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| وعنه عليه السلام انه امس على بن ابى طااب رضوالله عنه ان يدعو عندتم القرءان هذا
الدعاء وهواللهم انى اسألك اخبات الْبتين واخلاص الموقنين وصرانقة الابرار واستحقاق

جموب رحمتك وعناثم موغافريلكفوز
وكلران
حقائق الايمان والغنيمة ومناكللبسرلامة من

بالجنة والخلاص مانلنار وفىشرح الجزرى لابن المصتف ينيئىان المح افلىدعاء وان يدعو

بالامورالمهمة والكلمات الجامعة وانيكون معظم ذلك اوكله فىامورالا خرة وامورالمسلمين

وصلاح سلاطيتهم وسائر ولاة امورهم فىتوفيقهم للطاعات وعصتمهم املنخالفات وتعاونهم
عاللىبر والتقوى وقبامهم بالحق عليه وظهورهم على اعداء الدبن وسار الخالفين وعاكان

ول النى عليه السلام عندختم القرءآن اللهم ارحنى بالقرءان العظيم واجعله لىاماما
وبورا وهدى

و رحمة اللهم د

0

مه مانسدت وعلمى مه ماحهات

وارزقنى تتلاونه اناه

 ١اليل واطراف البارواجعله ة لى يارب العالمين وكان ابوالقانم الشاطى رحمه الله بدعو

بهذا الدطاء عندختمالقرءان اللهم انا عييدك وأبناء عبيدك وابناء امانك ماض فينا حكمك

عدل فبنا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم «ولك سميت به نفسك اوعلمته احدا منخلقك
اوتزلته فيثى” منكتابك اواستأئرت به فىعل الغيب عندك أن تجعل القرءآن ربيع قلوبنا
وشفاء صدورنا وحلاء احزامنا وهمومنا واهنا وقاندنا ليك والىى <نالك جنات العم
ودارك دارالسلام معالذين العمت عاهم من الندين والصد شين والشهداء والصالحين ر متك

عنقو تك
باارحم الرحمين ٠ سول الفقيررافعايدبه الىىالرب القدير اللهماىاعوذ ععافاتك م

واعوذ برضاك مسنجخطك واعوذيك منك لااحصى ثناء عليك انت م ابذيت على نفسك
فقداجحرت لى مواعدتى انك لاناف المبعاد وجعلت رؤياى حقاواحسنت باىذ أخر جتنى

مسنحن الهم وخاطيتتنى عندذلك شولك سل نعط لعلت منتهى سؤلى رضاك وبشرتى شبول

خدمتى هذه حيث قلت فتقبلهارها شبول حسن وكنت ادعوك بأعام النعمة وا كال المة

فل|مكنبدمالك رب شقيا فأيمعلىفببقنمحمرى القليل باضعاف ماعودتى بهقبل هذا
ذب.مايك واخم لىمخيروهدى ونور

منابواع اليك واصاف

وصل على بيك اليه الذى هو مفتاح الخيرات .

فى جح الاوقات

٠ وعلى | لهلو

ل

وبكل بروسعادة و حمر 920

و مصباح الساوين ا

منازل القربات

القاده ه وهن سعهم من الساده :عدا وقدتم 0

ددح البيان ٠ فضىشسير القرءان ٠ فىهدة الوجى رسا لماان قسوىالاقدار رمتتى الىاقاصى

| اقطارالارض ٠ وابدى الاسفار النائية تداولتنى ءطنول الى عرض ٠ حتّاقامنى الله مقام

ك
لفى
ستظم
الاعام ٠ فحاء بااذلالقلهام ٠ يوماليس الرايع عشمرمن حجادىالاولى المن
ننه

سسع عشرة

وماثة

.

لين

من مهرة هن برى

شهور

من قدام وخلف

وقلت فنىارمخه نظما
*  0أن من.من جتان ذوالمان »* 2

خمنفسيرا لكتاب المستطاب

#

»#2

حامدا لله قدتم الكتاب

0

ه

قالفى تارمخه حق الفقير 
-
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/

:
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وقلتبحسابالحروفالقوطة  2وقع الم مجود اليارى
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ذلك ثلاث مات وفىقوت القلوب للشيخ انى طالب المكى قدس سرء واييجعل العبدمفتاح
درسه اهنّول اعؤذبالله السميع العلم املنشيطان الرجيم رباعوذيك منهمزات الشياطين
واعوذيك

رب

ان يحضرون ولقرا قل اعوذ برب

الناس وسوره

الجد ولقل عند فراغه |

هن كل سورة صدق الله تعالى وبلغ رسوله صلى 'لله عليه وسم اللهم انقَمنا وبارك لنا فيه

اللمدلله رب العالمين واستغفراهه الى القيوم ٠ وفى اسئلة عبد الله بن سلام اخبرنى امد
 21١6القر أن وماجفتة”-وال؛  121اوم بم الله الرحدن الرحم وختمه صدق الله العظم
قال صدقت وفى <ريدة العحائب يعنى شتى ان .بول القارى”' ذلك عند الحتم والاف<تم

القرءان سورة الناس وفالانتداء بالباء والاختتام بالسين اشارة الىلفظ بس ٠ يعنىحسب
اى حسدك من الكونين مااعطينك بين الحرفين كاقال الحكم سناتى رحمه الله

اول واخر قران زجه ب|امد وسين

0٠ يعنى الدرره دين رهبرتو قران بس

بقول الفقير ابدء الله القدير ان الله تعالى اتهابداً القرءآن ببسم الله وختمه بالناس اشارة
الى ان الانسان آخر المراتب الكونية كاان الكلام آخر المراتب اللهاية وذلك لان |

استداء المرائب الكونية هوالعقل الاول واتهاؤها الانسان وتموعها عدد حروق المَحى
واولالمراتب الآ لهية هوالياة واخرها الكلاء واذا كان اول مايظهر من المولمود الحياة
فكان اول الكلام القرءانى اامملل لاه المدا الاول وآخره الاسلآان الات هوالطهر
مرا والمتدى” يعرج تعلما الى ان ينهى الى المبدأ الاول واسمه العالى والمامهى ينزل

تن إلى ان فى إلى ثرر الازن الدافل وحعنت أن الله تعالى هرادا خلاء والهى
لاض قاد السمة ال قل اإعود رك الاش - )0ورى! .لاله رف العالان وحن |
ايات عناول سورة القرة على عددالكوى و«هوالى وازلئك تم المفلدون لذن هذا سق

ل
حمز
نلال
حا

ومعناء انه عجل ,فقر اءنه رااخلختمة وارحل الى ختمة اخرى ارغاما للشطال |

وصار العمل علىهذًا فىامصار ال-امين فىقر اءة

عر وعبرها وورد النص عنّالاهام

اعمد بن ,حتيل رجحمهافه أن من قرا سورة الناس يدعو عقب ذلك فلميستحب اينصل |
ختمه شراءة دى” وروى عنه قول ابخارلاستحباب واستحسن مشاعع العراق قراءة.سورة |

الاخلاص ثلاناءند خم القرءان الاانيكون الْنم افليمكتوبة فلايكررها وفىالحديث منشهد |

خامة القرءان كان كن شهد ااغائم حين تقسم_ومنشهد فانحة القرءآن كان كن شهدفتحا |
فيسب لالله تعالى وعنالامام السخارى رءمه الله انه قال عندكل ختمة دعوة متّحابة واذا

تم الرجل القرءآن قبل الملك بين عينه ومن شك فغفىرانه عند الحم فايس لهغفران
محسة إلى
انلسلف فيدعو ا ا
ونص الامام | حمدعلى ١-:<. اب الدعاء عند الخم وكذا جماعة م
العيلة رافعا بديه حاط الله موقا بالاحابة ولاشكالف

الحم فىالدعاء بل مله 0

على الله

تعالى قل الدعاء وبعده وإصلى عل للتى عليه السلام ومصساح وحهه ديه بعدفراغ»ه هالندعاء
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صريعن جرسعر ع ععصرحت ويه رويك رن ووس

0
ا سو ايد

والوساوس فان عنم الانان مخرج كلا منها الى الخارج نوجرها من طرق الحواس

والقوى وقوله فى دور الئاس يدل على انه لابوسوس فى صدور ان قال فى ١كام

المرجان لميرد دللل على ان الجنى يوسوس فىيصدوراخنى ويدخل فميهايدخل فيالانسى
ويجرى منه حراء من الانسى « من النة والاس » الطْنة بالكسر حماعة الجن وءن
يان للذى بوسوس علىانه ضريان جنى وانسى قال تعالى شياطين الانس والن والموسوس |

اليه نوع واحد وهوالانس فكما ار شيطان الجن قدبوسوس نارة ون ساخرى فشيطان
الانس يكون كذلك وذلك لابه ياتى الاباطيل ويرى نفسه فى صورة الناصح المشفق فان
زجره السامع يخنس وترك الوسوسة وان قلى السامع كلامه بالغ فيه قال فى الاسئلة
المقحمة من دعا غبره الى ال.اطل فان تصوره فى قلهكان ذلك وس_وسة وقد قال تعالى
ونعلم ماتوسوس به نفسه فاذا جاز أن توسوس نفسه جاز أن «وسوسه غيره فان حقيقة
الوسواس لامختلف باختلاف الاشخاص ي
وجوز أن تكون من متعلقة وسوس فتكون

لابتداء الغاية اى بوسوس فى صدورهم من جهة الجن اهم يعلمون الغنب ويضرون

وسفعون وء.ن جهة الناس كالكهان والمنجمين كذلك وفى اللزة اشارة الىالقوى الاطئة
المستجنة المستورة اذسمى الحن بالمن حال وفى الناس الى الآوى الظاهرة اذ الناس
هن الاناس وهو الظهور كقال الت نارا وفى هذا المقام لطيفة بالغة وهى ان المستعاذيه

فى السورة الاولى مذكور بصفة واحدة وهى انه رب الفاق والمستعاذ منه ثلاثة انواع
فِن :ال1فات وهى الغاسق والفانات والحاسد واما فى هذه الدورة فااستعءاذيه مزحكور

بثلائة اوصاف وهىالرب والملك والاله والمستعاذ منهآفة واحدة وهىالوسوسة وءنالمعلوم

ان المطلوب كلاكاناهم والرعية فيه اتم وأكث كان ثناء الطالب قبل طليه |اكثر وأوفر

والمطلوب فى السورة المتقدمة هو سلامة البدن من الفاات المذكورة وفى هاذلهسورة
سلاءة الدين هن وسوسة الشيطان فظهر بهذا ان فى نظم السورتين الكر متهن تنيها على
ان سلاهة الدين من وسوسة الشيطان وان كانت اميا واحدا الا انها اعظم مراد

واهم مطلوب وان سلامة اايدن من تلك الا فات وان كانت امورا متعدددة لست يلك

المثابة فى الاهمام وفى ١كام المرجان سورة الناس مشتملة على الاستعاذة هن الثمر الذى
هو سبب الذنوب والمعاصى كلها وهو الدير الداخل فى الانسان الذى هو منشأ العقوبات
ف للتاجا زوالا رد وسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من ااشير الذى هوسيب ظلم العيد
نفسه وهو شر من خارج فالشر الاول لا
ايد
لخلتنح
كتديف ول
ياطلب مانهلكف

عله لانوا شامق دورو لير الثاى بيغي مت ابكار فيلازويل ]به النى يوعن ط
|لئتة
رضىالله عنها قالت كان رسولالله صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه كل أبلة جع

كفيه فنفث فيهما وقرأ قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس
م مس

يا ّ البنتطلج.بوندسمدهم ما

عط راسه

ووح<هه

َْ اقبل نه

دمع

ذ(لك )

0
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والشاحة :اكه

تا

بع الاستخفاف محرمة المؤمنين فكاسره بتعظيمهم واحترامهم
اا بالتواضع' واال

اتات شل الانا [الفجر مكدو اميا والتاسع طاللبعلو والرقءة فا كسره
بالخشوع والذلة والعاشر المنم والبخل فا كسره بالود والسخاء ف الخناس أ الذىعادته
نخس الى تاخز"'اذا" نك الانشان ره ( حي )نان النة"الآولناة سألالله كثالى؟أن
ره كف يأتى الشيطان وبوسوس فأراء الحق تعالى هيكل الانسان فدىورة بلور وين
دي قزق

كلعز واكك دا الخناس

م جع جواسه وهو تى صورة

خنزيرله خرطوم كخرطوم الفبل فجاة بايلنكتفين فادخل خرطومه قبل قابه فوسوس
اله

كفن

زلا

شاعنا بللاين وسكي

شين

لان ور

الذكر فى القلب ولهذا السر الالهى كان علبهال-لام محتجم بين كتفية .ويم يذلك
عده لانة موز وسوشتة
ووصاء جِيرْثيل ذلك التضعت مادة الشديطان وتضيق ص
نفيه اعاليثةتلام' أشازة االعىعمتة من «ؤلاوشتة
كت
تحر الام أؤلتالك كان عام" النباة' ب
لقوله اعانتىالله عليه تكلا  6اتلمالهى وشمرح التكررا قداو الحقل الكل عد |.
فأسلمقرسه وما اسلم قران ادم عليهالسالام فوسوس اله لذلاك ومحوز ايندخل الش.عاان |

فاىلاجسام لانه جسم لطيف وهو وان كان مخلوقا فى الاصل من تازلكة"#النس "حرق

لانه لما امتزي النار بالهواء صار تكريه مزاجا مخصوصا كتركيب الانسان وفى الوسواس |
اشارة الى الوسواس الخحاصل هن القوة الحسة والخيالية ونى الخناس الى القوةَ الوهمة
لمتأخرة عن متبتى القوتين فانها تساءد العقل ف المقدمات فاذا آل الاص الى التبحة

خنست وتأخرت توسوسه وتشككه كامحكم الوهم بالخوف من الموتى مالعه بااولفمققل |
فى ان الميت حماد والماد لامخاف منه المنتج لقوائا المت لاتخاف منه فاذا وصل العقل |
والوهم االلىنتيجة نكص الوهم وانكرها  8#الذى «وسوس فىصدور الناس » اذا غفلوا
عذنكرء تعالى ولذا قال فى التأويلات النجمية االىناسى ذكرالله بالقلب والسر والروح
كاقال تعالى بوم يدعو الداع ذف الياء انتهى ومحل الموصول الجر علىالوصف فلاوقف

عالىخناس او النصب او الرفع علىالذم فيحن الوقف عايه ذكر سبحانه وتعالى وسوسته
اولاثمذكر محلها وهو صدور الناس تامل لعزن #ولديو ون او كد  5ادن و |
ل فى قلوهم اولصدر هوساحة القلب وبته فنه ندخل الواردات عليه فتحتمع ففالصدر |

ثتملج فى القلب فهو عنزلة الدهليز وهو بالكسسر مابين الباب والدار ومن القلب ترج
الارادات والاواص الى الصدر ثمتتقرق”عل انود فالك.طان يدخل ساحة القاب وبيته
وسوسته واصلة االلىقلوب قال
| فلق مابريد القاءه الى القلى فهو «وسوس فاىلصدور و

عض ارباب اللقائق لاقلب امساء خمسة ملكية يسمون الحواس كاسة البصر وحاسة السامع
سة الذقوحاسة اللمس وام اء خمسة ملكوئية يسموناروااكالروحالحموانى |
ح االشم
واسة
وح
والروحالخنالى والروحالقكرى والروح العقلى والروحالقدمىفاذا نقذ الامى الالهىالىاحد |
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الحق .الذى لاحس فبحتزر منه كالزلزالبمتى الزازلة و اما اللصدر فالكسر
واأفرق بين المصدر واسم المصدر هو أن الحدث ان اعتبر صدوره عن الفاعل و
وقوعه
على المفعول سمى مصدرا واذا لميعتبر هذه الحمثة سمى اسم المصدر وما كانت الوسوسة

! كلاما يكرره الموسوس ويؤكدء عندمن باههيهاليهكررلفظها بازاء تكرير ممناها والمراد
1

بالوسواس الشسطان لانه بدعو الى المعصية بكلام خنىشهمه القلب من غيران يسمع
دونه وذلك بالاغمار بسعة رحمة الله او كيل أنله والتعااة الع ان واقت ةوالتو يتحماق ٍ

بعد سمى شعله مبالغة ك” نه نشس الوسودة لدوام وسوسته فقد اوقع الاستعاذة هن شر

الشطان الموصوف بأنه الوسواس الل ولم َل من م والنالعة نمالااستعاذة شره جميعه

واما وصفه بأعظم صفاته اوشدها شرا اوقواها تأثيرا وأعمها فادا وانما استعاذ مثه
بالاله دون بعض امماله كانى السورة الاولى لان الش_يطان هو الذى شَابل الرحن
ويستولى على الصورة انمة الانسانية يوظهر فى صور جميع الامماء وعماثل بها الا بالله

والرحمن فام تكف الاستعاذة منه بالهادى والعليم والقدير وغير ذلك فلهذا لاتعوذ من

الاحتحاب والضلالة تعوذ برب الفلق وههنا تعوذ برب الناس ومن هذا شهم معنى قوله

| عليهاللام من رانى فقدرانى فان الشيطان لاتمثل بى وكذا لاتمثل بصور الكمل هن
| امته لانهم مظاهى الهداية المطلقة قال بعض الكبار الالقاء اما صحبح او فاسد ٠ فالصحيح
الهى ربانى متعلق بالعلوم والمعارف او مذكى روحانى وهو الباعث على الطاعة وعلى كل

او شيطانى وهو هايدعو الى «عصية ويسمى وسواسا وفى أكام المرجان و نحصر مابدعو

التتتطان'النهءائن "ادم فى الت“ مرّانت 'المرسّة ,الالالى| الكقر :والشركا ومعاؤاة اه اورسؤلهة
فاذا ظفر بذلك مانبن آدم بدأرنينه واستراح هن تعبه معه وهذا اول ماتريده من العند
وائرتية الثانية البدعة وهى احب الى ابليس هانلمعصءة لان المعصية باب منها تتكون
ذنلك
كالعدم واللدعة يظن صاحها انها صبحة فلا سوب مهما فاذا تجز ع

انتقل الىالمرتة

الثالثة وهى الكبائر على اختلاف انواعها فاذا جز عذنلك انتقل الىالمرتية الرابعة وهى

الضغائر التى اذا اجتمعت اهلكت صكاالانار الموقدة عن الخطاب الضغار فاذا جزعن
ذلك الثقل الى المرئة الخامسة وهى اغتغاله بالمماحاث التى لانواب فها ولاعقاب بلعةاءها

فوات الثواب الذى فات عليه باشتغاله مها فاذا عحز عن ذلك انتقل الى المرتية السادسة
وهى ان لشغله بالعمل المنضولعما هوأفشل منه ليفوته 'نواب العمل الفاضل واملنشياطين
شيطان الوضوء و شاللهالولهان فتحين وهو شيطان بولع النافق يكلجيق» انعسال اليا
قال عليهالسلام تعوذوا بالله من وسوسة الوضوء وهنهم شيطان شال له ختزب وهو الملبس

على المصلى فى صلانه وقراءته قال ابو مر والبخارى رحمهما الله اصل الوسوسة وتقيجتها

من عشسرة اشياء أولها الحزص فقابله بالتوكل والقناعة والثانى الامل فكاسره عفاجأة

الافخناوالثالن المتعبشبوات الدنيا فقابله بزوال النعمة طوول الحسداب والرابع اللقسقن

ف(اكسرء )

سُورَةَ اانا
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يضوا فالاسماء المستَقَلة لهاهدم
الك
ليك اليد لاله الا انت ربكل شى” و مليكه ولم برد و ما
عالاىسماء المضافة و امم الملك ورد مستقلا مخلاف المالك و ئيمؤايد ذلك ان الاسماء المضافة

احعول الابل
جصيا
لمسنقل فىاحصاء الاسماء الثابتة بالنقل مثلقوله عن و جل فالق الا
لام عند ظهور غايةالاحدية
 80وذىالمعار ج وشهها وايضا فان الحق ,ول فى آاخر
عاللىكثرة افلىقيامة الكبرى والقيامات الصغرى الخاصلة للسالكين عند التحققبالموصول
عقيب انتهاء السير و حال الانسلاخ لمن الملاك اليوملل الواحد القهار الحا كمعلى الملك
هو الملك فدل انه ارجح وقد جوزوا اأقراءة بمالك وملك فى سورة الفاتحة لافى هذه
السورة حذرا من التكرار :فان .إحد:معالى الاسم الرب فاىللسان المالك ولا تارلوفائحة

اله الناس  #هو لبان امنلكه تعالى

فان الراجح فبها عند المحتقين اهلوملك لاالمالك 

ليس بمحرد الاستيلاء عليهم والقيام بتدبير امور سياسهم والتولى لترهب مبادى حنظهم
و حمايهم كاهو قصارى ام الماوك بل هو يطريق المعبودية المؤسسة عابلاىلوهية المقتضية
للقدرة التامة على التصرف الكلى فم احباء و اماتة و امجادا و اعداما و ايضا ان ملك
الناس اشارة الى حال الفزاء فىالله م اشيرنا اليه والهالناس ليان حال اليقاء بالله لانالإله

هو المسود المطاق وذلك هو الذات مع جميع الصفات فلما فالىيد فىالهه ظكهورنهلكا
ثم رده الله الى الوجود لام الع.ودية فم استعاذنه من شير الوسواس لان الوسوسة متضى

محلا وجوديا ولا وجود فى حال الفناه ولا صدر ولا وسوسة ولا موسوس بل ان ظهر
هناك تلون بوجود الانانية سول اعوذ يك مك فلما ضار معيودا بوجود العاءد ظهر

المنطان كتهو الساندك تاولا خذعوود اجنهود متو انا فقام:الوبوتهتادع التاق
هو لحضرة الامام الذى على باب مالم الملكوت و فها يشهد وهى موضع نظره فانها ثلاث
حضرات اختصت ثلاثة اسماءنالها ثلائة رجال وهى <ضيرة الرب وامللك و الاله فرجالها

الامامان والقطب والامامان و زيران لاطب صاحب الوقت و ينفرد القطيب بالكشف

الذانى المطلق كاسفرد الامام الذى على يسار القطب ساب عالم الشهادة الذى لاسدل للامام
الثاتى الذى عينه اليه و اما اضيف امام الربوبية للناس وهو مع الملكوثيات لانه لايدله
عند هوت الامام الثانى المسمى بالملك ان برث مقامه حلاف غير وفىالارشاد مخصيص
الاضافة بالناس مع انتظام ميغ الغالين فى سلك ربوبيته تعالى مولكوته والوهيتة لان
المستعاذ منه شر الشيطان المعروف يعداوتمهم ففى التتصيص على انتظاءهم فى سلك عنوديته

ولطه علهم حسما ينطقبه قوله
تعالى و ملكونه رصن الى اتجائهم من هلكة الشيطان ت
اندى ليسلك علهم سلطان و تكرير المضاف اليه ازيد الكفيفتوالتقر
با
عالى
تع

هكمول وقد قال من قال
.ان .هالا شرف فيه لايعنأبه ويلعااد ذ كرهبمليتر
بالاضافة ف
© أعد ذ كر تعمان لناان ذ كرء © هو المسك ما كررته بتضوع
والتضوع نوى خوش دميدن فلولا ان الناس اشرف مخلوقاته لما ختم كتابه
هن شر الوسواس » #هو اسم بمعنى الوسوسة وهو الصوت
كبرذه ,
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و
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س
و
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يمزعم
انهننا مكنتاب الله “فملة :لمئةاف والملافكة والناس احمعين وفى نصاب الاحتسان

ل رن سوى المعوذتين يكفر اتتهى وفالا كل عن سفيان بن س<تان
من قال
ان المعوذتين لسستا من القرءان ليمكفر لتأويل ان مسمود رضى الله عنه كم
فالمغرب للمطرزى وقال فى هدية المهديين وفى انكار قرءآنية المعوذتين اختلافالمشا.عخ

والصحيح اله كفر اتتهى

مت سورة الفلق من القرءآن بعون الله الملك المنان
سم الله احلمن الرحم
ب قل اعوذ برب الناس  #اى مالك اهورهم و
بصهم بافاضة مايصلحهم ودفع مايضرهم

قال القاشانى رب الناس هو الذات مع حميع الصفات لان الانان هو الكون الجامع
لاسر جع مىاتب الوجود قر نه الذى
اوجده وافاض عليه كاله هو الذات باعشار ا

الاسهاء اخمالة
والخلالية تعوذ بوجهه بعد مالعوذ بصفاته و لهذا  02هذه الصورة عن

المعوذة.
الاولى اذفها تعوذ فى مقام الصفات باسمه الهادى فهداء الى ذانه وفى الحدرث

ا(عوذ برضاك من سخطك وععافالك من عقوبتك واعوذيك منك ) ابلتادلأتعوذ بالرضى
| الذى هو هن الصفات لقرب الصفات من
الذات ْماستعاذ بالمعافاة الى م دن دفات الافعال

ثملما ازداد شيا ترك
الصفات فقال و اعوذ بك منك قاصرا نظره على الذات و ابّدأ بعض

العلماء فى ك
ذر هذا
الحديث تقد الاستعاذة بالمعافاة على التءوذ بالرضى للترقى من الادنى
الذى هوهن دفات الافعال الى ال
اءعلى الذى هو دفات الذات قال لعضوم من بق له التفات

الى عبزالله استّعاذ.بافعا
ل الله .صفوانه فاما ءن توعل فى بحر التوحيد محرث لابرى فى الوجود

الا الله لميستعذالاباللهول يلتحى'” الاالىاولاللهننى عالليسهلام لماترق عن هاذلامقام وهو /

المقام الاول قال اع
موذنينكك

٠ سول اأفقير افنلىالتحاء الى الله فى هذء السورة دلالة

على خالمامى فان الله تعالى هو الاول اآلا
خر والبهبرجم الام كلهوان الى ريك المنتهى /
"“وكافة اشارة الى
نسيان المهد السابق الواقع بوم الميثاقى فان الانسان لولمينه لما احتاج الى

العود
والرجوع بل كان فكىنف الله تعالى دنآما« ملك الناس » عطف بيان جىئيه ١

لبان ان
بطريق البتميلردكه تناك" الاش لبذت برق روبية اسلا الاك نا مك الذ لمن  2نك  1لق |
ا
ل
ك
ا
م
ل
والتصرف الشامل والسساطان القاه فاذ كروهفىترجيح المالك

على الملاك م
ن ان لمالك مالك العبد و انه مطلق التصرف فيه مخلاف الملك فانه انما يلك شهر
و سياسة و.ن
إعض الوجوه فقراس لايصح ولا يطرد الا فىالخلوقين لافىالحق فابه هن البين |
انه مطلق ال
ت
ص
ر
ف
و
ا
ن
ا
ه
م
للك
ومنج
جميع
وء فلاتقاس ملكية غي
تره
ضعل
ايه
فول
االعوت

والامماء اليه الا من حدث١ . كل مفهوماءه ومن وجوه تر جيحالملك على المالاك ناالاحاديث '

النبوية «بي
اس نات لاسرار القرء ان و منهات علما و قدورد فى الحديث فبىعض الادعية الندوية '
ر
و
س
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فقتلهقالالحسين بن الفضل رحمه اللهذكراللهالشرور فىهذه السورة ثمختمها بالحسد

0

لبظهر انه اخبث الطيائع يما قال ابن عباس رضى الله عنهما
ادل درعالم ازحسد دار «ودى 

خبرت
وون
ركه ج
ف دان
حدد اتثى
راقم

بص ورت

ره

ندفس
اىلحس
وفبه اشارة ال

دن

شوى

ه

خم ابن سوره

بدان كردى

٠ حسود لعينرا هان لحظه سوخت
.٠

حسدى كذاردكه حق بين شوى

وقوعه
نره
الامارة اذاحسدت القلب وأرادت اتنطؤى” نو

فى التلوين و كفران النعءة الذىهوسيبازوالها وفى الحديثان النى عليه السلام قال

لله عنه م
لعتبة ن عاص راضى

اناك ائزلت هذه الايلة لمبر مثلهن قط قل اعوذ برب

الفلق و قل اعوذ برب الناس قوله ألمثر كلةتعجب وما بعدها بيان لسيب التعجب يمنى
يلومجد آكيالتهن تعويذ غير هاتين السورتين و هما قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ
برب الناس وفى الحديث دايل على انهما من القرءان ورد على من نسب الى ابن مسعود
رضى الله عنه انهما ليستاهنه وفى عين المعالى الصحيح انهما من القرءان الا انهما شا
حف
ملمصان
سلان انهى ٠ اع
ااننك
' فى مصحفه للامن نمسنتانهما لانهما تحريان على لس

عبدالله بن مسطود.رضى

اللهعنهحذف منه.ام الكتاب:والمعوذنان و,مصحف الى.ب,نكم

رضىاللهعنهزيدفيهسورة القنوت ومصحف زيد بن نابت رضى الله عنهكانسلما منذلك

فكانكل من مصحق ابن مسعود وابى منسوخا ومصحف زيدمعمولابه وذلكلابهعليهالسلام

كان يعرض القرء ان علىجيريل عليه السلام فىكل شهر رمضان مرة واحدة فلماكان العام

الذىقبض فيهعرضه ممرتين وكان قراءة زيد منآخر العرض دون قرآءة انى وابن
مسعود رضى اك عنهما و توقىعليهالسلام وهو هرأ علىمافى مصحف زيد و يصلى به
قال عندالله بن مسعود رضى الله عنه جمسع سور القرءان مائة و اتا عشمرة سورة قال

عد المعوذتين منالقرءان
يان
لاناه ك
الفقبه فىاليستان انماقال امنهاائة واثنتاعشرسةورة ل

فه وبقول اهما منزلتان منالسهاء وهها كملنام ربالعالمينولكن
صاحفى
متهه
وكان لايك
النى عليه السلام كان يرقى و يعوذ .مهما فاشتنه عليه انهما من القرءان اوليستا هنه فلم

كما فالمحدف و قال مجاهد جميع سور القرءان مائة وثلاث عشرة سورة وامما قال
|لك لانه كان يعد الانفال والتوبة سورة واحدة و قال انى بن كلد رضى الله عله يع
ذ
سورالقرء ا مائة وست عشرة شورة روللكا قال ذلك لانه كان يعدالقنوت سورتين| حداما

من قوله اللهم انا نستعينك الى قوله من ,شحرك والثانية من قوله الاهم اياك ناعلبلدىقوله
ق.مرءان مائة واربع عشرة سورةوهذا
ر عانهلحمي
وله
سوال
بنت رض
ادب
ماحق وقال زي
قولعامة الصحابة رضىالله عنهم وهكذا فىمصحف الامام عمان؛زعفان رضوالله عنه وفى
مصاحف

اهل الامصار قلمعوذدان سوران من القرءان روى ابو معاوية عن عَمان بن

واقد قال ارسلنى ابى الى محمد بن المتكدر وسأله عن المعوذتين اها كمتناب اللهقالمن
)2روىح البيان و

عاشر )
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قادحا فالووجد للسحر تأثير فىام يرجع الى ابول و وتجد نكؤييفنا"وات كنال !
| يعصمه مان يشترءالححدها :لبا كما قداكمسر رباعيته نوم احد فهاضمن اللّهله
ا

دعنصمته فىقوله والله يعصمك هن الناس

الاسرّازٌ.فان قل

ا

فى شوذ

| الجر وغَليته فىالثى عليه الدسلام ولما ذا لبمرد اه كد الكائد الى نحره بابطال مكره
وسحره قلنا الحكمة فيه الالالة على صدق رسول الله عليه السلام وصحة معحزاته

من نمه الى السبكرة والتكهانة لان تعر الما رشعل ضعي لسرن علنه

وكذب

ل

| واعتراه 'نواع من الوجع ولميعلمالى عليه ال_لام بذلك حتى دعا ربه ثم دعا فاجابه الله
على مازحم
0
وبين له امسء ولوكان مايظهر هانلمعحزات الخارقة للعادات من بان
ظ ا يمشتبه عليه مامل من السحر فيه ولتوصل الى دفعه هن عنده وهذا محمد 5
من اقوى البراهين على بوبه وابما اخير الى عليه السلام عائشة رضى الله عنها من بن

مي اس سال ل انم ا
 ١نا ع

ا

2ك الس ا ا

راذلىله عنها فىهذا السحر على ماروى نح بن يعمر قال حبس رسول الله عليه السلام

عانئشة فبيها هوناتم اوبين النوم واليقظة اذاناه ملكان جلس احدها عندرأسه والا خر
| كن ويحله قعل ول قدى .عرنادشه مإشكواء يقال الجن قال من فعل به قال لبيد بن
ْأعصم الهودى قال فاين صنع:السحر قال فىبكثرذا قال شاد واؤْه قال رشْعث الى تلك

الب فتزْح ماءها فانه شهى 1صخرة فاذا راها فليقاعها فان نحها كوبة وه كوز سقط
عنقها وفى

الكوبة وترفيه احدى عشمرة عقدة مغروزة بالار فيحر قها بالنار فيرا ان شاء

الله تعالى فاستيقظ عليه السلام وقد فهم ماقلا فبعث عليا رضى الله عنه الى آخر ماسيق
سدء قرأ
| وعن عائشة راضلىله عنها قالتكان رسول الله عليه السلام اذا اشتكى شيأ جمن

| قل هو الله احد والممو ذتين فىكفه الينى ومسح ما المكان الذىيشتكى وفبه اشارة
| الى الهوا جس النفانية والخواطر الشيطانية الفانان الساحرات فعقد عَمَايّد القلوب
ظلصافية الظاهرة اخباث السيثات العقلة ولو اث الشكوك الوعمرة والععاذ بالله ممما و وثنّ
ا

شر حاسداذا حسد  #بالوقف ثيكمبرلان الوصل لالو اهلان-هام اى اذا اظهرمافى نفسه
مانلحسد وعمل كقتضاه ترتيب هقدمات الثمر وهادى الاضرار بالمحسود قولا اوفعلا
والتقبيد بذلك لما ان ضرر الحسد قبله أتما حدق بالحاسد لاغير وافلىكشاف فان قلت فام
| عرف إعض المستعاذ هنه وتكر بنضه “قلت عرف النقانات لان كل نفائة شرررة ونكر

|لاس لان كاعع لا يه ال

كرون ا

0

لايضر ورب حسد ممود وهو الحسد فىالخير'ت ومجوز ان رادبالحاسد قال لانه حسد
اخاه هابيل والحسد الاسف على اير عند الغير وفى فتح الرحمن ؛نى زوال النعمة عن

مستحقها سواء كانت نعمة دين اودنيا وافلىحديث الومؤامنليمغبنطافق محسد وعنه عليه
ا|لسلام الح.لد بأكلالمحاتي كطهاي لاد لط سيدااه د عضي تي اقلنساء بين
 /دم فأخرجه منالنة فطرد وصار شيطانا رجما وفىالارض قاريلالاخه هابرل
ابليس ل

جذ عن

هه
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جد وتوالاء«ليدا زيناعسي |

الرودى ونناته وهن اانفائات فىالعقد قدفها فى بثرارس وفى عين المعانى فى بثرلينى زريق
تسمى ذروان ففرض الىعليه اللام روى انه لبث فيه ستة اشمرفتزل جبرائل بالمعوذتين
بكس

الواوكم فىالقاموس واخيره ع

السحدروعن سعور .٠ و6

سعحةره

فارسل

عليها لسللام

وا راعونة |
عم
رنافء ث
علياوالزبير وعمارا رضىالله عفنهنمز<وا ماء الث فكا'نه نشاءة ال
اليرْ وهى الصخرة التى توضع ففأسفل البثر فأخرجوا نمحنتها الاسنان ومعها وترقدعقد |
فيه احدى عششيرة عقدة مفرزة بالاءرفجاوًا ها النى عليه السلام فجعل شراالمعوذتين علا

فكان كلاقرأ آية اتحات عةّدة ووجد عليهالسلام خفة حتى انحات العقدة الاخيرة عند
هام الورتين فمام عليه السلام كا”ا انشط هن عقال وجعل جبرائيل هول بسم الله
ارقنك والله يشفيك من كل ثى' يؤذيك من ءين وحاسد فلذا جوز الاس_ترقاء يماكان
مكنلام .الله وكلام رسوله لاماكان بالعبرية والسريانية والهندية فاه لاحل اعتقاده فقالوا

بارسول الله أفلا نمتل الحبيث فقال عليه السنلام ام اانا فقد عافانى الله وا كره ان اثيرعلى
الناس ثرا قالت عائشة راضلىله عنها ماعضب النى عليه السلام عضبا يتقم لنفسه قط الا ١

ان يكون شيأ هولله فيغضب الله ورشقم وقبل المراد بالنفث فى العقد ابطال عانثم الرجال
بالجيل مس_تعار من تليين العقدة مفث الريق لد-مهل -حلها فعلى هذا فالنفانات هى جنس |

النساء اللان شأنهن اينغلين على الرجال ومحولهم عن ارا همبانواع المكر وارلة فعنى |

الآية ان النساء لاجل استقرار حهن فى قلوب الرجال بتصر فن فهم ويحولهم من دأى /
المورأىفاالله تعالىله رسوله بالتعوذمن شر«ن ٠ اعلم االنسحر ييللااصللهعندالمءتزلة
وعند الشافبى عريض عباتصل بهم رج من م المتثائب ويؤثر فىالمقابل وعند نامرعة

تااكثبير
ككو
المركة ولطافة الفمل فهاخق فهمه وقبل طلسم ببنى عتلأىثير خصائص ال
التمر ىردق عهى حرةرتفزع نبوااسزلة)انكز وا كهة ,الروائة المذكوزة“وتأئيرةالسخخر
فيه عله السلام وقالواكيف يمكن الول بصحتها والله تعالى سول والله يعصمك منالناس

١

وقال ولافاح الساءر حيث انى ولان مجويزه بشغىالى القدح فىالنيوة ولان الكفاركانوا
يعبرونه بانه مس<ور فلو وقعت هذه الواقءة لكان الكفار صادقين فىتلاك الدعوى ولحصل ظ

ه عليه السلام ذكر العيب ومعلوم ان ذلك غير جائز وقال اهل السنة وة القصة لاة-تلزم ظ
صدق الكفرة فىقولهم انه مسحور وذلك لانم كانوا يريدون بكونه مسحورا انه يحنون
ازيل عقله يسبب السحر فلذلاك ترك دين اباثه فاما ان يكون مسحورا ,الم مده فى بدله

فذلك مما لاسكرء اد وباططلة الله آعالى ماكان يلط عليه لاشيطانا ولاافسيا وجنيا يِؤدْبه
ا قا 1و وعتلم وأما الاش ار ى محنت إشوبته ويد فلا ستيفه وتاثيز الحري|
فهعليه السلام ليمكن عحنك

اهى واعا كان ونه محنحث انه انسان ويثشرفابه عليه |,

السلام يعرضله محنرث بشسريته مايعرض لسائر البثشر ذنالصحة والمرض والموت والاكل

ظوالشرب ودفع الفضلات وتأثير السحر فيه من حيث بشربته لاشدح فىنوته واما يكون

2
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| قوله تعانى الى عق اللبل اى احماع ظلمته وفى القا.وس ااغى محركة ظلمة ااولال
ْ وغسق الى غسقا ومحرك اثّدت ظلمته فالغاسق الإلى المظردكات وامل افق
| الامتلاء سَال عَ-دَتَ الععن اذا امتلاأت دمعا اوهو السيلان وعسق العين سيلان دمعها

| واضافة الشر الى الال لملايسته له محدوثه فيه و تشكير .لعدم شمول الشر يع افراده
ولالكلاجز انه© اذا وقب » الوق النقرة فىالثى” كالنقرة فاىلصخرة تمع فهاالماء ووقب

اذا دخل فىوقب ومته وقبت الشمسسراذا غابت ووقب الظلام دخل والءنىاذا دخل ظلامه
فىكل شى" وتقبيده به لان حدوث الشرفيه ١كثر والتحرز منه اصعب واعسر ولذلك قبل
اليل اخنى لاويل وقبل اغدر الايل لانه اذا اكظثلمرفيه الغدر والغوث سل فالىليل ولذا
لوشهرانسان بالابلى سلاحا فقتله المشهر عليه لايلزمه قصاص ولوكان ارا يلزمه لانه بوجد
الرب فىاللبل ومخرج عفاريت اولحانلهوام والمؤذيات
فيه الغفوث اولحاصلانه شعث اه
ونبى رول الله عليه السلام عنالسير فىاول الالى وام بتغطية الاوانى واغلاق الانوان

وايكاء الاسقية وضم الصبيان وكل ذلك للحذر من الثمر والبلاء وقلى الغا القمر اذا

فلكسوت وامودادة لأروى عن مائعسة رضقاقه عبلانيا قلت
امتلاا اووقره دحوله ا
اخذرسول الله عليه السلام بردى فاشارالى القمر فقال تعوذى بالله منشرهذا فانه الغاسق

اذا وقب وثسرء الذى بتى مايكون فىالابدان كفات التى تحدث بسببه ويكون فالاديان
كالفتنة التى .ها افتكئن من عيده وعدد الشمس وقيل التعير عن القمر بالغادتى لان جرهه

مظلم وانما يستئير بضوء الشمس ووقويه الحاق فرىاالخشهر والمنحدمون يعدونه محساولذلك
لاتشتغل ااسحرة بالسحر المورث للتمريض الا فذىلك قبل وهو المناسب لسبب الأزول

وقيل الغاسق الثريا ووقومها سقوطها لانما اذا سقطت كثرت الامى اض والطواعين واذا

طلعت قلت الامراض والا لاموقبل هوكل شيءرترى الانسان ووقويه مجومه ومجوز أن

برادبالغاسق الاسود املنحيات ووقبه ضربه ولسبه اولفقاموس هوالذكر اذا وقام هومنقول
عن ابنعداس رضىالله عنهما وجماعة و#منشر النفائات » واز شردمندكان ٠ مانلنفث
وهوثشيه النفخ يكون افلرقبة ولاريق معه فكاانن معه ريق فاهلوتفل َال منه نالفراق
ينفث وينفث باألهم والكسر والنفائات بالتشديد براد منها تكرار الفعل والاحتراف به

والنفانات تكون لادفعة الواحدة مالنفعل ولتكرارء ايا ا8لفءقد »#حمع عقدة وى
يمعاقده الساحر على ور أوحبل اوشعر وهو بنفث وبرقى واصله مالنمزعة ولذلك شال

لهاعنعة كماهَال لهاعقدة وامثةا قال #ساح رقب والممىومن عيرالنفوس! اوالنساء'السواجر
اللانى يعقدن عقدا فىخبوط وينفكن علها وتعرغها اماللعهد اوللايذان بشمول الشر يع

افرادهن موحضهن فيه وتخصيصه بالذكر لماروى ابن عباس رضوالله عنهما ودائشة رضىالله
| عبها اكهان علام منالبود مخدم النىعليه السلام وكان عنده انان منشطه عاليلهسلام
| فاعطاها الميود فسحروه عليه السلام فهاواذا رشنىان شطع الظفر بعدالتقلم وكذا الع
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روذ بربالفلق © الفلق الصح لانه شلق عنه الابل وغرق فهو من
<تقالع
والايصال فعل ععنى مفعول الصمد والقبض ععنى المصمود اليه والمقبوض كام فان كل
واحد من المفلوق والمذلوق عنه مفعول وذلك انما تحقق بيأنكون الثبى'مستورا ومححوبا
بآخر ثميشقق الحجاب اللسبائر عن وجه المستور ويزول فيظهر ذلك المستور و يتكشف
بسب زواله وذلك اله<ابالمشقق .مفلوق والححوب المتكشف بزواله ٠فلوق عنه والصبح

صار «فلوقا عنه بازالة ماعليه من ظامة اللبل َال فىالمثل هو أبين منفلق الصبح والفلق
ايضًا الخلق لان الممكتات بأسرها كانت اعبانا ثاتة فى علم الله مستورة حت ظلمة العدم
فلل تعالى فلق تلك الظلمات بنور التكوين والاتحاد فاظهر مافى علمه من المكونات
فصارت مفلوقا عنها وتفعىليق العياذ باسم الربٍ المضاف الى الفلق المنى' عن النور عقيب
الظلمة والسعة باعلدضيق والفتق باعلدرتق عكدرةعة باعادة العائّد مما بعوذ منه و اجاله
منه واقويةلرجاه  5مبرعض نظبائرء ومنيد ترعبي له فى الهد والاعتناء شرع باب

الالتجاء اليه والا واذة بريه قالوا اذا طلع الصبح شدل الثقلة بالخفة وال بالسؤور زوق

اةلا لا الىفىاش وحمت  --وجعا شديدا فباتليلته ساهيا فلما |
إن انروطف اغل

قرب طاوع الصبح نزل جبريل باذزالله تعالى يسأله ويأصرء بان يدعو ربه فقال با جبريل |
ادع انت واو من فدط جبريل وامن بوسف علهما السلام فكشف اله تعالى ماكان |
بهمن الضر فاما طاب وقت بوسف قال باجبريل وانا ادعو ايضا وتؤ من أنت فسأل |

ك
ذلاءلفى
بوسف ريه ان يكشف الضر عن ججيع أهل الب

الوقتفلاجرمهامنمريض |

الاومجد بوع خفة فى اخرا لايل وعن بءض الصحاية رضوىالله عنهم انه قدم الشأم فرأى

دور أهل الذمة وماهم فيه من خفض العيش وما وسع ع باهم .بهمن دنياهم فقال لأباالى |
البس من ورامهم الفاق فقيل وما الفلق قال بت فى:جهم اذا فتح صاح ججيع أهل النار |

«رممناخلق » اى هن :شر ماخلقه املنثقلين وغيرهم كاثنا ماكان مذنوات |
ش
وسجن وسباع وهوام ٠
الطرائع والاختبار وبالفارسية ازيدىا نحه افريد است ازمؤذيات ان
فشمك جميع الشرور والمضار بدنة كانت اوعيرها عن ضرب وقتل وشثم وعض ولدغ |

وسحر ومحوها واضافة الششر اليه لاختصاصه بعالم الخلق المؤسس على امتزاج المواد |
المتنابئة وتشفاعل 5يفياتها المتضادة المستنيعة للكون والفساد واما الم الام فهو خير محض |
منزه عن شوائب الشر بالكلية وقرأ بعض المعتزلة القائاين بأناللهلممخلق الشر من شر
بالتتوين ماخلق على الننى وهى قراء ممردودة مبنية على مذهب باطل الله خالق كل شثى*
©من شر فاسق © مخصيص لبءعض القمرور' باهذ"ر مع اندارجه فهاقله لزيادة مساس
و

الحاجة الى الاستعاذة منه لكثرة وقوعه ولان تعيين المستعاذ ادل على الاعتناء بالاستعاذة
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الصعود يعتبر من الآ خر الى جانب هو فيقول اولا ليمكن لكهفا احد ثميترق الى
ان شول هولكن لابنتى للسالك ان بكاتق بوجدان هو فىالقرءان بل بشنىلهان يترق الى
القرءآن الفعلى فبشاهد هاولفقىرءان وهو حيط بالعوالم كلها وهو اول ماستكشف

السالك ولاشمال هذه السورة مع قصرها على بع هعارف الالهية والرد عمنلاىلحدفيها
جاء فالىحديث الها تعدل ثلث القرءان فان مقادده منحصرة ف.ىسان العقائد والاحكام
والقصص وةن عدلها بكله اعتبر المقصود بالذات منه وهو  0الميذا وصفابه اذ ماعداه

ذرائع اليه وقال عليهالسلام اسست السموات السبع والارضون البع على قل هوالله
احد اى ماخلقت الا لتكون دلائل على توحيدافه ومعرفة صفاته التى نطقت مها هذه

السورة وعنه عليهالسلام سمع رجلا هرأ قل هوافة احد فقال وجبت فقيل وما وجبت
يارسولالله قال وجبت له النة وعن سبل أن عله رصوافة عنه حاء رجل الى الن 1ى

عليهالسلام وشكا اليه الفقر فقال اذا دخلت بيتك فل اكنان فيه احد وان ليكن'فيه
|احد فسلم على نفك واقرأ قل هوالله احد مية واحدة ففملالرجل ذلك فأدرالله عليه
زلا حت قاض عل حيراله وعث عل .رضىاه عنه لفاك من هر| قل هواكله أحد يكنا

صلاة الفحر احدى عشرة ممرة لميلحقه ذنب بومئذ ولواجتهد الث.طانوفىالحديث ايعحز

إدرةسفقويللالله منيطبق ذلك قال ان هَرأ قل
احدك ان شَرأ القرءان فىليلةوباح
هواله احد ثلاث مرات وروى انه نزل جبريل عليه السلام شوك فقال يارسول الله ان
نارون نامز فراشم عنه مات باقللدية باس إن .اطوئ لاك اررض قتصبل :علته

رب بجناحه علىالارض فرفعله سسريره وصلىعليهوخلفه صافلانملمانتئكة
قفالضنع
كصلف سيعون الف ملك ثم رجع فقال عليه السلام م ادرك هذا قال حبه قل«والله

| احد واقمريه اياها جائا وذاهيا وقائما وقاعدا وعلى كل حال رواه الطبرانى وصحب سورة
الاخلاص حين نزلت سبعون ألف ١للك كلاموا بأهل مهاء سألوهم عما معهم فقالوا
|نية الرب سبحانه ولهذا سميت هذه السنورة ندي الرب م فكىشف الاسنرار وسميت

| سورة الاخلاص لاخلاص الله من الششرك او لاخلاص من العذاب او خالصة فى التوحيد
ازق تغالى (-استا رقتونلق باسفاذين نوعط ابوث ليان الاجانوط)
دقلو
 ١فاآلاط ”لف
فجلل
| ابه الورء .امح الوزي فجض كنع نلق جارةتا ميوللسع وراماوة مكلكتلو
| قارنها من شدائد اخلارة وسكرات الموت وظلمات القبر واهوال القيامة وقال القاشانى

| لان الاخلاص ممحيض القيقة الاحدية عن شائة الكثرة
مت ستوررة :الاخلاص نوم الاثنين الحادى عشبر من حمادى الاولى .هن شهور سئة

[ْ
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فسكتون على الدال ثم صرح بسعض احكام جزئية «ندرجة نحت الاحكام الاقة فقيل
«لد  #نزادكنىرا ٠ ننصيصا على ابطال زعم المفترين فى حق الملائكة والميح
ي

|

ولدازلانة لامخانسه شى العكن| ايكون للهيمن جنيه بصاعية .قبتوالد باوللاى,:تمافينعينه| ,.
اوخلفه لاستحالة الحاحة والفناء عليه سبحانه فان قات ل قال فهىذه الورة لميلد وفى

سودة بى اسرائيل لميخذ ولدا اجبب باأنلتصارى فرهان منهم من قال عيبى ولذالله
حقيقةفقوله لميلد اشارة الى الرد عليه ومنهم مننقال اذه ولدا تاشرمهاحكخأذ يمايم
خليلا تشرها فقولهلميخذ ولدا اغاراةلىالرد عليه « ولمبولد © وتزاده شد ازكى

اى ليمصدر عن تى' لاستحالة نسيةالعدم اله اا اولا <قا وقال بعضهم 7
والمولودية لاتكو نان الا بالمثلية فان المولود لابد ان ككون مثل الوالد ولامثلية بين هويته
الواجبة وهويائننا الممكئة انتهى وقال ابقلى يلد ولميولداى لميكن هو محل الوادث
ولا الحوادث محله والتصريم بأنهلم«ولد مع كونهم معترفين عضمونه لبثرقمراقله وتحقيقه

.يلد بولد وملافلا ومن قضية الاعتراف بأنه
الاشارة الى انهما متلا زمان اذ العهود انما
امنول الاعتراف'باه لايك وكقدت

الاسكار قد ذكر كلل لآنداين 'الكهازا من

ادي ان له ولدا ولم بدع ا<د انه مولود ( وفى التفسير القارمى ) لميلد رد هودا -تله

]ود لشاراق الي كريش عوية لزانت
دن
اصع لمر احرك ا

ناه الى

الليث لميلد يعنى الك له ولديريه ول نواد يعنى كن له والدرث ملك ووم يكن له

كفوًا احد © َال هكذفااؤه وكذؤء مثله ركفا فلاناماله وله صلة لكذوًا قدمت عليه
معان حقها التأخر عنه للاهمام مها لان اللقصود نف المكافأة عنذاه تعالى اى 551
 5ول عانا و يشاكلهبل هخاولق اكلفااء ووز ان  0من اللكفاءة فى
نفياللصاخية وَل الخيرءاسمكان فلمر اعاة الفواكل واءل ربط امل الثلاث 2
لان المراد دنها افقىسام  1فهى حملة واحدة عنيه علا امل قال القاشابى ماكانت

هويته الاحدية غيرقابلة للكثرة والانقسام ولم تكنمقارنة الوحدة الذانية الغيرد! اذماعدا
الوجود المطلق ليس الا العدم الحض فيلكاافثه احد اذلايكفى' العدم الصرف الوجود
ال لازو الكإثؤ )دده

ع

ا

5

ا

وك
 0سيد كفتئد

ا
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كوونيد لميلدولمبولد كسات توكوبى الذى ليمكن لكهفوًا احده
ليلمد ولم بولد ج
وقال بعضهم كاشف الو الهين شوله هو وكاشف 0

شوله الله وكاشف العارفين

شوله احد والعلماء شوله السمد والعقلام سَوله لميلد  1وهو اى ليلد اشارة اتلوىحيد

العوام لائهم يستداون عاللىمصانع بالشواهد والدلائل وقال باِعلضكبار انسورة الاخلاص

اشارة الى حال النزول وهو حال الموذوب فأولا ول هوالله احدالله الصمد و1حال

جد مه هه
الجزء الثلاثون
ميتد أدبو خير :فعطل|
ق هكغاسؤقلت"راغ اميق لقبواضنحق) صبعد:الية من لاب.نمار باذلاد
| أى هو السيد المصمود اليه فى الحواتئم المستخنى بذانه وكل ماعداه محتاج اليه فجمىيع جهابه

فلاصمدفى الوجود سوى الله فهو مثل زيد الاميريفيدقصرالجنس على زيدفاذكاان هو
الصمد قن انتفت الصمدية عنه لايستحق الالوهية و تعزضه لعامهم بصمديته مخلافاحديته

و تكرير الاسم اميل للاشعار بان من يتصف به فهو يمعزل عن استتحقاق الالوهية اشير

اطف لانهاكا|نقيجة للاولى و بايونلا الوهيته المستتبعة لكافة
امللةععن
اليه اننا توعرية ال

نعو الكمال ثماحدبتة الموجبة لتنزهه عن شائيةالتعددوالتزكي بوجه نمالوجوه ونوهم
المشاركة فى الحقيقة و خواصما ثمصمديته المقتضية لاستغنائه الذاتى هما واء و افتقار جميع
الخلوقات اليه فى وجودها وشَائها وسائر احوالها تحقية للد وارشادا لهم الى سننه الواضح

فائرات الصمدية له سبحانه انما هو باعتيار استنادنا اليه فى الوجود والكمالات التابءةللوجود
باعتتار احدية ذاته فهو غنى عن هذه الصفة والحاصل انالصمدية تضى اعتياركثرة الاسماء

والصفات فى الله دون الاحدية و عيد الصمد هو مظهر الصمدية الذى يصمد اليه اى«تصد
| لدفع البلدات و ايصال امداد الخيرات وايسلتشىفعابلهله ادفع العذاب واعطاء الثواب وهو

حل ناظلرله العىالم فى ربوييتهله ٠ بول الفقير جرى على لسان الباطن بلا اختيار منى
ووذلك بعد الاشراق ان.اقول ازلى ابدى احدى دمدى اى انت يارب ازلى احدى وايدى

صمدى فالازلية ناظرة الى الاحدية م ان الابدية ناظرة الى الصمدية وذلك باعتمار التحليل
والتعقيد فان الاحدية تلحالى الا بازالة الكنزات فعند الاتهاء الى مقام الغنىالذى هوالغب
| المطلق تزول الكثرة ويكون الزوال ازلا وهذا تحليل وفذاء و عبور عن الذازل و عوج
الى المرصد الاعلى والمقصد الاقصى عينا و علما واما الصمدية فباعتيار الابدية التى هى البقاء

و ذلك شتكى التعقيد بعدالت<ليل فبهاىلمزول الىمقامالعين بالمهملة اى العينالخارجى والعالم
| الشهادى الذى اسفل منازله ءام الناسوت والحاصل انالاحدية ججمع والصمدية فرق هُدَام

الاحدية هى النقطة الغير المنقسمة التىانبسسطت «نم! حجلة الترا كيباالحودية فاول تعينانم! هى

مسن ادم ثمحواء لانحواءانما ظهرت بعد الهو اء المنبعث من تعينآدم اللة.تقى ولذا انقلبت
الوّاء اه كسناز .الهو اكاك وخاصية الاسم الاحد ظهورهالم القدرة و اثارها حتى اوذ كر

رىة
اةعل
هخلو
طافى
ألف

ظهرتله العجائب محسب قوته و ضعفه خواصية الاسم الصمد

حصول الخير والصلاح فن قرأه عند السحرماثة و خسا و عشرين مرة ظهرت عليه انار
الصدق والصديقية وفى اللمءة ذا كره لاحس بألمالجوع مادام ملتيسا بذكره والقراءة

وصلا ا<دالله الصمد منونا مكسور الالتقاء اكلسناين وكان ابو حمر وفى أكثر الروايات
يسكت عند هوالله احدو زيم ان العرب لاتصل مثل هذا و روى عنه انه قال وصلها

,ىاعنذهركت القراء .كذلك .شر أونهاقل هوانه احد ودان
ا ولبرو
قدئة
|إقراءة محْ
وصلت نونت و روى عنه انه قال احب الى اكذاان وأس اية ان يسكت عندها وذلك
لا
ٍن,الابية منقظغة عبا بمدها إمكتفية ععناها فهى فادلة وما ستمكيزالة واما وقفهم كلهم

(سكتون )
ف

ش
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سورةٌ الاخلاص

ابن الشخ فى حواشيه قوله هو الله احد ثلاثة ألفاظ كل واحد مها اشارة الى مقام من ظ
مقامات السائرين الى الله تعاللى فالمقام الاول مقام المقربين وهم 'الذين نظروا الى ماهات |

الاشاء وحقاثقها من حبث هىهى فلا جرم مارأوا موجودا سوىالله لان الحق هوالذى
لذانه حت و<وده واما ماعداء كك وتيةكوا اذا نظر البهدمن حيث هوهو كان معدوما

فهؤلاء ليرموا موجودا سوى الحق تعالى وكلة هووان كانت للاشارة المطلقة مفتقرة فى

تعينالمراد مهاالىسبقالذكر باحد الوجوه او الى أن يعقها مالفسرها الاانهميشيرون
ا الى الحق ولا يفتقرون فى تنلك الاشارة الا مابميز المراد مها من غيره لان الافتقار الى

المميزاتما حصل حيث وقعالاجام بأن بتعدد مايصك لان يشاراليه وقد بينااهملايشاهدون
بون عقولهم الا الواءد فقط فلهذا السبب كانت لفظة كهاوفية فى خصول العرفانالتام
لهؤلاء والمقام الثانى مقام اسصماب البمين وهو دون المقام الاول وذلك لاءهم شاهدواالحق
هوجودا وشاهدوا الخلق ايضا موجودا فحصات الكثرة فىالموجودات فلا جرم لمتكن |
لفظة كهاوفية فىالاشارة الى الحق بل لايد هناك من مميزيه عير الحق من الخلق فهؤلاء
مفتقرون الى ان هَرن لفظةالله بلفظة هفوقيل لاجلهم هوالله لان لفظة االلسهمللموجود |
الى ستدر اله ماعداة و نسستمى هو عن كل ماعداه فتتميزه الذات المرادة جما عداء

والمقامالثالك مقام اصحماب الشمال وهو أخس المقامات واهلمذين نحوزُونَ ان يكونرا حب
|ثر من واحد فقرن لفظة الاحد ما تمّدم ردا على هؤلاء وابطالا لمقالهمفقيل
الوجود ك

اده الصوفية من الذكر بالامم هووذلك |
مناهياعاعمصتحة
قل هوالله احد انهىكلامهوم
لان اهل البداية منْهم وهم المحجوبون تازمون لاهل النهاية مهم وهم المكاشفون فكا نهم
كلهم ماشاهدوا فىالوجود الاالله فالله عندهم مهوشه المطاقة السارية متعين لاحاجة ال اى
التعبين اصلا فضمير هو راجع اليه لاالى غيره كماان الطمير فى انزلناء راجع االلىقرء ان

لتعينه وحضوره فى الذءن فقول الطاعن انه ضمير ليسله مرجع متعين فكيف يكون
ذ كراياهةإإتعاك :اسدود علن .:ان الضمار_اسماء ,وكل:الاماء بنكن لافرق بها بالمظهرية
والمضمرية فعلى هذا يجوز ان يدخل اللام فىكلة هوفى اصطلاح الصوفية لانها اشارة
الى الهوية.ولا مناقشة فى الاصطلاح ثم قوله قل امس من عين امع وارد على مظهر
التفصل وففبه اشارة الى سر قوله تعالى شهدالل انه لااله الا هو والملائكة و أولوا العلم
فكاأنه سول انا شهدت بوحدة الهوية فى مقام امع غود ثانت اهكان شل الودواى
صل التطابق بنهماحمعافوصيلا عكذا
حو
مدية
مقام الفرق ليظهر سر الاحدية واللا اح

واذفىتين لاله توحيد
موءكذ
لاح بالبال والله اعممحقبقةالحسال و قرى' هوالله بالالقل
والاخريان تعوذ فيناسب.ان يدعو مهما و ان ,يؤمص شليغهما وقد سبق فىسورة الاعلى مايغنى

نعكنرارء ههذا و قالبمضهم انم انيتفىالمصحف قل والتزم فىالتلاوة معانهلبس من
دأب المأمور هَل ان نتلفظ فى مقام الامار الا باللقول لان المأمور لابلس#اطبه فقط بل
©له الصمده
كل واحدابلبما ابتلىب اهلأمورفائبتليبقعلىاملندهور مناعلى,العياد ال

الجزه الثلاثون
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صورت دربلعام بوشانيديد كفتند ( فثلهكثل الكلب ) ومرقع بلعام دران سك بوشيدئد |

كفتند ثلاثة رابعهم كلهم قوله من مسد بالوقف يعنى بوقف عليه ثم حجاء بالتتكبير لما مس
حت سورة المسد فعىاشر حمادى الاولى من سنة سبع عشيرة و ماأئةلوف

تفسير سورةالاخلاص اربع أو حمس الات مكية اومديئة
سم اله الرحمن الرحيم

« قل اهلوله احد » الضمير للشأن كةولك هزويد متطلق وارتفاعه بالانتداء وخيره
الجلة ولا حاجة الى العائد لانها عين الشان الذى عبر عنه بالضمير اىالله احد هوالشأن
حو اولازال "رازنل لوغوتان ذاعلي ةانقل نلا لوالعن يز -ملداد عدر ا
معان فالاعهام ثمالتفسير مزيد تير !و الضمير لماسئلعنه اى الذىسألم عنههوالله

اذروى ان المشركين قلوا لانى عليه السلام صف لنا ريك الذى تدعو اليه و السبه اى
بين نسبه و اذكرءفنزلتيعنىبين اللهنسبهبتنزمهه عن النسب حيث فىعنهالوالدية

والولؤدية وللكقاءة ..فالصمين محسئة_متدا روقف بحن (واعت لالكئمه ف يذل الك

الحضة منالمعرفة مموزعند حصول الفائدة على ماذهب اليه ابو على وهو الختار والله علم
دال على الاله الحق دلالة جامعة لمعانى الامماء الحسنى كلها و قال القاشانى هو عندنا اسم
الذاتالالهية من حيث هى هى اىالمطلقة الصادق علها مع حميعها أو نعضها اولا معواحد

منها كقوله تعاللى قل هوالله ا<د اننهى و عبدالله هو العبد الذى محلى مجميع اسماله فلا
يكون فى عباده ارفع مقاما و اعلى شأنا منه لتحققه بالاسم الاعظم اوتصافه مجميع صفاته
| ولهذا خص 'بينا عليه السلام هذا الاسم فى قوله وانه  !1قام عبدالله يدعوه فلميكنهذا
| الاسم بالحقيقة الاله وللاقطاب من ورثته بتبعيته وان اطلق على غيره مجازا لاقصاف كل
اسم من اسمائّه مجميعها يحم الواحدية واحدية جميع الاسماء والاحد اسم لاسا

ثى” فى ذاه كاان الواحد اسم من لابشاركه شى” فى صفاته يعنى ان الاحد هو الذات
:اعفاغ وردالتمن
 ١ولتغبكطاااناؤ اغتنارااكترة ,قا عأتيكلهالاعختدية .اينف الغنق يعن يكل م
حيث عبنه وذاته من غير اءتبار امس آخر والواحد هوالذات معاعتباركثرة الصفات وهى
الحضرة الاسمائية ولذا قال تعالى ان الهكم لواحد ولم سَل ل“احد لان الواحدية من اسماء

التقيد فيدما و بين الخلق ارماط اى من حيث الالهة والألوهرة حلاف الاحدية اذلا

يصح ارنباطها بشى' فقولهم العلم الا لهى هو العام بالمق من حيث الارتباط بينه و بين
الخلق وايتثاء العالم م4

 ١لماو

هدر الطاقة النشرية اذمئه

نلا ف

الطاقة الشرية وهو

ماوقع به

 68ورطة الحيرة وافروا بالعدز عن اح المعر قة ومنه عام أن الوحيد الذات مختص

افلىحقيقة هه تماللى وعبد الاحد هو وحيد الوقت صاحب الزمان الذىله القطبية الكبرى
 :احدية هكم اميابددرك

مايدرك و شعل ماشعل سياه ويشاهد وحود أسمانه الحسى قال

ع

( ابن)
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ون“خضرتكه غماز بيرون امدى آنا برسرزاء كبررفقى ونطريق
وعناء وفىتغسير الكاشفى ا

قلاعت كتتى ابنجهنوعهمسايكيستكهيامنفيكنيد
ميخرتند درره بوخار باهمه

٠

شنككفلته بود رخ كلستان نو
جو

تم والذم
لحمالة الحطب الحطب مااعدمن الشجر شبوبام فىالقاموس ونصب ممااللة عشلى
اى أذم حمالة الحطب قال الزمخشرى وانا استحب هذه القراءة وقدتوسل الى رسول الله

حلب
اجمي
نلامم
مهالس
علي

تم ام جل انتهى وقيل على الخالية بناءعلىانالاضافة غير

زبقوم والضريع وفىجيدها سلاسل
خقيقية اذا المرادانهاتحملنوم القئامة حكزماةلحط

1

على ظهرها لشدة مخلها فميرت باللخل فالتصب حنئذعلى الشتم <ما وقبل كانت كثى بالقيمة
وعتكد بين .الناس محيل الحظب لوم اى 'توقد يلوم النارج ونوزث الشر ٠ لس هيزم

كثى عبارتدت ازسخن جينىكه اتش خصومت هميان دوكس برى افروزد
العا لاونهم وق تماكرف اقل “له الو" الدرعنان لكو حت وخحل
#اامغعربجك حؤفادرفان؛ فوخ
ططذانيت _واوككمز)  0تنا زااوئزدحو

للإفى:جردها حبل ممنسد ملة منخقبدرم ومبتدأ مؤخ وراجخملةحالية والجيدبالكسرالعنق
ومقلده او٠قدمه كمفاىلقاموس والمسد مانفتل من البال فتلا شديدا من لكيفان اوجلدا

وغبرها هَال دابة ممسودة شديدة الاسر والمعنى فىعتّقها حبل ممامسد من الخبال وانها تحمل
تلك الكزمة مانلشوك وتريطها فىجيدها م تفعلالحطا بونمخسسا الهاوتصويرالها إصورة
 ٠بعض الخطابات من المواهن لتغضب من ذلك ويشق علها ويغضب بعلها ايضا وها فى فت

| العز والشرف“ وفىمتصب الثروة والجدة قالمة الهمداق كانت امميلأ ىكل دوم بابالة من
حسك فتطرحها علىطر يقالمسنلمنفبيناهىذات ليلة حاملة حزهةاعيت فقعدت على جر اتسرح

شىوع الحياة انهانا
لكت وبدوزخ رفت وف
فجذما الملك مخلنفها فاختنقت محبلها هحى

بلغها سورة نبت بدا انى لهب جاءت الى اها انى سفيان فىبيته وهى .تحرقة عضى
كافك
فقالت لهومحك يااحمس ابىاغجاع اماسيط ان ان عمد ققال س

ايامثم

اخذ بحيفه وخرج ثم عاد سريعا فقالت لههل قتلته فقال لاهاخبتاى أيسرك ان رأس
اك فم ثعيان قالت لواالله قال فقدكاد ذلك يكون الساعة اى فانه رأى ثعبانا
لوقرب هنه صلىالله عليه ؤسلم لالتقم رأسه كان منامسابى سفيان الاسلام ومنامساخته

الموت على الكفر والكل من حكم الله السابق ( قال فىكشف الاسرار ) سك
شت .ولئاس لعام باعور طراز دين داشث ليكن شقاوت
دكاكفن
اتاب الكهف زن
وسعادت ازلى ازهردو جانب دركين بود جون دولت روى يوددوست ان سك ازروى
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علبه اللام اوعمله الذئظن انه منه علىثى”كقوله تعالى وقدمنا الى ماعملوا من عمل
لطملناء ههاء منثورا ويقاعلضهم ماكسب منفعة وعن اعببناس راضلىله عنهما مكاسب
وإده (ودوى) انكهان هَول انكان ماسّول ابن اخبىحقا فاناافتدى منه شمى الى وولدى

فاستخلض منه وقدخاب رجاه وماحصل ماتناء فافترس ولده عتية اسد فىطريق الشأم
]| وذلك ان عتبة بن ابى لهب وكان نحته ابنة رسول الله عليه السلام اراد الخروج الىالشأم

فقال لتاين مدا فلا” وذينه فأناء فقال يامد هو كافر بالنجم اذا هوى وبالذى دنافتدلى
ثم غل فىوجه رسول.اقه صبىالله عليه وسلم وردعليه ابنته وطلقها فقال عليه السلام اللهم

سلط عليهكلياكملنايك فرجع عتبة الى أبيه فاخبره ثم خرجوا الى الشام فنزلوا منزلا
فأشرف علبم راهب منالدير فقال ان هذه ارض مسبعة فقال ابولهب اءبنوتى يامعشر
قريهذه اللدلة فاتى اخاف علىنى دعوة مدفجمعوا الهم وأءاخوها حولهم وأحدقوا
بعتبة فحاء الاسد يخللهم ويقشمم وجوههم حتى ضرب عتية فقتله وهلك ابولهب بالعدسة
طساعون
انلجن
لعدوقعة بدرلسع ليلل والعدسة نثرة مخرج فىاليدن نشه العمدسة وهى م

تقتل غالبا فاجتننه اهله مخافة العدوى وكانت قريش شقها كالطاعون فثتلانا حتى انننثم

استأجروا بعضالسودان واحتملوه ودفنوه فكان الامى كااخبر بهالةرء إن وفىانسان الصون
لومحافلره حفيرة ولكن اسندوه الىحائط وقذفوا عليه الحجارة خاف الحائط حتىواروه
وفىرواية حفرواله مدفعوه بعودفى-فرته وقذفوه بالمحارة بمعنيد حتىواروه وعنعائشة
رذىالله عنهاامهاكانت اذا مرت بموضعه ذلك غطت وحهها والقبر الذى برحم خارج باب

جبلرين اطخا الكمبة بالعذرة وذلك فىدولة
روق
الشبكة الا ن ليس غَيرابى لهب واا ه

ناىلعاس فان الناس اصبحوا يوما فوجدوا الكمنة ملطخة بالعذرة فرصدوا 1
متها د الام فصليا فىذلك الموضع فصارا برجمان الى الا ن س9يسلى » اى ماذكر

من العذاب مالامىء فالىنشأة الاولى وفالنشأة الآ خرةخسليلداحالة «نارالذاهتب»
ارا عظيمة ذات اشتمال وتوقدوهى نارجهام وليس هذا نصا فىانه لايؤمن ابدا <تى يلزم

تمكناءفه الايمان بالقرءآن اينكون مكلها بأن يؤمن بأنهلايؤمن ابدا فيكون مأمورابالجع

بين النقيضينك هوا مشبور فان صل النارغيرمختص بالكفار فيجوز أن هم ابولهب هنذا
ان دخوله النار لفسقه ومعاصيه لالكفرء فلا اضطرار الى الجواب المشبور من ان ماكلفه
هوالايمان جمسع ماحاء به التىعليه السلام اجالا لاالاعان ستفاصيل ماتطق به القر٠ان حتى

ييلؤم ان يكلف الايءان لعدمامانه الميتمنا و9وامأنه »#عطف على المستكن فىسيصلى

لكون الفصل بالمفعول يمىزن اونيز بااودر آبدوداخل نارشود وهى ام حميل بنت حرب

ضرتبنامية اخت اىلسفيان عمة معاوية ارضلىله عنه واسمها العوراء واندرهمسا ب
عليه السلام خانه داشت وكانت :حخيل .خزمة .املنتوك والحنك واللبعدان فتنشرهابالمل

فيطريق الى عليه السلام نا خارى تعوذ بالله در دامئش أويزديا دريايش خلد وكان عايه
السلام يطأه كايطأ الجرير وفىتفسير أنى الايث حتى صار الى عليه السلام واصحابه فيشدة
( وعناه )

سورة المسد

ادنك جه

وصفهما بالخسران فلرد مااعتقده هن تفعهوريحه فىاذية رسول الله عليه السلام ورميه أ

بالحجر وذكر فىالتأويلات الما تريدية اكنهكثاينر الااجسان الى رسول الله عليه السلام
وكان ول اكنان الام لمحمد فيكون لى عند بدوإن كان لقريش فعلندها يدفاخيرانها
انت عند محمد عليه السلام باد.له ويده التى عند قريش ايضًا لخسران
خسرت بده الكتى

قرش وهلاكهم فيدجمد وتب » اى وهلك كلهفهو اخبار بعداخبار والتع.بر بالملضى
لتحقق وقوعه وقبل المراد بالاولى هلاك حملته كقوله تعالى ولاتلقوا بإبديكم الى النبلكة

قرهارال لتك يله كانه ع 1التقصرا ولج توما ونيف وان بذالكا واحصل ويوندماقاءة

 1كلعل انا كل فدلاتكدل اعزة أرتهاء .وقل جاعبا دقاءاعللة بالهازلة والزاذءليان

استحقاقه لان بدعى عليه بالهلاك فان حقيقة الدعاء أن العاجزواها كناه والتكنية تكرمة

لاشهاره بكثيتهفلست للتكرم اولكراهة ذكراسمه القببح اذفيه اضافة ال اىلدهُماوللتعريض
يكو نه جهما لانه سيصلى ثارا ذات لهب يعنى ان ابالهب باعتبار معناء الاضافى يصلح ان

يكون كنابة عن الهوعىكونه جهنميا لان معناء باعتبار اضافته ملابس اللهب كا ان معنى
|بوالخير واخوالحرب بذلك الاعتبار ملابس الخير والحرب واللهب اقيق لهب جهم وهذا
المعنى يلزمه انه جهنمى ففيه انتقال منالملزوم الى اللازم فكهنىية تاغيلدذم فاندفع ماسّال
هذا مخالف قولهم ولايكنى كافر فاق ومبتدع الالخوف فتنة اوتعريف لان ذلك خاص

فاتقان لفيىسالقرء ان منالكنى |
بالكنية التى تفيدالمدح لالم يوشلتمهربها صاحبا قال ال
غيرانى لهب ول يكرذاسمه وهوعبد العزى اى الصمم لاه حرام شرطا اننبى وفيه انالحرام
وضع ذلك لااستعماله وفىكلام بعضهم ماشفيدان الاستعمال حرام ايضا الا ان يشهر ذلك
انهل
كا الاوصاف المنقصة كالاحمش بوكان بعد نزول هذه السورة لايشك المؤمن انه م
النارخلاف غيره ولم هلفىهذ.الورة قلنيت ا اثلا نيمكوشافها لعمه بالشتم والتغليظ

وان شتمه مه لان للم حرمة كرهة الاب لانه ه.ءوث رحمة للعالمين ولهخلق عظم فاجاب
االب
وىطبن
بلعل
الله عنه وقرى” انولهب بالواوم قب

ومعاوية بن1بوسفيان معانالقياسالياء

لكونه مضافا اله كلا يغيرمنه شى” فشكل علىالسامموالحاصل ان الكنية عيزلةالعلم والاعلام |

لانتغير فىاثْلى”امحنوال وكان لبعض اص اء مكة ابنان احدها عبدالله بالمروالا خرعندافه
اى عنه ماله وماكسب كه اى ليبمغن عنه حين حل بهالتدات ولم نتفعه اصلا |
©غمن
بالفت ا

على ان مانافية اوأى شى* اغنى عنه على انها استفهامية فىممنى الانكار منصوبة عا بعدها |
عل انها مقعول نه اوأى اغناء اغنى عنه على انها مقعول مطلق اضل ماله وكمسابه به |
من الارباح والنتاأج والمنافع والوجاهة والاتياع ولاح لكلا من قارون ومادفع عنه
الموت والعذابن ولااعظم مك من سلمان عليه الام وقد قلى فيه
 49رباد رفتى سح ركاء وشام
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| وكو تنوهاباىالماخى كيف يكون علة للاستغفار افليحال والمستقيل وفىاختيارانه تكواانبا على
| عفارا مع انه الذى يستدعبه قوله و استغفر <تى دل وتب مضمر بعده والالقال عفارا

ننيبه علىان الاستغفار اماسفع اذا كانمالعتوبة والندم والعزم على عدم العود ثمان
مل
تتب
ممرحو
| من اض

على

فار
غلاص
تل با
سث د
ا حي
لشاك
الاح
بمن ا
انه جعل الابة

|اليل ازام كان جقار ايولتلق بتكن كو بون الام افريكاك تنمتو لت
| ذ كر البرهان الرشيدى ان صفاتالله تغالى التى على صيغة المالفة كلها از لانهاموضوعة

|للمبالغةولامبالغةفنهالانالمالغةان .شتللشى" ١ كبر١ كثرممالهو صفاتهتعالىمنزهة عن
ظذلك واستحسنه الشبخ تتىالدين السبكى رحمهاللهو قالالزر كشى فى البرهان التحقيق

ان صينة الممالغة قسمان احدها مماحصل المااغة فية حسب زيادة الفعل والثانى حسب تعدد
المفعولات ولاشك

ان تعددها ل:اوجب لافعل زيادة اذ الفعل الواحد قد شع علىجماعة

متعددين أعولى هذاالقسمتنزلصفاتهو برفعالاشكال و لهذاقالبعضهمفىحكممعنى

|المبالفة فيه تكرار حكمه بالنسبة الى الشراع و قال فى الكدشاف المبالغة فى التواب للدلالة

