكلم بغير
لغته واما بعد لفظة عىبة وفصل الطاب الذى اوتيه داود هو فصل الخصومة "مفىانسان
العيون * الهم الا انال ان صح هاذلاقول لميكن ذلك بالعربية على هذا النظم واتما كاذ
بلسانه عليه السلام * وقال على" رضىالله عنه فصل الخطاب ان يطلب البيئة مانلمدعى
لام الخصوم لاينقطع ولاينفصل الا بهذا لمكم * قالوا كان
ويكلف العين من انكر لكان

قل ذلك قدعلق الله سلسلة منالسماء واصه بان بِشَدْى بها بين الناس ثن كان على الحق

لاخدا لكللةامروتطل ده اليكانو شع كان رالما لارشد رع[ لجنا لئللة افق راوحلا
ميت درن رق لاخر اوْلوًا لعل الاؤلؤ فجىوف عصاءه ثمخاصم المدعى الى داود عليه
السلام فقال انهذا قداخذ لوْلوًا وانى صادق فىمقالتى خاء واخذ السللة ثم قال المدعى
عليه خَدْ منى العصا فاحذْ عصاه فقال انى دفءت الاوّلوٌ اليه وانى صادق فى مقالتى خاء
واخذ الساسلة فتحير داود فذىاك ورفعت السلساة وامى علله السلام بان سَصْى بالبنات

والاممان فذلك قوله ( و انيناءالحكمة يعنى العلم والفهم وفصل الطاب يعنى القضاء
بالبينات والايهان عالىطالبين والمدعى عليهم كذا فىتفسير الامام الى 'للسث رحمه الله وكان

حق 1١ هم

الجزءالثالث والمشرون

اسنت الرحوش إصلوىته أوديتللهبىحكانتتودبإعناقهاقشلالكلفشالمرفةأوا حال
بحسب الاستعداد ألاترى الى الهدهد والبليل والقمرى والجامة وتحوها
دانىجهكف تمصا أن بلبل سحرى « 'نوخودجه ادى كزعشق إخرى

التست وطرب * كرذوق ننسست ثرا كر طبعجاتورى
ءعى
رعر
دبش
بتر
اش
فالتأئر والحر وكاةلبكاء ونحوها ليست من خواص الانسان فقط بل اذا نظرت بدظرالحقيقة

واجدلتهحاوفاىنات بل فاجىمادات ايضا لكونها احباء بالماة الحقيقية كا اشير الهفهاسبق

#اقاككاك [:يخ ازاوليا سدتكيىدركاه جوان فظراة بالزان ز]وااميككد تناع ق وفكك3

يتأملدران نيكرشت رستنك »الى بسخن در امدكه اىولى خدا حدر تالشتك حداى تعالل

ما آفريده واذييم سياست اواشك حسرت ميريزم آنولى مناجاتكردكه خدايا ابنسنكرا
ا"نكدان دفاى 'اوباحابتا وشت موده اما بذآن سنك رسة" ان فى بعتازا متا دبك
كاه
دنيسندك ر
باره هانجا رسبد وا

ازنوبت اول سشتر قطرها ميرت فرمودكه اىسنك

جون ايمن شدى اينكريه ازجيست جواب دادكه اول ى كريتم از خوف عقوبت وحالا
سكرم ازشادى امن وسلامت
شاك

ب
هوا

وشكواان تراشحتبت

“دانكوم ثالهبين ومنداركان صداست

ق»ال بعضكبارامكاشفينسبحت المبال وكذا الطير لتسبيح داود لكوله عملهالانتسببحها
ماكان لتسسحه منتشأمنه لاجرم يكون نواه عائْدا الله  0لعدم استحقاقها لذلك مخلاف
الانسان فانه اوذاافقه انسان آخر فىذكره وتسحه اوجمل بشوله يكوزله مل ثواب 0

'وتسبيحه لاحياله وابقّاظه فهو صده واحوبه واماكان يسبح الال والطير لتسدبحه لاله

| لماقوئ توجهه عللهالسلام بروحهالىمعنىالتسبسم والتحميد سَرَى ذلك الى اعضَّا وقواء
فانهامظاهر روحه ومنها الى المبال والطير فانها صور اعضاته وقواه فالىخاري فلاجرم
بسحن لتسحه وتعود فائدة تسبيحها اله وخاصة العثبى والاشراق افننهما زيادة
| ظهور انوار قدرته وآثار بركة عظمته وان وقت الضحى وقت جمواهل السكر من
حمار شهود المقامات الحمودة وان العششى وقت اقبال المصلين الى المناجاة وععرض الحاحات

م
دكم
ر[ويح
كشؤ
*ل الكا
ووشددنا ملكه © قوينا ملك بالهيبةوالنصرة و>وهما قا
بادشاهى ورا بدعاى مظاومان .يابوزراى نصحت كتندكان .يابكونامكردنظم ازرعيت .يابالقاى

| زعت ؤعة يذردلخ اماد بلاوق )ؤراءو سكن الاتجنوال بارأ تاد لمكرة يلكات
باسسانان جه هرشب سى وشش هزار مرد باس خانة وى هيداش تند ] * وقبل كان اربعون
| الف لابسى درع يحردوته فاذا اصسح قبل ارجءوا فقدرضى عنكم'بىاللهوكانثبيناعليه

| السلام حرس ايضا انلىزول قوله تعالى( والله بعصمك مانلناس) وذمنلك ااخْلدسلاطين
فلسفر والحضر فلايزالون يحرسونهم فاللدالى ولهم اجر ذلك * وعن ابن عباس
0الحرس ا
| رضىاللهعنهها انه ادعى رجل علىآخر شَرة وتحز عن اقامة البينة فاوحىاللهتعالى المىداود
 00الرجل  7ع ق دل يأبى الله انلله +يأخذق بهذا
| عليعهرالياف ان ااقتل للشكق:عليشه
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لان الحر اذا اعتدعندارتفاعالشمس اللنفوس الىالاستراحة فيرد على قالوب الاوابين

المستأنسين يذكرالله تعالى ان ينقطعوا عنكل مطلوب سواه * يقول الفقير يمكن التوفيق

ان الزواسن رحببدين؟

لاون تمان ايكون الاخسرات ما اشرق القوك اذا دخلوا:ق

الشمروق اى الطلو.ع فلايدل على الضحى الذى هو الوقت المتوسط بين طلوع الشمس وزوالها

ل
اهاوهو
.لثانى او
نل وقت صلاة الاشراق هو ان ترتفع الشمس قدر رخ وآخر وقت
وا
عىشى
وقت صلاة الضحى فصلاة الضحى فالغداة بازاء صلاة ال
اعصلر ف

فلاشنى ان تصبى حتى

نض الشمس طالعة ويرتفع كدرها بالكلية وتشرق بورهاك يدلى العصر اذا اصفرت الشمس
فقوله عليهالسلام (هذهصلاةالاشراق) اما ععنى انها اشراق بالنسة الى اخر وقّتها واما معنى
انها ضحى باعتبار اول وقتها * قال الشسخ عبدال رحمن البسطائى قدس بيره فىتروع القاوب