علىكثرة منبتوبعليه اولانهبليغفىقبول النوبة ححيثينزل صاحها منزلةمنلميذنب
| قطلسعةكرمه

ظ

ا

ت(مت سورة النصر يعونمن اقممبالعصر بعدظهر.بومالسبت )
تفسير سورة المسد حمس ايات مكية

حلبسماللهالرحن الرحيم 4ه
رم
لةهمن
الك
| نمت » اى اهلكت فاالنتبابٍ الهلاك و منهقولهم أشابةامنابةاىها
©ةيد
والعجز او خسرت:فان التباب ايضا خسران يؤدى الى الهلاك ف بداالى لهابني
واللهب واللهبب اشتعال النار اذا خلص مانلدخان

او لهما ماما ,أو لهيبمها حرها

مفمىوس
قا
اماله
طدلي طاله اول
معب
البوهب وتسكن الهاء كنية عبد الاعزلبن

يعنى

ان التكنى لاشراق وجنتيه وتلههما والا فليس له ابن يسمى باللهب وايثار التباب على
| اللمالدو سناد الى يبا "روس ]با كزع د اليل عقي تنمالاق بائةوى ارك الل
ٌ عْليهالسلام الصفاء و جعاقاريه فأنذرهم فقال فقال يانى عبدالمطلب يإبنى فهر اناخبرتكم
ْ ان سفح هذا الجبلخيلا ! كنتممصدق قلوانميعنى١كرمن ثمارا خبركتم بانكهدر
أياى ابن اك حول امن ابد بداعبة انك  43شماشبيخون كرده دست شتل و فارت

!|بكشابند مرا دران تصديق مكنيد يكانفهتند جرا تكلم و تبويش مابدروغ علوم
| نشد ٠ فل فأى نذيرلكم بينبدىالساعة فقالعمهابو لهب تبالك يعنىهلاكتباد ٠

و حرا بيسده ليرمبه عليهالسلام ب فهنمهالهمنذلكحيثليشمتطع
خذ
اتنا
| ألهذا دعو
وجه
ان برميه فكلنااية فى ذكر البدبن و

وصف

يديه بإلهلاك ظاهى و اما
(صفهما )
و

:

١ 2:5ه ©

واوضافه الثامة عند التحريد بالمد الفعلى 

:

سورة النضر

واستغفره © هضما ذفسك واستقصارالعملك 

واستعظامالحقوقاللهواستدرا كالما فرط هنك هن ترك الاولى اواستغفره لذنيكوللمؤمنين
وهو الناسب لما فى سورة مد وتقدم التسبيح ثم الخد علىالاستغفار على طرعّة التزول
_متغل
كل
من الهالق الى الخلق حتيث

على رؤية الناس ياستغفارهم اولا مع ان رؤيتهم

تستدعى ذلك بل اشتغل اولا يتسببح الله وحمده لانه رأى الله قبل رؤية الناس كمقبل
مارأيت شيأ الا ورأيت الله قبله وذلك لان الناس ميءاة العارف وصاحي المرء أة بتوجه
اولا الى المرثئى وبرؤية المرثنى تلتفت نفسه الى المرءاة ولك ان ول ان فالتقدمالمذ كور

تعليم ادب الدعاء وهو ان لايسأل فجأة من غير قدي الاناء على المسثول عنه عن عاشة
ره كفنا انهان عليه الكلام كر قبل موته ان شول سيحابك اللهم و محمدك
استغفرك و انوي اليك و عنه عليه السلام الى لاستغذراهه فىاليوم والالية مائة مرة و منه

إ
اعلم ان و رد الاستغفار لايسقط ابدا لانه لامخلو الانسان عن الغين والتلوين و روى انه

لا قرأها البى عليه السلام على اححابه استبشروا وبكى المباس فقال عليه السلام مايبكيك

اعم أقال:نست اليك نفسك ,الى ألق اليك ,خير موت ضسك.والتى ألقاء خير اموت 6ل

عليهالسلام انها لكما تقول فلمبر عليه السلام بعد ذلك ضاحكا مستيشرا و قبل ان ابن
عباس رضى اللهعنهما هو الذى قال ذلك فقال عليه ال_لام لقد اوبى هذا الغلام علمما

كثيرا ولذلك كازعمر يديه ويأذنله مع اهل يدر ولعل ذلك للدلالة على كام املسدعوة
للت لكم ديسكم والكمال دليل الزوال كأ
و تكامل اا لان كقولس الى النوم ك
قل ٠ ب«وقم زوالا اذا قبل تم  .اولان الامى بالاستغفار بيه على قرب الاجل كانه
قال قرب الوقت و دنا الرحيل فتاهب الام و شسهه على ان العاقل اذا قرب اجله شْتى

ان يتك من التوبة وروى انما لما يزلت خطب رسول الله صلى الله عليه و سام فقال

ان عبدا خيره الله بين الدنيا وبين لقاه فاختار لقاء الله فملى ابو بكررضى الله عنه فقال
فديناك بانفسنا و اموالنا و ابائنا و اولادنا وعنه عليه السلام انه دما فاطمة رضى الله عنها
دنهند
فال ياشتاه انه نيت الى نفسى يعنى خبر وفات م
ومس

نامدرسيد ازان جهان مهبر مراجعت,رم ٠ عم رجوع هكم رخت بحجهريبرم

كت وعن ان «سعود ان هذه السورة
حى
ضحوقا
ف لخ
فكت فقال لاي فانلك اول اهل
تمى سورة التوديع لمافهامن الدلالة على“وديع الدنيا قال على راضلوله عنه لماتزلت
هذه السورة مرض رسول الله عليه السلام فخرج الى الناس فخطهم وودعهم ثم دخل

المنزل فتوفى بعد ايام قال الحسن رحمه اللهأعلم انهقاتدترب اجله فامى بالتدبيح والتوبة
©غا فىقبول 'نوبهم منذ
مابياال
يه لكل اقل  8الهكان تو
ييه
ليخمله بالعمل اصالم وف

فات
اتوب
خلق المكلفين فليكن كل تائب مستغفر متوقعا للقبول وذلك ان قبول ال
لةصمن

الاضافية ولامنازعة فىحدونها فاندفع مابرد ان المفهوم منالااية اله تعالى 'تواب فالماضى
متمد مهقبفا
مك

|
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تأ آسل
موا فى حياته عليه السلام و لكن أعطو| الجزية وفى عينالمعانىالناس أهلالحر”
قا
ل عليه السلام الايمان يماتى واللحكمة يعانية و قال وجدت نفس ربكم من جانب العن
اى تنفيسه م
ذلك فقال سمنعتالركسروبلالولهعن علجيهار بن عبدالله رضى الله عنه انه ببى ذات بوم فقيلله فى
ا
ل
س
ل
ا
م
م
و
ل
دخل الناس فى ديناهه افواجاوسخرجون
منه
افواجا ب فسبح بحمد ربك © التسبيح مجازعن التعجب بعلاقة السببية فانمن رأى اص

يحبا سول
سبحان الله قال ابن الشيخ لعل الوجه فى اطلاق هذه الكلمة عند التعجب
 5و
رد فى الاذكار ولكل اتجوبة سبحان الله هو أن الانسإن عند مشاهدة الامالعجيب
ال
ح
ا
ر
ج
ع
ن
ح
د
أ
م
ث
ا
ل
ه إستبعد وقوعه وتسفعل نفسه مكلاهنه استقصر قدرة الله فإذلك

“مده

خطر عقل
لىبه ان ول من قدر عليه وأوجده ثمالهفىهذا الزعم مخلى” فقال سبحان

امالرهناةف الامااعملناسلسجوبر عنالى"امنملحي ندا وتوح ان بانأ
7
لى رحمه الله سراقتران امد بالتسييح ابدا #وسبح محمدربك وان

هثنى' الابسبم
حمده افنمةعارلل سنقسم قسمين معرفة ذانهومعرفة اسماثه وصفاته ولاسبل
الى ائيات احد ال
قسمين دون اآلاخر و اسبات وجود الذات من مقتضى العقل و ارات

الاحتاء' والضفات هن مقتضى
الشرع فبالعقل عرف المسمى و بالشسرع عرفت الامسماء ولا
ستصور فىالعقل اثرات الذات الامع ننى مهات الحدو ث عما و ذلك هو التسبيح ومقتضى
العقل مقدم على مقتضى الشسر
ع و انما جاء الشرع المنقول بعد حصول النظر والعقول

فنبه الفقول إعلغ النظنءفسؤافلت” ثم أعللهها -مالم يكن تعام من الاسماء فاتضاف لها التسييح

والج
د والثناء بها املا قدبيتخه :الا -حَادده انتيى أو ,مت ,الا.اية فقل:سبجانَالة حكاولنك

ملتسا محمده اى فتعجب لتيسيرالله مالم مخطر يال احد من ان يغلب ا<د عل
رىأه
مله
الحترم واحمد .ع
لى بع ,صنعه هذا إعكى الرواية .اولاى :ظاهل و.اما اغلى الثاسة فلملة:/اغل

بأن بداوم على ذاك استعظاما لنعمته لاباحداث التعسجب لما ذ كر فانه انما يناسب حالةالفتيم

وقال لعضهم والاشيه ان يراد نز
هه عنالء<ز فى تخي ظهور الفتيح واحمده على التأخير
وصفه ان توقيت الامور من
عنده دن الا حم لايدرفها الا هواتهى اوفاذ كرهمسيحا |

| حامدا وزد فى عباديه والثنا
ء عليه ازيادة انعامه عليك اوفصلله حامدا على تعمه فالتيح |

' محخاز عن الصلاة بعلاقة
الحزئية لانها تشتمل عليه فالا كر روى انه عليه السلام ا فتمم
 ١باب الكعية صل صل
ا الضى بعاى ركات وحملها بعضهم على صلاة الشكر لاعلى صلاة

| الفعى
وإعضهم على اناربعا منها للشكر وأريما للضحى اوفنزهه مما بقول الظلمة حامداله
ان س
يد ررعن لوا على الله بصفات الخلال يمنى الصفات السلبية حامداله على

 ١مصفا
ت اكلارام يعنىالصفات الثبونية اى على انارها اوعلى تنزيلها منزلة الاوضاف
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المقدس فى الاتصاف بها فان الحمود عليه نجب ان يكون" امنا
 ١اخ

تباريا وقال ال
قاشانى نز .ؤاتك عن الاحتحات مقام القاب الذى هو معدن الليوة بقطع

| علاقة البدن والتر الى مقام
كحت اليقين الذى هو معدن الولاية حاءداله باظهار كلانه
ل
هم
(اوصافه )
و

©
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| وفتح قريب والفتح المبين هو مابفتح على العيد من مقام الولابةوتحلياتانوارالأسيال”/
الالهية المفنية لصفات القلب وكالاته المشار اليه شَوَلِهِ انافتحنالك فتحا مينا ليغفرلك الله
ماتقدم من ذنيك وما تأخريعنى من الصفات النفسانية والقلبية والفتح المطاق هو أعلى
الفْتَوَ حات وكيا وهو ما اشتح على العيد من نمحلى الذات الاحدية والاستغراق فى عين

الهم غناء الرسوم الخلقية كلهاوهو المشاراله شوله اذاجاء نصرالله والاتح انتهى وقدسيق

| إعدارة اخرى فى سورة الفتح وعلى هذا فالمراد بالنصر هوالمدد الملكوتى والتأيد القدنى
تحلياب الاسماء والصفات وبالفتح «والفتح المطلق الذى لافتح وراءه وهوفتح بابالحضرة
| الالهية الاحدية والكشف الذاتى ولاشك ان الفتح الاول هو فتح ملكوت الافمال

| فى مقام القلب بكشف محاب حس النفس بافناء افعالها فافىمال الحق والثانى هو فتح |
جبروت الضفات فى مقام الروح يكشف حاب خبالها يافناء صفاها فى صفاته والثالك هو

شرف
ك الس
يمقام
| فلتاحهوت الذات فى

اب وهمها بافناء ذاتها فذاىنه ومن حصل له

ولفتح الباطنى حصل له النصر والفتح الظاهرى ايضا لان النصر والفتح
هذا النصر ا
حظ
بناب الرحهة وعند الوصول الى مهانة المهايات لاسق منََال
م

أ اصلا ويستوعب

|

الظاهى والباطن اثر الرحمة مطلمًا ومن مةتفاوت احوال الكمل بداية وجاية فظهر منهذا

انكلا من النصر والفتح :فىالابة ينينئى ان محمل على ماهو المطلق لكنى اقتفيت اثر

جروح تساخ الله قعانئله  9و رأيتالناس »
أهل التفسير فىتقديم ماهوالمقيد لكنه قول م
أبصرنهمعالومتهم يامنلىعرب واللام للعهد او الاستغراق العرفى جعلوه خطابا اتى
عليه السلام محتمل الخطاب العام لكل مؤمن وحينئذ يظهر جواب اخر عن اص النى
عليهالسلام بالاستغفار مع انه لاتقصيرله اذ الخطاب لماخصه فالامى بالاستغفار لمن

8دخلون فدىين الله  #اى ملة الاسلام التى لادبن
سواه وادخاله فاىلامس تغلب ي
يضاف اله تعالى غبرها واملة على تقدير الرؤية البصرية حال وعلى مدير الرؤية
منل
حا
القلية هفعول نان وقال بعضهم وما حتلج افلىقلب ان المناسي لقوله يدخلون ا

قوله والفتح على فتح باب الدبن علهم ا9فواجا ه حال مفناعل «دخلون ايىدخلون

فحبمهاءات كثيرة كا'هلى مكة والطائف والعن وهو ازن وسار قبائل العرب وكانوا قبل

ا61 لشم كلو اتن تو
ارون ١

عه التاق لات ماقت

لكالنه اجارهم
العرب بعضها علىبعض فقالوا اذا ظبفأرهل الحرم فلن سَاومه احد واقد

من اصحاب الفيل ومن كل من أرادهم فكانوا يدخلون فى دين الاسلام افواجا مغنير قتال
( قالالكاشنى ) درسال نزول ابن سوره سابع وفود بود جون بى اسد وى مرة وبى
ا ونى كنانة ونى هلال وغير ايشان ازا كاف واطراف مخدت

ان حضرت امده

كرف اعالة متاق متف دقل الو نان عابلنبرط عث ربوك أهه عليه السلام
وفى العرب رجل كافر بل دخل الكل وى الاسلام بعد <نين مهم من قدم و منهم من
قدم وافده وقال ابن عطية والمراد والله اعلم العرب عبدة الاوان واما نصارى بى تغلب |
 2روح البيان  2عاشر (
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 0عو الاعان بالله والكف-بالطاعوات وعوالدتنالذى ءثئذت التعلق باحكامه و التخلق بأخلاقه

لمث

حقانعّه هذا فحقائق القر ,نينت عسو حةة ادا بل العمل بها باق ٠ انع.اس

وض الله عمهما فر موده در 5ران سوره ست

بويد مخض ات
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ودرو برائت ازشرك فن قرأعا

سوره زيرااكه

ث 2الشرك وساعد عذه صردة

الشباطين وامن من القزع الاكبنوم تعدل رايلعقرءان وافلىحديث مروا صبيانكم
فلي رأوها عندالممام فلا يعرض لهم *م

ومن خرج مسحافرا فقرأ هذه السور 7

قل يااها الكافرون اذاجاء نصراللهقل هوالله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ رب
الناس رجع سالما انها

نت ررغالتاق اعون راكبرة #وليه
سم

تفسير سورهة

النصر ثلاث
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عمحورونس

مداسة

سم الله ار حمن اأرحم

الل اذا جااء ضرالل  #اى اعانته1535

اياك على اعطالك فإنقلت) الاشلك ال

ماوقع من الفتوح كان منصرةاةلمؤمنين شاوجه اضانتها الى الله قلت لان افعالهم مستندة

الى دواعى قلوهم وهى امور حادثة لابد لها من محدث وهو الله تعالى فالعيد هو المبدا
الاقرب والله اهلومداً الاول والخالق للدواعى وبمتانى علا من الافعال والعامل فىاذا

افاء
هسوبح أى فسبح اذا جاء نصرال ولاعع ال
لععن
مل على قول اكلثارين او فعل
الشرط وليس اذا مضاذا اليه على مذهب الحقتبى واذا لمايستقبل والاعلام يذلك قبل

 7مناعلام النبوة لا روى انالسورة نزلت قبلفتح مةكما عليه الاكثر«إوالفتح»
اى فتح مكة على ان الاضافة واللام لاعهد وهوالفتح الذئ قطمح اليه الابصار ولذلك
سمى قح الفتوح ووقع الوعديه فاىول سورة الفتح وقد سيقت قصة الفاح فىتلك السورة

وقيل جنس نصسرالله ومطلق الفتح على االناضافة واللام للاستغراق فان فتيح مكة لكمان

مفتاح الفتوح ومناطها م ان نفسها ام القرى وامامها جعل يحيثه منزلة حى” سائرالفتوح

وعلق به امء عليه السلام وانهما على جناح الوصول اليه عن قريب يومكن ان قال
وبل أزلت السورة فى ايام
التعبير للاشارة الى حصول نصر الله يمجى' جند مهم النصر ق
التشربق عنى فى ححمة الوداع وعاشعله السلام بعدها انين بوما اوتحوها فكلمة اذاحينئذ
باعتشار أبنِعض مافى حيزها اعنى رؤيته دخول اللداس الل غير منقض بعد وقال سعدى
المفى وعلى هذه الرواية فكلمة اذا تكون خارجة عن معنى الاستقبال فانها قد مخرج عنه

كاقلى فى قوله تعالى واذا رأوا محارة الابةوفى المصطلحات ان الفتوح كل ماشتح على
العبد من الله تعالى بعد مكاان مغلقًا عليه من الثمالظاهية والباطنة كالارزاق والعيادات
و|العلوم والمعارف والمكاشفات وغبر ذلك والفتح القريب هو ماانفتح على العبد من مقام

| القاب وظهور صفاته وكلاله عندقطع منازل النفس وهو المشار اليه وله نصر من الله
سحت نسو

-
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سورة الكافرين

السورة تكرار وقل هانان الملتان لنى السادة حالا كا ان الاولين لفيا استقبالا و آنا |ظ
لمهَل ماعبدت ليوافق ماعبدتم لكاناهمنوا موسومين قبل البعثة بعبادة الاصنام وعهلويه

السلام لميكن حينئذ موسوما بعبادة اللهومشتهرا بكونه عابدا لله عسلبىيل الامتثال لامسه
|
يعنى على مسَاتضيه جعل العبادة صلة للموصول ثمعدم الموسومية بثى' لاشتضى عذدملك |
الثى' فلايلزم ان لايكون عليه السلام عابدا لله قابللبعئة بليكون ماوقع مقنبهلها من /
ا

قيل الحرى على العادة المعتمرة القدعة وفى القاموس كان عليه السلام على دين قومه ا

على مايق فيهم من ارث ابراهيم واسماعيل علهما السلام فى حجهم ومناكهم و بيوعهم
وأسالبهم واما التوحيد فانمكانوا بذلوه والنى عليهالسلام ليمكن الاعليه انتهى وايثار
ووصف ك 5نه قيل مااعبد من المعبود العظم الشان
له
اراد
مافى اعيد على من لان الم

الذى لاشادر قدر عظمته  8لكم دبتكى » تقرير لقوله تعالى لا اعيد ماتعبدون وقوله
تعالى ولاانماابد ماعبدتم ه ولى © ضتح باء المتكلم ظ دين » محذف الياء اذأصله درى
وهو تقرير لقوله تعالى ولااتم عابدون مااعبد والمعنى ان دينكم الذى هوالاشراك مقصور

عاللىحصول للكامنجاوز .الى الحصول لى ايضا تكطامعون فتلعالقوا بهانمياكم
الفارغة فان ذلك من الحال وان دتى الذى هو التوحيد مقصور عاللىحصول لى لجااوز
الى الحدول لكم ايضا لانكم علقتموه بالحال الذى هو عبادتى للهآتكم او استلامى اياها
ولان ماوعدتموه عايلناشراك وحدث كان مبنى قولهم تعند الهتنا سنة ولعبد الهك سنة

على شركة الفرين فكلىتا العيادتين كان القصر المستفاد من تقد المسند قصر افراد
ويها دليل على ان
حا وفى عينالمعانى ووه هو منسوخ بيآة السيف وقال ابو الليث ف

الرجل اذارأى متكرا اوسمع قولا متكرا فاتكره وشلَبملوا منهلايجبعليه اكثر من

ذلك واما عليه مذهيه وطرلقّه وتركهم على مذههم وطرشهم ٠ سول الفقير وردت على
هذه السورة وكانى اقرأها فى صلاة العصر بوت جهورى حتّىاسمعبها جميع مافىالكون

واشارها قل يا عمد القلب ياااللهكاافرون اى القوى النفسانية السائرة للتوحيد بالشرك

والطاعة باللعصية والوحدة بالكثرة والوجودالمة.تى بالوجود الجازى ونورالحقيقة الوجوبية
بظلمة القيقة الامكانية لا اعبد مالعيدون هن الاصنام التى يعبر عنها بما سوى الله فانى

مأمور بالايمان بالله والكفر بالطاغوت وكل ما سوىاللهمنقبيل الطاغوت والاله الجمول
المقيد فلا يستحق العبادة الا الله المطلق عن الاطلاق والتقييد ولااتم عابدون ما اعبد

وهوال الواحد القهار الذى قهر بوحد» جميع الكثرات ولكن لامّف عله الا أهل
الوحدة وااشهود واتم أعل الكترة والاحتجاب فنى لكم هذا الوقوف ولا الا عابد
ماعيدتم من الثلوسنات والتقلنات فى الكثرات الاسمائية والصفائية ولااتم مابدون ما اعيد

كم
لىكل
رقف
وعالح
طاءم
جع الاسماء وليس فيهملى واتحراف عانلتق اصلا بل فيههَ
دسكم الذى هو الايمان بالطاغوت والكفر بالله وهوالدين بحب التبرى منه ولى دبنالذى
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والاشارة فها!جبمايع اسمائنا اللطمية اللمالية الا كرامية اعطبناك باعمدالقلب ووسول الهدى.
المبعوثالىحميع القوى بالخبروالهدى الكو”روهوالعلم الكثيرالفائض متنبسع الاسمالرحمن
عاءا رحمناك هذه الرحمة العامة الشاملة جع الرحمات فإذا صرت مظهزالرحمة الكلرة فيجيع
المواطن فلك علمالاحكام وعلم الاق فصل فىمسجد الفناءوالتام وهوالم حدالابراهيمى |

ريك اى لشكر ربك ولادامة شهوده واهّاء حضوره معك فحميع الحالات واحر بدئة /
اللدن فىفطريق الخدهة وبدنة الطببعة فىطريق العفة وبدنة اللفس فىطريق الفتوة انشائك ١

اى هبغضك هانلقوى الشسريرة الانفسية والا فاقبةهوالابتر المقطوع اعقابه وآخره كاقال

|

ظ

تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا وابدلله رب العالمين الذى ربى اولياءه حمل لهم
الوصل كاجعل لاعد آثم القطع ثمان قوله هوالابتر يوقف عليه ثيقمال الله ك|بر
|
ولا نوصل بالشكبير حذرا املنامهام
0
القسير سورة

الكافرن

سم

ايات مكية اومدسِة

ج بم الله لرجن الرحم )دم| وشوكتهم ايذان بأنه عليه اللام محروس منهم ففها علم من اعلام النبوة وفى ااتعبير بالمع
الصحبح دلالة عقلاىئهم اوحقارمم وذلهم وكهفمرة مخصوصة كالوليد بنالمغيرة وابىجهل
يلة
منوائ
اب
وعاص
وال

بخزلف والاسود بزعد يغوث والخارث زقنس ونحوهم قدعام للها

ال “ليان اوزلالشاق ناهلاميمان 'ددا علىماهو مضمون السورة فالخطاب للرسول عليهالسلام
بأانية الىقوم مخصوحين لابردان مقتضى هذا الامران سول كل «سلم ذلك لجكماعة
اوللالللههصعبليه
من ال كفاء مع انالشرع ليس حا 5إبه روى !إزرهطا منعتاة قريش قالوالر س

وسام هام فانبع ديننا وطبيع دبنك بعد ا لهتنا سنة وتعيد الهك سنة فقال معاذالله ان اشرك
بالله غبره فقالوا استام بعض الهتنا نصدقك واعبد الهك فنزلت فغدا الى المسجد الحرام
| وفيه الملا".ن قريش فقام على رؤوسهم فقرأها علي فأبوا منه عندذلك :آوذوء واحابه
وفه اشارة الىالذين ستروا نور استعدادهم الاصلى بظامة صفات النفوس واثار الطببعة
فححبوا عن الحق بااغير ل9ااعيد ماتعيدون » اى فمايستقبل لان لالاتدخل ذالنا الاعلى

مضارع فىمعنى الاستقبال م ان مالاندخل الاعلىمضارع فىممنى الال الاترىان لنتأكيد |
فها سفه لا قالالخادل بنى لن اصله لا والمءنى لا افعل فى المستقسل ماتطلرويه هنى هن عبادة

اليتكم ولا اتم عابدون مااعيد  #اى ولا اتم فاعلون ف المسستقيل مااطلب منكم
منعبادة الهى والمراد ولااثم عابدون عبادة يعتد مها اذالعيادة مع اشراك الانداد لاتكون |
فى<بز الاعتداد  8ولا انا عابد ماعيدتم » اى وماكنت طابدا فها ساف ماعيدتم فيه |
اى لميعهد منى عبادة صم فى الماهلية فكيف يرج منى فى الاسلام و8لا اتم مابدون |
ما اعد * #اى وما عبدتم فى وقت من الاوقات مانا على عيادنه وهوالله تعالى فايسفى ١
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والمعنى فدم على الصنلاة لريك الذى افاض علبك هذة النعمة الللة الق :لانضّاهها نعمة ١
خائصا لوجهه كادل :عليهاللام الاختصاصية خلافا للساهين عانهلامرا ثينفاهدااء لحقوق |

شكرها فان الصلاة جامعة لع :اقسام الشكرومى ثلاثة الشكربالقاب وهوأن يعلم انتلك |

النممنه لامن عيره والشكربالاسان وهؤان عدج الاموَسل عليهوالشكربالجوارح وهوان |
مقدمه وبتواضع له والصثلاة جامعة لهذه الاقننام وامحر المندن التىهى خنار اموال العرن

بأسمة تعالى يغنى وشتزقربان كن تراى :وى ٠ :وتضداق على الحاويج خلافا لبمدنعهم ونع
منهم الماعون فالسورة كالمقانلة لل_ورة المتقدمة وقد فسرت الصلاة بصلاة العيد والنحر

بالنضحية وهذا بناسبكون السورة مدلية وعن عطة هىطلاة الفحر مبمع والنحرعنى ٠
مصطؤزا عليه السلام برسيديدكه ١كركمى درويوش بودوطاقت قربان ندارد جكونه كند ا
انوبا تان أووا خَاضق كذوكبت .كهارار كس نككاناد اها راككلنىمكتناخوابيك
ندم
ويازده بازانا اعطيناك الكوثر الله تعالى اورانواب شصت قربان در ددوان وى ثكبت

حىر
نعل
لاة
الصل
فكشف الاسرار وعن على رضىالله عنه النحر ههناوضم اليدين فىا

,

وعن سلهان الشمى ارفع يديك بالدماء الى رك وفى التأويلات النحمية واتحريدن انابيتك

وانيتك .يوضع بالدارللوينحىانية علىيدكاليسرى اللسمانية على نحرك المشروح بسيف نص

ألمتشرج :لك:ضدرك لإان ناتك .قال شنأءنمه وسمعه شنأ ابنضه اى مبغضك هر
للفصل  88الابتر ليغضه لك لان نسبة اعسالى المشتق تفيدعلية المأخذ والبغض ضداطب |

والبتريستعمل :ففقطع الذنب ثم اتجرئى:قطع العقب مجراه فقبلى فلان ابتر اذا ل,مكنلهعقب
مخافه والمعتى هوالذدى لاعقب لهحيث لاسقله ذسل ولاحسن ذكر واماانت فتبقى ذريتك
وحسن صبتك واتارفضلك الى نوم القيافة
نار اقتدار نوا حمر متصل

٠

خصم سياء روى نوبى حاصل وخحل

ولك فالآ خرة مالابندرجنحت البيان وذلك انهم زعموا جينمات ابنه عليه السلام القاسم

وعندالله بمكة ابراهم بالمدينة ان مدا علىاللهعليه وسام ينقطع ذكره اذا انقطع مره
لفقدان نله فنبه الله ان الذى ينقطع ذكره هوالذى يشنأه فاما فهكوما وصفه الله تعالى

وَزقعنا لك ذ كرك وذلك انه اعطاه نلاسرقون على املرزمان فانظرك قتل منأهل البيتثم
العالم1

مهم وجعله ابالامؤ مين فهماعقابه واولاده الا بوم القيامة وقيضله مدن براعيه

وبراعى دنه الحق والى هذا المحنى اشاراهير امو مين رضىالله عنه العلماء باقون مابلق الدهص.

اعباهم مفقودة و نارهم فىا قلوبمو جودة هذا فىالعلماء الذينهم انياعه عليهالسلام فكيف
هو وقد رفع الله ذكرء وجعله خاتم الانبباء عليهم السلام والفتىأؤيلات الجمية ان شائئك
هوالابتر وهو حمار النفس المتور ذنب لذله وعقبه فان اولاد الاعمال الصبالحة والاحوال

الصادقة والاخلاق الروحاة والاوصاف الربانية اولادك يارسولٍ القلب واشياعك واشياعك
واعواتك

 .شول الفقيرايده الله القدبر وردت

على بوره الكور ات

الضجى بعدالقلولة
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تصدق مجميم ماطبخ بتلك النار ومن اعطى ملحا فكا' ممانصدق بجميع ماطيب بذلك

املح ومن -تى شرية «ن الماء حيث لابوجد الماء فكائما احى ناكا فىكشف الاسرار
وقديكون منع هذء الاشياء حظورا فىالشريعة اذا استعيرت اعضنطرار وقبيحا فالمروءة
فغير حال الضرورة وفىعين المعاتى فلما منعوا من الكوثر فى الايةالزجر عالنبخل
الذى هوصفة المثافقين

نمت سورة الماعون بوم عيد المؤمنين
تفسير سورة الكوثر ثلاث آيات مكرة اومدنية

سم اله الرحمن الرحيم

« انا » ان جار يرى القسم فىتأ كيدالجلة ل اعطبناك  6#بصسيغة الماضى مع ان العطايا

الاخروية واكثرمايكون فى الدنيا لمنحصل بعدتحقيقا لوقوعها ##الكوثر» اى الخيرالمفرط
العكيكاة من العلموالعمل وشرف الدارين فوعل من الككلزاةيكقوفل مانلنفل وجوضص

ادلنمهر قلباعلرابية آب ابنها هنال فريم اب اسنك قالت اب يكوثر اى بالعدد الكثير
| ضكاطي اك افاىقافوسن الك نو الكثير مكل اشرو الفمىقرك ابع.وقثهال قله كيزن
 ١ركويهال مكورازالشى”' كتركثزة متآجية ورؤى /عته عله التتلامان بقرأها فلقااطارون
ْاتلكورد الاجبازق كلهاو دعس رق ها خكيتررا حلااتلنعسل وأشد هاس اليا
|وأرد من اأشج وألين من الزيد حافتاء الزبرحد

فاواقة “ن

فضة عدد

جوم المهاء لابظما

| خمانرركاسته الداء[وك وارزدث فنوااءا المواسازين «الدقكواء الثنانا القاسةا الروسسوالندبك
ْ لابزو<ون الأعمات ولافتيح لهمابواب السدد ويموت احدهم وحاحته لالحا فى صدره

| لوأقم عالىله لاثيره وعن ان عباس رضوالله عنهما انه فسرالكوربالخير الكثيرفقال له

سعيد نحبيران باسا شولون هوتهر فالمنة فقال هومن الخير الكثير وعزعائشة رضوالله
عنها من اراد ان باسمع خربر اعون فليدخل أصيعيه فاذىنيه وول عطاء هو حوضه

لكثرة وارديه وفىالحديث حوضى مابان صتعاء الى ازلة على احدى زواياه ابوبكر وعلى

الثانية عمروعلى الثالثة عمان وعلىالرابعة علىفن ابفض واحدا ٠نهمليسمقه اخلرافيكون
الحوض فالحشر والاظهر ان جمبع نالمله داخلة فىالكوثر ظاهرة اوباطنة افلنظاهرة
خبر!ت الدنيا والاخرة واملنباطنة العلوم اللدنية الخاصاة بالفيض الالهى بغير ك١تساب
نواسطة القوى الظاهرزة والناطنة ٠. صاحب تأويلاث فرمودهكه كوثر معرفت كثركست
بوحدت ؤشهود وحدت درعين كثرت وان يهشنتاء دلؤيتتاق :اتمرفك!اهسككة؛:اؤوا سيران

شدائذ ,ازقشي"' جهالت اعن اسك وان تطانى :غاطة حشرت وللالت :لله السلام .وك
اولياء امت او فصل لربك واتحر » اى وانحرله فحذف ١كتفاء عاقنله والفاء لترئيب
مابعدها على ماقيلها فأن اعطاءه تمالى اياء عليه السلام ماذكر منالعطة الت ليمعطها ولن
يعطمها احدا من العالين مستوجب لامأموريه اى استيحاب والنحر فىلكلباةلذيع فى الحلق
ي 7ت
7
ي
و(المعنى )
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ركمتن لكن سهوه عليه السلام فم فك وفىعيره لسن كسيد ميكل
فقام واضاف البهما

ا

الخلق واهم مثله عليه السلام وهو فالىاستغراق والاتجذاب دا كماوقد قال نام عيناى |

ولاسنام قلى وفبه اشاره الى ااسهو عنشهود لطائف الصلاة والغفلة عناسرارها وعلومها

وقرأ ا,نمسعود رضىالله عنه لاهون مكانساهون فعلى العاقلانتفوته الصلاةااتىهىمن باب ١
المعراج والمناجاة ولايعيث فا باللحية والباب ولايكثر والنثاؤب والالتفاتو نحوها ومناللصلين

أنلاطواق .عن5الصف وبلاشامزاا منالورة © الذين همبراؤون » اى برون الناس |
اعمالهم لبرواهلمثناء علمافان قنلمتذطيازم اجلمبينامقيقة والمجازلانالثناء لاسعاقءه الرؤية |
البصرية قلت هو ول ععلمىوم الجاز اوعلى جعل الاراءة من الرؤية معن المعرفة قال
فىالكشاف والعمل الصا ان كان فريضة فن حالوفرا نض الاعلان مها وتشميرهالقوله
عليه السلام ولاغمة فتىُفرض|الله لانها اعلام الاسلام وشعائر الدبن ولان تاركها ستحق
الذم والمقت فوجب اماطة النهمة بالاظهار وانكان تطوعا فحقه ان عن لانه ممالايلام بتركه
ولانهمة فه وان اظهره قاصدا للاقتداء فيه كان حملا واما الرياء ان شصد ان تراه الاعين

فتثنى عليه بالصلاح واجتناب الرياء صعب لانه اخنى مندبيب التقلة السوداء فىاللللة المظلمة
عاللىمسح الانود
ا

در دوزحست

أن عاز

.٠

 45در حدم ده

ارق دراز

والفرق بين امر آ فى والمنافق االنمنافق طن الكفر ويظهر الاعان والهرا ثىإظهر زيادة
بالعبادة وفيه أشارة ايلىضىاينفمانعمالهوا<واله انلفىسه الظلمانية فهو ص أى” © وعاءون

الماعون © منالمءن وهو الشى' القليل وسميت الزكاة ماعونالانه يؤخذمنالمال ربع العشر
|والايث الماعون باغة الحدشة المال وبفرىهان القرءان قوله الذينهم
وهوقليل كمدنيروقال ب

عل على الاسم ولمبهل
فطف
لع ع
اتنا
بثعمده الذين عمكررويلقمتصر على مرة واحدة لام
الذينهم عون

لانه فعل فحسن

الققلنك على الفعل وهذه دشقة انهى و المعنى وعنمون الزكاة

كادل عليه ذ كره عقب الصلاة او مايتعاور عادة فان عدم المالاة باليتم والمسسكين حدث
كان من عدم الاعتقاد بالحزاء موحب

للدم وااتوسيخ

فعدم المدالاة بالصلاة الىعى عماد

الدن والرياء الذى هو شعية دن العم[ ومع الزكاة الى

قنطرة الاسللام وسوء المعاملة

مع الخلق احق بذلك وك ترى من المتسمين بالاسلام بل املنعلماء منهم عنهوعلى هذه
الصفة فيامصدتاه والمراد بما سّعاوره عادة اى سداوله الناس بالعارية ويعحن لعكوم لعضا
باعارته هو مثل الفاس والقدر والدلو والاءرة والقصعة والغربال والقدوم والمقدحة والنار ١

والماء والملح ومنذلك ان يلتمس جارك ان خيز فى نورك أويضع متاعه عندك نوما اولصف

بوم عنائشة راضلىله عنها انهاقالت يارسول الله ماالذى لاحل منعه قال الماء والناروالملح

فقالت يارسول الله هذا الماء شابال النار والملح قال لها ياحميراء من اعطى نارا فكا” نما

الجزء الثلاثون
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| قبحا فهو جواب شرط محذوف على ان ذلك مبتدا والمودول خبره وهو ابوجهل كان

 ٠وصياايتم فاءه عريانا يسأله منمال نفسه فدفعه دفعاشنيعافاأليسصبى فقال له١كابرقريشس
قللحمد لشفع لاك وكاق غى ضهم الاستبت اء به وهوعل» السلام ماكان بروحتاحا فذهب معه

الى انى جهل ام  .ابوجهل ويذل المال لتم فعيره فريس وقالوا أصموت فقال لاوالله

|ماصبوت ولكن دأيت عن عينه وعن يساره حربة خفت المناجبه يطمنها ففاىلذى للعهد
ومحتمل الجنس فبكون ما لكل نمكان مكذبا بالدين ومن شأنه اذية الشُعيف ودفعه

ظبعنفوخشنوئة لاستيلاء النفس السبعيةعليهف ولايحض  6اى لايحث اهله وغيرهم
| هالموسرين  9عطلعىام المسكين » اى عبلىذل طعامله يبعرنطىعام دأنْ درويش ومحتاج
ونع المعروف عنالمستحق لاستبلاء النفس الهيمة ومحبة المال واستحكام رذيلة البخل فاله
| اذا رك حث غيره فكيف فعلهونفسه فعام انكلا منترك الحث ورك الفعل منامارات
| اتكذيب وفىالعدول .مالناطعام الى الطعام واضافته الى المسكين دلالة على ان للمسا كين

| شركة وحةا فىمال الاغنباء وانه انما منع المسكين مماهوحقه وذلك نجاية البخل وقساوة
القاب وخ_-اسة الطبع فان قلت قدلاحض المرء فكىثير من الاحؤل ولايعد ذلك اما
فكيف بذم به قلت امالان عدم حضه لعدم اعتقاده بالجزاء واما لان ترك الحض كناية
عن البخل ومنع المعروف عن الما كينولاشهة فىكونه حل للدم والتوسخ كاان منع
الى فرقالاعياق ادك

جون زكرم سفله بود در كران

0٠ هنع كنداز كرم ديكران

سفلة “تمواعد دترق راننام

حس نكذار دمكسى”رانجام

8

ف«ويل » الفاء لربط مابعدها بشرط محذوف كا“نهقبل اكذاان ماذكر مالنعمديمالاة
ٌ بْاليتيم والسكين من دلائل التيكنين بالدءن وموجبات لدمواكهاولخ فويل اىشدة العذاب

© للمصلين 'لذين هم عن صلاهم ساهون » السهو <طأ عن غفلة وذلك ضربان احدها

اوملايكوو فالواقث اؤاحبق اللةاتونيل1إاتيةاكمتراق سلب لقن اتلباواتاج »إكنوت نكا لااية
كن شرب رانم ظهر منهمتكر لاعن قصد الى أله فالاول معفوعنه والثانى مأخوذبه
| ومنه ماذم الله فى الاابة والمعنى ساهون عن صلاتهم سمهو ترك لها وقلة التفات المها وعدم
| ممالاة ها وذلك فعل المنافتين اواافسقة عن|اؤمنين وهوءءنى عن واذا قال انس راضلىله

| عه ادلله علىان لمسل فىصلاتهم وذلك انه لوقال فىصلاتمم لكان المعنىان السمو يعترعم
وهم فنها اما بوسوسة شيطان اومحديث نفس وذلك .لاكاد لو منه مسام والخلوص منه

عسير ومائزات هذه الابة قال عليه  2هذه خبرلكم عن ان يعطى كل واحد منكم
ثل جع الدنيا فان قاتهل صدر عن العىليه الدسلام -موقلت أيكاقال ( 87
اأهلا”  3قلومم نارا ) وايضاسها عن صلاة الفحرللة
عسنلا المضر )اائاابوم الفنداق (

التعريس وايضا ءلى الظهر ركتين ثسملم فقال له ابوبكر رضى الله عنه صليت ركمتين
ف(قام )

سورة الايلاف

١ 5ه هه

خنوف هن ان
لحاقه اياعم اومنهم فىبدء خوفهم قبل اللحاق ومن بدع التفاسير واءنهم م

تكون الخلافة فغيرهم كا فىالكشاف وعن ام هانى” بنت ابى طالب رضى الله عنها قالت

ارنسول الله >الىله عليه ودلم فضل قريشا اى ذتكفرضيلهم يسبع خصال ليمعطها احد
قبلهم ولايعطاها احد بعدهم اللبوة فهم والخلافة فهم واجابة للببت فهم والسقاية فهم
ونصروا على القيل اى على اصكابه وعبدوا الله سبع ساين وافىفظ عثير سين لإمعبده

احدغيرهم ونزلت فهم سورة منالقرءان لبذمكر فها اغحيدرهم لابلاف قريش وتسمة

لايلاف فريش سورة برد ماقل ان سورة الفل ولايلاف قريش سورة واحدة فلينظر

مامعنى عبادم للهدون غيرهم فىتلك المدة ٠ شول الفقير اشار رياشلالنىفس

المشركة

وقواها الظالمة الخاطئة الساكنة فالىيلد الانساتى الذى هومكة الوجود وبالشتاء الى القهر
والجلال وبالصيف الى اللاف واججمال واعنى بالقهر والجلال المعحز والضعف لان المقهور

ماجز ضعيف وباللماف واال القدرة والقوة لان الملطوف .ه صاحب الفكين فاماعمز |
البقم وذعفها فعند عدم مس ناعدة هواها واما قوما وقدرما فعتد وحود

الاساعدة | 050

وصفاتها ترنحل عندالعدز والضعف الىءن المعةولات لاعها فىحانت عن القاب وعتدالقوة

والقدرة ترنحل الى شأم الحسوسات لانما فىجانب ثمال القلب الذى يلىااصدر فهىن2ةلي
ايلنمنععقولات وم الحسوسات ولاتشكرها بأن :تورحدة الوجود ورسالة رسولالقلى |

كالفلاسفة المتوغلة فىالمعقولات والفراعنة انهلمكة فىالمحوات ولذا قال تعالى فلعيدوا أ
رب هذا الببت اى بيت القلب الذى هوالكعية الحقرقية لانها مطاف الواردات والالهامات |

ومن ضرورة العبادة له الاقرار برسالة سول الهدى الذى هو القلب فالبيت «مظم مشرف |
مطلقا لاضافة الرب اليه فاظنك بعظمة الرب وجلاله وهييته ورب القلب هو الاسم لجامع |

ال خط مجميع الاسماء والصفات وهو الاسم الاعذم الذى نيط به جيع التأثيرات المقلية
والروحائية والعلمية والغبية امروا بيأكنونوا تحتهذاالاسلماتحتالاساءالوثيةليتخلدوا

انلشرك وححقةوا بسر وحدة الوجود فان الا-ماء الجزئية تمطى التقبيد والاسم الكلى |
و" الاطلاق ومن نمة بعث النى عليه ااسلام فىام البلاد اشارة اكللىته وحرمرته وهذا
خنوف
الرب الحليل المفيض المعطىازال عنهمجوع العلوم والفروض واطعمهم ااهونهم م

الهلاك من الجوع لان فس الجاهل كالمدت ولاشك ان الاحباء “.فون من الموت هكذا
قاد بطريق|بالالقام هنا إإعلام

ل رن لعزن جلاللكد ف 21
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َ اريت  0يقد اى عل عم فت  5لير ا

لدان 4اى 171إزبالاارمافت:عن |

آياديدى داسو [تناكينق را كهتكذيب ميكندير وزجزا ويادين الاسلام وباوريمكند .

الجزء الثلاءون
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فلا لملعتنصغير االلاتمظم قال الز مخ
اشرلى سم
تعت
جبع
اضر بمكة و تقحمنود عند

رش
قلى
لصف
اة ي
باب بى شيب

فال هو مدور اللقة كمبين مقامنا هذا الى الكصة ومن |

شأنه ان يتعرض لاسفن الكيار فلابرده شى' الا ان يِأَحَدَ اهلها المشاعل فيمر علىوجهه

كالبرق وكل شى' عنده قليل الى الذار س
وبمهيت قريش قال الشاعس
:
١

ذ ريدن ف ألوالسشكن اكرات ل 6 6
تعاكل الث والمين ولا تترك فيه لذى جاحين ريشا

.
.

 ٠هك
اذلابفلىاد حتى قريشس ٠ يأاكللوبنلادا كلا كيشا .
-

بيد لهم.اخرن الزمان ,اح ,م يكت الفتن فيمواريوا

تابن د

النوشالفدوش و١ كلاكيشا .سر
ايعا وفىالقاموس فرشه بظرشه ويظرشه قعامه وجهه من

ههنا وه
هنا وضم بعضه الى بعض وهنه فريش لتجمعهم الى الحرم اولاجم كانوا تقرشون

الببعات فيشتروما اولان النضر .ابن كنانة اجتمع “فبىوبه .بوما فقالوا تقرش اولانه جاء

ا
لى قومه فقالوا كا نهحمل قريش اى شديد اولان قصباكانبغالله القريشى اولانممكانوا

|يفتشون الاج فيسدون خللها اوسميت يمصغرالقرش وهو دابة محرية نخافها دوابالبحر
كل
|هااوسميت تريش :بن مخلد بن غالب .بن فهر وكان ضااحبٍ عبرم فكانوا :شولونقدت
عي
ر قريش و خرجت عير قريش والنسبة قرئى و قريثى انبى © أبلافهم رحلة الشتاء

والصيف  6#بدل منالاول ورحلة مفعولبه لايلافهم وهى بالكسر الارتحال و بالضلمجهة

التى يرحل الها واصل الرحلة السير على الراحلة وم الناقة ال
اقوسيةتثعممل فىكل ١

سير وارنحال وافرادها
مع انه اراد رحلق الشتاء والصيف لا من الالباس معساؤالة اسم

الجنس للواحد والكثير وفى اطلاق الايلاف عالنمفعول اولا ثابمدال المقيد منه
تفخم لامره و بذ كير لعظم النعمة فيه والشستاء الفصل المقابل لاصيف وفى القاموس
الشس
تاء احد ارباع الازمنة والموضع المشتى والصيف القيظ ااولبعردبيع والقبظ

صميم الصيف هن طلوع الثريا الى طلوع سهيل .ف
8ليعيدوا رب هاذلاببت الذى

اطعمه
م  6بسبب تيانلكرحاتين اللتين تمكنوا منهما بواسطة كونهم مجينرانه

| وشسدكيادنكاحنروماهف وقل بدعوة ابرهمم عليه السلام يحبى اليه نمرات كل ثى”  من جوع »
يه قبلهما وكان الموع يصيهم الى ان جمعهم عمرو العلى وهو هاشم المكور

لعالمىجااملعرحاللتايطنعامقالواالبظواحهيىان منههنا للتعليل اى لاجل الموع وقال سسعدى المفتى الموع
انها للبدلية ٠ يول الفقيرالظاهان مال المعنى مجاهم مانوع

بسبب
الاطعام والترزيق © وامنهم من خوف  »#عظم لاهَادر قدره وهو خوف اكاب
0الفيل
اوخوف التخطف فبىلدهم ومسايرهم وقال صاحب الكشاف الفرق بين عن ومن

ان عن بنضى حصول جوع قدزال بالاطعام ومن يقتضىالمنع منماقالموع والمعنىاطعمهمفل

 .يلحقهم جو
و
مع آ
حمنهفم
قلم
م فخيوفكون لماب
نتد آء الغاية والئمى | طشمع,ف بىذ جعيعقيل
( لاقه )

سورة الايلافن

6-0 >44 6١4

تفسير سورة الايلاف اربع ايات مكية

بم اللهالرممن الرحم

ل©ابلاف قريش » 4متعلاق شَوله تعالى فليعدوا وهو قول الزجاج والفاءلمافىالكلام
:فى االشرط اد اكقى ان نعاللعهليهم غير محصورة فان ليمعبدوه لسائر نعمه فليعيدوه

لهذه التعمة الي فالايلاى تعدية ا“لالف مص_در منالمنيى للمفعول مضاف الى متعوله
الاول هظلتا؛ من المفعول الثانى الذى هو الرحلة كماقبديه فالىايلاف الثانى شال الفت
الى #النشيوق اللعتة بالمد عمو الرامنة) و ارمدت عليه اثار راءكتة لفيكون كلاللئن الاالف
والابلاف لازما و شّال انِضًا الفته غيرى بالمد اى الزمته اناه و جعلته يألفه فيكون متعديا
قال قّ ناج المصادر الايلااف |الفك دادن

والف كرفان  .وضد

الايلاف والا ناس هو

الاحاش وقيل متعلق عا قبله من قوله فجعلهم كتصف مكأول ويؤيده اهما فمصحف
الى رضى الله عنه سورة واحدة بلا فصل فيكون الايلاف بمعنى الالف اللازم فالمعنى

اهلك الله من قصدشم منالحدشة لان يألفوا هاتين الرحاتين ومجمعوا هما وبازموا اياها
وشْتوا علهما متصلالا منقطعا ححيث اذ فرغوا من ذه اخذوا فى ذه وبالمكس وذلكلان
الناس اذا تسامعوا بذلك الاهلاك نموا لهم زيادة مب و احترموهم فضل احترام فلا

جترى' علهم احد فبنتظم لهم الا من فى رحلتهم وكان لقريش رحلتان برحاون فىالشتاء
الى العن وفى الصيف الى الشام فمتارون و حمرون وكانوا فى رحلتهم امنين لاهم اهل
حرمالله وولاة بده العزيز فلا سّعر ض لهم والناس بين متخطف ومهووب وذلك انقريشا

اذا اصاب واحدا مهم تصة خرج هو وعباله الى موضع وضرنوا على انفسهم خباء حت

د
عشمببن
ونوا علىذلك الى ان جاء ها
عونوا كا

وان سيد قومه فقام خطيا |
مناف ك

فقريش فقال انتكم احدثتم حدئا تقلون فيه وتذلون واثم أهل حرم الله واشرف ولدادم
والناس لكم تع قالوا ين تلك فايسعايك مناخلاف فجمع كل نىاب على الرحلتين
افلشتاء الى الون وفى الصيف الاىلشأم لان بلاد العن حامية حارة و بلاد الشام صنفعة
نم حتى كان
باردة لبتجروا فباءدا لهم من التجارات فا رم الغنى قنم به و بين فاقر

فرقهيم كغنهم فحاء الاسلام وهم على ذلك فلم يكن فاىلعرب نوا اب ١ كثر مالا ولا |
اع هن قريتس وكان عاشم إواله بع حلا الللجوا#غن اشام "واكريد باذ النطلات كتاثة

واشفها وتضرما فتكسرها ولا تطاق الا بالنار فشهوا مها لانها تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا

'ققته
تملا«التمننين" للتطام .كانه .قبل فشن عظيم.وقاك يعضهم"الاوجه ان التصغينة على ح
لانه اذاكان القرش دابة عظمة والقرش مع صغر ممه جعل قرشا فهو لاتحالة قرس

وفبدان جعل قريثر قريشا ليمكن لناسبة المجم بكلان لوصف اكللايةوعدمالاً كولية
ووصف الغلة وعدم المغلوسية وهذان الوصفان بوجد ان فى تلك الدابة على وجهالكمال |

الجزء الثلاثون

 55ماه »>

ابو حنيفة رحمه الله يرميهم اىالله اوالطير لانه اسم جمع تأنيئه باعتبار المعنى والحجارة جع

حجر بالتحريك يمنى الصخرة والمعنى بالفارسية كى افكتدند بدان لشكر بستكها .
بعال رى الثى' وهألقاء هي من سجيل » من طين متحجر وهوالا جرمعرب ٠ سنك

كل ٠ وقال بعضهم متحجر من هذين المنسين وها سج الذى هوالحجر وجيل الذى هو
الطين اوهو عام للدبوان الذى كتب فيه عذاب الككفار كمان سجنا علم للدبوانالذى ١
إنتت تبورعدابي|لكنا م ان سجبنا علم للدبوان الذى تكتب فيه امالهم كاأنهقبل |
محجارة من حملةالعذاب المكتوب المدون واشتقاقه منالاسجال وهوالارسال ف فجعلهم

كتصف مأ كول © كورق ذرع وقع فيه الا كال وهو أَنيأكله الدود وسمى ورق الزرع

اعبار لإني هاه ان شطع فتعصفه الرياح اى تذهببه الى هنا و هنا شههم به فى فنائهم

وذهاجم بالكلية اومن حيث اله حدثت فهم إسبب رههم منافذ وشقوق كالزرع الذى! كله

الدود يوجوز اموكون الى ادر زرع اكل حبه فبق صفرا منه فيكون من حذف

كىعصف مكأول الحب شههم بزرع ك
المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه ا
|ل حبه فى
ذهاب ارواحهم و بقّاء اجس_ادهم اوكتين اكلته الدواب و ألقته رونا فيس و ترقت
اجزاؤه شتبقهطع اوصالهم بتفرق اجزاء الروث ف
ويه تشويه الهم موبالغة حسنة وهو

أنهليمكتف مجعلهم اهون ثى' افلزرع وعر التبن الذى لاحجدى طائلا حت جىعلهمرجبما

الا !نهعبر عن الرجيع بالمأكول اواشير اليه بأول حاله عطلرىيق الكناية ممراعاة لحسن
الاأدب واسهجانا لذكرالروث كاكنى بالاكل فى قوله تعالى كانايأكلان الطعامجمايلزم
الاكل املنتبول والتغوط لذلك فدأب القرءان هو العدول عن الظاه فىمثل هذا المقام
قال بعض العارفين من كان اعماده على غير الله اهلكالله بأضعف خلقه الاترى اناان
الفيل ا اعتءدوا عاللىفيل من حيث انه اقوى خالقله اهلكهم الله بأضعف خلق من

خلقه وهو الطير ٠ وكفته اندا كربيل نتوانى بودبارى ازيشهم مباشكه ,رصورت بيل

است شه كويدكه ١كر من شَوت بل يلمك بارى كشم بارى بصورت بيامكه بار

خويش بر كس نيفكام ٠ وفيه اشارةالى ابرهة النفس المتصفة بصفة الغضب واللقدالج رلة

عخللىقة الفيلل كااسبعية فى السييع واللكيز .فى المن فارسل الله عليها طير الارواح حاملين
امخار الاذكار والاوراد فكألها أكل الا كلة و عصفت منروعاتهم السيئة و بطل قليس
يتا الأسيائة الى بكانت  .دعوالقق الها لان هذه الدعوة كانت بيزيين الشطان فلاتقاوم
كانت من الرحدن
ٍ دعوة الروح املككفية القلف ,اإلى

شمعكى ميرد بسوز دبوزار

كه انيع خدا ارداضو

اء

جون وخفائان نبتىدخواب

٠ كين جهان مانديكم ازاقتان

قوله عأمكؤالا توقف عليهثميكير ولا يوصل حدرا دن الامهام

عت سورةالفيل فى بوماميس سابع جاذىالاولى من سنة ديم عشرة ومائةوألف
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وخذه معه وقام
القتى فى بير زم وضرب الححر الاسود بد بوس فكشرء  59اقتلعه ا

باب الكعية وتزع كوا وسقفها وقسمه بين ااه وهدم قبة زمزم وناحرل عن مكة
بعدان اقام بهااحد عشير نوماومعه الحجر الاسود وبق عندالقرامطة اكير معنشرين

سنة وكاق الناس يضعون ايدبم بحله للتبرك ودفع لهمفيهحمسون ألف دنار فأنوة حتى
اعيد الى موضعه فى خلافة المطيع لام اللهوهو الرابع والعشرون من خلفاء بى العباس

بعد اشترانهمنهم وجعل له طوق فضة شد برهنته ثلائة لاف وسبعمائة وتسعون درها

ونصف قال بعضهم تأ.لت الحجر وهو مقلوع فاذا السواد فى رأسه فقط وسسائرء ابض
وطوله قدر عظم الذراع وبعدالقرامظة فىسنة ثلاث عشنرة وياعرماثة قام رجل من الملاحدة

وضرب الحجر الاسود ثلاث ضربات بدبوس فتشقق وحه الحجر متنلك الشتريات
اهت
ظتيمن
شاقط
وتس

ورج بكسره فتات اسمر يمرب االلىضفرة ينا
ماثللاظفار خ

مثل حي الخشخاش فجمع بنوا ثبية ذلك الفتات وتجنوه باللسلك واللك و حشوه فى تلك
الشقوق وطاوه بطلاء هشن ذ
افقي
َلكوهل ال
لرحلعولاب عن مثل هذا ان الاستتضال '

وم
ررب
ماب
فمن
وهع عن هذمرالافةا الك ماكان مخنوارق العادات كانفى ايامالاثم
السالفة وايست الكعية بأفضل املنانسان الكامل وقد جرت عادة الله عاللىتساح ١
يه
دن
ععاض ١
ين ب
ع

شبَلتَله وانكان اشتد عذبه عليه فهو مهل ولاءل واعتة الله .على

الظالمين ا8لم مجمل كيدهم فتىضليل * الهمزة للتقرير وضالى كيده اذا جعله ضالا
لال وضل الماء فالىلين اذا ذهي |
ضاضفى
ضائعا ونحوه قوله تعالى واملاككيادفرين ال

ورييها فتضىبيع |
وغاب والمعنىقدجملمكرهم و حلتهمفىتعطيل الكعبة اعلنزوار تخ
وابطال بان اهلكهم اشنع اهلاك وجزاهم بعد اهلاكهم بمماثقلصدوا حيث بخكرنيستهم
قال فى السان العون لما اهلك صاحب اافبل و قومه عزرت قريش وهابتهم الناسكلهم

نسة
كلك
لت
احول
وقالواهم اهل الله لان الله معهم ومزقت الحبشة كلممزق وخرب ما
ول
وثرت حولها السباع والحمات و مردة الجن ك
التى اها ابرهة فيلعممرها احد ك

من أراد أن يأخذ هنها شيا اصابته المن و :ستمرت كذلك الى زمن السفاح الذى هو
اول خلفاء بىالعباس فذكرله امرها فبعث الا عامله الذىبالعن فخرها و اخذ خديها

المرصع بالذهب والا"لات المفضطة التى تساوى قناطير املنذهب فحصل لهمنها مال عظم
وحينئذ عفا رسمها واتشطع خبرها واندرست آثثارها © وارسل علمم طيرا © عطمعلى

قوله ألمجل لان الهمزة فيهلانكار الى كاسبق  8ابابل  #صفة طيرا اى حماءات
لامها.كانت افواجا فوجا بعد فوج متتابعة بعضما على اثر عض اومن ههنا وههنا جع ابالة
وعى اكزمة الكبيرة بالفارسية دستة ,زرك ازحطب ٠ شهت مها اجماءة املنطير فىتضامها

و قل ايابيل مفرد تاديد و معنا الفرق هن الناس الذاهبون فكىل وجه وكشماطيط
موعناه القطع المتفرقة وفيه انما لوكانت مفردات لاشكل قول النحاة ان هذا الوزن عن

امع .هنع صرفه لانه لابوجد فالمفردات ف ترمهم محجارة  4صفة اخرى لطبرا و قرأ
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ومانات حتى انصدع صدره عن قلبه فلك الههن انه يكسوم نن ارهة اوتفلت وزيره
لىيفقه القصة فلمااتمماوقع عاليلةحجر
تجاث
صغالن
ابويكسوم وطائر تحلق فوقه حتى بل
فخرمهيتا بنن يديه فارى الله التحاثى كيف كان هلاك اناه وقال عضن همه هلاك

شدندمكر ابرغدكه مرغ بر سروى ايستاد وازمكة ببرون شدروى يحخبشة ناد وآن مغ
برهوا برسروى همى بود واوعى دائدت نا وريشن مجائى شد جون ابرهه صؤرت حال

بعرض نحاشى رسائيد نجاشى از روى تعجب برسسيدكه حكونه مرفان نودندكه جِندينَ
مبارزائرا هلاك كردند ابرهه رادرين حال نظر بران مرغ افتاد كفت اى ملك كى
اذان مرغان ابنست مان لظه أن مرغ سنكى كه داشت نناموى برسرش افكند وهم

درنظر نجائى.هلاك شدوازين صورت ابت عبر بر حيفة دل تجاشى منقش كشت ٠
نوشت خامة تقدير .رجريدةٌ دهى ٠

لخطىك فاعتيروا بااولى الابصار

وععانئشة رض اههعَنها رايت قاد الفئل وسائسه احمبين مقعدين يستطعمان الناس ويعلم

من ذلك انهما من حملة منسلم مقنوم ابرهة ولم يذهبا بلشيابكماكفةىانانالعيون وى
حواشى!بنالشيخ كان عبدالمطلب وابومسعود الثققى يشاهدان منئفوق اللجعدكر ابرهة
حين رماهم الطير بالحدارة فهلكوا فقال عبد المطلب لصاحبه صار القوم محيت لايسمع

لهم ركز اى حس فانحطا من الخبل فدتخلا المعسكر 'فاؤاهم موتى فحمما من الذهب
والجواهس وحفر كل منهما لنفسه حفرة وملاءها منالمال وكان ذلك سأبغبناها ؤفىكلام

سبط ابن ال#وزى وسبب غنى عمان بن عفان ان اباه عفان وعردالمطلب وابا مسعود الثقق
ماهلك ابرحة وقوهه كانوا اول من نزل مخم الحبسة فأخذوا من اموال ابرهة واككابه
وكثرهم مالا ولما مات عفان ورله
عكلفانا ودفنوه عن قريش فكانوا اغنياء قريش ا
ذىكمراان الحجاج خرب مكة يضرب الاحنيق فلم
ان رضىالله عنهثمالهبردعل

يصبه شى' وم يستعجل عذابه ويجاب بأن الحجاج لمبيى' لهدم الكعبة ولالتخرببها ولم
سَصْد ذلك وانما قصد التضييق على عبدالله ابلنزبير راضلىله عنه ليسلم فسه وفيه اله

قد يشكل كونه حرما آمنا وجاء فى حق الححاج ان عليه نصف عذاب العالم ويرد عليه
ايا قصة القراهطة وهى ان ابا سعيد كير القرامطة وهم طائفة ملاحدة ظهروا بالكوفة
| سنة شعن ومالتين تزعموة: .ان الاغسئل من اجتانة :ول ان وانة لاصوم فى السلة
الا بو النيروز والمهرجان ويزيدون فى اذانهم وان محمد بن الخنيفة رسولالله وان الحج
والعمرة الى بنت المقدس وافتئن مهم حماعة من الجهال و اهل البرارئ :وقوبت شوكتهم
حتى انقطع الحج من بغداد بسببه وسيب ولده انى طاهى فان ولده ابا طاهن بتى دارا
فى الكوفة وسماهادار الهجرة وكثر فساده واستيلاؤه على البلاد وقتله الملمين وتمكنت
|

همه من القاوب كفت

اماعه وذهب

اليه حش

الخلينة المقتدر بالله السادس عشر من

خلفاء نى العباس غير مامرة وهو مهزءهم ثمان المقتدر سيرركب الحاجالىمكةفوافاهم
انو طاهى بوم التروية فقتل الحجيج بالمسجد الحرام وفى جوف الكعبة فتلا ذريعا والق

ا(لقتلق )

سورة ابل
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|اشع لكانعب لطاب ذا اميد ردالهو مشاه تمن فوواهابل اعبيكر باراعة
ر
فأرسئلاللهطيرا سود ,صفر المناقير خضنر ,الاعناق طوالها .اوحضيرا اوسضا :او .بلقا اوتماما
اسل رمق ابى سعيد الخدرى رضىالله عزه عنالطير فقال حمام مكة منها وقد غَال انهذا

اشتياء لان الذى قيل فيه انه من نسل الاباسل انما هو ثى يشيه الزرازير يكون ساب
ابراهم هن ارم والافحمام الحرم من نسل الام الذى عششس على لمالغار والزرازير
جمع زرزورنضم الزاى طائر صغير من نوع العصقور سمى بذلك لزرززيه اى لصويه ”١

وعَنمائشة راذلىله عكنهاانت تلك الطبر الابابيل اشياء الخطاطيف والوطاويط وقدئشأت |
فشاىطى” البحر ولها خراطم العلير واكف االكنلايباو
بها وقال ابن جب
ميرثللمبهرا
لاقلها ولابعدها

وقال كد

ه

عنقاء مغر ب

وفى ار

اعها طبر بين السماء واللارض

تعيش وشرخ وقيل من طير السماء قيل جاءت عشية ثم صبحتهم مع ك
فلىطامئر
نجقراره
وححران فى رجليه ١ برمن العدسة واصغر من الخصة وعن ابن عباس رضوالله عنهما انه |

تأ سيا غنباء رهاق 6ق قفيز مخطط >مرة كالجزع الفلفارى وظفار كقطام ببدالعن
قرب صنعاء نسب اليه المزع وارسلت رع فزادم' دة فكان الحجر بقععلىساكل ١

واحد مم فيخرج من 'سفله و ينفذ من الفيل ومن بيضهم فرق الارض وعلى كل
جر اسم من هع عليه قال القاشانى والهام الوحوش والطبور اقرب من الهام الانسان

| لكن نفوسهم ساذجة وتأثير الاهار مخاصية او دعها الله تعالى فيها لبيمسستنكر ومن |
اطلع على عالم القدرة وكشف له ان الحكمة عرف لمية امثال هذه وقد وقع فىزماننا

| مثلها فى استبلاء الفأر على مدينة إلى نوزد وافساد زروعهم ورجوعها فالبرية الى شط
دون واخذ كل واحدة منها خشية مانلايك لاعجاء

تشفط بالمونهد يها علها |

عموزرهاء:منالنبزد فو لاتقل التأوريل| حكواال :القيامة :وامثالها :انتهى:وعقعكرمة )كل
| ذلك.العامففرواوهلكوا فىكلطريق ومنهلقالبعضهمفلمتصبمنهماحداالاهلك |

وليسكلهم اصيب كاقال فىانسان العيون ثم ركب عابلدمطلب لما اسثّملاً مي القوم الى |
مكة بنظر مالاخبر فوجدهم قد علكوا اى فاليم وذهب-غااب من بق ناحتمل ماشاءالله |

من صفراء وبيضاء ٠ ثم اعلم اهل مكة لاك القوم فخرجوا فانتهبوا انتهى يعنى والذى |
سلم هنهم ولى هاربا مع ابرهة الى العن يبتدر ا'طريق وصاروا بتساقطون يكل مهل ٠ |

وقال الكاشفى وبيك نفس قوم ابرهه مستأصل شدند وان بيلان نيرْهمه هلاك كشتند ٠
وقال بعضهم ولم يسلم الا كندى فقال
0000
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حسبناالل ان قدبث طيرا  #وظل سحابة عممى عليئا »
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وباتعؤشكقت؟ .كادزلم خانه شفاعت كنداورا نوميد:كم بسترجائرا كفت تاحاحقكه
دارد مخواهد عد املك بسك هاحاجت من كيك

دويست شترازان من ساورده ابد

وكانت ترعى بذى اللواز شرماى تاباز دهند اارهه را ازان انده امدترجائرا كفت يرس
ازوى ناحرا ازجهرخانة كعبهححاجك :حخوالت انة كد شتراف ون شهاءياانسَت وسبب عصمت

وحرمت شآمانست درقديم دهرومن امده امناآثرا خرابكمىى واه ابن اشترائراجه

خطر باشدكه ميخواهى قال عبدالمطلب انارب الابل واللييت رب يحفظه كا حفظه منتيع |
ودكفت ردوا عليه بعراله '
وسيف إن ذى ؤن وكسرى ارهه ازين سخن درخثم ش
لينظر منحفظ البدت هنى عبد المطلب بازكشت ومكائرا فومود هرجه داث_تند ازمال

ومتاع كلرفتنة وباكوة ديد وعكةأخالى كرونداى موقا منمغرة اليس اسفهرا اتراعة؟ |
جدشة وقدم الفيل الاعظم المذكور فمكان كلا وجهؤء الى الحرم برك ولميبرح كار كت |

فحديية حتى قال عليه السلام حبسم! حايس الفيل ومعنى بروك الفيل سقوطه |
القصواء ال
على الارض لما جاءه من ااململه اولزوم موضمه كالذى برك والافالفيل لاببرك كم قال
عبد الاطيف البغدادى الفيلة تحمل سبع سنين واذاتم حملها وارادت الوضع دخات
الهر حتى تضع ولدها لانهاتلد وهى قائمة ولافواصل لقوا مها فتلد والذكر عند
ذلك محرسها وولدها منايان اننهى وقال بعضهم الفيل صنفان صنف لايبرك وصنف يبرك
كالمل انتبى واذا وجوه الى المن اوالى غيره املنجهات هرول والهرولة كالدحرجة

مابتنالمتى والعدو واس ابرعة ان يس القبلالخر ليذهت ميزه فسقوه فثبت علىامسء» |

وكفته اند فيل ابن حبيب المتعمى كوش أن فكيرلفت وكفت ابرك مود وارجع |

وخنش
كن س
بن اب
راشدا من حيث حجنتفانك فىبلدالله الحرام .جو

بفلروكفت |

بازكشت وياى درحرم بماد ونغيل هذا قاتل ارهة بأرض خم وهوجبل وأهله ختعميون
وابو قبيلة فهزمه ابرهة فاخذ اسيرا فلما انىيهوهم ابرهة شَتلِهِ قال انما الملك لااهتلنى

فانى دليلك بارض العرب فحلى سييله وخرج به معه بدله على ارض العرب حتى

اذاض بالظائف"رأئ اهله ان لاطاقة لهم به فانقادوا له وبعثوا معه بأنى رفال فالزلهم

بالمغمس وهو على ستّة اميال هن مكة ومات ابو رفال هناك وقبره المرجوم فكياهفى بعض '
التفاسير قالالمرزوق رأىالعرب جهاد ابدعة حما علهم فكانوا مجتمعون اتتاله فىالطريق

قبائل قبائل فهزمهم ابرهة ومن حملة من هزمهم واسرحم نشيل بن حبيب اخذه و ماقثله

لكون دليلاله واخذ عبدالمطلب محلقة البيت ودما وقال ل(اهم انالمرء محمى رحله فامنع
لين صلجم ٠ وتحالهم غدوا محالك ) وذلك اكنهامنوا تطارى أ:ساملطيك
)(
اكيغ
لال
حل

ارء
للحيكس
اخلا
ولاهم اسل اللهم فان العرب تحذف الالف واللام وتكتق ما ببق وال

المهملة جع حلة وهى البيوت الجتمعة والمحال بكسر اليم الشدة والقوة والغدو بالفين
المعحمة اصل الغد وهو اليوم الذى يانى بعد نومك الذى انت فيه فالتفت وهو يدعو

فاذا بطير فقال والله انها لطيرغربية لامجدية ولاتهامية ولاجمازية وانلها لشأنا وفىحواشى |

ضورة الفيل

١ 6#ه ©:

صورنه ضعيف مخاف من السنور وبشزع منه وكان دليلهم كبير ثقيف وهو ابورغال رجم
العرب قبره حين مات كافىكتاب التعريف والاعلام للامام السميلى رحمه الله وفىكشفب
الاسرا .ابورغال :رراء هلاكشد وكوروى معر وفست براه عن حاج يمن+ون ا يجارسند بان

كوروى سنك .اندازئد ٠ حتى صاركالجمل العظم وفىذلك فقول جربر فالىفرزدق الشاعس
»ه اذامات الفرزدق فحارموه

2#

كمون قترانى زغال

*#

وفىالقاموس ابورفال ككتاب فىسفن الىداود ودلائل النبوة وغيرها عنابن ترمضروالله
عنما لمعت اراسول

اللهصلىالله عليه و

حين خرجنا معه الىالطائف ثررنا شير فقال |

هذا قبرانرغال وهوابوشيف وكانمن مود وكان هذا الحرم يدفععنه فلما خرج منهاصابته
النقمة!ابىاصابت قومهالهذماكان فدفن فيهالحديث وقول!أو ىهكراندليلا للحسبشة حين نوجهوا

الملامكة انار الطوزة عي سراكذقابزق وق بابق سدع كان عابلشسب يوان زعاهحاائينا
انهى كلامه ٠ ابرهه دون باطراف حرم رسد بيرون حرم زول كرد »٠ وبعث رجلا
املنحيشة بال له الاسود حتى انهى الى مكة فساق اليه اموال تهامة يعنى هرجه درحوالى'

شهر مكة شتربود وكوسفند غارت كرد ودرجله دويست سرشترازان عبدالطلبكه يوقف

حكارجده يودبغازت بردند ٠ وقال بعضهم فلما بلغ المغمس و؟هكوعظم وحدث موضع
بطريق الطائف فيه قبرابىرفال دليل ابرهه يرجم كافىالقاتوس اى عملاىاشهر والاناقض
كلامه السايق خرج اليه عابلمدطلب وعرض عليه ثلث اموال تمامة ليرجع فأبى وشفرح
البردة للمرزوق لانزل المتمس.يعث حناطة الخيرى الى مكة وقال له سل عسنيد هذا

الباد وشريفهم وقل له ان الملك بقول انى لمات ربكم اها جئت لهدم هذا الببت فان
تلتمعرضوا .دونه الحرب فلاحاجة لىبدمائكم فان هولم يرد حربى فالنتنى به وفىكشف
الاسرار ابرهه <ون ١نا نزول كرد هيبت خانة كميهدردل وى اثر كرد وازان قصدله

دبرىحق خانه شفاعت كندنابا زكردد
داشت بشهان كشت ودردل خود ميخواستكه ك

وطرءودكه رئيس مك رابياريد ورئيس مكد انكاه عبد المطلب بودياجبى بى هائم بنزديك
لمطلب دريس ارهه شد ٠ وقال
ابرهه امد وان مردله فرسةاده ,بوديش ازرسيدن عابد

المرزوق رحمه الله استان .لعمد المطلب يعض وزرا نهقال له انيس سائس الفيل وكفث
قدجاءك سيد قريشس وصاحب عيرمكة الذى يطعم الناس فاىلسهل والوحوش فىرؤوس

الجبال حا مردى م ابد محضرث :نوه بدرستى وراسق سيد قريش است مردى كريم
طبع نيكوروى باسيادت وباسخاوت وباهييت وانكة ازوى نورهمىتايدله منظروى بترسائيد

يعنى نورمصطق عليهالسلام يانزشانى وى همىنافت ابرهه خويشتن رابزى نيكوبيا راست
وبرخت نشت وعددا المطلب را اجازت دار جون در آمد #واست 5ارا باخود برنحت
نشاند يعنى كز .ان تراء الحيشة مجلس عسلسىربر*ملكة ازئحخت ,زير امد وياعبد المطلب يه
منضع نعشيات[زواورا اجلاك,كرد وسكو ينواخت .سخنان.وى,اوراخواش امد
إ
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ذادأوعازى :وتجالى نوذنا م_١اشكر نلّت أغفوناؤشتازم اإتذان/حبه متدوخ نشددكه تعرث
| راخانه ايت
معظم و٠قدس وشرف مله عرب بدان خانه است ومردمان شرق وغرب

'روى دان خانه دارند وان خانه ازسئنك است نو درصتعاء يكمئنيسة بساز برانام ملك
 0وبردين ترسابىكه دين مجائىاست واساس ان از زروسم والوأن جواهس كن وكنى فرست
باطراف زمين وديار عرب وايشائرا مخوان وبزر وسم ونحفها وهدما ايشائرا رغتى كن
ا عالميان روى بدان كنيسه تند واا طواف كنتد وملك عنزى وحمالى باغد ابرهه
حمجنان كردكه انيش
كافتند وان كنسه بدان صفت بساخت وازهر طمع مال وزروسمم
خلق أرازئ" مدذان  كنضوا نهادائد واه كد١تحارفتىباهدره ومحفه بازكدئ ورامك ارهة

الىوالتجائى اما الملاكه انى نت لككنيسة لميين مثلها للك قبلك ولست ارضى حاتىصرف

الها حاج العرب فلما #دث العرب بكتاب ابرهة ذلك الى النجائى غضب وجل مننى

ققلكشن:
كتانة,حق اق ال
ت(هو
هها الاسرار ) وخبر در:اطراف افتادكه ازحج وزيارت

وطواف كهدرمكه وخانة عمرب بود بان افتاه ودران وقت رئيس مكد عبد المطلب نود

مردى ازعرب ازسا كنان مك نام وى زهير بن بدو ازعيد المطلب درخواست وسوكند
خوردكه ب
مرنوم ودرخانة ابشان حدث كم برخواست وتاجاغد وجند روزا تمجاعبادت

ك|رد رنبة يحاورت يافت شبىكفت ممبنذواهم ك اهنها امشبٍ عبادت كنمكهامسخت
د
ااب
| جكو» وكوش «آخدباسكةاتزويقمه إؤو 1اانه علا ال
عاكف ا

ودواوالعاطامتاث

وعنبر فراوان نودر بيوسته وى خوش ازان مبد مبد زهيرا تجاحدث كرد وسمه دبوار

ومحراب باست بالود انكه اهنك بيرون كردوبكر مخت اين خبردرافاق واقطار منتشر

كفنت ؤغللك(ازاظلوةافله ارال متنفر ابره ازين حال آكاء شد ومتا ركشت دانستكه ابن
مد ازمك بود واز تحاوران كه سوكند خوردكه من بالشكر وحثم روم وآن خانة
 0ايشان خرايه تكن وبازمين رابر <ى لامححه حاج ابدا ٠ و
حفواثى ان الشبخ كان

| ال

متصوده من هدم الببت ان يصرف الششرف الحاصل لهم يسيب الكعبة مهم

ومن بلدمم الى نفسه والى بلدنه ٠ ورسولى فرستاد محبشه وهلك راخبركردازا نجه زهير
كردائد زان

قله واز رفكن خورش سوى م 5وخزالي/كزدن كعية  2فخرج بالحدشة

وككفتة لعتراطق بزلا امفاوأفرلساة نز لتكرا وحشم ٠ وقال السجاوندى اءَتم النحاثى
لذاك وعزاء ابرهة ورهن قواده وا«ويكسوم وزيرء وقال لازن ان لهمكعية فذر م

| قتف انها وتيبح دماءها وهب اموالها فخرج ابراهة ند كثبر وحم غفير ومعه

فيل ابرض الاون وهوفيل الاحاشى بعءثه اليه بسؤاله وكان فيلالم برمثلهعظما وجسما وقوة

| يعنى بعظمت جثه مشابه كوه بود
ا

|وءن 5

الفل المقائلة ولذلك كان فىعسريط ملك الصين لفل فيل اسِض وهو مع عظم
 2صوربه (

3
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على .قتال ذى نواس فبعث أكدمة سبعين ألفا املنخشة الى العن وامس علهم ارياطا ومعه

فى جنده فى جنده:ابرهة بن الصباح الاشرم و معنى ابرهة بلسان الحبشة الابيض الوجه
وشيحين” ,معن الاشرع :كقبروا البجر ,حق ينزلوا رساحلا مماإزبلى ,الارض:الفن:وهززم:ارياط

ذانوابى رو:قنله.فىّ الممركة باوالق .هو نفسها افلىبحر ؛فهلك .و,استقن ::امار بياط :فى .ارض
 0زمانا و اقام فها سنين فى سلطانه ذلك ثم نازعه ارهة فى امي الحدشة فكان

من امساءالحذدفتفرقت الحبشة فرقتين فرقة معارياط وفرقةمع ابرهة فكان الامرعلى |
ذلك الى ان ساراحدها الى الا خر فاما قارب الفرقتان للقتال ازسل ابرهة الى ازياط

أنك لافعل شيأبان تغرى الحيشة بعضها عض حتى تنبا فابرزلى و ابرزلك فأبنا اصاب
ملخيهر النصررق ايليد ريده ويتقالير التقوار ,يلل اترققا!! تضغت]رقازا تتبن الهااإزاضة
وكنيته ابو يكسون وكان رجلا قصير الحمان لحها ذ' دين فالىنصرانية وخرج اليه ارياط

وكان رجلا طويلا عظها وفى بده حربة و خلف ابرهة علام الله عتودة عنع ظهره

فرفع ارياط الحربة فضرب ابرهة ريد يافوخه فوقعت الحربة على ججبة اإرهة فشرمت |

ا

حاجبه وانفه وعينه وشفتيه اى شقت وقطعت وخدشت فبذلك سمى ابرهة الآشرم وحمل

عتودة على ارياط من سخلف ارهة فقّله و الصرف حند ارياط الى ابرهة فاجتمعت

الحبشة فىالمن بلامنازع و كان ما صنم ابرهة من غير علم النحائى فلما

بلغة ذلك عضب

عضيا شديدا فقال عدا على امبرى فقتله بغير امرى تمحاف

لايدع ابرهة حيتطىأبلاده و يجزناصيته فلما يلغ هذا الخبر ابرهة حلق رأسه

وملاجراباترايا منتراب الهين ثمبعثبهالى النجاشى همدعايا جليلةكثيرة وكتب اليه
اها الملاك انما كان ارياط عبدك واناعبدك الختافنافىامك وكل طاعة للك الا انىكنت
لمك وبعثت
انىمقس
قت رأمىحين بلغ
لنه
حس م
داسو
قلهو
وبط
شة واض
دمس
حىا
لعل
اوى
اق

اليه يحراب تراب هن

ارضى لبضعه نحت قدميه فبيرقسمه فى فلما وصل كتاب ارهة الى

التحاثىلان ورضى عنهوكتب اله اننفت/بارض:العمن_ ,عيأنيك امرى فأقام ابرهة

كة لج بيت الله الحرام فتحرك منه |
بالهن ثم انه رأى الناس جهزون ايام الموسم املى
عق سد

فينى لصنعاء تكن منرخام ملون وفى بعض .التفاسير ودرو دنوار آرا 2

وجواهي مرصع ومزين كردانيد ٠ وفىانسان العيون واجتهد فزخ رفتهالحمل فا الرخام

قيس صاحية سلهان عالليهسلام |
لصر
المجرع والححارة المنقوشة بالذهب وكان بقل ذلك مبنق

وجعل فصيلهياانا منالذهب والفضة ومنابرمنالعاج والابنوس ومماها الامرباق

بنائها وعلوها وهنها القلانيس لاما فىاعلى الرأس واراد ان يصرف ألا الحاجوفى كشف
امار

حون

ازوخشنود شد
زديك

رسول

ابرهه

١ن هدها

سس

ملك

وو لذانت كن حمله بدو اررئات داشت

ارهه باز 10

برهه

1

الى

ركد

وبوى بن

ويشكرانكة ملك

زو

ات

1

بداد ملك

كرد حون  17رسول
كلدت وزراء

وعقلاء

وويششخ اكندوايشارا كفت منرامن سازيد بعملىكهملك راخوش ابدواو
ت
|ملللكتكت خ
ي

|

الجزء الثلاثون
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اوصفة لمؤصدة قاله اب البقاء اى كاثنة فى عمد ممددة بان تؤصد عليهم الانواب وافط عر
الأنوان العمد المطولة الى هى ارسخ من القصيرة استّيثاقا فى استيثاق لا.دخلها روح ولا

مخرج منها ثم وفيه اشارة الى ابثاقهم وربطهم فىحمد اخلاقهم واوصافهم واعمالهمومدهم
فىارض الذل والهوان والخسران لاءن اهل الحجاب لاعنلهمنأل الله تعالى ان لايذلنا

بالاحتحاب ابه الوهاب

وار ور النما عب الإرعايو) تنكإنا
سم الله احرمن الرحيم

« المتر كيف قعل ريك باواب القيلى #الخطاب لرسول الله صلىالله عليه وساموالهمزة
ويف معلقة لفعل الرؤية منصوة عا بعدها والرؤية علمية
لرتبقر رؤنته بانكار عدمها ك

لاعن النبىعليهالسلام ولد عام الفيل ولم برهم والمراد باسصحاب الفيل ابرهة وقومه .وبالفيل| .
هوالفيل الاعظم الذى اسمه ممود وكنيته ابو العاس ماسيج و نسبوا اليه لانهكان |
مقدمهم والمعنى المتعلم علما رصينا متَاحْما للمشاهدة والعيان ياسماع الاخبار المتوائرةومعاسة

| الآ ثارالظاهية و تعليق الرؤية بكيفية فعله تعالى لاسنفسه بان بغَال المثر مافعل ريك ال
لنهويل الخحادئة والايذان بوقوعها على كفة هائلة وهرئات مجيبة دالة على عظم قدرة الله
وكال علمه و حكمته و عزة بيته وشرف رسوله فان ذلك من الارها صات والارهاص

ان بتقدم علىدعوى اانوة مايشه الم.حزة تأسيسالها ومقدمة كاظلال الغمامله عليهالسلام
وتكلم الحجر والمدر معه قال بعضهم الارهاص الترصد سمت الامور الغرسة ااتى وفعت
للنى عليه السلام ارهاصات لكالأانمنها تما يترصد مشاهدته نونه فالارهاص اا يكون
| لعد وحود الى وقل مبعثه وفى كلام بعضوم ان الارهاص ككرانا قلى وجوده ايضاقرسا

من عهده كادل عليه قصة الفيل ورجحوا الاول فان قيل امحاد السنة بان يكون وقوع
القصة هام المولد امس انفاق لابمنع عن كون الواقعة لتعظم الكعرة قلنا شرفها ايضابشسرف
ظمكانه عليه السلام ألا برى أنه تعالى كيف قيد الاقسام بالبلد محلوله عليه السلام فيه حيث
قال لااقسم .هذا البلدو انتحل +ذا البلد قال ففىتح الرحمن كان هذا عام مولد النى
عليه السلام فى نصف الحرم وولد عليه السلام فى شهر ربيع الاول فبين الفلى موولده
سون
حسمو
الشريف حم

للة وهى سنة ستّة الاف وماثة وثلاث وستين من هيوط ادم

على حكم التوار.عن اليونانية المعتمدة عند المؤرخين و بين قصة الفيل والهجرة الشريفة
| النبوية ثلاث و خمسون سوناةلمقصود من بذ كير القصة اما تسلية الى عليه السلام بأنه

سيجزى من يظلمه كاجزى من قصد الكعبة واما تهديد الظلمة وتفصيلها أن ملك مير

| وما حولها وهو ذونواس المودى لا !حرق المومئين بشار الاخدود ذات الوقود على

ماسبق فى سورة البروج :هرب رجل هنهم الى هلك الحيشة وهو اصمة بن بحر النجاثى
عخفيف اليا الذى اسام فى عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و اخبره بذلك وحرضه

ع(لى )
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اححتحتت<77اتتتت7
دب7اساسشُفُوضشيكي
ديي يي يييي
ع

فىالحطمة » اى فالنار التى عأنها ان نحطم وتكسر كل ماباق فا كاأن شأنه كير
باعىاض الناس و :مع المال قال بعضهم قولهم ان فعلة شتح العين للمكثير المتعود ينتقض
الحطمة فانها اطلقت على النار و ليس الحطم عادتها بل طبيعتها و جوايه أن كونه طبيعا

لابنافى كوله عادة اذالمادة على مافى القاموس الديدن والشأن والخاصية وهو ين الطببى
و غيره و مله يعلم أن النذ فى الخطمة كان جز اءوفاةالأجمالهم فاءه لكمان الههز واللمدز

عادمهم كان الخطم إيضا عادة فقويل ضبفة فعلة شعلة كوذا ظنوا اشسبع اهل الكرامة

والكثرة فعبر عن جز آمهم باانيذ المنى' عن الاستحقار والاستقلال يعنى شبهم استحقارا
لهم و استقلالا بعددهم بحصيات اخذهن احد فكىفه فطر حهن فىاليحر و فيه اشارة
الى الاسقاط عن مستيةالفطرة الى مرتية الطبيعة الغالية © وما اوراكماالحطمة  #مويل

لامرها ببان أنها ليست من الامور التى ثثالها عقول الخلق والمعنى بالفارسية وجه جيز
دانا كرد ثرانا دانى جيست حطمه 

نارالل  4اى عى ارال  8الموقدة  6#افروخته

شد ٠ باص وقدرت اوجل جلاله وما اوقد واشعل باميه لاهّدر ان يطفتٌه غيره فاضافة

الناز" اليه" تغالى التفحمها والدلالة'علل :أنهاالشتست كلائر النيران :وى« انيت اوقد غلبا
افق انهرلؤيا خوك كلةالئلاسنستعوو اليه ته الكتبشوطق (انوارقمظروااس 1ن

مظامة وعن على رخواله عنه تجا من يعصىاهه على وجه الارض والنار تسعر من محته
© التى تطلع على الافئدة © اى تعلو اوساط الفلوب و تغشاها فان الفؤاد وسط القلب

موتصل بالروح يمنى أن تلك النار مخطم العظام ونأ كلاللحوم فتدخل فى اجواف اهل
الشبوات وتصل الى صدورهم وتستولى على افئدتهم الى أممالاتحرقها بالكلية اذلواحترقت

لما نت اصحابها ثم ان الله تعالى يعيد خومهم و عظامهم صرة اخرى وتخصيصها بالذ كر لما
آن.النؤاة ,الات ماف ادنك ,وذاشدا تألم بادلى اذى افسله اوالا*نه إل بالطقايد::الز] ثغة

والنبات الخبيثة مونشأ ال هامال السيئة فاطلاعها على الافئدة التى هى خزانة الحسد ومحل
ودائئه يستلزم الاطلاع على حميع المسد بطريق الاولى ٠ صاحب كشف الاسرار

فزمودءكه اتثىكه بدل راء يابد حجست 'حسين منصور قدس سيره فرمودمكة هفتادسال
اكمَل نارالله المواقدة دزياطن مازديدة تانهاما سنواختة:شدنااكاء:شرودئ(ازا مقدحة انا اللو
رون جست ودران سوخته افتاد سوخته بابدكه از سوزش ماخبر دهد ٠ اى شبيماعناءن
و توزاد بكرم كهاحوال دل سوختههم سوخته داند © انها علهم مؤصدة  #اى ان
قنوهم محيس الايد
يوج
لخر
تلك النار الموصوفة مطيقة ابواها علهمتأككداليأسهم من ال
هناوصدت الباب واصدته اى اطبقته وقدسبق فى سورة اللد  فى عمد  #جمع عمودم
فىالقاموس اى حال كونهم موثقين فى احمدة  9مدو  3من الغديد بالفارسية مجان .

اى ممدودة مثل المقاطر املتَطر فها اللصوص اى يلقون فها على احد قطرمم والقطر

الجانب والمقطرة الخشبة التى مجمل فيا ارجل الاصوص والشطار يعنى خشية فيها خروق
تدخل فما ارجل الحدوس كيلا مهرنوا فقوله فىمد حال من الضمير المجرور فى علهم

الجزء اأثلاثون

.٠

جه

| فتدة فعلة بسكون العين من صسفات المفعول وفعلة شت العين من صفات الفاعل َال

|رجل«هزءة للذىمزأه وهزأة ان مزأ بااناسوعلىهذا القياسلءنة ولعنة وازة وازة وغبرها
| وتزواها فىالاخنس بن دمريف او فى الوليد بنالغيرة فانكلا منهما كان يغاب زسولالله

| عليهالسلام والاصح العمولمقولهتعالى لكلولميلفللهزة والاءزة كاق رأعبداللهكافىعين المعانى
وفى الحديث ( للوامومر كلش فطن حدر و قاف متثبت لايعحل عالم ورع والمنافق همزة

| لمزة حطمة كاطب ايل لايدرى هن اين أكتسب وف انفق) قاالقلاشاتى الهمزواللمز
| زذيلتان.مسكبتان من الجهل .وااغضت والكيز لانهما يتضمنان الاذية وطلب الترفع على

| الناس وصاحبهما بريد أن بتفضل على الناس ولا جد فى نفسه فضيبلة يترفع بها فيسب

العيب والرذيلة الهم لبظهر فضله علهم ولايشعر أن ذلك عينالرذيلة وان عدم الرذيلة لبس
دوع هننفسه وبشيرطاذنهي ماوتصوىفالقوة النطقية والغضبية اعوج الا
شضرلة فخهو
بدن من كل ك* نه قلى ويل للذى حمماعلا وائما وص-فهالله هذا الوصف المءتوى لا أنه

جنهب
| جرى محرى السيب للهمزة واللدزة مانحي
تت ا

سن
مفسنهماا ج
لممعال وظن أن كثرة

المال سيب للعزمارء وفضله فإذا استنقصغيره وانمالهل وصفا نحويالكللا"ننكهرة لايصح

توصيفها بالمودولات وكير مالا لاتفخم والتكثير الموافق لقوله تعالى وظعٍدده  #اى
عده مرة بعد اخرى من غير ان يؤدى حق الله منه و يؤيد أنهدن العد وهو الاحصاء

لامن العدة انه قرى” وعدده شك الادذام على أنه فمل ماض يعنى احصاه و ضبط عدده
و قل «عنى عدده

جعله عدة و ذخيرة ا مدا الدهى ك
وان للاخنس يذلورأريعة

الاف دينارا و عشرة آلاف ثثامملفمع اشارة الى القوة الشبوانية وفى عد.ء الى الجهل
لا ن الذى حمل المال عدة البواشنا لايعلم أن نفس ذلكالمال هو الذى بغر اليهالنوائب

لابعام أن نفس ذلك «والذى ممراليه النواثب لاقتضاء حكمة الله تفرقه بالنائياتفكيف
يدفعها وفى التاويلات اللحمية جمع مل الاخلاق الذممة والاوصاف الرديّة و جعله عدة

منازل اخلارة والدخول على الله بحسب أن ماله اخلده » اظهار المال ازيادة التقرير
ورى الانهار
اى يعمل هن تشبيد البنيان وايثاقه بالضخر والآ جر و غمرس الاشجار ك

حمل من يظن أنه لايموت بل ماله سقيه حيا فالحسبان ليس #قبتى بل مول على اميل

و قال ابو بكر بن طاهي رحمه الله يظن أنه ماله بوصله الى مقام الْلد و اما قال اخلده
ول هل مخلده لان المراد أن هذا الانسان حب أن المال قد ضمن له الخلود و اعطاء
كره بلاظ الماخى قال الحسنرعنقه
انموت فكا "نهحكم قد فرغ منه ولذلك ذ
الامان :ه
الله  0ىترهما لأرعلت .في اشبه بثك لاشين فيهكالموت و لي ماقال « كلا 4ردعله

عن ذلك الحسيان الباطل يعنى ما ني ةق ادى بندارد وقال بعضهم الاظهر أنه ردعله

على الهمز واللمز © لينبدن » جواب قسم مقدر واجملة استناف مبين لعلة الردع اى
ذنلك
والله ليطر ح

الذى مسب وقوع المتانع بسحب تعاطيه للاقعال للد اكوززة ورقالا

لعضوم ولك أنرط الصميز الىكل ن الهمزة واللمزة و يؤيده قراءة لينيذان علىالتثلية
( فى )

سورة الهمزة
<.7 5ه >
والخيرات الاقة فرنحوا بزيادة التور الكمال على النور لادان الذى هورأسن ا
فاتهم فى نخارة لن سور حيت باعوا الفاتىالخسس واشتروا الباق انفس واعتداوا

الباقات الصالحات بالغاديات الراحات فالها من صفقة مااريحها وهذا بان [تكميلهم |

لانفهم واستدل بعض الطوائت بالاآبة على أن مرككب الكبيرة مخلد لا”نه لمبتئن
املنخسران الاالذين امنوا الل والتفدى منه ان غايلمرسئثنى فىخسر لاتحالة اما بالخلود
ان مات كافرا واما بالدخول فىالنار ان مات عاصيا لمينفرله واما بشوات الدرجات العالية
ان غفر© وتواصوا بالحق » ال بان لتكميلهم لفيرهم اى وصى بعضهم بعضا بالاعص
الثابت الذى لاسبيل الى انكاره ولازوال فىالدارين لحا 05--وهو البركله نمَالاعان |

بالله واتباع كتبه ورسله فىكل عقد وحمل  8ونواصوا بالصبر  5#اى عن المعاصى الى
كشتاق الها النفس بحكم الجلة البشرية وعلىالطاعات اليتشىىعام! اادؤها وعلنماساوالله

وخصيص هذا التواصى بالذكر هع اندراجه نحت التواصى بالحق لابراز كال
نه عبادة ت
الاعتناء به اولان الاول عيارة عن رثية العمادة الى هى فعل مازرضوىءه الله تعالى والثانىق

ق
وما
شفس س
ت الن
عنرمة العيودية التىهىالرضى عا فاعللله فان المراد بالصيرلس محرد حس

اليه من فعل اوترك بل هو تلق ماورد منه تمالى بالجيل اولرضى نه ظاهن| بواطنا ولعله
سبحانه انها ذكر سبب الر دون الخسران اكتفاء بدبان المقصود فاالنمقصود بان ماففه
الفوز بالحياة الاددية والسعادة السرهدية واشعارا بان ماعدا ماعد يؤدى اخلىسر ونقص |

حظ اوتدكرما فان الاهام جفاىنب الفسر كرم لا*نه ترك تعداد مثالهم والاعراض عن ١
مواجهتهم نه وروى عنه عليهالسلام أنه قال اقدم ربكم بآآخر الهار أن اباجهل لى خسر |
الاذين اموا اى ابباكر رضوالله عنه وعملوا الصالحات اى عمر رضوالله عله اوتواصوا |
بالحق اعىمان رضوالله عنه واتواضوا بالصير اى علدا رذى الله عه فسرها بذلك على ن |

عبدالله ان عباس رضىالله عنهم على المثبر فيكون تكربر واتواصوا لاختلاف الفاعلين اما ا
على الاول فلاختلاف المفعولين وها قوله بالحق وبالصير راولىشعانفتى رحمه الله أنما
ير انهشاملت حميع علوم القرء ان
سورة لولمينزل الىالناس الاهى لكفتهم وهو معنىقغول
كك 1

تلفق لاسن اذى ال ن سنة سبع عشر ةة ومائة وألف

يناعتو تةسع امياكتية
سم الله الرحمن الرحم
ويل » الناقتة!ع واى ٠وهو اشنا وساغ الانتداء ينههمعكوانه0

لا اكوقاء

8كل همزة لمزة 4الهمز الكسر واللمز
عليهم بالهلكة ابوشدة الشير خيرء قوله ل
الطعمن شاءعا فى الك ناْعسراض الناس والطمن فيهم ونى القاموس الهامن والهمزة

الغماز والامزة الع.اب لاناس اوالذى يعبيك فى وجهك والهمزةمن يعيك فىالغيبانتهى
وناء فعلة يدل على الاعتياد فلا شال ضحكة ولمئة الا للمكثير المتءود وفى اادلبكاتب لان

|
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الجزء الثلاثون

ملكت صلاة العصر وشَال انالله تعاللى اقسم يوقت العصر نفسهكمااقسم بالفحر فقد خاق

فنه اصل البشر ادم عليهالسلام فكانله شرف زائد على غيره وبال اقسم بالعثى الذى
هو مابين الزوال والغروب ا اقسم بالضحى لما فها حميعا من دلائل القدرة وال اقسم 0

بعصر النبوة الذى مقداره فما مضى هن الزمان مقدار وقت العصر هن الهار وهو زمان

بمنته الى انقراض امته فآىخر الزمان وهو ألف سكناةقال عالليهسلام ان استقامت امتى
فلها بوم وان لمتستقم فلها نصنف نوم وفضل هذا العصر على سائر الاعصار ظاه لا*نه

عصر خير الانهياه والمرسساين وعصر خير الاثم خوير الكتب الالهية فويه ظهر تمام
الكمالات تفصيلا وبقال اقدم بالدهن لانطو اله"اععلاىجيب'الانفوو القازة والمازة وَالتمَريض
سق ماإضاف اليه من الخسران فان الانسان يضف المكاره والتوائب اليه و ميل شقاوته
وخسرانه عليه والاقسام بالشى' اعظام له ومايضاف اليه الحسران لايعظم عادة وقد قال
عليهالسلام لاتس.وا الدهى فانالله هو الدهس فاقسمالله بالدهى لا"نهبالنسية الى النهم العام

محل شود الا يات الالهية كالابل والنهار والشمس والقمر والنحوم وغيرها وبالنسية الى

| الفهم الخاص مظهر التجليات الالهية لظهوره تعالى بصفاته وافماله فى مظهره فلما كان ١

العصر جامما ليع الا ياتالتى اقسمالله بها فىالقرءان كقوله تعالى والفجر واليال عشر
وقوله تعالى والشمس وحاها والقمر اذا تلاها وقوله تعالبى والالى اذا يفشى والمار اذا
تحلى وقوله تعالى والضحى والايل اذا سحا خم اللهشم العصر اقسام حميع القسم |

وق الاريلزك التجمية اقم الله بكمال دوام الزمان وا-تمرارء لاغماله على ولانة النى |

| عليهالام ونبونه ورسالته و خلافته لقوله كنت نبا وادم بعن الماء والطين اى بين ماء أ
|العلم وطين المعلوم ولقوله تحن اخلارون الساهون ولقوله حكاية اعلنله سيحانه اولاك
| لاخلقت الافلاك ولقوله انا من الله والمؤمنون هنى وسوى هذه الاحاديث قوله تعالى وما |
ارسلناك الارحمة للعالمين اى من عاللى زمانه وماكان بعده وماكان قله لاأن العالمين |

جع >لى بالااف واللام فيدل على العموم والشمول كافىقوله تعالى الجدلله رب العاللين |
| © ان الانسان  #ااتعريف لاحنس يعنى الاستغراق ندلالة ة الاستئناء من الانان |
فان حة الاستاناء من حملة ادلة العموم والاء_تغراق م لو لكر © اللشر ماركا

معناه النقصان وذهاب رأس امال فىحق جنس الانسان هو نفسه وعمره والتكير لاتفخم |
اى فى خسسرأن عظم لايعام 1

الاالله فى متاجرهم وصرف

هن اتقة در زيانتنا صرق "امار در قظالت بالابذار
 15لضن زان 1

اعمارهم فى .١اغمهم يعنى |

مد نه هده هلا ع لز عيثررست © |

ومترا بدارد ود ٠ والذذب يعظم اما لظم من ف<ىقة الذنب اولا'' نه |

فى مقابلة الأعمة العظمة وكلا الوجهين حاصل فى ذاب العبد فى <قى ره فلا جرم كان |
ذلك الذنب فى غاية العظم و موز ان يكون التثوون للتنويع اى نوع

ان

2

9لا الذين اموا ه بالل الاعان العلمى المةبنى وعسفوا أن لامؤثر |
ماستعارفة الناس ا
بالقيقة الالله ورزوا عن ححاب الده  8وجملوا الصالحات » اى اكتسبوا الفضائل |

( والخيرات )

©

ورة العصر

.5ه >

واذاك قال تعالى .انالسمع والبصر والفؤادكل اولككانعنه مسؤلا على ان عام الصقات |
والاسماء كلهاعالم النعيموفقناالله واياك؟ لشكرالنعمانه هوالير الرحيم والفحديث الايستطع |

احدك ان شرا الف ابة فىكل بوم قلوا وءن يستطيع ان قرأ الف آبة فكل بوم قل
اميستطيع احدك ان هرأ الهاككالتكاثر مرة على ماقال السيوطى ره الله فىالاتقان ان
القروءآن ةم لاارفاية روماتنا انتريفات| بركباززادم الارلاى كاق الادلت دين القردان

سىدس مقاصد :القرء ان فانها علىماذ كرء الغزالى! رحمه الله ثلاثة
وهذه السورة تشتمل عل
مشاصدمهمة وثلاثة عه واحدالمقاصدا مهمة معرقة اده

اللشتمل علها السورة والتصير

عن هذا المعنى بألف اية افهم واجل واصح هن التعمير بالسدس.انتهى ٠ شول الفقيرهذا
منتقض بسورة الزازلة فانها ايضا نشتمل على احكام الا خرة ومعرفتها وقد.-ق انها تعدل
نه للترءاك اوربعه والظاهيان المرادبالااف التكثيرلان ااوللسورة تماينى'عنه ومنالله
التوفق والارشاد
سسسسعيس-ه

ظ

تفسير سوره

العصر ثلاث

انالك مكية أومدنة

لدم الله الرحمن الزحم

طإوالعصر وكاقسمسبحانهبصلاةالعصرفانكهثي ارناإطلق العضرويرادصلا» وذللفكضلها الباهس لكوم
صاللذىاة الظهر وبعن الوثراانهارى :الذىهوصلاة المغربفالمالمتوسطت
هنالوشفع
وسطى أتوسطها بي
بينالطرفين اتصفت بالوصفين وظهرت بالحكمين وتحقةت بالكمالين كا هوحكم البرازخ

فحصل أها املنقدر ملم يكن لكل واحد مالنطرفين وايضًا ان اوقات اآوثل الصلوات

الاربع محدودة الاالعصر يعنى أن اول صلاة العصر غيرحدود بالحد الحقق ففيه سسرالتتزيه |
عن التقيد بالحدود ولذا شرع الدكبير فى الصلاة لاأنالله تعالى منزه عن التقبيد باوضاع

الصلاة وحركات المصلى قال بعض الكبار صلاة العصر بركعاتها الاربع اشارة الىالتعبنات
الاربعة الذائية والاسمائية والصفاتية والافمالية فىمرئية الخمال الكونى بالفعل كاناالظهر ٍْ

اشارة الها مفرىتية امال الالهى بالفعل ولاك أن الانسان كون جامع فى العصر |
اشارة البه وفى الحديث من فانشه سلاة العصمر فك" ماور أهله وماله اى نص اى ليكن ١
ذار من ذهاب اهله وماله و سر الوعيد أانلتكليف فاىداء صلاة |
حك
مذرا
هن فونها ح

العصر اشق لتهافت الناس ف#اىراتهم ومكاسهم واشتة لهم ععايشهم آخر الهار ليرد الهواء |
حينئذ لاسها فى ارض الحجاز فالكسب الحاصل فى ذلك الوقت مع السهو عن الصلاة |
فى حكم الخسران وسيب للخذلان ( حى ) أن امرأة كانت تصيح فوسكك المديئةوتقول |
دلوتى على الى عهلايلسلام افهرا رسولالله صلىالله عليه وسلم ف-الها ماذا حدث قالت |

بإرسولاف ان زوج فاب عنى فزنيت فجاءنى ولد من الزنى فألقيت الولد فىدن مانلل

حتى مات ثميمناذلك الخل فهل لى م'نوبة فقال عليهالسلام اما الزنى فعايك الرحم

تال
قام
اببله و
بس

فحزاؤء جهنم وامابيع الخل فقد ارتكبت بهكبيرة الكن ظانت انك |
3

اجزء العلاتون
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اللشاهدة والمعاينة ف عين البقين ت» اى الرؤية التى هىنفس اليقين فان علم اللشاهدة |

للممترحسو
اساتتبااقصلىيقين فلايرد أناعلىاليقينيات الاوليات واها قبداارؤية بعيناابتين '
احت
وراز
ؤا.يعن
ة

فها غاط الل فانتصاب عين اليقين علىانهصفة المصدر اترونها وجمل [

الزؤية التىمى سايليبقين اهلسبقين مبالغة « ثم لتسألن بومثذ اعلننعيم © قالالتيسير .

اك نمللتزنيب فالىاخبار لافى الوجود فان السؤال بالك إشكرت فىتلك النعمة ام

كفرت '

مكوو اقميوغ تو الات قبل دخول النار والمعنى ثم لتسألن بوم رؤية الجحم وورودها
اعلن
نعيم الذى ألها؟الالتذاذيه عنالدين وتكاليفه فتعذيون عل
تىرك الشكر فان الخطان

افلللبتنساولطنم'مخاوقصاتهوصباللمهنووالعطركفلبايهعمتبها عاللىعاامسوتيافلاعءم الاوذات وليش الاليأكل الطيب وبلبس

ل لابحمل على نفسه مشاقهما ذانمنمتع
بنعمة الله و
وى هاعلىطاعته وكان ناهضا بالشكرفهومن ذلك نزل بمردواليه اشار رسول

اف صلناق على وشييلمرغيلأكلعو واخبايين عزواز شرب ماد قتالوز اك واف ا
و-قانا ما فىالكشاف فدخلت فالا يكةفار مكة ومنلقم فىوصفهم فمسنقة المؤءنين
وقلالابة مخصوصة بالكفاروقال بعضهم المرادبالنعيم هوالصحة والفراغ وفىالحديث نعمتان

مغبون فرءا كثير املنناس الصحة والفراغ وفىهذا الحديث دلالة على عظم حل هاتين

انمتن وجلالة خطرها وذلك لان همايستدرك مصال الدنيا ويك.تسب دوجات ال
خارة
فانااصحة تنى' عن اجماع القوىالذاتية والفراغ بدل على انتظام الاساب الذارجة المنفصاة
ولاقدرة على هيد مصاحة منمصا الدئيا والاخرة الاهذين لمق ثمسائر المكك

تمونابعهما وقدقال معاوية بقنرة شدة الحساب القيامة عاللىصحيم الفار غ بالإه كيف

أدبتشكرها واعلنحسن رحمهالله ماسوىكن يؤويه ووب بواريه وكسرة تقوية يسألعنه

ويحاسب عليه وقال بعض السلف من! كل فسمى وفرغ فحمدل يمسأل عنعنم ذلك الطعام

وقال رجل للحسن رحمه الله ان لناجارا لايأكلالفالوذج وقول لاأقوم بشكرء فقال ماأجهل

جارك نعمة الله عليه بالماء البارد ١كثر من نعمته مجميع الخلاوى ولذلك قال علبه السلام

اول مايسال العبد عنه منالنعم ألمنصح جسمك وثروك هن الماء اليارد وفى عين المعانى |

عن النم امس شبع البطون وبرد الشراب واذة النوم وظلال المسا كن واعتدال الخلق /
وف
نالكاس النعيم ذات مد صنىالفه عليه وسلم اذهو الرحمة واانعمة بالابتينومماقوله
تع
ا
ل
ي
ى
ع
ر
ف
ع
و
م
ن
ة الله ثمسشكرونها وقوله تعالى أورمسااناك الارحمة للعالمين  .وهمه را
ازدعوت وملت وانياع سنت ا<وواهند برسيد

نجعهمتيست بزرك ازخدا كهبرتقلين .٠ سبسدارئ” ابننعمت است فرض اامين
شول الفقيرالاعم 'مانعم جسماق وشكر .بمحافظة احكام الشريعة وامانعم روحاق وشكره

عراماة اداب الطريقة فانهكناازدادت اللحافظة والمراعاة ازداد النمم كاقل تعالى لأْن
شكرتم ألزايدنكم ومامن عضو مالناعضاء وقوة منالقوى الاوعى مطلوبة نوع شكر |
( ولذاك )

هه
©
تتم

اج
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ان'العاقل بدت ان لاايكون نظ مه 0

 "6الدنيا فان عاقة ذلك وبال عمو

«ِسوف تعلمون  40اى سوف تعلمون الخطاً فم احم عليه اذا ايشم ماقدامكم من هول ا
ل
بحب فالعلم ععنى المعرفة وإذا قدراه مفعول
واحد وهواتذار نويف ليخافوا وينشهوا
عن غ
فلهم قال الحسن رحمه الله لاك

كا

كن 23

حولك

فابك 0

وحدك

وسعث

وحدك وت
حاسب وحدك © ثكملا سوف تعلمون © تكأيد لتكيرير الردع والانذار وفىثم

اقول لك ثم اقول لك لانفعل اوالاول عند الموت فىوقت مالشريه الحتضر مجننة اونارا
وفىالقبر هن سؤال مذكر ونكير مرنبك ومادسنك ومن ندبك والثانى عند النشورحين
منادى المنادى شتى فلان شقاوة لاسعادة بعدها وحين شال وامتازوا اليوم اها ا

فلزتأطنة مظاكو ةوواكجة للاصاوال :التاابرزتها "تنا نارماق الفلماى -ا شلتبنا فل يذو
ففكل واحد من الزمانين نوعا آخر مالنعذاب وثم على باها منالمهلة لتباعد مابيانلموت
والنشوروكذا مابين القيور والنشوز وعنعلى رضوالله عنه مازلنانشك ا الفرميك
كملاسوف تعلمون اى سوف تعلمون فاىلقبر  2فىالقيامة
تزلت السورة الى قوله تمالى ث

وففالخحديث يسلط على الكافر فى قبره تسعة وتسءون انا تنهشه وتلذزعه حتى شوم الساعة

لوان نينا منها نفخ فاىلارض ماانيتت خضراء كلا © رتبكرللتنيه كتيأدا © لوتعلمون
غلم اليقين يه جواب لوذوف لالمويل فانه اذا حذف الحواب يذهب الوهم كل مذهب

يمكن والءلم مصدر اضيف الى مفءوله وانتصابه بنزع الخافض واليقين صفة لموصوف
محذوف والمعنى لوتعلمون مابين ابديكم علم الام اليقين اى لوعلءتم ماتستيقنونه لفعائم
هالاوصف ولابكتنه ولكنكم ضلال جهلة فاليقين يمعنى اتيقن به كال التبّن حتى كا"نه
عن القين والا فلزم اضافة ان المترادفين اك ر اذالعام فىاللغة ععتى البقين وق |

عل العلم امضنافة العام الى الخاص بناء “لى أن اليقين اخص منالعلم فان العام قديم
'الطن والقئى فتكون اضافته
 0لزون

لاراب

المحم  3وان

| لاوما

| سوف

قسم م0 4

1ه يل وارضح
وشدديه  7م

اولان رؤي ةة المحم حققة
5

كاضافة بلد بغداد ويدل عاءه قولهم العلم البقين باألوصف
الوعيد ح.ث” ان مااوعدواءه #الامدخل قه

به ماانذروه بعد اعهامه ش<يما ولانجوز ان 0

الوقوع والأسنشيةا ععلقة فلوجعل

نكيلخن وموس

ا

ول

سم

اح

جواب

جواب لولكان المعنى انكم

بكو

حوابا ك5

ا

تعلمون  15م قال لوتعامون از ا 0عام القين إلا  3لترون المحم لعنى و

أ

| الجحم دآ كما 01-لاننذي عنكم أصلا © ثم لترونها و تكرير للتاأكبد اوالاولى اذا |
اراع

من مكان إعيد رعض َو 28

قلد
الا به
اء

فعلى 8

واحوالها مثلرؤية لها ودخاها والثاسة اذا اوردوها

0
١ممر
ال
بتاع الفعلان قّدر “القن اوالمراد بالاول1

وبالثاية
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| المقام'مثل الهاك التكاثر عن ذكر الله وعن الواجبات والمادوبات مسمتاعلق بالقلب كالعلم

ظ

| والتفكر والاعتمار او بالجوارح كانواع الطاءات وتعريف التكاثر للعهد والعهد المدموم

هو التكاثر فالىاهور الدنيوية الفائية كالتفا خربا لمال والجاه والاعوان والاقرباء
واما التفاخر بالامور الاخروية الباقة شمدوح كالتفاخر بالعلم والعمل والاخلاق

والصحة والقوة والغنى والخمال وحسن الصوت اذكاان بطريق محديث  النعمة ومن
ذلك شاخر العباس رضوالله عنه بان السقاية سِده وشاخر شدة بانمفتاح البنت سده

الى ان قال على رضىالله عنه وانا قطعمت خرطوم الكفر بسبق فاراتكاقل 'والتكاثر
لصاحبه انااكثر منك مالا أوعن

ملا
هل ك
مكائرة اثنين مالا اعودوا بأن مو

نوفارالمرادهنا هاولتكاثر فى العدد لابه روى ان ى عيد مثاف وبى سهم شاخروا

افسفلىام فقال كل هالنفرشّين تحن اكثر منكم
الالشرا
ووا بالسعادة وا
وتتعاكدوااثر
لهميأتنى افنانا
اواس
«انعبادف اى عبَاملكثرة فقال من
سيدا واعظم نفظركاثرهم نو
فيالجاهلية فعادونا بالاحياء والاهدوات الجن
ان
لبر
قن ق
هرد ندكه اب

ارن
لقب
فين
وا

ويد

قور دفي

رفتتد وكورها بر

ل

سق
رنين

ف
ابد
مى ع
بهدان بى سهم زياده مذ بر
اس
خنى
سنوأاسهم يع

فكثرهم

ك 1تطاول

مودند وتفاخر كردند ٠ والمعنى انكم تبكاائرلاثحمباء لإ برك التره 0-
استوعيم عددهم وص رتم ال التمتادر والتكار بالاء.وات وبالفارسية ناحدى

امديد

بكورستانها ومردكارا شماره كرديد » فععنيارنتقالهم الى “ك3المو قيار القتوارائ
ات
تجكماجم قال الطبى الاج كنا الو تازه الور ا ل
ار
ورفض حب النيا وترك الماهاة والتفاخر وهؤلاء عكدوا حيث جعلوا زيارة القتور سدا

لمزيد القسوة والاستغراق فىحب الدليا والتفاخر فيالكثرة وهذا خبر فيه تفريع وتويخ
والغاية تدخل نحت امنا فىهذا الوجه وقلاىلمعنىالهاك التكثر بالاموال والا ولاد الى
| ان متم وقبرتم مضيعين اعمارم فطلب الدنيا معرضين عما همكم مانلسىى لاخراكم
ا كن

زيارة القورعارة

هوالتكاثر بالمال والولدكاروى

موت والتكثر
عن ال

انه عليهالسلام

| شمع انه هَرَأ هذه الاي وَسَوَل بِعَدَهًا شول ان اذم عالى مالى وَعَلَ لك عمنالك الامًا
| اكات فافندت اولست فابللت اوتصدقت فامضيت وفه اشارة الى انهم عدون فان الزاثر
الىيده أما الىالنة اوؤالى الناروقي» حذر عن الدنا كك

مردعة اجلوكتن شسكون:
ادل

سود

أسسير

قالأزاة والاسئّءدادللموت

رحاق نريدالشدياظ .ازيدهانس وقت

دسا

.٠

3

ان

حهان وان

رفت

نلسان
لنافض
ْ «كلا » ردع عماهم فنه املنتتكاثر اى انس الام كانتوهم هؤلاء مانا
اتادة

2

اعوالةوقمائله وامواله 6
مس

سح

ار يدعو ا عنهذا واشهوا من القطا قه وشبه على

ب سس سس
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فت موازينه بالاخلاق السيثةوالاوصاف |
من
الرقبقة التعلي وفىالتأويلات النجمية واما خ
ب
ا
ج
القبحة الخبيئة فاصله امول عليه هاوية الح
ن
ه
ل
ز
ا
ل
ا
الى الايد وهى نارحامية نار
الأهل والعمى وحطب النفس والهوى ونفخ الشيطان والدنيا وفى لفظ الثقل والخفة '
اشارة الى ان السعد آءوالاشقياء هشتركون فى فعل السيئة وان كانت فى الفريق الاول

مجوحة قايلة وفى الثانى راجحة كثيرة ولا يرتفع هذا الابتلاء واذا قال عليه اللام ١
لعلى رضىاك عنه ياعلى اذا ملت سيئة فاحمل مها حسنة وذلك لا انه مقتضى الاسم
الغفور ٠ اعلم ان ميزان الحمق حلاف ميزان الخلق اذ صعود الموزونات وارتفاعها فيه
ا
هو الثقل وهيوطها وامحخطاطها هالوخفة لان ميزانه تعالى هو العدل والموزونات الثقيلة

لى المعتبرة الراجحة عنداله التى لها قدر ووزن عنده هى الاققات الصالحات والحفيفة
التى لااعتار لها عندالله هى الفانئيات الفاسدات هن اللذات المسية والشهوات وفىالهاوية

اشارة الى هاوية الطببعة الحسمانية ال عهوى ,نبا اهلها وفى اللْقيقة الموزونات مى

الاستعدادات الغبية و.القابليات العلية.الازلية المسواة كفتاها يكف الدد المنى ويكيف
اليد اليسرى  8وما ادراك ماهيه » وجه جيزى دكانرادتراكه جيشت هاوية ٠ فهى

| للهاوية والهاء لاسكت والاستراحة والوقف واذا وصلالقارىحذفها وقبلحقه ان لايدرج
عوصل قال انو الليث
لثلا يسقطها الادراج لانها نابتة فى المصحف وقد اجيزا سالنها مال

قرأ حزة والكسان يغيرهاء فى الود ل .وبالهاء عند الوقف ,واللاقون باثياتها افلىوصل
والوقف وقد سبق مفصلا فى الحاقة وفيه اشعار مخروجها عن الحدود المعهودة فلايدرما

احد ثم اعلمها مَوله « نارحامية © متناهية فالىحر وبالفارسية اتثى بغايت رسيده
درسوزش ٠ شال حمى الشمس والناز حميا وحميا وحموا اشتد حرها وقد سبق

© الهامالتكائر  #اللهوما يشغل الانسان عما يمشيه وهمه وسّال لهوت بكذا ولهوت |

عكنذا اى اشتغلت عنه بلهو ويعبربه عنكل مابه استمتاع يوقال ألمى عكنذا اى
شغل عما هوأهم والتكاثر التبارى فى الكثرة والتباه ها وان سول هؤلاء نحن ١كثر
وهؤلاء ين اكت والمعنى شغلكم التغالب فاىلكثرة والتفاخر بها وبالفارسية مشغول |
كرد شهارا فخركردنبه بسيارئ' قوم ٠ قال ان الشبخ الالهاء الصرف الى 'للهو والبعث |

الانصرافالى لثشى/شتضى |
والتكائر اذااصلرعفيد الى الاىللهويكونالعبد منصرفااليه ومعلوم نا
حقيقة عن فية فه بالغلية وحذف الملهى عَنهَ أ الذى الى عنه وهو ملعم م نام الدين |
ا

لاتعظيم والمبالغة اما الاول فلان الحذف كالتتكير قد جعل ذريعه الى التعظم لاشترا كهما ظ

فو اللواة إروانانئاف

» فلاتونمولفون]كل مذمتمكل في جدل فيان ابعيع متاة ١

الجزء الثلانون
ا

 000 3-0جه

فزعوا فيذهب كل واحد منهم الى جهة غير جهة الاخركالفراش فانها اذا طارت لاه
الى جهة واحدة بل مختاف جهاتنها انتهى وفيه اشارة الى ان السالك .الفانى يكون فى

الشبود الاحدى ف الذلة وفرق الوجية كالفراش واحمّر و اذل لانه لاقدر ولا وقع له

فى عين الموخد 

وتكون الجبال كالمهن المنفرش »* العهن الصوف المصبوغ ألوانا

صنها
اع
رها
تفرش
ولخلة الاجزاء وت
واانفش نشر الشغر والصوف والقطن بالاصنع خ

قال السحاوندى شبه خفتها بعد رزائتها بالصوف وتلوما بالمصبوغ ومرها بالمندوف

واختماس المهن” لالؤان ادال قال كالخ وان :لال “ددا نيض)بخوزاتلفسة أبلوانها
وغرابدب سود والمءنى وتكون الال كالصوف الملون بالالوان الهتافة المندوف فتىغفرق

| التوكاتها شار ساا :اللنوااوكوه :الإمسكن! امن :انان -القارقة بم النفللذة الثانية غتنعدير
الخلائق سدلالله الارض غير الارض ويغير هيئاتها ويسير الجبال عن مقارها على ماذكر
من الهيئات الهائلة ليشاهدها اهل اشر وفى وان اندكت عند النفحة الاولى ولكن

تسيبرها وقسوية الارض اعا يكونان بعد النفخة الثانية هه فاما متنقلت موازينه  #جمع
ْ الموزون وهو العمل الذىله وزن وخطر عندالله اوجمع “يزان وأشّلها رجحاما لان المق

تقيل والباطل خفيف والمع لتعظم اولان لكل مكلف ميزانا اولاختلاف الموزونات
وكثرتها قال ان عباس رضوالله عنهما انه ميزانله اسان كوفتان لابوزن فه الاالاعمال

ليناللهالممسباد بمعاهدوه فها ينهم قالوا توضع فيه دف الاعمالاظهارا للمعدلة وقطما
اافسىن والقبح يبعناىيلواحمال
للمعذرة اوتبرز الاعمالالعرضة بصور جوهرية مناسية له
حصسونة وبالاجمال السيئة عرلسىصيوئة ففتىواضعلميزان اى فنترجحت مقادير
0الصالحة عرلى
| حسناته فوفهو فىعيشة راضية  #من قبل الاسناد االلىسيب لانالعيشسبب الرضى منم
اليش وقالبعضهم :اضية اىراض صاحمها عنها وبالفارسة درزندكانى باشدبسنديده ٠ وقدسبق

فىالحاقة وفى التأويلات النحمية فامامن ثقات له موزونات الاوصاف الالهية والاخلاق

د اللاهونية فهو فى راحة واستراحة من نتائم .تلك الاوصاف والاخلاق  واما من خفت
موازينه » #بان ليمكنله حسنة يمتدما او ترجحت سيئانه على حسناته وعن ابن مسعود
| رضىالله اغنه .محائب الناعن :نوم القياقة كفنانت حستاته١: كير من سُيئانه إبواجدة دخل

| اللنة ومن كانت“سيئانة اكثز امن تحستاته بواحدة دنخلبالنازا:ه.فامه  6#اى/مأواء
© هاوية » هى ٠ن اسماء النار سمبت ما لغاية حمقها وبعد مهواها روى ان اهل النار

(قال الكاشق ) وان دركة باشد زير رين همه دركها
بهوى فبا سبعين خرهًا و
| وعبر عن المأوى بالام لان اهلها يأوون الهاكايأوى الولد الى امه وفيه كم به اولانما
تحط به احاطة رحم الام بالولد أولان الام هى الاصل والكافر خلق من الثار وكل ثى”

ْ برج الى اصله وهو اللائم وفى الكشاف من قولهم اذا دعوا عاللىرجل بالهلكة عوت
امه لاله اذا هوى اى--:قط وهلك نقد هوت امه كلا وحزنا فكاأنه قل فقد هلك
| وعن قتادة فام رأسه هاوية فى جهم لانه يطرح فها متكوسا وام الرأس الدماغاو احلدة

ا(لوقيقة )

جه ذا

سورة

>

القارعة

بومئذ  6#اى بوم اذيكون ماذكر يمعنثما فىالقبور وتحصيلما فاليصدور « لير

اى عالم بظو اهنه ونؤاطنه علما موجنا للحجزاء متصلا به مابنى” عنه تقبيده بذلك اليوم

والافطلق علمه سبحانه حيط بماكان وماسيكون قوله مهم وبوءئذ متعلقان مخبيرقدما عليه
لج كا
-

نمام

بمالله الرحجمن ازيم

لحجح-م

© القارعة  #القرع هو الضرب بشدة واعماد ميث محصل منه صوت شديد ْم 72

الحاوثة العظيمة «ن حوادث الدهى قارعة والمراد ما ههنا القيامة التى مبدأها النفخة
الاولى ومنتهاها فصل القضاء بين الخلائق سميت ها لانماقرع القلوب والامماع نون

الافزاع والاهوال ورج حمبع الاجرام العلوية والسفلية حمانل الىحال السماء بانشقاق
والانقطاروالك.س والتحوب بالتكوبروالاتكدار والانتثار والارض والمال بالدك والنيف

وهى مبتدأ خبره قوله ا8لمقاارعة  #على أن ماالاستفهامية خوبارلقارعة مبتدأ اى |
راى شى” تحب هى فالىفخامة والفظاعة وقد وضع الظاهى موضع الضمير تكيأدا للتهويل
وماادراك مالاقارعة » مانى حيز الرفع على الانتداء وادراك اهلوخبر اى واى شى”
اعلمك ماشان القارعة فان عظم شأ نها ححيث لاتكاد نناله دراية احد حتى يدرك ما ونا
كان هذا مئيثًا عن الوعد الكريم باعلامها از ذلك شَوله ل نوم يكون الناس  #اى
هى نوم الكوان الناس على ان نوم مرفوع على اله خير مبتداً تحذوف:وحركته الفتتح

لاضافته الىفعل وان كان مضارا عملاىهو رأى الكوفبين او اذكر نوم الكفياتدهريك

ماهى  8كالفراش المبثوث  #حمع فراشة وهى التى تطبر وننهافت على السراج فتحترق
ولفارسية بروا» ٠ والبثوث المفرق وبه شه فراشة القفل وهو ماششب فيه والمبثوث
با
بالفاسية بكرناده ٠ والمعنى كالفراش المفرق فى الكثرة والانتشار والضعف والذلة

والاضطراب والتطابر الى الداعىكتطابر الفراش الىالنار قال جرير فىالكثرة والانقشار
والضعف والذلة والاضطراب والتطابر الى الداعى كتطابر .الفراش الى الثار قال جرير
طلى 
مشدين
اشل ع
ررا
الف
'لا
© ان الفرزدق ماعحملت وقومه » #مث

عىض
إوف
وهذا بدل عكلثىرة الفراش وا

*

المواضع فسقط ماقال سعدى المفق فيه ان

الفراش لايعرف بالكثرة محث يصلح إن يكون مشبما بهلاهل الحشر فيها الابافنسر
بصغار الجراد كااىلجراد المقشر حين ارادة الطيران كاقال تعالى ك ”انهم جراد منتشر
وفبه ان الفراش لمفير فالىلغات بصغار الجراد وقال ابن الشبخ شهالله الخاق وقت

العث فى هذه الااية بالفراش المثوث وفى الآاية الاخرى بالحراد المنتشير وجه التشبيه
بالحراد هوالكثرة والاضطراب وبالفراش المثوث اختلاف جهات حركاءم فانهم اذا بعثوا
ا
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د المقال ومحتمل ان جعل من الشمود ععنى | نه لكفور مععلمه بكفرانه والعملالسى معالعلمبه

فاية المذمة 

وانه لحب اير  #اى المال كافقىوله تعالى ان ترك خيرا وايثار الدنيا

| وطلها اولافسئلة القحمة فان قلت سكى الله الجنس المال خيرا وعسى ان يكون خبيئا
' وحراما قلت أبمامهاه خيرا ريا على العادة فانهمكانوا يعدون المال خيرا فسماه اللهخيرا |

جريا على عادتهم كاسمى الجهاد سوأ فقال لبممسسهم سوء اى قتال والقتال لبس بسوء

ولكن ذكرء جرياعلىدادتهم  8لشديد  #اى قوى مطيق محدفيطليه ومحصيله متهالك

عليه وهولحب عبادة الله وشكرنعمتهضعيف متقاعس قال هو شديد لهذا الامس وقوى له

اذا كان «طيقا له ضابطا اوالشديد اللبخيل الممسك يعنى وانه لاجل حب المال واثقّل انفاقه

عليه لبذيل بمسك ولعل وصفه بهذا الوصف القببح بعدوصفه بالكنودللاماء الى أنمنحملة
الامور الداء.ة للمنافقين الى النفاق حب امال لا نهم بما يظهرون مانلامان يعصدمون
ملنغنائم نصببا ٠ شبخالاسلام قدسسره فرمودءكه ١كرمال رادوست
انوالهم وجوزون ا
ميدارى بده /ابازسّو دهند وبيراى وارث ميك داغ حسرت بردل نوهند

مالهمانينكبياران دهى 0٠2
ررق سفست أستأى كما 727

كريدهىبدكديخاكش نمى
رماتل فجهال وس سم

طافلا بعلم© اى أيشمل ماضمل من القبائع اوألا يلاحظ فلا يعلم فىالدنيا ان الله مجازءه
|  ٠اذا بعز © بعث واخرج وقدسيق فاىلاشطار فناصب اذا مخذوف وهو مقعول يعلم
|لابعلملان الانسان لابرادمنه العلم فذلك الوقت واتمايرادمنه ذلك فىالدنيا هإمافىالقبور»

|منالموتى وابرادما لكونهم اذ ذاك ععزل عنمرثية العتلاء ووحدل» اى جع فىالصحف
اى اظهر محخصلا مموها واصل التحصيل اخراج المستور بااخلرمغمور فيه واخذه منه

كاخراج الاب من القشمر واخراج الذهب محنجر المعدن والبر منالتين اولدحن مناللين

ظوشن التردى واجمع والاظهار لمونازمه ويجؤزان يكون المعنى ميزحيزه همنشره ومنه قبل

| للمنخل الحصل ااىالاتةد صيل وتبيز الدقيق مالننخالة فانه لابد من القبيز بين الواجب
عنض
بض م
للع
ايزا
| والمندوب والمباح والمكرو .الحظور فلانكل واحدحكما عحلىدة فتمي

وك بصكلواحد متنحهكامه اللاحق هوالتخصيل وف القاموس التحصيل عبيزماحصل
صىدور  #مالناسرار الخفية
©ملان
والحاصل من كل ثى' مابق ونبت وذهب ماسواء ا

الى هن حماتها مامخفيه المنافقون من الكفر والمعاصى فضلا عن الاعمال الجلية فتخصيص
| اعمال القليس لا' نه لولا البواعث والارادات فالقلوب لما حصلت افعال الجوارح فالقاب
اسل واعمال الجوارح تابعة له ولذا قال تعالى! ثمقلبه وقال عليه السلام سعثون عنليىانهم

| #ان رمم © اى المبعوثين كنى عنهم بعد الاحياء الثانى بضمير العقلاء مباهعدبرعنهم قبل
| ذلك عابناء عتفلاىوتمم فالىخالين فحين كانوافىالقبوركانوا كمادات بلاعقل ولاعلم وان
|كان لهمنوع خلة فها حلاف وقت ا حشرم

بذوامهم وصفامم واحوالهم بتفاصيلها ش

و(مئذ)
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امياعلى مافاها فان بوسلطل

اجمعميرتب على الانارة المترسة على الاغارة المترمة على الابراء المترتت على الفدو  0ان |

الانسان لريه لكنود  #جواتٍ القسم اه كندب النستعةة ركفوولعكفل حا فالكنود بالضم
امعان |النعمة وبالفتح الكفور ومنة سيط

وده
ا”نبهكن
مانلون لا

اكفداء بالكدير وهولقت ورن عفيرابى حى

النعمة ففارقه ولق باخواله وقال الكلى الكنود بلسان كندة

العاصى وبلشان تى مالك الذ.ل وباسان مضر وربيعة الكفور والمراد بالانسان بعض

افراده اى انه لنعمة ريه .خصوصا لكذفور اى شديد الكفران فقوله لربه متعلق بكنودقدم
| عليه لافادة التخصيص ومراءاة الفواصل روى أن رسول الله صلىاللهعليه وسلم بعث
الى ناس هن

واحكتانة سيره فامتعةك

علها ادر

بنحمرو الانصارى

رضى الله عنه وكان ١

احدالتقياء فابطأ عليه صلاللعهيه وسلم خبرها شهرافقال المنافقون اممقتلوا فنزلت السورة |
ماهم فيه املنكنود فاللام فى العاديات انكانث للعهد كان المقسمبه خيل تلك السسرية وان
كانت لاحنس كان ذلك قمسما بكل خلل عدت فىسدلاللهواتصفت بالصفات الكموذرة وعلى
التقدبرين فهى مستحقة لان هسم مالاتصافها بتلك الصفات الشريفة وفى مخصيص خيل
القزاة بالأقسام انها من)اابراعة مالاخزيد عدده ك "1به"قبل ويل الغزاة الى فعلت كت
وكت وقدار جف هؤلاء فى<ق ارباما ماارجفوا انهم مبالغؤن فالىكفران واذا كان شرف
خيل الغزاة مهذه المرنية حتى اقسم الله ها فاطنك بشرف الغزاة وفضلهم عند الله تعالى
وعنه عليه السلام الكنود هو الذى يضرب عيده ونأك وحده وعنع رفده اى عطاء

فيكون مخيلا شال كان ثلاثة نفر املنءرب فيعصر واحد احدهم ايهفىالسخاء وهو خاتم
الطاتى وااثاتى اية فىالبخل وهو ابحواحب وخله انه كان لابوقد الثار للخيز الا اذا نام
الناس فاذا انشهوا اطفأ ناره لثلا ينتفع ا احد والثالث اي فىالطمع وهواشعب بن جبير

مولى مصعب إن الزبير بن العوام قرأ صبى فالمكتب وعنده اشعب جالس ان ابى يدعوك

املو نعليها|فجاك :اكاك زلإن اق والحوى رتوكاناخناروأعل.انسلانا! لحك رعنقة لضنه
تزع ق٠صه لدفعة اليه وكان اذا إلى دخانا ارشع من دار ظن إن اهلها تق بطعام وكان

رمتؤاف«:الى .اضغ جل متكاني بوه كاازاء «لكة بهل »*داوم قال _عارايك
اذاءوااى وعلا

اطمع هنى الاكلبا تبعنى على مضغ العلك فسرا وقال الحسن لكنود اى لوام لربه يذكر
الفساتك ةاوندلق لواف لد لينوعدة :قليك الخبرسانلارضن :المكتواذ لون لاننليت "شب كل نا
مقلوب اكد وقال القاشانى لكفور لريه باحتحابه نمه عنه ووقوفه معها وعدم استعماله
لها فباشينى ليتوصل اليه وفىالتأويلات النجمية لكنود بنعمة الوجود والصفات والاسماء

ىست د أذ ولناسملاستسبالها :غير حالها :الزبعكيللاختساط)
لادقاقها ولينعله بالاستؤاولاال

لنفسه وعدم ايثارها عاللىخلق بطريق الارشاد #إوانه علىذلك» اى الانسان عىكلنوده
لشبيد © اى يشهد على نفسه بالكنود لظهور اثره عليه فالشهادة بلسان الحال لابلسان
( راولحببان «م ماشر )
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تفسير سورة العاديات للف فمراواءما احدى عثترةبلا خللاف

م
 0-0بم الله الرحمن ادع
وعاذيات # :جمع عاذية مين
ِ ال

اةي ٠ن القدو وهو بالفارسية دويدن ٠ وياؤها
سرع
بس

مقلوبة عنالوا لكسسرة ماقتلها اقسم سبحابه ل العزاة التىتعدو نحو الشدو هلض<ا »6

مصدر متصوب اما بفعله الْخدوف الواقع خالا منها اى تضبيح بحا على تأويل العاديات
بالجماعة وهو صدوت اظاسها عند عدوها يعنى صصونا يس.مع من افؤاه الفرس
واجوافها اذا عدون وهو صوت غير الفهيل والمحمة وهن ض-وت البرذون عند
الشعير أباولعاديات فان العدو .ستلؤم لاضبح كا"نهقل والضامخات ضدبحا أوحال على
8لموريات قدحا  4الابراء اخراج النار
أيه «صدر يعنى الفاعل اى ضنامحات فا

والقدح الضرب فان اليل يضرن يحوافر هن وسنا بكهن الحجارة فبخرجن
مها بارا شال قدح الزئد فاورى وقدح فاصلد اى صوت ولم نور فالقدح يتقدم على

الابراء مخلاف الضبح حنث يتأخر ويةبب عنالغدو والمءتى نورى النارمن خوافرها اذا
|

سارت فىالارض ذات الخجارة فالقدح استعارة لضرب المحارة محواقرها وا'“ضاب قدحا
شىدح قدحااوفالقادحات قدحا اوقادعات #فالمقيرات64
كانتصاب ضبحا علىالوجوه الثُلائة ا
هال اغار على القوم غارة وافارة دفع علهم الخليل وافار الفرس اثتد عدوه فىالغارة

مومع وق 2681م

وغبرها اسند الاغارة القىه مباغتة العدو للنهب والقتل واسر الى الخليل وه حال اهلها
ايذانا باءها العمدة فىفىاغارهم © صيحا  #نصب على الظرفة ائى فىوقت الضبح وهوالمءتاد

افلغارات يعدون ايلا اثلا يشعرهم العدو وبيجمون علهم صباحخا على حين غفلة ليروا
اث

جه
وير
ومايذرون ومنه فولهم عند حُوف الغارة ياصباحاه اى ياقوم احذزوا متنش

الينا صباحا  0فأئرن ه « عطف على الفعل الذى دل عليه |سم الفاعل اذالمعنى واثلان

قت واصله اأثورنمانلثور وهوالهيحان
وذلك
لفو
اب<ن
عدونقاورين فاغمن فأ* رنه اى فه
يقلت جركة الواو الى الثاء قبلها وقبلت الواو الفافصار اثارن فحذفت الالف لاجماع
زان احلمضلميرلفمل الاغارة فالماء لاسسة اوللملايسة
وو
#لن
السا ا فتّىاترن نوزن اف
دسران وقت كرد الكيحتد ٠ مننمع الصوت اذا
ن©قعا © اى غبارا وبالفارس,ة ب

ارتفع فالغبار سمى ها لارنفاعه اوهو هن الغ فىالماء فكان صاحب الغبار خاض فنه ك .م
مخوض

الرجل فىالماء وتخصيص انارنه بالصبح لا نهلانثور ولايظهر ثورانه بالاإلى وهذا

إظهرأن الابراء الذى لايظهر فىالنهار واقع افلىلدل ولله درشأن التنزيل قال سعدى المفتى
واثارة النقع لا'نهم يكونون حال الاغارة مختلفين ينا وشمالا واماما وخلفا حب الكر

والفرفىالمجاولة اثرالمدرالهارب والمصاولة معالمقبل الاحلارغبدفايشرأالكثير #فوسطن به»
ابىوسطن فىذلك الوقت فوسط يعنىتوسط والاء ظرفية والتوسط درءيان جيزى شدن

اوتوسطن ملتسات بالنقع فااباء للملايسة طإجعا» .جنوع الاعداء اى دخلن فىوسطهم
(هو )
و
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والمؤمن براه ليشتد سرورهبه وفى جانب الششر براه المؤمن و يعام أنه قد غفرله فيكمل |
فرحه والكافر براه فبشتد حزنه وترحه وفى التأويلات التجمية ليروا اعمالهم اكه

سيِدى الاستعدادات الفاعلية العلمية والقابلية العملية قن يعمل مثقال ذرة خيرا بره
فىالصورة الحزائية لتصور الاعمال بصور تناسها نورانية كانت اوظلمائية يوعمنملمثقال |

ذرة شرا بره متجسدا فى بوم القبامة فى جسد السباع بحسب القوة الغضبية وفى جسد

الهائم بحسب القوة الهيمية وكا ازدادت الصور السنة:المتنوعة ازدادت الهجة والسرور |
داادت الصور القبيحة الختلفة ازداد العبوس والالم وفبه رمن الى أنه لايلزم |
كا أانهزكل

من .محرد الرؤية الجازاة كافىحقالمؤمن و ذلك من فضلاللهتعالىعلىمنيشاء من أ
عباده وفى التفاسير نزلت الاية ترغييا فى الخير ولو كان قبلا كتمره و عنبة و كسرة
ان قلبلا
وجوزة ونحوها فانه بوشك أن يكثراذاكان شة خالصة ومحذيرا من الشسر وكان

وة فانه بوشك ان يكون كثيرا عظها
ذب
كوة
كخانة ذرة فالىمزان كونظرة و خط

للجرآءة على الله العظيم وكان الناس فى بدء الانسان يرون أن الله لايؤآخذهم بالصغائر
له اجرح نزلتالاية
املنذنوب وكان بعضهم يستحى منصدقة الشى* اليسير وليظينأسنه
وفى الحديث اذا زلزلت تعدل ربع القرءآن رواه ابن ابى شببة مرفوطا فتكون اقءرنها
اربع صرات كقراءة القرءان كله و ذلك لان الايمان بالبعث ربع الايمان فى قوله

عليهالسلام لايؤمن عبد حتى يؤمن باربعيشبد ان لاله الا الله و انى رسولاللهبعشئىالله
بالحق ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر وفى بعض الا ثارأن سورة الزازله نصف ١
القرءان و ذلك لان احكام القرهان لنقسم الى احكام الدنيا و احكام الآآخرة و هذه

كآلخرهةا احمالا و روى أن جد الفرزدق بن صمصعة بن
السورة تشتمل على احكام ال

ناجبة انى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقرثه يعنى كفت از أنجه برنو فرودى ابد |

سرار صعضعه يمفبرزبدنقش“مصطق امد و لمان
اىلكاشف
نان مخوان ٠ .و
كشت واز رسول خدا در خواست نا از قرآن جنزى بروى مخوائد فقرأ عليه السلام

عليه هذءالا يةاى فن يعمل ال فقال حسبى حسى واشوبى وشورى انزاد وىير آمد |
وماك افتاد وزار بكريست وهى احكم ابة و سميت الجامعة وعن زيد بن اسلم رض الله

عنه ان رجلا حاء الى النى عليهالسلام فقال علمنى ماعلمك الله فدفعه الى رجل يعلمه ١

القردان «قعلمه اذا زلزلت الارض احتى بلغ فن يعمل اك قال الرجل حسى فاخبر بذلك |
النى عليهالسلام فقال دعه فقد فقه الرجل حون كمى داندكه برذره وحنه محاسيه بايد |

كرد امروز بحساب خود مشغول شود

حسابكارخود اصصوزكنك فرصتهست ٠ زخير وشر سشكر أناجهاست حاصلانو
| كر بنقد نكوبى توانكرى خوش باش ٠ ورت بغير بدى يست واى بردل نو
نمت سورة الزازلة رفاىبع حماذى الاولى
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الجزء الثلاثون

ان ربك شرك السلام وهو بقول مالى اراك مغموما حزينا وهو اعلربه فقال عليه السلام

يرل
يااجب

قد طتافلكرى فىامياماتلىقنويمامة قالياعمدفىامس اهل الكفر امفى

امس اهل الاسلام قال ياجبرا ثيللابل فى امس اهل لا اله الا الله قال فأخد ده حت اقامه
على مقبرة بى سلمة فضرب مجناحه .الايمن على قبرمبت فقال م باذن الله فقام رجل مبيض |
الوجه وهو سول لاله الا الله مد رسول الله المدلله رب العالمين فقالله جيرا ثيلعدفماد
ججل مب_ود الوجه
رخر
#اكان ثمضرب يناحه الايسر عقلبىرميت فقال ثمباذناللهف

| ازرق العين وهو يول وااحنسردنااهموتاء واسو أناء فقالله جيريل عدفعادك كانثم |
قال جبرا يل هكذا نبعثون نوم القيامة معالمىاتوا عليه  9لبروا  6اللام متعلقة سٍصدر
| هه اعمالهم » اى جز آء اعمالهم خيراكان او شرا والافنفس الاعمال لابتعاتى ما الرؤية |
| اليصرية اذا الرؤية هنالست علمة لاأن قوله شينعمل ال فصيل ليروا والرؤية فمهيصرية |

| لتعديتها املفىعول واحد اللهم الا أن جل لهادور نورانية اوظلماسة اوسَعلق الرؤية بكتها
دا

«نن» ل

لهيعمل مثةالذرة خيرا برهومنيعمل مثقَالذر ةشر ابره تمصلل

باس
ابروا والمثقال الوزن والذرة االغللصةغيرة اوما رى فىشعاع الشمس هن الهبال وقالاعبن

|

رضىالله عنهما اذاوضعت راحتك اى ب لدكعلىالارض ثمرفعتهافكل واحدالارض ثمرفعنهافكل

واحد مما لزقى مامن التراب ذرة و قالبحى جبمنارحية الشعير أريعارزات والارزه اربع
سمسمات والسمسمة اربع خردلات والخردلة اربءة اوراق تخالة و ورق النخالة ذرة ومعنى
رؤية مايعادل الذرة هن خير و شر اما مشاهدة اجزيته فن الاولى مختصة بالسعد اءوالخصص

قوله اشتانا اى فينعمل هن السعد اءمثقال ذرة خيرا بره والثانية بالاشقياء شّريئة اشتانا

لفك

اوه قائل رحن الالقاا لتقا فو ها رجراء ازور قفتم لهاك اكات وص

ذنا|ئى عطفؤة:وهااوترااشن اأناب تنه الكافن غؤنزاا ْ
وبنت اللوثز الالفضلنتكاغ
التكمو! ت
| نقص العقاب فقدورد أن حاما الطائى مخذف الله عنه لكرمه وورد مثله فى ابى طالب وغيره
برده ثوله تعالى وقدمنا الى ماهعملوا هن #لى فحعلناه هباء منثورا و قوله عليه السلام فى حق
| عندالله بن جدعان لاسفعه لباه لمشل نوما رب اغفرلى خطكْي نومالدين وذلك حقيانلت

عائشة رضى الله عنها بارسول الله ان جدعانكان فى الجاهلية يصل الرحم ويطمالمسكين فهل
ذلك نافعه وقوله علهالسلام فى <ق انى طالب ولولا اناكان فىالدرك الاسفل مالننارفتلك |

الشفاعة مختصة به و اما حسسنات الكفار فقبولة بعد اسلامهم و اما .شاهدة نفسه هن غير
أن» خب" مله اللو لولا طدظا بو بشواننكر ع ندا الدتائرا الملائق ,التلمافة بلفومليا2
لاط ليق اعلنكبائر واثابته مجمسع حسناته ومحبوط حسنات الكافر ومعاقبته مجمبيع معاصيه
فالمعنى ماروى عن انن عباس رضوالله عنهما لس من «ومن وكلافر عمل خيرا او شيرا

الا اراء الله اياء اما المؤءدن فغفرله سيئاته و شه >#سذانه واما الكافر فيرد<سنايه محسيرا
له وفى نفير البقاعى الكافر بوقف على ماعمله دن خير على أنهجوزىهه فاىلدنيا اوانه

احبط لناله على غير اساس الاكان فهو صورة بلا مدنى للشتد ندمه وشوى حز نهواسفه
( والمؤمن )

ل عنةةع هه

سوزة الزلزلة

و انا و نيا لاتعدى الا الى مفعول واحد فغير مسر الصحة على مافصل فى محله والمعنى
تحدثالخلق اخارها اماباسان الخال حنث ندل دلالة ظاهىة عملاىلاجله زازالهاواخراج
اعالها و ان هذا مكاانت الاساء منذرويه و #وفون منه و اما بلان المقال وهو قول

حبرمبملا عظلهىرها منخيروشرحتىبوؤدلكافر
امهور خيثينطقها اللتهمالىفتخ

ى ءن الفضوح ( روى )أن عبد الرحمن ءن صعصعة كان بها
باررئما
أنه سيق الى الن
فىحر ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه فقال ابو سعيد يابتىاكذانت فىالبوادى فارقع
ضوتك با'لذاان فاتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مول لايسمعه جن ولاالس
ولا عر ولاشحر الاشهدله و روى أن ابا امية صلى فى المسجد الحرام المكتوية ثم تدم
فجعل يصلىههنا وههنافلمافرع قبلله يااابماية ماهذا الذى تصنع قالقرأت هذه الااية

بومئذ تحدث اخبارها فأردت أن يثهدلى بوم القيامة فطوبى لمن شهدله المكان بالذكر
والتلاوة والصلاة ووها وويل لمن شهد عله بالزبى والششرب والسرقة والمساوى وشال

الله عليك سبعة شهود المكان كاقال تعالى «ومئذ محدث اخبارها والزمان كافى الخبر

ينادى كل نوم انا بوم جديد واا على ماتعمل فى شهيد والاسان كا قال تعالى بوم تشهد

علهم الستتهم والاركان كا قال قعالى و تمكلمنا ابدسهم و تشهد ارجلهم والماسكان كا

قال تعالى وان عليكم لافظين والدبوان كمقال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم
بالحق والرحمن :كماقال اناكناعليكمشهودا فكيف يكون لك يعااصى بعد ماشهد عليك
ومه
دؤالاة الغمواق © بانريك لودلا اى محدث اخارها سيب انحاء ريك لهاا

اياها بالتحديثباسان المقال على ماعليه الجهور أو يسبب أن احدث فا <١والا دالة على
الاخبارما اذاكان النحديث بلسان الال و فبه اشارة الى زازلة ارض البدن عند نعازلروح
الانسانى باضطراب الروح الموانى والقوى الى اجراجها متاعها التى هى به ذات قدر
ن القوى والارواح و هيثات الاعمال والاعتقادات الراسخة فى القاب وقال الانسان مالها
زازلت واضطربت ماطها و ماداؤها ألاتحراف المزاج املغايةالاخلاط بومئذ ندث
اخبارها بلسان حالها بأن ريك اشار الها و امرها بالاضطراب والخراب و اخراج الاثقال
وقت
محق
لوت
اوح
عند زهوق الر

« بومئذ » اى بوم اذ بشّعماذكر © يصدر الناس | 6

من قبورهم الى موقف المساب و انتصب بومئذ سيٍصدر والصدر يكون عن ورود اى هو

كووم مدفونين فىالارض والعدر
رجوع وانصراف بعد الورود والجي” فقال الجمهور ه
شتن ٠ يعنى الصدر يسكون الدال الرجوع
قبامهم للبعث والصدر والصدور بالفارسية بكاز
اولاسم بالتدريك و منه طواف الصدر وهو طواف الوداع اهشوتاتنا © هَال جاؤًا اشتانا

اى متفرقين فى النظام واحدهم شت بالفتح اى متفرق و نص على الال اى <ال كونهم |
متفرقين سِص الوجوه والياب امنين ينادى المنادى بين يديه هذاولىالله سود الوجوه |
حفاة عراة معالسلاسل والاغلال فزعيىن والنادى ينادى بين يديه هذا عدو الله دعن ان |

عنائن رض الله عنهما أن جبرآ ثيلعليه السلام جاءال اىلنى عليه السلامبومافقمالحبدا |
مسي

مس

1 729092
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"
لوله
لععل
ا) جا
ف ريعش لحان بمن السكن و اجارا يه زجل هراض اسياعه .لاقوى
وذا قرى” القرءان فاستمعواله و انصتوا لعلكم "رحمون فنى الصلاة نيمواما خارجهافعامة
العلماء على استحباها مافى شرح شرعة الاسلام للشيخ قورد افتدى رحمه الله

يمت سورة القيمة بعون جاعل الانسان منتصب القامة فىالرايع والعثيرين من شهر
رسالا خر المنتظم فى سلك شهور سنة سبع عشيرة ومائة و ألف
هن غشرة من يرى من قدام و خلف

تفسير سورة الزازلة مكبة او مديئة و اما لسع اكان
بسم الله الرحمن الريم

 ١و اذا » عرق زازلت الارض  #الات ا ينا مكو زاانتد ارافان يكز
حروف

لفظه شى ع إككرر معتى الزلل «ه زازالها » اى الزازال المخصوص بها الذى

ْ تستوجه فى الحكمة و مثيئة الله وهو الزلزال الشديد الذى لاغاية و راءه وهو معنى

' زلزالها بالاضافة العهدية هَال زازله زلزلة وزازالامثلثة حركه كم فى القاموس و قال اهل
التفسير الزازال بالكسر مصدر وبالقاتح اسم ععنى المصدر و فملال بالفتح لباوجد الا فى
المضاعف كالصلصال وحو © .واخرجت الارض اثقالها  اختيار الواو على الفاء مع

أن الاحراج متيب عن الزلزال للتفويض الى ذهن السامع اوظهار الارض فى موضع
الاضمار لاأن اخراج الاثقال حال يعض اآجزنا والانقال كنوز الارض و موناها ججع
قل بالكسر واما نقل محركة فتاع المسافر و حشمه على مافى القاء.وس والمءنىواخرجت
ْ الارض مافى جوفها من دفائها كونوز ها كم عند زلزال النفخة الاولى الذى .هومن
اشراط الساعة وكذا من امواتها عند زازال النفخة الثانية وفى الخبر تعى” الارض افلاذ

كدها امثال الاسطوانة من الذهب فحى” القاتل فبقول فى هذا قتلت ويحى القاطع رحمه
فقول فى هذا قطعت رحمى و يحى' الس_ارق فيقول فى هذا قطعت بدى ثم بدعويه فلا
أُخَذون منه شيأ قوله افلاذ كيدها اراد انها مخرج الكنوز المدفوئة فها وقيمهااخراجها
ويدخل فالاثقال الثتلان وفيه اشارة الى أن الجن تدفن ايضا © و قال الانسان © اى

كل فرد من افرادء ليمغاشاهم هن الاهوال وياحق مهم هن فرط الدهشة وكال الحيرة
و مالها 50 6

للارض زازلت هذه المرة الشديدة من الزلزال و اخرجت مافها

 7الانّال استعظاما لما شاهده ٠ن الامى الهائل و تعحبا لما برويه من العحائب التى لم

تسمع مها الا ذان ولا ينطق مهماالاسان للكن المؤمن هل بعدالافاقة هذا ومعادالرحن
و صدق

المرسلون والكافر من بعثنا من مرقدنا  9بومئد ل يدل من اذا  0نحدث

اخارها  #عامل فهما عن لجوات] النياط عوذاككل القول بال /العاعك اف آفاؤلف ,لية
جواءها واخبارها:مفمول لتحدت :والاؤل محذوف:لعدم تعلق الغراض إيذاكره:اذ.الكلام