يصلى اربع ركعات بذية صلاة الاشراق فقدوردت السنة يقرا فى الركعة الاولى باعلدفاحة
سورة والشمس وككاها وفىالثانية واللبل اذا يغثشى وفىالثالثة والضجى وفى الرابعة النشمرحلك

ثماذاحان وقت صلاة الضجى وهواذا انتصف الوقت مصنلاة الصبح االىلظهر يصلى
صلاة الضحى  .واقل صلاة الضحى ركمان او اربع ركعات اوا كثر الىثنتى عشرة ركعة
وقل ازيد منها بثلاث تسلمات وان شنْت بست تسلهات وفردضفلىها اخبار كثيرة من
|ي

صلاها دكمّين فقد ادى ماعليه من شكر الاعضاء لان الصلاة عمل بجميع الاعضاء التى

افلىبدن ومن صلاهاثنتىعشيرةركعة ىله قصر من ذهب افللنة وليلجقنةابلاب/ه الضحى
| فاذاكان يوم القيامة نادى مناد اين الذينكانوايدومون على صلاة الضحى هذا بأبكم فادخاوه
برحمة الله عنوجل ف والطير  #عطفك على الجيال جمع طر كاكك ورا كل ؤهوكل ذى

ملنطير والعامل سخرنا اى وسخرنا الظيرحال
جناح سبح فىالهواء © محشورة #هحال ا

كونها محشودة تموعة اليه من كل جانب وناحية  :وبالفارسية [جمعكردهشد نزد وىوصف
زده بالاى سروى ] واكالنمتلائكة تحشر اليهماامتنععليهمنها مافاىلكشافسرار عن ابن

عباس رضىالله عنهما كان اذا سسح جاوبته الجبال بالتسيبح واجتمعت اليه الطير فسبيحت
وذلك حششسرها وانما لمبراع المطابقة بين الخالين بان باك يحشسرن لان الحشمر حملة ادل على
القدرة منه متدرجا كايفهم من لفظ المضارع هفكل 6هاى كل واحد مانلجبال والطير

له

اى لاجل داود اى لاجل تسبيحه فهو على حاذلفمضاف  8اواب 6هرجاع الى

التسسح اذا سبحسحت المبال والطيرمعه  :وبابلفاارزسيكةر[داننده اواز خود باوىبتسسيح]
ووضع الاواب موضع المسبح لانها كانت ترجع التسسح والمرجع رجاع لانه يرجع إلىل
رجوعا بعد رجوع  .والفرق بيه وبان مقاله وهو سحن  .ان سبحن بدل على الموافقة

داود والجبال والطبرلله
فىالتسبسح وهذايدل علىالمداومة عليها * وقبل الضميرلله امىنكل
يمدن] روى -اناللهتعالى
ننغ
اية [
دارس
ربالف
كيع
تترج
اواب ماسىبسحمى مجعلله.التسبسح وال
ت فلماوصل الالحىاالجنمادلاود نحركت من لذة
صسنوا
لنح
لمعط احدا خملنقه مااعطى داود م
السماع فوافقتهفىالذكر والتسبيح ولماسمعت الطيور نغءانه صفرت بصفير التنزيه والتقديس وما

اورا
ا ال
لثا
علثشرون
ا

م سس

ا اي علح

لسو

حج 2؟٠ يم
مسوم 1

:فوماقاط لؤنماوقهع اليفلا القلؤم اوكانأزناء
ح إ
وان
تق ك
اخر /قواءلغلالاة داو
| نميهانتتقىد و
اللصفت الاول:من اللدل ووم انلصف الاخير منهمعسياسةالملك  +وفى بعض التفاسير كان

| ينام النصف الاول من اللبل ويقوم ثلئه وينام سدسه وهو الموافق لما فالىمشارق هن قوله
ونم يوماوشطن يؤما اوالحصبلاة الىالله)
صكا
يود
ام الىالله صيام دا
ي!حب
ص(
لسلام
اهال
| علي
اى فى التوافل (صلاة داود كانينام قصفالليل ويقومئلثه وينام سدسه) واما صارهذا النوع

فلغادة  8انا سخرنا
لنلمبنل تكون اخف وانشط ا
الثي
| احبلان النفس اذا نامت الث
الجبال معه  64بيان لفضله مع داود اى ذلناها ومعمتعلقبالتسخير وايثارها عنى اللام لكون

تسخير الجبال له عليه السلام لميكن بطريق تفويض التصرف فابهلايه كتسخير الررحوغيرها

لساوان عليه السلام لكون سسيرها معه بطريق التبعية لفتهكون مع على حالها ويجوز ان

د
الىومع
دهتعا
| تكون معمتملقة بم باعدها وهو قوله «ي9سبحن  6اى حكاولنها تقدس الل
فسرا ركان داود
| لمبقل مسبيحات للدلالة عل ىتحدد التسببح حالا بعد حال ق*ال فىاكلثا
افوا فىكففة
انخبىت*
جهزة و ا
عة ل
مام
سمع ويفهم تسبح الجبال على وجه مخصيصه بوهكر
التسبيح فقيل بصوت عثللهوهوبعمد وول بلسانالال تحرناتدا وقل لق اللهفى جسم الجبل

حاة وعقلا وقدرة وتطقا خنئذ يسبح اللهاسبح الاحماءالعالاء وهذالسان ااهللظاهى واما

وعدات حبوانا اونيانا اوحمادا فالحماة فىالكل حقيقة
ججمي
ورفى
مسا
لليا
ارا
| عنداهل الحقيقة فس

| لاعارية او حالية او تمثيلية لكن انما يدركها كل المكاشفين فتسببحالجبال مع داود على
| حققته لكن لماكان على كفة مخصوصة وسماعه على وجه غريب خارجعن العقول كان من

معجزات داود علهالسلاموكراماته وقدسيق مرارا تحقيق هذا المقام بما لامزيد عليه من
| الكلام © بالعشى  #فى  0والاشراق “ فىاولالهار ووقتالاشراق هوحين
تشرق الثمس اى تضى * ويصفو قلع وهو و5تالضجى واما شروقها فطلوعها شال
أ رشان

ولماتشرق * وعن ابن عبان رضىالله

2

أه بهثةةالاية لاادرى

ما هى حتى حدندتى امهاق بنت الى طالب ان رسول الله صلى اللهعليه ل

دخل علها

بومتتحمكة فدعا بوضوء فتوضأ اولفبخارى واغتسل فىينهاثمصلا الضحى مراكنمات
وقال (يا امهانى هذه صلاة الاشراق) ومن هنا قال بعضهم من دخل مكة واراد ان يصلى