مسوق لبيان تهويل اليوم وان الجادات ننطق فيه واماماذ كر ابن الحاجب من انحدث
(واسا)

<5 »# 44١

سورة القيامة

101611000

الجر وفى :وصيفها بالجرى بعد ماجعل المئات الموصوفة جزاء اثارة الى مدحهمبالمواظية

على الطاعات كا”نه تعالى شَول طاعتك كانت جارية هادمت حيا على ماقال و اعبد ريك

حى بانرلكيقين فإذلك كانت انهار كرعى جارية الى الابد « خالدين فباابدا © متنعمين
هنون الم المسمانية والروحانية وهو حال و ذوالخال و عاءله كلاها «٠ضمران يدل عليه

جزاؤهم والتقدير مجزون مها خالدين فها وقوله اءدا ظرف زمان وهو تأكد الخلوداى
لاعوتون فها ولا #ر<دون مها يٍُركى اللهعنهم  4اتئناف متيل ا تفل به علوم

ذر من اجزية اعمالهم اى استثتاف اخبار كا“نهقلى تزاداهم أو استثناف
زيادة على ما ك
دعاء هن رءم فإذا فصل وقد بجعل خبرا بعد خبرو حالا بتقدير قد قال ابن الشيخ لما

كان المكلف مخلوقا من جسد و روح وانه اجنهد مهما فى طاعة ره اقتضت الكمة ان

يجزيه با يتنم و يستمع بهكلواحد ملهما فجنة الجسد هى النة الموصوفة وجنة الروح
هى رضى الرب

( مصراع )
جيست جنت روحرا وضواق؟١ كير 'آزاخدا

و رضوا عنه © حيث بلغوا من المطالب قاصيتها و ملكوا منالما رب اناصيتها و ابييح
لمهاملاعين رأت ولااذن سمعت ولاخطرعلىقلبيشرلاشهااانهعمطوا لقاالءب
الذى هو المقدد الاقصى
داريد 1

ازانو صادى ومطلى

٠

مقصود مازدئى وعقى لقا نت

©ذ«لك » المذكور من الزا .والرضوان و قال بعضهم الاظهر أنه اشارة الى متارتب
عليه الحزاء والرضوان من الايمان والعمل الصا ه من خثى ريه » براى انكس كه
بترسد از عقوبت بروردكار خود و بموجبات واب اشتغال تمايد و ذلك الخشية الى مى

من خصائص العلماء بشؤون الله تعالى مناط لمع الكمالات العلمية والعملية المستتيعة
للسعادات الديشة والدنيوية قال تعالى اما محشى الله من عباده العلماء والتعرض اعنوان

الربوبية المعربة عن المالكية والتربية للاشعار بعلة الخشية والتحذير املانغترار باالتربية
لقو قاد ضام عه فال باعلكحلام لابى كبعنت'رضئ' اللهعنة"االنله “امسن أن
اقرأ عليكلميكن الذبن كفروا ال قالأوممانىلكقالفمقالوقدذكرت عند رب
العالمين قال نمفذرفت عبناه اى سال دمع عنذيه وعن السئة ان يستمع القرءان فى عض

الاوقات هن عيره فانه قال عبدالله ابن مسعود رذى الله عنه قال لى راسلولله عليهالسلام

وهو على المنبر اقرأ على قلت اقرا عليه و عليك انزل قال انى احب أن أسمعه من غيرى
َرَت “نتوارة النشياء حى اتنت هذه الاااية,فكيفت اذا جئنا.هن كل امة يشهيد وجئنايك
على هؤلاء شهيدا قال سبك الاان فالتفت اله فاذا عيناه تذرفان اى تقطران وكانعمر
زضى“:اللاعنه هَوْكَ لا“ موعى الاشتعرئى أزضى اهه عنه ذاكر نا راننا فيقراًاحق يكاد
وقت الصلاة بتوسط فقول امير المؤمنين الصلاة الصلاة فبقول انا فىالصلاة اولحديث
من استمع آية كمدنّاب الكلاهنت له أنورا بوم القيامة فظبر أن اسماع القرءان املنغير

الجزء الثلاثون

6١5 9 >:

والمعنى شرالخليقة اى اعمالا وهو الموافق لسمباأنى فىحق المؤمنين فيكون فىحيز التعليل
لخلودهم فىالنار اوشرهم مقاماومصيرا فيكون تكأيدا لفظاعة حالهم وتوسبط ضميرالفصل
يمف
كرح
لا'فادة الحصر اى هم شرالبرية دون غي

لاوم سَرّمْنَ الشزاق لا جم سرقوا

| كال الله تعرت محمد عليه السلام وشر من قطاع الطريق لانم قعاعوا الدين الحق

اد فيكون اقبح
نون
عميك
رلعل
فمعا
كفر
|على الخلق وشير منالجهال الاجلاف لان الك
| منكفر الجهال وظهرمنه أن وعيد العلماء السوء اعظم موعنيد كل احد ومن ناب مهم ظ
لىكمفنار لا“ن فرعونكان
امض
| واسلم خرج منالوعيد رقيل لاجوزان يدخل فيالابهما
شرامنهم واماالاية الثانية الدالة على اب المؤمنين فعامة فيمن تقدم وتأخرلا” نمافضل
الاتموالبرية مخففة منالمهموزهن برا خمانقى فهوالبارى* اى اجلدمووالجترع منالعدم الى

| الوجود وقد قرأ نافع وابن ذك
الى
اوالن ع
صل فان الذينآمنوا وعملواالصالحات © هم
من مقبالةامعبالإمعان لهايكاف الوا دح م.م الصالحات بللكلمكلف حظ فحظ الغنىالاعطاء
وحظ الفقير الاخذ والصبر والقناعة وه اولك

المنعونون با هو فى الغاية القاصية من

| الشرف والفضاة من الايمان والطاعة  8هم خير البرية  #استدل بالا'ية على ان البشر
| أفضل عن الملك لظهور أن المراد سَوله ان الذبن امئوا هو البشر والبرية يشمل الملك

والجن سثل الحسن رحمه الله عن قوله اولئك هم خير البرية أعم خير من الملائكة قال
ا

ويلك وانى تعادل الملائكة الذين امنوا و عملوا الصالحات
ملايك راجه سود از حسن طاعت

ْ

ْ

١٠

جو فيض عشق رأدم فرو ريخت

جراؤعم »© عقابلة مالهم من الاعان والطاءات رهو مدأو« عند رهم © ظرف

' للحتز"اه © جنات عدن  »#اى دول جناتعدن وهو خبرللمةدا والعدن الاقامةواادوام

| وقال ابن مسعود رضوالله عنه عدن بطنان الجنة اى وسطها  8مجرى من محتها الاعهار»
ميزود از زنر اشحار آن جهواجه :بستان لى اب ازوان نشايد .٠ وفى الارشاد ان اريد

بالجذات الاشحار الملئذة الاغصان كا هو الظاهى طريان الانهار من محها ظاهى وان اريد
ا عمو ع الارض وما عاما فهو باعتارالحزء الظاهى وايا ماكان فالمراد جريانمابغيراخدود

و مم جنات بدل على أن للمكلف جنات كابدل عليه قوله تعالى و لمن خاف مقام ربه |
جنتان ثم قال ومن دونهما جنتان فد كر للواحد اربع حال ولعت فلفانه يمن
خوف الله تعالى و ذلك الكاء اا نزل من اربعة اجفان اثنان دون انين فامتحق ه

جثتين دون جثتين فحصلله اربع جنان ابكاله باربعة اجفان و قيل أنه تعالى قابل المع
بارع فى قوله جزاؤجم عند رهم جنات وهو مَتضى مقابلة الترد باافرد فيكون لكل
مكلك #ليتة لاشزدة .لكل ان تك الاك" مق الدسا عا ددا عد ااشراك "كه روى
خ[ قوم و 1يذل  24فوله تالمع( لكا كير اوالاات واللوم وال جار رلك كرون
«تدرفة الى الاجار المذ كوزة فى'لقر.ان وهى نهر الماء و تمر اللعن و هر ااعسل ويعير |

02
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 8كع ©#ه

اضافة الدين الى الملة باعتبار التغاير الاعتبارى «هما فان الشريعة المبلغة إلى الامة باغ
الرسول اناها من قبل الله تسمى ملة باعتبار أها تكتب وتملى ودينا باعتبار أنها تطاع قان
الدين الطاعة شال دان له اى اطاعه وقال إعضيبم اضافة الدين الى القيمة اضافة العام الى

الخاصكشحر الاراك ولاحاجة الى دير الملة فان القبمة عبارة عنالملة كا يشبيد له قراءة
وهىقا
الى رضى اللهعنه وذلك الدبن القم ان
(ل الكاشنى ) دين القيمة يعنى دين وهات
درست است وباسنده ه يعتى اضاف الدين الى القممة وهى نعته لاختلاف اللفظين والعرب

تضيف الثى' الى نكعتثهيرا ونحد هذا فىالقرءان فمىواضع مها قوله ولدار الأآخرة
خرة:وقال تعذاب:التؤيق اا ارق
وقال فمىوضع والدار الا.خرة:لاإن الدارنضى_الا*
لم وقول دخلت مسجداجامع ومسجدالحرام وادخلك الله جنة الفردوس
ليمم مؤعنى
الال
كا
هذا وامثاله وانث الق.مة لان الايات هائية فرد الدبن الى الملة كا فىكشنب الاسرار
والقيمة معنى المستقيمة التى لاعوج فها وقال الراغب القيمة هنا اسم الامة لدَائمة بالقسبط
المشار الهم شوله مر خيرامة قال ابن الشيخ بعض اهل الاديان لما بالغوا فىباب الاعمال

منغيراحكام الاصول وهم اليهود والنصارى والمجوس فانهم ربا اتعبوا انفسهم فىالطاءات
ولكنهم ماحصلوا الدين الحق تحصلى الاعتقاد المطاق وبعضهم حصلوا الاصول واهماوا
الفروع وهم المرجئة الذين بولون لاتضر المعصية مالعاعان فالله تعالى خطأ التريقين |
فىهذه الا يةوبين أنه لابد من العلم والاخلاص فىقوله مخلمين ومن العمل فىقوله
وشضموأ الصلاة ويؤنوا الزكاة م قال وذلك المجموع كلههو دن الملة المستقيمة المعّدلة

فكنا أن جوع الاعضاء بدن واسدكدلك هذا المجموع دين واحد ©#ان الذين كفروا

مانغل الكتاب والمشركين فناىرجهنم  #بيان لخالهم الاخروى ببعيدان حالهم |
الدنيوى وذكر المشركين لثلا بتوهم اختصاض الحكم بأهل الكتاب حسب اختصاص
مشاهدة شواهد النبوة فىالكتاب مهم ومعنىكونهم فبها انهميصيرون اللهانوم القيامة وايراد

الجلة الاسمية للايذان تحقق مضمونمها لاححالة اوانهم فيا الآآن اماعلى تتزيل ملايستهم
لما بوجها منزلة ملابستهم لها واما على أن ماهم فيه مانلكقر واللمعاصى عين النار الاأنها
ظهرت فىهذه النشاة بصورة عرضية وستخلعها فىالنشأة الأ خرة وتظهر بصطورتا اللقيقة

خ©الدين فها» حال مانلمستكن فىاخبر واشتراك الفريين فىدخول دارالمذاب بطريق

الحلود لاجل كفرهم لابنافى تفاوت عذاهم فىالكيفية فان جهنم دركات وعذاما الوان
فالمشسركون كابوا يسكرون الضائع والنبوة والقيامة واهل الكتاب نيوة محمد عليه السلام
فقط فكان كفرهم اخف مكنفر المشركين لكنهم اشتركوا فىاعظم إللنايات التى هى
الكفر فاستحةوا اعظم العةوبات وهو الخلود وكلمفاروا طلبا للرفعة صاروا الى سفل
السافلين فان جهم نار فى موضع ميق مظلم هائر شال بجثهرنام اذا كانت بعيدة القعر
واشترا كهمفىهذا الجنس مانلعذاب لابوجب اشترا كهم فىنوعه اظولئك  #البعداء
المذكورون وام شر البرية » اللرية يسع الخلق لذ
كت ع حص تح ووم مص ع ص

227752:

اليه رأم أى اوجدهم بعد لعدم

تر لسعو جم تع تمع جوصووهسج

 7221627سمح عر سس

ب عسو بس :بجبجدبوه0شد

اه الثلاكون
دمع سه سس سهم وو ا

اا

ا

0032حة تس 1ع ع©

.:اتات تحت جتنععتجعارتسعطوجلطت لد720
و لط ع -اكت ٠

لتقوم لتنزيل الام -فئْرْلةالارادة فيكون اللمأءور به هذه الامور منالعبادة ونحوها ماهو
الظاهى ثم ان الععادة هى التذلل ومنه طريق معيد اى مذال وهن زعم أنها الطاعة فقد
اخطأ لان جماعة عبدوا الملائكة والمسيح والاصنام وما اطاءعوهم ولكن فىالشرع صارت

ا لكل طاعة لله اديت له على و<ه التذلل والهاية فى التعظم والعسادة هذا المعنى

لايستحقها الا من يكون واحدا فى صصفاته الذانية والفعلية فكاانن له مثل ليممكن ان
يصرف الله تهاية التعظم فثيت :ما قلنا أنه لايد ف كن لمعل عبادة هن دشن احدها

قاية التعظاءام“وأذلك قلى ان صلاة الى لست بععادة لا نلهابعرف عظمة اللهكي
فعله قاية التنظلومفى حكمه الجاهل الغافل ونانيهما 0

لع به ففعل الهوذ

لدس بعادة وان تضمن ببهاية التعظم لا"ه عو غامور بهفاذال ييككن ل

صبه
االأ أمنه
للح
التعظم ولافعل المهود لفقد الامرفكيف يكون ركوعك الناقص عبادة وا

خواللاصتةعظلمله فتيعاهلىفإفىماخللديصنينيعنىله اازلدشينرك6والححاالد بمكنايزاهلفبااشعنلد وفاىز لياعغبدروااض ا نىفسجاائدعهلينوقاضنقاسىوم
شبوات صاف وبى غش ٠ والاخلاص ان يأنى بالفعل خالصا لداعية واحدة ولايكون
لغبرها املندواعى تاثيرفىالدعاء الى ذلك الفعل فاالعيادة لجاب المنفعة اولدفع المضرة لست

مقنل الاخلاص  2الاشتغال بالماح فالىصلاة مادللتنحاعم وغيره م نالحظوظ النفسانية

وزيادة المشوع فىالصلاة ل“اجل الغير رياء ودفع الزكاة الى الوالدين والمواودين وعبيده
واماله سنانى القربة ولذا مهى عنه فالاخلاص فالىعبودية مجريد السرعما سسوى الله تعالى
وقال بعضهم الاخلاص ان لايطلع على عملك الا الله ولاترى نفك فيه وتعلم أن المنة لله
عليك فىذلك حيث اهلك لعاديه ووفقك لها ولاتطلب ءنالله اجرا وعوضا  9حنفاء #
قىول
حال اخرى على فول هن جوز حالين منذى حال واعدد وهن الماوى ف#ىاصين عل

ومز ذلك اى مائلين عحنميع العقائد الزاثغةالى الاسسلام وهو فالمعنى تكأيد
مننل
للاخلاص اذهوالمل عالناعتقاد الفاسد وكايره اعتقاد الشركة وإصل انف المل
واشلاب ظهرالقدم حتى يصير بطذا فالاحنف هوالذى عثى على ظهر قدميه فىشقها الذى
دلم
قائ
لى م
ااسم
ام
بلىخنصرها ويجى' انف ماعلناستقامة لفحعذنىفاء مستقيمين فملى هذا ت

احنف عسلبىيل التفاؤل كقولك للاعمى بصيروللحبشى كافوروللطاعون مبارك وللمهلكة
مفازة قال أن خالانيحد

نا <ى بحح وحن لدانالله ويك اإراعم عليهالسلام

يكوه حنيقا وكان مشنأءه انه حج وختن فسه و9هيموا الصلاة © التىهى العمدة فياب
العبادات البدنية © ويؤنوا الزكاة » التىهى الاساس فىالءادات المالية قال افلىارشاد ان
ظلاامهى
| اريدمهما مافى شيمرهم املنصلاة والزكاة فا

وان اريدما فىشسريءتنا فهوف اع حم

|افىالكتابين انامم باتراع شر يمتنا اممجىلهمميع احكاءها التىها جممانتها وذلك»
جم
| اى هاذّكر من عبادة الله بالاخلاص واقامة الصلاة وابتاء الزكاة  8دين القيمة  #اى دين
الملة القيمة قدرالموصوف لثلايلزم اضافة الشى' الى صفته فانمااضافة الشى” الى سفته وكدة
(ضافة )
ا

>: 1 5

ووه #القثاقة

الفتاللة"الاضافبة اا ردول واى رسول 6ن منّه تعالىهبتلووصفة اخرى «صحفايه|

جمع صحيفة وهى ظرف المكتوب ومحله من الاوراق  8مطهرة »© اى منزهة من الباطل |

لابأنيه الباطل من بين يديه ولامن خافه ومن ان يمه غير المطهرين ( وقال الكاشفى ) |

حبفهاى باكيزه ازكذب و+بان ٠ ونسية التلاوة الى الصحف وهى القراطيس محازية '

اوه مجازعما فها بعلاقة الحلول والمراد أنه لماكان مابتلوه الذى هوالقرء ان مصدقا لصحف |
الاولين مطانًا لها فىاصولى الغمراثعوالاحكام صار متلوه كاءنه خف الاولين ل
فعبر عنه باسم الصف محازا (قال الكاشنى) قرا ثرادف كفت براى تعظم با 5جامع

ْ

اسرار جميع #فست قال فىيعين المعانى وسميت الصدف لا نهاادف إعضها على بعض
اى و©ض#عفها كتبقيمة  #صفة لصحف اى فىتلك الصحف امورمكتوبة مستقيمة ناطقة
بالحق والصواب وبالفارسية دران حيفها توشهاى راست ودرست يعنى احكام ٠ ومواعظ

وآ لفرَدَات آشازة الى مافنة من معانى _كتب الله فان القرءان مع ره ركعي الله المتقدمة
#وماتفرقالذين اونوا الكتابك عماكانوا عليه منالوعدوافراداهل الكتاب بعدالمع5

و ابليمنشنر كينلادلالةعلىشناعةحالهموألنماهمتفر قوعالملعمهمكانغيرهم بذلك اوفلخىصوابالذكر
لان جحود العالم اقبح واشنع من انكار الحاهل © الامن بعدما جاءتهم اللينة  #استثناء

مفرغ هن ام الاوقات اى وما رفوا فى وقت من الاوقات الامن ماجاء هم الححة
الواتتة الدالة على أن رسول الله عليه السلام هو الموعرد فكىتامم دلالة جلية لاربب
فها

وما اموا الاليعدوا الله  64حملة حالية مفيدة لغاية قبح مافعلوا اى والحال انهم

رن تا لذ من اكور الالاسخل ”إن رمدو الله وعد الل
فى الحقنقة لام الحكمة والمصاحة إمنى أن فءله تعالى وان لميكن معللا بالغرض الا أنه
مغيا بالحكم والمصالل وكثيرا مالستعمل لام الغرض فى الحكمة المترئة على الفعل تشبدها

لها بها فى ترنيها على الفعل حسب الوجود وفى حصر علة كوم مأمورين با فىكتهم
موه
عاظله
يلاو
وبّذ
من عادة الله بالاخلاص؛ حث قل وها اموا با امسوا الالا“جل ان
غاية التذلل والتءظم ولايطلبوا فى امتثال ماكلفو ابهشيأ آخرسوى التذلل لر.هم ومالكهم
لاد ند لل  6تاداع اليه ااهللله بدن[ شاد ماوت
| لكونا مفضمة الى نوا النة او الى العد والنحاة من عذاب الثار بل لراجل انك

|عبدوهو رب ولولم محصل فالدين واب ولاعتاب البتة ثم امرك بالعبادة وجيت لمحض

التككية متهن الإندضه والالكة وقه ايضا أشارء إلى أن من داهم للدوان رلوتقا

| فالمعود فىالحقيقة هو الواي والعةاب والحق واسطة فاملقصود الاصلى من العيادة هو |
| المعيود وكذا الغاية من الءرفان المعروف فعليك بالعنادة للمعود وبالعرفان للمءروف

وآياك وان ملاظ شا غبرالله تعالى
عاك_قا وان متعادماق *وم :اوت

0.٠

دست مد واجرتخدمت م اوست

| وقال بعضهم الاظهر أن تحمل لام عدوا الله زايدة كاتزاد فصىلة الارادة فيةال اردت

ج 57كد ©

الجزء الثلاثون

اولا” نم لااتطلع فىهذه اليلةبينقرنى الشيطان فاتها على ماجاء بعض الاحاديث تطلعكل
بوم بين قرنى الشيطان وبزيد الشيطان فىيث شعاعها وتزيين طلوعها ليزيد فىغسرور

الكافربن ويحدن فاعين الساجدين وقدسيق أنه يعذب الماء الملح تلك الايلة وامًا النور
الذى برى لللة القدر فهو نور اجنحة الملائكة اونورجتة عدن تتح انواها له القدر

0اشونور لواء اللهد اونور اسرار العارفين رفم الله الحمجب عن اسرارهم حتى برى الخلق
|ضاءها وشماعها وهو الناسب ْتيقَة ليلة القدر فان حقيقها عبارة اعتنكشاف الملكوت
| لقب العارف فاوًا تثور الاطن نور الملكوت انمكسن مه الى الظافى وىالحديث منقراً
صنام رمضان واحى للة القدر
| سوزة القدر اعطى "واب م

ك1

|

زه لنالتسد بكرن سن لدالاق نوالا 1ا1لثادا

والعشر بنمنثانىالربيعين منسنة سبع عشيرة ومائة وألف

© تفسير سورة القيامة واليبنة والبرية تمان اوتسع آيات مكية ©

-ظ بسم الله الرحن الرحم 4ه

ظ
 00ليكمن الذين كفروا من اهل الكتاب » اى الهود والتصارى وإبراد الصلة فعلا لحا
أنكف رهم حادث بعدانببائيم فإوالمشركين اى عبدة الاصنام وءنللتبيين لالاتبعيض حى

لايازم ان لايكون بعض'المشركين كافربن وذلك أن الكفار كانوا جنسين اهل الكتاب

كفرق الهودوا!نصارى والمشركين وكهامانلوذايلاينيون اكلتىاب فذكراللاهلجنسين
شَوله انلذكيفروا عاللىاجال ثماردف ذلك الاحمال بالتفصيل والتببين وهوقوله مناهل

الكتاب والمشركين وهو حال من الواو فىكفروا اكاىئنين منهم  8منفكين © خبر كان

لوعيد باباع الحق والاعان بالرسول المبعوث فىاخرالزمان والعزم ا
ان
اى عماكانوا عليه م

علىاتجازه وهذا الوعد مناهل الكتاب ممالاريب فيه حتى أكنمامنوا يستفتحون وشولون
اللهم افتيح علينا وانصرنا بالبى المبعوث فآىخر الزمان وغولون لاعداثم من المشركين
قد اظل زمان 'بى مخرب بتصديق ماقلنا فاقتلكم معه قتل عاد وارم واما من المشركين
فلمله قد وقع من متأخرهم بعدما شاع ذلك من اهل الكتاب واعتقد واصحته بماشاهدوا
هن نصرتهم على اسلافهم كايشهد به أكناهمنوا يسالونهم عرنسول الله هل هو الكموذر
كن

وكانوا غرو جم غير تعوته وانشفكاك ل

لي

 3يزايله بعدالتحامه كالعظم

| اذا انفك من مفصله وفيه اشارة الىكال وكادة وعدم اى لميكونوا مفارقين لاوعدا اذكور
بلكانوا دمينءليه مازمينعلى امحازة « حى تأتهم البيئة © التىكانوا قدجعلوا انيانهاميقانا
لاجماع الكلمة والانفاق علىالحق طعلوه مبقانا للانفكاك والافتراق واخلاق االولعدتعوبير

عنانيانها بالمضارع باعتبار حال الى لاالمكاية والبينة الح<ة الواضحة #رسول» بدل
| عنالينة عبرعنه عليه السلام مها للايذان بغاية ظهوراممره وكونه ذلك الموعود فالىكتابين
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على أنهمكانوا يرغبون الينا ويشتاقون فتيأذبفيؤذن افلىتزول الينافيؤذن لهمفانقبلكف
يرغبو الينا مع علمهم بكثرة ذنوين قلنا لااشفون على تفص المعاصى روى أنهم يطااعون
اللوح فيرون فيه طاعة المكلفف مفصلة فاذًا وصلوا الى معاصيه ارخى السترفلايرونه فحينئذ

يقولون سبحان من اظهر امل وسترالقبيح ولا" نهم يرون فاىلارض من انواع الطاءات
اغباالءما لوحافىعالم الجمواداليه الجاوانين 5-وفاىلحديثالقديت+
2-

سه

لايكون احب  0المسبحين اظهار لكمال

حال المطيعين وانن العصاة اظهار لغفارية رب العالمين

نفلت الت لظ اركان شتا برط الىزاجلا

كدان اطلستىكرا ث 5اعكازاسن

© منكل امس  #متعلق بتتزل ايضا اى هناجل كل امسقدر فىتلك الس:ة خمينراوشر ١

اوبكل امس مالنخير والبركة كقوله تعالى بحفظونه مانمى الله اى بام اللهقبل سم /
ج|يرا ثيلفىتلك الااللبرقيحةمة فىدار الحرب على منعلماللهأينمهوت مسامافبتلك
الرحمة اأتى قسمت علهم ليله القدر يسلمون وعونون مسلمين فان قيل .المقدرات لاشعل

فىتلك الليله بل فىبمام السنة فلما ت
ذنازيل الملائكة فبا لا“جل تلك الامور قل لعل

تنزلهم لتعين انفاذ تلك الامور وتنزلهم لا“جل كل امىلِتنّاسزل كل واحد لاجل كل

اميل ينزل المع لا“جل حميع الامور حتى يكون فىالكلام تقسيم العلل عالمىعلولات
ف سلاممى 4هدم اطخير لا فادة الحصر مَثْك عمى انا اى ماص الاسلامة اى لرنحدت ا

كااف منه بلكل |
فها داء ولاشى” من الشبرور وال فاتكالرياح والصواعق و2و ذلك مم

مايتزل فىهذه الليلة اما سهلوامة وضع وخير ولايسةطيع الشيطان فا سوأ ولاينفذ فا
سحر ساحر والليلة ليست فس السلامة بل ظرف لهوامع ذلك وصفت بالسلامة للمبالغة

فىاشمالها علها وعلم منه أنه بعَصى فىغير ليلة القدر كل مالنسلاءة واليلاء يعنى تعلق
قضاء اللههما اوماهى الاسلام لمكثاريةسلمون فباعلى المؤمنين ومن اصابته التسليمة
اراث
غفرله ذنيه وفىاديث ينزل جب
قليل
ليل
دةر فكبىكية .مانلملائكة اى حماعة متضامة

 4اى وقت
0
طلوءه قدر المضاف لنكون الغاية امن
لجمنغسيا مطلع فاتلحلام «صدر ميمى ومن قرأ
بكسراللام جعله اممالوقت الطلوع اى اسم زمان وحتى  3شزل علىأنهافابةلحكم

نول اى لكين فىتزليع اولنفس تتزلهم بأن لانقطع :نزلهم فوجا بعدفوج الى طلوع

الفجر وقال بعضهم للة القدر غمىنروب الشمس الى طلوع الفجر سلام اى يسام فنا
الملائكة على المطيعين ىقت

طاوع الفدر ثملصعدون الى السماء فح متعلقة إسللام

قالوا علامة لي
اللةقدر انهالللة لاحارة ولاباردة وتطلع الشمس صديحتما لاشعاع لها لارأن

الملائكة تصمد عندطاوع الشمس الى السماء فيمئع صعودها انتشار شعاعها دكثرة الملاكة

الزء الثلالون
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هسكس ازجلوءٌكلفهممعانىتكد ٠ شرح ان دفتر نتوشته زيل يشو

3

ت«نزل الملائكة والروح فا » استشناف مبين ماله فضات عل
أىلف شهر واصل أ

انللأ تتوتقزالل بتاءين والظاهى أن المراد كلهم للاطلاق وقد سبق ممئى الروح فى سورة |
بعضهم انه ملك والتقم السموات والارضين كانت له لقمة واحدة او هو
ملك رأسه نحت العرش و رجلاه فى خوم الارض السابعة وله ألف رأس كل راس
اعظم هن الدنيا وفىكل رأس ألف وجه وفىكولجه ألف م وفىكل
لفم
سأا
افن

يسبح الله بل لسان ألف نوع من التسببح والتحميد والقجيد لكل لسان لنة
لاله الاخرى فاذا فتح افواهه بالتسبيح خ ركل ملائكة السموات سحدا تخافة

ان محرق
هم نور افواهه وابما يسبح الله غدوة وعشية فيتزل تلاك الالمة فيستغفر لاصائمين
والصضات
مات من امة مد عليهالسلام بلك الافواء كلها الى طاوع الفجر اواعو
طائفةم
نالملائكة لاتراعم الملائكة الالية القدر كالزهاد الذين لاتراهم الانوم العيد او هو

عيسى
عايه السلام لا*نه اسمه يعزلمفى موافقة الملائكة ليطالع امة عمد عالليسهثلام ه

ودرفسير جواج
ه مد يارسا رحمهالله مذ كوراستك روح -دضرت محمد صالىله عليهوسلم
فروداير ٠ وفىالخحديث
لا نا ارو على الله نان بدعق فىالارض اكد مثنلاث وكان

الثلاث عشر مرات ثلاثين لا'ن الحسين رضىاللهعنه قاتللفثىرلأاسثين سنة فغضب على

اهل الارض وعرج به الى عليين وقدرآء بعض الصالمين فىالنوم فقال يارسول الله بأنى

| انت
واصح اماترى فتن اك فقال زادعم الله فتنة قتلوا الحسين وحلفمظونى وبلرماءعوا حقق

فيه وعلىكل تدر فالمعنى تنزل الملائكة والروح فىتلك الللة «نكل مماء الى الارض وهو '
| ا
لاظهر لان الملائكة اذا نولت فوسائر الايام الى مجلس الذكر فلاءن يِمرْلوا فىتلك الليلة

مع علوشأما اولى اوالى السماء الدنيا قلوا ينزلون فوجا فوجا فن نازل ومن صاعد *هل
المج فانهم على كثرنهم يدخلون الكعبة ومواضع النسك بأسرحم لكن الناس بين داخل
وخارج ولهذا السبب مدت الى فاية طلوع الفحر وذكرلفظ تر المفيدالتدريج ويه نتدقم
ماود أن
الملائكة لهمكثز ة عظيمة لاتحتملها الارض وكذا السماء على أن شأن الارواح
غبر شأن الاجسام والملائكة وان كان لهم اجام لطيفة يمال لهم الارواح وقال بعضهم
النازلونهم سكان سدرة المنتهى وفهاملائكة لايعلم عددهم الاالله ومقام جبرا ثيل فىوسطها

ْ ولابدخلون اى الملائكة النازلون الكنائس وبوت الاصنام والاما كنالتى فها الكلب

| والت
صاوير والخبائث وفى بوت فها خمر اوهدمن مر اوقاطع رحم اوجنب اواكل للم

خنزر اومتض
مخ بالزعفرأن وعيرذلك والتضمخ بالفارسبة وى خوش برخويشان آلودن ٠
'ويعدى بالبا
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ضمخ لطخ الجسد بالطب حت كا"نه

| شطر قوله الروح مع
اطو
لفلعالى
ئكة والضمير لايلة القدر والار متعلقبتنزل ومجوز
ان يك
ون والروح فهاججلةاسمية فىموقع الحال مفناعل تل والضميرللملائكة والاول

اهلووجه لعدم احتياجه الى ضميرفها  8بأذن رهم » اى بأمرء متعلق تعنزل اوهو ايفان
ع(لى )

5

حور العلؤز/
ج 5غد؛ ©»
تضق فا بالملائكة فالقدر يمنى الضيق كافى قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه وتخصيص
الالف بالذكر اما لنتتكثير لان العرب نذكر الالف فىفاية الاشياء كلها ولاتريد حقيقتها
لاروك امابعالينلام امك وجلارامن رنبزراشبزارك اسمه .شسنتون ل.اسلسجلاج
فى سبيلالله آلف شهر فتعجب المؤمنون مه وتقاصرت الهم اعمالهم فاعطوا ليلة هى خير
من مدة ذلك الغازى وقبل ان الرجل فيامضىكانلاشَالله عايد حتى يسداله ألف شهر
فاعطوا لي ان احوها كانوا ا<دق بان سموا عادبن من اولثك العساد وقل لك النى

عليهالسلام اعمار الاثمكافة فاستقصر اعمار امته فخاف ان لاسلغوا من العمل مثل مابلخ

يرهم فطىول العمر فاعطاه اللهليلة القدر وجعلنا خيرا هانلف شهر اساثر الاثم وقيل
كان ملك سابوان عليهالسلام حمسمائة شهر وملك ذى القرنين حمسمائة شهرلعل اللهالعمل

فى هذه اللدلة لمن ادركها خيرا من ملكهما وروى عن المسن بن على بن ابى طالب
انه قال حين عوتب فى تسليمه الاعص اعاوية ان الله ارى “به عليه لسلام افلىمنام نى امية

ينزون.على منبره 'زوالقردة اى شون فاغم لذلك فاعطاء اللهلله القدر وهىخيرلهولذريته
ولاعل ببته من ألف شبهر وهى مدة هلك بنى امية واعلمه انهم علكون ام الناسهذا
القدر من الزمان ثكمشف الغغب اكنان هن سئة اماعة الى قتل مروان الجعدى اخر

ملوكهم هذا القدر من الزمان بعينه كافى فتح الرحمن وكدللام الل تهعالى على نيوت ليلة
تأرو قرورو ارا رانزرسكلا كان لول اقرزءازاقرلا اقطعت فكانتومرة وأمهون على

انها باقية انية فىكل سئة فضلا مالنله ورحهة على عباده غير مختصة برمضان عاندلبعض
وهو قول الامام ابى حيفة رحمه الله وحضيرة الشبخ الاكيرقدس سيره الاطهر <تى
اوعلق احد طلاق امس أنه اوعتق عيده بللة القدر فانه لامحكمبهابلآان اتلمحول وعند
الاكزين مختصة به وكان عليهااسلام اذا دخل المشير شد معُرّْره واحى ليله واسّظ اهله

وكان الصالحون يصلون فى لبلة من العشمر ركمتين بنية قيام ليلة القدر وعن بعض الاكابر

يق

م
عاالل
امكرب

بكة لبمحرم بركما ومواها قال الامام آمو اللث
للنىتل
يااتع

رحمهالله اقل حللاة لله القدر ركمتان ونا كلئعا الف ك 3واوسطها مائة كه واوسط

القرَاءة فىكل بركمة ,أن بغرأ ببعد الفاتحة انا انزلناء مرة .وقل هوالله احد ثلاث رات
ويسلم على كل ركعتين ويصبى عاللىنبى عايهالسلام بعد التسلم وشوم -تى ثم مااراد من
مائة او اقل او اكثر ويكنى ففىضل صلاتما مابينالله منجلالة قدرها وما اخبربهالرسول
عليهالسلام من فضيلة قيامها وصلاة التطوع بالماعة جائزة من غكيرراهة لوصاوا بغير
تداع وهو الاذان والاقامة كافى اافرائْض صرح بذلك كثير من العلماء قال شاملرأحقاية

وغيره وفى المحيط لابكره الاقتداء بالامام فىالتوافل مطاما محوالقدر والرغائب وللةاللحصف
من شعنان.و و ذلك الا'ن مارأه المؤمتون .جسنا ,فهو عند الله حسن فلا تلتفت الى قول
عن لاذاق لهم من الطاعنين فانهم عنزلة العنين لايعرفون ذوق الناجاة وحلاوة الطامات
وفد.لة الاوقات
معسس

سد

د

|

الجزء الثلاثون
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أى خواحه جهكوبىزشب قدرنشاق

.٠

قلنعل شبكاقدزسك ١كرقداريا

ونظير اخفاء ساعة الاجابة فى بوم الإئعة والصلاة الوسطى فى الس واسءه الاعظم

فى الاسماء ورضاء فى الطامات حتى برغبوا فى الكل وغضبه فيالمعاصى لحتروزا عن الكل
ووله فها بين الناس حتى يعظموا الكل

خورش'ده بكنحشك وكيك وحمام

.٠ كه يك روزت انتدهاى يدام

والمستحاب .هن الدعوات فسىائرها لدعوه كلها

عوا بل عي نار افا © فى

اند  2ا

دي 0

ووقت الموت ليكون المكلف على احتياط فىحجيم الاوقات وتسميئها بليلة القدر امالتقدير
الامور وقضاتها فها لقوله تعالى فها شرق كل امس حكم اى اظهار تمَديرها للملائكة
بان تكتبها فى اللوح الحفوظ والا فالتقدير نفس ه ازذلى فالقدر بمعنى التقدير وهو جمل

الثى' على مقدار مخصوص ووجه مخصوص حسما اقتضت الحكمة عن ابنعباس رضىاللّ

عنهما النله قدر فهاكل مايكون فى تلك السنة من مطرورزق واحباء و اماتة وغيرها
| الى مثل هذه اللبلة.تواليثة لان فلسمه

الى مدبرات الاهور من الملائكة فيدفع

نسخة الارزاق والنباتات والامطار الى مكائيل ونسخة الحروب والرياح والزلازل
والصواعتى والخسف الى جبراثيل ونسخة الاعمال الى اسرافيل ونخة المصائب الى
ملك الموت
5
٠

٠.

ا

ل

ولصبح عا

رهم
وك هنشبوخ ترنجىطولعم

و هن عرس

زسْوها لزوجها

ري

وقد نسحت كفانه وهولايدرى

.

٠

وفد رهقت اجسادهم ظلمة القبر

.٠

٠

وقد فضت ارواحهم لبلة القدر

٠

| شال ان مسكائيل هاوال
لامي
انرعلزىاق والاغذية الحسوس-ة ا
ولله منك الكبد فهو
الذى يعطى الغذاء يع اللدن وكذيك اسرافيل يغذى الاشباح بالارواح وهَابله منك
الدماغ وجبر اثيليغذى الارواح بالعلوم والمعارف وشابله منك العقل وكل محدث لابدله

من عَذاء فغذاء الجسم بالتأليف والعقل بالعلوم الضرورية والروح القدسى ايضا متعطس

ائر الايالى فالقدر يمعنى
ولابرنوى الا بالعلوم الالهية هذا واما عخطرها وشرفها عسلى

الممزلة والشرف اماباعتبار العامل علىمعنى أن منالى بالطاعة فهاصار ذا قدر وشرف
واما باعشبار نمس العمل عل معنى أن .الطاعة الواقعة فىتلكالذل
وةله
شاقد
ررف زايد
تاب ذوقدر على لسان
|واعزة اق يكزا الوراق رحمه الله سمبت للة القدر لا”نه نزل فكها

ثيك 'ذئ "الغ ر الااتئة ليها "قاو وزللية بنا) أتما دكا لتناالعازبتاقسدذاالشزو دسو
مرات لهذا السبب وقال القليل رحمهالله سميت ليلة القدر اى ليلة الضيق لان الارض

اا ا
اا و
رس بوا
اك
تووو
اا اسار
مال
ت(ضيى )
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قلقف
كز ك
او مل أنهلءا وام اعراعمرضات؛ لعانابوا تايا عدولة خاجةم يمن بذلله ومانجاد
الاسرار قال الخطانى .قوله ايمانا واحتسابا اى بشة وعزيمة وهو أن يصومه على التصديق
والزغية فى "نوابه ا نفسه غكيارردله ولا.مستثقل لصيامه ولا مستطل ل“ايامه لكن

يغتنم طول ايامه لعظم القواي” (5قانا لدولقاذولدحا للزاى لان اوج اد او ران الا
فلان محتسب الاخبار اى يطلها حهذا فى الترغيب والترهيب والمراد بالقيام

صلاة التزاونح و قال بعضهم المراد مطلق الصلاة الحاصل بها قينام اللبل قوله

غفرله ماتقدم هن ذنيه قبل المراد الضغائر و زاد بعضيم و:مخفت من الكبار
اذا لم يصادف صغيرة و قوله وما تأخر هو كناية عن حفظهم من الكبائر |
لتدرذلك اوطمناك أن ذنوجم شع كرد كذ فىشرح الترغيتٍ ا-1مى فتح الةيب وقال
سعيذ بانلمسبب .من شهد المغرب والعشاء فىجماعة فقد اخذ خظه من ليلة القدر كافى

الكواثى ثمأن نهاد لئلة القدر مثل ذلة القدر فى الخير وفيه اشارة الى أن ليلة القدر
للغارفين خير هن ألف شبر للعابدين لان خزائنه تعالى مماوءة من العبادات ولاقدر
وله ولاشبود اوصحابه واختلفوا فى وقتها فاكثرهم على ألما فى شهر رمضان
الاللفناء اه
فىالمشسر الاواخن فى اوثارها لقوله عليهال لام العٌسوها فى العشر.الاواخر من رمضان
فاطابوها فىكل ور واتما جعلت فى ااعشر الاخير الذى هو مظظة ضعف الصاتم فوتوره

فى الادة ليتحدد جدء فى العادة رحاء ادرا كهاوجغات فى الور لاأن الله وحترب

الوتر وتجلى فى الور على ماهو مقتضى الذات الاحدية واكثر الاقوال انها السابعة
لامارات و اخبار ندل على ذلك احدها حديث ابن عباس رضوالله عنهما ان السزرة

ثلانون كلة وقوله هى السابعة والعشرون منها ومنها ماقال ابن عباس ايضا ليل القدر
ته اك ف وهو يمكتار وإقدء!الخززاءثثلاك رات فمكون :الشانعة :والتعترن ومها
اكناهن لعمان بن الى العاص علام فال يامولاى ان البحر يعذب ماؤه ليلة من الشهر
قال اذا كانت تلكالالمة فاعلمنى فاذا هى الس_ابعة والعشرون من رمضان ومن قالانها
هى اللءلة الاخيرة من رمضان استدل شَوله عليه السلام النله تعالى فىكن ذلة من شهر

(لاسكتاق وعتكا بالقلا رنيسة) انيت ألف عتيق من الكنالرهم استوجبوا العذاب فاذاكان

آخر لبلة .من شبز رمضان اعتق الله فى تلك الليلة بعدد من اعتق من اول الشور الى
آخرء واللادنلة الاولىكنوادله ذكر فهئللة شكزوالليلة الاخيرة للة الفراقكنماتله

ولد فهى لبلة صبر وفرق بينالشكز والصبر فانالشاكر مع المزيد كقوله تعاله لنُن شكرتم

لازيدتكم والصابر معالله لقوله تعالى انالله مع الصابرين وعن عائشة رضىالله عنها أنها
قالت سألت النى عليه السلام او وافقنها ماذا اقول قال قولى اللهم انل عفو تحب العفو

فاعف عنى وعنها ايضا لوادركتها سمأالتالله الاالعافية وفيْه اشارة الى ماقال عليهالسلام
خرة ؤلغل السر افخىفائها
الهم اتى اسألك العفو والعافية والمعافاة فىالدين والدنيا وال
تحريض من.بريدها للثواب الكثير باحياء الايالى الكثيرة رجاء لموافقتها
( راولحبيان “١ عاشر )

|

الجرء الثلا'ون
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على قلسي الى الحتاري وه لاجييوال يوه أن الملافكة باقر  2+عستي ل لتيتوول للقزيهاذا

1

تون حشيرى لاقوقول اليه قم ق جرد فلت قفلزو جيه وروت ال

ظ عليه و سلم عندهم من اشراط القياءة والقرءان كتابه فتزوله دل عقليىام الساعة فصعقوا
بىعض الاخبار انالله تعالى اذا قكلم
هيية منة و اجلالا لكلامه و حضيرة وعده ووعيده وف

بالرحمة تبكاللمفارسية وراد بالفارسية لسانغيرالءرب سريانيا كانوعبران! واذاتكامبااعذاب

شتكلم بالغربيةفلماسمعوا العربية الحمدية ظوا أه عقان,فصيقوا وإنسياً فىبمعنى القدر ثم
| القرءان كلامه القد انزله فى شهر رمضان كاقال تءالى شور رمضان الذى انزل فيه القرءن
| وهذا هو الببان الاول ولم ندر نمارا انزل فيه ام ليلا فقال تعالى ان انزلناء لفيىلة مماركة
وهذا هو السان الثانى الم ندراى ليلة هى فقال تعالى انا ا'زلناه فى إلة القدر فهذا هو السان

الثالث الذى هو غاية البيان فالصحح أن الليلة التىفرق فباكل امس حكم و يتيخ فهااص
السنة و تدبير الاحكام الى «ملها عى ليلة القدر ولتقدبر الامور فا سميت ليلة القدر ويشهد

ذرا اذ فى اول الاية انا انزلاء فى ليلة مباركة ثم وصفها فقال فنهابرق كل
التتزيل لما ك
اهس حكم والقزء ان انما نزل فى للة القدر فكانت هه الااية هذا الوص فى هذه اللبلة

مواطئة لقوله تعالى انا انزلنا .فى لمة القدر كذ فى قوت القلوب لاشيخ الى طالب اللكى

قدس سره فان قلت مااالحنكمةزفاىل القرءان للا قات لان ١كثر الكرامات و نزول
النفحات والاسر اءااللىبسموات يكون بالليل واللبل من الإنة لا“نها محل الاستراحة والنهار
ولفراق والايل <ظالفراش والوصال
مانلار لا'ن فيه المعاش والتعب والنهار حظ اللناس ا
و عبادة الابل افضل من عيادة النهارلان قلب الانسان فيه امع والمقصود هو حضورالقاب

قال بعض العارفين اعمل التوحيد افلنىهار والاسم افليل حتتكىون جامعا بي انلطريقتين
الحلونية بالجيم والخلونية ويكون التوحيد والا.-م جناحينلك  8وما ادراك ماللةالقدر #

اى وزاى رتىب اعلنك ياجد جا زا انلنه لاتعركمها لان علوقدرها خار ج عن
دائرة دراية الخلق لايدرما ولابدرما الاعلام الغيوب وهو تعظم للوقت الذى اتزل فيه
ومن إعض فضائل ذلك الوقت انه برتفم سؤالالقبر من مات فيه وكذا فى سائرالاوقات
الفاضلة ومن ذلك العيد ثم مقتضى الكرم أن لايسأل بعدء ايضا وقد وق تجلى الافعال
لسيد الانبياء عليه السلام فى رجب للة اجمعة الاولى بين المشاءن فإذا استحب صلاة
الرغائب وقتئذ ويلى الصفات فى نصف شعان فإذا استحب صلاة البراءة بعد العشاء قبل
الور وتحلى الذات فى للة القدر و لذلك استحب صلاة القدر فبهاكم ديحى” ولماكانهذا

شرا عن بالوعدرباقرايكا قال © ايلة القدر  6#القيامها لناسادة فيها « خر ملا

شهر  #اى من صياءها وقيامها ليس فيا ذلة القدر حتى لايازم تفضيل اأشى” على نفسه
فخيرهنا للتفضيل اى افضل واعظم قدرا وكاثر اجرا من تملك المدة وهى ثلاثو مانون
شه

وارنعة

اشهر وفى انل ثْ

من

قام لله القدر

ايمانا وا<تسانا

عفر له ماشدم

مخ

ذسه

(ما )
و

ا
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الملائكة.و عن زدؤل الله عليه اللثلام و شائر الاساء والاؤلتاء علب اللناوم وتان ام[١
جنقاة روانالك الكسويةالمككرم مركوه ترا عر“ اتلد والعكن باللشان .وفال الامامان ع
(ذ
عو
قربه نثاب فاعلها وقال القاشاتى قرأ عالليسهلام فى هذء السجدة اى سجدة اقارأ
بعفوك .٠ن عقايك ) اى شعللك .ن فعللك ( و اعوذ رضاك هن سخطك ) اى نصفة

لك من صفةلك ( و اعوذ بك منك ) اى بذاك من ذاتك واهوق متعرنىاءه بالسحود
فير سورة القدر نس اوسّت الات مكية و قبل مدنية
سم الله الرحمن الرحيم

« انا انزلناء فى ليلة القدر » النون للعظدة او لادلالة على الذات مع الصفات والامماء
والضمير للقرءان لان شهرته تقوم مقام تصرمحه باسمه وارجاع الضمير اليه 'فكناحاضر
فى جميع الاذهان وعظمه بأن اسند انزاله الى جنابه مع أن نزوله انما يكون نواسطةالملك

وهو جبراثيل على طرقة القصر بتقديم الفاعل المعنوى الا اله |كتفى بذكر الاصل
عن ذ كر التبع قال فى بعض التفاسير انا اتزلناء مبتدأ اوخبر فىالامل ممنى نحن انزلناء
فادخل ان للتحقرق فاختير اتصال الضمير للتذئيف و معنى صيغة الماضى انا حكمنا باتزاله
فى للة القدر وقضيناءه و قدرناء فى الازل ثم ان الا'زال يستعمل فى الدفبى والقرءان لم

ينل حملة واحدة بل انزل منحما *فرقا فى ثلاث و عشربن سئة 'وهذء السورة من خملة

لوحفوظ
ماائزل وجوايه أن المراد أن جبراثيل نزليه حمإة واحده فلىلة القدر هحناالل
الى بدت العزة افلىسماء الدنيا واملاه عاللىفرة اى الملائكة الكاسين فتىلك السماء نمكان
مزل على النى عليه ااسلام منحما على سب

الاللة وفيه اغصاود

المصال وكان اسّداء تنزيره ايضا فى تلك

أن بدت العزة اشرف المقامات السماوية بعد اللوح المحفوظ لتزول

القرء ان مه اليه و لذلك قبل نفضل السماء الاولى على اخواتها لا'ها هقر الوحى الزبانى

و قبل أشرف المكان بالمكين وكل هنهما وجه فان السلطان انما ينل على انزه مكان ولو
فرضنا تزوله عملسىبخة لكفى تزوله هناك شمرفا لها فالمكان الشريف يزداد شيرفا بالممكين

الشريف كا سبق فى سورة البلد ففى “زول القرءان بالادرم اشارة الى تعظم الاب
الحمدى كاتدخل الهدايا شيأ بعد ثى” على ايدى الخدام تعظها للمهدى اليه بعد التسوية
ينه و بين مودى علهماالسلام بانزاله ججلة الى بيت العزة وى التدرم ايضا تسيل لاحفظ

وتشدت لفؤاده كاقال تعالى وقالالذين كفروا لولا نزل عليه القرءان حملةواحدةكذلك
نشب تبه فؤادك وكلام الله المنزل قسمان القرءان والخبر القدمى لان جبرا ثيلكان ينزل
بالسنة كاينزل بالقرء ان ومن هنا جاز رواية السئة بالمعنى لان جبر[شيل اداها بالمعنى ولم
تحن القر آءة بالمعنى لا'ن حبرا ثيل اداها بالافظ والسر فى ذلك التعبد بلفظه والاتجازءه

فانه لاشدر أحد أن يأنى بدله بما يشتدلى عليه هنالامجاز لفظا ومن الاسرار'مءنى فكيف
سوم لفظ الغير و ممناه مقام حرف القرءان ومعناء ثم ان الاوح الحفذوظ قلب هذاالتمين

الجن .الثلااون
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قال عليه السلام لودما ناديهلاخذه الزبانية عيانا ٠ اجتمعت المصاحف المئانية على حذف
١
1
ل
1

ب لااامصس فىان الدعاء
اص لايد منه وقال ابن خالوبه واعناب الثلاثين ابة اللاصل س_تدعو

بالواوغب رن الواوساكنة فاستثقلتهااللا ساكنة فسقطت الواوفالمصحف من سندع ويدعالان ان

وعحالله الباطلوكذلك الياء من وادالمل وانالله لهادالذين امن |و والعلة فيأماانيأتك من باهم
الخط عاللىافظ انبى واتزباية فىالادللى كلام العرب الشرط كصردحجع شرطة بالضم وعم

طائفة مناعوان الولاة سموابذلك لا” نهم اعالموا انفسهم بعلامات يعرفون ماك افلىقاموس

والشرط بالتحريك العلامة والواحد زبنة كمفرءة وعفرية الديك شعرة القَنا التى بردها
الى .ياافوخه .عند الهرائن من الزن بالفتح كالضرب وهو الدفم لام يزبئون الكفار

اى يدفعومم فى جهم بشدة و بطش يمنى أن ملائكية العذابٍ سموا يما سمى به الشرط

نشبها لهم عم فى البطش والقهر والعنف والدفم و قبل الواحد زبنى وكا نهنمس الى

الذبن .ثم غير الى زبانية كا'نسىبكسر الهمزة واصلها زبانى و قبل زبانية بتعويض الناء

اعلنياء بعد حفذها للمبالفة افلىدفع و فيه اشارة الى التجليات القوية الخلالية الجرارة ابا
جهل النفس الامارة
واهل ناد.ء الذى عوالهوى وقواء الظلمانية الى نار الحذلانوجهم
الخسمران ههكلا  4ردع بعد ردع
للناهى المذكور وز<رله ار زدن فهو متصل عاقيله

|
ولذا حعلوا الوقف عليه وقفا مطاقا ملاقتطعه  4اى دم على ماانت عليه عن «عاصاة

ذلك الناهي الكاذب الخاطئى كقوله تعالى ولا تطع المكذبين 8#و اسحد  #و واظب

علخ سحدودك وصلايك غير مكترثءه و واقتر « ورب

ذلك السحدود  8ريكوى

| الحديث ا
(قرب مايكون العبد .ن ربه اسذا
جد فكثأروا هن الدطاء فى السحود ك
)ة
مامضدرية ,وأقرب للتداً حذف خبرء ويكون نامة اى اقرب وجود العيد من ريه حاصل

وقت سجوده ٠ ودر فاوحات ابن راسجدةٌ قرب كفته ٠ و هذا حل سحود عند الثلاثة

خلافا مالك وم عن أدولهم فى قولهم بالوجوب والسنية ثم ان السحود اشارة الى ازالة

جاب الرياسة وفى احديث (:لا كبر مع السحود ي
)عنى هركه سجده ارد از كبر دور
كتخا يورذكام لبش ؤاماالرسليان ياف يسارو 1
ن
ا
ه
ا
ب
ر
ا
ه
ي
م
ع
ل
ي
ه
السلام اضاف نوما

ماتى مجوسى فلما ك١لوا قالو امنا ايبرااهيم قال ان لى اليكم حاجة فقالوا ماحاجتك قال
اسحدوا اربى
سحدة واحدة فتشاوروا فها مم فقَاوا ان هذا الرحجل قد صلع موعفرا

كرا فلو سجدنا لرءه ثمرجعنا الى اليةنا لايضرنا ذلك بشى” فسحدوا حميعافلماوضموا
رؤسمم
ون

على الارض

طافةلى

رفعوا

على

رؤوسهم

نلك

عيره 9

من

اغا

السحود

اراهم
التوفق

95

والهداية

اده

اساموا و لأس دده

وسعحددة الو وهده مشهو ره وسعددة

دوف

وهال

الى عحهدت

حهدى

اللهم زن

اقسام

َىَ حلمم على دزا

صدورحم

بالاسلام

ا

ؤالما

ا

سعدد  5الصلاة و لعجل  5التلاوة

التعظيم لال الله كانه

وسعحدة التضرع اليه ا

وا#ظمفًا وسبحدة السكزاله و
سحدة المذاحاة وهذه مسشحية فىالاصح صادرة عن
د
ا

!

ا
1
1
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كوو للق

مسعود رىالله عنه وقال انا فأجلسه عليه السلامتمقال نانيا شمرنأها علهم فلمَمال /ا
ابن مسعود راضلىله عنهثمثثالناالى ان أذن له وكان عليه السلام يت عليه لكماان يعام '
ضعفه وصغر جثنه ثم انه وصل الهمفأرهم مجتمعين حول الكعية فافتتتح قراءة السورة '

فقام ١بوجهل فلطمه فشق اذنه وادماها فالصرف وعينه تدمع قلما رآء عليه السلام رق |
قليه واطرق رأسه مغموما فاذا جيراسل جاء ضاحكا مستبشرا فقال بجابرا شل 'تضحك |

وسكى ابن مسعود فقال سيعلم فلما ظفر المسلمون بوم بدر القس ابن مسعود ان يكوزله |

حظ فىالهاد فقال له عليه السلام خذ رمحك والقس فالجرحى مكنان له رمق فاقتله
| فانك نناولاب الجاهدين فالخذيطالع القتلى فاذا ابوجهل مصروع مخورفخاف انتكوزيه
قوة فوذْه فوضع الرحح على منحره ملنعبد فطعئه ولعل «هذا قوله سمه على الخرطوم ا

ثم لماعيف ع<زه لشمدر ان يصعد على صدره لضعفه فارئق عليه #لة فلما راءه ابوجهل

قال له يارويكى الغم لقد ارشيت مرتق صعبا فقال ابن مسعود الاسلام يعلو ولايعلى عليه

فقال له ابوجهل بلغ صاحيك انه لميكن احد ابغض الى «نه فىحال تمانى فروى أنه عليه
السلام لما سمع ذلك قال فرعولى اشكد دن فرعون مودى فانه قال امنت وهو قد زاد |

عتوا ثمقال ياابن مسعود اقطع بسيق هذا لا نهاوحادقطع فلما قطع رأسه لبهمَدر على

حمله قشق اذنه وجعل الخيط فها وجعل جره الى رسول الله عليه السلام وجبرا ثيل
بين يديه إضحك وقول باتمداذن باذن لكن الرأس ههنا معالاذن مقطوع واعل الحكم

سبحانه انما خلقه ضعيفا حتى لمسَوعلى الرأس المقطوع لوجوه احدها أن ابا جهل كلب |
والكلب بحر ولامحمل والثانى لنشق الاذن فبقتص الاذن بالاذن والثااث للحت الوعيد |

المذكور سَوله لنسفعا بالناصية فيجر تلك الرأس على مقدمها قال ابن الشبخ والناصية شعر
الجبة وقد يسحى مكان الشعر ناصية ثمانه تعالى كنى لها ههنا عن الوجه والرأس ولمل |

النبب ىتخصيص السفع ماان الامين كا شنديد الاخيام بترجيل الناصبة وتطبيها و ناصة
كاذبة خاطئة  0يدل من الناصية واما جاز ابدالها هن المعرفة وهى نكرة اوصفها ووداف

الناصية بالكذب والخطأ على الاسناد الجازى وها لصاحها وفيه من الجزالة مالس فىقولك

ناصيةكاذب خاطى”كان الكافربلغافلىكذب قولاوالخطأ فعلاالى حيث أن كلامن الكذب
والخطاً ظهر من ناصسيته وكان ابوجهل كذبا على الله فأنه لبمرسل عمدا وكاذبا فىأه
ساحر ونحوه وخاطئًا بما تعرض له عليه السلام بانواع الاذية ف©لبدع 6#مالندعوة يعنى
كومخوائد ابوجهل « ناد.ه  #اى اهل ناديه وجلسه ليعينوه وهوالجلسالذى نتدى فبه
القوم اى محستمعءون وقدر المضاف لاأن نفس المجلس والكان _لاذعىىولاتاديق اللبكاق

ناديا حتى يكون فيه اهله ودار الندوة بكمكاةنوا مجتمعون فبا لاقشاوروصى الا ن لحفل

الننى روى أن اباجهل مى برسول اللهوهو يصلى فقال المتبك فاغلظ رسول الله فقال
اتهددتى وانا كاثر اهل الوادى ناديا بريد كثرة من يعينه فئزات  8سندء الزبانية © اى
| ملائكة العذاب ليحروء الىالنار وواحدههم يغلب) عر نكما شوو قال قله إنادية

اغزء اثلاتون
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با فىحيز الشرط لتوسيع الداثرةوهوالسر فىتحريد الشمرطية الاولى

اعلنجواب والاحالة به على جواب الثانية وقلى المعنى ارأيت الذى ينهى عبدايصلى والمهى
عاللىهدى امى! بالتقوى والناهى مكذب متول ولااتجب ٠نذا ٠ يزركان كفةء ابددركلة
ان الله برى هم وعد مندرجست وهم وعيد اى فاسقى نو
كينهكه ترام يييئد اى صرالى

اخلاص ورزكه رامييند اى درخلوت قصد كناءكرد.هش داركة تراعى ند درويشى

| بعد ازكناى نوه كردء بود وبي
كوسة
رهد
ىت
عدولاست كلمت ارى هنرد

كفتلد جندى كربى خداى تعالى

عفو كك غنات الراك ١و دندوحه كوله دفعكم

ظ كدمك تواذ رسكنه د ركذرى

٠ زان شرم دبد ىك جهكردم جدكم

قال ابوالايث رحه الله وال بة عظة ليع الناس وتهديد لمنممنع عن الخيروعن الطاءة وقال
ابن الشبخ فىحواشه وهذه الاية وان نزات فىحق الجىهل لكن كل هننجى عطناعة
فهو شريك اجنىهل فىهدا الوعيد ولايازم عله المنعمال
نصلاة فالىدارالمغصوبة والاوقات

المكروهة لا'ن المنهى عنه غير الصلاة .,ورهو المعصية فان عدم مشروعءة الوصف المقارن

 2نه مستحقا لاأن ينهى عنه لايتانى مشرروعية اصل الصلاة الا أنه لشدة الاتصال بينهما

بحيث تكون النهى عن الوصف موها لذبى اعلناصل احتاط فيه بعض الاكار حت روى

عنعلى رضىاللهُ عنه انه رأنو فالمصلىاقواما يصلون قبله]ة العسدفقال مارأيت رسولال

على الله عليه وسلم شعل ذلك فقيللهألاننهاهم فقال اخشى أن ندخل تحث وعبد قوله

تعالى ارايت الذى ينهى عبدا اذا دلى فام يصرح بالمى عنالصلاة اتناطا و اخذا وحفة

هذا الادي #
الى حتى قالله اببوسف ابول المصلى حين برفع  2عن الركوع اللهم

اعفرلى قال بول رينالك امد وي.جد ولم يصرح بالنبى كلا » ردع لاناهى اللعين

وخسوه له ع
ننيه عن عبادة الله واعسه إسمادة اللات ل ان لملته 4اللام موطئة للقسم
ألسلس

المضمر اى والله اكن ميته جما هوعليه ولميتزج .وليب ويلمام قللالموت والاصل شهى

بالياء يقال ناه يمهاه هيا ضد امه فاتتهى ف انسفعا بالناصية :ا
©صله لنسفعن بالنونالطففة
لانأكيدونظيره وليكونا من الصاغرين كتب افلمصحف بالالف على حكم الوقف فاه
بوقف على هذه الثون بالالف تشيما لهابااتنو بن والدفع القيض على الثى' وجل بعاف

وشدة والناصية شعر مقذم الرأس والمءنى لأخذن فالا خرة نناديتة ولنسحته الى الثار
عق لنامّن الزبائية" لخدو سناصيته ونجروه الى الذار بالتحقير والاهانة وكانت العرب

| تأنف عن جر الناصية وفىعن المعانى الاق بالناضية عبازة عن القهر والهؤوان :وال كتفاء
بلام العهد عن الاضافة لظهور أن المرلاذا ناسلة انا “للد كور ولقدق ال كان ةاناه

من هذا السفع سحبه على وجهه فيالدنيا بوم يدرفكون بشارة بان يمكن المسلمين من ناصيته
ختى مجروه على وجهه اذا عاد الى الهى اما عاد ك 0الله نمانصيتة نوم بدر ر
(وى )
انه لتلزالت سورة الرحمن قال عليه السلام م
شن
راها على رؤساء قريش فتثاقلوا فقام ان
ىةى
ا

00

-

ست

(سعود )
م

سؤووةةالفلق

ه 67831هه
والبعث .لاالى بره استقلالا اواشترا كافسترى حبنئذ ماقية طغيانك

وحاح |" خلة بكار اده أموال
ا
واتكرى

5

عمالست 'زداهل

كال

مال الب "ورست ولْعد أزآن أعيَالَ
| #ارأنت الذى ينهى عبدا اذا صلى » #الاستفهام للتعجيب والرؤية بصرة والخطاب لكل

نمزل"

طولياتة بالف بعل كدعوا دنه ااربعو ليام كر نعقبل بقن كانبا جاو

لوطه تزغ عام راق كناو لاعن وار الود عبدادالء كل أن لكان
للعيد اعقنامة خدمة مولاء ولااقبح منه روى أن اباجهل قال فىملا" منطفاة قريش لأن
ريت لعا تسن" لا" طأن عنقهزوق العكنةتى عدا اعلنغلاة وح #أنديلوع عل رأسة
حرا فراه فى الصلاة وهى صلاة الظهر ف<اءه ثم نتكص على عقبيه فقالوا مالك فقال ان
بينىوينه لخندقا نمانروهولا واجنحة فنزات والمراد اجنحة الملائكة ابصراللعين الاجنحة
ولمسصسر ادامافقال عليه السلام والذى نغوذوياده لودنامنىلاختطفته الملائكة عضوم
عضوا وكان ابو جهل ك 2فىالطهاهلية بأى  0ل “نهم كانوا بزحمون أنهعالم د كيه

ثم سمى ابا جهل فالاسلام ٠ غول الفقير كان عليه ال لاميدعو وول اللهم اعن
الاسلام بإبى جهل اويءمر فلما اعنه الله بعمر راضلىله عنه دل على ان سهمراسعدقريش

سر اط اراتك زقية «قليّة طناك ايخيرق
كرزن بلجل الع قريدل نلااذناعقلى سويوابا عا
' ذلك الناهى وهو المفدول الاول  8#ان كان على الهدى » فيهانهى عنه معنبادة الله

اواعس بالتقوى  #اى امسبالتقوى فيا يأمى به منعبادة الاونان كا يعتقدء وهذه الخملة
الشرطيةنجوابما الحذوف وهو المع بأنالله رى سدت مسدافعولالثاتى فالامنفعولالثاتى
لا“رأيتلايكونالاجلة استفهامة 'وقمية وابما حذف جوب هذءالشرطية اكتفاء عنه مجواب
كندب بوتولى مقايل للشسرط,الاول .وهوان كان“عنى,الهدى اوامن
الشترطية .لان قوله .ا
بالتقوى والاأية فىالحقيقة هكم بالناهى ضيرورة انه لدس فىالنهى عن عرادته تعالى والامس

ذب
ان
بسيادة الاصنام على هدى البتة #ارأيت» اخبرنى ذلك الناهى ك

ونولى  #اى

اكنان مكذبا للحق معرضا عانلصواب م نقول من ونظم الامى والتكذيب والتولى |
فيسلك الشرط المتردد بايلنوقوع وعدهه لشن[ باعتسار !نفس الافعال المذكورة فن حيث

صدوزها عنالفاعل فان ذلك لسر فىحيز التردد اصلا بل باعتبار اوصافها التى كعوىنمها
اجلازبالتتوئروتكدبا نولا « آمبعلمبأن الله برى » جواب للشرطية الثانية اى
يطلع عله ا<واله فجار بهما  5ى اجتراً على مافعل اى قدعلم ذلك الناهى أن الله برى

فكيفت صدر منه ,ماصدز واما افرد التكذيب والتثولى بدبرطية مستقلة مقرونة:بالجواب
مصدرة باستخبار مستأنف ولمبنظمهما فى_-لك الششرط الاول بعطفهما على كان للايذان
| باستقلالهما بالوقوع فىنفس |الاعن وباستتباع الوعيد الذى ينطقبهاواب واماااقسم الاول

الجزء الثلاثون
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القيادة واول ماكتب القام انا التواب انوب على هن تاب قياعلضهم وجه المناسبة بين
الخلق مالنعلق وتزع م القلأمن ادنى مراتب الانسآن كونه علقة واعلاها كونه هلما فالله
تعالى امتن على الانسان قله من ادنى المراتب وهى العلقة الى اعلاها وهو تعلم العام
ثم اللهالذى خلق الانسان على صوره الحقيقيةخِلقهمن علقه النحلى الاولى الحى المشار 1

عولة ككرتارعضا ظطحيت أن اعفن متخلقتالخلى قصارت,الحة الذاتبةرعلقة
بالامجاد الى وهو | كرماكلرامين اذهو جامع يط بجميع الاسمادءافايقلالكو
كالطواد والواهب والمعطى والرازق وغيرها  8علالانسان مالم يعام . #دل اشمال من
علم بالقام و تعبين للمفعول اى علمهبه وبدونه منالامور الكلية والجزئية والجلية والخفية
ا مالم خطر ساله أصلا فانقلت فاذا كان القلم والخ[ط من المن الالهية فا بالهعليه السلام

| ليمكتب قلت لاه لوكتب لقيل قرأ القرءان من صحف الاولين ومنكان القلم الاعلى
بخدمه واللوح الحفوظ مصحفه ومنظره لامحتاج الى تصوور الرسسوم وتشكيل العلومبا يات
الجسمانية لا'ن الخط صنعة ذهنية وقوة طبربعية صدرت بالالةالجسمالية وفيه اشارة بديعة

| الى أن امته بي  9هم ,الروحائيون وصفهم سبحا فىالاتجيل امة مد اناجملهم فى
سدورهم لولميكن رمم الخطوط لكانوا يحفظون اشئرعه عليه السلام لوهم لكمال
كنفر بنعمة الله عليه بطفيانه وان لميسبق
| قوتهم و ظهور استعداداتهم كللا » ردع لم
ذكرء للمبالغة فى الزجر فيوقف عليه وقال الجاوندى بوقف على مالم يعلم لعاأمننهى
حا ولذا وضع علامة الوقف عليه  8ان الانسان ليطتى » اى #اوز الحد يوستكير
على ربه بان للمردوع والمردوع عنه قلى ان هذا الى آخر السوزة ول :ف اق حُقل
بعد زمان وهو الظاصس 8#أن راه استغنى » مفنو1له اىإنطفق الاإثنإراى وعلم نقسه

مستغنيا او اإصرءثل ابىجهل واصحابه ومثل فرعون ادعىالر بوية قال ابن مسعود رضوىالله

عنه :منهومان لايشبعان طالبالعلموطالتٍالدنيا:ولايستويان اماطالبالملمفير اد فر الله
واما طالب الدنيا فيزداد افلىطفيان وتعليل طفرانه برؤيته لنفسه الاستغناء للابذان بأن مدار

ظطغمانهزعمهالفاسد روى أن إيا قجهاللر -ولاللهعالليسهلام انزعمأنمناستغنىطنىفاجعل

| لنا جال مكة فضة بو ذها لعلنا تخد هنا فنطتى فذمع ديلا و بع دينك فنزل جبريل

فقال ان دمت فعلنا ذلك ثم ان لميؤْمنوا فعلناءهم مافعلنا باتكاب المائدة فقكف رسولالله
عن الدماء اهَاء عامهم ورحمة واول هذه السورة دل على مدح العلم واخرها على هذمة
المال كوئى بذلك مسغيا فالىعام والدين وءنفرا عنالمال اولدنا وكان عليه السلام شول
اللهم انى اعوذ بك من عَنى يطنى وفقر بشسى وفيه اشارة الى أنالاف_ان اذا رأى اسه
مظهر يعض صقات ريه و امماته بدعنها لنفسه وو يظن أن تلك الدفات والامماء الالهية

المودعة !.فيه .محكمة بااغة عللشله :وهو .مالكها فيشحت :بها و بكمالاها,فيستنى عَنَ”مالكها
الذى اودعها فيه لستدل ما على خالقه وبارئه © ان الى زيك الرجعى  5الرجعى مصدر
ععنى الرجوع والالف لاتأبث اى ان الى مالك امرك امها الانان رجوع الكل بالموت

و(البعث )

-ورة العلق

جد © 71+هه

3
حو شن راان الدبخ ان للك ميكاعيلة اراق أن لفت الكل لقالمتتركانو 60ناا
اقرا باسم ربك الذى لاشريكله لابوا أن قبلوا ذلك منه لكدنه تعالى قدم فى ذلك مقدمة
تتحنهم الى الاعتراف بحهيث اعس رسوله أن ول لهم امهم هالمذبن خلةوا من العلقة
ولا بمكنههم انكاره ثم أن سول لهم لابد لافعل من فاعل فيلماكتهم ان يضميفوا ذلك
الفمل الى الوثن لعامهم تأنهم تمحتوء فبذا التدرع هرون بأنى انا المستحق للثناء دون |

دونالاونان لاءن الالهية موقوفة على الخالقة ومن لممخلق شيأكنف يكون الهاءستحمًا
للعبادة ومن هذه الطرشّة ماني أن زفر اا بعثه ابو شدفة رحمه الله االلىلصرة لتقرير
مذهبه فهم فوصل الهم وذ كر ابا تنيفة منعوه ول المتقتوا اليه فرجع الى اولىاحتخفيةره
بذلك فقالله ابو حنيفة الك لمتعرف طريق التبليغ لكن ارجم الهم و اذ كر فالمسالة |/

اقاويل اتمنهم ثم بين ضعفها ثم قل.بعد ذلك ههنا قلاوخر فاذكر قولى وى فاذامكن
ذلك فى قلهم فقل هذا قول الى حذدفة الهم حككذ يستحساونه فلا _ردوه « اقرا #
إى افعل :مااضت بهوكزر علامة الا بارلاقءة تأ كيذا لمجاب وتمهيّدا لما يعقبه منقوله
تعالى و ورريك الاكرم  7اخ فانه كلام أخانوه ولذا جع

ااسحاويدى

علامة الوقف

الحائز على خاق وارد لازاحة مايه عليه السلام من العذر شوله ماانا هَارى بريد ان

اك«ام وال لوراافق فطل الكو ازآيض الت انل“ جالعلامه دان انهه
[الغوا|ءة كنب ل

وهو الا كرم اى الزائد فىالكرم علىكلكريم فاه يشم بلا نغمرض ولا يطلب مدحا
اونوابا اوتخلصا من اللذطة واانضلةازا كل 2

اكن
اغا اكدن اكد له اشكاق الرأ

اى عام ماعلم بواسطة القلم لاغيره فكما عام القارى' بواسطة الكتابة والتلم يعلمك
بدوهما و قال لعصهم عام اط بالقلم والقلم مالكتهه لكايه هام و بخص  0شطع وقه

امتنان على الانسان يتعليم عام الخط والكتابة بالقام و لذلك قبل العلم صصسيد والسكتابة
قده و قبل

ء

“ل

وما من كاتب الا سسلى

©

تك اكوك راك 900“ 7-4

كعك يداه

ه.

الشرلد ٠ق االقامة ان .رامل

د

وسق الدهص.

ولولا القام مااستقامت امور الدين والدسا و فيه اشارة الى القلم الاعلى الذى هو اول

«وحود وهو الروح النبوى عليه السلام فان الله علم القاب بواسط» مالم يعلم من العلوم
التفصيلية قال كعب الاحبار اول من وضع الكتاب العربى والسرياى والَكتب كلهاادم

عليه السلام قبل موته بلا تماثة سنةكته فى الطين ثمطبخه فاستخر ج ادريس مكاتب
ادم هوذا هو الاصح واما اول مكنتب خط الرمل فادريس عليه السلام اوول من

كتب بالفارسية طهمورث ثالث ملوك الفرس و اول من اذ القراطيس نوس -ف عليه
السلام قال الس.وطى رحمه الله اول ماخلق الله القام لله لولاكمينا كاجودكائق_الن بوم

اجزءالثلاون
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عالىمؤمنين باتواع الكرامات فىالدارين والسين كونه لبظا عانتقا جيما والمم
وىاشى دخات الياهفىاقراًباسمريك
امل
لككوف
معنا منالعرش الىنحت الثرى ملكه و

لتدل عاللىملازمة والتكربر كا'خذت بالخطام ولوقلت اخذت الخطام ليمدل عاللىتكرير
والدوام وق ركتابلا' سنت اللماواقكر اؤلَ :ابهطإيراللك كن جه الاارض يسماللاهلرحمن الرحيم

ام
ليه
يعنى على ادمااللصئس عل

فقال ام الا عنلمت أن ذررى لاتعذب بالنار مادامت

فليق
بلسام
ىرام ع ا
اات ع ا
علم

جا «الله عها:منالنار ثمعه ارشع

عايه السلام فقهر ما فرعون و جنوده ثمعلىسيان عاليلهسلام فقالت الملائكة الا ن

والله قدتم ملكك ذهى اءة الرحمة والامان لرسله وامهم ولا تزلت على رسول الله صاللىله
عانةاومااخرافقى سورة العل انهمنسلمان وأنهيسماللهالرحمن الرحيمكانت فتحا عظها

قأص رسول اللفنكتبت على رؤوس الور وظهور الدفائر واواثل الرسائل و حاف

رب ااعزة بءزته ان لايسميه عبد مؤمن على ثى'الابوركله فيه وكانت نقائلها حجابا من
النار وهى تسمة عشير حرفا .دقع تسعة عشر زبانة:وافلىخبر:النبوئ لووضعت السسموات
والارضؤن وما فهن وما بون فكىفة والبسملة فكىفة لرجحت علما يعنى السملة

الذى خلق » وصف الرب.ه لتذكيراول النعماء الفائظة عليه منه تعالى والتنبيه على

انة وما بشعها من الكمالات العلمية
للي
أن من قدر على خلقالانسان علىما
حه م
اهوع
والعملية من مادة ل تثم رائحة الحياة فضلا عن سائر الكمالات قادر على تعلم القراءة
لاحى الام المتكنم ائ"الذىئله الخلق:والمستا “ريهلأخالق سنواء فيكون.تخلق ,خُنل_منزلة

اللازم ويه تم مام المقام لدلالته على أنكل خاق مختص به اوخلق كل ثى' فيكون من
وانت العرب فى
لكررب ك
اذ
حذف المفعول لادلالةءلى التعمبم و قال فى :فاتلحرحمن ا

الماهلية تسمى الاصنام اربابا جاء بالصفة التى لاشركة للاصنام فما فقال الذى خلق
خلق الانسان * على الاولتخصيص لخلق الانسان بالذ كر من بين سائر الخلوقات
لاستقلاله سد اع الصنع والتدير وعلى الثانى افراد للانسان من بين سار اللوقاتبالسيان

((غواتب ليقام انعواشرفهمو عليهأزل التنزيل وهو الأموربالقراءةو يجوذأن براد
وَصد تحجريدة عن المفهوم الامهام ثالمتفسير روما
بالفمل الاول ايضا خلق الانسان م
لتفخم فطرته  #من علق جمععلقةكثمر'و أمرةوهىالدمالجامدو اذا جرى فهو
ااسفوح اي دم جامد رطب يعلق بمامسعليه ليان كال قدرنه تعالى باظهار .مابين حالته

باين
الاولى والاآخرة من
االتب
رالي
ايندوه بلفظ ابممعحيث لمقعلقة بناء علىأن
ومله هاولسر فى
اذللاا عمق "7لا'ن الالف فيه للاستغراق لمراطة الفوالى ل
' مخصيصه بالذكر من بين سائر اطوار الفطرة الانسانية معكون النطفة اولتراب ادل منه
على كال القدرة لكونهما ابعد مزه بالنسبة الى الانسانية وما كان خلق الانسان اول الم
الفائضةعله منه تعالى واقوم :الدلائل الدالة على وجوده تعالى وكال قدرنه وعلمهوحكمته
وص ذانه تعالى بذلك اولا ليستشهد عليهالسلام بهع#لكىينه تعالى من القرءاة وفى |
(واثى )
ح

سورة العلق
2  107١هه
ذلك ااغار لنالى ثلانا وسبعا وشهرا ويتزود لذلك من الكعك والزيت وذلك فتىلك المدة
وقبلها و اول من تعبد فيه من قريش جده عبدالمطب ثمتبعه سائر المتألهين وعم انواءية |
بن المغيرة وورقة بن 'نوفل ومحوها وكان ورقة بن نوفل بن اسد بن عبدالعزى بن قصى

بن م ,خديحة رضىالله عنها وكان قد قرأ الكتب وكتب الكتاب العبرى دكان شا |

 3قد عحمى فى اواخر عمره ثملما بلغ عليه اللام رأس الاربعين و دخات (لة سبع
عشرة

دن

شهر رمصان

جاءه الملاك وهو

فىالغار كاقال الامام الصرصرى

الله

ر»#

قالت مائشة رضى الله عنها جاءه الملك سحرءيوم الاثنين فقال اقرأ قال ماانا هَارى” قال
لمنى فعله ثلاث مرات ثمقالاقرأ الى قوله ملم
رتىس ث
اصر
فأخذنى فغطنى اى ضمنى وع
|ثر
يعلم واخذ منه القاضى شري اهلنتابعين ان المعام لايضرب الصبى علىتعام القرءان ك
من ثلاث ضربات فخرج عليه السلام املنفار حتى اذا كان فجىانب من الجبل سم
صونا شول يماد انت رسول الله وانا جبريل ورجع الى خدمحة ,رجف فؤاده فحدتما
عاجرى ققالت له ابر ياابن عمى و انبت فوالذى نفسى بيدء الى لارجو أن تكون نى
هذه الامة ثمانطلقت الى ورقة فاخيريه ذلك فقال فيه

ء

فان بك حقا ياخدة فاعلمى

٠.ه

حديثك ااا فاحمد مرسل 

 ٠منالله وى يشرحالصدرمتزل

.