الذجى اول نوم اغتسل وصلاهاكا فعله عليهاللام فنوتمحمكة * وقال بعضهمصلاةالضحى
غير صلاةالاشراق ادل عليه قوله علهالسلام ه(ن صلىالفجر بجماعة ثمقعديذكرالله
صمةل)واهىة
تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركمتين كانلكهاجر ححة وعمرة أنامة نا
الاشراق كا فى شرح المصابيح وقوله عليه|اسلام (صلاة الاوابين حين يدمض الفضال من
الذحى ) والمعنى ان صلاةالضى تصى "اذا وجد الفصل حرالكمس منالرمضاء اى من

الارض الى اغتد حرها من شدة وقع ,الشمس علدها فان الرمض شدة وقمالشمس على
وليغطم اعلنرزضاع مانلابل وخص الفصال هبناالذكر
الرمل وغيره والاصيل الدى فص
| لاما التىترمضلرقة عل ليا وفبه اشارة :الىمد<هم بصلاة الضج فالوق تالموصوف

(لان)
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الجائزةايضاقطلانهاقطعة املنقرطاس .فالمءنى حل لناصمفةاعمالناتنظرفها * قسالهل
ابن عبدالله التسترى رحمهالله لامنى الموت الاثلاثة رجل جاهل بابعد الموت اورجل يشر

من اقدار الله عله اومشتاق حب لقاء الله *وفبه اشارة الىانالنفوس الخيئة السفلية ميل
طبعها اللىسفلات وهى افلدنيا لذائُد الشهوات الموانية وفىالآآخرة دركات اسفلسافلين
قالنوب العلويةاللطفة يمل طبعها الى العلويات وهى فيالدنيا حلاوة الطاعة
انلم ك
جه
ولذاذة القربات وف الا خرة درجات اعلى عليتن المنات وكا ان الارواح القدسية تشتاق
بخصوصتها الى شواهدالحق ومشاهدات انوار امال والجلال ولكل من هؤلاء الاصناف
جذبة بالخاصة حاذبة بلااختار كذية المغناطيس للحديد وميلان طبع الحديد الىالمغناطيسن

منعرواخ ربل لاطا | اكذارو 1تناكت الكحمية "وى الوق
ذده ذره كاندرين ارض ومماست *»* جنسخودرا

وكاه و لوادت

© اصبر 6ياحمد ف علىمابقولون * اى ماشّوله كفار قريش منالمقالات الباطلة التى من
طكيوهم
حملتها قولهم فىتعجيل العذاب ربا جل لنا ال فعنقريب سينزل اليلهعنصر
سؤّلهم * قال شاه الكرماتى الصبر ثلاثة اشباء ترك الشكوى وصدق الرضى وقبول القضاء
إحلاوة القلب * قال البقلى كان خاطرالنى عله السلام ارق منماء السماء بل الطف هننور

وراق فلكمال جلاله افليمعرفة كانلاتحتمل
نراد
 105كرتل اوكاة ن وا
منسوستخرهيةزئين لاانهلميكن صابرا فىمقام العودية  88واذ كر  6من
امتلكري
مقالة ال

ياهلوذدكارال.قنلييعاقكووبتر عطليذهل العسبدنا  الخصوص نايتا القدجة ل داود  6ابن ايشا منسيط |

اشبمدحواغدلسحيعفرروخكنملاتمفون«اطرداساويقطنىتتاو

لام ينه و بين موسى عليه السلام حمسمائة وتسع وستون سة

وقام بشريعة موسى وعاش مائة سنة ف ذا الايد 6قال اد يكيدايدامثل باع يبسيععا
م"5ف ف
الجن وأواقواىللك
ات االقلهقااقمويل والقوة الاقدي
رىدات اىذا التوة
لدة'

ا فاىلدين القالم بعشاقه وتكالفه » وافلىكواثئى ويجوز اينراد القوة فاىلجسد والدين
ذكر اولا قوة داود فى امس ال
انتهى  +واعلم انه تعالى ح
زدين
لثتمه بحسب القضاء

تاذولىبثتمه بحسب العناية السابقة وامره عليهالسلام بكنرذحاله وقوته بفاىبالطاعة
 ْ٠ال
لتقوى عاللىصبر ولايزل عن هقام استةامته وتمكينه مازل قدم داود فظهرت الماسية

ْ
١

بين المسندين واتضح وجه عطف واذكر على اصبر  3اانوهاب © من الاوب وهو الرجوع

عكل مايكرهاللهاملاىبحب اللهوهو تعليل لكونه ذا الايد
ارىجاع الىاللهومرضاته اى ن
ودلمل على ان المرادبه القوة فىامى الدين ومايتعلق بالعادة لاقوة الدن لكاوننه راجعا الى

مرضاة اللهلايستلزم كونه قوى البدن وقدروى انه لميكن جكسسماائر الانياء بل قصيرالقامة
| وآكثرالقوىالمدنية كانفنمن زاده الله بسطة فجىسمه © اولفتأويلات| لتحمة تشير الآية الى
| كالنته فى العبودية بالنمهيكن عبد الدنيا ولاعيد الا خرة واتماكانعبدنا خالصا مخلصا ولهقوة

و لت دج 311لي سايقلقا “قو مغ للك ارهنلكسالاواك وكيز دوهشو ذه كاة  از ١

رماها عليهم .واما قونه فىالباطن فلانه كان اوابا وقد سرت اوابته فىالال والطير فكانت ووب

ا

الجزءالثالك والعشرون

<< ١٠ يهم

فحيذالمتتبعاً:اى ماكلواحدمتهممكوماغليه“حك"الا كومعلي:هبان"كذب الأسل |
ومجوذ ان يكون قوله اولك الاحزاب ) متّداً وقولة (:انكل الاكذب الرسل )خيزه ظ

|حذوف العائد اى امننكلهم #9خق عقاب  6اى ثبتووقع عملىنكهلم عقابى الذى
اهايهنوظر
ماقع
اذكانت توجبه جناياتهم مناصناف العقو بات المفصاة فوىمو

هؤلاء  6الاشارة

اكلفىار مكة بهؤلاء تحقيرلشأنهم وتهوين لامىهم وماينتظر هؤلاء الكفرة الذين هم
امئال اولئك الطوائفالمذكورة المهلكة فاىلكفر والتكذيبٍ  8الاصبحة واحدة  6هى
النفخة الثانيةاى ايس ,ينهم وبين حلول ماعادلهم املنعقاب الفظيع الاهىحدث اخرت
عقوبتهم الىالا خرة لما اتنعذيبهم بالاستئصال حسما يستحقونه والنى عليه السلام بين

اظهرهم خارج عالنسنة الالهيةالمبنيةعاللىحكم الباهرة كانطق به قوله تعالى  109الله

لبعذبهم وانت فيهم ) ثمان الانتظار يحتمل ايكنون حقيقة او اسستهزاء فهم وانكانوا
بعهلىا منهم فان
ريها
ق تانب
ليسوا منتظرين لتاأنيهم الصبحة الا انهمجملوامنتظرين له
الرجل انيمنانظر الشى* يومد طرفه الله مترقبا فى كل أن حضوره اكذان الثى” فىغاية
هوصفة لموصوف مقدر  .والفواق بالضمكفراب وبفتح كافىالقاموس مابين حليتى الحالب
من الوقت لان الناقة محلب ثمتترك سويعة برضعها الفصل لادرار اللبنثممحلبثانيةيعنى