٠

وجبريل يأنيه و ميكال معهما

٠

زوط ه نم زاف !نع هنيدل

٠

هءىتكشيو ىوانفلا ىتشلا المضال

ناَسرف مهم ةقرف ىف هلانج

٠

ىرخاو لالغاب م-جلاتغلل .

يك
ذكلان
كنما
ومكث عليهاللام مدة لابرى جبريل وا

٠
٠

لتدحيةاء:ةإزها كان 25م ااملنرّعك

وليدصل له التشوق الى العود وكانت مدة الفترة اى فترة الوحى بين اقرأ وبين يا ابا

المدئر وتوفى ورقة فىهذه الفترة دفن بالحدون وقدامن به عليهالسلام وصدقه قابللدعوة
رر ثم تزل
التى هى الرسالة ولذا قال عليه السلام لقد رأبته فى اطتة وعليه تياب ا ح ب

يا الها المدثر ثمفاذر فظهر الغرق بين النيوة و الرسالة قال بعض العارفين اهل الارادة

كاله الطني الروك مقتررابة لاقوائقة) للف الاترا 1دالا عل

تافر بيعي الام

هن عير طلب وأظيره الم شرم لك صدرك فاه فرق ينه وبين قول موسى رب اششرحله

صدرى  8باسم ريك » متعلق عضمر عوحال هن ضمير الفاعل اى اقرأ ملتيسا باسمالله
تعالى اى متدثا به ليتحقق مقارنته يع اجزاء المقروء اى قل بسم الله الرحمن الرحم
ثم اقرا فعلم ان اقرا باسم ربك تزلت مغنير بسملة وقد صيرح بذلك الامام البذارى رحمهالله

امره بذلك لان ذكر اسم القه قوة له فى القرآاءة وانس عولاء فان الانس بالاسم غضى
ا

| الى الانس بالممى والذكر اللسان ييؤدى .-الى الذكر بالإنان والباء فى باسم بره تعالى على
|

ع(لى )

أجزء الثلاثون
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|

ذلكمار باحكماطا كينمنعا وتدبيرا حبتتىوهم -
الله باحكم ال1اكين  6اى ألادلسذى فع
عدم الاعادة والجزاء اى أليس ذلك بابلغ اتقانا للامور هنكل متقنلهااذالحام هوالمتقن

للامور ويازمه كونهنام القدرةكامل العلم وحيث استجال عكدومنه احكم الماكين
|.تعين الاعادة والز اء او المعنى أليس الله باقضى القاضين محكم بنك و بين مينكذيك
بالحق والعدل غَال حكم بهم اى قضى فالاية وعبد للمكذبين و انه محكم علبهم ماهم
اهله وكان عليهالسلام اذا قرأها سول بلى وانا على ذلك منالشاهدين يمنى خارج الصلاة
كافى عين المعانى ويأص بذلك ايضا قال من قرأ اليس الله باحكم الماكين فليقل بلىو انا

على ذلك مالنشاهدين ومن قرأ هذه السورة اعطاء الله خصلتين العافية واليقين مادام

فى الدنيا ويعطى من الاجر بعدد من قرأها
نمت سورة التين بعون الله المعيى
سس

تفسير سورة العلق تمان عشيرة اوتسع عشرة آيةمكية
سم الله الرحمن الرحم

ه اقرأ » اى مابوحى اليك يعمد فاالنامى بالقراءة 005المقروء قطعا وحيث ي
لعين

وجب اينكون ذلك مانتصل بالامى حتها سواءكانت السورة اول ماتزل ام لافلس فيه

تكلرف مالايطاق سواء دل الامس على الفور ام لاوالاقرب أن هذا الى قوله مالم يعام
اول مانزل عليه صلى الله عليه وسلم على مادلت عليه الاحاديث الصحيحة والخلاف انما
هو فى كام السورة عن عائشة رضىنالله عنها اول ما اسّدئ” به رسول الله عليه السلام

أ امنوتوق خده .ان قرام كنزتلامته بوجد زالباد به ال
لى1م5ات كان اذغ ارقا الابفادة
كفلق الصبح كاضىيائهيبو انارت فلايشك فا احد كالايشك فى وضوح ضياء المتتتع
وانما استدى” عليهاالام بالرؤيا لثلاشحاء الملك الذى هوجيريل بالرسالة فلا تحملها القوة

البشرية لانهما لاتحتمل رؤية المللك وان لمكن على صورنه الاصلية ولاعلى سماع صونه

ولاغرجاإما حيزي افتكاتت الزاؤيا ءرماليسالهركانتا رمدة:الزؤياونتة راشبو اعل :غل:ماهوزا/ادق
الخل ْم جاءه الملاك فعبر من علم الرؤيا الى عالم امال ولذا قَالَ الصوفية ان الاجة الى
التعبير اما هى فى منية النفس الامارة والاوامة واذا وصل السالك الى النفس الملهمة

ذ ينكمولهما املنلهتعالى
نا”ئنه
ييرل
مها طخورها وتقواها قلا<تياجه الحىالتس
هلى
لما
أل ق
فقا
كا
اولل عسلليام فاذاكانت مدة الرؤيا ذلكالعدد يكون
هرس
فيرئةالالهام لكرهنية يحى” الملث لل
ايلهسلام ثم اوحى اليه فى البقظة فى شور
ابد اؤها فى شبر رمع الاول وهو هولده عل
| رمضان وكان عليهالسلام فى تلك المدة اذا خلا سمع نداء ياحمد ياحمد ويرى نورااى

شظة وكان محتى ان يكون الذى اديه نابعا من الجن م سنادى الكهنة وكان فى جبل

حراء غار وهو اليل الذى نادى رسول الله شَوله الى يارسولالله لا قالله شير وهو على
ظهرء اهبط عنى بارولالله فى اخاف ان تقتل على ظهرى وكان عليه السسلام يعد فى
ذ(لك )

<>» 5601 3
دورسته درم .دردهن داشت حاق

م اجنين جعد شيريك

2

بود

درين فاتم رشد بابد تفن

سورة اتين
حودبوارى ازخشت سميين ساى

افكادن بزار نازى نك

:

إركت

كه هوم جوبشيه است ودوك يدن

قال فى عين المعاتى ونلمدخل لاملجنس فيسافلين م ورد فمىصححف عبدالله بن مسعود
شف
كفى
لكنلاس مانهل الزمائة و
راضلىله عنه لا”نه عنى اسفل الخرفين خاصة داون
ولاطفال فالشبخ الكمردالفيل
الاسرار الافلون هم الضعفاء مانلمرضى والزهنى ا

9لا الذين امنو! © ابما ناصادقا  وعملوا الصاللحات » المأمور
من هؤلاء حميعا ا
الوه علها وهو على الاول ا-تئناء متصل منضمير ثم رددناه فاه فى معنى المع

وعلى الثانى منقطع اى نكنالذين كانوا صالمين هن الهرمى قال ابو اللدث معنى قوله
الا الذين ال يعنى لامخرى ولابذهب عقل هن كان عالما عاملا وفىالخحديث طونى اطنال

عمره وحسن عمله وعن أبن عباس رضوالله عنهما من قرأ القرءان لمبرد الىارذل العمر
لاعحبانر" لهوادحول الفا اسن اسم لكن ل
ف«لهم اجر * افأىوارة أالككرذاتة ذل

الشرط وهو على الاول اتعليل اى لايغير صورهم فاىلثار لناهم مشابون فاىلطْنة

ع«ير مون © غير منقطع علىطاعتهم وصبرهم على الابشلاء بالشخوخة والهرم وعلى
مقاساة المشاق والقرام بالعيادة على ضعف نمهوضهم وفى التسير عن رسول الله صلىالله
عليهوسام ان الع.د اذا مرض اؤطافرماكشلالة كل رساكان يعمل ححا مقها كذا روى

افلىهرم وفى تفسير ابى الث روى عانلنى عليهاللام أنه قال ان المؤمن اذا مات صعد

المككان االلىمماء “فبقولان ان عدك فلاثا قدمات قائذن لنا حى نسدك على السهاء فيقول
الله ان  1عماواءة علائكق ولكن اذهبا الى قبره وك١تبا حسناته الى بوم القيامة
ومخؤاز؟ ان بكلان المعنى غير مون به علهم كاسبق دنا سورة الانشقاق « فا يكذ.ك

بعد بالدين  #بعد مينى عاللىضم ذف المضاف اليه وبنته والاسنضوا مفش بياحل
اى فاى ثى” يكذيك يعامد دلالة او فطقا بالطهزاء بعد ظهور هذه الدلائل الناطقة به

اىوالتسبك الى 'الكذاك :بشاباثنانك" الوا وا تارك اعن “السك والمزالد :ال الةالدالة
على ال القدرة فان من خلق الانسان السوى هن الماء المهين .وجعل ظاهء وباطنه على
احسن هوم ودرجه فى مراتب الؤلاده" الى ان« اللعكمرن والطتوئى م كك

الماان سل

لاك اها الانسان كاذبايسبب
ال ةآزَؤل[القال ,لاعف اانه ادو علا النعت' والحزاء اجوعشا

الدين وانكاره بعد هذا الدايل يعنى انك تكذي اذا كذبت بالجزاء لانكلمكذب للحق
فهو كاذب وحاصله أن خلق الانان من نطفة وسو عه بشمرا .سويا ومحويله هنحال الى

حال مالا ونقصانا من اوضح دليل على قدرة الله ل

على البعث ولاوا فى تت

يضطرك يمد هذا الدليل القاطع للثاراق مكواقانبا لامك تكذيلة انها الانماق..ظ السل

الجزء الثلائون
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الشباطين ودخول اشلروسواس الخناس فياوالى الاعمالالقالبنةالماصلةبالحواس»الاعضاء 

 1الذوع وعومن افلإسذا كان اجدلركرلابالاقسام.ه
ان رت
« لقد خلقنا الانان » اى جنس الانسان  8فى أحسن توم َ 4ال قام التمب
وقام الامى اعتدل كاستقام وقومته عدلته كافىالقامو س والتقويم تمفبية التىي/ية
ان يكون عله فتلت والتعديل وءعن بحى بك بكم القاضى  5فس التقويم مسن

اقيق

الصورة فانه حى أن ملك زمانه خلا بزوجته فليلة مقمرة فقال له
تااكنل
ومنى احسن

املنقمرفانت كذافافقالكل بالحنث الايحى بن ١ كثم قال لاحمنث فقالوا خالفت شبوخك

فقال الفتوى بالعاموالقد افتى ه
موناعلم مناوهوالله تعالى قال اد خاةنا الانسان فىاحسن

موي فالانسان احسن الاشياء ولاثى' احسن منه وفى المفردات هوائارة الى ماخص به
الانسان هن بين ال.وان مانلعقل والفهم وانتصاب القاءة .لال على استلانه علىكل ١
مافى هذا العالم والمعى ك1

فى احسن لكان من التقويم لديل

صوره

ومعنى

<.ث

براه آعالى مستوى القامة متنايب الاعضاء حسن الشكل كأ قال وصورم فاحسن صوريم '
اصىورك احسن تصوبر وكذاخلقهمتصفا بااللصافلاهتبة.نالحياةوالعلم والارادة والقارة
والسمع والدر والكلام التىهى الصورة المقيقية الالهية المشار الها عوله

عليهاك_لام |

خاق الله ادم على صوريه وعليه يدور معنى قوله عليه السلام من عىف ده فد عرف

ره فالانسان مظهر الجلال واّال والكمال  9ثمرددناء اسفل سافلين  6اى جعلناء

مناهل النار الذى هواقبح منكل قبح واسفل منكل سافل لعدم جريانه على موجب
ماخلةناء عليه منالصفات التىلوعمل عقتضاها لكان فىاعلى عليين والاصلانه حول بسوء
حاله هن احسن مو الى اقبح تقوم دورة ومعنى لاأن مسخ الظاهى اما هو من مسخ
الباطن فالمراد بالسافلين عصاة المؤمنين وافعل التفضيل هنايتناول المتعدد المتفاوت واسفل
سافاين .اما حال هن المفعول اى رددناه حال كونه اسفل سافلين اودفة لمكأن محذوفاى
يحدناه الممسيكان سحو التق امكنة السافاين والاول اظهر ثم هذا بحسب بعض الافراد

الافدانية لانغماسهم فىيجرالشهوات المروانية الو.مية وانهما كهم فىظلمات اللذات المسمانية
الشيطانية والسبعية وفيه اشارة الى أن الاعتار انما بهاولصورة الاطنة لابالصورة الظاهرة
ولذا قال الشبخ سعدى

٠ كهكافرهم ازروى صورت جوهاست

ره راست بابدنه بالاى راست

فكم منمصور على احسن الصور فىالظاهى وهو فالباطن على اقح الهيثات وإذا يجى”
ا

يحسدت

صقاعم على انواع وقيل رددناء

الى ارذل

العمر وهو

الهرم لإعد الشبات

والضءف

|

|

ارفؤىواق) ككسناءاو[اجلعة مفو اطيراء |
بع القوة كموله ندال كومن نمز !:باتكلني
بعد اعتّد اله واسيض سُوره لعد سواده

وكل سمعة

ولصره

وتغير كل 1

4

( دورسته)

<
ا

2

7

5

لاست

سيت
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جه
-

صورة التبن
-

-

سس
مس

جود
جسر

ه ونضجه ورماد ورقهاينفع
ماد
سز
دوها
فالمدر لكزرة الذار لاالنغنار كلاعلاعلىزبت
العين كلا ووم مقام التونيا وفى الحد.ث عليكم بالزيت فياهكشف المرة ويذهب ابام اظ

ويشدالعصب وينع الغثى ويحسن الخلق ويطيب النفس ويذهب الهم قل الامام االنتين

"!
ا

فىاللوم رحل خيرغنىفن ناله فىالمنام نالمالاوسعة وءن١ كله رزقهالله اولادا ومناخذورق
الزيتون فىالمنام استمسك بالعروة الوثق وقال ميض لابن سيرين وأيت فالمنام كا”نهقل

لىكلاللاءبن تشئى فقال كل الزيتون فانه لاشرقية ولاغسبية وقال الطبرى المراد بالتين |
الخبلالذى عابه دمشق يعنى جبل الصالحية ويسمى جبل قاسيون والزيتون وهوطور زيتا

الل الذى يبليىت المقدس منجهة المششرق وذلك أن التين ينبتكثيرا بدمشق والزبتون

ايليا © وطورسيتين »#هو الجبل الذى تاجى عليه مومى عله السلام ره قال الماوردى

لي سكل جبل مال لهطورالا ان يكون فيه الاشجار والغار والا فهو جبل فقط وسينين

وسيناء علمان للموضع الذى هوفيه ولذلك اضيف الهما ومعنىسينين بالسريانية ذوالشجر
اوحسن مبارك بلغة الحيشة وفىكشف الاسرار اصل سينيق سيئاء فتح السين وكديرها
وائنا قال ههنا سينين لا'ن ناج الا يات النون كاقال فىسورة الصافات سلام على الناسين
وهو الياس فخرج على ناج ايات السورة  وهذا البإدالا مين » اى الا من سَال |

امن الرجل بغمالمم امانة فهرأمين وهومكة شرفها الله تعالى واماتتها أنماتحفظ مندخلها ١

جاهاية واسلاما منقتل وسبى م بمحفظ الامين مايؤءن عليه وموز ان يكون فعيلا يممنى
مفعول عمعنى المأمون فيه على المذف والايصال من امنه لا*نه مأ.ون الغواثل والعاهات
وال كمالك ماهتا عقوا #ذى :امن اواقعاطائيت لغزوابات .فاختدالزءين
ات
يكعاازرلا عرا)
بعث نوم القيامة امنا ومعنى القسم هذه الاشياء الابانة عن شرف البقاع الماركة وماظهر |
فهامن  :فيروالبركة يالكن الاساء والصالمين قبت التبى والزيتون مهاجرابراهيم ومولد |

عيسى وهنشأها علمءا الام والطور المكان الذى نودى فيه مومى عليه السلام ومكة
مكان البيت الذى هى هذى للءالمين وهولد رسول الله صاللىله عليه وسام ومبءئه ٠ ودر

باشسحرة شه قلبيمكة عشمز هوة اعلومً! دنه الك |
محوالقائق اوأردءق بزبان اشارت قتسم
وشحرةٌ زيتونة ماركة سريدكه روشنى محش ٠صياح دلست وطور سياين رموعحلىكه علىء
اللهى حلى است وبلد امين خنى > 5ل اهن وامالست ازمجوم إفات تعلقات ا كوان .

بول الفقير اشار بالتين الى علوم الحقبقة التى محلها السر الانسانى لا*ءا لذة صرفة ولذا
دناعت لاثنها بالمطلت الاعل التعلتها !ينات اله وصكفاته وافءاله وما أن عمرء شتحراة التين
قصير بالنية الى الزيتون فكذا عمراهل الحة.قة غالا اذلا معنى للقاء فىالدار الفائة بعد |

+زاتفلتاؤ! باليسون! الى |
كغبول ةالقاقغ اناق اعوة اليد بالباقية#الاأقكلكون الارشاذه الناش و
علوم الشمريعة التى محلها النفس الان_-انية فهى ليست سعيم محض لا"نهلابد افليشريعة /
مناتعاب النفغس والقالب واشار بطورسينين الىالروح الذى هوتحل المعارف الالهية ومقام

|المناجاة واشارباللدالاهين الىمكة الوجود المشتملة على بانلتقاب فاه أاهه.لها منا<تطاف /

7
104
5

55

| وهذا السوق يشير الى السورة مدنية وفىبعضالروايات سأآلت ربى مسائل وددت الى
لسمأل
هااياءقط فقلت امخذت ال وهو الظاهي وهذا بِمَتضى ان يكون مسألته عليهالسلام

منعندنفسه منغيران بولاللهل س
هل نعط والله تعالى اع وقفالح
رديث
أم
هنا
ا الم تشرح فكا' مماجاءنى وانا مفثم ففرج عنى
|

|
ا

ا
ا
ا

|

اى سورة

قت سورة الانشراح بعون الفتاح

سين شؤوة' النن :عإلى بالإلتاج بتكرة
بم الله الرحمن الزحم
© والتين والزيمون  #ها هذا التين الذى يؤكل وهذا الزيتون الذى يعصر منه الزيت

خصهما الله بمينن القار بالاقسام هما لاختصاصهما مخواص جليلة فان النين فاكهة طبية أ

| لافضلله وغذاء لطيف سسريمع الهذم ودواء كثيرالنفعيلين الطبع ويحال اللويطهر

ال الحا سر تاحصم ا

ا

| اوذر رذى الله عنه أنه اهدى لائى عليه السلام سل دن تين فاكل مه وال لاصواءهكلوا

ْ فلوقلت ان فكاهة زات من انة لقلت هدايالا

رن فكاهة اللنة بلا عجم فكاوها فانما

غطع الواسير وشنقع من النقرس وعن على بن مومى الرضى,رضى.الله عنه التين يزيل

| نكهة إلفم ويعاول الشعر وهوامان من الفا قال الامام لماعصى آدم عليه السلام وفارقته
| نيابه تستربورق التين ولما تزل وكان مترزا بورق التين استوحشس فطافت الظاء حوله
يت]نلى ها فاطعمها بعض ورق التين فرزقها الله امال صورة والملاءة معنى وغيردمها

ميك فوا فجن دار إلىلاك كلارا ع مان ون والح بااعحه لما

اليد

| حابي طلاه رأخر على ار الاول فاطعمها من الورق فغيراللَ حالها الى الخال دون المسك

| وذلك لاأن الاولى .جاءت:الى ,نادم لاجله لالا“جل الطمع والطائفة الاخرى جاءت اليه
ساهى! وللطمع باطنا فلاجرم غايلرظاهى دون الباطن وفىاسئلة الحتكم فان قلت مااطتكمة

| فدان سار الاشجار يرج بمرها فىكامها اولا ثم تظهر العْرة منالكمام ثانيا وشحرة
اتيناول مايبدوتمرها يبدويارزا منغيركام قلت ل“ناادم ليسمتره الاشجرة التين فقالالل

بعد ماسترتة .أو اخرج منك المعنى قبل الدءوى وسار الاشجار خرج منها الدءوى قبل

المعنىقالفىخريدةالعجائب اذانئررمادخشب التين فالبساتين هلك منه الدود ودخانااتين
عرب منه الى والبعوض ٠ واما الزيتون فهو فكاهة وادام ودواء واو ليمكنله سسوى

اختصاصه بدهن كثير المنافع مع حصوله فشىاع لادهنية فا كالجبال لكفىبه فضلاوشجرنه

ى الشجرة الماركة المشهورة ا
فلتتزيل وميمعاذ بن جبل رضوالله عنه بشحرة الزيتون
فأخذهنها
قضببا واستاك به وقال سمعت اعللىيه السلام بول لمسواك الزبنون هوسوا كى
وسواكالاءبباء منفبلىوشحرة الزيئون تثعملراثة| لاف سئة ومنخواصها أمها تصبرعنالماء

طويلا كالنخل واذا لقط تمرها جنب فسدث والقث حملها والنثر ورقها وشنى ان تدرش

( فى )

©؟  84يه

سورة .المترح

حقيقة احدرا ووجه صمديا ووضمنا عنك ذني وجودك الى اهْص ظهر فؤادك

بان نطلءك على فنواجءودك الصورى الظلى وهاء وجودنا الحقيقىالءنى ورففالاك ذكرك

وَائك بنا الى مستفع الخطاب الوارد فى شأنك شولا ان الى ريك المتهى
بافناك فبنا اش
اى منتهى جميع الارباب الامماء الالهة فكذلك اليك منتهى كافة المرنوبين القائق

الكونية وبذلك الرفع كنت سيد الكل فارض بالقضاء واصبر على البلاء واشكر على
النعماء فان مع عسر الاشلاء باللايا المؤذى الى اضطراب صدرك يسسر الامتلاء بالعطايا

المفضى الى اطمئنان روحك ان مع العسر يسمرا البتة اذ هكذا جرت ستتنا معكلعبد

ولن جد لستتنا تيديلا بأن برتفع العصسر يما و يصير الكل يسرا اوبالبكس فلا تاتفت
الى السر والسرور فانه حاب نورانى ولا الىالعسر والالم فانه اب ظاماق فاذا قرغت
هن اعطاء حق وارد كل وقت حاضر قاتصب نفلك فى منصب اعطاء وارد كل وقت قابل

اذا اتى يعنى فافمل ثاليا كافعلت اولا وكن هكذا داكما الى أن يأنرك القين والى ريك
اى الىجلاله وحماله وكاله فارغب لالاىغيرء من الامور والاحكام الواردة عليك فىالاوقات

لاأن فاىلرغبة والالتفات الى غَنرَ الري احتحابا عن الرب وسةقوطا عن قرب الى بعد
ومقامك لايسم غير القرب والانس والحضور وعن طاووس وعمر بن عابلدعزيز رحمهما

الله انهماكانابقولان انالضحى وألم نشرح سورة واحدة فكانا شرانما فى ركمة واحدة
ولانفصلان مهما بالبسملة لاما رايا أن اول المتشسرح مشاه لقوله الممجدك اللوليس
“كذكك :ان لك خالا اعتاقة عليه لذ نادي" الكما فين حال نه واضى وعد احا
انشمراح الصدر وتطيب القاب فكيف يجتمعان ٠ ودر ليله معراج وكأ أمداك أ عمد
واه تامخشم رسول عليه السلام كفت خداوندا هس بغميرى ازانو عطابى يافت ابراهم
زا حلت ذادى بامودى لق والشنطة معدن اكش ادز دن ورا ككان ,طق رونا سدئ" داودرًا
ملك عظم دادى وزلت وى بام زيدى سلما زا أملجر داذى كد نيشم ازوى كيناراسراعٌ

حدت
 5نذادى عسق را درشكم ا ورا اواخل تدلرسوتت الإساد !.ريده لكرمن ر
اسان كردى والن.:ااكه باورش _مزاوؤا "اذى خذواك' الى ابد  ] 5د1١كز
فم وىاسطه لبكنندكةورا |
اراهم را خلت دادم ارا محبت دادم وآكرا باموسى سكخن
نديد وبانو سذؤن هيكذ بى تحال وكؤبة"دتدى تاوكز ادريبسى ا بماان راصم را |
از اسهان بحضرت ذاب قوسين او أدنى رسانيدم  1داودرا ملك عظم دادم وزلتوى

سَاعسّزيدم امت ثرا ملك قناعت دادم وكناء ن انشان بشفاعتت ساعزيدم واكر سلمان |
ملكت دادم ثرا سبعمثانى وقر ان عظم دادم وخاعة سورء نشرمكه ميج بيغمبرجز توندادم |
ودُعاهاى ودر آخر سورةالقرة احابتل دم واعطيتكالكوثر وترابسه خصلات سوبا

اوسمان فضل دادم يكىالمنشمرحلك صدرك ديكر و وضعناءنك وزرك سروفممونالك ذ1
واعطيتك ثهمانية اسهم الاسلام والهحرة والحهاد والصلاة والصدقة وصوم رمضان والاص |

بالمعروف والنهى عن المنكر وارسلتك الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وجعلتك فاتحاو خاتها |

( ارولحبيان ٠.م اشر )

لزه الثلاثون
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كواب لخارة كقولك ان للصائم فحرتين اى فرحة عند الافطار وفرحة عند لقاء

الب وعلءهقوله عليهلسلاملعن؛سغلربيسرين اىلنيغلباعلسدينيا يسرى الدنياوالاآخرة

كون!
اديك
فانالمءر فاذ! اعي
نىعين
دن
اا
عولس
مالا
هووذا اوجنسا واما المنكرفيحتملا نيراد
بانثانى فرد مغابر لما اريد بالاول قال ان الملك فى مترح المثشار المعرفة :اذا اغردت معرفة
كانت الثانية عين الاولى كالعسسرين فى :وله تءلى فال مع اسل وهو معنى قول ابن عباس

رشوياقه عيما أن وهات على حدر بن ظلد كيتى اللسوااة قسال لايق عاذ عق وليل
| نظر لا*نما لامحتمل هذا الممنىكالاى :ل قولنا ان مع الفارس رحا ان مع الفارس رحا |

,أن يكون معه .ران بل خد؟ من باندالقط دقان قلت فاول عل :كل للا,كن يقت
| قول ابن عباس راضلىله عنهما قلت كا“نه قصد باليسرين مافى قوله يمرا من ماعناىتفخم

فيتناول يسر الدارين وذلك يسران فىاطقيقة التهى قال بعضهم ان مع عسر المجاهدة يسر

المشاهدة ومع عسير الانفصال بسر الاتصال ومع عسير القيض يسسير البسط والعسر الواحد

هو الحداب واليسران كشف الحجاب ورفع العتاب  8فاذا فرغت * اى مالنتبليغ
اومن المصاط المهمة الدنيوية  8فانصب  *#النصب محركة التعب اى فاجتهد فى العادة
واسل شكزا لا اوليناك «ن العم السالفة و وعدناك من ,الا لاءالبياة.وبةارتبطتة الابية
ملخه وقال لحسن رءه الله
عاقلها و#وز ان هال فاذا فرعت من تاقى الوحى فالصب فى

اذا كنت بحا فاجعل فراغك نصيا فى العبادة كاروى أن شر محا مس بجارين بتصارعان
وآخر فادغ فقال ماامى بهذا انما قالالله فاذا فرت فانضب وقعود الرجل فارغا هن غير
شغل او اشتفاله عالايعنيه .فىدينه اودنياهيمن سفه الرأى بوسخافة العقل-واستيلاء الغفلة |
وعن مر رضىالله عنه الى كاه أن لوعة احدك قارذا! جلا _لاق امل دساءا ولااقعمبل

اخرته فلا بدللمرء ان يكون فى عمل مشروع دتما فاذا فرغ من عمل البعه يعمل آخر
وقال قتادة والضحاك فاذا فرغت مالنصلاة فانصب فىالدماء ٠ وابومدين مغربى قدس سيره
ذوكلةيكان انث امود 5جوذفارغ شوىازمشاهدةٌ اكوان نصبكندل خودرابراىمشاهدة
جمالرحمن ٠ قالفىالكداف ومن البدع ماروى عنبِعض الرافضة أنهقرأفانصب بكس الصاد

اى فانصب علياللاماءة ولوصحهذا لارافضة لالصنحاصىأن هرأ هكذا وجءله ابماى!لنصب الذى

| هو بفض على وعداوته © والى ريك  5وحده .ق
فارغب  #اصل الرغية السعة فىالشى'

رادها السعة فىالارادة فاذا قلى رغب.فيه.واله سَصْى الحرص عليه واذا قل رغب عنه
اقتضى صرف الرغبة عنه والزهد فيه وفىالقاموس رغب فبهكسمع رغيا ويضم رغبة اراده
وعنه ليمرده واليه رغنا محركة ابتهل:اوهو الضراعة ,والمهألة ,والمعنى .قازغي بالسؤال
ولاتسال غيره فانه القادر على اسعافك لاغيره ٠ وسخن تنو بدركاه قرب مقبولست
ودءعوات طببات نو دريحل قول ٠
حو مع

ام

ومكان دودئسبت

.

خدا مدهد

انحه مقصود لقت

وعن بعض الاركار ألمنشرح لك مسدره برقع عطاق ايك وكشت

حاب النيننك عن

ح(قيقة )

<ة ع

سورة المتشسرخ

>

رفع حيث قرن اسمه باسم لله فىكلة الشهادة والاذان والاقامة وفبه ول حسان انثارت
٠

اغصس عله

لليوة خاتم

ه

هنالله مشوور يلوح ويشهد

وضمالاله اسهالنى الواسمهد ٠ اذا
فقىالالخس المؤذن اشهد
وجعل طاعته طاعته تفالى وصلى عليه هو وملائكته واص المؤمنين بال
وصلاة
س عل
ههى

رسولالله وىالله وغير ذلك مانلالقاب المشرفة ه وذوالون المصرى قدس سره فرمود

رفعت ذكر اشارت بأ نستك همم انبياعلهمالسلامبرحوالى' عرش جو
علأ
وندنى
ند

وطاهى همت ان حضرت عليهالسلام برواز يكرد ٠

سيمرغ فهمهيحكس ازانهيارفت ٠ الجاكه تنو ببال كرامت رريدة
هربك شدرخويش ان رسيده اند ٠ الحاكه جاى بيست محجاى رسيدة

ٍْف فال املععسر يسرا © قري لماقيله ووعد كريم بتسيركلعسيرله عليهالسلام وللمؤمنين

فاللام للاستغراق قال فى الكشاف ذفان قكلتكف تعلق قوله فان مع المسر يسرا عاقبله

قلت كان المشركون يعيرون رسول الله والمؤمنين بالفقر والضيقة حتى سيق الى وهمه أنهم
رعبوا اعلناسلام لافتقار اهله اوحتقارهم فذكره ماانعاللبهه عليه من جلائل انعثم

قال فان مع العسر اللكا نهقيل <ولناك من جلائل الم فكن على ثقة نفضلاللهولطفه
مع اشعار بغاية سرعة حى” البسر كا نهمقارن للعسر
فان املععسسر كار

والا فالظاهى ذكر كلة المعاقية لااداة المصاحبة لان الضدين لامجتمعان بل بتعاقبان
يوسرش قفاست
ان املععسر ج

٠

شاد برانمكه كلام خداست

وقال بعضهم هذا عند العامة واما عند الخاصة فالمعية حقيقية كاقيل

رجام اوه جه رسد جاى منت است

٠ كرناوك جفاست وكر خاجر سم

قحاضلرة الشبخالأكبرقدس سر الاطهرهى معيةامتزاجلامعيةمقارنة ولاتعاقب ولذلك كررها

فلولا وجوداليسر فالعسر لمببق عسر لعموم الهلاك ولولا وجود العسر فىاليسر يلق
يسر وبضدها تين الاشياء ثمان العسر يؤول كله الىالدسر فقد سبقت الرمة الغضب

وذلك عناية من الله فان ذلك قد يكون مصقلة وجلاء لقاوب الا كابر ونوسعة لاستعدادهم
فتنسع لتحلى الحضرة الالهية وكا أن حظهم منالملائم اوفرفكذلك غايلمرلائم قالعليهالسلام |
اشد الناس بلاء الانبيا ثم الاولياء ثم الاثل فالامثل ولذلك قال تعالى ادعونى استحب
لم وقال عليهالسلام انالله بحب الماحين فالدماء وفى تقريف العسر وسكير البسراشارة |

لطيفة الىأن الائيسا دار العسير فالعسر عثد الساهم معلوم معهود واليسر تجهول مهم
«إان مع العسر يسرا © تكرير للتأكيداوعدة مستأنفة بأن المسر مشفوع بيسر آخر
اس

ص ته وات جل

نمياسح متو

سو ع ص سد مد

دس ملسو

ب امدص لصي  1ل 0لمم ل
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فى شؤون الحق اى لممحتحب لابالحق عن الاق ولا بالخلق عن الحق بل كنت جامعا
بين المع واافرق حاضرا غائيا وفى التأويلات التدمة يشير الى اشساح صدر قايه سور

ااثنوة وحمل مموهها بواسطة دعوة الثقلين و التشمراح صدر سره بضياء الرسالة و احمال

مكاره الكفار و اهل الفاق و انساط صدر نوره باشعة الولاية و محمقه بالعلوم الادنية
والحكم الالهة والمعارف الربابية واطْمتائق الرمانية واما شرح الصدر الصورى فقد

وقع مرارا ممرة وهو ابن حمس اوست لإخراج مغمز اأش.طان وهو الدم الاسودالذى.ه
»لى القاب الى المعاصى ويءرض عانلطاعات ومرة عند اسّداء الوجى وممرة لة المعراج

در حديث امدوكه شب معراج جبريل مسا| تكيدداد و از بالاى سياه ناناف مبشنكافت
ومكائيل طشق از آن زصم اورده ودرون ديه و عروق خلق:مزاندان آن يستند
وَجِبْرْسِل دل صسابترون ا[وازادعة تمكافث .و بقلت ا ؤ«داون اشر طفئ ااتطلا عاؤا أوشكليت

واءان اوردند ودل ما ازان بن ساختند وبرجاى اواديد و#لى هستكه مخاعى ازنور
مهر كرد حنائجه اثر راحت ولذت ان هنوز درعروق ومفاصل خودى يانم ٠ لمخزانة

اسرار دود ودست قضا ٠ «رشبهبست وكليدش بدلستانى داد ٠ ومن هاقال المشاءعخز لابد
للطالب فى استَداء اجو دان اتمشدن سك لااله الاالله ححيث  5من الحات الاءن للصدر

ويضرب بالاعلى المانب الايدسر منه لينتقضب اهلعلقة التى هى حظ الشيطان و منبع الشروات
النفسائية مقدارا بعد مقدار ويتلى' النور مقام ماينتقض هنها ورعا قاء دما اسود رقيالاحلاله

مدر
لص
محرارة التوحيد وذوبانه بنارالذكروهو هنصفات الكمل فيدوام الذ كر بناشير

وتقتح القلت وف.وضمنا عونزكرك »

ثلقكإل وعنك
وةطنا عانلك ج
اى.حططنا اس

متعلق بوضمنا وتقديمه علىالمفعول الصررع للقصد الىتعجيل المسرة والتشويق الى المؤخر
« الذى امّض ظهرك ©»اى حمل على النقيض وهو صوت

الانتقاض والانفكاك كايسمع

من الرحل ااتداعى الى الانتقاض من قل امل وبالفارسية ان بارىكه كران ساختيشت
تراك قال فى ناج المصادر الانقاض كران كردن ٠ وف المفردات كسره حتى صارله #يض
وفى القاموس انقله حتى جعله نضا اى مهزولا او اله <تى سمع نقيضه وفى بعض التفاسير
تقل عليك قلا شديدا فان انقاض امل الظهر انما يكون معنى تصويت الرحل الذى عليه

وهو يكون بثقل الخمل توأثيره المفضى الى اتحراف بعض اجزآء الرحل عن محالها
و حصول الص_وت بذلك فيه انهى مثل.ه حاله عليه السلام مكمان يقل عليه
ويغمه

من فرطاله قل الدذوة اومن عدم احاطته ستفاصيل الاحكام والشرا دع

ومن نمهالكه على اسلام المعائدن عن قومة و تلهفه و وضعه عند مغفرته

كاقل لينفر لاذالله ماتقدم من ذلك وما تأخر وتعلم الشرائع وتمهيد عذره بعد أن بلغ
| وبالغ وقد حمل قوله ووضعنا عنك وزرك كناية عن عصمته من الذنوب وتطهيره من
| الادناس فكون كةوله ااقائل رفعنا عنك مشقة الزيارة لمن لميصهر عنه زيارة قط على
| سدلى المالفة فى انتفاء الزيا.ة منه له #ورفءئالك ذكرك * بعنوان الابوة واحكامها اى
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1د

سة
سمر
لور
قف لسم الله الرحمن الرحيم صل والضحجى والسادس وكلا شك كر ال

بوأول الورة وهو و لسوف يرضى صلالله  15صل يسم الله الرحمنالرحم صل

والضحى والسابع قاطلعمع اى قطعالتكبير عن السورةالماضية وعنالبسملة وقطعالبسعلة |
عن السورة الاتية وهو ولسوف يرضى قف الله ! كبرقفيسماللهالرحمن الرحيم قف
والضحى فهذه السبعة صفته مع التكين وين مع العدلى مثل ذلك وبقى وجه لامحوز
وهو وصل التكيير ب خر السورة و بالسملة مع القطع علبها وهو و لوف برضى الله |

| كبر باسلمله الرحمن الرحيم بالوصل فاىيع ثميسكت على اليبسميلةتثدمى” والضجى
للسورة فلايجوز أن تجمل منفصلة عنهامتصلة باخر
فاهذحا مممتانعءا لان البسملة لااو
نن /اجرها
الكدورد كلهازم اواعلرلان التارى عاداره مكل نااتكيبى نباهو الشيلوزة فكإا

سا كنا كسرهللا كتين نحو فحدث الله كبر و فارغب اللها كبرو ان كانمنونا

كسره ايضا للسا كتين سواءكان احرف المثون مفتوحا اومضموما او مكسورا نحوتوايا
15
لد

خاررات نك واس مشي اوداز كانلخدا يرث مقتنا فيد وان

كان !مكستور! كسره.ى ان كان مكتموما سمه او .قوله اذا حسط :الله.١كين والناس الله
هبره وان كان آخر السورة هكانءاية موصولة بواو حذف
ش!ك
ولله
١كبر والا بنزا
1را بره الله١كبرواسقط الف الوسل التىفىاول |
طبرا مده ديو فيل وبشرش
لفرىفحتحمن لكن المواضع مإنهشافى اشنطع
اكل
اسلمله فى جميع ذلك استغناء عنها ال
عن 00حذرا من الاجام وكاانن مقتضى القياس الوصل محو الا يترالله ١كبر
ووجسد زافما/ا »كن

بع
ونر سسنة
هرم
شا خ
يمت سورة الضدى فىالثانى عشر من شبر ربيعال
توي مائةيو لمك

تفسير سورة المنشرح كمانى ايات مكية و عند ابن عباس رضىالله عنهما مدنية
مج

بم الله ان

ل

تحزءحالمش تراه
|لسيويع لط السترو
رسدرك ,كهقابلالرتاغ ا
رنلك
رام ينقتر

وشرحته ومنه شرح الصدر بنور الهى وسكينة من جهةالله وروح منه وشرح المشكل
وظهار ماحنى من معانيه انهى وفى الحديثاذا دخل التور فاىلقلب
نكلام بسطه ا
مال

ظ
حلاءفو
ونفسح اى احتمل الب
انشرح اى عارن القلب ا

سر الرنوية م قال موسى

عليه السلام رب اشرحلى صدرى اى وسع قابى حتى لايضيق بسفاهة المعادين وطاجهم |
بل محتمل اذاهم وزيادةلك للايذان بان الشرح من متافعه و مصالحه عليه السلام وانكار

النفى اثيات اى عدم حشنرالك صدرك من بل قد شرحنالك صدرك و فسحناء حتى
حوى هلم الغيب والشوادة بين ملكتى الاستفادة والافادة هما ص_دك الملابسة بالعلائق
الجممانية عن اقتباس انوارالملكات.الروحانية وما عاقك التعلق مطمصااةاق عالناستغراق

اجزء الثلاثون

©
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يقيمتان غَاليتَان لما فيهما منالحكم والمعارف واذاكانتاها سو
ورة النصر من سور الكمل

املناولياء و لماتزلت سورة الضحى كير صلىالعللهيه و سل فرحا ينزول الوجى فصار

سنةالله١كير اولا اله الاالله والله ١ كبركمفى الكواثى وقال فى انسان العبون لما نؤات

النووة :اكللؤرة كك عالليسهلام غرحا بنزول الوحى وا
استم
لرسعل
ليهام لامجاهس قومه

بالدعوة حتى نزل ب
وأنمعام
ة ريك فحدث فعند ذلك كبر عليه ااسلام ايضا وكان ذلك

ْ سيا للتكبيرفىافتتاحالسورة النى بعدها وخفتىمها الىآخر القرءآن وعن ابىبن

 752رضى الله عنهأنهقكرذألك على النى عاللبسهلام بعد امءله بذلك و انهكانكلا
 سورة وقف وقفةثمقالالله ك١بر هذاو قبل أن اول ابتداء التكبير مناول المنشرح ل
امن اول الضحى وقبل ان لكك اا هو لقماي السورة و اتداؤء من د

سورة الشحى الى آخر قل اعوذ برب الناس والاتيان بالتكبير فىالاول والاآخر جمع

| بين الروابتين الزواية التى جاءت بانه يكير فى اول النسوزة ال كورة والرواية الاخرى

| ايكيا اىحقراقن ونقّل عنالشافبى رحهالله انه قال لا خر اذا تركت التكبير املنضحى
 ١للماتلداواء لمالدة ربخا يادي تك دنة من سان بيك عليه السلام لكن فكىلام
| الحافظ اكبثنير ولم برد ذلك اى الشكبير عند نزول سورة الطحى باسناد حكم عليه
بصحة ولاضعف وفىفتح الرحدن صم الشكببر عن اعلمكة قرآم و علمائم وصح
ايضًا عن ابى جعفر وابى حمر ووورد عن سائر القراء عند الثم وهو سنة مأنورة عن

الى عليه السلام وعن الصحابة والتابعين فى الصلاة و خارجها لكن من فعله فحسن
ومن لشممله فلا خرج عليه و اما ابتدازه فاختلف فيه فروى أنه من اول الم تشرح

قد وكات رأله من اول الضحى واختاف ايضا فى انهائه فروى أن انهاءه آخر سورة الناس

و روى اوله
ا وقد بيت نصه عن الآمامين الشاففى واحمد رحمهماالله ولم ستعدبه الحنابلة

لعن ادةغيد اكبثنير ولم اطلع على نص فى ذلك لا“بى حتيفة و مالك رهما الل و لفظه

الل اكير فى رو'ية البزى و قنبل و روى عنمهما التهابلل قبل التكبير و لفظه لااله الا الل
وال ١كبر والوجهان عنهما ميحان جب.دان مشهوران «ستع لان وفى د-فة التكبير فى
| رؤاية اابلنثير بين كل سورتين اربعة عشمر وجها الاول قطعه عن آخر السورة ووصله

| بالسعلة ووصل البملة باول الورة الاانية وهو ولسوف ترضى قالفله ١كبر صل

بنتم الله الزّحمن"الراحم صل ,وااضحن وزالثاق أقلئه عن لخر الذوزة واوطلها بالننشكة |
والوقف على اأبسءلة ثمالاستداء باول السورة وهو ولوف ترضى قف الله ك1ير صل أ
بسم الله الرحمن الرحم قف والطحى والثااث وصله بآخر السورة والقطع عليه ووصل
الملة باول ال_ورة وهو ولوف برضى صلالله ا

قف إسم الله الرحمن الر<م

صل :والضحى.والرايم وصله باخر الورة وااقطع عن الملة وهو و لوف برخى
ا
ا بم الله الرحمن الر<يم قف والضحى والذامس قطع التكبير عن آخر

السورة وعن البسملة وؤوصل البسملة بأول السوزة وهو و لوف إرغى قفا كر
(ف )
ن

سؤلاة  الضحى
© وه جه
2
لان بواشتكواء لك ازدرمان
نه خواهندةٌ بر دكردلك

قال ابراهم بن ادن قدس سسرء القوم السؤال محملون زاديا الى اخلراة .وقل اراهم
النجض الللياقك زرزيدا  الارجود يكل ةو :الى ريات الحدك تشمو 8اتنبدؤان) يلى لسليك1 1
( و دوى )ان عمان بن عفان رضوالله عنه اهدى الى رسولالله عليه السلام عنقود يعنت
شاء سائل فاعطاه ثماشتراء عمان بدرهم وقدءه الى رسول اللهثاليا نمعااسدائل فاعطاه
ففعل ذلك تالثا فقال عليه السلام ملاطفا لاسائل لاغضيان اسائل انت يافلان ام اجر

فنزلت واما السائل فلا نتهر وهو احد وجوه احتياس الوخى هذا على أن السؤال ععنى
الدشية ل

هنور
اع
لفتش
االت
طاب الحخاحجة منالحوائح الديويه وجوز نكن من

مكنتم علما يعلمه أَجم.يوم القياعة بلجام من نار وهذا الوعيد يشمل .حيس الكنتب عمن
يطلمها للاشفاع وفى التاويلات التحمتةااى لاتدهر سائلاقليك

ايقن الاستدرزاق!! فى يعض

الاوقات فرىاملححقيقة لاستراحته بذلك مناعياء تكااف الاساء شولك عذنلدكالاستغراق
والاسهلاك ياحميراء الور  0وَايئا بنعمة ريك فحدث ) فان محديث العيد واخناره

التيعه واه واكزر سيان ولتدكير رطا وو اليد النففدن_بالنم ارتسمكيا وإ تدارلاجقة
ماافاضه الله عليه صلىالله عليه وسام من الح المووادة .متهاء راولمو د ويكخث كان معظم

الع نعمة النبوة فقد اندرج نحت الامى هدايته عليهاللام لاهل الضلال وتعليمه للشمر انع

فلضك
رنه
زنش
ولالح هدماب :وكاموكم]نكعاب روزا!كد ع زراطيت انتواحاتا ق
ا
لعميث

حيراست

حييت

حودرا

حوب

بالذات

ولاعلتشكوزز
وا
مت لد

فر موادكد از ات

ماد

دن سذنكو إواءكه حاقى

سس

حق

حتاحصد

دميحانه

وتعالى

ومحتاج

حون

|
ا

ذكر ماع شنود دول [كينا قبا و وودواضت "ذارة .سا هت حدث نعمت هن حاى را |

وات نك وا نو دن يان داو امذميكك .يك اوم الإفذ ' لك لخباءعابلة بالمقاد) يوعو يقوله |
| ورور لساك فهدىئ لجن 1رواغاة الفواشعل وان الله كهد الح اليك لها

| التخلة وو ,لاشهر ولاتتهر وكرز أنا  0-0فى فقاءاةاوثلات “اناثت' ال فاىلتكوائى

|رأى بعض التحدث بانلعله هن الطاعات مع امن الرياء وغائلة النفس وطلب الاقتداءه |
وكرهه بمض خوف الفتنة وفى عين المعانى قال عليه لسلام .التحدث بال 0
ووثلما الككك الا بدن عليكم كن الم إن يكل ذىئى لعاقة .بعجوررد رنحى لعن,الميكواد
لاعير وفىالاشباه اى رجل شثىله اخفاه اخراج الزكاة عن بعض دون بعض فلمالمرريض

اذا خاف من ورنته مخرجها سرا عوم واى رجل يستحلله اخفاؤها فقل الخائف هن

الظلمة لاسلمون كثرة مالهوقال ائن عطة فالااية حدث,ه نفسك اىلان فضله عليك
بعالو تندبظاام و ,اذا سانا كنك بالنما الطاس  5حان محديك للج|أباطنةنمنالكبرامات

| وااخخاطناك .وتحو :ذلك "وق التأويلات :التيحمية ١ذ كشك إنشقة الايوة إعلى ظاهن بسك |
ونعمةالرسالة على باطن قليك ولعمةالولاية على م وذعمةالبقاء بعد الفناء علىوروحك |
وهو

معنى سورة

والضجى والايل اذا سحا فافهم قار ال ودة و سود الوشمياج درنان

الجزءه الثلاثون

ج 23مه هه

غير ذلك ظ و وحدك عائلا #اى فاقيؤريده مافىمصحف عبداقه مبسنعود رضىال عهنه
عد ءا سَالعال يعبلعيلا وعيلة افتّر اى فاعناك مخادليحة رضىالله عنها اوما افا عليه من

الغنائم <كتى
ان علهالسلام يهب المائة من الابل وافلىحديث جعل رزق نحت ظل رعحى
| قفه اساؤة  13أله عليهالسلام لوكان متمولامن ااولام لكان يسيق الى بعض الاوهام

انه انما وجد العز والغلبة بسيب المال فلما علاكل العلو عنى الاغَنياء والملوك عام أكناهن

من جهة الحق وقبل قنعك واغنى قلبك قال عليه السلام لايلسغنى عكنثرة العرض

ولكن الغنى عَنى ١انفس ولذا قالالراعُبٍ اى ازال عنك فقرالنفس وجمل لك الاغلنىأكبر
الممنى سوه عليهالسلام الفنى عَنى الانفس وقيل ماءال مقتصد اى ما افتقر وفى التأويلات
النحمية اى فقيرا فاليا عن ابتك واءانيتك بحسب استعدادك القدد فاغنى بالقاء بوجوده

وجوده واسمانه وصفاته انتهى فالفقر الةَتى هو التخلى عما سوى الله بوذل الوجود
ومابتبعه وهوالذى وقع الافتخار به قال الامام القشيرى رحمهالله اغناءالله عبادة عقلسىمين

فنهم من يغنهم يتنمية اموالهم وهم العوام وهوغنى>ازى ومنهم منلفنهم بتصفية احوالهم |
وهم الخواص وهو الغنى الحفيتى لائن احتباي الخلق الى همة صاحي امال |كثر
من احتباجهم الى نعمة صاحب المال ثم المراد من تعداد هذه النم ابس الامتنان
بلتقوية قلبه عليهالسلام للاطمثنان بعد التوديم فا
©ما البتم © ٠نصوب سوه فل
«اتقهر»

والفاء سيبية ليست معائعة قالالرضى يتقدم المفعول به على الفعل انكان المنصوب معمولا

لما بلى الفاء التى فى جواب اما اذا لميكن له منصوب سواء نحو قوله فاما اليتم فلا تمهر

لا
ظكنه »اانا من عات المثاى7المعلد الجرواقة #بدلااس ناواتجة العة والووزاضا رمن

ف
ٍىكل واد منهما قال الراغب قوله فتلقاهر اى لاتذلله وقال غير فتلغالبه علىماله
وحقه لضعفه ٠ وقدر ايشان بثناسكه شربت شيمى حشيدةٌ ٠ وكانت العرب تأخذ اموال

البتائى وتظلمهم حقوقهم وافلىحديث اذا بى البتيم وقمت دموعه فىكف الرحمن فيقول
من ابى هذا اليتم الذى واريت والده نحت الثزى هن اسكته اى ارضاء فله المنة ٠

الا نانكويدكه عرش عظم

٠

بلرزدهمى جون بكريد يتم

وقال مجاهد لاتحتقر فان له ربا بنصره وقرى” فلا تكهر اى فلا أعبس فى وجهه وفى
التأويلات النجمية اى لانقهر بم نفسك بكازرة الرياضة والجاهدة من الجوع والسهر
قاامل طه ما انزلنا عليك القرءان لتشقق
فان نفسك مطيتك وان نفك عليك حق
© واما السائل فلاتنهر » اللهر والاتهار الزجر عغالظة اى فلا تزجر ولاتغلظ لهالقول
بل وده ردا حمبلا يعنى باك بروى ممزن وروم همسازكه دردبى نوابى انتودق

كشيدهٌ ٠ وهذا الثانى مقابلة الاخير وهو ووجدك عائلا فأغنى اراطاة الفواصل والااية
بيذة جميع الخاق لان' كلىواحد من ا_:اس كان فقيرا فالىاصل فاذا اانلعله عليه وجب
راء
ففقحق
لعر
اي
ان

٠

00

مها العلئ

جد ©# 7041ه

| رسولالله الىان بعثهالله للنيوة فقام ببنصرء مدة مديدة ثم نوفى ابو طالب فنال المسركون |
| مله عايهالسلام مالم ننالو! فىزمان الى طالب اى اذوه وكان عليهاللام شولك كنت ينها
وحسن الهم وفى الحديث من ضم ها وكان
| فىالصغر وغربا فاىأكبر وكان يحب الانتام م

فى نفقته وكفاء «ؤونته كاله ابا منالار ومن ٠سح برأس يدمكان له بكلشعرة حسنة

' وانما جعلهالله ما لثلا يسق على قلب شر ان الذى نال هن العز والشرف والاستيلاء

ك|ان عن تظذاهس نسب :او توارث مال:اونحوذلك .اولفتأؤيلات :النتجمية الميدك بقما اى
 ١رفست رفانوالك إلى تتختفطر النبوى سبمهكاد لوالاهزة ام فلعكننابذ(صن قدي ذلينك زدزياى
| عنام وي طملةزد نا بكف اورد جنين دريتم ٠ يأديد ترا كوهرى يكاندكه كمال قابليت
ازهمه كالنات منفرد بودى وشطم علاقة .نشدت ازامادوئ::متوحدا تزامتمكن ساخلتهواز
| حضرت احديت جمعكه مقام خاض تست ٠ وفى الكشاف ومن ديع التفإطكير ميسن
| قولهم درة بتيمة وان الممنى الميمحدك واحدا فى قريش عدي الأظير اى فاىلعز وااشرف

| فآ واك فى دار اعدالك فكت بين القوم معصوما مخروسا  8ووجدك ضالا © معنى
| الضلال فقدان الشيزاايع والخاو عن الاحكام الت لاجتدئ الها :لعقول طبرلنقّها السماع

كافى قوله تعالى مكانت تدرى ما الكتاب يعنى راه نيافته «ودى باحكام و شرائع .
| والبه يؤول معنى الغريوبة فان ضل نحى ععنى غكاابفى قوله شربت الاثم <ضقلىعةلى ٠

ظ رقت اعم حي بي عق زوغيت قال الراغب َال الضلال لكل عدول عن المنهج

 ١عدا كان او رسيو ينا كإنراوكثرابورإذا انس 7الضنلان إالىاساءززالم الكغاررواق |
كان بين الضلالين دون بعد ألاترى أنه قال فاىلنى عليه السلام و وجدك ضالا فهدى

الى غى ميقن اريسي اليلق مون الفنواة .قال تفعاتول اذل زوانان مج الِعْقَالِين :وقالا ننانايا.
انى ضلال بين شما على ان ذلك منهم سمهو انتهى هذا واحذر عن الاساءة فى العيارة

« فهدى » اى فهداك الى مناهج الشبرائع وتشناعيقة مواد  +اليك من زالككرنا
| المبين وعلمك مالم تكن تعام قدم هذا الامتنان على الاخير لان اند آءه بعد زمان الثم
|وقت التكليف فانه علهالسلام كان «وفتًا للنظر الصحيح حينئذ ولهذا ليمعبد صماقط ولم
اك شاحشة وفى الاسثلة المقحمة معتاه ووجدك بين ضالين فهداهم بك فعلى هذا يكون

| الضلال صفق قومه شال رجل تشتف الذا ضعف قوهه .وفى .التأوزيلات :النتخمية:اى محرا
| فىنيه الالوهية فهدى الى كال المعرفة بالص-و بعد الحو والكر والضلال الخيرة كاقال
انك انى ضلالك القديم وعن ابن عباس رضوالله عنهما إن الى عليهالسلام ضل فىشعاب

مكة حال ضناة/وكان عبدالمطل يرظلءه.وشّول متعلقا باستار الكعبة
د

يارب فاردد ول

فو جده ابوجهل فر

دي © راذا الى واصطنع عندى بدا 3

فا عيد المطلب ذن الله عليه حيث خلفه

على بدى عدوه فكان

فى ذلك فظير مومى عليه السلام هن التقط فرعون ناوته للكون له عدوا و<زنا وقل

ج5 5ه© :

الجزء الثلاثون

|  0-0033مر وهوأ مم اجتمعو اشفعاء لالحلاج الى ندنا مهد عله السلام وذلك اهكان

قداساء الادي بأن قال فىحاته الدثيوية ان رسول اللهاصللىه عليه وسلم *مته دون منصيه
قبلله ولذلك قال لازاه تعالى قال ولسوف يعط.ك ربك فترذضىفكان هحنقه النارضى

الاان هلاللهشفاعته فكىاكلفر و ومن لكنه ماقال الاشفاعتى لاهل الكبائر منامتى
فليا صدرفه هذا القول جاءء رسو للق فز اقسم وال له,باعنضوى انمتاذى ررسيكشسيغلق
فىالشفاعة فقال يارسولالله قدكان ذلك قال ألمتسمع انى قدحكيت عنربى عونجل اذا
احبت عكدتاتله سمعا ويصرا ولسانا ويدافقال ,بلق,يارسولالله قالفاذا .كانت" خابليله
كانه ولسابى القائلفاذا هوالشافمع والمشفوع اليهواناعدم فىو<وده فاى عتاب على يامنصور ا

فقال يارسولالله انانائب منقولى هذا فا كفارة ذنى قال قرب نفسك لله قرباناقال فكيف
ا

لساب راو

ا

0

اكات نمقال هودعليه السلام وهومنحيث

'

فارق الدنيا مححوب عَنْرسولاللهوآلا ن هذمة المع لآجل الشناعة لهالديضل الله عله |
وسلم وكانت المدة عن مفارقته الدسا ودعن

اطعة إلناذوارة 0

عن ثلاعاثمةة

قالبعض

العارفين المقيقة الحمدية أمصالدة كلحقيةة ظهرت ومظهرها أصلمادة حكةلرقة .:

واليه يرج الامسكله قال آعالى ولوف يرضى ولايكون رضاء الابءودماتفرق منة اليه فأهل
امال مجتمءون عندجاله وأهل الحلال مجتمعون عند جلاله وقال ابن عطاء قدس سيره
اىق
كا نهسول ديه افترضى بالعطاء عوضاعنالمءطى فيةول لافقيلله وانك لعل

عظماى

روةيك ىمنالا كوان ولاررضيكشى مهاوقان إعضهم؟ بين مسنكاف |
علىهمةجايلة اثذلي
لبرضى ر به وبين منيعطيه ربهليرضى وقال!افاشانى ولسوف يعطيك ربك |(/وجودالقابى لهداية
الخلق والدعوة الىاق يعد الفزاء الصرف فنرذىبه حيث مارضدت بالوجودالبشسرى ووااللررخى

| لايكونالاحالالوجودوف التأويلات التحمية اىيظهرعليكبالفعل مافىقوة استمدادكمن| نواع
الكمالاث 'لذاة واصناف الكرامات الصفائة والاسمائية هه الملك ينها » مات انواك
 7دواب ألماونسق قاله إن خاو به اى قد وحدك ريك لجو

 5ا

واجالى
| ويا متم

اى الميعلمك الله بها مل لك

0فى العم

ماوق تأوى اليه هَال أوى فلان الى

وله بوه وياعلى فعول رجع ولا واونته اانباواء والاون كل نان نوع اله دق
وسرزل و*وز اشاكون الودود معى الماصادقة وينما حال م 68

ابلا اومهارا اى دجم

| لعوىق عل كرد بان عل تعلق الب الوقوعى الالى مصادفة والاحقيقة المصادفة لامكن فى
| حقه نه لى (عركان اباه عدالله ان عايلدمطلب مات وهو عليه الدعلام حنين قدانت
ا عامه كه
فحن

ير ومانت

بربده وذلك

امه وهو ان عان ستين 0

انواؤه .قال إعضوم لا ولد وسو

| عبد المطلب ومع ١ه آنه لكك
نين

عمه ابو طالتن وعطفه الله عليه

لالله صلى الله عليه وسلم كان

2

اغمر ] 3وهو ان ست سنين ْم مات جده يعد امه

ورسولالله ابن عان سين وكأ شريف حده عيد المطلب على الموت اودى نه عليه

000
 ١الام اياطالن لان ع مد الله

كام دن ام واحيدة فكان وطالب هوالذى تكفل.

سورة الضحى

<5 2 1:5٠ه

جالتاكفط  91كل هنّافعالَ الذانتك  5اخَيرضوله الموام اكلت .لكم دشكم الاية لاله
صلىاللهعليه وسل لانزال يطيريجناحى :الشسريءة والطرعّة فىجومماء السير ويترق فىمقامات
القربٍ والكرامة وهكذا حال ورلنته ©ولسوف يعطيك ربك © اللامللاسّداء دخلت الخبر

نكدأمضمون الخلة والمتداً محذوف هدر ولانت' سوف يعطيك ريك لأن لام الاستداء
لاندخل الاعلى اللة الاسمية وليست للقسم لالبالاندخل عاللىمضارع الامع النون المؤكدة
وجمعها هع سوف للدلالة على ان الاعطاء كائن لامحالة وان “راخى كيه يعنى ان لام

الاتدآء لما جردت للدلالة على التأكيدوكانت السين ندل عاللىتأخير والتنفيس حصل
امجنّاعهما ان العطاء المتأخر لحكمة كائن لاحالة وكانت اللام لاتألكحدكم المقترن
بالاستقيال #فترضى © ماتءطاء ميمطامئن به قلبك يعنى شندان عطارارزاتى داردكه توكوبى
بن ومنراضى شدم ٠ وهونئق على ماقله بالفاء والاية عكدرةيعة شاملة لمااعطاء الله

فالدنيا منكال النفس وعلوم الاولين والآا خرين وظهور الامى واعلاء الدين بالفتوحات
الواقعة فىعصره عليهالسلام وفىخلفاله الراشدين وغيرهم مالنملوك الاسلامية وفشو الدعوة
والاسلام فىمشارق الارض ومغارما ولما ادخرله منالكرامات التى لادلممها الاالله تعالى

وقدانيأ عنسمة منها قوله عليه السلام لىافللىنة ألف قصر ملونْاوأسِض ترامها المسك ٠
كىوشكى ازخدم وحور ونم وامتعه وآنجه لابق أن بود ٠ روى ان رسول الله
ودر ه
لايل وهى تطئن
دلى اللهعليه وسلم دخل على فاطمة رضى الله عها وعامها كساء من واير

سِدها وترضع ولدها فدمعت عنناه لما ابصرها فقال يانتاه تعحلى ممرارة الدنيا الخلاوة

الكخرةا أفقد انلا الله واوق يتظك” ريك فرطو" امام تمد باقر رضى اللهعنه
د ركوفدى فرمودءكه أهل عراق ثما ميكوبيدك .اميد وارترين أتى ازقران اينستكه |
لانقنطوا من رعقه الله وماأهل الببت برام اميد درابت ولسوف يعطك ريك فترضى

بيشترست يعنى ارجى آية عند أهل الببت هذه الااية جه رسول الله صلى اللهعليه وسلم
راضى نشودكه يكى ازامت وى دردوزخ باشد
 5دارد جو

توسيدى تررق

عايد بدوزعح كم در كرو

.

عطاى شفاعت حناش دهند

١ يوككم أميتة ماضن زدوزخ

رهد

وفىالحديث اشفع لامتى حتى بنادى لاىرضيت امد فاقول رب قد رضيت وقال الفهرى
فزيارة قبرها فىوقت دون وقت لانهما أههنلاافترة وقال سبحانه وماكنا معذبين حتى
نبعث رسولا ومن لمفنعه هذا فحظ المؤمن هنهما الوقف فبهما وان لامحكم علهما ينار

الانص كتاب اوسنة اواحماع الامة مخلاف ماثيت فىسمه الى طالب انتهىكلامهفالىتفسير
المسمى اتلمرحمن وقال حضرة الشيخ اكلبارقدس سيره الاطهراقّت عدب ”:قرطية بمشهد
فأرانىالله اعبان ردله من لدنادمالىنيناعليهوعلمهمالسلام فخاطنى متهم هود عليهالسلام

بره الثلانون

جح «ه :١2ه

براق وقال الراغب اصل التوديع من الدعة وهو أن يدعو للمسافر بأن تحملاللهعنه
كا يةالسفر وان ساغه الدعة والخفض كأ ان التسلم دهاءله بالسلامة فصار ذلك متعارفا

تفشىبيع المسافر وتركه وعبربه عن الترك فىالا يةوالمعنى ماقطءك قطع المودع ومائركك
رب لايترك
اىلان
بالحط عندرجة الوحى والقرب والكرامة ففه استعارة تسعية واشارة ال
'المربوب  8وماقلى #4اى وامابغضك والابغاض دشمن داشئن ٠ والقلى شدة البغض
سل قزليادا سَلوه ابغضه مانلقلو وهو الرعى كاسّال قلت التاقة برا كن رمت به فكان

المقلو هوالذى سَذفه القلب مبنغضه فلاشّله وقلاه وقليه سَلِه وبّلاء ابغضه وكرهه غاية

الكراهة فتركه اوقلا فىالهجر وقليه فى البغض ك فالىقاموس فن جعله من اليانى فن
قليت السير والسويق على المقلى م فىالمفردات ولعل عطف وماقلى معنطف السبب على

| المسسحكب! الافادة :لتذليق وتحنوفت لكف ز.قفرلاعلك .للالة راليكائهم عليه زياراواء.لزيا سينا

(روى) ان الوحى تأخر عن رسول الله صلىالله عليه وسلم بضعة عششربوما لتركه الاستثناء
وذلك ان مشر قريش اراو' الى هود المدينة وسأاوهم عنامس حمد عليهالسلام فقالت
لهم الهود لوه عن اداب الكهنت وعن قصة ذى القرنين وعن الروح فان اخير

قنصة أهل الكهف وقصة ذى القرتين ويلبرم عانمى الروح فاعلموا انه صادق
ع

ؤاءه المشركون وسألوه عنهافقال عليه السلام لهم ارجعوا سأخبرك غدا ول هَلانشاءالله
فاحتس الوحى عنه.اياما فقال المشركون ان ذا ودعه ربه وقلاء ار ان جيريل ابطأ
فشكا عليه السلام ذلك الى خديمحة فقالت خديحة لعل ريك قدقلاك فزل جبريل شُوله
تعالى ولاشولن لثى انى فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فاخيره ععاسئل ,عنه وقد سبق

ففسورة الكهف ونزل ايضًا وله تعالى مادعك ربك وماقلى ردا عبىاءشير كان وتنشيراله

عليه التلام' بأن اليب لابقلى الحنيتٍ وانه تعالى بواصله بالوجى والكرامة فىالدنيا مع ان
ماسيؤنيه فىالا خرة اجل واعظم مذنلك" تذى' عنه الااية الا نية (وروى) ان جروا

دخل البيت فدخل نحت السعرير قات فكث 'بىالله اياما لاييزل عليه الوحى فقال لخادمته

خواة باخولة ماحدث فىبتى انجبريل لايأتينى قالتغولة فكنست البدتقأهويت بالمكنسة
نحت ,السرير فاذا جروميت فأخذته فالقيته خلف الجدار فجاء 'ى الله ترتمد باء وكان
| اذا نزل عله الوحى استقيلته الرعدة فقال ياخولة داررى فاءزل الله هذه السورة فلما تزل

ا لل ل ل
عل ماله إلى عله الستاك ون وى لاو ل
ولاصورة وقبل غير بذلك وفيه اشارة الى انه ,عليه الستلام .وقع .مه بماهو ترك الاولى ولذا أ
يكن ممقونا .ولابغوضا واا.احتس عنه الوحى للتربية والارشاد .وى التأويلات النجمية
ماودعك ربك شطع فايلنضبوة والرسالة عن ظاهسك وماقلى بقطع فيض الولاية عنباطنك

«والا خرة خيرلك مالناولى » لا انها باقبة صافية عنالشو آ تب على الاطلاق والاولى
اىب الدما لانهاخلقت قبل اخلراةفانيةمشوبة ,بالمضارفالم اذابالا جارةق الاوؤلىكرامائيها
واللام فوللا خرة لام الابتداء المؤكدة ضمون الخة وفىالتأويلات النجمية يعنى احوال
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ومناسية محال المقسم لا<له ودلاة الضحى سنة بالانقاق ووقفما اذا علت الشمس الى كرا

وقت الزوال وهى عند ابى حثيفة ركدتان اواربع .ت-ايمة و عند مالك لتاحصر و عند
الشافئ :واد أقلها ر"متان و اختلف فى١كذرها فقال الشافى ننتا عشرة و ول احمد |
تمان وهو 'لذى عليه اكلثارون هن اصحاب الشافى وححه النووى فى التحقيق وقدصح ظ
ان الى عليه السلام صلى دلاة الضحى بوم فتح مكة كانى ركعات وهو فى بت ام ظ

هانى” كوان «صلى صلاة الضحى قبل ذلك ايضا © والالى  6اى وجنس الالى قال ابن |

لوه هو نق على الضعى لاقام لاله يصاح ان بشع فى موضع الواو ثم اوالفاء بأنهال |

ا

ثم الايل مثلا و ثم لايكون قمما ف اذا سحا  4اى سكن أهلهعلى الجاز من قبيل اسناد |
| الفعل الى زمانه اوركد ظلامه واستقر وتناصى فلا بزداد بعد ذلك يعنى ان سكون ظلامه |
عبارة عن عدم تغيره بالاشتداد اولتتزل وذلك <ين كلت

وكل فستقر زماا ثم |

يشرع فى ااتنزل فاسناد سكون الظلمة الكائنة اله مجاز أيضًا هَال سجا البحر سجوا اذا |
ول معناه سكون الناس والاصوات وعن
سكنت ا.واجه و ليلة ساجية سا كنة الررمح ق
+ءفر الصادق رخى الله عنه ان المراد بالضحى دوالضج الذى كلالله فه مو-ى و بالالى
زااور زو كت

للة المءراج ٠ وصاحب  6-5الأسرار كفته اا

|

وااو

نشانة نم لطف و سموم قهر بود و علاءة انوار حمال و اثار جلال ٠ م قال انيد
قدس ممره وااضحى مقام الشهود والايل اذا سحا مقام ااغين الذى قال عليه السسلام فيه
اله:لإغان على قلق ٠ يا اعارتست بروثى وروى حضرت مصططق عليه السلاموكنا يقست

از سياهى موى وى
زروى مجحو ماه مصعنى

والفضعى رصرى

و وَالبلمكتو سياه مصعانى

٠

| وشدم الادل فاىلسورة المتقدمة باعدار الادل لان اللنهار اما محدث بطلوع الير وبغرويه

الهار باعتدار الشرف الذانى والعارضى فان قبل ماال_بب فىانه ذكر الذحى وهو ساعة |
| املنهار وذكر الليل بكليته اجيب بأنه وكاانن ساعة من"النهار لكنه بوازى جميع الليل |
ك|أ اعندا غلته الشلام 'توازئى عبتم “الاساء غاللمسلام انر 0ك اللكبر الا 2
ا درك كر من بوووها فان الض :٠
| واللل فت الواتوكلة والم ا
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الجزء .الثلاثون

تغوط فشكوا اليه فوهبه لهم مع ممانئاةلابل قربانا لها فعذبوءفىالرءضاء اشد المذاي
وفى رواية ابن الامسبيبتبالعه ٠ن'امية بغلام له|-مه نسطاس يكسر النون صاحب عشيرة
لاف دينار و علمان و جوار و مواش وهو مششرك بعد ماحمله ا.بوبكرعلى السلام على ان

١دنييله  2كك لطتو )ع ندورشى ف عنمكشك ب در و ل

عوض مكنم اترابهنسطاس روى وان غلا بودازان صديق رضي الله عنه دو هزار
| دينار استعداد داشت و صديق رضىالله عنهاورا كفته بودكه ١ كر ايمان ارى اهنالكه
سو ب
نرى س
| دا
طمخشم
اص

مسلمان بمىشد و دل مبارك صديق رضىاللهعنهاز و ملول بود

حون ابن كلهاز اميه شنيده عنيمت شمرده نسطاس را بأهام استعداد بداد وبلالرا بستد

| وفى الخال باميد نواب اخروى ١زادكرد وفى الحديث يرحم الله ابابكرزوجنى ابنته و حمانى
| الىدار ال
أهحر
غةتوق بلالامنمالهوكانحمبربن المخطاب رضى الله عنه ول بلال سيدنا

'وهولى -يدنا وهو نظيرقولهعليهالسلام سامان مناأهلالببتفانظر الىشرفالتقوى
 ١كف دسل الموالى قجلاشءراف ولا تغتربالنسب الجرد فانهخارج عن حد الانصاف و قال
السهيلى رحمه اللهقاللانىبكر رضى اللهعنه|بوهلواشستريت مله مجدة و قوة فيتعصبلك

ظونضك ين اجدىمن ا,قباعالضعفةو اعتاقهمفأنزلاللههذهالاابةو فهممماذكرأن
اعلى الاعطاء فضيلة مايكون لرضى الله واوسطه مايكون لعوض اخروى و ادناه مايكون
بح
قخس
اوأ
وفه
لغرض دنيوىمباح وامامايكونللرياءوالسمعة اولغير ذلكمماليس باح
و قوله عليه السلام من صنع الكم معروفا فكافئوه فانلممجدوا ماتكافئوه فادعواله يدل

ورضا
على ان المكافأة مشروعة ممدوحة لكتهاايست بدرجة ابتغاء الم
اةسهوف برضى»
والفارسية
جواب قسم مضمراى و بالله لسوف يرضى ذلك الاتتى الموصوف با ذ كر ب
وزود كك

لط

٠ 1 4 وهو وعد كريم شل جميع مامستغيه على اكلن الو<وه ١

وملها اذ بهمحقق الرضى قالبعضهم اى برضىاللهعنهو يرضى هو يما يعظيه الله
اج
عل ولم ينزل هذا الوعد الالرسول
ا عفلى
ماء
فالا خرة من النة والكرامة والزلى جز
اللهصلىاللهعليهو سل فى قولهولسوف يعطيك ربك فترضى ولابى بكر رضى اللهعنه

عنارف <اتلنمىعفىروف و صف بصفانه
ايكلونم م
ههنا قال البقلى هذا الرضى لا

وي
اطمكا
لط ع

يةة
كاب
ميرة
تفسير سورة الضحى احدى عش

ظ

بسم الله الرعن الرحم
| المجاز بحلاقة الحاول والظرفية فان الزمان ظرف لا فيه اوعلى تفدير المضاف وذلك التحوز
| اوالحذف ليناسب الليل قالوا تخصيصه بالاقسام به لامها الساعة التىكلالله فما مومى عليه

 ١البلام وألقى فها السحرة سجدا لقوله تعاللى وان يحششر الناس ضحى فكانله يذلك شرف
أل

ةل

اكبصب ف 3مودهعلق ده

ليطا عبسدد:اليه 31ل
-

مسعسسيت ادوعص

سم مد -

و(مناسبة )

©

سورة الليل
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عليه ومعنى الاعلى العلى الرفيع فوق خلقه بالقهر والغلية كاقاله ابو الآدث وقال القاشانى
وصف

الوحه الذى هو الذات الموجودة مع جميع الصفات بالاعلى لان لله تعاللى محسب

كل اسم وجها تحلىءه لمن بدعوه بلسان حاله بذلك الاسم ويعبده باستعداده والوجهالاعلى

هو الذئله حسب اسمه الاعلى الك_امل ممع الامماء وان جعلته صوفالرب فالرب حو
ذلك الاسم اننهى والاية نزات فى حق الىبكر الصديق رضى الله عنه حين اشترىبلالا
رضى الله عنه فى حماعة كماع بن فهيرة واخيه وعبيد وزئيرة كسكينة وهى مملوكة رومية
وابتها ام عمس وامة نى المؤمل والهدية اسشها وكانت زثيرة ضميفة البصر فقالالمشركون

اذهب اللات والعزى .بصرها 1ا خاافت دينهما فرد الله بصرها بعد ذلك كوان المشركرن
بودن هؤلاء المذ كورين ليرتدوا عن الاسلام فاشتراهم انو بكر فأعتقهم و لذيك قلوا
المراد بالاشقى انو جهل اوأءية بن خاف ٠ در كشف الاسرار اوردمكه ابن سوره
يتكى القكه بيشرو صدقائت يعنى انو بكر رضى الله عنهو يكى
دربارة دوكس اس
يشرو زندشانت زاهل ضلالت يعنى انو جهل و در فائحة ان سورءكه لشب

اشقىكه

وروز قسم ناف متكغة لازت تطلنت بق كي
كرا

علوادكا ادو جهل شرا ودر روز دعوت

ا

رظي بات كيرا
'ن 'بور هدايت ظاهص

نشدكه انو بكر آتىرا

سرروشند لان صديق اعظم

0.٠

كه شد اقامم تصدشش هسم

زمهرش روز دينرا روشنابى

٠

سواهل شين را اشثانى

اورده اندكه اميه بن خلف بلالرا كه يده اونود بانواع ازارها عذاب ميكرد ناز
دن |كردد وري زمان الرنى حت ,ويان در بماطئ او أفراويجتة بود

الاك عناى يكل ارات

ول

ادو
هت بجوريتل حربث

روز صديق ديدكه اميه ويرا برخاك كرم افكددة بودو مككيا تفسيده ار شنةوئ

نادزت اند كناز يعد اتكلقت للواط ور ناجهلا اانا ككاذا قار ركد
محمد وهو سول ا<داحد ٠ انبوكر را دل برو بسوخت وكفت اى اميه واى رانو

|ردلت برو هيسوزد از متس |
ابن دوست خدابرا :ند عذاب كنى كفت اى"ابابكر ك
مخر ٠ وفى رواية مرالنى عليه السلام سلال بن رباح الحيشى وهو ول احد فقال عليه
السلام احد يعنى الله الاحد نيك ثم قال لا'بى بكر رضى الله عنه ان بلالا يعذبفالله
فعرف ماده عليه السلا فانصرف الى منزله فاخذ رطلا من ذهب و مذغىيه الى امية بن

خلف فتالله اتبيمنى بلالا قال أنمفاعستزاء و-أعتقه:فقال المشركون مااعتقة انو بكر الا اليد
كانتله عنده فنزلت و قال ابن هسعود رضىالله عنه وقد اشتراه ببرد و عششراواق حاموعقية

وهى اربعون درها وكان مدفونا تحت الححارة فقالوا لوأبيت الا اوقة لبماك فقال ولو أنتم
ابم الاعائة اوقية لاشتريته مهاو قلى كان عبدا لعمد الله بن حجدعان ساح علىاصنام قوم اى

الجزء الثلاثون
ارئب

د ١٠62 هه
لسلس

والسمعية والفكين على الاستدلال والاستبصار ف وان نا للا خرة والاولى» اىالتضرف
ا

ا

الكلى فبهما كيفما نشاء من الافعال التى من حملتمه! ماوعدنا من التبسير للبدسرى والتبسير
 0لاعسرى و فانذرتكم » خوفتكم بالقرءأن وبالفارسية بس كم شمارا ٠ اى يااهل
مكة

ازا © از انثىكه « تلتلى  #باه زيد وهو نحذف احدى التاون هن سسلططى

| اى تتلهب فان الثار مؤنث وصفتّبه ولوكان ماضيا لقبل ثلظت مع أنالمراد بوصفها دوام
التللى بالفعل الاستمرارى وفى بعض التفاسير المراد من انذرتكم انشاء الانذار كقولهم
بمت واشتريت اواخبار رادبه الانذار السابق فمىثل قوله تعالى فسىورة
لدعا أضيله النعر :ونااذراكه ليما لاقل رؤالامد  5لؤاكة اللنجثقان! اولان
فك
ثال
راين وهذا اشد مخوها من أن َال خافوا واتهوا ناراتنظظى فل لإيصلاها وه
عكند

صليا لازما ولابشّاسى حرها ل الاالاثتى  *#الزائد فى الشقاوة وهو الكافر فانه اشقى
من الفاستى وف
كىشف الاسرار يعنى الشتى والعربٍ تسمى الفاعل افغل فكىثير من كلام
منه قوله تعالى واتم الاعلون وقوله واتمعك الارذلون انتهى فالفادق لابإصلاها صليا

لازما ولابدخلها دخولا ابديا وقد صرحبه قوله تعالى هيالذىكذب وتولى  #اىكذب

بالحق واعرض عانلطاعة وا
هيذ
سا

الاالكافر © وسحابها  6أى سييعد عنها حرث لالاسمع

حسيسما والفاعلالْنْبِ المبعد هوالله وبالفارسية وزود بودكددو ركردهشودازان اتش«الاتق»

المبالغ فى الاتقاء اعلنكفر والمعاصى فلا محوم حولها فضلا عن دخولها اوصلبا الابدى

واما من دونه يمن بتتى الكفر دون المعاصى وهو المؤمن الشتى الفاسق الغير الثائب فلا

سعد عنها هذا التبعيد بل يصلاها وان لميذق شدة حرها كا ذاق الكافر لكونه فالطيقة
الفوقانية من طبقات النار فذلك لاب_تلزم صلما بالمعنى المذكور فلا بدح فى الحصر
السابق وفى كشف الاسرار الاتق يمعنى التتى كالاشتى يمعنى الشتى قال الشاعى

 #0غرننىجال ان اموت وان امت * فتلك سبيل است فهابأوحد »
اى بواحد اثبى « الذىيؤتى ماله © يعطيه ويصرفه فى وجوء الب والحسنات بتر »

اما بدل ٠ن ونى داخل فى حكم الصلة لاحلله اوفى حيز النصب على انه حال ضممنير
يؤنى اى يطلب اينكون عند الله زا كا ناميا لابريديه رياه ولا سمعة او متركيا متطهرا

املنذنوب وهن دنس البخل و وسخ الا
لمساك
ا”
8وم
حاد عنده منلعمة نجزى »
اكات مقرر لكون ابتَالهلات خالصا لوجهاللهاى لبس لاحد عندهلعمة و منة من

عأنها ان مجزى توكافاً فقصد بابتاء مايؤنى محازاتها ط الا ابتغاء وجه ريه الاعلى 4

استثناء منقطع هن نعمة لان ابتغاء وجه ربهليس هن جنس نعمة مجزى فالمعنى لكنفمل

ذلك ابتغاء وجه ربهالاعلى اى لابتغاء ذانه وطلب رضاء فهو فىالحقيقة منمولله وما آلى

من المال مكافأة على لعمة سالفة فذلك ت#رى تجرى ادآء الدبن فيلكاوزله دخل فى
استحقاق ميد الثواب و انما يسستحق الثواب اذا كان قمله لاجل ان الله امرويه وحثه

ع(ليه )

2

9غ

©

مورة الليل

بالبسرى مجازباعتباركونهامؤدية الى البسرى وفبه اشارة الى أن من طهر سه بالطاعة
بالاقئال عاللىله والاعىاض عانلدنيا واتق فىعين تلك الطاعة نعسنبها افلىسه وصدق
فى باطنه بالكلمة المدنى فسئيسره الخصلة السيرى وعى الوصول الى حضرتت!

العليا

اذ قابنااليكبدى © واما من مخل » #اى عاله فام بذله فيسيل اير والبخل اماك

المقتذيات عما لايق حسها عنه وغَابلهِالحود و استغنى *#زهدفها عنده أهالج .اى ليمرغب
كاأنه مستغن عنه فلمشق او استغنى بشهواتالداياءن لعيم ال جره فلم شق فكون

الاستغناء مستتيعا لعدم الاتعاء الذى هو عقابل الاشاء فىالاية الاولى و.ه حصل التقابل

وٍكذب بالحنى » اى ماذكر من المعاتى المتلازمة ف#س8ئيسره للعسرى  5أى
نما ظ
فسنيثه للخضاة المؤدية الى العسر والشدة كدخول النار ومقدماته لاخشاره لها وبالفارسية
ع مهيا كرداتم مرورا براى صفتىكه ٠ؤدى بدشوارى وعمحنت بود يكعبرىدارىكه
اورا بدوزخ برد ٠ واءل تصدرر القسمين بالاعطاء والببخل مع انوكلة بمشاراهاا رقي
تمابعدها فى استتباع التسير لايسرى والتيسير للعدرى للايذان بانكلا مهما اصلى فهاذاكر

لانتمة لا بعدها من التصديق والتقوى والتكذيي والاستغذاء والظاهس أن السين للدلالة

على از اء الموعود مقابلة الطاءة والمعصية وهو يكون فى الاخرة التى هى اص متراخ
مننظر فادخلت السين وهى <رف التراخجى ليدل بذلك على ان الوعد اجل غير حاضر

كذارفى :بعض,التفاسمير:وفيهباشيازة! إلى أن .هن بحل فىضب

هربالطاعة .وااضّادة الرواحية

بالسيت رالوقلية روانسى يعن الاقناك .علنا كت السو الول اعطيتا ها.ايام من سالائمة
الاعضاء والجوارح والجاء والمال فسئيسره للعسرى وهىالبعد عنا والطرد واللءن ودخول

نار الحجاب 8ف ومايغنى عنه ماله *» اى شأ مانع|ذاب فالمفعول محذوف اواى ثيغىنى

عنه ماله الذى يخل به اى لايغنى شبأ فا مفعول يغنى والاستفهام للانكار «ؤاذا تردى »©
اى هلاث ومات تفعلل من الردى للممالغة والردى كالعصا وهو الهلاك قال الراغب الردى

الهلاك والتردى التعرض لاهلاك انهى !وتردى وسقط فاىلخحفرة اذا قبر اوتردى فى قعر |

جهم فالمال الذى ينتفع به الانسان فىالا خرة وقت حاجته هوالذى اعطى حقوقه وقدمه
دون الذى مخلبهوتركه لوارثه وفيه اشارة الى أنه اذا تردى وتصدى لالفتنا وموافقته

الطببعة البشرية اى ثىئله مخلصه من غضبنا وقهرنا عند تجلناله بصورة القهر والنقمة |
© ان علينا للهدى  6استئناف مقرر لماقبله اى ان عليا بموجب قضاتنا المنى عاللىحكم |
النالغة حيث خلقنا الخلق لاعيادة ان نسين لهم طريق الهدى ومايؤدى اليه من طريق

الضلال ومايؤدى اله وقد فعلنا ذلك بما لامزيد عليه حيث نينا حال مسنلككلا لطرسّين

ترغنا بوترهيبنا ومن هنا سين .أن الهداية.هى الدلالة على /مابوضسل :الى البشية :اللدالالة
الموصلة الها قطعا وانالمراد بالوجوب المفهوم من عاللىوجوب يموجب القضاء ومقتضى |
الحكمة فلاتكون الايةبظاهرها دللا على وجوب الاصلح عليه تعالى كايزسم المستزلة
وال القاشانى ان علدنا للهدى بالارشاد الينا نور العقل والحس واجمع بين الادلة العقلية
بايا

) 2روح السان 9؟ ماشر )

الجَءالفلااون
سم

سوسس
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اس

ان يكونا للامثغراتى اى والقادر العظام القدرة الذى خلق ضنىئى الذكرٌ والاثى من كل |

توعله “والد فخرج دمل البغل والبغلة ولى ان الله لممحاق خلقا هن ذوى الارواح أيس

يذكر ولااتى والثى وان اشكل امرء عندنا فهو عانلدله غ«يمرشكل معلوم بالذكورة
اوالانوثة فلو حاف بالطلاق انه لميلق بوءه ذكرا ولااتى وقداتى خثى مشكلا كانحانثا
زإنأدكاى( :لكشكاف اوقل ,اهما ادم
لاكندز ى المقيغة بانا .دكن 6ؤا يوان كان اكقلذ لع
وخوآء علهما السلام على أن اللام للعهد قال تعالى ياايها الناس انا خلقنام منذكر واتى
وعن ان مسعود رضوالله غنه اله كان هرأ والذكر والاانى ول علقمة قدمنا:.الشأم فاناا
ابوالدرداء رضوالله عنه فال أفكم من “قرأ قراءة عنذَالله بن مشعود فاشاروا افلىقات

نتم اناغقال كيف قرأ هذه الا يةقلت'سمعته هرأ والذكر والا'ى قل وانا هكذا والله
سمغت رسولالله عليهالسلام شَرأها وهؤلاء بريدوتى على أاقنرأها وماخلق فلا اتابعهم
وفه اشارة الىالذكر الذى «والروح والانتى التى هىالنفس وقد والدقلب امزندواجهما

|وعند بعض العارفين الايل ذكر والنهار اثى كماسيق فى النازعات « ان سمكم لدى »
وان القسم والمصدر يمنى المع .ا عمف أن المصدر المضاف هن صيغ العموم ولذلك
اخبرعنه لجع ودتى جدمشتدتكأ
رضى ومريض وهوالمفترق المقشتت والمعنى أنمساعيكم اى

دافادات
اتافة
عختل
لمالخ
س <_
اع
املك
تبام

الازليةفبعضها حدن نافعخيرصاطو يمضها قحضار

شر فاسدوالحديث الناس عاديان شبتاع نفسه فعتقها اوبائع نفسه قُوشها قالالقاشانى ان سعيكم

اشذتات .مختلفة لاتذاب بعضكم الى جائب الروح والتوجه الى الخير اغاية النورية ويل
ظعضكم الى جانب النفس والانهماك فى الشير اغلبة الظلمة وقال بعضهم باطن هذه الااية
ب

 ١ان“راى شعه قاسلمة ماق له" من اقل التكوين"والتخليق” لقوله تعالى تحن قسهثا اينهم

ظمعيشتهم وانالسهىله مات ببكارلاتمتصلين بلاملطان من الأدماء والجلساء واصحاب الاسسرار
فسى بالفوس .لطلت الدَرْحَاتَ و بالعقول لظلب الكرامات” و بالقلوب :لطلب المشاهدات |
ظوبالارواح لطلب المداباة وبالاسرار لفنائمها فىانوار الذات وَانا فى انوار الصفات وستى
بالارادة وبالحة وبالشوق وبالعشق وبالمعرفة الى غبر ذلك  8#فاما #ه تفصيلى للك المساعى
المتشتتة وندين لاحكامها هه من اعطى  #*#حقوق ماله © واتقى 5ه محارمالله التى عمى

عنها ومن متها امن والاذ .هو وصدق بالحنى  #بالخصاة اللسنى واهلىايمان اوباتكامة
الحدنى وهى كلةالتوحبد او بالملة الحسنى وه ملة الاسلام او المثوبة الحسنى وهى اطنة
© فسئيسره للبسرى  64معتى التبسير التهيئة لاما شَابل ااتعسير ومنه قوله كل هيسسر لها
خلق له فلآ حاجة الى أن شال استعمل التسير فاىلعسرى على المشاكلة ا فقىوله تغالى
وكدواء ديئة او على شك قوله تعالى فشيرهم بعذاب الم هَال يسر الفرس الرككرك اذا
سىمر
ؤدى ال
اسر جها وأحليا والسمرى تأندث الابسسر والمءنى فنهمه ونوفقه لاخدلة التتى

وراحة كدخول الخنة ومناديه وبالفارسية بس زود باشدكه ا-الى دهم وبرا براىطرفت
5

سكت

عاق

رادت

باد

لعنى على كهاورابه بدت

ولتداية .

قواصات افده

ب(السيرى )

سورةااقيل

<ذ »>©# 74+

لألنه
وك والولاة فيترحم بعض الترحم وذالك
لنملمن
وتبعتها اوعاقبة هلاك و سداكئاءراافلمعاقابي
تعالى لابفعل الاحق :وكل مفنعل نحق فانه لامخاف عاقية ولاسالمى بعاقية ماصنع وان كان

نش نهالخوف وقالبعضهم ولامخاف هواى قدار ولاهم مايعقب عقرها ويتبعه ومايترتب
عليه .ن انواع البلاء والمصبية والعقاب مع أن صاللها عليه السلام اقخدبرهم مها
عت سورة الشمس فىاوائل شهر رع الا خر

تفسير ورة الليل احدى وعشرون ابة مكية وقل فها فى وفدنى
ان الر حم ١

© والليل اذا يغشى © اذا لاحال لكوما بعد القسم كام فى السورة الساقة اى اقم
ويغطها ويسترها كقوله والليل ايذغاشاها فعدم ذكر المفعول

مس
شغشى
لين ي
ايل ح
بالل

للعلم به اوالنهار اوكلمابواريه بظلامه فعدم ذكر المفعول للتعميم والإلى عند اهل النجوم
مايين غىوب اسمن وطلوعها وعتداهل الشرع مايين قم وها وطلو الفحر الصادق

لعله المراد هنا والنهار ماشّابله ( وكفىشف الاسرار ) الله تعالى شب ربابمتى وشرفى
داذ كخ:لزا دوفزا إن جد بحل قم خود .كرداسة .وان ترف ,ازاق /فت كه
شب

درايد دواستان

خداتها

درمناحات

عدون

هيه شيب

شراب

صفاى

نوشند وخلعت رضا ب وشند وعتابٍ محبوب.ى نيوشند وجون وسقحترباشد كه
فرمان رسد تادرهاى اين قبة بيروزه بازكشايند ودامنهاى سراد قات عرش مجيد

الا دشان ل تنم علي اوش سشويرا بك لجار كاسايت ديعاو بكيزاى
حود خطات كتندكه الا قدخلا كل حيدتب محجبنيه فابن احبانى يعنى هم دودتى بادوست

خود درخلوت وشادى د
+

دوستان ا

الليل م 0والعصاة ام

*

ابد
والعادون لذى الحلال قيام

ا

« والهار اتذالى  #ظهر بزوال ظلمة الايل اى ان كان المغثئى غير الشمس او تين

وتكشف بطلوع الشءس اى اذكان المنشى الشمشس واختلاف الفاصلتين بالمضى والاستقبال لما

ا افلسورة الساّة وفيه اشارة الىالقسم بديلغيبالهوية المطلقة اذا يغثث نىمارالتعينات |
سلبىبا لتعبنات العقلية
الاعتياررية عالىلاهذلوق والشهود وبنورمارالوجوداتالمقيدة اذا ح
ح|داي والاحتدابو قالالقاشانىاقسمبليلظامة النفس اذاستر نورالر وحاذائلى
بالنسبة الى اللى

وظهر من اجماعهما وجود القلب الذى هو عرش الرحمن فان القلب يظهر باجماع
هذيزله وجه االلىروح يسمى الغؤاد بتاتى به المعارف والحقائق ووجه الى النفس يسمى

الصدر محفظ.ه السرائر وتمثل فيه المعانى  9وماخاالقذكر والاانى » ماعيارة صعنفة
| العالم كافى وما اها وانها لتو غلها فى الا بهام افادت أن الو دف الذى استعلمت هى
فيه بالغ الى اقصى درجات القوة والكمال نحيث كان ممالايكتنه كنهه وانه لالسدليعلقل
المى ادزرالكه خصوصه

واعا الممكن هو داك

يأعمس عام صادق

واللامان للحقيقة و#وز

> :54 4

الحزه التلاتوق

وامتثل قال فكىشفت الاعترار الاسسعااثث ا اللاآمتراع فىالطاعة للباعث اوخين قام قدار
ومن تصدى معه لعقرالاقة املناشقياء فان اافلعلتفضيل اذا اضيف يصلح لااحودوالمتءدد

والمذ كر والنؤنت وبدل على الاول قوله تعالى سف_ىورة القمر فنادوا صاحهم فتعاطى
فعقر فانه يدل عنى أن المداشر واحد معين وفضل شقاوتمم على منعداهم مباشرنهم العقر

مع اشتراك الكل فاىلرضى به © فقال لهم  #اى #0دورسول الله  #لما علم ماعن موا
عايه وهو صا عله السلام ابن عبد بن جار بن ور بن عوص بن ارم فالاضافة للعهد
عبرعذه بءئوان الرسالة

ايذاءا بوجواب

طاعته

وسانا لغاية عتوهم وعاديهم فى الطفان

«ل ناقة الله  4منصوب على التحذير وان لميكن  .ن الصور اتى جب فنا حذؤ ..العاءمل
والناقة

بالفارسية ادشترمادة اضذت

اليه تع لى الفبو م

كدق

الله اى دروا ناقة الله الدالة

عل وحدابته وكال قدريه وعلى عدا واحذروا عقر ها © وسقياها  4لعنى شرا وهو
تصيها * ن الماء ولاتطردوها

شرب نومان

عنه فى نوبمها فاءها كان لها شرب

ار 'معلوم ولهم ولمو اشهم

يستضرون لذلك فى«واشمهمفهموا بعتر هاه فكذبو # .اى رسو لالله

فىوعيده سَوله ولاعسوها لوء فأخذك؟ عذاب قريب ل فعةروها  4اى الاشق واجممع

على تقدير وحدته
وصاحيه

لرذى الكل نفعله قال السولى العاقر قدار ب
سنالف

الذى شاركه فعقر

الناقة

امه

وعدم

بن وهراوا

5

جهم

وامه قدارة

والعةر اللحر وقدم

التكذديت على العقر لا نه كان سبب العقروفى الحدرثقال عايه السلام لعلى ياعلى اتدرى
سن

اثفى الاوليى قال الله رسوله

اكلم وال عاقر الاقة

قال

ادرى

مناشتى إل خرن

قال

| الله ورسوله اعلم فال قاتلك وذلك أالنتاقة اشارة الى ناقة الروح فكما أنعقرها بالظامة

النفسانية وااشبوات الوانية من مزيد شقاوة النفس فكذا قثل على رضى الله عنه فانه
كان مظهرا لروحانية ندبنا عليه السلام و لذاكان وارثه الاكبرفى مقام المقرقة فالقصد الى
ا#د
لعل
على الوىر ضىالله عنه قصد الى
لالى
ام

ولاشقاوةفوق الشقاوة هن قايلمظهر الرحمة

الكزة بالغضب والتقام  8#فدمدم علوم رم © فاطيق عام العذاب وهو الصبحة الهاثلة
وعو

من "كر

قوأهم ناقة مددومة

 ١ل إمسه الشحم ودم ل

22

اذا

طلدك

بياث عدم واحيطت

يرث

لق

مها ى

بالقبرودءت على القبر وعيره اذا اطقت عله ثمكررت

| الدال للمبالتة فىالاحاطة فالدهدمة هن الدهدم كلككة .ن الكب قال فىكشف الاسرار
| نشول العرب دمت على فلان ثم ول من الممبالغة دمت بال
نتشد
شيدوثمل

 ٠دعدمت والتركيبيدلعل
اىشا
لنال
ىثى
"

٠ن تشهيد المالغة

فل بذنهم  ااىبس
لبحذنم
كمى والتصريع بذك

اسم دلالة الذاء عليه للامذاربعاقبة الذنب لعتبر به كل هدنب 8ه فواها  4اى الدمدمة
والاهلاك

7
مهمالبشات ٠ميم أقؤك

1ن صغير 95

اوفسوى

مود

بالارض

( دوى

) أمهملا

رأوا غلامات ااءذاب  0صالخا عليهاك_لام ان شتلوه قاتجاء اللهكماقال فسىورة هود
| فاما جاء احمينناا

صالحا والذين ١اهنوا ٠مه برحمة ما جوو لاخاف عقباها» الواو للا -تناف

اوللحال منالمنوى فىفواها الراحع الىالله تعالىاى فسواها الله غيرخائف عاقية الدهدمة
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و

أ

عرو تين
020
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الانسانية الكمالة اللوقة على الصورة الالهية اللّمة الكمالية لتكون ممرءاة لمهااورد
خلق الله ادم على صضورته وشّال لها النفس الناطقة المديرة للبدن وماهوآها اى خلقها
مستؤية قابلة لتكون لى :لتحليات::تعنات الكبال والالال واغال ومتوسطة ممكنة:
لتكون مظهرا الظهورات الذات والصفات والافعال ومنتدلة صالحة لتكون مشهدا
مشاهدات آآثار الاسماء والراتب والاحوال و ذه القابلية الجامعة بين القبضتين امال

والجلال كانت اتمكل موجود فألهمها اى افاض غلما بوساطة سادة الجلال فدورها اى
ثار الجلالالمندري فىجعية حقيقتها البرزخية واحكامه وا<واله من العقَائد و العلوم و الاعمال
والمذاهب وغير ذلك ماتفحر وبميل فيه مانلحق الى اللاطل فتحازى بالخسران ومّواها
1راطال واءوره واحكامه منكلةالتوحبدالعلمى
وافاض علبا بوساطة خادم اعمال اى ا
الرسمى المنا فيللشرك والكفر والهوى اللى وسائر الفساد فىثية الشريعة والطرهّة ومن

كلة التوحيد العينى الحقيتى المزيل للشرك والكفر والهوى الخ وباق الكساد فىمرتية
المدرفة والحقيقة ومن غيرها هلنطائف العلوم والمعارف ومحاسن الاعمال والا<وال |
ومكارم الاخلاق والصفات قدأفاح اى دخل فىالفلاح فجىميع المراتب صورة وحقيقة
زمكناها طمهنرها من زذائل آثارالجلال فىجميع الاطوار وقدخاب اى حرم من الفلاح

من دساها اى اخنى فا الا أنارالجلالية والصفات النفسائية وكتم فها العيوب والقبائح
الشيطانية اولاهواء والشهوات الميمية والاجمال والاخلاق الرديئة ويلعمالجها باضدادها

بل اعملها عن التربية فمىسنية الشريعة بالتقوى والصلاح وعن البز كة فىمريية الطرهة
بالجاهدة والاصلاح وساعدها فىهواها وشهواتما فى النيات والمقصود والاعمال والاقوال

وصارت خركاتها وسكناتها جبعا بالاهوآء اننهى باختصار فان لامه رحمه الله فهىده الااية
ببلغ الىنصف جزء بلا كثر ه كذبت مود © المراد القبيلة واذا قال ب©طغو اها»
وهو استثناف وارد لنقربو مضمون قوله تهالى وقدخابٍ من دساها فان الطفيان اعظم
انواع التدسية والطغوى بالفتح مصدر يمنى الطغيان الا انه لكماان اشبه برؤوس الا يات

اختير على لفظ الطغيان وان كان الطغيان اشهرو فى الكشف الطفوى من الطغيان فصلوا
بايلناسم اولصفة فيفعلى منْبنات الياء بانقلوا الياء واوا فىالاسم وتركوا القلبفىالصفة
فقالوا امرأة خزيا وصديا من الخزى بالفتتح والقصر يمنى الاستحباء ومن الصدى يمعنى
العطش والاء للشسة"اى فعلت التكذيب يسبب طفنانها  5ول ظلمى حر آءنةعلىالله

فالفعل منزل منزلة اللازم فلا سّدرله ٠فعول وهو المشهور اوكذبت بمودنيها صالحا عليه
ال_لام ذف المفعول للعلم به وفبه اشارة الى أن العصان اذا اشتد بلغ الكفر يوجوز
ان تنكون الياء ءلة لاتكذيب اى كذبت ما اوعدت به منالعذاب ذى الطغوى والتحاوز
عن الحد وهو الصبحة كقوله تعالى فاهلكوا بالطاغية اى بص_بحة ذات طغبان  8اذ

انبعث اشقاها  #منصوب بكذبت اوبالطفوى اى حين قام اشتى مود وهوقدار بنسالف
البتتان لاح هن إعثه اليه فان انبعث مطاوع البعث يقال بمثت فلانا على امي فالمث له
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المزء الثلا'ون

ْ والبعاء مع الصحة ونحوها واخروى وهو شَاء فلا فناء وغنى بلا فقر وعن بلاذلوعلم
لك
لهلذو
بلا ج

قبل لاعدش الا عش الا خرة واصل الكزاة الزيادة والءْو و منه زكا

الزرع وات ل هام اككوتدراباق ردك وارقتة ركة القاضى الشاهد لابه برفع قدره

بالتعديل ومنه الزكاة لما مخر ج الانسان من حق الله الى الفقراء لا فها من راجلاءبركة
اولتزكية نفس لى تمتها بالذيرات والبركات اولهما جمرعا فان ارين مجودان قهاوالمءنى

نوارق لوج رهن ين كل كزاراء ماق )|أانلمفتجر بهد باتعريت انر لدياءاناي ذا
و شهرها بهافاهل الصلاح يظهرون انفسهم ويشمروعا ا سطع من انوار مّواهم الى الملاء
الاعلى وبملازمهم مواضع الطاعات ومحافل الخبرات لاف اهل الفسق فاهم مخفون! شوم

و يدسونها فى المواضع الفية لايلوح علمهم سيا سعادة بشتهرونءه بين عباد الله المقريين
واصل هذا ان <١وادالعرب كانوا ,نزاون فى ارفع المواضع وبوقدون الار للطارقين

أكون

اشبر والاثام ينزلون الاطراف والهضاب لتخنى اما كنهم عن الطالبين فاخذوا انفسهم فالبار
ايضا اظهر نفسه اعمال البر والفاجر دسها وتستعمل التزكة بمعنى التطهبر ايضا كا قال فى
القاهوس الزكاة صفوة الثى' وما اخرجته من مالك لتطهره به فالمعنى قد افلح من طهر

نفسه من الالفات الشسرعية عدا و خلتا وعملا وقولا فقد اقسم تعالى بسيعة اش.ء عفللىاح

زرو ننلله وديا اكع ووكال غناي رح الله أفبها ذواةا  50502حطيف
رسولالله صلىاللهعليه وسام زديك تلاوت ابن ابت فرءودىكه تزكة انفس موجب تزكة
ذَلَاسك:هىكاء كذغآزعوؤبحؤوا عش غود ا8لخال دلازلوّث-آفلق عا لوص كرود
ناس

ميراز ماه

.٠

شوك

3

ابه نور

الهى

لشدود

وكون افعال العبد سَقَدر الله تعالى وخلقه لاينافى استاد القعل الى العند فاه شال ضرب
زبدولاهال ضرب الله مع أن الضرب مخلقه وقد ه وذلك لان وضع الفعل بالنسبة الى .
| لكشك قال الراشت وتركاء امف وظهار عا اوليارنعان امن تي عالدنا الإوساق
اموه

كام

<حرة

الادر

والمثوية

سر

١5 حرى

الانسان

مافه تطهره

وذلاك إنسات

| نارة الى العيد لا“كفتاه ذلك > قد افلح من زكاها ونازة 'الى الله لتك به فاعلا لذلك (١
أ فىاطقيقة نحو ل الله 5

من ع

ويارة ا |أعه” لمكو واسطهة

قودول

ذلك لمهم ا

| تحوخذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيم ما وثارة الى العيادة الت هى الة فذىلك
محوو -نانا من لدنا وزكاء اتهى © وقد خاب من دساها  #فى لقاموس خاب لمحب خبية
ناطكت انرا )ولع سوق اورخس تطشن
ل
واكر
و
حرة و
وهو الاخفاء ديااغة الدس واجماع الامثال لما اوجب الثقل قات السين الاخيرة ياء وقال

"ألراع النن مجان ؟شرك ااولضى ات رقالا كرا ولا إجراةالى هراح اللاطى
كادي التي كك سد ا ينامالا البدر جواو_ بات ف ورياك الفاستدرال
ات واطتيقة اطمة
لسذها
تخا سداق قدص تزه واف ول أكالى ةوه“ اا لمر اد باالنف

:

 5ع ::جتي
ف غيره اذا المقدر قالمعطوف  >23.دن

1

 3المعطوفّ فمكون التقدير ورب

عوراف الس
ماسّاها ورب

ماطحاها و رب ماس_واها.و بطلانه ظاهى فان الظاهى ان تكون فى مواضمها موضولة |
فاعىف و سحى” شبرح النفس و تدويتها عند اهل التأويل ان غناءاللة تعالى © قالهمها
ون كانت لتعقيما فلعل |
فحورها شوَواها © الفاء اكنانت لسببة التسوية فالاعبن ظاعن إ
المراد هنها اعام مايتوقف عليه الالهام من القوى الظاهية والاط:ه والالهام القاء الى" |

فىالروع اما من جهة الله اومن جهة الملاء الاعلى ؤاصل ارام الثى' ابتلاعة والفجور |
شق سستر الديانة قدم عاللىتقوى اراعاة الفواصل اولعدة الاههام افيه لاله اذا انتى .

الفجور وجدت التقوى فقدم ماهم بشأنه اعنى والمعنى افهم النفس ايها و عرفهأ حالهما

ولقيج وما يؤدى الله كل .مهما و مكنا من اختبار امل شساءت قال بمض |
من اسن ا
الكارالالهام .لايكون الا فاىير فلاشّال فىالششر اله.نىالله كذا واما قوله تعالىفالهمها |

داعف

ف الجملوى وردواها العمل عيلذحي فىكن |

لحارع

الله سناقض ابدا وقال بعضهم لانى ان محل الالهام هو النفس قال تعالى فالهمهافدورها |
|9

هواها

فاعلمنا

ان

الفاعل

قّ الالهام هوه:ت4

تعالى لاعيره لكن الهم النفس فدورها

ان الله لايأمس بالفحشاء و كا لايأص بالفحشاء لايلهم مها فانه لوالهم مها ماقامت الحدلله

على العيد فهذء الااية مثل قوله و هديناء النددين اى بيناله الطريقين و قال بعضهم لم
نسب سحانه الى النفس خاطر الماح ولا الهامه فبها و سيب ذلك ان المباح لها ذابى

فنفس ماخاق عينها ظهر الماح فهو من صفاتما النفسية الت لاتعقل النفس الا مهافخاطر

ون الفوس
لمباح نعت خاص كااضحك للانسان وف التأويلات التجمية ندل الايةعكلى
كلها حقيقة واحدة متحدة نتاف باختلاف توارد الاحوال والامماء فان حقيقة النفس

المطلقة هن غير اعتيار حكم مها اذا ندويت الى اللهرحبهوا .كلا سءءت مطيكق و اذا

توجهت الى الطديعة نوجها كليا سميت امارزّة واذا توجهت نارة الى الحق بالتقوى و نارة

اخرى الى الطبيعة .البشرية بالفجور سميت اوامة انهى وفى الخبر الصحيح عن حمران
ن حصين

رضى لله  :2:4شاك

نحك

من جهيلة اوم دنة رسول الله عليه الام

 .مايعمل الناس .ويكدحون فبة أشى* قضى علهم ام ثى' يستقبلونه فقال عليهاللام بلقضى
كنان خلقه اللهلاحدى المازلتى
علهم قال ففم العمل اذا يارسولالله فقال عهالسلام م
0عه الله لها  6تلا الآاية وقال ابن عباس رضى الله عنهما كان رسول الله عليه السلام

عرك دالامة اللهم ات نفسى شواها وزكها انت خير من زكاها انت ولا ومولاها
| © قد افلح من زكاها  64جواب القسم و حذف اللام لطول الكلام وقال الزجاج طول

| الكلام صارعؤضا :عن اللام و اما نرركه الكثساف وغيره لانه .توجي الحذف والحذف
لامجب مع الطول ولم ممل كذبت جواا لآن اقسام الله انما يؤكديه الوعد اوالظفر

١

وادراك اليغية وهو دنوى كالظفر بالسعادات التى تطيب بها الحاة الدنيا من الغنى وااعز

الجزّء اقلااون.

4 :: 983ه

حاتنحاب
الاول و اذا يغشاها » اى الشمس فغطى ضوءها فتغيب وتظلمالا فاقولما ك

الشمس محلولة الارض يننا و بها واقعا فىالايل صار الليل كانه ححا و غطاها فاسئد
وعل اختيار صيغة المضار ع
التغطية وتفشية الى اليل اذلك اواذا يغشى افلااق والارض ل
هنا على المضى لادلالة على ابه لاجرى عليه تعالى زمان فالمستقبل عكنادلماضى معمس اهاة

الفواصل ولم ل ععاها رمن _التتمييةلازيه بتعدى .الى المفعولين وحيث كانت الواوات

ولباء سادة مسدها معا فى قولك
العاطفة نواب الواو الاولى القسمية القائمة ممام الفعل ا

اقسم الله حق ان يعملن عمل الفعل والجار جيعاما تقول ضرب زيد مرا و بكر خالدا

فترفع بالواو و منصب لقيامها مقام ضرب الذى هو عاملهما فاندفع مابوردههنا من ان
تلك الواوات ان كانت عاطفة يلزم الءطف على معمولى ماملين محتلفين و اكنانت قسمية

يازم تعدادالقسم مع وحدة الجواب وحاصل الدفع اختيارالشق الاول ومنعازوماحذور
وفيه اشارة الى ليل النفس عند غشيانه إظلمها شمس هار الروح وتوا دشااءة ]تن اانه
الكبرى لان اللبل «ظهر الاسم المضل فيحوز القسم بهكماجاز القسمبالهار نظرا الى انه
مظهر الاسم الهادى و والسماء وما بناها  #اى وءن ساها على غاية العظم و نهاية العلو

وهو الله تعالى اوراما على من:لارادة الوصفية تعجبالا'ن مايسأل مها عن صفة منيعقل
كانه قيل والقادر العطم الشان الذى بماها و كذا الكلام فقىوله ظ والارض
وما طحاها  #اى ومن بسطها من كل جانب على الماءى يعيش اهلها فبا والطحو

كالدحو يمتى البسط وابدال الطاء منالدال جائز وافراد بعض الخلوقات بالذكر وعطف
الخالقق عليه والاقام هما ليس لاستواتهما فى استحقاق التعظيم بل الاكتة فالىتزنيب
ان يتين وجود صائع العالم وكال قدرنه ويظفر العقل بادراك حلالالله وعظمة شأنه حسها

| امكن فانه تعالى لما اقسم بالشمس التى هاىعظم الحسوسات شرفا وشعا ووصفها باوصافها
|الاربعة وهى ضوؤها كوونها متوعة للقمر و متحلة عند ارتفاع المهار و عتفية متغطة

ْ بالليلى لم اقسم باسماء التى هى مسير الشحس واعظم منها فةمنيه على عظمة شأنهما لما نين
انالاقسام بالثى' تعظملهومن المعلئج تاعماد لوكت كادالاضسية وتمتي اجورلوم زرالا يله
|| الممكنتة الحتاجة الى صانع مدير كامل القدرة بالغ المكمة فتوسل العقل ععرفةاحواله.ا
ولترسيو اق تقزركراطر ينيم الل فروكد |بقل
و ا وطكيافيماى المجكيرا إسكانطيها كان ا
| حضيض عالم الح_وسات الى بفاع عالم الربوية و بيداء كبريانه الصمدية و فيه اشارة الى
سماءالارواح وارض الاجساد 8ه و نفس و سواها  #اى وهنا:نعاها روداعيا ده

الكمالاتما والتتكير لاتفذيم على ان المراد نفس ادم عليه السلام اوللتكثير وهو الانسب
للدواب وذ كر فى تعريف ذات الله تعالى السماء والارض والنفس .لان الا ةلال على
| الغمب:لاعكن الا بالشاهد والشاهد لبن :الا العامالحسياق .وهو اما علوى بسيط ,كالسماء

ماما سفلي سيط كالااويضن ولماء حنييكب وخ أقيكام .اشر تهناارذينواإلانشترع وواقةاناناستفاة
تلفت مالعم هاعلى مو اها على عدم حوازز سدررو المضاف  4شل ورت الشحس وككذا

42
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-ورة الشمس
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ند تيا" الل ىأر" ألازان كات دو وسطور؟ا ركز انلولنعرلقة“الأليئة الكمالة

الاكلة وَظهُوره فيالكون
حتى متدى نه ازبابٍ الكون فظاىمات الكون عند سلوكهم
وسيرهم 5 ,العوالم والاطوار الككوقة 7و عند التبر لال عالم الامكان وعموحا عمد

ححدث لاسق  5هن بوره و قفسة عند المقارنة
االقابض

|
وال

والاقال

الحاذن عليه وبق

م

وره

والمواصلة ا ميزه سهما باو جة الى
وشدهة

اى

در مه باللكمال

و حور

الشمن

اورف الا ا من نوره ونفسه عند المقابلة والمفارقة الكاملة الخاص-لة يننهما

بالارسال الى نقسه والسط الى توره ممسارا وكرارا داتما وباقيا الى نوم القيامة فتكذيك

الحقتة الانساية الكمالية الاكلية تفنى من نورها وتمريها فى نورالقيقة الالهيّة الكمالة
الأكلة وتعينها  بالقام :محرت لاسسق لها باثرما اصلا عند الوصلة الالهنة الخاضلة فى مرتية |
الذات الاجدية المعية المطلقة بالقيض والحذب من نورها وتعينها الى نورها وتعينها الازلى '
الادى

اكز منائ وسق

الكونية الخاصاة فمىس

2

تورها ولعيلها نو رها

حنث

لاهنى منها ار

أصلا ع

الفرقة

المظهرية الكثزتية الفرقة المقيدة بالط والارسال الى بورها

الال تدرا الى حد الكمال يكمل شَاوْهما وعند استتاره واختفاثه عنهما تدرئحا أيضا الىحد
العامتمفناؤها وفناؤها علىهذا الوجه هن قيض جلال الحق سبحانه وشَاؤها على ذلك العط
.إمسنطةجاله تعالى والله شيض وسط داكا من مرتية كاله الذاتى يدئ جلالكاله وتماله
لاء مسو طتان كلاعد هؤلاء وهؤلاء منعطاء ريك وماكان عطاء ريك محظورا انبى |
بد

كلامه قدس الله ميزه فان قات اذا ههنا ليست بششرطية لعدم جوام! لفظا او تقديرا حتى

يعمل قبا فتكو ن ظرفا مطلقا فلابد لها من ماءل وهو فالمشهور اقسم المقدر وهوانشاء
فكون لاحال واذا للاستقبال ولا اجماع هما فلا تكون :لرفا ووقتاله قلت اذا فىامثال
هذا المقام لاتعلل اى اقسم بالقمر اعتيارا سَلوها و بالهار اعتئارا #ليته الشمس وباللمل

اعتبارا بغشيانه :اياها ما تقول أشهدك على هذا حيث كنت صالا متدينا اى لاجل ذلك
كذا فى بعض التفاسير وقال فى القاءموس اذا تحبىء للحال وذلك بعض القسم مثل ا
ولل

اذا يغثى والنجم اذا هوى اثنهى فيكون ععنى حين فاعرف ف والنهار » هونورالشمن
الذى ينسخ ظل الارض ع<و طلمة الابل © اذا جلاها  4اى جلى الشمس يعق هويد

|"كرد ».فائها“حلى “عند اتتشناط اللهار :و اسآيفانه' هام الاتجلاء فكاأنه جلاها مع انها
الى تلطه يقى ”
لكاق) ت١قلاريا الاين وهو زمان ارشاع الهار زمانا لاتخلاء الشمس وكان
الولاء واقعا وه اسند فعل التجلية اليه اسنادا مجازيا مثل نهاره صائم او حلى الظلمة 'و
الدنيا اوالارض وان الممحرلها ذ “كر لاعها وفيه اشارة الى نهار اس_كتلاء نور الروح
وقبام ساطام! واستواء نورها اذا جلاها وابرزها فى غاية الظهور كالهار عند الاستواء فى

| محلية الشمس و
8الابل  54هو ظل الارض اللائلة بين الشمس و بين ماوقع عليهظلمة
ال

اه

لل

كه

الأزء الثلاثون
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ولابدخل فها روح ابدالابادالا انها جعلت صفة للنار اشعارا باحاطتهم فاصل التركيب

مؤصدة الانوانٍ فلما تركت الاضافة عاد التنوين الها لانهما يتعاقبان من او صدث الناب
من المعتل الفاء واصد انه بالمد من المهموز مثلامن اذا اطبقته واغلته واحكمته فنقرأها
مصودة بالهمزة جعلها اسم مفعوال مانصداث ومن لمهيرّها اخذها من او صدت مثل

او عد فهو موعد وذلك موعد ومحتمل ان يكون من اضد مثل امن لكنه قليت حمزيه
الداكنة واو الضْمة ماقبلها .للتتخفيفت وكان انو بكرن إن عباس راوى عاصم بكرا مم2

خب حقدم لقوله في ار مؤصدة © اى ثار أبواها حفلقة الات لهم باب فلاطرج مام

فى هذا الحرف وشول لنا امام بهمز «ؤصدة فاشتهى ازاسد أذتى اذاسمعته وكاله لمحمفظه
عن شيخه الابترك الهمزة وقد حفظه حفص بالهمزة وهو اضبط للحرف من الى بكر

علل_ مالف قرا اؤاانمككان تو وك كك ناوااقىا وأوتقع غتلطل اليل وف اليععاراق
ان نار الحجاب والخذلان والخسران مؤصدة على نفس الامارة

| يمت سورة البلد بعونالله الاحد فىخامس الثانى منالزيعين سئة سبع عشيرة ومائة وألف

تفسيز سورة الشمس خخس عششرة اوست عشرة ابه مكية
سم الله الرحمن الرحيم
والشمس - »#وكند م.خورم بفااب

وكاها  6اى ضونما اذا طاعت وقام ساطاتما

وانبسط نورها يعنى سوكذد بايش وى جون باند كرده ويموضع جاشت رسد » قال
وقت الضحى اى وقت اشراق الضوء فالضجى والضحوة مشتقان منالضح وتهوورالشمس

المنبسط على وجه الارض المضاد للظل وفيه اشارة الى الاقسام بشمس الروح وضوتها |
المنتشر فىالبدن ال_اطع على النفس  8والقمر اذا تلاها يه هن التلو معنى التبع اى اذا
| نعها بان طاع بعد عروما اخذا مننورها وذلك فىالصف'لاولءن!اشهر قالالزاغب تلاه

اك و دبارخ بالجسمونار بالقتداء فايلحكم ومصدره
لدل
ته كابية دلوللهما عاننس فتيلها :لو
تلو وتلو ونارة بالقرءان وندير الممنى ومصدرء تلاوة ثقمال قوله والقمر اذا تلاها فائما
إبرادبه ههذا الاساع على سبل الاقتداء والمرنية وذلك اله فما آلى ن القمر تقس الور
من الشمس وهولها ممزلة الخلعة قل وعلى هذا قوله و<عل الشمدس ضناء والقمر نورا

لعكس وفيه اغارة الى قالرقلب اذائلا
والضياء على مىنية هن النور اذكل ضياء انور داون
| الروح فال
ىتنور بها و اقباله محوها و استضاءبه ستورها ولم يشبع الندس فخسف بظلمتها

| قال شسبخى وسستدى روح الله روحه فكىتاب اللاامحات البرقات له ان الشمس ابة

| للحقيقة الالهبة الكمالبه اكلالية واشارة الها والقمر آية لاحقيقة الاقساسة
ْ الكماانة الأكنة و اشكازة الما 4تكةا'ان لدت خلقه الله الى نوم القيامة كان

 :تحلى ومظهر التحلى نور الشمس وظهوره فىالليل حتى متدى نه ارباب الإلى فى الظلمات
اللبذة فى سيرهم وسلوكهم فى طرق مقاصدمم ,فكذلك الحقتقة الانسانية الكمالةالاكدة
ا

( منذ )
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فدس
نىب
لب ف
اغلو
الفائدة وماتحنفيه ليس من هذا القبيل وفيه اشارة الى ينيم القلب اا
|والهوى ومسكين الب المذلل

1

|

تت فون لمكن وعننما وفى الاإرشفاد وحدث كان المراد

ا5تتفجكامنه القفقلنةفهلدمموشتاحلامموارل يعنت غول لاغل اقيق الس بتترطاءاد ييفنكون عم

عقبة « ثمكان » إس
باشد اين اتاد كاده وطعام دهئده

« من الذين امنوا  #عطف عاللىننى بلا وثم للدلالة على تراخى رتية الاعان عالنعتق |
والصدقة ورفعة محله لاشتراط املياجمال الصالحة.به والافهو فىالزمان مقدمعبى الطاءات
والمعنى ان الانفاق على هذا الوجه هو الانفاق المرضى النافع عند الله لاان هلك مالاايدا
ثن دع فبها صر اصابت حرث قوم وفىذكر العقية اشارة
كلة
فالاناز ولرفان فكوزن مث

الى ان عقبة اخلارة لامجوزها الامن كان مقا قال المحاسى تلك عقبة لامجوزها الامن
حمص بطنه عن الحرام والشهات وتناول مقدار شَاء لج وقال القاسم العقبة نفك
الاترى الى قواه فك رقبة فانه اتنعتق نفسك من رق الخلق وتشخلها بعبودية ريك

وتواصوا بالصبر  #عطف على آمنوا اى اوصى بعضهم :بعضا بالصير على طاعةالله وعن
المعاصى وفى المصائب  8واتواصوا بالمر حمة« 4صدر عمنى الرحمة اى اوصى بعضهم بعضا

بالرحمة علىعبادالله بامووجبات رءته تعالى من الخيرات على حذف المضاف اوذكر المسبب
وارادة السبب بها على كاله فاىلسيية والرحمة بهذا المعنى اعم من الرحمة بالمءنى الاول
وه الشفقة لمن 1

من العاد  3او وقيرا او>و ذلك وافلىحديث لايح الله من

اشارة الى الشفقة على خاقالله والى التكميل بعد الكمال فان الاءان كال فىسه وكيذا
الصبر والمرحمة وغيرها هن الاعمال الصه_الحة والتواصى من بتانكميل الغيي قال بعضوم |

الاطعام خصوصا وقت شدة الحاجة افضل انواع اللعفة والاعان اجل انواع الحكمة وهو
الامان العلمى الةنى وجاء فيه بلفظ ثم لعد رسته عن الفضبلة الاولى فىالار شاع والعلو

لكونه الاساس والصبر على الشدائد من اعظم انواع شجاعة و أخره عن الايمان لامتناع
حصول نض.لة الث_حاعة دون اليقين والتراحم والتعااف

هن افضل

انواع العدالة |

اوائك » الموصوفون بالاعوت اللدلة المذ كورة وفى اسم الاشارة دلة على حضورهم |

عندالله فىءقام كراءته وعلو ربيهم وبعد درجتهم © اصحاب الميمنة » اى العين واهلمذين |
اىلة او اصعاب العن واليروالسعادة
يعطون كتمهم باعانهم ويسللك مهم من طريق العينال
لان الصاحاء ميامين على انفسمهم بطاعهم وعلى غبره ,ايضا اواصحاب الابلدعنى هق والذبن |
اكت للها  #با نصبناء داءلا علىالمق ءن كتاب وجحة اوبالقرءان ف حم  6فىضمير
الغالب دلالة على سقوطهم عن شرف اللضور وانهم احقاء بالاخناء ف اصحاب المشأءة 6
اى الثمال وشم الذين يعطون كتوم بشماثلهم ون وراء ظهورهم ويسلك بهم شهالا الى
النار او اكاب الوم وااششر وااشقاوة لان الفساق «شائم على انقسوم ععصيتهم وعلى |
فسعقاء اواحار الداالسسرى ووعلهم و ا
اجتلذاب
نلا
عبرهم ايضا وجب التوسلى بالصاحاء وا

الخجزء الثلاثون
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| لنفس العقبة بل لاقتحامها سَقَدير المضاف وذلك لان العقبة عين والفك فعل فيلاكون

تفسيرا للآآخر ثم فك الرقبة قد يكون بان بنفرد الرجل فيعتق الرقبة وقد يكون بان |
يعطى مكانيه مايصرفه الى جهة فكاك رقبته وبان يعين فى مخليص نفس مقنود أوغسم

فهذ| كلهيمالفك دون الاعتاق ويحتمل ان يكون المراد شك الرقية ان بك امرء رقنة

نفسه من عذاب الله بان يشتفل بالاعمال الصالحة حتى يصيرما الى الإنة توخلص من النار |
وهى المرية الوسطى وان فك رقية القلب هانسر النفس وقد الهوى وتعلق السوى
وى الخرية الكتى فكيون قوله أإواطعام اط من قسل التخصيص بعدالتعمم اشارة الى

مزيد فل ذلك الخاص يحرث خرج به من أن ,تناول الافظ السابق مع عمومه وقال
بعضهم تدم العتق على الصدقة بدل على انه افضل مما كماهو مذهب الى حذفة رحمه الله
| وفىاديث منفك رقية فك الله بكل عضوهمها عضوامئه مانلنار قال الراعب فلك الافسان

عنذاب اماحصل بعد فك هسه منه فانمنلم ند ليسفى قوه اهندى |
لم
اره
غي

وفك الرقبة قمنبل فك النفس لاه من الاحمال الصالمة التى لها مدخل عظم ففىكها
ٍْ اواطعام فبىوم ذى مسغية  #اكى مجاعة لقحط اوغلاء من ضغب اذا جاع قال

الناعه السك ا جوع املعتعب

ورعا قبل فاىلعطئس ماعلتعب يمه تمر

ميمى وكذا مقربة ومتربة قيد الاطعام بيوم الجاعة لان اخراجالمال فذىلك الوقت
اثقل على النفس واوجب للاجر 8#يتما #مفعول اطعام ناترم اى قرابة مقنرب

فىالنسب قربا و«قربة وقال الس<اوندى قرب قرابة او <وار انتهى قيد اليتم بأنيكون

بينه وبين .المطمم قرابة نسبية لاله اجتمع فيه جهتا الاستحماق اليم والقرابة فاطعامه افضل

| لاشماله عالىصدقة وصلة الرحم ف اومسكينا ذا متربة  #اى افثقار منترب بالكسير ريا
فتحتين وهتربا اذا افتقر كانه لصق بالتراب من فقره وضره فليس فوقه مايستره ولامحته
مابوطته وبفرثه وإما قولهم اترب فعناء صار ذا مكاالترابٍ فىالكزرة ماقيل اثرى وءن

لنى عليهالسلام فىقوله ذا متربة الذى مأواء المزايل وقال ابن عباسرضوى اللهعنهماالعمد
' الثربة يعهى الغريب ( كقال الكادنى ) واين جنين كس عيال مند بود ياوام دار يمار بى
| خواستار ياغرى دور ازديار ٠ وفىالحديث الساعى علىالارملة والمسكين كالساعى فسديل
الله وكالقائم لاشتر والصائم لافطر شَول الفقير خص الفك والاطعام لصعوبة العمل بهما

وجعل الاللعام لتم والمكين لان ذلك بثقل على .النفس فقد ينفق المرء الوفا هفوىاء
كاطعام اهل الهوى وبناء الاشة الزائدة ومحو ذلك ولا يب_تكثئرها واما الفقير واليتيم
فلا براها اصره لهوانهما عنده وعلى هدر الرؤية قتصعب عليه اعطاء درجم او درجهمين (١

او اطعام لقمة او لق.تين واحتج الشافبى رحمه اللههذه الا ية على ان المسكين 70
حيث كلك شا والالكال فده شوله ذا معننت

1 0

ذامترية صفة كاشفة لاء-.كين كن

ارا وهو غير حاكز وفه بحثته وا |

رع جه
الفائدة ف الوصيمك ما التدذ

الاحتياج لبتضح انالعامم الاحوج افضل والتكرير الذى لامحوز هو التكرير 2
) القايوة (

ْ

هجه
ه ب
<5

شوَرَاء لذ

_

ظياكانوا باك شابد الطبيات للط.ين دوس مع دادم ترانا ازان دوخزانه سازى ودرهاى |
و

نار وحى دروتعبيهكى وام وزباؤسيارى توائرا محال دروغ شنيدن ساختى رهكذر

اصوات خيئه كردى ونداء ماياكست جزسمع باك شود :اموز بكدام كوش حديث
ماخواهى شنيد زبانى دادم ترانا بامار ازكوبى درخلوت وقرآن وا درعبادت وصدق
دروى فروارى وبادوستان ماسخن وى تو<ود زبازا بساط غنفت ساذى وروز نامة

جدل وددوان خصومت كردى نوامموز يكدام زبإن حديث ماخواهى كرد
زبان 0

از عبر شكر وسياس

3
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فرو كبر ودوسث

وفبه اشارة الى شف لسان القلب ولسان الرأس ©« وهديناء التجدين © #معطوف على
ألمتجعللا.ه فالتقدير مثبت اى جعلناله ذلك وهديه طريق اوابلرشركاقالعلهالسلام
نا الكم من جد اليراً وطربق
ا |
ل
ها التحدان د الخير
|التديين لاما طرهّان مرنفعان للزول اللبن سببان طياة المولود ويمكين مولود عاجز
من رضاع امه عقب الولادة قدرة عليه وقءمه جلية

له إظمل زبانشبته ,بود فلزلاف ١ نر عم روزى ,انب حوفت زاف
د
دشيبر
يناف
حو

و11

0ك

٠

بهلسلتان مادر در إوخت .دست

واصلااتحداكان المرتفع جعل لخرععزلة مكان مستم لاف الشرفانه يتلزم الامحطاظ
عنذروة الفطرة الى <حضيرض الدئاوة .فكان استعمال الاحدن إطريق التغاب اولان فعل
لاش بالنسية الى ونه والواهمة مصور

(صورة

المكان المرضع ولذا التعيلالارىة فىالوصول

الى كل كى” وتكميله ول ابن الث_خ لما وضحت الدلالة الدالة على اير والشير صاءنا

كالطر شين المرتفمين بيب كونهما واضحين لاعقول كوضوح الطريق العالى للابصار
وح
رعب
للفس
ايةا
وفه اشارة الىجدالروح ونحد القاب فابطلهما بغل

قْ لحل 2

وعدو مارمى لطا

قه

وغاءةالهوى علىالقاب

ا بالاروية والعقية الطريق الوعس فى الجبل ب

يشكر تيك العم الخلدلة بالاعمال الصالحة وعبر عنها بالنقبة اصعوبة سلوكها  8وما ادراك |
اهلاعقية يك اى اى شى” اعلمك يعمد مقتاحام العقبة فان المر اد ليس العقية الصورية |
ك القيد
كلافخر
واقتحامها هفك رقة » الذك الفرق بين الشيئين بازالة احدها عنا
والغل وفك الرقية الفرق ينوهباين صفة الرقباجاب 'لهرية والرقية اسم العشوا تخصوص |
احةد لطلافةىحد لا افنتذاز! حال انك غ1غرابالز سق وبالظهرعن )اكبلوب
|م ب
|فل فلانير بط كذا لك وكذاظهرا لم

اقتحامالدقمة اعتاق رقية قاافك امس تفسيرا

الجمزء الثلاثون
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حرس المدن من افلاات وى نكيارلةمرءاة اذ قابلها ثى” ازتسمت صورته فها مع.صغر
الناظر وهو الحدقة ااتى هىشحمة وجعل الله المين سريعة الوركة وجعل لها اجفانا

تسترها واهدابا منالشعر ناح الطائرتطرد بانضامها وبانفتاحها الذباب والهوام عنالعين
وجل العين فاىلرأس لاالنسراج بوضع على رأس المار وجملها نين الشمس والقمر

فانهما عينا التعينالدنيوى وجعل فوقهما حاججين اسودين ثثلا بتضررالبصر بالضياء ولان
الذىبنظر فالسواد الى البياض يكون أحد نظرا ولذلك جعلت الحدقة سوداء واهداب
العين شعرا أسود لان السواد شَوى البصر ولماتى ذوالقرنين الاسكندرية رحمها بالرخام

الايض جدرها وارضها فكان لباسهم فها السواد هن نصوع نياض الرخام فن ذلك
لبس الرهبان السواد فان النظر الى الاسيض فرق اللصر ويضعفه واذا قال عليه.السلام

نىها لتتحرك الى الجهات عنة ويسرة
كةا ف
افلاىتمدانه شوى البصر وجعل الحدقة حمرك

فببصرها مغنير أن يلوى عنقه وجعل الناظرين حميعا على خط مستقيم عمرضا ولمع
واحد منهما اعلى والااخفض ليجتمع الناظران على شى” واحد لثلايترا أى لهالشخص

لكلتموما
الواحد شخصين وفىالعبنين اشارة الىالعينالظاهرة والعين الباطنة ف.نى ان محافظ ع ى

فناظنرعبنين امهن نظرعين واحدة ووولسانا يترحمبهضعمناثره تونبعهةدالمعاملات و نحصل
الشهادات ويدرك الطعوم من اللو والمر ولويكن اللسان لاحتاج الانسان الى الاشارة
اوالكتابة فتعسر امه واما تعدد العين والاذن وتفرد الاسان لان حاجة الانسان الى

السمع والبصر اكثر من حاجته الى الكلام وفيه تنبيه ايضا على ان بهل من الكلام الافى
الخير وان لاسكلم فيالافائدة فيه وهو السر فىان الله تعاللى جعل اللان داخل الفم

لر
كهعلى
لشفتي
ادم
اباق
وجعلدونهالشفتيناللتين لابمكن الكلام الافتحهما ليستعين العيد باط

خبطناب راضلىله عنه اكناهن حمل ففىه ححر لعتنع املنكلام فما
لمر
| وقدحكه عان ع
| لابمنيه وفيه اشارة الى لسان القلب فانه يتكلم به بالمفاوضة القلبية وقد ابطله كاأنطل
| العين الباطنة وأفسد استعداد التكلم الباطنى القلى  وشفتين © يستر مما فاء اذا اراد
 ١النمككاك ويستعين هما على النطق والاكل والشرب والنفخ قال السحاوندى خص,

الشفة لخروج ١كثر الحروف هنما وفىالدماء الله الذى جعلنا ننطق بلحم ونيصر بشحم

بظمعقضالهم عع
ونسمع بع
وص

دممسترا من الشفة ذاطرفييضنمه ما عندالحاجة
يملاف
ور ا

مهما المشمروب وجعل الشارب مح :يطا من العليامنعماعلى وده الشراتة من | لقشس

لحديثان الله سول ابن آدم ان نازعك لسابك فهما
والقذى ان بدخل حالة الشرب وافى
احرهت علءك فقداءنتك
حرمت علءك فقد اءعنتك بطقتين فاطبق وان نازءك يدمرك الى بمعض

بلطهةتين فاطيق وان نازعك فرجك المىاحرمت عليك فقد اعنتك عليه بطبقتين
| ع
فاطق وفى الخبرالفر جامانة والاذن امانة واللد امائة والرجل امانة والاعمان 1نلاامانة له

اودا كويند مادوديده سوسيرد م بالك تونظرهاى ناباك ملطخ كردى نا | لارتقديس ازوى
برخاست وحيدث شهدا كنونمتخواى كه ديدار مقدس ماناظر .خورش ينىههات ماباكم
ري
ا
ك
ب ة
احا

( وباكانوا )

 25و
1

لس
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تعدادها كالصداع ووجع

وناول ايضا شد] يدالتكاليف كالشكر
الاضراس و رمد العين وهم الدبن و نحو ذلك ت
على السر آء-والصير على الضر اء والمكابدة فىأاءدالغبادات كالضوم والضلاة والزكاة والحج
والجهاد ثم بعد ذلك قامى غدة الموت ودَؤال الملك وظلمة القير ثم البعث والعرض على
الاك الحاسب الى ان يصل الى موضم الاستقرار اما فى اعلنة واا فىالناز م قال لكترين
| طبقا عن طيق قال الامام لبس فىالدثيا إذة اليتة بل ذلك الذى يظن انه لذة فهوخلاص

خهلىاص من ألمالبوع و عانلدلبس هى الخلاص من
االكل
هن الاألم فالاذة عند ال
ان الا ألماوخلاص منألمو فيهنسليةلرسول الله صلى الله
سيس
ند فا
البر
لروا
لمالح
أل

 ١عملمياةاوك سانلمإ:يكاءدء.من كقازا قرزيئن واشارة إلى ان,الانبيان المقند:هيدالتمبن
الوجودى خلق فى تعب ااتعين والتقييد و فيه حرمان من المطلق و نوره فان المقيد هيد
التعين معذب نحرمان المطلق قوال القاشانى لقد خلقنا الانسان فى مكابدة و مشقة من

اء اومرض باطن و فساد قلب و غَلظححاتٍ اذا الكيد فىاللقة غلظ التكيد
هسهوو
نف

الذى هو هبدأ القوة الطبيعية وفساده و ماب القلب وفساده من هذه القوة فاشغتر غلظ
#ى يندارد ٠ والضمير
اى
يحسب
اأم
ملبيوض الجهل «
الكبد لغاظ جاب الق

لبعض صناديد قريش الذين كانعليه السلام يكابد منهم ١كثر ممايكابد من غيرمكالوليد
اففلةثمقنلة سادة مع اسمها مسد
ن المغبرة واضرابه © ان لن هدر عليه احد © ان مخ

مفتولى .الحانان .اى بحسب ان الا والشأن ,لهندر على انثقام منه افحدسبانه ,النائى”
تلب فاسدلان الله الاحد شدرعليه وهوع نز ذَواشَتام ّ#ول»
عغنلظ المحاب وامرلض

ذلك الظان على سبيل الرعونة والخيلاء ا#هلكت © انفقت كقول العرب خسرت عليه

9لالندا 6#اكثىيرا متلتدا هنتلد القى' اذا اجتمع بويد كثرة
كذا اذا انفق عليه ما
مااشقه سمعة ومفاخرة وَكَأنَ اقل أعخاغلية يسمون نثلذلك مكازع ويدعؤنة فعالى ومفاخر

وفلفظ الاقلاك اثارة الى اله ضائع فىالمقيقة اذلا تفع بة ضاحبة فىالآ خرة م قالتَ
عائشة رضوالله عبها فىحقى عابلدله ابن جدطان كان افلىجاهلية يصل الحم ويطمم المسكين

فهل ذلك نافعه بارسول الله فقال عليه السلام لايتفمه لانه لهل يومارب اغفرلى خطبئتي
بوم الدبن « أبحسب يك ذلك الاحمق المباهى «ان » اى ان الشأن «إلمبرهاحد» حين
كان فق وانه تعالى لا_أله عنه ولامحازيه عليه يعنى ان الله راء واطلع على مث هته

وفسادسسر بره وانه مجازيه ءايه فثلذلك الانفاق وهوما كان بطريق المماهاة رذيلة فكيف
منره
يعده الجاهل فضيلة وفىالحديث لاتزول قدما الصدهوم القيامة حتى شل عانربع ع

فيم افناه وعن ماله هن اكبدنسيه وفهم انفقه وعن سمله ماذا حمل وعن حبه أهلل البيت

ألتمجعلله عينين » يبصر مهما عالم الملك من الارض الى السهاه ىحيتشاهد مهما فىطرفة
عين النحوم العلوية الى ببنه وينها عدة الاف سئة وشرق ما بين مايضر وماسفع وعهما

صل شرف النظرالى وجه الءالم والى المصحف والى الشواهد قال فىأسئلة الحكماليين

الجزء الثلاثون
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اى كمه را زيمن قدوم توصد شرف

.

وى مرده را زمقدم باك نوصد صفا ش'

بطحا زور طلعت نو يافته فروغ

٠

يثرب زخاك بو بارونق و نا

.وضه بسار الى بلد مكة"الوجود الاشتانى و الى رسول القل الستكن الاب 'الابسر
منه  و والد  6و زايند .عظف على هذا البلد والمرابه ابراهم عليه السلام والتتكير
التفخبم  وما ولد » وانجه زاده است ٠ وهو اسماءيل عليه السلام فانه ولده بلاواسطة
|وممد عليه السلام فانه ولده بواسطة امماعيل فتتضمن السورة القسمباللبىعليهالسلام

فمىوضعين و ايثار ماءلى منلمعنى التعجب مما اعطاء الله من الكمال كافىقوله والله
اعلم بما وضعت اى يأى ثى' وضعت يعنى«وضوما تحب الشأن وهو ميم او الوالد ادم

عليه السلام وما ولد ذربته وهو الانسب اضمون الجمواب فالتفخيم المستفاد كملةنمالابد

فيه من اعتبار التغليب افىه.و من باب وصف .الكل بوسف البعض اوللتعجيب مانلامس

الذى يشترك فيه الكل كالنطق واليبان والصورة البديعة و غيرها و قبل الوالد هو الى

عليه السلام وما ولد أمته المرحومة لقوله عليه السلام انما انالكم مثل الوالد أعلمكم امس
ديتكم ولقولهعليهااسلام لعلورضىالله عنه أنا وأنت انوا هذء الاءة والىهذا اشاربقوله عليه
السلام كل سبب و نسب بنقطع بوم القيامةالاسببىو نسبى وهو سبب الدين و نسب التقوى
وقد اسلمىله الى عليهالسلام أباللمؤمنين حيث قال الى اولى بااؤمنين من انفسهموازواجه

أمهانهم وفى بعضالقرا ات وهو أب لهم فان اموميةالازواج المطهرة تقتضى انوته عالليسهلام
اذكل مكنان سها لامجاد ثى” و اصلاحه او ظهوره يسحى ابا وقد قال عليه السلام انا من

الله والمؤمنون من فيض نورى و صرح تعالى شغيلة هذه الامة حيث قال كوذلك
جام أمة وسطاواذا عظمهم بالاقسام مهم وفيه اشارة الى ابراهيم الروالوالدواسمعلل
ن
| السر المولود منه اوادم الروح وابراهيم السر اوالى روح القدس الذى هو الابالحقبتى
| افوس الانسانية كقول عسى عليه السلام انى ذاهب الى ابى و اسكم السماوى و قوله

| تشهوا بأسكم السماوى فالمراد بما ولد هو النفس التى ولدها هو فكانه قبل واقسم بروح
القدس والنفس الناطقة ظ لقد خلقنا الانسان فىكبد  #جواب للقسم َال كيد الرجل
كيدا اذا وجعت كده فانتفخت وأصله كيده اذا اماب كدمكف كرته اذا قطعت ذكره
صلب وهشقة ومنه اشتقت المكابدة
ورأنتهاذا قطءت رئته ثم اقدم فب حتى استعمل فنىك
عبنى م
وغايناة اليتة لفن كد حال من الانسان يمءنى مكايدا وحرف فى واللام متةاريان

تقول اهارأنت :للعناء واللصب اما :أنت فىآلمناء:والتصب.ووجه اخزن أقوله فى)كدايدل
على ان الكيد قد احاط به احاطة الظرف بالمظروف والعنى اقد خاقنا الاندسان فى تعب

و مشقة فانه كموعنه اضعف الاق لابزال قاءى فنون الشد ايدمبدأها ظلمة الرحم
ودضيقة..ومتتهاها :الموت وما يعدم بفاين ادم يكايد املبنلايا .مالا يكابده:غيزه يدئ:انالكيد
يتناول شدائد الدنيا من قطع سسرته والافافه رقة حوس الاعضاء و مكابدة الحتان
مابدةشفلالنزوج واثلذالولادوا لخدم
وأوجاعه ومكادةالمعام وصوله والاستاذ وهيبته مك
(شغل )
و
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فادغلى فى عبادى الاخروية وادخلى جتى الصورية والمعنوية
رفت از ىوضر
اع تيان هكوا

'

2م -كر وكتة بوسر دوا لتك مشت

رت بور البقاى
ننةوو
تسكي
ننىهياا النفس المطمئة انلزىلت علما ال
أاشا
و قال الق
فلات
للكضكا
ااتم
فاطمأنت الىالله ءن الاضطراب ارججى الى ريك فى احلرضى اى اذ
فلاتكنى اليه و ارجتى الى الذات فى حال الرضى الذى هر كال مقام الصفات والرحَى

اعلنله لايكون "الا بعد رضى.الله عنهاكماقال رض الله عنهم ورضوا عنه فادخل فىزصة
عبادى الحف_وصين؛نى من أعل التوحيد الذاتى و ادخلى تت اللخصوصة نى اى إجنة

الذات وفىالتأو بلات النحمية ارجعى الى ريك بالفناء فيه بعد قطم المذازل والمقامات راضية

من نتائع اللوك الى الله والسبر فى الله مرضية عند الله بالبأعى خلمة البقاء علمما فادخق
فى عبادى الداقين فى ويصفانى وادخلى جنة ذالى لفنائك عن ذاتك و اتانيتك

يمت سورة الفحر بعون ذى المن والحجر فى اواخر شهر المولد الأبوى من سئة سبع
ع2
الفسير سورة

“واهانه و" الف

اللد عشر ون آل مكية او مدمة اللا ارييع ايات دن أولها

 ٠بم الله الرحمن الرحم م
-

0

« لااقم مذا اللد ي #اى اقم باللد الحرام الذى هو مكة فكلمة لاصلة دل عليه |

ان .الله اقسم بالبيد الامين فى سوزة التين وبالفارسية سو كند ميخورم ٠ عه وكفىشف

الاسرار لالتأ كيدالقسم كقول العرب لاوالله مافعات كذا لاوالل لافمان كذا واللد |
المكان والحدود المتأثر بإجماع قطانه واقامنهم فيه وحمعه بلاد وبلدان ثم ان الله تعالىاقدم
عكنة لفضلها فانه جعلها حرما امنا ومسقط رأس الى عليه السلام وحرم ابه إراهيم
وعنشاً اسه ا-ماعيل علهما السلام وجعل اللبيت قبلة لاهل الششرق والغرب و حج الببت
كفارة لذنوبٍ العمر و جعل البنت المعمور فىالدماء بازاته ©8-وانت حل هذا اللد »#
ر هزار نام بورىد
اآن
هقر
جدر
للاهم ك٠فته اند
لاسلىع
ااب
حال املنمتسم نه.وانت خط

و ذكروى كرد بعضى بتعريض ولعضى بتصررع ٠ والحل يمعنى الال من الخلول وهو
ازول اى والحال انك يا تخد حال فى مكة نازل مها قبد اقسامه تعالى تمكة محلوله عله |
السلام فها اظهارا مز.د فضلها فانمها بعد اكنانت شرفة بنفسها زاد شيرفها محلول النى
العظم ااشنريف فها فا لاشرف فميحهصللىله شرف بشرف المكين وما فيه شرف ذالى
محصلله بشرف .شرف ؤايْد فحل قدءى النى عله السلام كلكة والمدئة و غيرها شْنى

رب7ب/ب/ب/بببب700007070ب<؟”+؟_؟ب7؟للللللللللللللللللللللللل 
س
سجب
ال

لظفا عدوج اساراكهوقد رسيو علق اناقل الدغنيه اطانةةلانها املاظ" هو كانه تواهلة
تعريض لاهل مكدة بانهم لهلهم برون ان مخرجوا منها من به ميد شرفها و يؤذوه ٠
 2روح البيان  "4عاشر (
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| التلوينفىالمكين اممننالرجوع الى الاحكام الطيعية والا نارالبشرية فان الفقالابرد
الى اوصافه فن كان متمكنا فى مقام الترقى مخلص مانلتنزل الى عقام النفس الامارة
اولفتعريفات النفس المطمئة هاىلتى تنورت بور القلب حت مخلت عن صفاا الذدمة

ومحلت بالاخلاق الخقيدة ( وقل الكاثى ) اى نفس ارام كرفته بذكر م نكه شا كر
| «ودى درنعمت وصبر تمودى دركات ٠ والمعنى ازالله تعالى سول بالذات للؤمن ١كراماله

| كاكمموسى عليه الصلاة وال-لام اوعلى لسان الملك وذلك عندكام السان“ياايتها
النفس المطمئنة ف ارجتى الىريك  #اى الوىعمدالك مالنكرامة والزانى فكونه
تعالى منتهبى الغاية انما هو هذا الاعتيار فسقط بمسك المجسمة وا_-تدل بالرجوع

الذى هو العود على ّدم الروح خلا نرواضية  #ها اونبيت من العم المقيم
| © مرضية » عند الله ه فادخلى فى عبادى » فى زمية عادى االلصحين الحتصين بى
 ٠وادخلى <اقى  4معهم كقوله إتعال زف أدخلنى رحتك فى عمادك الصالحين فالدخول

فى زمرة الخواص هى السعادة الروحانية وال خول معهم فى الجنات وورجاتم! هى السعادة

الجسماسية وقيل المراد بالنفس الروح والمعنى فادخلى فى اجساد عبادى التى فارقت عنها

وادختى دار ثوانى وهذا يؤيد قول من قال انالخطاب عند البعث وذهب يعضهم الى-اله

عند الموت كأروى ان ابابكررضى الله عنه سأل عن ذلك رسول الله صلىاللهعليهوسلم

فقال ان الملك سيقولها لك يا ابا >كر عند موتك و قالالحن اذا ارادالله قضها اطمانت

 "١الك زإههرو وطلت نغر اها وكاو ااهّ -خنلة وؤال ايها سائرن ”عرق رخوجان نبا اذا وى
ظالعبد المؤمانرسلالله ملكين وارسل الله حفة منلىة وهال لها اخرجى أتها"النفش
المطمئنة تت الى دوح وريحان ورب عنك راض فتخر ج كا'طيب رح سحاو

ْ أحبدف أنه
والملك على ارحاء السماء سولون قد حاء م نالارض روح طيبة والمة طبيية
ْ فلا بعر نباب الافتح ولا ملك الا«لى علبا حيتى
ؤنى بها الى الرحمن ائ الى حض-وره

| و مقام تخصوص من مقامات كر امانه فتسحد ثم شال لكالل اذهب نهذه فاجعاها مع

اس المؤمئين ثم يؤمس فبوسع عليه قبره سبعون ذراعا عمرضه وسبعون ذراعا طولهوينذله
فيه الريحان فان كان معه ثى' من القرء أن كفاء نوره وان ليمكن جعلله نور مثل نور

الشمس فى قبرء فيكون مثله مثلالعروس ينام فلا بوقظه الا أحب أهله واذا توفى الكافر
ارسل الله اله ملكين و'رسل اليه قماعة محاد أنئن ءن كل ٠نكن وأخشن من كل خشن
فيقال أينها النفس الخبيئة اخرحى الى جهنم عذاب أأيمر
وب عليك غضبان و قال سعيد
د

رحمه الله هات ابنعباس رخى الله عنهما بالطائف فشهدكت حنازه خاء طاكر ' !|

| برمثله على خلقته فدخل نعشه ثم لمبرخارجا منه فاما دفن تليت حذء الاابة على شفيز

القبر لابرى من تلاها يا أبنها الفس المطمنة و دل قوله تعالى الله توف الانفس حين
موما ان ١ن اللفوس الظبية دن سولى القلنهضها -فس؛ فا طوبى لها و قال بعض اهل
الاشارة انمااندر للولتئة :اللخ “النانما ارلى ,الى <زفدد كنهااءو دهفو اسل لحار
( فادخلى )

سوية الفدرا

© ١م »>©#

772252522228

للذكرئ وله متعلق ا آخلقنه الخير أئ وهن .اين يكون لهاكلرى وقدقات اوام وقيل
هناك محذوف واللام للنقع ا أن له منيشه بالناكرى وبه رقع التذاقض الواقع بين انيات

التذكراولاونفيه نايا ثمانهةمالى ا نننهىكذوءالذكرى والتوبةنافعة لهشوله وأفىلهالذكرى
علمنا انه لابجب قيول التوبة كماذهب اله المغمزلة ونى الارشاد والاستدلال به على عدم

وجواب قبول التوبة فىدار اللتكليف يمنى عقلا م تزعم المعتزلة مما لاوجه له علىان نذكره
ليساملنتؤية ,ود فاه عام بانها اما تتكون فىالدنيا مابعرب عنه قوله آعالى #شوليا»
داح

أيياالحاضرون © ليتتى  4كاشى ابعر

تح

هه

سنؤ والنهاً عَدْهكاأنه قبل ماذاإهول عند بذك7ه ففققيلل شو ليالتنى جحمات
أواستحافة وقع<وابا ع

ةيرمئةطعة |
لاجل حابى هذه يعنى لت<حصسل الحاة الادروية اا ههى حاة نافعة دا ئةع

اعمالا صالحة انتفع مها اليوم اووقت حيانى على ان اللام معنى فللتوقيت ووز أن يكون

المعنى قدمت عملا نحينى مانلعذاب فكأون من الاحباء قال تعالى لاتموت فها ولانحى٠.
واعلم ان أهل الحق لايشليون الاختيار بالكلنة .ولسن فىهذا العنى شاشة دلالةعلى

استقلال العيدفعله كابزحمه الممتزلة واعا الذى يدل عليه ذلك اعتقادكونه متمكنا متندم
الاعمال الصالة واما ان ذلك بمحض قدرته اوماق الله عند صرف قدرته الكاسية اليه

فلاواما ماقبل منان المحدور قدءنى ان كان ممكناء مه وموفقاله فربما بوهم ان مصنرف
|راف]بالفعل إينتقدانه .تجو رومن القاراق|الالاخرا ونليس ,فلك ابل أكل
قدار إلى .مك ط
ايف قدرنه:لعااى لاف أن من افعاله الايغترادية لحصل وعلى هذا |
د جاذ,بأنه
 5لمتقي دك ا<دد 2

0

ا

0

كالسلام ععنى الدّسلجم كنا الوناق بالفتح ععنى 0

ا

الله تعالى و العداب ععنى التعذيب

وهو اإشد بالوناق وهو مايشد به

املن+ديد واليل  0بالفارب ت جريكر دن ومن كلامل رواغلالد وكرت اذوآناة
والمءنى لانولى عذاب الله ووثناقه احد-واء اذالاص كله لله فلايلزم ان يكون .نوم القيامة

معذب .سوى الله لكنه لاييذب احدمثلعذابه رفىءين المعانىلايعذريناده فيزلاالحزاد
احد فاىلدنيا ووز ان ون الهاء للانان اى لايعذب احد من الزبامة مثل مايعد نوه
وقرأها الكساق ولءقوب

على حال

المفعول وفىالكشاف

ىار ام رسول

الله دلى للهعله ١

وسلم وعن الى عمروأنه راجلعله فى آخر عمرء ا لايهذب مثل عذاب .الانسان احد
وظاهصه فتغى ان لكوان عذابه اغثر 0

عذاب ابنالا

ان كوف المراد احد عن هرا

أ

09
اه المؤمنين لل الله السلامة والءافية فىالدارين ي8ا#ايتها النفس المطمئنة  #دا |
ذكر شنقاوة النفس الامارة شرع فى بان سغادة الأفس المطمئئة والاطمئنان السكون |

بعد الاازءاج وسكون ااغس انما هو بالوصول الى غاية الغايات فىالقين والمعرفة والشوود

وفىقوله.تعالى ألا يذكرالله .تطمئن القلوب ننه على انه ععرفته تعالى والا كثار منعبادته |
يكتسب اطمئان النفس واذا وصلت الى مقام الاطمشان بذكر الله صار صاحها فىمقام |

الجمزء الثلا'ون

٠.م >»:

|

| علايت رايت غ4أة يطار وهو عاق راض ها و ارطع  101نري 0
| شكدينة شود زمين مكلت عدازككققٌ لعتى نازة بارة د

فووجاء رمك  »#او#تطهرات ١

| ايات قدرته اوثار قهرء مثل ذلك ما يظهر عند حضور السالطان سنفسه مناحكام هببته
| وساسته فاه عندحطورهء يظهر مالابظهر بحضور وزرائه وسائر خواصه وعسا كره وقال
| الحلالى القهرى  والملك  #وبابدفرشتكان بعرصة محشر هومفاصفا»ك اى حالكومم
| مصطفين اوذوى صفوف فاه ينزل بومئذملائكة كل مماء فصطفون «فابعد صف محسب
| منازلهم وعراتهم اصطفاف أهل الصلاة فىالدنيا من الانس والحن م قال تعالى والملك
تعالى وبرزت الجحم يءنىان الجى” ماعارة اعظنهارها حتىبراها الخلق شميعانم! مفكىاما
| فان هن المعلوم انها لاننفك عن مكانها والباء لاتعدية على ان جهنم ثم مقام 'أفاعل لح

وقال ابن مسءود رضى الله عه و مقاتل تقادجهم يسبعين ألف زهام «مه سسيعون ألف
ملك يروما حتى دنصب عن يسار العرش لها تفظ وزفير يعنى دوزخ ازخشم كافران

ى جوشدوى خروشد ٠ فتشرد شردة لوتركت لاحرقت أهل المع وجتوكل أنى وولى
منالهول والهسية على ركته ودول فنسفمى حت يعترض اها رسول الله صلىالله تعالىعليه

وس وشَول امتىامتى فتقول الثار مالى ومالك امد لقد حرءالله جك علفىالجى”ما على
حةيقته فان الجر بدلعلى اشضكا كها عن مكانها وتأوله الاولون نحمله عالاىتحوز بان معنى
أ يرون

ساشرون

اس.اب

ظهورها

.