اذا جاء وقت الصحة لمت_تأخر هذا القدر منالزمان حكقوله تعالى ( فاذا جاء اجلهم

لايستأخرون ساعة  6وهو عبارة عنالزمان البسير اولفحديث (امعنتكف قدر فواق

فكأنما اعتق رقبة وملند اسماعل و)فىالحديث ( هن قاتل فىسدل اللهفواق ناق
تةلوج
ه
النة) * وفى الآ يتين اشارة الىتللة قلب النى عهاللسلام وتصفنته اعلناهتام بكفار مكة

ل
|ثلايضيق قله من تكذيبهم ولايحزن علليكهمفرهم فان هؤلاء الاحزاب كذبوا الرسل

كذابه قومه كوانوا اقوياء متكثرين عددا وقومه جندا قليلا تملنك المتحزيين ثمانهم أ

كانوا مظهر القهر وحطب ثار الغضب ما اغنى عنهم حمعهم وقوتهم ابدانا وكثرتهم اسسابا

فكذا حال قربش فانتظارهم ايضا ار مآثنار القهر الالهى ونار نمينران الغضبالقهارى
| ف وقلوا و بطريق الاستهزاء والسخرية عسنمداعهم بتأخير عقابهم االلىآخرة والقائل
النضر بن الحرث بن علقمة بكنندة الخزاعى واضرابه وكان النضر مشانطيئهم ونزل

فىشأنه فىالقر ان بضع عشسرةآية وهوالذى قال ام
(طرعلينا مخارة منالسماء  6د9يناه
وتصدير دعائهم بالنداء للامعان فى الاستهزاء كانهم يدعون ذلك بكمال الرغية والابتهال
جل لناقطنا قبل بوم الحساب  6#القط القطعة من الثى” منقطه اذا قطعه والمراد هنا |
القسط والنصيب لانه قطعة من الثى” مفرزة  +قال الراغب اصل القط الى" المقطوع

عرضا كاانالقد هو المقطوع طولا والقط النصيب المفروض كانه قط وافرذ وقد فسر

ابن عباس راضلىله عنهما الآية بهانتهى  .فالمعنى تحل لنا قسطنا وحظنا منالعذاب الذى
توعدنا بهمد ولاتؤخرء الى بوم الحساب الذى مده الصبحة الكموذرة يوقال لصحيفة

ا(لجاكزة )
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لهذا حي ذن_دخل مين امن امن عداى ) :انه باك«تزتر قبلينم»كزاعد قب ||
هم الىالله وتوحيده الف
ع واقد
دحا
قومك ياحمدوهم قريش 89قومنوح * اكىذبوا نو

سنة الاحمسين اما© وعاد64قهوومد 8#وفرعون  4موسىعليهالسلام ©«ذوالاوناد»ه
خنشب
جمع ود جخريكة وكسسمرالتاء وهوماغمز فالارض اوالخائط م

 :وبالفارسية [ مبخ 

اى ذو الملاك الثابت لانه استقام له الام اربعمائه سنة من غمينرازع واصله اسنتعمل

فثىيات الخدمة بان يشد اظذاءها على اوناد مركوزة فىالارض فان اطنانها اذاشتدت عليها
كانت ثابتة فلاتلقيها الرح على الارض ولاتؤثر فيهاثم استعير لشنات الملك ورسوخ الشلطنة

واستقامة الام بان شبه ملك فرعون بالبيت المطنب استعارة بالكتاية وات لهلوازم المشبهيه
وهوااشات بالاوناد خلا ١ وجه مخصيص هنا الاستجانة انها كثى سوت العر ب كانت خاما

وثياتها بالاوتاد وبحوز اينكون المعنى ذواجموع الكثيرة سموا بذلك لانهم يشدون البلاد
والملك ويشد بعضهم بءضاكالوتد يشد البناء والتياء فتكون الاوناد استعارة تصرحة
وفىالحديث (المؤمن للمؤءن كالبنان نشد بعضه بعضا) اى لايتقوى فىاصردينه ودثياه الا
سضاء
انلبع
ععونة اخنه كا

سقوى سعضه ويكى دلبلاعلىكثرة جوع فرعون انه قال

نموا .شيفون على-ةائة الف مقاتل
اىئيل ان هؤلاء لشسرذمة قليلون مكعاانه
سقربن
فاىح

سوىالصذير والشبخ  .ووز اينكون الاوناد حقيقة لااستعارة فانه على ما دوى كانت له
اىحد
اوناد منحديد يعذب الناس عليها فكان اذا غضب عل

مده مسثلقيا بين اربعة اوناد

وشد كل برد وكل رجحل منه .الى سارية وكان :كذلك فىالهواء بايلنسماء والارض حتى موت
اوكان يمد الرجل مستلقيا على الارض ثميشد يديه ورجليه ورأسه على الارض بالاوتاد

.#شول بالفقين هذه الرواية هي الانسب سناكروه :فىقصة]اسنة .اصرأة فرعون بشفوارة
دف»
وج“
مماس
وليها
التحريم امننما لاممانت يموسىاوتد لها فرعون باوتاد فىيديها ورج
قوم صا * قال ابن عباس رضىالله عنهما اقنوم صا امنوا به فلما مات صا رجعوا

بعده اعلنايمان فاحاللهصالحا وبعثه اليهم ثانيا فاعلمهم انه صالم فكذبوه فاناهم بالناقة
فكذبوه فعقروها فاهلكهم الله * قال الكاشفى [يعضى ايعاناوردند وجعى تكذيب تمودند
وبسبب عقرناقه هلاك شدند ] نه وقوم لوط  » #قالمجاهد كانوا اربعمائة الف إببت

فىكل بدت عثمرة * وقال عطاء مناماحد مالنانداء الاوشوم معه ناولقميامة قوم منامته
الالوط فانه قوم وحده كافىكشف الاسرار وفاصحاب الانيكة6#اصحاب الغيضة منقوم

شعيب بالفارسية [ اهل بيشه ] * قال الراغب الاأيك شحر ملتف واصحاب:الايكة قبل
فسبوا اغلىيضة كانوا يسكنونها وقبل هى اسم بلد ماافلمفردات 8ا8ولثك الاحزاب »
بدل مالنطوائف اكلموذرة يعنى المتحزبين اى المجتمعين على انسائهم الذين جعل اند

المهزوم يعنىقريشا منهم ف انكل الا كذب الرسل  *#استئناف جئ” به تهديدا لمايعقبه اى
ماكل حزب وججاعة مناولئك الاحزاب الاكذب رسوله علىنهج مقابلة المعبالممعلتدل
ؤ عالنقىسام الآحادبالآحاد كافىقولك ركب القوم دوابهم والاستشناء بفمرنغاعمالاحكام

ال
وجزء
ا ال
لثا
علكشرون

م« ( يم

يتفضل بها على من يشاء منعباده لامانعله فانهالعزيز اىالغالب الذى لايغالب الوهابالذى
له ان لهب