سول

الفقير لاحا<ة

الى الجلن على التحوز

فان بعص

| الامكزة كالكمعية تزور بعض الواص بالاهاد والاعدام اللذين ها اسراء شى' ءن طرفة
| العين فلا بعد فىان يكون بحى* جهنم من هذا القبل على ان الارض نومئذ اوسع شى
| 6بين فم سيق فمى لسع حم وأهل الحشمر حرا

المثالئة ولامناقشة فبه فيكون كحى “الش
عن أله فررشس علنعض

م

وايضا المراد مح ى أجهم بحى صورتها

يك لامرك الوغتراىئنةالترلوعليه  3والسلام

أوصافه فىقصه المعراج  9بومئ ذد » بدل مانذا د كاولعافل

| دجنوله نعالى ٠ قد #الاأمكاالع ي اى تنكن مافرط قه سقاص.له عث_اهدة الا
اوعهامة عسنة على ان الاعمال أجلم

لعي
والسدّات

عاسناسما من الصور لغيه

النقض  13لا خرة فيرز كل ه ]ايتاك

والقبحة او سّعظ اى شل

التذ كبر والارشاد

الذى

باغاأيهفىاإدساولم سعظ ولمهله فى:لدسا فتعظ بدالا خراة فقولياليةنائر دولاتك.ذيبا بات

ربا وهذا الاتعاظ ستلزماائدم على قير أنهوالندمنوية لعن لآنوية هناك لفوت الوققت قال

| القاشانى بوم تذكر الانان خلاف مااعتقده فىالدنيا وصار هيئة فىنفسه من مقتضيات
اه فان ظهور الارى بصفة القهروالملائكة بصفة التعذيبلايكون الالمن اعتقدخلاف
| ما

م
عل.ه عا هو فسن

بع 0

كا 6:العا 0

هه

054
ج2

سورة الفخر

معنى الانان إذ المراد و الجنس اع بل:لكم احوال,اشيد شرا مماذ كربو ادل على

+الككم على المال حدث يكرمكم الله بكثرة المال فلا تؤد.ن مايلزمكم فيه من ١كرام

اليتيم بالنفقة والكسوة وتحوها وهو من نى ادم هو الذى فد اباء وكان غبيرالغ ومن
الهائم مافقد أمه قال عليه الصلاة والسلام أحب البيوت الى الله بيت فيه يشم مكرم
وتعمك ربكن للش اذ تنهمالك

رت٠.

ورووبتفعبيع سعيانتج ان خهره خااء

قال فى الاشباه استخدام اليتم بلا اجرة حرام ولو لا“خ,ه و معلمه الالا مه و فها اذا |
| ارسل المململاحضار شريكه م فى القننة © ولا تحاضون » بحذف احدى الداءبن من

| تعحاضونوالحض الحث والتحريض لابحض بعضكم بعضا ولا بحث من أهل وغيره شكرا

طى طلمام المسكين ف اى على العام جنس المسكين ولمانبحض غير,
|انام ل تعالى عل
ل
على اطعامه فان لايطعمه بنفسه اولى فيؤول المنى الى ان َال ولا تطعمون مسكينا |
ولا تأمرون باطدامه وفيه ذم بليغ لابخيل قال مقاتل كان قدامة بن مظءون بها 0

| فىحر أمية بن خلف فكان يدفمه عن حقه قنزلت  #و تأكاون التراث » |
اى الميراث واصله ورا'ث قلبت واوه ثاء والبراث هوالمال المثتقل من الميت © اكلالما 4

| اللم المع شكاتلببة ملمومة #تمعة بعضها الى بعض والمدنى اكلا ذا معلىحذف المضاف |
ويلأون الصباءهم |
|اى مع بين الخلال والحرام فائهم كانوا لابورثون النساء والصيان ك
| وفيه اشارة الى انه كان ينهم ميراث بتوارنونه من اراهيم واسمعيل علبهما السلام م

قديدلوء كابدلوا غيرء.مبنعض الاحكام اكوياأون ماجمعه المورث محنلال وحرام مشدّه

| عالمين يذلك ونحبون المال حباجما  #كثيرامعم حرص وششره ومنع حقوق رعدم التفاع
لفمىوض ااذاجتمع فيه وكثر والمقصود ذمهم سان
ااء
فان الم الكثير هال حم الم

| ان حرصم على الدنيا فقط وانهم عاداون عنامي الا خرة وفيه اشارة الى ان حب المال
| |طببى .قلا تخلص 'منه المرء بالكلية .الا ان يكون من الاقوياء فكا” نهاشار الى ان حيه اذا

| ل+يشتدلايكون مذءوما وقال ياعلضكبار ونحبون مال الاعمال السيثة اانفسانية والاحوال
| القبحة الهواثية حباكثرا كلا ك ردع لهم عماذ كراملنافعال والتروك وانكارأى
| لابذنى اينكون الامس كذيك فىالرص .على الدنيا وقصر الهمة على تخصياها وجعها

| .من حيك با يمنحل باؤحرام وثرك المواساة منها وتوهم ان لا<اب ولاجز اء فانطاقية
| ذلك الحسسرة والنداءة على ابثار الحاة الدئيوية الفانية على الحواة الاخروية الياقية هاهذا
ا دكت الارض دكا دكا  #استئناف يطريق الوعيد تعليل لاردع والدك الدق شال دككت

| الثى' ادكه دكا إذا ضرلته وكسرته حتى سويته بالارض وبالفارسية كوفتن جمزى نابزمين
| .ابرزكردد, ,اؤقال الخليل الدككدير الحائط..والملبودكته,المى دكا اى كسيريه كيرا

| وقال المبردالدك حط المرتقع بالبسط ود الثانى ليس تكأيد اللاول بل هودك آخرسوى
ءالآ

قاوتلفي ورتيو كتا اولازريض دكافيمةا

ونافزسر د بسضها عضن بدي اليكسرر وؤهب وكل

| ماعلى وجهها من <يال وابئْية وقصور حين زلزات زازلة بعد زلالة وحركت محريكا بعد

ْ
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الجرء الثلائون

 80021زد فاوط اطي"

 1/له
2تدا
ام كه لانتو نم اموا |ألذ علا الأ

|رءنى وقت ابتلاه بالالعام
المتوسط على نية التأخبر كا”نه قلى فاما الاثسان فبقول رنى ك
واعما شَدعه للايذان من اول الام بان لكك والتنعيم إطريق الاسّلاء ليتضح اختلال

قوله الح فذاذا لحرد الظرفية وان هذه الفاء لاتمنع ان يعمل مالمدها فبا قبلها و واما
اماذاسلاء © اى واما هو اذا مابلا ربه فيكون الواقع بعد اما فىالفقرتين اممافتكون
اجكماتان «تعادلتين © فقدر عليه رزقه » #ركتفا از راو اروازت' أؤوا يعنى مق

حدما تقتضيه مشيئه المبنية عاللىحكم اليااغة وجعله على قكدفرابتهوقوت يومه«فيةول»#
متضحرا  8ربى اهائن » اذلنى بالفقر ولا مخطر اله ان ذلك لببلوه إيصبر ام مزع
مع انه ليس عن الاهانة فى ثى” و اذالمسل فأهابه فقدرعليه  2فىمقابلة

21

ونعمه بل التقتير قد يؤدى الى كرامة الذارين فى حق الذقير الصابر أما تأديته ال)كرامة
اخلآرة قامس ظاهي و اماتأديشه الى كراءة الدنيا فلانه قد يلم به من طدم الاعد اء
فحدن فه اعتقاد الكبراء ٠ن أهل الدنيا فبر'جعونه و ياتمسون منه الدعاء والتوسعة

قد فى إلى خسران الدارين بالكفران فيكون استدراجا
اى ل

يديد

حقى كرغ

.٠

درويشثى اختبا ركنى بر تواتكرى

قال بعضبم رما كان التضبيق ١كراماله بان لايشغله بالنعمة عن المنم و مجم ذلك وسيلةله
أ

فى التوجه الى الى وال لوك فى طرمه لعدم التعلق وعن الى هربرة رضى اله عنه قال

لقد رأيت سبععن من أسحاب الدفة مامنهم رجل عليه ردآء اما ازار واما كساء قدريطوه
ظ فى اعنا قهم فنهامابلغ نصف الساقين و منها ماساغ نصف الكمين فيجيعه يده كراهة
 1انترى عوريه فتامل هل كن هده اهانة لخواص عاد الله فالمؤمن اما فى معام الشكر

أوفى مقام الصير قال عذ انصلاة والسلام الايمان تسفان تصف صير ونصف شكن

صءفى' ازفقر جون درم شود

6٠02

عين فقرش داه و مطيم شود

وأأيه وبق اق عكار رلته اأصبت

:

رح قسم سورك جاكر بد الشرعط

رحم حق وخلق ,ايد سوىاو
.
انك سرها يشكند اواز علو
|
ظ كا قال عض الكبار فى قوله فقول ربى اهاان اى تركتى ذايلا مهينا لميعرف المححدوب
| الدكين ان ريه اظر اله بنظرالرحمة والشذقة اذ جذيه بالحذية الرحمانية منالءالمالطيى

| الى العالم الروحائى ومن عام الثقفس الى هلم القلب ومن عام الفرق الى الم اللمع ومن عام
الفراق الى عالم الوصال  كلا  #,ردع للاثنسان عن مقالته الحكية و ذتيكبله فا فى

كا الحااتئن قال ان عباس رضي الله عنهما المعنى لمانتله بالغنى لكراءته على ول اله

' بااثقر '.وانه على بل ذلك لحض القضاء والمدر بلاتطلى بالعلل  #بلتكرءون التيم »
الاك ل حاف لازاه الى سيان -وء افماله وا'تفات الى الأطاب للايذان باقتضاء
ملاحظة حنابته الاشة اشافهته التو بخ قثديدا للاةربع وج كيدا للتشتب.ع والمعباعتبار

00-0
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الى السوط مع اله لبس من ذلك القبيبلاعتبارتيه فى تزوله الختابع المتدارك على (
المضروب شطرات 'الشى” المصوب فان قلى الس ان :الله تعالى قال ولو يؤاخذ الله الناى

بظلمهم مائرك على ظهرها من دابة وهو يقتضى تأخير العذاب الىالاا خرةفكيف المع
بين هاتين الاتين قلنا انه شتضى تأخير مام الزآء المىالا حرة وذلك لاينانى انيمجل

نى” من ذلك فى الدنيا فان الواقعفىالدنيا ثى' عن الجزاء وقدماته كذا فى حوائىان

الشيخ ٠ شول الفقير وأوب هن ذلك ان المفهوم من الااية المؤاخذة لاكألناس وهو
لابنانى ان يؤاخذ بعضهم فالىدنيا بعذاب الاستئصال كبعض الام السالفة المكذبة © ان
ريك ابالمرصاد © تعليل اا قله وابذان بان كفار قومه عليهاللام سيصيهم مثل مااصاب

المذ كورين من العذاب كابن“ عنه التعرض لعنوان الربوبية املعاضافة الى ضميرءعليه
السلام والمرصاد اأكان الذى يترقب فيه الراصدون «فعال من رصده كلميقات من وقته

والباء للظرفية اى اله لنى المكان 'لذى تترقب فيه السابلة و جوز أن يكون صيفة مبالغة
كالمطعان والياء ميجدرية وهذا كثيل لارصاده تعالى بالعصاة و الهم لابشونونه شيه حهاتلعالى

فى اككونه بحل الاعمتال -العاد بجازيا علهاعل :النقي والقطميناولاا محيد اعباد عن" ان |
لايكون مصيرهم الا الله محال هن قمد  0طريق السابلة يترصدهم ليظفر بالحانى اولاخذ

سيقتثعممل هنا مكان
اطرر
المكس اونحو ذلك ولا مخاص لهم من الور الى ذلك ال
مستعملا هناك ( قالالكاشقى ) حق سيحانه همه رائى بيند ومى شنود ويرو نوشيده بست

هم نهان داند وعم امجه نهان “رياشد

2ء

يع املسسرواخى صفت حضرتاوست

شوال يعمنلىائكة ريك على الصراط ي,ترصدون على جسر جهنم ف-ىبعة مواضع |
فأل فى اولها عن الامان فان سم من النفاق والرياء نما والاتردى فى النار وفى ااثان
عن الصلاة فان اتم ركوعها و سحودها و اقامها فى مواقتما جا والاتردى فى النار وفى
الثااث عن الزكاة وفى الرابع عن دوم شهر رمضان وفىالخامس عن الحج والعمرة وفى
السادس عن الوضوءه والغسل من الحنابة وفى السابيع عن برالولدين وصلة الرحم فان

خرج منها قلله انطلق الى الحنة والاوقع فى الثار ههفاماالانسان  #متملى بم آبله7

قرله ان ريك لالمرصاد وكانه قلى انه تعالى بصدد مراقية احوال عباده و ازاتمم باجمالهم |
خيرا وشرا فاما الانسان فملهامه ذلك وانما مطمح نظره ومرصد فكرء الدنياولناثذها |

اقلاسلبيلى رجمه الله المراد بالانسان عتبة بن ربيعة وكان هوالسيب فى تزولها فيا ذكروا .
أن كنت هده الصفة ثم© اذا مالسشلاء ريه  4اى طمله مداملة من يليه بالغنى والسار ٍ

 9فأكرمه #بس كراءى كندش مجاه واقتدار  8#و لعمه © ولعمت دهدش ومعيشت

برو فراخ كرداند وباسانىكارا و يسازد ٠ والفاءتفسيرية فان اكلراام والتتعيم عين
الاسّلاء م فيقول  4مفتؤرا

ىف  4بروردكار  12م ١ كرمن  4فصلنى عا اعطانى |

من الحاء والمال حسما كنت استحقه ولامخطر ساله انه محض تفضل عليهليباوه ايشكر |
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اطزء الثلا'ون
1

تسبي

1

قن

تال اذا يكوبار رحمته وكان فرءون قزدوج

.

3

2

.٠

امراة فانحمل نساء بى اسر ا سل شال

لها اسية بنت ماحم فرأت ماصنع فرعون بالماشطة فقالت فىنفسها كيف يسعنى اناصيبرعلى |
ماشعل فرعون وانا مسلمة وكهاوفر فيا تهؤىامى نفسما اذدخل علها فرعون فجاس

قرسا ءا فقالت يافرعون أنت شالرخاق واخبئهم عمدت الى الماشطة فةتلتها قال فلملك بك |
الجنون الذى كان مها قالت مابى عن جنون وانا الجنون مينكفر بالل الذى له ملك |
| السمقاك ,والارض لعإمقايل زخيدما لاجلكالذ زوهوع ل :كل تى قدي فلاجد بيأواضضة |
اؤقاد يعذها ففتح الله لها بابا الجىنة لمهون علمامايصنع مهافرعون فعندذلك قالترب انزلى |

عندك با فىيالة وتحى مفنرعون وعمله فض الله روحها واسكنها المنة العالية وقدسبق |
صر إن هذه ااقصة فى 'خر سورة التحريم فارجع ثمفعىاد اشارة الى الطبيعة البشرية
وفى نود الىالقوة الشهوية وفى فرعون الىالقوة الغضبية فلايد للالك من نز كتهاوازالة

| آثارها ظ الذين طغوا فى اللاد  4#صفة للكموذرين من العاوائف الثلاث فيكون
يحرور الجا ,لكون بعض المذكورين قبله ححرورا بالياء ربعضها معطوذا عليه وهو أحسن

بحسب الافظ اذلا حذف فيه واختار صاحب الكشاف كونه «نصوبا على الذم بتقدبر
اءعى لكونه صرحا فى الذم والمقام مقام الذم وهو أحسن نظر! الى المعنى والمءنى طفىكل
وود يارض الشام والقبط
طائفة منهم فى بلادهم و مجاوزوا الحد يعنى طتى عاد فى العن م

ظثفراوا فها الفساد © اى
| ممصركاان رود طتىبالسواد وقس علىهذا سائرهم ك

بالكفر ودائر المعاصى فان الفساد مَناول جميع اقسام الا ثمماان الصلاح يتناول جمييع
اقسام البر فن عمل بغير ام الله وحكم فى عياده بالظلم فهو مفسد متجاوز عن الحد
الذى -دله وفيه خوف شديد لااكتر حكام الزمان ومحوهم © فصب عليهم ريك  #صب

الماء اراقته من اعلى اى انزل انزالا شديدا على كل طائفة من اولئك الطوائف عقيب
مافعات من الطفيان والفس_اد  #سوط عذاب » السوط الجلد المضفور اى المنسوج
المفتول الذى يضرب به اى عذابا شديدا لاندرك فايته وهو عيارة جما حل بكل منهم عن

فنونالعذاب النىشر حت فىسائرالسورالكريمة وهىالر ب لعاد والصيدة لمُود والغرقللقبط

خآرة مزلة السوط عند
| وتسمبته سوطا للاشارة الى ان ذلك بالنسبة الى ماعادلهم فىال
السيف قال ابو حان استعير السوط لاعذاب لانه شتضى مانلتكرار والترداد مالاشتضيه
| ال..ف ولا غيرء ( و قال الكاث_نى ) جون عرب ضرب تازيانه راسخت “رين عذاها
ناادو
عزك ذ

مزاول ان ااسوط عند هم غابة العذاب .٠ هلكوانه از عذاب را نير سوط

مكةتند <ق سبحانه شانون كلام ايشان عذاهاى خودرا سوط كفت قال الشاعس
.

المر ان الله اظهر دناه

.٠

وصب

على ال

سوط

عذاب

.

والتصير عن انزاله بالص للابذان بكرته و استمراره وتتابعه فانه عبارة عن اراقة ثى'
مالع اوحار مجراه فىالسيلان كالرمل والحنوب و افراعه بشدة 2
عسل

بحب

_

2

22222222222222

222222222

و اشعواقان :وأسيته
ست

(ا4ي )
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| عات على اد وتمود قببلة مشهورة سميت باسم جدهم موداخى جديس وجا ابنا عامس ثم
بن دام بن سام .بن نزح عليه الصلاة والسلام وكانوا عريا من العاربة يسكنون الحجربين

الحجاز ونوك وكانوا يمبدون الاصنام كمادوهم قوم صال كاقال تعالى والى مود أخام
هذين انوا الصدر بالواد  #الجوب القطم تقول جبت اليلادأجوها حوبا ؤزاد
صالحا ال
القواء'ا يدت التلاد اترتها :جنا اذ ايلك فيا ثوقطتا:وجات القاطيطن وفتة سنتلى ,الك

لالض حوالاجرب اميا« المعليديد :وال كاله الدادى كدق امازقىكاقفاء باللكسة
ورعاية..لرأس الااية وأصل.الوادى الموضع  الذى سيل فيه الماء ومنه سمى المفرج بين
الجبلين واديا والمراد هناهو وادى القرى بالقرب من المدينةالشريفةمن جهة الشأم قال
وىاد دى ود وهوءلى فرس
اونهيا !راونا الله صلىالله اثهالى علءهوسام ففغنوة نوك عل

اشقر فقال اسرعوا السيرفانكم فىوادملعون والمنى قطموا صخر الجبال فاحخذوا فما ونا

محتوها من الصخر كقوله تعالى ونحتون من الجبال بيونا قيل انهم اول من نحت الجبال
والضحون والزخام أوقدتنوا أافاوسهمائة مديئة كلها املنحجارة  8وفرءون  6#وجهكرد |

شرعون موموعايه السلام ٠ وهوالوايد مانصعب أرنيان بثرنوان ابوالعاس القبطى
واليه ننْستٍ الاقداح العياسية وفرعون لقب افرده تمالى بالذكر لابشراده فىالتكير والعلو
حاتدعىىالر بوبية والإلوهرة هوذىالاوناد © معو لدبالتدزيك اويكسرالتاء ايضا بالفارسة

مخ ٠ وقدسيق فسورة الأ وصف بذلك لكثرة جنوده وخياءهم التى يضرنونما
فمنازلهم وبربطونها بالاوناد والاطناب كاهوالا

ن عا.ة وضرب اخيمة والتعذبيه بالاولاى |

كا قال  3كنت الاسراز وفؤعو نان كشندء سخ دعق

بطريق جهار مخ تعناك كينا ْ

دوى ) عن ابن عباس راضلىله عنهما ان فرعون انا سمى ذا الاوناد لان امراة خازنه
خربيل كانت ماشطة هجل بنت فرءون وكان خريل مؤمنا يكم اعانه منذ مائة سئة

ت5ثت
ي--
2ت
ب
-

كنا اعنأة .فيناعق ذات بؤم ,تمشط بوأسا.نتت

إفرعون#اذض-قظ المشظ:امن يدها .فقالت -

كمفنربالله تعالى فقالت اننةفرعون وهل لك اله غرأى فقالت الهىواله انك واله

عايج والارض-واحد لاشربك له فقامت ودخلت على ابها وهى سى فقال ماسك.ك

ك بليواف( لملاواحا والازشنا وز احدلاثتر يلاله
لان
الى انام الفظة ناموفوارتاتك تلرعا
فارسل الها فسألها عن ذلك فقانت صدقت فقال .لها ويحك ١ كذرى بالهك قالت لاافمل
فدها  5ره أونادثم ارسل علمها الحدات والعقارنٍ وقال لها ١كذرى بالل والاعذيتك

هذا العذاب شورين فقالت لوعذيتى سعين شهرا مفارت به وكانت لها اننتان خاء
تب الكباغ فذيحها على فا وقال لها ١كفرى بالهك والاذيحتالصغرى .علىفيك ايضا أ

وكانت رضسسءا فقالت لوذيحت من فىالارض على فىما كفرت بالل تعالى فأنى بابنتها فلما
اضجمت على صدرها وأرادوا ذها جزعت المرأة فأطلق اله لسان انها فتكلمت وعى
منالازلبع؟ة لهجن | 4اطفالا وقالت يااماء لازعى فان الله تعالى ندكى لك ستافىالنة
"تعمةباسيتفالن «اكيلييطنذمات تلك رالقتر يكنينها ,اليه

ان جه منزل حعهبشت انانجه مقممت ١ها
وقالوالذى بعش مدا ماخلتىاهه «ثلهذا فنالذنسا بسقمرىازان جواه برداشت و«اريس

باحقو نشت بست ومنبازامدوم دمانأنكوهررا دردستاؤ يديدن ود ملبرفقن كنتجىكرا[

قضدوىدر زبامها اقتادناأنمدىحكاهلاورا يععاويهكه دران و قتخا شام بز دا غهاكرديدمطاؤويه |

اورا طميد وكام حكايت اواز اول نا آخر اسماع كرد يس اورا ,علس تابد وكستة|
الاحبار را طلبيده برسيدكه دزدنيا شهرى هتسكه بناى اؤاز زروقرء باشد ودرختان |

مكثل بجؤا سكعب كفت آرى شبريستكه حت سبحانه وتعالى درقر أن جبدنادفرمودكه
ل

) 0على ماها فواللاد)  1براهدًا د 'نطادساخته واوبادشاه عظم قدر بوده ات و

سال عمرداشت هرجا درالم زرى وجوهرى وده همه راحم كراده وصدقهزمان باهل بو |
هزارفرستاد نا شهرارم را لساحتد وستصد” شان بأتعام رس.دده سال اه

ر

اشتغال مود امس اوملؤك طلمراجع كرد وان دارالئلطة زرك عامكائ  072؟ الكعن
شديك شيه راء ميان اووان بنامائده بودكه حق سبحانه وتعالى ملع فرستاد ناصيحة
برايشان زدوظه مرديد وان هراز لظر مردم بوشيده شددناحه احمان كهف درغار

و<وايده امكه درحكومت تومردى كونا .بالاسرخ رلك سير خشمكه برروى اوخالى
وبن
وبركردن ان علاهتى باشد بطلب عترى بتدجاارسد وآنرا ند بس بازنكريست' ا
قلاءه راديد كفت هو والله ذلك الرجل ٠ قال اابلنشبخ فىحواشيه وفيهيحث لانقوم

عاد اهلكو ا بالريج وقوم صالح أهلكوا با'صيحة الاان برادبالضيحة ههنا الرح الشديد |
الصحوت 00

ع

ابن شداد على أوح وضع عند  0انيه عن لاه حين

رفعه من المفازة ودفنه

ه الاشداد بن هاد صاحب الحصن العميد ٠ واخو القوت والياساء ولملك المشيد ٠
 .دان اهلالارضلى من خوف وعدى وعيدى  .وملكتالشسرق والغرب بلطا شديد .

.يفا تنا مسبّحة _هوى مانلافق النصد ٠ فتوفتنا كرورغ وسط .سداء إحصيد,ا'ء
وذكرفىقوت القلوب تصذف العالم الرباتى الى طااب المكى قدس سيره انه قيلى لابى يزيد

النسطاءى قدس سره هل دخات أرمذات العماد فقال صه  5دخلت الف مديئة لله تعالى
فمىلك ادناها ذات العماد ثم اخذ يعد دتلك المدا ئن حاياق جاباص الى غير ذلك فظاهس

قول ابى يزيد ادناها ذات العماد مخالف قوله تعالى ليخملق .ثاها فىالبلاد لكن المستفاد
املنآآية أالىخلق فالىماضى ويجوز أن تكون تلك المدائن حادثة بعد أزول القرءان
ومجوز ان براد ىق المثل هو ااثل فىالزيئة .وبالادبى صخر الثة وفى بعض لسع قوت

القلوبٍ ان ممنى الاايةلممخاق ثلها فبلاد العمن لانهم خوطبوا بما فىيلادهم ا قال الله
تعالى اونفوا مانلارض اى ارض بلادهم ويمثل هذه التوجهات يتدفع الاشكال كذا

9عود» وديكرجه كرد خداى تعالى يوم مود ٠ وهو
فشرح البردة لابن الشيخ و
ع
(طف )
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امسمى بنوا هائم هائما وبنوا عم كما فلفظ ماد
قوم هود عليهالسلام سموا باسمابكيه
اسم للقبلة النتسسبة الى عاد وقد قلى لاو اثلهم عاد الاولى ولاواخرهم هد الاخيرة قال

عمادالدبن بنكثير كل ماورد فىالقرء'ن خبر عاد الاولى الامافىسورة الاحقاف 9ارم / #
عطف بيان لعاد للايذان بأنهم عاد الاولى بتقدير مضاف اى سبط ارم او أهل ارم على
ماقيل من ان ارم اسم بلدتهم او ارضهم التكىانوافنها وكانت مناز لهم بينسمان الممحضر ١
موت وهىبلادالرمال والاحقاف ويؤيده القراءة بالاضافة واياماكان فامتناع صرفها للتعريف |

والتأندت وفىالمفردات الارام اعلام نبنى هنالححارة وارم ذتاالعماد اثارة الىاعلامها |
المرفوعة المزخرفة علىهيئة المنارة اوعلىهيئة القيور وفيهايضا حذف مضاف عمعنىأهل الاعلام |
فلذعاتماد 6#صفة لارم واللام لجنس الشامل للقبل والكثير والعماد كالعمود واجمع 1
ا
عمد وعمد شتحتين وبضمتين واعصدةاى ذات القدود الطوال دللشىبيه قامامم بالاحمدة

او ذات ايام والاعمدة حيث كانوا بدويين أهل عمد يطليون الكلا حيتكان فاذاهاجت
الررع وببس!اعشب رجعوا الىمنازلهم اوذاتالبناء الرفيع وكانوا ذاتابنية مرفوعة عالىم|د
وكانوا يعالحون الاحمدة فينصيوما وبنون فوقها القصور وكانت قصورهم ترى من ارض |
بعبدة اوذات الاساطين اذكانت مديتهم ذات اشْة مرفوعة على الاسطواءات على إن ارم
اسمبلدهم وقال السهيلى رحمه اللهارم ذات العماد وهو جيرون بسنعد بانرم وهوالذى

د
ىشقمعل
نى مدينة دم

اهد
من ا
تبعي
ود وار
مرنخام ذكرأ نهادخل فبهااربعمائة أملف

مرنخام فالمراد هذه العماد التىكان اليناء علمها فىهذه المدنة وكانت تسمى جيرونٌ وبه
شرق ومست دحشى يدرشق ان عرواد عدو ابراهيم الخليل عليه الل_لام وكان دمشق

قداسل وى جامع ابراهم فىااشأم اننهىاعل هذه الرواية أمح فليتأمل «التى ل+تخلقءثلها
فالبلاد #4صفة اخرى لارم والضميراها على الها اسم القبيلة اى لممخلق مثلهم فىعذام
الاجرام والقوة فىالا فاق والنواجى حيث كان طول الرحل «مْهم اربعمائة ذراع وكان
يةأانىلاعلظصريمةفبحملها ولقمهاعلى الى فهلكهم ولذا كانوابشولونمن اشدمناقوةونظير هم
فىالطيور الرخ وهو طير فىجز] ثر الصين يكون جناحة الواحد عشرة [.لاف باع حمل ْ

را فىرجلهكالبيت العظيم ويلقيه على السفينة افلىبحر اوملخملق مثل مديتهم فجىميع |
بلا دالدنيا فالضميرلها على انها اسم البلدة ٠ وقد أن برسبيل اجمال انستك عبدالله بن |

قلايه لطاب شترى؟ شد كراى عدنميكشت در بيايانىيشبرى رسيدكدبارهحكم داش تكهاساس

ان ازجزع ياتى وبرحوالى' ان قصور يسيار بودياميد انكه كمى بيندواحوال شترخود

برسد يدر حصارامد درى ديد هردومصراعش مكلل بجواه قبمتى وهيحكس را نما

حافت متجير شد حوون وتشيرورابد حيركئق سفزودحه قصوزهسادتيودنا حودروباقوت
اده خشئىاز زرو+شقازشره وفرثها رمين وتي مر نجاىسنك ريزه موا ريدهاى ابدار
كر
ن

رمختهودرحوالى ه قصرى امهاى روان .رروى لؤْلؤو مجان ودرختان بسار تنهاىأناززر
ر)
باع
لوعدالامدتقوونما(مصر
د ابلبى
ور كهاى اناززرجد وشكوفهاى انازسيم بلااخلود وكتفمتيفهذهاهطاجنة

 ٠الجزء التلالون -

١2 8 4ه

اخدما عن الاخر ومجوز ان يكون المنى والايل اذا يسر يدتى يتبرى فيه السارى
[| ويسير فيه السائر فاستاد السسرى االلىلبل حجازكافىنهاره صائم اى هوصائم فىنهاره فالتقيد
ذلك لان السير فالىابل حافظ للسائر من حر الش.س فان ااسفر مع مقاساة حر الهار

أشد على الفس وقد قل النىعليه لامعليكم بالدلجمة ؤانالارض.تطوى فىالإلى وكذا

هو حافظ من شر قطاع الطريق اليا لانهم مشغولون بالنوم افلىادلى وحذفت الياء اكتفاء
بالكسسر ولدقوطها فىخط المدحف ولموافقة رؤوس الى وان كان الاسلل اثاتها لانها
لام فمل مضارع مفروع وسكل .الاخفس عن حذفها فقال اخد:دى ,سنة فس_ألها مد شئة

فقال الللى يسرى فيه ولاإسرى فعدل به عن معناء فوجب ان يعدل عن لفظه يعنى ان
سقوط الاء ليدل على ان اصل الفعل هن عن الابلل وان كان مسندا الى ضميرء كاان

دىوان ندل على وحود مع الخزكة .ف:معنى الحيوان .لان اللتراوكب
حركة الاميلن ف
خواص ما مختاف وفيه اشارة الى ظلمة البدن اذا ذهبت وزالت تجرد الروح والىالقسم

ووط العهار
بسريانه ليل الهوية-المطلقة فى نهار الحقائق المقيدة كاقال بول الى فى النهار ب

افلىليل رفع المقبدات بسطوات أنوار المطلق والى القسم بليلة المصراج التى اسمرى الله

بسده فيها فكانت أشعرف املليبالى لانما ليلة القدر والشرف والقرب والوصال والخطاب
ورؤية امال المطلق  8هل فذىلك » اك تقرير ومحقيق لفخامة شأنالقسم مهافاكونيا
امورا جللة <َقَدَة بالاعظام والاجلال عند اريان العقول وضْيه على ان الاقب_ام بها

امس معتديه خليق بان كدبهالاخبار على طرعّة قوله تعالى و انه لقسم لوكعلمون عظم
ياء المقسم
شرسمن
اذك
لها
شاول مذنكر خة باهرة هل فياذكروتاهلححمةعنى هالف
ك
8ذى محر  .اذى عقل
ها © قسم  اى مةسمبه وفىفتح الردن مقنع ومكتى ل
منور نور المعرفة والحقيقة براه حقيقا بإن شسمبهإجلالا وتعظها والمراد قيق انالكل
كذلك واتما اوثرت هذه اأطرسّة هضما للخلق وايذانا بظلهور الام إوهل فى الاقسام

سك الاشياء اقسام لذى محر مقبول عنده يعمد به شوعلى «ثله ويؤكد هه المقسم عليه
وبالفارسيه_الادر بنسويكندكه ,ياد كرردم نوسكتدئ ونهيداء(دخنامع غقلنرا انعاتياو
55 05

سو ديدست ه محققق كد

والحجر العقل لاه يمحن ضاحيه اى كنعه

منالهافت فيا لاشقى كاسمى عقلا وحهية يضم النون لانه يعقل وسنهئ#واختباة ايضا من
الاحصاء وهو الضبط قال الفراء شال انه لذوحر اذا كان قاهن! انفسه ضابطا لها والتنوين
| فىالحجر للتعظم قال بعض الحكماء العقل للقلب عمزلة الروح لاسيجد فكل قلب لاعقلله

|فهو ميت عنزلة قلب الهائم والمقيم عليه حذوف وهوليمذين اى الكفاركاينى'عنه قوله

 ١تعالى ألم ركيم فعلريك بعاد  6الهمزة للانكاروهوفىقوة الاالفىنوفنىاثيات اى ألم
تعلم بإعمد علما بقينيا جاريا حرى الرؤية افلىجلاء اى قعدامت باعلام اللتهعالى وبالتواتر
أيضا5ف عنب .ربك طدا ونظائرهم فسيعذب كفاز قومك:ايضاء :لاشترا كهم فما :توجيه
من التكدفن والمعاصى والمراد بعاد أولاد عاد نعو ص بن ارم بن سام بن و عليه] لسلام

قوم
(

<©5 >: 450١
مي
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١

وَألَاطلاةلى تبلق عقد ن'يللعهاللكى اياك تمل الكفال"ر اللأنبا" ونفاواو ١
النجمية يشير الى القسم بالفحار الحسنة الواحدة من ارض قلب الؤمن ولال الحستات |

العشر المشار الها شوله ٠ن جاء بالحسنة فله عشير أمثالها وانما سماها بليال لكون ظهور |
اانا لكر ءا

لظ الله اليلق الال روط لفان

بل من هلم الغنب يطريق الموهية الالهية
م

لع

الى 1

االوسملنا

والشفع © بالفارسية جفت ٠ وذلك لناالشفع ظ

هِِوالور »#شتح الواو اما

أى شفع هده الامالى ووترها والغنا

أ

التعميم لان الالف واللام للاستغراق اى الاشياء كلها شفعها ووازرها لان كل ثى” لايد ْ

ان يكون شفعا او وترا وقال الراغب الخلوةات كلها من حيث انها مركيات كاقال ومن كل |
ثى” خلقنا زوجين فهو الشفع واما الوتر فاهلوله تعالى من حيث ازله الوحدة هن كل |
يار ألاهلحال بشير االلىقسم بشفع الكثرة الأقياقلة
كن
وجه واليه ,رجع قول ءن قال م
ووثر الوحدة الذائية الحققية ودخل فهما العناصر الاربعة والافلاك التسعة والبروج الامنا

عشر والسيارات السيع وصلاة المغرب وسائرها وبوم النحرلانه داشر ايام ذى الححة

وليوم الثالث اودم وحواء
وبوم عرقة لاه باع تلك الايام واليومان بعد نوم اأنحر ا

سلهى
وال
مرها
لىخ
علمهها اللام زوجين وميم عابها السلام ور والعيون الاننتا عشمرة الت

ظ

عايهاللام والايات .النسع وايام عاد الشنع ولبالما الوتر كم قال تعاللى سبع آيال وأعانية
ؤم والشهر الذى الم بثلانين بوما وااشهر الذى تم بنسءة وعشرين والاعضاء والقاب
والشفتان واللسان وااسحد ان وائر كوع وانواب النة وابواب النارودرجات الحنة
ودركات النار وصفات الخاق كاعلم والجهل والقدرة والعحز وارادة والكراهة والحاة

ْ
|
١
|

والموت وصفات الحق وجود بلا عدم حباة بلا هوت علم بلا جهل قدرة بلا مز عزبلا ظ
ذل ونفس العدد شفمه وواره والايام والابالى واليوم الذى لاللة بعده وهو نوم القيامة 0

وونس وذو اللون وكل من له اسم |
وكل ب له اسمان مثلى 5د واحمد والمسيح وعيسى ن
واءد.:ثل ادم ونوى وأنراهيم ومحد مكة والمدينة وكذا شَال لهما الحرمان ااششريفان |
والمسحد الاقصى والجبلان الصفا والمروة واللبت ارام والنفس مع الروح فحىالة اجنم ظ
وها فىحالة الافتراق وقال سسهل رحقةهالله الفجر محمد عليهالسلام منه تفحرت الانوار ولال |
عقراءه المققاة الميشيره اباطنة وااشفع هو الفرض والوئر هو الاخلاص فى الطاعات

والايل » جنس اللبل ف اذا بسر » اى بمضى وبالفارسية انكاءكه بكذرد ٠ك.قوله |
اللي أذاءاذ

راوالركى شبد الآلى سال شري منترى التي رمك ازا از امة"الذن ١

وسار يسير ب_يرا ذهب والتقييده لما قيه ٠ن وضوح الدلالة علىكال القدرة وفور اللعمة

كان جيع الموانات اعيد الموم الحماة بعد الموت وتسسوا

ذلك لطلب الارزاق الممدة

للحياة الديوية التى ستوسل مما الى س_عادة الداربن فان قبل القسم بالليل اذا يدم يغتى
عن القسم بليال عشر قلنا المقسم به فى قوله اوللديل اذا يسر هو الايل باعتياد سيره ومضيه
وفى قوله وللال عشر هو الابالى بلا اعتبار مضموا بل اعتبار خصوصية اخرى فلا يغنى |

المزء الثلاءون

5
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تفسير سورة الفجر تسع وعشرون او اثنتان وثلانون آية مكبة
ميق سم الله الرحمن الرحيم 7

© والنجر  #قال فكىشف الاسرار لكماان العرب ١كثر خلقالله قسما كفلىاههم جاء

ونجر كران مستطيل كذنب السرحان وهو الكاذب
القرءان على طادتهم افلىقسم ل

ولابتملق بهحكم ومستطير وهوالصادقالذى يتعلقبه الصوم والصلاة أقسمالله بالفجرالذى

رنبق كا أقمم بالصبح حيث قواالصبح اذانتفس
شىجا
امس ف
هواول وقت ظهورضوء الش
لمامحصلبهامننقَضاء الايل بظهور الضوء وانتشارالناس وسائرالح.وانات منالطيور والوحوش

وند
فاىطللابرزاق وذلك مشا لكنشلورا ومفويته عبرة عظيمة لنتمأمل (الوقاكلاثفى)  -ك
لصبحكهوفت مناحات دوستانست ٠ اوأقم بصباح عرفةلاانه ينوم شيريف ستوجهفيه|الححاج

اىد يث (الحجع فة)يصعنبىاح روز فعهكه وظائف دطا ونازحاجيان
اعلىىجبفلات وف
دو[ فلات « اوصباح نوم النحر لانه يوم عظم ايضًا وسّع فبه الطواف المفروض والحلق

والرى وبروى ان بوم النحر نوم الحج الاكبره وشولى ممراد از صبح روز اول حرم
11ه
استكه سال .از ومتنفحر ميشود بابامداد اذسنهكه حج يُتتكيناف لي ودار سان ار
اشارت باشحار اب از اصابع حضرت رسولالله صلىالله تعالى عليه وسلم در روز طائئف

وغبر ان وكفته اندفحار ناقه ازصخرء صا عليه السلام يانافجارءيون ومنايع باانفجار
اق أزاعلا اكللل علاعادنم]] سار يار اوتلتجاك' ياوا يششكن ,املفوية ات (ارديرة
ضباق
ران ازدوسر حشمة أذيدة جوى 0ه ” وزالاشى ذارى ازخود نشوئ

« وليال عشر » هن عشر ذى الحجة والءرب تذكر الالى وهى تعينها بأيامها تقول إى
هذا البناء ليالى السامانية اى ايامهم او اليس الزر ا يرن شور لضان وعكراها التعظيم

لامها مخصوصة فضائل ليست اغيرها ولذا اقسماللهمها وذلك كالاثستغال بأعمال المج فى
عشر ذى الحجة وفىالديث مامن ايام ازكى عندالله ولاأعظم اجرا من خير حمل فعىشر
الاحى قبل يارولاللهولا الجاهد فيسببلالله قال ولا الجاهد فيسبيلالله الارجل خرج

نفسه وماله فلم برجع من ذلك بثى' وفيه اشارة 'لى ان الغازى يطبنى ان مرج من بيت
على 'قصد أن لانعود واللَه فل ماإزيد واماإشزف المشتز الا واخن .فتك اى اليل القدر
الى اق اجر يلنك" تيك تطرشاءفاة وزكات رالا دده عو ابلك ددا اسك

إلاعة منأن عستائي لفق ؤارى +ازوشيغ و اودر القو الوريال اع يداو بق ايكيا
السموات والارض وليلة خلق فيها آدم عليهالسلام وليلة بومها .بوم القيامة وليلة كل املله
فيا هومى عايه السلام وليلة اسرى باانى عليه السلام وقال القاغالى اقسم بابتداء ظطهور
بور الروح على مادة اللدن عند ار تعلقه به وليال عشر وتحال الحواس العشير الظاهرة
( واللاطنة )

© ذا؛ >
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يؤوب اويا وايايا رجع اى اانلينا رجرعهم بالموت والبعث لاالى أحد سواءا لااستقلالا |

2
الى الله تصير الاهور واليه برجع الام كله فتقديم ابر
لاتخصيص والميااغة فانه تفيد معنى أن هال ان اياهم ليس الا االلىجرار المقتدر على الانتقام /
كك ان مبدأهم وصدورهم كان منه وفيه ويف شديد فان رجوع العبد العاصى ,المصر الى |

مالكد الفضوب فىغاية الصدؤبة وجاية العسرة وحمع الضمير فيه وفيا بعده باعتيار «حنى |
من كم ان افراده فها سبق باعتار لفظها 8#ثمان علينا حسام

فى الحشر لاعلى غيرنا

فحن تحاسبهم عاللىنقير والقطمير من نيائهم وأعمالهم وم للتواخى افلىرتية لافى الزمان |

فانالترتب الزمانى بين ايامهم وحسابهم لابين كون اياسم اليه تعاللى وحسامم عليه تعالى '
اعوط شرن اتش درن ؤادااتا كا ن طاهى رجهاللهان الينا ايابهم فىالفضل ثم ان

علينا حساهم فالىعدل وقال البقلى رحمهاللهانظر كيف تفضل يعد الوعبد بأن جعل فه

ما هموتكفل بنفسه حساءم فينبتى أن يعيشوا مذين الفضلين أطيب العيش فى الدارين
ويطيروا ٠نالفرح هذبن القطابين ٠ شَول الفقير ماقاله اليةلى هوماذاقه العارفون بطريق

| المكاشفة فينتى أن لايغثر به العوام فانه قال عمر بن الطاب رضوالله عنه حاسوا أنفكم
فلل نمكي لإنؤوتاعزانة ال أن نوؤاهزا! وتزئتوا الامرض, :الالكبر عل الله تعالى :تؤمئذ

تعرضون لال منكم خافية ائما خف الحساب فىالخآرة على قوم حاسيوا أنفسهم
فالدنيا وثقات موازين قوم فالا خرة وزنوا نفوسهم فى الدنيا واسة النفس تكون
بالورع وموازنتها تكون عثاهدة عينالقين والنزن لاءرض يكون ,خافة الملك الاكبر
وعن عرلضىىالله عنه اما بعد فانالمرء يسسره درك مالم سك ليفونه ويسوءه فوت مالميكن

|الناركة افهابانالك دن بالدنكا افلا تكناته فرحا وما'فانك _منها.اقتلانه 'أسفا ولكن ستروزك
1ادشر ينااوابمك فنازيقه لوت ونا الخذيك
 54وقانت !امك كو 1ن لكاو عطلاط ل
| لؤرع ايت

اف امتكيل اانه لانخاف فىالله لومة لاثم  "3/35وقول امشدعلة اوادًا

ل عسليلهام
اال
| عرض له أعران أحدها للدنيا ولا آخر للآآخرة آثر الاآخرة علىالانيا وق
ظلولم ينزل عاللىاهذ .الابة لكانت تكى ثم قرا عر اسوزاةةالك عافن كان موتتكوابلتلا

| ريه ال فكان هذا فصل الطاب وبلاغا لوالى الالاب فالع.لل الصا الاخلاص بالعبادة
وأنى الشرك بالخلق هواليقين بتوح.د الخالق هكاانلله اىخااصا لاجله وبالله اى بمشاهدة
| قريه لاعقارنة شه وهواه وفىالله اى دييله وطاب ماعنده لالادل عاحل حظه مقيول

ظ عت سورة الغاشية بءون الله ذى العطايا اافاشية فىالسابع عشر هشنهر »ولدالنى

جزء الثلاثون

© ١١؛ »#

القلوب افلىفيقة اص ملكو وان ظهرت فى الصورة ظهور الولد من الابوين وأشار
بالارض الى الاجساد السافلة وهى ٠ؤخرة فاىلمرتية فالله تعاللى سطح ارض البششرية

والحسدانية لتكون مستقر النفوس وخلق الفوس لتكون مستوى القلوب وخا القلوب
لتكون عروش الروح بلالسر بل الا'خى فاأحسن “رتيب هذه الااية واماسأشظدام

جلها ونناسها فهىكامعبكيانتب وقل وقرطاس ودواة والله تعالى أعلم «نذكا»
| الفاء لترنيب الامى بالتذكير على ما ينى' عنه الانكار السابق ٠ن عدم النظر اى فاقتصر

ون اما أنت مذكر »
رتذ
كاي
|على التذكير ولاتلح علهم ولاهمنك انهم لابنظرون ول
0تعطيل للامس ا اتمبه اى مبلغغ وائما الهدابة والتوفيق االلىله تعالى  8لست عاليهم

| صيطر  #اى اسسنت مسلط علهم تجبر»م على ماتريد كقوله تعالى وماانت عليهم مجبار
واكثر القراء قرأوا بمصيطر بالصاد علىالقلب 1ناسبة الطاء بعدها وقرى” بالى_ين على

|

الاصل وبالاثهام بأن مخاط صوت الصاد بصوت الزاى محيث عتزجان فبتولد منهما حرف
ليس بماد ولازاى وخلط حرف حرف احد منانى الاثهام فى عرف القراء شال سطر

يسطر سطرا كتب والمسيطر والمصبطر المسلط على الثى' ليشرف عليه و يتعهد أ-واله
ومكيعن عي فاه من لاط قالكتان مبدظ .والتدى شاي نيط الم انح لل

سطر فلار على كذا او تسطر عليه اذا قامعليه قيامسطر اى لست علهم مَائم وحافظ
ع همناال القائم فقىوله أفن هو قائمعلىكلنفس بكاسبت
تيطر
االس مس
كتعم
واس

والحفيظ فى قوله وما أنت علهم محفيظ اتبى « الا..ن تولى » أعرض اعلنحدق او عن

الداعى اله بعد التذكبرٍِوك  1ولت علىالكفر افلأظهرة وفى فتتحالرةن الامن

تولى عن الايعان وكفر بالقرهان او بالنعمة وفى التأويلات التجمية الامن تولى عن الحق

بالاقبال على الدنيا وكفر أى ساتلرحق بالخلق وهو استثناء منطقع ومن موصولة لاششرطية

لمكان الفاء ورفع النعل اى لكن من تولى وكفر فلالنه الولاية والقهر وهو المنسيطر
عايهم قالوا وخلامة كون الاستئناء متصلا مخضا لاحسن ذلك نحو عندى مائتان الادرها

| فلا يدل عليه ال :١فيمذيه الله العذاب الاكبر » الذى هو عذاب جهنم حرها شديد
' وقعرها لعيد وءقاءها حمدنيد وفى فتيم الرحمن الاكبرعذاب جهنم والاصغرماعذ نواءه
فالانيا من الجوع والاسر والقتل ويؤيدء.ماقالالراغب فىقوله بوم نبطشس البطشة الكبرى

فيه نيه على ان كل ماينال الكافر من العذاب قبلى ذلك فى الدنيا وفى البرزخ صغير فى
جنب عذاب ذلك اليوم انهبى وايضا قوله تعالى وانذبمهم هاانعذاب الادنى دون العذاب

الاكير فان المراد بالعذاب الا'ونى هو الءذاب الاصغر الأنيوى لاالبرزخى اقوله تمالى

بعده لعلهم ,رجمون فان الرجوع اما يعتبر فى الدنيا لافى البرزخ وفيا بعد الموت فيكون |

المزاد.بالعذان:الا كبرهو العدذاب الاخروى واله بنظر :قوله.تعالى :يضلى|النا الكبزى
بكاسنق _وقولا ناالوات اليه الممقااريرا لااكر حى عداان|الأستبتار بفئ [لدبنا وعدابياا

الهجران فىالا خرة  8ان الينا اياهم © تعليل لتعذيبه تعالى بالعذاب الاكير هال اب
(ؤوب )
ي
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لحان ابت أندك أفلا تظرون ابلمنى ثترا أن همه بلادى وبزركق رشتة مسخر
| كودكى هنشود نابزد ترازند وفزود ا

حرا ارت يشت متمحب متشو ند كه درقرمان

« التىيشاهدوها كل لحظة إلىوالنهار كنف زهت  0رفعاسحق
ٍ ميش باشدهوالىالسماء

المدى بحلماادولامساك ملياثبناله الفهم والادزاك والى الحال» الى يعزلون فىأقطارعا

| وتفعون بماهها واشحارها « كف نصبت  #نصارصينا فهى راسخة لاميل ولاءيد وقال
فيه اشارة الى عالم المثال لانه متوسط
| انوالاث كيف نصبت علاىلارض اوادا لوها

حت »©ْ بسيهناء الروحائيات وأرض السمامات كالجال فىاطارح  8#والىالار ض كيف ط

| اى والىالارض التى يضر بون فيا ويتقلبون علم! كيف ساحت سطحا وبسطت عظلىهر
| الماء بجعلا حسها يشتضيه صلاح ادور ماعاما املنخلائق والا-ةدلال يكونها مسطو<ة

ييكون اكرافظلة كيلم
امط
ديان
ج1ح
ادك
الريس و رجاو كان ان اك
ويض
قيصح أن يطلق 35البط ففرق بين كرة وكرةكا اله فرق بين مض الامة ب

 0والمعنى أفلا نظرون نظر التدر والاعدار اكليىفية خلق هذه الخلوتات ا

حقية العث والنشور لاشعارها بأن خالقها متصف بصفات الكمال هن القدرة والقوة|.
والحكمة منزه عن صفات.النقصان من العحز والطضعف والجهل حتى بر+ءوا عماهم عليه
من الادكار واللغور ويدمعوا

ابذارك

ويستعدوا

إلقاءالله بالاعان والطاعة

.

درسان

ا ورامك

مخاطب عرب اند وأاكثر ايثان اهل ريه َاشتد وآمااًا ايشنان :عتراسك :ومهتس ط
تركفزاند
15

در

.

:

اسياق ورمىن كر

90

2

قي يصاك لاجرزم لعد

٠.

آله

از كه

10

7

شك اشمان و لوه وزمين يادامتكر .٠

يعنى قرنت الابل بالسماء والجبال بالارض لان الاية تزلت بطريق الاستدلال وهم كانوا, .
أشد ملابسة هذه الاشياء من عبرم فإذا جع الله ينها وقال الغغرزالىرحعدالله خص الابل

بالذكر لانها لائقة شرآثنها ممنى فالسماء الظذلة والارض الزاءلة والجبال الثقبلة كالابل
لفرش والولة فالسحاب محملالماء الزلال والابل الاحمال الث ل والارض الجبالوالكل |
مسر رذ قال القرطى قدم الابل فىالذ كر ولوقدم عيره حاز وءعن القشيرى رحمه الله

انه قال لسهذا مما يطلب فيه وع حكمة ٠

ات

قات  0-0ككرالا لى لكان له

رلارض لان الابل -افلنبر قلت لم كه اعتينالشخلناءالا
مناسية نامة مع 61ا

ل فرق

منة .الى  70السهام ٠ شم شوك 'لفقير وكللىام عيض فهىذا المقام ذكره فكىتاب

الواردات الحقة لى وخلاصته انه تعالى أشار بالابل الى النفوس-فانها ضخمة جسيمة مثلها

وبدأ بالنفوس لانها اصل عنْزْلة الام ولدرحة الانوثة تقدم حكما وان كان لها تأخردورة
كؤاء بالنسبة الآىدم وأشار بالسماء الى الارواح لامها علوية وعنزلة الاب ولهذا أردفهاما
وأشار بالجال الى القلوب لانها أبنت مالنروامئ ولانها خلقت بعد خلق الروح والفس
كا ان الال خلقت بعد خلق السماء ولارض فبهمىزلة الولد لهما وإذا عقبهما مها وقد

صح ان الجبال تعبر افلرىؤيا يأهل القلوب من الرحيال لاجم اوناد الارض والعمد المعنوية

فىالحقيقة كاان الخال اوناد الارض فالصورة وأشار شوله نصبت دون خلقت الى ان

( روحالبيان  ,0/عاشر )

ره رد

|

<© ١٠4 #هه

وفيه اشارة الى التحريد والتفريد واجمع والتو<يد أَغًابريدون يجاسون ويستندون اليا

هِ وزرانى » اى بسط فاخرة حمع زربى قال الراعب هو ضرب هن الثيان تحبرمنسوب
الى موضع على طريق التشبيه والاستعارة م8يثوئة *#اى مبسوطة عاللىسرر زينة
| ومتعا وفيه اشارة الىاسساط ارواحهم وانشيرا اح صدورهم واتفتاح قلومم فيبساط القدس

| والانس والى مقامات محليات الافعال التى نحت مقامات الضصفات كالتوكل نحت الرضى

| :بثوئة اىمبسوطة تحتهم وأصلالبثاثارة الشىء وتفريقه كبثالريح التراب و أفلاينظرون

الى الابلكيف خلقت » الهمزة للانكار والتويخواافاء للعطف "عرلىشمتدضيه المقام
|والابل بكسرتين وتسكن ااباء واحد هع علىالموعليس بجمع ولااسم جع والمع ابال
 3فىالقاموس وقال بعضهم اسم حمع لاواحدلها من لفظها واما واحدها يعبر وناقة وحمل

| ركلة كفك متسوابة :ما اابسذها إمعلقة :أفمل النظن :وراعللة!اقىَ حر اللي'عَل انها :يذل اشبمَالَ
م|نالابلاى  65اذ كرمنالبعث وأتجكامه ويستبعدون وقوعه عقندرة الله فلاسنظرون

| توك ]رديهالازن عامنقوسي ادر "بنطلزيلكل عو بلكب اتا حاقل بذلا
معدولاءه سعانفن خلقة سائر انواع الحبواءات فعىظم جِثمها وشدة قوتما وعحبب هيثها |

| اللائقة يتأنى مايصدر عبا من الافاعل الشاقة كالبوض من الارض بالاوقار الثقيلة وجر
الاثقال الفادحة الى الاقطار النازحة وفىصبرها على الجوع والعطس حتى ان ظمها لبياغ
العشرفصاعدا كوتافاءها بالبسير ورعها لكل مانيسر مشنوك وشحجر وغيرذلك مالايكاد

برهاه سسائر المماثم وفىانقيادها معذلك للانسان فالىحركة والسكون والبروك والنووض
| حبث ستعملها فذلككما يشاء وقتادها شطارهاكل دخير وكير وتيول خملنفهالان
اقائدها امامها فلايترششى عليه بولها وعنقها سح الي واجالا نمقاللود19

هر !م ”ونيكراتها

ْ الل كدت تتقطععنالاكلوالششرب زماناتمتداونتأئرمنالاصوات الحسنة والحداء وتصير
من كال التأثر الى حيث تهلك نفسها سمرنعةالجرى ورى الدمع عينها عشقاوغساما ببر
| روح فرهوده است

ظ رحوان أفلا.نظن ناقدرت مافى

٠

درخار خورى قانع درباز برى “راضى'.

٠

ظ

يكرء يشير بكر باصم'حدا ني
ابنوصف كر جوبىدراهل صفابينى

| يوذلكر الفبل معانه اعظم خلقة منالابل لانه لمكن بأرض العرب فام تعرفه ولاتحمل

عليه مادة ولامحلب دره ولايؤءمن ضرء ٠ مخلاف شتركه هرجه مطلويست از حيوان مثل

تلتل ونحل وسو واخل)وؤاكو راأعاي] ز ؤدحاطلل" انك  1وان ليق الميقاء دكا أنه
ومااتخذ فها ءنالمنازل الرفبعة والسررالعالية الىسمكها كذا وكذاذراءا قالوا فكيف شعد
| أحدنا علما وقامته قصصيرة وهو لايكاد برق سطدا بغير سام وتعحب لبن منه
و إضااء كافض  "2للحن ا ل وان واقدتستاسن بلال وخباب امثال ايشارا كار
افتاد زرا سى زحمت اس نارربالاى آن مخت بلند رويد وبسى فرصت بايدنا ازان إفرود

( اندع
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محذوف هو نفس وذلك فكانلام أهل الْنة كلهاذكار وحكم اذلايدخلها المؤمن الامن

مرنبة القلب والروح فان النفس والطببعة تطرحان افلىناروشأن القاب والروح هوالذكر
كان قفن لك زلاوقت واو لكؤيفكك لاوااواظلةالطكواكيةفكذا اعد ليه

المعنوية فى الدنيا لاستغراق أهلها فى الذكر وسماع خطاب الحق واذا لاتسمع فىيجالسهم
الاالمعارف الريائية والحكم الرحانية وفى الحديث ( ان أهل المنة يأكلون فها ويشربون
ولامتفلون ولاسولون ولانتخوطون ولاتّمخطو ن قالوافهابالالطعام قرالشح كردح السك يلهمون
التسبح والتحميد كايلهمون النفس واما الدنيا ومجالس أهلها فلاتخلو من الاغو ولذلك
| قال عليه السلام ( منجلس محلا فكثر فيه لفوطهه)و الكلام الردبى* القبيح والضحة
| والاصوات الختلفة لانفهم ممناها ( فقال قبل أن هوم سبحانك اللهم ومحمد أشبدأن لاله
الا أنت أستغفرك وأنوب اليك الاغفرله ماكان فىمحلسه ذلك ) اى مالم يعاق بحق ادى

كا|لفية  8فا عين جارية  #التنوين للتكثير اى عيون كثيرة مجرى م.اهها على الدوام
لي اندوعت

القن والكن املنسلن مت عيرك اما الانظما بلدا

كا واد راواية ملز توايشها رامل والطناؤغ ودتقهااريعالها رغالى عاون/الدزئ
والكشف والوجدان والتوحيدفان مايحصل الشفاء والصحة واليقاء لاهلالقاوب وأواب
الارواح  9فياسرر © جلسون علا جمع سرير وهومعروف يعنى درا نحاتخنها بره متى
رى
رره
ت
سست
يص دو
هف

ور  8صقوعة ل رفيعةالسمك اىعالية فالهواء
حورى <ون ما'ءا

علىقوا ثم طوال فانالسمك هو الامتداد الا خذ من أسفل ااشى الىأعلاه فالمراد برفمة
سمكها شدة علوها افلىهواء فيرى المؤمن اذا جلس علبها حميع مأعاطاه ربه فالىدة
من النعم الكير والملأك العظم قال عليه السلام ارضاعها كابين ااسماء والارض مسيرة
حمسمائة عام قبل اذا حاء واللىله ليجلس علها تطامنت لهفاذا استوى علها ارتفعت ووز

أنيكون المعنى رفبعة المقدار من<رث اشمالها علىج.ع جهات الحسن والكمال فىذواتما
وصفاتها ٠ أصل ان زرمكلل بزبرجد وجواهي ٠ وقال الخراز قدس سره ههى سرا ثر

وان وفيه اشارة الى صراتب الامماء الالهية ابلتلىغوها
رفعت عانلنظرالى الاعراض واكلا
صنرائب المسمانيات هٍِ1
بالانصاف والتذلتى مها فىالسلوك فانما رفع قدرها ع

4

يشربون مها جمعكوب بالشم وهواناء لاعروة لهولاخرطوم ينى بى دسته وأوله مدور

الرأس لمك من أى طرف أريد مخلاف الابريق وهو مستعمل فبىعض بلاد العرب

الآن واذا وقع به التشويق « موضوعة © اى بين أبديهم حاضرة لديهم لايمذاجون الى

أن دعو ها وعو لابناى أنإيكون بعض .الاقداحفىأنْذَى :الغلمان كاسنيق عل أنى
عالىانسان الل وفيه اشارة الى ظروف حمورالحة وثياتها عحلاىلها ماعفها فموادق »
وسائد يستندون الهاللاستراحة جمع رقة بفتح النون وضمها اولراء مضمومة فهما ع»نى

الوسادة ف مصفوفة © بعضها الى جنب بعض كايشاهد فىبيوت الا كابرأنما اراد أنيجلس

ة
دورو
ابخعو
اموس ا

ا عفبنوت
لكب6
اائن
وايتنذا الى أخرىئ وزَعاَللَله :وم

وامان

١
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| و#ةتى ذلك ان +وعهم و عطشهم لا من قبل ماهو المعهود مهما فى هذه النشاة من

| حالة عارضة للانسان -عند استدماء الطبيعة دل متاحلل من اللبدن مشوقة له الى المطعوم

والمشروب محدث بتلذذ جما عند الاكل والشرب «يستغنى ما عن غيرهها عند استقرارهما
| فى المعدة ويستفد منهما قوة و سمنا عند اعهضا عه.ا بل <وعهم عبارة عن اضطرارهم

ثيف علائها و مخرج مافيها من اللهب
عند اضطرام النار فى احشائهم الى ادخال ثكىء

كنات

سكييك لهم شوق الى مطعوم مااو التذاذيه عند الاكل والاستغناءيه عن الغير

اواستفادة قوة فهيهات وكذا عطشهم عبارة عن اضطرارهم عند اكل الضريع والتهابه فى,
بطونهم الى شى” مائع بارد يطفئه من غَبر ان يكون لهم التذاذ بثسريه اواستفادة قوة به

|وه ْ
افلىملة وهوالمنى بمراوىانه تعالىيساط عالليجوع محيثيضطرثم الىاكلالضريعفاذاكا
شحومى
ببا
فشر
يساطعلمم الععطشس فيضطر هم م

وطع امعاءهم وسشكير الجوع
وجوههم ش

للتحقير اىلايغنىمن جوع ما وتأخبرننى الاغناءعنه المراعاة الفواصل والتوسلبهااللىتصر فى
كن ازلوقدم لمأ احتيح الىد اراق الاسمان ضرورة استلزام نفالاعناء عن الوع

|

وإذلك كررلتأ كبدالتق وجوه نومئذ ناحمة»ك اى ذات جحة وحن

اياه محلا العكس

وضياء مثل القمرليلة البدر وبالفارسية تازه باغد الرنعمت دبريودا ٠ فناعمة منفع الشى'

بالضم نعومة اى صار ناعمالينا ومجوز ان يكون عمنى متنعمة اى بالنيم الحسمانية والروحانية

وه وجوه المؤمنين فيكون المرادما حقيقة النعمة وامما لآمماف عملاىقاها ايذانا بكمال

تان مضمون التي وتقديم حكاية اهل النار لانه ادل فى تهويل الغاشية وضخم

حديها وفيه اشارة الى نعم اللقاء الذى هوعرة الاطافة والورية التى هى نتيحة التحردكا
را ناظرة فان .بالاخارالى الزن محصل نضرة اى نضرة

قال تعالى وجوه بومئد ةك
© أسعسما راضية» اى لء.للمها الذى عماته فىالدسا حمث شاهدت 2

ورأت عافيته الجيدة

فاللام متعلقة براضية والتة.ير راضية سعبها فلما تدم المعمول على العامل الضعيف جب
الام التقوية_ العمل ,وتجوز أن تكون إلام :التعليل إاى لاجل .سعنها :إفطاعة الله راضسية
ْ جزاءها وانوامها ودخل فىالمى الرياضات والجاهدات والخلوات ف8ىجنة عالة © اىكاسنة
 ٠اومتمكنة فىحئة مرقعة الحل فان المنات.فوق السموات العلىكا ان النبران نحت الارضين
الياء

3

تساف

١م

5

السيسع واي :ضا هى درحات بعضما اعلى من لعص والدرحه همك مابين السماء والارض فشكن

من اأعلو فيالمكان وفالحديث ( ان ااتحابين فيالله فىغرف بنظر الهم اهل الينةنكظار
أهل الدنا الىكوا كي السماء ) ومجوز أن بكوو ٠ح عللة عليه البذار ,فشكن رايلنملل
 ١فىالقدر وااشرف

لتكابل مافم| ف النعم وفه اششارة الى المقامات العالية المعنوية لانها

مقامات اهلى الوجاهة والشسرف الموى فلايصل الما اهل التنى والدعوى © لامع #
أ

ياخاطب

فالخطاب عام لكل من يصاح له اوالو<دوه عون

التاء لوت

لاللخطاب

فنا » اى فىتلك الخنة العالية هل لاغية 5ه اغوا منالكلام وهو مالايعتد به فى مصدر
كالعافية اوكلة ذات لغو على اما للنسية اونفا تلغو على انها اسم فاعل صفة لموصوف
م(حذوف )

01
©

»>©#

صوزة الفاشية

وس حاملىشمس والناز حنياو مياو حموا اعستد جرها
ملفى
ا قا
قوجوه
لر ا
ار آخ
خي
قوال السحاوندى حامية اى دثامة الحمى والا فالنار لاتكون الا حانية ت«تى » بعد
هدة طويلة من استفائهم هن غاية العطئن وناة الاحتراق اى سقاها الله او الملائكة /

بأمره «8من عين »#ايان أب كه  9آلية يهاى متناهة بالغة فىالانى اى بير
فايتها لتسخيها شلك النار منذ خلقت اووقعءت منها قطرة على جبال الدليا لذابت فاذا ١

ادثيتمنوجوههم اتنائرت لموم وجوههم واذا شرنوا قطمت امعاءهم كاقال تعالىويين |
حميم أن هال انى الحميمانبى حرء فهو ان و بلغ هذا اناه و اناه غايته وفيه اشارة الى |
ارالطبيعة وعين الهل المركب الذى هو مششرب اهلها والاعتقاد الفاسد المؤذى  لبس ١
لهم طعام الا دن ضريع

سان اطعام الكفار افلىنار اثر بيان شراجم و اورد ضمير

العقلاء اثشارة الى ان المراد من الؤجوه اككاما وانما اسند الها ماذكر من الاحوال

لكونها مظهرا إظهر فيه مافى الباطن مع انهايكنى ما كثيرا عن الذوات والضريع
راالشبرق كزرج وهوشوك ترعاء الابل مادام رطبا واذا سس محامته وقهواستمل
ب
قالفى :فاتلحرحمن سموا ذلك الشوك َم يمالابه مضعف للبدن و مهزل هَان ضرع
الرجل ضراءة ضعف وذل وعن ابن عباس رضى الله عنهما يرقعه الضريع دى' فالىنار

قله القلؤلة :متو نالفي وائتن امن "الهة وأعنا خا منالنآرا هذا طفاء!بعض اهل

|

النار والزقوم والغسلين لخآرين نحسب جارمهم وبه بندفع التعارض بين هذه الااءة
وبين ابة الحاقة وهى قوله تالى العام الادن عسلان قال سعدى المفقى  0فىقدرة
الله ان محمل الغسلين اذا انفصل عن00ت اهل النار على همّةالضريم :فتكون طعامهم

الفسلين الذى هوالضريع انبى ٠ شول الفقير ويمكن عندى ان مجمل كل مانلضريع |
والفسلين والزقوم بالنسية الى شخص واحد محسب الاعمال الختلفة فان لكل عمل اثرا |
وزاء متعينا فيصح الحصر وتحقيقه ان الضريم اشارة االلىشبه وااعلوم الغير
مخصوصا ج
المنتفع ما المؤذية كالمغالطات والخلافيات والسفسطة وما جرى عراها على ماقاله القاشاى
انلقف إشاراة الآ اععواتالطكة “واذا مكحل موا نممفانلكل شو رعيكحا
كل اناء يترشح عا فيه والزقوم اشارة الى خوضم فى الاساء والاولاء و ظههم
وعمقا و

فدينهم وتحكهم مهم وكانوا بتإذذون دذلك علىمااشار اليه قولهتعالىواذا انقلبوا المواهلهم .
اشليوا فكهين اى متلذذين عا فعلوا اهلنتفاضن والسحرية و نحو ذلك على اانلزقة |
هو الطاعون ووجه دا وهو أنه  5الترييب باان-ية الى شخص واحد 0

الزقومنزلالهوالضريع اكلاله بعد ذلك والغسلين شسرابالهكاسخيموالعلمعندالله «لاي.-من
قر به عمى كند

الال

ا

وي 1

”ضطرون الى
ولاشباع كماهو شأن طعام الدنيا وانما هو شو ي
اعزومانة الاسمان ا

اكله من  7يكوزله دفع لضرورهم لكن لاعلى ان لهم استمد ادا للشبع والسمن
الا انه لافيدهم شأ منهما بل على اله لااستعداد ءن جهتهم ولا افادة من جهة طعامهم

|
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هديص عدت به

:

 ١ياأسها الكافرون وفىالوئر شل هو الله احد وقل اعلواة 5

الفلق وقل اعوذ بر بالناس

و حمل الشاابى و مالك رحمهما الله وما عند أبى حنيفة واحمد والمستحب فاىثالثة
الاخلاص فقط
3

سور ةالاعلى بومالاثنين الخامس عضر دن شورالمولد ف سئة سيع عشعرة ونائة الف
تر

سورة

الغاشة ست

و

عشرون

ابة مكية

سم ايله الرحمن الرحم

ول اناك حديث القاغية  #ول" قلا رونو شه" لنتكي" الى 'قم "تاذلملا لايك
الغاغة قال المولى أبو السعود رحمه الله فى الارشاد و لبس بذاك بل هو استفهام اريدبه
حتقىها
ولأشعار يانه من الاحاديث البديعة ال
اتعضب ما فى حيزه والتشويق الى اسماعه ا

ان يتناقلها الرواةويتتافس فى تلقها الوعاة من كلحاضر وباد والفاشية الداهية الشديدة
| الى تغثى الناس بشدائدها و تكتنفم بأهوالها وهى القرامة كاقال تعالى .بوم يغشاهم
المذاب من فوقهم ومن نحت ارجلهم وقال نوماكان ششره مستطيرا هال غشيه يغشاء

اق غطاء وكل مااخاط بالشى” عل ب

 2412فهو عاتنإنو

بو.لذ خاشمة ©

وقع حوايا عل ولك لقا عن الاستفهام التشويقكا” يدقيل من جهته عليهالسلامماأناتى

لطا

حديامادو فقيل وجوه بومئد وهوظرف ما بعده مانلاخار الثلاثة اى نوم اذعشيت تلك

الداهية الناس فان الخشوع والخطوع والتطا من والتواضع كلهامعنىويكنىباجتيع جما
إمترى بالانسان من الذل والخزى والهوان فو<وه 5

ا ا يشتكيرها  0ف

موقع التنويع و خاشعة خبرء قال الشيخ لعل وجه الابتداء بالتكرة كون در الكلام
اححماب وجوه بالاضافة الا ان الخشوع والذل لمكاان يظهر فى الوجه حذف المضاف
 7اقماماف اليه شرت !١ اهنا اق املا “اتطليت ق املوجز نجه نكيب شك" لقاع رضنلء
الرأن والدماغ والمراد باعاب الوجوءهم الككفار بدلالة مابعده من الاوصاف  ##عاملة

نامبة » #ختن .إن ,آخْرَان وجو اذا لمر اد ها ,اكنامها كك|اشين! اليه ابنغا والتصائل:التشل
والثاصية التعبة شال نصب نصيا مبناب عاامذا تعب فاىلعمل والمعنى تعمل اعارلاشاقة

نتعب فبها لامها تكبرت عانلع للهفالدني فااعملها الله افعىمال شاقة وهى جرالسلاسل
والاغلال الثقيلة كاقال فى ساسلة ذرعها سيعون ذراا والخوض فى النار خوض الابل
اقلق والصطعود فى تلال النار والهبوط فى وهادها و قال بعضهم
والوتهل اق الطين

ختشوعالظاهىونصب البداا نلباقربانالاىللتهعالى بلشَطعان عَنْه واما شَررمنه سعادةالازل
"لتر من هيية الله وهو الذى بمنع صاحبه ٠ن جميع اللخالفات فالرهاسنةو الفالاسفة
 9أخمرابهم من اهل الكفر والبدع والضلال اما يضربون حديدا باردا و سعبون انفسوم
| فطىريق

الهوى والسى فيه ««ت_لى » ندخل « نارا  ولذوق أللهاهلحابية4

اى متناهة فى الحر 4أو قدث ثلاثة الاف لسئة حرقى ابوت فهى نولكاء  -_-وهو

©

سورة الاعلى
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القشر يؤترون الامور الظاهرة الخسيسة الدئية الفائية على الامور الياطنة المعنوية

الشرفة العزيزة الياققة لكونهم محجوبين عن
خال
راة وارباب الاب محتارون اآلخارة
بل الله الآ خركاقال قالله ثمذرهم ويقال قدافلح مأنزكى اى منناب من الذانوب
وك اسم ربه يعنى اذاسمع الاذان خرج الى الصلاة ثم ذم نارك المماعة لاجل اشتغاله