كل ماإنشاء

حون زحال مسبتحقان ١ كهى * هحرهدخواض هركرا خوا دهى

رتبضنييت رك روات م اختار ن تاوتمرفيل ناشت
دبك تر ل ا
ام لهم ملكالسموات والارض ومابنهما  #ترشح اى تربية لما سيق اى بل الهم
| ملك هذه العوالم العاوية والسفلة -تى يتكلموا فى الامور الزبانية وتحكموا فى .التدابير
| الالهيه التى يستائر بها رب العزة :والكبرياء  83فليرتقوا فى:الاسنباب  6#جواب .شترظ
هختلعالى (فليرتموا
واللن
قبه
وعد
حذوف .والارتقاء!الصعود  +قالالراغب! سيب البل الذى (ص

| فىالاسباب  6اشارة الى قوله (إام لهم سل يستمعون ) فيه وسمى كل مايتوصلبه الىشثى
سببا انتهى .والمعنى ناكانلهم ماذكر منالملك فليصعدوا فالمعارج والمناهج التى توصل
بها الى العرش حتى يستووا عليه ويدبروا المعالم وينزلوا الوجى الى ماختارون وتصوبون
| وفبه من التهكم بهم مالا غاية وراءه © جندما هنالاك مهزوم مانلاحزاب  *#اند جع
ت
احو
كر ن
اتحقي
معد للحرب وما مزيدة للتقامل وال

قأما وهنالك مركا من ثلات كلات

احداها هنا وهو اشارة الى مكان قريب والثانية اللام وهى للتأكد والثالثة الكاف وهى

|للخطاب قاوا واللام فهاكاللام فى ذلك فالدلالة على بعدالمشار اليه .والهزم الكسر يقال
هزم العدو كسيرهم وغلوم والاسم الهزيمة وهزمه بهزمه فانهزم 1

سده فصارت قه

| حفرة كأفىالقاموس  .والمزبٍ جماعة فها غلظ ا فالمفردات * قال ابنالشيخ جند خبر
ميتدا محدذوى ومن الا<زاب صفته اى حملة الادزاب وهم القزون الماضة الذين زبوا

وجمعوا علىالانساء بالتكذيب فقهروا وهلكوا ومهزوم خبرثان للميتداً المقدر اوصفة

لند وهنالك ظرف لمهزوم او صفة اخرى طْند وهو اشارة الى الموضع الذى تقاولوا
وتحاوروا فبياهلكلمات السابّة وهو مكة اى سيهزمون بمكة وهو اخبار بالغنب لانهم
| انهزموا فمىوضع تكلموا فيه بهذه الكلمات * وقال بعضهم هنالك اشاردة الى حيث

وضعوا فيه انفسهم منالانتدابٍ اىالاجابة والمطاوعة لمثل ذلك القول العظيم منقولهم
لمن يندب لاعس ليبسمانهله لست هنالك فان هواهم الزائغ وحسدهم البالغحملهم على

دهكر من يننا نفتدابوا لهووضعوا انفسهم فىميتية ايقنولوا ذلك
ذلي
انزلل ع
| ياقنولوا أا
| العظيم فانه لاستازامه الاعتراض على مالك الملكِ والملكوت لارذنى لاحدان محترئى” عليه

ويضع نفسه فىتلك المرتية .والممنىهم كد ما منالكفار المتحزبين عاللىرسل مهزوممكسور

|جقمرايب فلاتيال يمابقولون وتلكاترث بيمهاذون » فافيشهارة اجلرىهم وتجز  لهتهم
يعنى ان هؤُلاء الكفار ليس معهم ححة ولا لاصنامهم هن النفع والضر مكنة ولافى الدفع

والرد اعنفهم قوة »*وسمعت هَنْمم حضرة شينخى وسندى قدسسسره يقول استنادالكفار
الىالاخار أترلىاالىالقلاع والحصون واستناد المؤمنين الى« لااله الااله حدر رسول الل »

للى
اأقا
عك
تيهم
| ألاترىالبهحملضانون بحصن ساولىتوكل .علىالله تعنالى وهو يكف
 00001الاالله )

| فالفردات وكل موضم استتممل'فيه الخلق فى وضف الكلام فالمرادبه:الكذب ومن "هذا
الاق
امتنعكثير املنناس من اط
خفظ
لل
لق على القر آن وعلى هذا قوله ان هذا الا اختلاق
زؤساء الناس واشرافهم واكيرهم سنا واكثرهم
ن
وننا 6
© أأنزل عالليهذكر منبن
اموالا واعوانا واحقاء بكل .منصب شريف وعرادهم اتكازكوَنَ القزان“ذكرا مزلا ١
اهلنله تعالى  .وامثال هذهالمقالات الباطلة دليل على ان مناط تكذيبهم ليس الاالحسد على
اختصاصهعايهالسلام بشرف النبوة من بوم وحرمانمم منهوقصرالنظر علىمتاع الدنيا وغلطوا

فالىقصر والقياس  .اما الاول فلان الشرف اقيق اماهو بالفضائلانفانية دونالخارجية |

 ٠واما الثانى فلان قاس نفسه عليهاللام بانقسهم فاسد اذهو روح الارواح واصلالخليقة |
| فأتى يكون هو مثلهم واما الصورة الانسانية فيراث عام من آدم عليهالسلام لاتفارت فا
يان شخص وشخص لم وجهه علمهالسلام كان يلوح منه اثوار اعمال بححيث لبموجد مثله
فها بين الرجال
اى حسن

سعادت

زجمين توهويدا * ابن حسن حه كدت |انام وتعالى

* وفيه اشارة الىحال اكثر علماء زمائنا وعبادهم امهم اذا رأوا عالما ربانسا من ابرٍبالحقائق
0

حقائق لشهموها ولشير الى دقائق لميدوقوها دعوم النذوس امود ةلاق كذ

أوشف هو بهذه الحقائق
فتححدوؤنه بدل الاغتنام 'بانفاسة والاقدداس ماننواره ويدولون ك
من ,ينناويشّعون فىالشك من امهم  5قالتعالى

بل هم فىشك من ذ كرى  #اى

القران او الوحى لهم الى التقليد واعراضهم عنالنظر فالىادلة المؤدية الى العم بحقيته
ذذيون بايلناوهام يتسيوته ثارة الىادعحر واخرىإلى
ا ولس فوعقيدعم ماحز ونه فهمم ي
الاختلاق * وفه اشارة الى ان القران قديم ا

 1ذا ْم اضافه الى نشفسه

ولاخفاء بان ذكره قدي لانالذ كر المحدث يكون مسبوقا بالنسيان وهو منزه عنه © بل
للا يذقوا عذاب  6#فى لما دلالة على ان ذوقهم العذاب على شرف الوقوع لانها للتوقع
اى بل لميذوقوا بعد عذابى فاذا ذاقوه تبينلهم حققةالال * وفيه تمديدلهم اىسيذوقون
5
0*2
أ عدانى قيلحتهم الوتصديق الذ  5حادنه لايتقع التصديق  +وفه اشارة ان انهممستغرقون

ف حرم عذاب الطرد والبعذ ونار القطبعة لكنيع عن ذوق العداب ععزل لغله المواس

الى ان يكون يوم تبلى السرائر قتفلب السرائر على الصور والبصائر على الصر فيقال |
لهمذوقوا العذاب يعنىكنتممعذبين وماكتتم ذائق العذاب فالمنى لوذاقوا عذابى ووجدوا
نما(س
لسلا
اهال
المه لما قدموا عاللىجحود دل على هذا قوله علم

نيام فاذا مانوا انتهوا )

شو زخواب كران جان دار * نا حمالش عبان بين اى يار
| «ه ام عندهم حزان اراخمة زنك العزيث الوهاب  62ام منقطعة يمعنى بل والهءزة وهى |
للاتكار .والخزا بن جمع خزانة ال

2

اخرن اى بل اعندهم خزاتن رحمته تعالى

يتصرفون فيا حسها يشاؤن حتى يصيدبوا بها من شاوًا ويصرفوها عمن شاوًا وحكدوا |
فها مقتضى رات فيتخيروا للنبوة بعض صتاديدهم  .والمعنى اناانبوة عطية منالله تعالى |

دميفىن وعننيته على ان نظهره عاللىدين كلهوينسوا مكماانوا
لسلا
اهال
وشاهدوا تصلبه عل
يرجونه يتوسط ابى طالب من المصالحة على الوجه المذكور  89ان * مفسرة للمقول
المدلول عليه بالانطلاق لان الانطلاق عن مجلس التقاول لامخلو عن القول اى وانطلق

الملأءنهم بقول هو قول إعضهم لبعض على وجه التصبحة  امشوا  #سيروا على
طررشتكم وامضوا فلا فائدة فىمكالمة هذاالرجل  .وح المهدوى ان قائلها غقبة بن ابى

معيط ف واصبروا على ل!هتكم * اى وائيتوا على عبادتها متحملين لتمسامعوته فىحقها |
من القدح © وفى التأويلات النجميه يشير الى انالكفار اذا تراضوا فبهِانهم بالصبر على

الهتهم فالمؤمئون اولىبالصبر على عبادة معبودهم والاستقامة فىدينهم بل الطالب الصادق
والعاشق الوامق اولى بالصبر والشات على قدم الصدق فى طلب المحبوب المعشوق  3ان

هذا  #تعليل للامى بالصير اولوجوب الامثال به اى هذا الذى شاهدناه من عمد هن اص
التوحبد ون ١لهتناوابطال امىنا  #لشى” يراد  »6من جهته عليهالسلام امضاؤه وتتفيذه
لاحالة منغيرصارف يلويه ولا عاطف ينه لاقول شال من طرف اللسان اوامص يرحى ففه

المساحة بشفاعة او امتناع فاقطموا اطماعكم عن استتزاله عن رأيه بواسطة انى طالب وشفاعته
وحسببكم .ان لاتمنعوا من عبلادهةش]كم بالكلية فاصبروا علبها وتحملوا تماتسمغونة فى حقها

املنقدح وسوء المقالة هذا ماذهب االلهمولى ابوالسعود فالىارشاد  +وقال فىتفسير الحلالين

لامى يراد بنا ومكر يمكر علينا #وقالسعدى المفتى وسح بالبال انه جوز انيكون المراد ان

دينكم لنى' يستحدق ان يطلب وبعض عليه بالنواجذ فيكون ترغيبا وتعليلا للامى السابق

* وقال ببعضدهمرس[تىكه مخالفت بمادما جيز نيستكه خواستهاند بما از حوادث زمان

واذ وقوع جاانرءنيست ] +مول الفقيزامدهااللهقدير بالفنضن"الكثير ويجوز ايكنون] |
الى يان لمن رليات علق عنادة اللاهةلق]ي ا
كلعل للد آذ متكة على ابرلا
به امس مد ي قالوا.نتربصه ريب المنون فقكون موافقالقرينه فىالاشارة الى المذكور فيا |

قبلهاوانشأن مدلشى”يراددفعهواطفاء نائرتهبأى وجهكان قبل ان يعلوويشيعكاقبل

علاج واقعه ,بيش از وقوع بايدكرد
ودل عليه اجماعهم عملكىره عابهالسلام مرارا فانى الله الا ان يتمنوره © ماسمعنا بهذا »
|
اعنا
الذى وله من التوحيد  8فى الملة الآخرة *#ظرف لغو سم
لا
مىلفى
ة التى ادركنا |
عليها اباءنا وه ملة قريش وديهم الذى هم عليه فانها متأخرة عما تقدم علها من الاديان
والملل » وفيه اشارة الى ركون الجهال ال اىلتقليدوالعادة وماوجدوا عليهاسلافهم منالضلال
واخطاء طريق العادة

فين ركه :توم وى بتكستانيلت
أرسم رامو يتكعيه اى اعرانى ك
والملة كالدين اسم لماشرع الله لعباده على بد الاساء لتوصاوابه الى واب الله 3

0ش ا

علىطرفل

+ان مين عل البَغِدنه  0هذا  6نافية بمعنى

مج  6كم

حونخدا  2لاد رز مركنإنارا «دشلين

سورة ض

اندرا وأطعية باكان 3

« أجعلالآ لهةالهأ واحذا 6ه الهمزة للاتكار والاستبعاد  .والا لهةجع الدوحقه امنجلامع
اذلامعود فالىحقبقة سواه تعالى لكن العرب لاعتقادهم اهنهنا معبودات حمعوه فقالوا
ذا
كليا
ر ا
ويه
ال

مفعول ثان لعل لانه يمعنىصير اىصيرهم الهاواحدا فى زعمه وقوله

لافى فعله لان جغل الامور المتعددة شأ واحدا بحسب الفعل حال [ أوزده انادكزهابعسدلام
ا

لو رضى الله

ات

ل

حون ولند وابوسفنان وابوجهل وعته وشيه

تاو كفتند اىعبدمنافتو بزركتر
واميه ازروى اضطراب تزد ابوطااب امده دمروض

وميترمابى آمددايم تاميان ومبارادر زادء خود حكم فرمابيكه يكشيك ازسفهاى قومرا
عفىرسيد ودين محدث وايبن محدد خودرا بديشان جلوه مدهد بنك

تشرقه در جمع ما

كلو عخدوق برقا بازة رزناد ككذلك جأزك أزااجيى )اق لاو كعدابااززظا

أت

ان حضرت را صالىله تعالى عليه وسح طليد وكفت اى ممد قوم نو .امدءاند وايشائرا ازتو

مدعاءيست يكباركق طرف اراق مورد متمنائ ايشان تأمل تماى حضرت عليه السلام
فزّموكااى معشر قرآيئن مطلوب شماازمن حه جيزّس تكفند انتكددست ازنقض دينما بدارى
وسب الهةٌ ما فكرذوارى تامائيز متعرض نو ومتابعان تونشويم حضرت عليهلسلامفرمودكه
من هم ازشها مىطابمكة لكف امو سوق كو لانتاالك اطل اعبار القلاغن شؤة والككاب

يخم كر فرمان بردارى ثمابريندند كفتند أكندكلاهمات سيد طلم عليه السلام فرمودكه
لااله الاابيه .ممد:رسول الله س»كبار اشزاف قريشل ازان :عضرت اعراض موده كفتند]
 00الل اى أصير ممدبزعمهالآ لهةالها واحدا بان أفى الالوهية عنهم وقصرها عولاىحد
ويلعملموا انهم جعلوا الاله الواحد الهة 

ان هذا :6

ا

2تدقاال ]

ل9ثنى' تجاب  6العجاب يمعنى العج.ب وهو الام الذى يتعحب مكنهالعحب الا ان

العجيب ابلغمنهوالعجاب بالتشديد انان املنعجاب بالتخفيف مثلكار فى قوله (ومكروا
مكراكارا  6فانه اباغ هن الكبار بالتذفيف ونحوه طويلوطوال .والمعنى بفليىغالعجب لانه
خلاف مااتفق عله اباؤنا الىهذاالاً ن * وقال بعضهم [نيكشكفت جهسيصد وشصت بتكه

مادارم كاديمككشهدرراست ى نوانندكرد خيدكاىكه ممدميكويد كار هام عالمجونسازد]
يمنى انهم ماكانوا اهللنظر والبصيرة بل اوهامهم كانت تابعة للمحسوسات فقاسوا الغائب على
نه
ويرة
ظة كث
فله
حن ا
مبيرم
الشاهد وقلوا لابدطهةظهذا العالم الك

باميه وقضابه تعالىولميعرفوا

الاله ولا معنى اللهآية فانالآ لهبةهىالقدرة عاللىاختراع وتقدير قادرين عالىاختراع غير
صىف
وكامل
لونا
الميك
مح لمايحبمونجوده العائع بننهما وجوازه وذلكهنع منكالها واو
ميكونا الهين وكل امس جر ثيوته سقوطه فهو مطروح  .باطل و وانطلق الملامهم»
الانطلاق الذهاب والملاً الاشراف لامالق الماعة ويقال لهم ملا لانهم اذا حضروا
مجلسا ملأت العيون وجاهتهم والقلوب مهابتهم اى وذهب الاشراف من قريش وهم
خسة وعشرون عمنجلس الى طالب بعد ما اسكتهم رسولالله عايهالسلام بالجواب الحاضر

اايبك[دلوفكاسدرهنخاتنتامئرشنلاخخئصدن

حج  4م
الجوءالثالث والمشرون
يثبمتدى” نحينمناص لانهعنده اهنذه التتزاءاد معحينفيال كانهذانحينكانذاك كذا

افلوسيط  .والمناص المنجأ اى النجاة والفوت عنالخصم على انه مفعل منناصه ينوصه اذا|
فاته ازيديهبالمضدرا وشّال :ناس نتوض اى هون وقال اىاتاخن ؤمنه بناض#قرنه»أى تأخز
عنه حينا » وفالمفردات ناص الىكذا التجأ اليه وناصعنه نحىينوص نوصا .وصاالنمالحاً
انتهى [ در معالم فرمودمكه عادت كفار مى ان بودكه حون دركارزاركار بر ايشان زار
عدى اكنتدي مناص] ماكل على بكرؤزيكسخ شتحأنه وتعالى خير ميدهدكه مشكام حلول

عذابٍ دريدر خلاص مناص خواهند كفت وآ نجاجكارىيز تخواهدبود ] و8يحجبوا
انجاءهم منذر منهم * ابىكتحفار اهلمكة منان جاءهم منذر ينذرهم النار اى رسول
مجننسهم بل ادون منهم فىالرياسة الدنيوية والمال عملعىنى الهم عدوا ذلك خارحا عن

احمال الوقوع لكر وه اشد الانكار لا انهم اعتقدوا وقوعه وتعجبوا منه قالوا حامندا

مساوننا فىالخلقة الظاهرة والاخلاق الباطنة والنسب والشكل والصودة فكيف يعقل
ا هذا الممصبالعالى ولم يتعجبوا منان تكون المنحونات | لهةوهذه مناقضة
ْتصنمن
ا,نمخ
ظاهرة فلما تحيروا فىشأن النىعليه السلامنسبوه الىالسحر والكذ بك قال حكاية  9وقال

الكافرون  4وضع فبه الظاهر موضع المضمر غضيا علهم وايذانا بانه لاتجاسر على مثل
©ذا * [امينذر ] ##ساحر»ه فمايظهره
| مايشولونه الا المتوغلون فىالكفر والفسوق ه
| منالخوارق ك
فذاب  5فيايسنده الىالله املنارسال والانزال للهكاذب لرعاية الفواصل
ا

ولان

اكد

على اللهلبسكالكذبٍ على غيره والكيثية الكذب

فى زحهم فانهتعلق بكل

آبة املنآيات القرآانية مخلاى اظهار الخوارق فانه قلل بالنسبة اله هكذا لاحلى هذا

المقام © اولفتأويلاتالتحمية لماكانوا منحرفى مزاج القلوب لمرض نسيان اق جاءتالنبوة
با
ذدايق
كلص
| على مذاق عقولهم المتغيرة سحرا وا

يحراز
ميت س
أار
| لمعات وحى راازن
ظلما تكذب بازنشناسند ]

 +قال الكاشنى [جهنيره رابىكه انوار

تكند وبجصهيبرىنىكه اثارشعاع صدق را از
:

كشته طالع افتالى انين الم فروز * ديدهُ خفاشرا يكذره ازوى نورته
ازشعاع رأوان ألاواشر تأؤاق كتبقر 2 #

هنوز از ديدة وى دورنه

» واعلماناثياتالنبوة والولايةسهلل بالنسية الىىاهل العناية والتوفق فانقلومم ألفت الاعساض

كار والخذلان فانقلومهم الفتالاعىاض عن الله فإذا حبتهم الوقبعة
لفااتهل
الا
| عماسوىالله خ
| ىاساءالله واولنانه »+قالالاستاذ ابوالقاسم النيد رضىاللهعنه التصديق بعلمنا هذاولايةيعنى
تلصهمديق
احلصل
لقياالفجى والناسعلىاربعة|قسام.القسمالاول
| الولايةالضغرىدونالكبر ىا*
تهصمديق والعلم
يعلمهم والممبطريقتهم والذوق اشرمهمواحوالهم  .والقسمالثاى حاصلل ل

اذذكووا دون الذوق .والقسمالثالك ح
اصلل ل
تهصمديق دونهما  .والقسم الرابعل+يحصل لهممن

الثلانةشى” نعوذباللهمن ارلمكان و نسألهالتو فبق والغفران فهم الذين اطالواألستهمفىحق الحواص
ورموهم بالسحر والكذب والنون لكولهم ليسوا ملحنارم فىشآنهن الشؤون  :وفىالنوى
جون)
(
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ه 8
سمج

سور ص

شخى وسندى قدس سره وهو ول ان قولهتعالى رق اشارة املىىتية الاحدية التىهى التعسين

الادد كافىسورة الاخلاص المصدرة بكلمة قل المبتدأة يحرف ق وقوله ص أشارة الى
صينية الصمدية التى اهلىتسين الثانى اندرجةنحته مرنية بعدميتيةوطورا بعدطور الىآخر

كةرى
ذتباه
ارفلوال
ولشم
اذكرا
المرانب والاطواد © و«القرآنذىالذكر  6الوالولقسم .وال

|

والموعظة او ذكر مايحتاج اليهفىامى الدين من الششرائع والاحكام .وغيرها امقناصيص
الاساء واخبار الاثم الماضضة والوعد والوعيد وحذف جواب القسم فىمثل ذلك غبر عزيز

والتقدير عملاىهو الموافقلمافىاول يس واسياق الآّ.ية اويهضواتحبوا الآان مدا الصادق
قفيىته وشلكافها انزل عله منالقر ان ديب ب©لالذين |
فيدسحالتة رشقو سونته لحيس

'كفروا» من رؤساء اهل مكة فهو اضراب عن المفهوم منالجواب  8فىعنةيه* قال
الراغب العزة حالة مائعة للانسنان مينا
غنلب ويمدح بالعزة ثا
قرةوكم
لفىه ( وللهالعزة |
ولرسوله وللمؤمنين» لانها الدائمة الباقنة اولهاحلعقزةيقية ويذمبهااخرى كأفىقوله تعالى
(بلالذين كفروا فىعنة  6لانالعزة التى هىالتعزز وهى فىاللقيقة ذل وقدتستعار للحمية

والانفة المذمومة وذلك فىقولهتعالى (اخذتهالعزة بالائم انتهى © وقدحمل اكثر الهتلفسير
بىار اعلناعتراف بالحق والايمان وحمية
تلكهمف
سواب
ااال
العزة فىهذا المقام عالثىاتى لمق
د لالهوة عظمة
علفة
شديدة  :وبالفارسية [درسركثى اند اقزبولحق] هقوشقاق64اوىخا

| لرسولالله عليهالسلام فإذا لايتقادون© والفتأويلاتلنجمية وبقوله (والقرآن اذلىذكر»
يشير الى القسمبالقران الذى هومخصوص بالذكروذلك لان الققارأننون مءالحات القلوب
المريضة واعظم مض القلب نسيان الله تعالى كاقال (إنسوا الله فنسيهم) واعظم علاج مرض

النسيان بالذكر كا قال لإفادكرونى اذ كرك  6ولانالعلاج بالضدوبقوله (بلالذين) ال يشير
| الى اتحراف ماج قلوب الكفار برض تسياناللهاملنلين والسلامة اىاللخلظة والقساوة
ومنالتواضع االلىتكبر واملنوفاق الىالخلاف ومن الوداة الىاافرقة واملنحمة الىالعداوة

ومنمطالعة الآ ياتااللىاعمراض عانلبحث افلىادلة والسير للشواهد  6 589مفعول قوله
 0اعككنا

ومنفى قوله ق9بملنهم

لابتداءالغاية وقولهف 8منقرن  6تميز .والقرن

القومالمقترنونفى زمن واحد .والمعنىقرنا كثيرا اهلكنا من القروزالمتقدمة اىمة املناتم

الامالضياةبسسبتبكيار وا لاففلقنادواه عندتزول بأسنوا حاول نقمتن استغاثةاوانوبةواستغفارا
راسد]
داتر
اايش
رايكم
فتدم
بداث
داند اوواز اند بر
لينجوا منذلك :وبالذارسية [كيسرند
فلات حين مناص  3حال منضمير نادوا اى نادوا واستغانوا طلبا للنجاة والخال ان
و

لايلسمين حين مناص اى فوت وفراروجاة لكونه حالة اليأس  :وبالفارسية [وننيست ان

هنكام وقترجوع بكرريزكاء ] * فقوله لاهالمشهة بليس زيدت علا ناءالتأنيثللتأ كد

كا زيدت على رب وثم وخصت يانلاحبان ولميبرز الا احد معمولا اسمها اوخيرها

والااكشن حذف :اسمها  *,وفى عض التفاسير لات :يمعتى لبيلسغة اهللونانتهى .والؤقف
عليهسا بالتاء عندالزجاج وانى على وعندالكسائى نمو قاعدة وضاربة وعند ابى عبيد علىلا
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صام فىاخواته [ بعضى بانرندكه
|  8ص » #خبر مبتدأ محذوق اى هذه سورة ك
حروف مقطعه براى اكات كفارست 52
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حضرت محمد عليه السلام در تماز

| وغير أن قران بيهر تلاوت فرمودى ايشان ازروى عناد صفير زدندى ودست بردست

عوضديع .يران حضرت#درغلط افتد حق سحاله وتعالى ابن حروف :فرستاد نا ايشان
| بعد.از استاع آن متأمل ومتفكر شدء :ان تغليط باز ىماندند ] * وقال الشعبى ان لله
وحر * وقال بعضهم ص مفتاح اسمهالصادق
سواا
لأنف
القر
تعالى كفاىن)كتاب سرًاوسره ف اى
والدبوزٌ والصمد والصائع © اولفتأويلاتالنجمية ياشليىرالقسم بصاد صمديته فىالازل
الصدق
وبصاد صائعته فى الوسط ويصاد صبوريته االلىايد ويصاد صدق الذى جباء

وصاد

ةلذىصدقبه ويصاد صفوته فىمودنه ومخته اه  +وقالابن جبير رضىاللهعنه (ر(ص)
| صداهةا

يبحهىاللموتى بايلننفختين * وقال ابن عباس رضىالله عنهما ((ص»كان بحرا بمكة وكان
عله عئثن-الحن اذلالل ولانهار > وفيؤ#فاي الممتبراتكأنّجلا بكة ومضئ شرح هذا
| الكلام فىاول«المص) وقلفى( ص) معناه انحمد! عليهالسلامصاد قلوباخلائق واستمالها
حاتمىنوابه ا قال فى انسان الع.ون ولماايكاد شَضى منه العحب حسن تدبيره عليهالسلام
للعرب الذين هكمالوحوش الشاردة كيف ساسهم واحتمل جفاءهم وصبرعلى اذاهم الى

ان انقادوا اليه واجتمعوا عليه صلىالله عليه وسلم واختاروه علىانفسهم وقاتلوا دونه اهلهم
| واباعءم واينا.ءهم ومجروا فى رضا ٠ه اوطالهم انتهى * بقول الفقيرالوا الله العلنون سمعت
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تأليفالامامالعالمالفاضل والشيخ التحرير الكامل الجامع باليبنواطن
والظواهى ومنخر الاماثل والاكابر خاالعمةفسرين وقدوة ادباب
الحقيقة واليقين فريد اوانه وقطب زمانه منبع جميع العلوم
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