بالدنيا فقال بل تؤئرون الحياة الدنيا يعنى مختارون عمل الدنيا على عمل ال
خأرة وعمل
الآ خرة خير وابق من تمل الدنيا والاشتغال ما ويزءتها  8ان هذا  #اشارة الى

مكارذمنقوله تعالى قدافلح متنزى «انى الصحف الاولى» حميع صميفة وهى الكتابقال

الراغبالصحيفةالمبسوط منكلشى” كصحيفة الوجه والصحيفة التىكان يكلتب فياوالمصيحف

ماجَل ناما لتحت 'اللكنوبة والممى التأيك .فى آيمى"انتطهير اعلمتافلسابنيق وتكميل

الروح بالمعارف  وتكميل الجوارح بالطاعة والزجر عانلالتفات الى الدنيا وااترعيب

فالا خرة وفىنوابالله فىداركراءته لاجوزان مختلف باختلاف الشرا ثموحعفب» جدك

ابراهم  #الخليلعليهاللام ههو  #صحف اخنك  مونى » الكليمعليهالسلام |
ى
و(
رولى
بدل من الصحف الا

كوتاف ريائةاو اريبعتاكتك
)ان مع ماإنزلع إقه رم

انزل على ادم عليه السلام عشر هف حروف النبجى حبفة منها وعلى شيت عليهالسلام
سين كيقة و على ادريس عليه |السلام #لاثين عدفة و على ابراهم عليه السلام عشير |

صحمائف والتوراة والاتجبل والزبور والفرقان فصحف هومى هى الالواح الكتتىبت فيا
التوراة كذا قااللامام وفى التسبير دف شيت وهى ستون ودف اراهم وهى ثلانون
و صحف موسى قبل التوراة وهى عشير والتوراة والا#لل والزدور والقرءان وكان فى

دف اراهم سْتى للعاقل مالميكن مغلوبا على عقله ان يكون حافظا للسانه طارفا بزمانه
مقبلا على شاه وايضا الروج جما سوىالله بعت التجريد م قال اتى ,ربى” اشر كون
والاقنال على الله لقوله ابى وجهت وجهى للذى قفطر السموات والارض ونقل مدنف

مومى نول الله ياابن ادم امل لنفاك قبل نزول الموت يك ولا تفرنك المطية فانعلى

آثارها ال_فر ولا تلهينك اللياة وطول الامل عن التوبة فاك تندم على تاخيرها حين

تك
قلذى
زلىا
رما
لابنفعك الندم ياابن ادم اذتالرمج حتق من

آياء و منعت منه

الفقراء حقوقهم لطت عليك جبارا ياخذ .منك ولا اسك عليه وفى ف

موسى ايضا

سرعة الشوق الى ماله والندم على الوقوف فالىمقامات عند تعريف الصفات لقوله الى

نبت اليك و أنا اول المؤمنين وفى التبسير دل الكلام على قول الامام الاعظم رحمه الله
ان قراءة القرءان بالفارسية فىالصلاة .حة وهو قرءان بأى لسان قرى” لانه لجهعذا

دف
صتلك
لفى
اورا
اللذكورمذك

ولذلك قال وانه لفىزبرالاولين ولاشك انهلميكن |

ووالب لها
فها هذا النظم وبهذه اللغة وكان قرء!نالان العبرة بالمعانى والالفاظ ظروف ق
انهى وفبه تأبيد لمن جوز نمل الحديث بالمعنى وعن مائشة رضى الله عنها قالتكان رسول
الله صلى إلله عليه و سلم سَرافىالركعتين الاتيئ بور زعدما لستشوع اسم ريك الاعلى وقل

|

٠ 5-0ج 2
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وعن
س)
روى
كم ححيثث زين البتكم بالشهادة وقلوبكم بالمعرفة وابدانكم بالعيادة (ر
ل
ععلليك
اللههلىالله عليه وسلم عالنله تعالى قاالله سبحانه انلى معالمصلين ثلاث  1نط احداها

تنزل الرحمةمنعنان السماء اهلفىرق رأسه مادام فوصلاته والثاية حفته الملائكة بأجنحتها
والثالة 1باجى اك

قال يارب اقول لبيك شم قال عليه السلام لوعام المصلى مسناحى

(روى ) عنابنصمر رضىالله عنه انالمراد بالتزى اخراج صدقة الفطرقبلالضى
ماالتفت و

الى المصلى وبالذكران يكبر فىالطريق حين خروجه الى المصلى وبالصلاة ان يصلى صلاة

العيد بعد ذلك مالعامام وهذه السورة وان كانت مكة بالاجاع ولمييكن بمكة عبد ولا

صدقة فطر الا انه لماكان ففعلمه اذنلك سيكون اانلىله على هفنعل ذلك فانه تعالى
قدخبر عما سكون وفىالايةاشارة الى تطهير النفس عالنخالفات الششرعية وتطهير القلب
اعلنحبة الدنيوية بلعن ملاحظة الغير اولتوجه الىالله تعالى اّلدارستعداد اذلايكلف الله
نفسا الاوسعها © بل تؤثرون الاة الدنيا  #اضراب عمنقدر اق اليه الكلام كاأنه
قبل اثرمان مايؤدى الىالفلاح لاتفعلون ذلك بل مختارون اللذات العاجلة الفائية فتسعون

لتحصيلها والخطاب اماللكفرة فالمرادبايثار الحياة الدنياهوالرضى والاطمئنان بوهاالاعىاض
عَِنَالا خرة بالكة كمفقوىله تعالى واالنذين لابرجون لقاءنا ورضوا بالحاة الدنيا

واطمأنوا مها الا'ية اوشلكل فالمراد بايثارها ماهو أعممماذكر ومالا مخلو عنه الناس فاليا
من ترجبح مانب الدئيا على الا خرة فىالسبى وتنيب المبادى والالتفات على الاول
لتشديد التويخ وعلى الثانى كذلك فى-ق الكفرة ولتشديد العتاب فى<ق المسلمين

وففىتح الرحمن فالكافر يؤثرها ابثار كفربرى ان لآاخرة والمؤمن يؤئرها ابثار «عصية
لاءن عصماللهوفىعين المعانى خطاب للامة اذكل عيل الى اانا امارغبة
وغلية نافس
فا اوادخار الثواب الآ خرة(وفىكشف الاسرار ) مصطق عليهالسلام اول قلمفتوى ٠

در<ق ديا اين رادو اليا سانو لحيرها عنااي انع اياي متت حت اننا
:ملعونة ملعون مافها اكلرااذلله
 1كردت همى بايد راس 0ق فى يكل  -ورت دعا تخ بإبديده دون وببر دما

ورازدوز خ همى ترمى عالى مبشسوغىه ٠ كا تخاصورتش مالستوا تجاشكلس ازدرها

جهمانىمهرم دارى جوزاغان اندرينيستى ٠ قفص بشكنجوطاوسان كع رب بزين بالا

د والااسجلرة لغبا لابق  5حال مفناعل نثورون مؤكدة للتويخ والعتاب اى تؤثرونها

علىالا خرة والحال ان الا خرة خيرفىنفسما لماان نعيمها مكوعنه فىفابة مايكون منالالذة
خالص عنشائية الغائلة أبدئ لاانصرام له وعدم التعرض ابءان تكدرلعم الدنيا بالانخصات
واشطاعه “ها قلبل لغاية ظهورء وفبه اشازة الى ان ظواهى الاشياء بالأسبة الى حقائقها
كالقشسر بالنسة الىاللب واللب خير منالقشر وانقلان ابالحب يحفظ زمانا طويلا وقشره

ثار فأرباب
اذا سلخ مانلل يطرح فالنار اورعى بالمزايل فيفنى بعد اليومينكاو
ججميسي
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الاكبروهوعذا نالا خرة واما العذانالاصغر فهوعدذاب الدنا وعداباابرزخ فابهتصغر بالنسية

اعلذىابالا خرة قال بِعضالحكماء علامة الشقاوة اشباء كثيرة الاكل والشرب والنوم
والاصرار عاللىذنب وقساوة القلب وكثرة الذنب ونسيان الرب والوقرف ببيندى الملك

البار فهذا هوالاشق الذى يدخل النارالكيرى وفىالتأويلات النحمية النارناارن نارججاب
خارة وهوالاسلاء بالخذلان
الدنيابالاشتغال بالشهوات والذات وهىالصغرى وناركاب ال
والخخنسران والطرد والهخران كاقال تعاللى ومن كانفهىذه اعمى فهو فىالا خرة اعمى
واضل سبلا لفوات الاستعداد وقال القاشانى النار الكبرى هى نار الححاب عانلرب
بالشرك والوقوف مع الغيرونارالقهر فىمقام ااصفات ونارالغضي والسخط فىمقام الافمال
ونازجهتم الا از فالىمواقف الاربعة من موقف الملك والملكوت :والجيروت وحضرة
اللاهوت أد الآ بدن ف  7-2ناره ٍِْملاعموت فها « حتى يستع و ولاحجى 4

حباة تنفعه مايقال من ابتلى بالبلاء الشديد لاهو حىولا هوميت وثم للتراخى منمىاتب
الشدة لان اللزدد بين الموت والحياة افظع من نفس الصلى وقال ابن عطاء لابموت

فيستري من ثمالقطعية ولايخى فبلى الى روح الوصلة والفتأويلات التحمية لايعوت
تفسه بالكلية ليستري من عقوبات الححاب والاحتجاب ولاح قله محياة الامان لكونه
فدىاراز اء لافى دار التكليف وقال القاثالى لاعت لامتناع العدامه ولاحى بالحقيقة
لهلاكه الروحانى اى تعذب دكاما سرمهدا فىحالة كن عندها الموت وكا احترق وهلك

اعندالى الحباةوعذب فلايكونميا مطلقا ولاحرامطاقا ٠ بقولالفقير لاموتلانالموت يذب

فللاماوتن واللاحمىغموم كالميت فستى فالىعذاب الروحانى 5سقف العذاب الجسمان قالبعض
 :الكيار لاحياة الأاعن موت ولآاموت لض رؤية حى فن مات عير هذا الموت فلا نحى
ومن حىغيرهذ.اطياة فهى حياة حيو انةلاحا ةالساسه وقد افلم اى ممامن المكر وهوظفر با
10

ٍُمن زرك © اى تطهر منالكفر و إعاصىنَذ ره واتعاظهبالذ كرىاوتكثرمن

ا ارلاسوء
خعتد
والخشيةمن الزكاء وهوالغاء وكلة قدلا أن

التقوى |

حا المتحنيعن الذكرى فالا خرة |

ذهك©«ر امم ربه 6لبه ولسانه
ونظر
يتوقع السامع الاخبار بحسن حال المتذكر فها وين
ف فصلى» اقام الصلوات انس كةوله الىالصلاة لذكرى اى كبرتكبيرة الافتتاح فصلى |
خنتص الذكر عانلحدنفية بان سول الله ك|بر لعموم
ااحملك
لفتت
فالمراد بالذكر تكبيرة الا

الذكر ودل العطف بالفاء التعقيبية على عدم دخول الكبير افلىاركان لان العاف يقتضى |

المغايرة بينالمعطوفين قال الامام مراتب اعمال المكلف ثلاث فاولاها ازالة العقائد الفاسدة ١
لقاب والهمرادة بالتزى والثانية استحضارمعرفة الله بذائه وصفاته واسماله وهىالمرادة |
عان

بالذكرلان الذكر بالقلب اليس الا المعرفة والثالثة الاشتفال بالخدمة والطاعة وه المرادة
بالصلاة فانها عبارة عنالتواضم والشوع فن استنار قلبه ععرفة جلال الله لابدوازيظهر
فىجوارحه واعضاته اثرالخضوع والخشوع قباعلضهم خلقالله وجها بصانم فسغدء ونلا |
تصلح للعبرة ونياديصلح للخدمة وقلبا يصلح للمعرفة وسرا يصلح للمحبة فاذكروا لعمةالله
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قالالقاشانى أحملفىقوله ان نفعت الذى ثمفصل وله سيذ كر من محئى  #اى
تدذيرة” .من من كأنه أن مخ الله حق
بئذ كر نتذاكيرءك يعى_زود باشندكة

خشبته اومن مخشىاللفىالملة.فيزداد ذلكبالنذكيرفيتفكر فىامسمائذ كريهفيقف
على حقيقته .وؤمن به وفىالتفسير الكبير الناس فىأعس المعاد على ثلاثة أقسام منهم من

قطع بصحته ومنهم من جوز وجوده ولكنه غير قاطء فيه لابالانى ولا بالاثيات و مهم*ن

أصر على انكاره والقسمان الاولان يلتفعون بالتذ كيرمخلاف الثالث © و ينها » اى
كذرى ولا يسمعها سماع القبول 9ا«لا شتى »#اى الزآئد فى الشقاوة من
سعد من ال

الكفرة لتوغله فى عداوة الى عليه السلام «ثل الوليد بن المغيرة و أبى جهل و نحوهما
اوالاثشق هو الكافر مطلقا:لانه أشتى من الفاسق و روى ان من مخشى هو عمّان بن
عفان رضى الله عنه والاشتى رجل من المنافقين و ذلك,ان اللأسافق كانت له تخلة

مائلة فى دار رجل من الانصار فسقط برها فى داره فذكر ذلك ارسول الله عليهااسلام
فارسل الى المنافق ولم يكن يعلم سنفاقه فسأله ان يعطى الندخلة للانصارى علىان يعطبه محلة
فىالمنة فقال أنيع ناويا حل لاافمك فأعظاء) كان رسو اب نه عاط حمل لهافزت
الية م فى التكملة ونظيره ان رجلا قضى للنى عليه السلام حاجة فقال الثى بالمدينة
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فلنة قال ثبملاتون
فأناة فقال اماأحب اليك مانون -املنضأن اوأدعوالله"ان .ملك مى :ال
املنضأن قال اعطوء اياها ثم :قال ان اصاحبة مومى عليه السلام كانت أعقل منك وذلك
ان عحوزا دلته على عظام دوسف علية السلام فقال لها موسى ابا أحب اليك اسأل الله
ان تكون معى فىالخنة اومائة من الدْنم قالت المنة
م

بيندص عطارا صد عوض

ارزوى ك0

و

4

خواره

را

زود در بازد عطار ازين غرض
.

ا

واد

ا

حاره را

ا«لذى يصلى النار الكبرى » اى يدخل الطبقة السفلى مطنبقات النار ٠ وانش أن
از آنش دركات ديكر تتيرزوسوزيده ترات وان حاى ال فرعون ومنافقان ومنكران
كاتىهكاران امت محمد
مائدهُ عسى عليه السلام باشد ونار صفرى رطربقة علياكه ج

مصطفاست عليه السلام ٠ فالكبرى امم تفصيل لانه تأنيث اولااكلبمرفضل هومافىاسفل
دركات جهنم من النار التىهى نصيب الكفاركاقال تعالى االنمنافقين فالىدرك الاسفل مالننار
والمفضل عله مافى الدركات الت فوقها فان لهم نبرانا ودركات متفاضلة كم ان فىالدساذنوبا

ومعاصى متفاضلة فكما ان الكفارأشق العصاة كذيك يصلون أعظم النيران وقبل الكبرى
نجاهرنم والصغرى ثار الدنيا:يعنى ان المفضل نار اخلآرة والمفصل عليه نار الدنيا لقوله
عله اللام تارك هذه جزء من سبعين جزأ من نارجهام وقد شميست ف ماوالبحن متهن
دق امنيا ويتتفع مها ولولا ذلك مادنوتم منها وشال انها تذتبعاولله من جهنم وان تردالها :

شَول الفقيرالظاهى انالمراد باانارالكيرى هوالعذاب اكلبارفىقوله تعالى فعذيه الله الغذاب

0

ا(لاكير)
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١د أيضا هن عير تعمالخط وكان نيم الكمالات كلها حتى أنه

الكتابن ا

الخط وقوانينه وأصحان الحرف دقائق حرفهم  8انهيملمالجهر وما محنى  4تعايل 1اقبله
وما هوص_ولة وكل هن الجهر والاخفاء شامل لماكان من قسل القول والعمل والاخفاء |

نا |
لمه
جتى
منور ال
انم
والاخفاء لما فى الضمائر مالننيات اى يعلم ماظهر وامالبط
ملاو اليك فينسى مايشاء انساءه و سِتى محفوظا مايشاء اشَاءه للا نيط بكل مهما هن |
للبسرى © عطف علىتقرئك! والسنرى فعلى:مانل"سبر وهو
مصاط 0
السهولة ويسرت كذا سبلت وعيأت:وضمن تسرك معنى التوفيق ولذا عدى يدون اللام
اان لاأن هَال جعل فلان ْ
فل
واالابجفالصارة. ,الممسَادة ,أن َال جمل الفعل الفلاتى مليس

مبسرا للفعل الفلاتى كافى الا ببةفانه قيل و نيسرك للبسرى لاونيسرالبسرىلك و قال
مون العظمة تكون عظمة المعطى دلبلا على عظمة العطاء وفى الارشاد تعليق التبسيريه

عليه السلام هع ان الشائع تعليقه بالامور المسخرة للفاعل كمفى قوله تعالى ويسرلى أمرى

| للايذان قوة بمكينه عليه السلام من اليسرى والتصرف فبيحايث صار ذلك ملكة
راسخةإه كا"نهعليهالسلام جبل علا كافى قوله عليه السلام اعملوا فكل ميسر لماخلقله

بفاكب من
والمعنىوتوفقك توفيقا مستمرا نوفبقا لاطريقةاليسرى اىالتى عى أيسر وألسهل
ادواب الدبن علما وتعلها واهتداء وهداية فيندري فيه سسير طريق تاتى الوحى والاحاطة

ما فيه من احكام الشريعة السمحة واللواميس الالهية بما تعلق بتكميل نفسه عليهالسلام
و تكميل غيرءكابفصح عنه الفاءفىقولهتعالى  فذ كر ان نفعت الذ كرى  #اى
فذكر الناس حسما يسرناك له بما بوجى اليك واهدهم الى مافى تضاعيفه من الاحكام
الشرعةكا اكت مله أننفع ال
وتاذكليعرظة والنصيحة وتقبيد التذكير بنقهنعالذكرى
ذرحمويستفرخ فيه جهدهحرصاعلىاجام ؤ
كاني ك
دلسلامطاما
لماان رشوال لهعل ا
وكان لزيد ذلك بعضهم الا كفرا وعنادا فم عليه السلام بأن خص ادك عدار |
اللفعفىاملةبأنيكون د

اك كلا او بعضا من برحى منه التذ كر ولا عب نفسه

فىنذكيرمن لايزيده التذكيرالاعتوا و نفورا منالمطبوع علىقلوهم م فىقولهتعالى
فنا لتر نم ماف واعيي تكزرى زاله اثوراكجع الىالنىعليهالسلاملاالىالله ,
راو

واف اكست ,الاعبزا ان بحن" 7

ادبي

فان الذكرى تنفع اؤمنين وقدعلمعليهالسلام ان الذكرىتنفعلاحالةامافىترك |
الكفر اوترك المعصية اوفى الاستكثار من الظاعة فهو حث على ذلك وتنبيه على انها |

ه غير مستمد لاقبول فالنفع مشروط يشرط الاستعداد
بلى
لع
قوما
ون مطب
ياكأن
تنفعال
زمين شوره سنبل بر نيارد

والحاصل االنتذمي

.

در وحم عمل ضابع مكردان

وذلكفىالهاية واما الفيداية فعام وما عي

ظ
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| كرجه خرم ونازء است كلين ذنيا

٠

للى بنكبت باد خزان نمى ارزد

بكرده خورى و قرص قر زجاى مرو ٠ كه خوان جر بيك ناىنان بمىارزد
وفبه أشارة الىزينة الحاة الدنيا وهافعها وكملاها ومشارا فانها مرعىالنفس الحيوانية

ومستع مهام القوى جعلها الله سريعة الفنام وشبكة الزوال كالهشيم والحطام اليالى المسود
فننى أن لايلتفت الها ولا يشغل ما فانها مائعة عن التسبيح الخاص وهو تنزيه الذات
و مجريدها عن العلائق و محاصل الاحتحاب عن الكمال المقدر فى <تىكل اخد
ف سنقرئك فلا لنسى » بيان ااهبدته تعاللى الخاصة برسول الله صلى الل عليه سولم أثر
سان هدانته العامه لكافة مخاوقانه وهى هدابته عليه ااسلام لتاتى الوحى و حفظ القرءان

الذى هو هدى للغالمين وتوفيقه عليهالسلام لهداية الناس أحممين ال الراغب فىالمفردات
اخبار و ضهان من الله تعالى أن مجعله محبث لايضى مالسمعه من الحق انبى والسين اما

للتأكيد و اما لان المراد اقرآء ماأوحى اله حنئذ وما سنوحى اله بعد ذلك فهو وعد
كرم باستمرارالوحى فى ضمن الوعد بالاقراء نال قرأ القرءان فهو قارى وأقرأءغيره
يوا اتعدئا؟ إ لتم أيانا فهو ممع"وى ناج المصادر الاقراء قران كوش فرا داشتن
5
رح
واو

ومنه سنقرئك اننهىوالمعنى سنقرئك مانوحى اليك الآ ن وفيابعد

على لان جآبثريل فلا شى اصلا ءن قوة الأفظ والامان وفى كف الاسرارس :جمع

حفظ القرءان فى قايك ودقراءنه فىلساك حى لاشى كقوله ان علينا حممهو قرءانه
الا ماشاء الله » استثناء مفرغ من اعم المفاعيل اى لاتنسى شيا املناشاء مما أقرأء
الا ماشاء الله ان ننساء ابدا بان نفحخت تلاوه فان النسخ نوع من الانساء وطريق من

ط.قه فكا أنهبالنسخ عحى من الصحف والصدور فالمراد بالنسيان هو النسيان الكلى

الدائم محيث لايعضه التذ كر بعده ويجوز أن يراديه النسيان المتعارف الذى يمقبه الذكر
بعده وهو النسيان فالىلة على القلة والندرة اى فلا تضسى الا ماشاءالله نسيانه ثم لابق
النسىمنسيادآما بليعقبهالذكرك هوالمفهوممنالمقامويؤيد هذاالمعنىماروى اله
عليه السلام أستط آبة ف ق
ىراءته فى الصلاة سب أبى رضى اللهعه انها نسيخت فسأله

ققال عليه السلام نسيها ( و روى )ان ل الصحابة رضى الله عنهمكان هرأالقرء آن
افلىلبل فقال عليه السلام لقد أذ كرتى اية أنسيتها ومن هذاكان عايه السلام شَول

فى دعاثه اللهم ارحى بالقرء آن اأعظم و اجعلهلى اماما و نورا وهدى رحمة اللهم ذ3
ااءاللل واطراف الهار واجعله جحةلى
منه مانسدت وعلمنى منه ماجهلت وارزقق تلاونه ن

يارب العالمين وكان عليه السلام بقول انما أنا بشر انسى م تنسون فاذا نسيت فكذروى
وقال تعالى و اذ كرربك اذا نسبت ودل الكل على جواز طريان النسيان عليه و ان لم
بك سهوه و لسيانه هن ق.لى سهو الآمة و فسياهم فانه اهل الحشور الدثم روى عن

جعفر الصادق رذى الله عنه انه عليهالسلام كان قرأ هن السكتاب و اكنان لياكتب
حنفظ
لم
را
ه السلام فانهكانأمبا وقد جمله الله قارثا ثمانهكانا
ليله
عحزة
وفيه مم

ومن )
(

27 »># ٠٠0٠

صَوَرَة الاك

عرس فحاءنه زوجته فلما اننهت الى نحث الشجرة قطع ابنعرس الورقة التى عضبهاالفارة
فسقطت فاصطادها ابن عرس الذى كان نحت الشحرة والفارة ندخل ذنها ففقارورة

لكا حشفك وكا كاردا اجيم واو جد الى الكع وب لسري ولشنهه
قطعة جلد من الميوان فينغمس فى الماء فاذا اجتمعت فى الفر وألقاه فىالماه وخرج سلا
والمتكيوت' يق'ينها على 'وجها'علجيت:غيا “مقدور|والنسر لاشدر حل ناه البت
ظالمسدس الا بالالبركار والمسطر والاحل تينى تلك الببوت هغنير الة والفل تسى

لاعداد الذخيرة لنفسها فاذا أحست بنداوة المكان تشق الحبة نصفين لثلا تنيت واذا
اوصلت النداوة الهارجها الى الشمس اتحف قباعلضهم رايت غواصا وهوطائرغاص وطلع

بسمكة ففليه الغراب علا فأخذها منه فخاص مرة أخرى قطلع فأخذها منه الغرابوفى
ئتتل" الدؤاى الللمكلة ويك لاض فأغينا اوخل_ الغراب و حاصوبة
إإشاائع ككاديك مركا م
,حاتلما حتى مات الغراب و خرج هو هن الماء وفى الحديث لاتشوبنوا اللبن بالماء فان

رجلا كان فيمن كان قبلكم بيع اللإن ويشوبه بلماء فاشترى قردا وركب البحر حتى اذا
لجح فيه ألهم الله القرد فأتى صرة الدنائير فأخذها وصعد الدقل وهو سبم السفيئة ففتح
الصرة و صاحها بنظر اليه فأخذ دينارا ورىىءه فىالبحر ودبنارا فى السفينة <تى قسمها
نصفين فالتقى من الماء فى الماء وفى تجائب الخلوقات ان شخصا قتل شخصا بأعفهان وألقاه
فى بر و للمقتول كلب .رى ذلك فكان يأنى كل نوم الى رأس اابثر و نحى التراب عنها

واذا رأى القائل نبح عليه فلما تكرر منه ذلك حفروا الموضع فوجدوا القتيلثماخذوا

الرجل فاقر .فقتلبه ومن تجيب شحرة النخل ان يعرض لها العشق وه أن تمل الى
الى مخلة أخرى فبيخف حملها و نمزل وعلاجها أن يشد ينها وبين معشوقها الذى مالت
اليه محبل او يعلق علا سعفة منه اوحعل فا من طلءه وامثال هذا لناحبط ما العبارة
والتحرير كذزة © والذى اخرج المرعى » #ا المت بكمال قدرنه مائرطاه الدواب غضًا

ور
حم
أفر
ضر و اص
خين
طريا هأنب

وأَبِض و قال ابنعباس رضى الالهلعمنرهعى

الكلا” الا“خضر وفى الصحاح الرعى بالكسر الكلا” و بالفتتح المصدر والمرعى الرعى
والمصدر و عله © بعد ذلك © غثاء » اى درينا وهوكا ميريبيس كلحطام حمض

اوشجر اومّل قال الجوهرى النثاء بالضم والمد ماتحمله السيل من القماش والقمش ججمع

اللنى' من ههنا وههنا وذلك الثشى* قاش ماعلى وجه الارض من فتات الاشياء حتى بال
لرذالة الناس قاش وبالفارسية خشك ويزممدء © أحوى » اسود من الحوة بمعنىالسواد
وذلك ازالكلا” اذاجف وسس إسود سواء كان جفافه واسوداده تاثير حرارة الشمس

او برودة الهواء الفاء التعقيبية اشارة الى قصر مدة الحضرة و رم الى قصر مدة العمر
ويمها يعنى محققان از مضمون اانبت فكهرمده اك عايراء
و سرعة زوال الدنيا نع
منتغا تدننا !.كرحه دز|إول .ناز وسيزاب,وشين وخرم ايد :اما ابدك وقىرا بسيب
هيوب رباح خزان حوادث تبره وى طراوت خواهد بود

2
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ذسبي امماعة وقالا بالقاشاى> انشاظا هرك
كلتى قسوى .نخلقه .بأن -.جطللهمالة انتاف كاله .ت
فعدل بنيتك على وجه قبلت بمزاجه الخاصٍ الروح الاتمالمستعد جميع الكمالات

اولفتأويلات النجمية خاق كل ثى” نحسب الوجود فسوى تسوية مايصل الفيض الالهى
تهعحدسابدءالفطارىو قالبعضهم خلق الخلقفو ى ينهمفىالخلقة وميز بيهمباختصاص
سدل
الامع

إعضهم بالهداية  #والذى قدر  #معطوف على الموضول الاول اى قدر أجناس الاشياء

وانواعها و افرادها وماديرها وصفاتها وأفعالها واحالها كم قال عليه السلام ان الله قدر
مقادير الخلق قبل أن مخلق السموات والارض مخمسين ألف سئة ائ جعل أجناس
الاشياء وكذا اشخاس كل نوع عمقدار معلوم ك 1حجعل مقدار كل شخص فجىثته

وأوضاعه وسار صفاته كاسن والقبح والسعادة والشقاوة والالهداية والضلالة والالوان

والاشكال والطعوم والروا نموالارزاق والا حال وغير ذلك بممقدار معلوم م قال وان

منثى” الاعندنا خزا نه ومانتزله الاهّدر معلوم 

فهدى » فوجه كل واد منها الى

مايصدر عنه وشئىله طبعا اواختيارا ونسره لماخلقله يخلق'لميول والهامات ونصب الدلائل

وائزال الاايات ولوتتبعت أحوال النبانات والمروانات لرأيت فىكل منها مانحار فيه العقول

(حى) ان الافىاذا بلغت ألف نننة عميت وأقلدهمها الله أن تمسح عينيها بور الرازيامج
الغض فيارلدما بصرها فربما كانت عندعىوض العمى لها فىبرية ينها وبين الرريف مسافة

طويلة فتطوءا على طولها وعلى ماها حتى مهجم فيعض البساتين على شجرة'الراذيايج
لاتخطا فتحك عينها بورقها وترجع باصرة باذن الله تعالى (ويىى) ان القساح لايكونله

دبر واتما مخرج فضلات مايأ كله.ن فيه حيث قيض الله لهطائرا قادلرله غذ اءه من ذلك
فاذاراء امساح شتحفه فدخله الكطالئرمفاأفيه وقدخلقاللهله منفوق مثقاره ومن ته
ارن
هصرروبو
قرنين لثلايطيق عالليمهْساح ف» والقساح خاقكالساحفاة يضحكمون فمل م
موس ومختطف الاثم ودالمآبين ورعابلغ طوله عشرين ذراعا وعوسيض
افى
فااىلس
لندقكا
فىالبرها وقع مذنلك فىالماء تصامرساحا ومابقق صارسقنقورا وهى دابة صر شكلها كالوزعة

على عظم خلقته وهوأنفس مامدى لوك الهند فانهم بذ>ونه بسكين منالذهب وبحشونه
مناح «صصروملونه كذلك الى أرضيم فاذا وضعوا مثقالا منذلك عل
اىبوضم واكل |
نفع ذلك نفعا بلغا والستنقور والضب والساحفاة للذكر منها كذران وللاتئى فرجان |

ومن غحائب هداياته تعالى انالقطا وهوطائر يترك فراخه ثم يطلب الام من ديرة عشرة
جمم فلامخطى” لاذهاباولا
بشمس
ايام وا كثرفيرده فما بين طلوع الفحر الى طلوع ال
رث
ابابا واعمل وامار اذا ساكا طرهًا فىالالمة الظلماء ف المرة الثانية لامحطثان والدبة اذا

ولدت ولدها رفعته فىالهوآء :ومين خوفا منالغل لامها تضعه قطعة حلمغيرمتميزة الجوارح
نمتياولا فأولا واذا جمعالعقرب والفأرة فىاناء زجاج قرضتاافأرة إبرةالعقرب فتسلٍمنها
بمزل شبعها حاتنىنبت الى راس
آرة فصرهدت شجرة ول
(حى ) ان ابن عرس لفيم
و
:

الغصن ولم سق ههرب
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طرفها وعلقت هما فعند ذلك صاح ابن
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سورة الأعلى

تنزه ربنارب انعزة وقسعلى ذلك سائر المواقع المأمور مهاوسر اختصاص سبحان ربى
العظم بالركوع والاغلى بالسحود ان الاول اشارة الى مرنية الحموان والثابى اغ-ارة الى
مرشية النبات والخماد فلاءد املنترقى فىالنزنه وكان عليه اللام وجدوشه اذا علوا ااثنايا

كبروا واذا هيطوا سبحوا فوضعت الصلاة علىذلك قال<ضرة الشيخ صدرالدين القنوى
ان
قدسبسره فشىرح الحدنث اعمان الرفعة والارتفاع استعلاء وانه من التكير فكان

يكتواأن اناطناالغهو الللكشبيلدوفاءكان
رة مايصورالتتك
وورصد
الامتيلاء  طاهن ).فه
الكبرياء لله وحده وكانفىالصعود علىالأنايا ضرب هانلاستعلاء موجود وشبيهيه ايضالذلك
ىران .وانظهرنا بضؤزة ال
سالنتكين ف باق انءالله _١كيرائ اعلى.من.أنايشارك ك

بوهم الاشتراك واما الامس بالتسبيح فاىلهبوط فهو مأنجل سرلمسةالمشار الها بقوله
تعالى وهومعكم أَغاكذتم فاذا امنا انه ممناأنا كنا فحال كونا فىحبوط يكون معناوهو
يشزه اعلنتحت والهبوط لانهسحانه افلوتقحتكالقوقانهفوقونسبةالجهاتاليهعلى السواء
لمزاهتهعن التقيدبالجهات وحاطته ها فلهذا اشرلعتكبير فىالصعود والتسيح فىالهبوطعلى
الوجه المنبه عليه انتهى وأول .من قال سيحان ربى ا”لعالى مكائيل عاليلهسلام وذلك اله
خطرماله عظمة الرب تعالى فقال يارب اعطنى قوة حتى انظر الى عظمتك و-لطايك
فأعطاء قوة أهل السموات فطار خمسة الافى سئة حاتحىترق جناحه هننور العرش ثم
ل

انقوة 0

قوة ضعف

ذلك وجعل يطير ور شع عشسره بالف نه

دى

احترق

ا

فءرخ ورأى الحجاب والعرش عحلاىله رفسخاجدا وول سبحان
لخر
اى آ
جناحه وصكارف

دبى ا"لعالى ثم سأل ريه أن يعيده الى مكانه واى حالته الاولى ذكرء أو الاث فىتغسيره
وقال النى عليه السلام ياجيرا ثيل اخبربى عننواب منقال سبحان ربى ا”لعالى فيصلانه
اوفى عير صلانه فقال ياخحمد مامن مؤمن ولامؤءنة سَولها فهسحوده اوفى غير سحوده

الا كانت ل 4فىميز انه أثقل من العرش والكرمى وجبال الدنيا وقول الله صيدق عبدى
أنا ا“لعالى .وفوق كلئى” ولس فوق ثى' اشهدوا ياملائكى اققدغفرات لمدى وأدخلته
جنتى فاذا مات زاره مبكائيل كل نوم فاذا كان بوم القيامة حمله عجلنىاحه فيوقفه بينيدى

الله فبغول يارب شفمنى فيه فيقول قدشفعتكفيه اذهببه ااكلنىةذكرءابنالشيخ حفواشيه
وفىالحديث ( سبحان الله وامدلله يملا ن مابين السموات والارض ) اى لاشمال هاتين
المكاءتين عل كال الثناه واأتعريف بالصفات الذائية والفعلة الظاهرة الاثارفىالسموات
“على والاعظم هوالذات معجمييع الضفات اى ١
والاارض ومايدمهما وقال القاشان أسمة الا

تزه ذانك بالتحرد عماسوى التق وقطع الأظر عن انغير ليظهر علها الكمالات المقانية
باسرها وهو تسبيحه الخاص به فىعقام الفناء لان الاستعداد التام القابل جميع الصفات |
تكلسثىب”ح نيخاسصبجءه
الالهية ليمكن الاله فذاته هرالاسم الاعلى عندبلوغكالهول
اسما خالصا هن امماء ربه ا©لأذى خلق فسوى » صفة أخرى للرب على الوجه الاول
ومنصوب على المدح على الثانى لثلايازم النصل بين الموصوف والصفة غيره اى خلق

<١0 #ه
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دعوه حتى ءوت فلما أفاق إعله مجائزة فقيللهانهقال كذا فسأله الرشيد ضَُ ذلك

فقال يأمابر المؤمنيخ اى.ثى” أجسن من .ان قال :ان ,أمير المؤمنين مات من اخنسية الله
(ال الحافظ ) مهلىكه سيهرت
فاستحسن كلامه واحترمه ق

1

كفتك ابن زال مرك دستان كرد ٠ فطونى لمن قصر املهوطال عمره و حسن عمله
والله نسأل ان لاجعلنا من المغترين

مت سورة الطارق باعانة خالق النحوم البوارق الوم الاحد الرابع عضر من اشهرن

اديع الاول من سنة سبع عكر ةوالع

ج عمنهدور
ابة
تفسير سورة الاعلى تعسشعرة إية مك
بم الله الرعمن الرحيم

ععلاملنهكا الى '
ذانه اوباعتيارصفة صمفناته السلبية كالقدوس اوالشونيةكالعلم اوباأعتبفارف
ولكها توقفية عند باعلضعلماء وقد سيق والا"على صفة الرب ويجوز أينكون صفة ١

للاسمالاو الها يوسم اطزح تقال يفوي عواع عطسر يله رقنا رواضي بيغم ١
العارفين وممنى أعلويته انله الزيادة المطلقة فىالعلو قال بعضهم لعبلسوه علوجهة وكلباره

|كبرجئة سبحانه ذعلنك بلعلواستحقاق انموت الجلال والكبرياء فن عرف علوه وكرياء.

|
|

تواضم ونذلل بييدنيه عباده الصالحين والممنىنزء اسمه اعلنالحاد فيه بالتأويلات الزاثغة

نحو أن يجمل الاعلى من العلو فىالمكان لامن العلو فى الكمال وأن إؤخذ الاستواء بممنى

الاستقرار لاتممنى الاستيلاء وكذا نزهه عن اطلاقه على غيره بوجه يشعر شار كهما فيه
كان يسمى الصم والوثن بالرب والاله.:ومنه تسمية :الغرب امسلمة :الَكدَاب برحان العامة ا

لءى وجه الاعظام والاجلال ويدخل فيهأن يذكر اسمه عند |
لهاعنعذكر
وكذا زه
التثاؤب وحال الغائط وكذا بالففلة وعدم الوقوف على معناه وحقيقته ومنه ك١ثار القسم
يزكراسمه منغيرميالاة وقال جرير فىالايةارفع موتك يذكره اى يذّكراسمهفان كر

ا التقرير أن الاسمغيرمقحم وقل أ
ههرذمن
المدلول اما هو بذكر الاسم الدال عليه فظ
بعطهم الاسم والمسمى هنا واحد إى نزه انه جما يدخل فى لوهم والخال وفى الحديث

لمائزلت فسبح باسم ريكالعظم قالعليهالسلام اجعلوها فىر كوعكم فلماتزل سبحاسم ريك

ا'لعالى قال اجعلوها فىسجومك وكانوا بولون فالركوع اللهم لك ركعت وفىالسجود

اللهم لكسحدت وف الحديث دلالة على ان لفظ الاسم مقحم قاله سعدى المنتى وعلى
ان الامتثال بالامسي محصل بأن ول سبحان رف العظم و"العالى بدون قراءة النظم ولذا

لىه عنهم سبحان ربى الاعلى الذى ال فان قوله سبح أمىبالتسبيح
ارلرض
قرأ على وابن عم

فلايد وأن يذكر ذلك التدبيح و ماهو الاقول سبحان ربى ا"لعالى ومثله سبحان ريك
العزة فان ممناء نزه ريك المزة فيحصل الامتثال بان سول سبحان ر.نارب العزة عملعىنى ١

تزه(
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تراز انا أعطيناك > اوقل للم قرأ القرء ان فقل ير شدم از قرءان ٠ فهذا كله وامثاله

ممعكاةندى قريش
نب عنهف انهم  #اى اوهل
تنه
جزم
متر
ؤىمن اونيح
ممن
لب
كلفر
ي©كيدون  #فاىبطال اميه واظفاء نوره يعنى مكر مبكتند دَرْشانَ رسول وحق قران
 9كدا يمحسما فى قدرمهم 8هوكيد كدا © اى اقابلهم بكيدمتين لايمكن رده حيث
اعلمو
أستدرجهم من حدث لاي
حكيد
لن و
دث العاجز الذعيف لاهاوم كد القدنم القادر
القوى فتسميةالاستدراج والانتقام فالىدنيا بالسيف وفى الا خرة بالنار كيدا من باب

المشاكلة لوقوء» فمقىابلة كسبهم جزاء له والا فالكيد وهو المكر والاحتبال لامحوز
اسناده اليه تعالى مرادا به معناء الحقيق وتسمية جز اءالشى” باسم ذلك الثى' على ييل |
المشاكلة شائعاكثر فين الكافرين » ١ى لاتشتغل بالانتقام نوهلماتدع علببم بالهلاك
ولا تستعحل به يعنى مهلتده كافرائرا وتمجيل مكن درطلب هلاك ايشان  8امهلهم »
قتان
يدل من مهل وها اى العهبل والامهال لغ
ام
ل تعالى ومهلهم قليلا ( روى ) عن

هام *ولىعمان رضى اللهعنهانهقا لماكتيوا المصحف شكوا فى
وا
فثلا
تيات
كث آ

فكتض انعا وارمكلون الى أنى ابنكمب وؤيد .بن نابت راضلىله عنهما فدخلت علهما

فناولتها أسا فقرأها فاذا هى فها لاتبديل للخاق فكتب لاتيديل لخلقاللهوكان فبا
انل تكنةيبتلسمنه وكان فها فأمهل الكافرين فحا الالفكا'وتكهدا يذهل التكافزليق
ونظر فها زيد بن ابت فانطلقت لها الهم فانيتوها فاىلمصحف وفيه اشارة الى االنلهتعالى

حافظ لاقرء ان هانلتحريف والتتديل لاله اليته فىيصدور الحفاظ والى ان المشكلات» ,رجع

فها الى اهل الحل ر
8ويدا » مال ارود برود اذا رفق وتأنى ومنه بى 00

المفردات وفى الارشاد هو فى  0تصغير رود بالضم وهو المهل اوارواد عصدر أورد
عي! العامن اوأنيث شر ادها اى امهلهم امهالا
بالترخم لما لقت ر ن كت

رودااى قرسا اوقليلا يسيرا  7قريب كاقالوا كرجه قيامت دير ايدولىمى آب ٠د
وفيه تسلية لرسول الله صاللىله عليه وسام يما فيه من الرمن الى قرب وقت الانتقام من
وابة
الاعداء وفى >شف الاسرار وماكانبنيزنول هذه الا
عين
قوب
ة بدر الازمان
ماك على هرون الرشيد فطلب هرون منه العظة وقد جلس
اخالاسبن
| شير (2ئ) انه د
فى حصير فقال ا أمير المؤْمنين سد

فيشرفك أله من شبرفك واللرش.د ماسمعت

ع احسن من هذا فقال بلى با أميرالمؤمنين من اعطى مالا وحمالا وسلطانا وشرفا
فتواضع فىشرفه وعف فىحماله وواسى دن فضل ماله وعدل ف

ع

وا بد فى دنوا3

المخلسن فدما الرشيد بالقرطاس فكتها ثم قال ؤدتى فقال ا أمبرالمؤمنين لقد امهل حق
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 0-1نه غفر ثم قال ي أامبرالمؤمنين هب ك” لاني

اننا

والاخرى مثلها ضمت اليك هب كن الشرق والغرب يحى ايلك فاذا جاء ملك الموت

فاذا فى يديك قال زدتى فقال لمببق من لدنآدم الى نوما هذا احد الا ذواققدالموت
قال زدنى فقال اهما معوضءان

اما <نة واما ثار قال حسدى  3عش عليه قال ابن السياك

) روحالبيان »

عاشر )

 +..ه

لمم اللادون

0

فى ضسه ينع ما عن العذاب الذى حلبهوللا:ناصر © من اوج ينتصر به اكذل
ننفوسمئذ زهينة بماكدبت مشغولة مجزاء ماجرت عليه خيراكن اوشرا فالمراد بالقوة
المنضة هى القوة الثابتة له فى شه

لاالقوة مطلةا والا ل بق لاعف قايداة لان القومّ

المدتؤادة املنغير قاويةضًا وقد ننفت اولا والقوة عبارة عنشدة الينية وضلابتها المشادة

للضعف وف التءرفات هى تمكن الميوان هن الافعال الشاقة نوصر المظلوم أعانه ونضرء
مئة مجاه وخلصه وفية اثارة الى القوة محسب نية الباطن وعمل الظاهى فالنة الخالسة

المجردة عنالعمل قدةنصر الناوى ايضا لكن اذا قارنت!اعمل كانت اقوى  8#والدماء ذات
الرجم  5ذات *ؤنث ذو بمعنى الصاحب والرجع المار سمى رجعا ذا ان العرب كانوا

يزجمون ان السحاب حمل الماء من حار الارض ثم برجعه الى الارض او أرادوا بذلك
التفاؤل يرجم ولذلك سموء اؤْبالوُونِ فكون الرجع مصدرا من اللازم ععنى الرجوع
لامن المتعدى قله بعض العلماء اولان الله برجعه وا فوقا بعد اياده واحداله وقال

الراغب سمى المطر رجعا لرد الهواء ماتناوله من الماء وفىكشف الاسرار لانه برجع كل
عام وبتكرر وقال عبدالقاهى الجرجانى فىكتاب اتحاز القرءان اما فل لاسماء تذاالرجع
لان شمسها وشرها يغيب ويطلع وبعض مجومها يرجع © والارض ذات الدع  #هو
وهور الثبات
مانتصدع عنه الارض ٠ن الأبات اذا الحاى انشور هو تشقق الارض ظ
| منها لاظهار العيون فالمراد بالصدع نات الارض سمى .ه لانه صادع للارض والارض

فلاجسام الصابةكالزجاج والحديد
ظ نتصدع به والصدع فى اللغة الشتى وف المفردات شق ا
| وتحوها وفى الا يه اشارة الى ان السماء ذات الرجع كالاب (الارغة"ذابكا الصدع كلام

| وماشبت من الارض كالولد اقسم الله بااستهاء :اولامحرؤة :عانلتوؤضف" وثانننا سكيد بكواتها
| ذات الرجع وكذا بالارض  0الصضاع اعاء الى المثة عليهم يكثرة اس و دلالة على
العلمالنام والقدرة الكاملة فهما وفيه اثارة الى مماء الروح ذااتلرجع فى النشأة الثانية
وارض الدن ذات وي

بالانشقاق عن الرو وقت زهوقه او وا بءد اتصاله

« اله و اى القرءان الذى محنماته ماتلى ٠نالا :يات الناطقة مدأ حال 'الالكان وقطادة

لقول » لكلام اذالقول كثيرا مايكون بممنى المذول  #فصل * #اى فاصل بين الحق
والباطل مالغ فى ذلك كا*.ه نفس الفصل كاقل له فرقان عاملنىفارق 8ومواهوبااهزل»
الهزل اللعب وفى فتمم الرحمن ما استعمل فغىير ماوضع له من غير مناسية والجد ضده

وهو أن بقصد به امتكلم حقيقةكلامهاى لبس فشىى” من القرءان شائبة هزل بلكل
جد محض لاهزل فيه قن حقه ان مبتدى به الغواة ومخضع له رقاب العتاة وبالفارسية

لاه إؤائل جوع القوارا تبن
ولل لولتوطخ وينكو “لوطي ع
ولففتتا إنبازك ا
اوبتفكا مزاح يكفر وفى هدية المهدبين اذا انكر رجل ابية هن القرءان اسوخخرما
اوعاها فكقد
كدفر ولو قال ألم
فر ومنقرأ القرءآن على ضرب الدف او القصب فق
تشرح رت سان كرةف ٠ اوقال بوست ازقل هاوله احد بردى ٠اوقال اكنوته

(اا)

و ايراد بين اشارة الى ماشّال ان النطفة نتكون .من جميع اجزاء البدن و لذلك يشيه

| الواد والدبه فاليا فيجتمع ماء الرجل فى صلبه ثم مجرى منه وجتمع ماء المرأة فى تئرها

ثم بحرى مها وفى قوت القلوبٍ اصل الىى هو الدم يتصاعد فى خرزات الصلب و هناك

مدككائه فتنضجه الحرارة فستحيل أنيض فاذا امتلا'ت منه خرزات الاي وهو النقار
طاب الذروج قن( يلع وهو عسقان متصلان الى اافرج هنهما ينزل المنى وفى ا-سثلة
الحكم ان طريق اليول و طريق المى<لد ردق يكاد لاإيتشخص كيلا محختلط المنى ماء

البول فؤفسد حرارة جوهه .وفى التاويلات النحمية خلق الانسان من ماء رطويةالنفس

الرحمانى الذى اغار اليه هعاللسلام شوله الى أجد نفس الرحمن هن قبلالعن دافق هذاالماء
مق شب فوازة)الحية الالعكار اماردوله تلجمااكتت كينا نيافأمشدت بان عرفل رشؤاقت
الخاق الخارج من بين الصلب  5رجل القوة الفاعلة الالهية المسماة بالبد العبى فى قوله
م مسح يده العنى على جانب الظهر الاعن فاستخرج ٠:4 ذرية سِضاء كالفضة اليضاء

والترائب وترابْبٍ امرأة القاباية المدماة باليد البسرى فى قوله ثم مسح يده اليسرى على
جانب الظهر الايسر فا-تخرج منه ذرارى حماء سوداء فهو الان_ان الخلوق على صورة

ريه وخااقه من ماء الفزض والقبولالخمر بيدى اافاعاية والقاباة المشارالهما وله خمرت
ظيئة ادم بيدى اربعين صياحا  انه  6الضمير للخالق ذفان قوله خلق .دل عليه اى ان
9ادر»
ذلك الذى خاق الانان انتداء مما ذكر © على رجعه » اى اعادته بعد موه لق
اى لين القدرة مث لاربرى له جز أص_للا وهدم الخار والمجرور على عاالله وهو لقادر
للاهمام به من حدث ان الكلام فه مخصوصه فهو لايشافى قادريته على عبره قال لعضوم

| خلقه لاظهار قدرته ثم رزقه لاظهار الكرم ثعيمته لاظهار الجبروت ثبمحيه لاظهار
الثواب والعةاب © بوم ترلى السراثر  4ظرف لرجعه ولايضر اأفصل بالاجنى للتوسع

فىااظروف والسرائر جع سريرة عمنى السسر وهى ااتى نكم وتخنى اى يتعرف وبتصفح
مااسر فاىلقموب هن العةائد والنيات وغيرها وماا+فى مالناجمال وكيز بين ماطاب منها

وليك اف اازطية دواع ككل ]شان اكررحى عزف بانياء نول للع اكتدوزجني ايخ بطيائه
ولعزال تاطب إن ازعيك يكيرركرنذ +٠
كا رده اق

كاد جما

رالتدازيداء

ات

بادغاكست كمرسواى دو عالمنشؤاد

نلى .اطلاق اسم
اكشف والعيز قمبب
والابلاء هو الاثّلاء والاختيار واطلاق الابلاء عالى

الكت عن والمتييت ءلان الإفعان يكون التعريل ,والعيزيوز انتالدء [تتضادء حص اله

يكون لكشف ماعلم هنهم فىالازل وقال بعضهم المراد بالسر ث1ر[ الفرائضكانصوم والصلاة
والزكاة والغسل من المناية فامها مير بين العبد وبين ريهواوعاء العبد أبنقول فعلت ذلك
ول بشعله امكنه واما تظهر حة تلك السراثر نوم القامة قال ابن عمر رضوىالله عنهما |

ادعو افة ووم القيلنة كل يوا افكوزة ونا فىروحية ويثنا واجوه ربسى مالنأادلئمدنات |
كان وجهء مشزقا وءن ضيعها كان وجهه اغبر هشلاله  6#اى للانسان ومانافة #8منقوة  #ظ

و .هم #هه

الجزء انثلاتون

الله عليه وماكان من سديئة استغفرت للهلى ( و دوي ) عن الى عليه السلام وكل

بالمؤمن مائة و ستون ملكا يذبون عنهكمايذب عن قصعة العسل الذباب ولو وكل العد

الى نفسه طرفة عين لاختطفته الشباطين و قرى” 1ا #مفة على أن ان مخفعة ومامن ددة
واللام فاصلة بين الحذفة والافية اى ان الشأن كل نفس لعلما حافظ رقب 0
تحويف للنفوس من الاهور الضارة وترغب فىالدثؤون النافعة وفى إعض التفاسر حتمل

|ان يكون :المراد من النفسن أعم امن أعْسَن النفس المكلفت “من الانسان وان ومن شن
المكلف لءموم الحفظ من بعض الوجوه ومن الكل فيشمل النفوس اطروانية مطاتا بل

كل شى' سوى الله بناء على ان المراد من النفس الذات فان نقسكلشى” ذاته و ذا

ا ن(فسه ومن الحافظ هو الله لان الحافظ لكل ثي” عالم بأحواله موصل اليه منافمه و داقع
عنه مضاره والحفظ من ااعياد هن محفظ جوارحه وقله موحفظ دينه عن سطوة الغضب
و حلاوة لشهوة وخداع الفس و غمور الشيطان فانه على شفا حرف هار وقد ١ كتثفته
هذء الملكاث المفضة الى البوار ومن خواص الاسم الحفيظ ان .ن علقة عليه لونام بين

| السباع ماضرته قال القاشانى الحافظ هو الله ان اريد بالنفس اطلية وأأنبااوايلامها لضن

الصطلتخ علها منالقوة الحيوائية فحافظها الروح الانانى ظ فلينظر الاننان » ليتفكر

| الانسان المركب من الجهل والنسبان المتكر للنشور والحشر والميزان ط ثم  4اى من
| اى شى”فأضله مماخذفتالاانف مخفيفا كاع فىعم خلق » احبنتىضح أن هن
قدر على الشاله من مواد لمتشم اكه الحماة قط فهو قادر على اعادته بالقدر عقلئىاس

العقل فعمل لوم الاعادة والجزاء مالمةءه بومئذ و محديه ولاعلى حافظه ماارديه خ©لق
من ماء دافق  #استئناف وقع جوابا عن استفهام مقدر كا بهقبل ثم خلق فقيل خلق
والفارسية ريزائيدن اب » وبابه
من ماء ذى دفق وهو صب فيه دفع واسيلان بسرعة ب

نصر و أعا اول بالنسية لان السب لابتصور دن النطفة لظهور انها مصبوية لاصابة
فتوصيفه بانه دافق جرد نسسة مدأ الاثتقاق الى ذات الموصوف به مع قطع النظر عن
صدورء

مه

و قال لهم

اي مدفوق وو مصديوب

فى الرحم بحو سر كانم اءى مكلتوم

و عبشة راضية اى ممرضية فهو فاعل يمن المفعول والمراد بهالممتزج من الماءين افلىرحم
كا بنْى' عنه مابعده فى الااية ولانظر الى امتزاجهما عبر عنهما بصغة الافراد واولضمفاء

الممثْرج بالدافق من قبل توصيف الجموع بوصدف بض اجزا « مخرج » ذلك

الماء الدافق © هن بين الصلب والترائبٍ » الصلب الشديد و باعتثاره سمى الغلهر صلنا
اى من بن ظهر الرجل وو اط المراة وى

ضلوع صدرها

و عظام حرها دك باكوق

القلادة وكل عظم هن ذلك أريسة وعن على وان عباس رضى الله عمهما بن الثديى

وفى القاموس الترائب عظام الصدر اوما ولى الترقوتين منه اوما بن الثُديين والترفوتى

اواربع اضلاع من يمه الصدر و اربع من يسريه اوالردان والرجلان والعيئان اوموضع

القلادة انتبى ومن ذلك حمل الوالد مصالم معيشة الولد نوشتد رقة الوالدة ومحسها للولد
ل
 3-3ل

تت ا

اك

( وابراد )

ج©

:

.م ©#ه

سروه

انار

ادن برخه الله لان لي( كر يضوا اثاقا الاالة أى فى هسه .أن يحصل التقارت |
بالنسية اقسم الله بالسماء يوكوا و لدلاليما عل:قدزه و حكمته اوالممهود#تالثقت .فهق
عن بايزر كك السلطان وهو زحل الذى فى اللماء اأسابعة لاله نثقب بنوره سمك سبغ

شمالاتنايكب الصببحالزيا لان العرب تسميه النحم او الشهاب جنائجه اورده اندكه

شى حضرت ردول  0الله عليه و سبلم نش.سته بود ياعم خود ابو طالب نكاه ستاره
بدرخشيد ا

اقش عظم از و ظاهص شداو طاان بترسا.د

اكقت ابن جه

جيزسست حضرت سغمير عله السلام فرءودكه ابن ستاره ايستكه دبورا از آممان ىى
زاند و نشانه ايست"از قدرهاى .الى فى :الال جبزيل نازل.شسه يدبن ايتلكه والسماء
والطارق ٠ وفيه اشارة الى كوكب ف امال الثاقب الطارق وكوكب اسم الجلال وقال
القاشابى اى الروح الاتسالى والعقل الذى يظهر فى ظلمة النفس وهو النحم الذى بثقب

ظلمها و ينفذ فها و صر دنوره و +متدىيه م قال وودالجم هم موتدون  ان كل نفس
لعملباها حافظ  #جواب لاقسم وما بدهما إعتراض جه لتأكد فخامة المقسمهالمستديع
نأ كد مضدون اجملةالمقسمعلبها و ان نافية ولمابممنى الاقالالزجاج استعملت لمافى
موضع الا فى موضعيقن 72

فعلت

يعنى الافعلت و عدى

ان النافية رالاير رف بالك القسم شول سألتك لا

الحفظ على لتضمنه معنى اله.منة والمعنى ماكل شن دن

النفوس ا'طبة والخينثة انسية اوجثة الا عللها حافظ ٠هيمن رقب وهو الله آعالى كأ قال

ناكادك ديكاف لشرعل) وركاقلهمنىا_ بيعو اليد طايطاك درهك ذل نوج فلكخر ةرويكفت
|
من طارمن يابىرا بد كرداتم ازراه طاعت ودر معصيت كشم و طاوس مردى تيكو
رزى نود و خوش خلق و <وش طيبع ان زن برطاوس امد و باوى سخندر كرفت

رسبيل مزاح طاوس بدا تك مقصودوى جيست كفت آرى صيركن تابفلان جايكاء
ايم جون بدان جايكاء رسيدئد طاوس كفت ١كرترا مقصودى است انها توائد بود
ان زن كفت سسبحان الله ابنجه جاى أكانوسعت]اتجممكاة خلق و ممع نظار كيان

طاوس كفت ألبساله يدانا فىكل مكان 'ى زن ادزيدار مردم شرم دارى واز ديدار
الله كه يما مى تكرد خود شرم ددارى يستذفون من الناس ولا يت<فون من الله اين

سنن دوزن كرتم دوي

كد راز رجه راونا "كشكت ( 2خى ) إن رازنرحر*رض

الله عنهما مس بغلام برعى غَما فقالله بعنى شاة فقال انها لبست لى فقالله ان عمر قل

 :اكلها الذئب فقال الغلام فأأن الله فاشتراء ابن عمر و اشترى الغنم و اعتقه ووهبله الغنم

وبق ابن عمر هدة طويلة ول قال ذلك العبد فأين الله فصاحب المراقبة يدع من المءاصئ
حياء .مونه تعالى وهييةله ١كثر مما بدعه من ترك الماصى مخوف عقوبّه و قل المراد
بالحافظ هو ٠ ن فت جلهاوحصي لها بانكديم منحخىفشر كلاقاقولتءالى وان

عليكم لافظين ٠ اونكدكه بر «صطفى على اللهعليهو سلعمرضه ميكاند جنانكة در
خبرست كه رسول الله عليه السلام فرمود تعرض على اعمالكم فكاان من حسنة حمدت

 5دم ©

الجزء الثلائون

ويذل ويشعل مايشاء وقى صدر اللوح لاله الاالله وحدد وديته الاسلام وتمدعيد.ورسوله
فر امن به وصدق وعده واتيع رسله أخله المنة وفى التأويلات الاحمية بالمتلو المقروء

| علىالكفار والمنافقين قرء'ن عظم ميد شريف مثوت لوح القلب الحمدى والفواح
| قلوب ورئته الاولياء العارفين المحين العاشتين محفوظ هن محريف ابدى النفس الكافرة
رالهوى الماكر وسار القوى البشرية الارية فى اقطار الوجود الانسانى وقد قال تعالى
واناله +افظون اى فىصدور المفاط وقلوب المؤمنين
امح سورة البروج بعون الهه الذى اليه الرجوع والدروج وقت عصير الا حد السادس
من مور مواد النى عله السلام ل" 00
ايموي

2لالا7ب7ب71717171بيي1

تج ب

الفسير سورة

ا

عشيرة

ومثة

وابلفك
ع

00

الطارق سمع عشمرة |اكد لك عشرة ابة مكة

جا بم الله الرمنن الرحم م
نو الطازق ب" الطارقفىالاصل
© والسماء
للا قال الماأوردى

واصل

الطرق

الدق ومه

اممفاعل جو اع ارم قا وطروقا اذا حاء
س.ميتث المطرقة لابه يطرق

ها اللحديد وسهى

الياب غالبا حرث ان الابواب «خلقة فى الال ثم 'نسع فى كل مالمهر بالايل كاتنا ماكان
تفوىسع حتى اطلق على الدور الخبالية البادية بالليل والمرادهنا الكوكب
ثامالتسع
البادى باللئل قالالراعب عبر عن النحم بالطارق لاخت _اص ظهوره بالايل قالت هند يلت
عسشة نوم ابطر

ين بنتات طارق  47.دغل

الفا أاى أونا كالنجم شرفا وعلوا و قال الشاعص

لرطا
راق قال "معووز تار " 7ا © إنالوادت اد

«#

ل©اتفرحن بليل طاب اوله 

فرب آخر ليل أجج انار »

قال سبل رحمه الله وما طرق على قلب ممد هن زو آ د الببان والانعام وفى التاويلات

النجمية يشير إلى سماء القلن وطروق كوا كي الواردات القلم.ة والالهامات الغجيةاأعظمة
الشأن القؤيةالبرهان ولفخامة امى .وشهامة قدره عقبه وله  8وما أدراك ماالطارق .
لمانا مق"أعلبدك بالطارق فانه لاناله ادراك الخلق الا بالتلتى املنخلاق العليم كا نه
قبل ماهو فقيل هو د النحم الثاقب © النجم الكوكت الطاالعوالثقب بالفارسية سوراخ

كردن والثقوب والثقابة افروخته شدن اتش ٠ شال ثقبه ص جمل فيه منفذا و مسلكا
| وا نهذ فيه واثقبت النار تثقب تقوبا انقدت و اشتعلت وثقب النحم اضاء و شهابٍ 'ثاقب

اى معى” ه عبر عن .الطارق ارلا بوضف ءام ثم فسره بما مخصه ضخما لشأ نهوالمعنى
النجم المغى فالىفاية يعنى ستارء رخشنده و فروزان جون شعله” اش ٠ لاله بثقب
بوره

وااضاءنه ماشع عايه نْ الظلام اوالافلاك و نفد فمها والمراد الجنس وهو قول

:

(الحسن )
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فت هافناوة نمنا للتكذيب وما فعل بهم املنتعذيب .فذكرةومك ب.شؤوونأ ابللذهره,
مثلماأصاب أمثالهم وقد كانوا سمدوا قصة

 5صن

فرعون

وحنوده

قوم مودق

0

عليه

السلام وراوا اثار هلاك تمود قوم صاللم عايه السلام لاما كانت فى تمرهم وفى بلادهم

وآخر هود مع تقدمه على فرعون زمانا لرعاية الفواصل قال القاشابى هل أناك حديث

المححوبين اما بالانالية كفرعون وءن بدين بدينه او بالا مار والاغياركثمود ومن ستصل
كىذيب » اضراب عن مماثتهم لهم وان
8ف
هم بلالذينكفروا  #هن قومك ت

الكوهم اشد منهم فىالكفر والطفيان وتكير تكذيب للتعظم "5نهقولىليسوا مثلهم فوذلك
بل هم اشد هنهم فىاست<قاق العذاب واستيجاب العةاب فانهم مستقرون فىتكذيب شديد

للقرءان الناطق يذلك لكن لاانهم يكذبون بوقوع الحادئة بل يكذبونالتكأون مناالطنقحميةبه١|

كزان طق ند الله اامومت رخ أمسه وظهور اله بالبينات الناهرة وفى
تتكديت

ويلات

لاكمال خلةهم و جمامهم على صفة اللكدذكن وَالتكالاتت وأمن جل على صفة

لاشّدر على مفارقتها الا القليل من الكمل كأقال تعالى فن لممجمل الله له نورا اى فى
الاستعداد قاله من نوره
خوى

دادر لع

مه

.

رهد

حك

دوقت ىك

دست

وفيه اشارة الىتكذيب المكربنلاحلاق ووقوفهم معحالهم واحتجاهم حعانل فمونقهم
والله ومرانءئهم 5هخملنفهم حيط » مم بالقدرة ودو كلل العدمتامهم بمأنس|للهبعدم

فوثالمناط الميط اذاسدعليه م لك بحيث لاجد هربامته وف التأويلات النحمة حيط والحيط
لاشو الحاط ولاشوتاللىبط ثى' لاخاطةالله سبحانه عندالعارفين بالكافرين بلالموجودات
كلها عيارة عن تجا.ه بصور اموجودات فهو سحا نه ا

جميع شماه سار فىالمو دودات ١

كلها ذايا وحياة علما وقدرة الى عبر ذلك من الصفات والمراد باحاطته تماللى هذه السراية
ولا يعزب عنه ذرة فى الموات والارض وكل مايعزب عنه يلتحق بالعدم وقالوا هذه

لى
كاطة
لاح
'اك
الاحاظة لددست كاحاطة الظرف بالمظروف ولا كاحاطة الكل باجز اله ول

مجزئياته بكلاىحاطة الملزوم بلازمه فان التعينات اللاحقة لذاته المعالمقة اما هى لوازم له
بواسطة او بغير واس_طة وبشمرط او لغبر شرط ولاتقدح كثرة اللوازم فى وحدة الملزوم |

ولاثنافيها والله أعلم بالحقائق  8بل هو قرءان مجيد 

اى ابس الامى م قلوا بل هذا

الذى كذنوا ه قرءان شريف الى الطبقة فيا بيىالكتب الالهية فالىنظم والمعنىمتضءن

المكارم الدنيوية والاخروية « فيلوح محفوظ » اى من التحريف ووصول الث_ياطين
اليه والاوح كل صحميفة عمريضة خشيا اوعظما كافى القاموس قال الراغب الاوح واحدألواح |
اللففيفنة زاومككتي افيتان /لقعب :حوورم واآراان به هنا ماقال)ران عباس إرضئاه عَنْهتًا
النله خلق لوعا محفوظا هن درة سيضاء دفتاء ياقوتة حمراء طوله مابين السماء والارض
وعرضه مابين المشرق والمغرب دنظرالله فيه كل بوم ثلائمائة وستين مرة بحى و يمت ويعز

© 4م يجهه

الجزء الثلاثون

|© الجد يه هو الشريفذاالمهيل أفساله المزيل عطاوء تواله فكان شرفالذات اذا أ
قازنه حسنالفءال سمى ححددا وهواماجد أيضا ولكن أ<دمما دل عالمىبالغة وكا'نه مجمع
موا اذل واسمالوهاب والكر قاالفاىمو س اليدالفريع!لعالوالكريم والشريت
اطي «لضيه وقد
اايوا جيم
| الفعال ومحداء ا وأ عفو اق كذ
بالكسر صفةلاعرش

ومحد العرشض علوهفى الجهة وعظم مقداره وحن صوريها

فحت مركي بالكولنة
نلاك
ين ؤ
ةسلاض
أمظلا ردكتا لوو اروم
| ملقاة فىأرض فلفاةاذ)ا كانالكرمىي كذلك مع سعته فا ظنك يسائر الاجرام العلوية
| والسفاية قال سبلل رحمهالله 'ظهرالله العرش اظهارا للقدرة لامكانا للذات ولا احشناجا الله

|قال بعضهم وم نالعتجب انالله لوملا"العرشمعتلك السعة من حبوب الذرة وخلق طيا
| اكل حنة واحدة .نما ف لنت سدنة"التفدكت الحيون ولاتنقطع خَذَء 00] 1خْرة وهم هذا

الابحاق نوا ادع من عذابتلك المدة يوضيعون أعمارهم فى ثى”' حقير سريع الزوال
وفيه اشارة الى قلب اناك لدعو وام جاء فىالحديث (ىقالعارف عرش الله )
ظ ومحده هوأ ماوسع ذلك الواسع ابد غيره خواصية هذا الاسم محصيل الخحلالة والحد

والطهارة ظاهر! وباطنا <تى فى
 7الاندان والصور فلقد قالوا اذا ضام الارص اياما
وقرأًكل للة عند الافطار كثيرا فانه يبرا باذن الله تعالى اما بلا سيب اويسيب شتحالله
له به © فعال لمارريد » محيث لاتخلف عن ارادته مراد من أفءاله تعالى و أفعال غيره

ككرت" نل لحكل علو تر |+ة ابورا حمطا لموسووخورو حقة المنا دكا نكا
قال فعال مياائة فاعل لان مابريد وشعل فى غاية الكثرة من الاحباء اولاماتة اولاعزاز
والاذلال والاعناء والاقتار والشفاء والامراض والتقريب والتعيد والعمارة والتخريب

| وَالوَضَل واأفرّق والكشت والححات' الى غير ذلك من شؤاونه وفىالتأويلات النحمة
فعال لما بريد و

والكافر وأرياست الارواح  000ار والقاوب وأضضاباوش

الهوى ان أناا حمل ل

ألارواح ص 3

زأهل

اللفوس فهو قادر على ذلك وهو

عادلفىذلك ونأارادعكس ذلك فهوكذاك وهومفضل ف ذلك حجب ممجنلباربلهدكالمنكربن
و
|تلى لمن بريد محماله كالمةربين ويعامل لمن بريد بافاضة كالهكالعارفين قال القفال يدخل
| اواياءه المنة لابمنعه مالعودخل أعداءه النار لا_تصيرهم ناصر قل بعض الءصاة على

ى
و(
رريد
م|ايشاء الى انتجازيهم ويعاجل بعضهم بالعتوبة اذا شاء وفضهعل ماب

)اأنناسا

دخْلو اعلى ألى بكر الصديق رضى الله عنه يعودونه فقالوا الا تأنيك بطيب قال قد راق
اك لان
قالوا هاقال ول ابياال لأماريد « هل أنا #» :آياامد بو  .اأىتقد

الاستفهام للتقررر © حدرثاطنود كه اى خبرالروع الكافرة التنىجندت علىالانسياءفىالماضى
| وخبرحمماصدرعتهم املنقادى فىالكفر والضلال وماحصل ا مالنعذاب والكال ف8رعون

| وتمود يه دل من الود يعنى مع انه غير مطدق ظاهي! لامبدل مه افلىجفعية لان المراد
ْ شرعون هو وقورمه وقد محمل عن دف
جد

ااضاف ععنى جنود فرعون اى هلأناكده بهم
بجي يوسي ع

ب عم ع ع ست  7ا

سس

بس مح اام ١سد ل

و(عمرفت )
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ععنىالفاعل ههناوهوالذى شتضه المقام وقال سبل رحمه الله الودود:الحب الىعيادء باسباغ /
الهعاهم ودوامالعافيةفيكون ععنىالمفءوللانه نحيه عباده الصالمون ومحبة العبدلله طاعتدله /
| وموافقته لامسه او تعظيمه لهوهيبتهفىقلبهواججع أحل الحقيقة انكل محبة تكون عن ١
 ١ملاحظة عوض فه مىمعلولةبل اللحبة!لمح.دةهى الحة الصافيةواعلنكالثطرمعانالله تعالى ول |

ظمم إقلاال الملا مطنن وعرياك لكر لبسلى الرفوسةة حدها رقالك اينْضو الملكياو ا١سقولل|
اف ل
وخاللوصوهدثياته ومكنه من القلب والهوىاول
التفافالروحين والحبصفاء ذلك الالتفاف و

وقوع الحب فالقلب وفىالتأويلات التجمية الودود باتنوجه البه بالحمة علىسنة منتقرب |
الىشبرا شَربت اليه زراعا فين" تقر

اليه بالحة هرب

اليه بالود لان الود أت ف أرض ْ

القلب من الحبة لاشتقاقه من الوند اننهى قال فاىلقاموس الود الوند وقال الاهام الغزالى

رحدالل الودرد هوالذى بحب الخير الميع الخاتى فيحن الهم ويننى علهم وحوقريب من
محتى الرجم لكن الرحمه اضافة .الىالمرجوم والمرحوم هو التاج .والمضطر وأفعال الرخم
  ١تجلاع ححجونايا وذرضها لنافنال الورداودا لداتعل ذلك ]يل الانامرغل فيل الابتد إء
من نانج الؤدكم امنعنى رعدتة تعالى اراديه الخير لالمرحوم وكفابته لهوهوهنزه عن رقة |

الرحمة فكذلك وده ارادته للكرامة واانعمة وهو منزه عنهلالمودة والودود منءبادالله |

اايللرهكيلده لنفسهوأعىمنذلك منيؤثرعمعلىنفسهكنقالمنهم|
بمرنيد لملق
أريد أن لذن جسرا علىالنار يعبر على الخلق ولاتناذويف عها وكال ذلك أن لاعنعه من| .

ولغضب ومايناله ءنالا“ذى كاقال عليه السلام حين2
الايثار والاحسان الحقد ا
رباعيته ودى وجهه وضرت اللهم اعفر لقوى فاهم لايعمامون فلم علعه سؤء دنيعهم عن

الك لحي له ومكا أص عليهالسلام عايا رضىالله عنه حيث قال انأردت أن تسبقااقربيق
فصل من ةقطمك وأعط ٠ن حرمك واعف حمن ظلمك وخاصية

الاسم الودود صواكت

عام وكاله مع زو<ته عامها محمته ولم
الوداد لاسما بينالو جين فخ  3الع مي عطلى

يمكنها سوى طاعته وقد روى انه اسم الله الاعظم فى دعاء الاجر 'لذى قال فيه ياودود

باذا العرش اميد ياددئ' يا١عيد أسألك بنور وجهك الذى ملا” اركان عرشك وشدرتك

الى قدرت بها على جم خلقك وبرحمتك التى وسءت كل ثى” لاله الا أنت يامفء ث'نى
اماك رأقئق بامصيع,أعنقة لديف قإدذورى بوغارحد .مانلاعة ه .شول العق؛ لت

افلىسحر الاعلى باودود وذلك بلسان القلب فصدر منى بلا اختيار أن اقول ,يارب |
اجعلنى بيطا فعرفت ان للاسم المذكور تأثيرا عظها فالىاحاطة وذلك ان الودود بممنى
| المحنوت ولاشك ان حميع الاسماء .الهبة بود الاسم الاعظم وعبل اليه فالاسم الاعظم ودود |
| بمعنى المفعول وعيره ودود ععنى الفاعل من  5كان ودودا معني المودود فبحيه جاع |

|المظاهى فبحصل له الاجاطة برار جاملياعمماه ويصلاليهحامليتعوجهات ذفوالعرش 4
| خااقه وقلى المراد بالعرش الملك محازا اى ذوال_لطنة القاهرة على 'لخلوقات السفلة

وال ثل عرش فلان أذا ذهب سبالطاه
| والخترهات:الجلوية بوان .ليمكن على السرير ش

< 4مهم جهه

الجزء الثلا ون

اولة"والا لعنوسكم يهان /ذبائلة د نتهط
امسر عهتللام والفائر كاوان الدوئر ل
| وصف بالشدة فقد تضاءف وهام وهو بطثء بالحدارة واالظلمة :وأنكنء اياعم بالعذاب

| والانتقام وان كان 'إعداعهال فانه عن حك.ة لاعن عحز  8انه هو  #وحده  8#ببدى”'

ويعيد © اى يدى” الخلق ومخرجهم مالنعدم الى الوجود ثيمنهم ويعيدهم احياء
للمحازاة على الخير و الشر من غَبر دخل الا“حد فى دثى” مهما فقيه ميد هدر لشددة

بطشه اوهو سدى' البطئن بالكفرة فىالدنيا ويعيده فى الا خرة يعنى أشكازه كند بط
خودرا ركافران دردما وبازكرداندهم امنا ديحان دازاإغرية واين تان اإعطشعة

:

اىسسدى” البطس اوالعذاب فىالآ خرة ثم يعيدء فكهقاوله تعالى كلانضحت جلودهم
بدلناهم جلودا غيرها قال اءن عباس رضوالله عنما ان اهلجهم نكالهم النارحق يصيروا
فها فحما ثم يدهم خلقا جديدا فهو المراد منالاابة وقال حذفة بنالعان راضلىله عنه

اسر الى رسول اللهصلىالله عليه وسلم <ديثًا افلىنار فال ياحذيفة انفىجهام لساعامن نار

وكلابا من ناروسيوفا منانر وكلالب مننار واه سعث ملائكة يعاقون أهل النار لك
الكلاليب بأحنا كهم وشطعوهم شلك السيوف عضوا عضوا وياقونها الى تلك السسباع

ويكفاء فالا خرة غَال بدأ الله الخلق وأبدأهم فهو بادنهمومبدئهم ممنى وإحد والمبدى”
المظهر انّداء والمعيد المنثى” بعد ماعدم فالاءادة انتّداء نان قال الامام الغزاللمى رحمه الله

المددى” المعيدمعناء اللوجدلكن الامجاد اذا ليمكن مسوقا مثله يسمىابداء وان كانمسيوقا
عثله يسمىاعادة والله تعالىدأخلق الانسان ثم هوالذى .ده اى حشر هم فالاشياء كلها
مزه يدت وأليه العودويه بدت وله لعود وفىالمفردات والله هواملدئ” والمعداى هواديب

ف اىلممداًوالهاية وقال بعضهمالابداء هوالاظهار علىوجه التطويرالمهى” للاعادة وهىالرجوع

البدى” المعيد وما قبل فهما انهما اسم واحدلان ممنىالاول تم بالثانى وكذا كلاسملايم
ممناء فها برحع الىكال امماء الله الاباسم تم به معناء قال الامام القشبرى رحمه الله النله
تعالى 00

فضله واحسانه ليده ثم لعيده 2

فانالكريم من يرب كد لعة وخاصية

الاسمالمبدى” أن يقرأ على بطن الحاءل رساتحسعاوعشسربن صرة فان مافىبطه! يثبت ولابزاق
كر ممرازا اتذكار الحفوظ اذائمى لاسما اذا أضيف_له الاسم المبدى”'
وخاصية الاسم اليممزيد
أيضا ان شاء ا©لودود » الحب إأنطاع اوتاب كاقال االنله بحب التوابين واين نشانة
فضل است بعدل بكذارد ونانود سازد ونفضل ننوازد وررافرازد

فضل اودلنواز تمخواران

٠2

عدلاوسينه سوز جباران

رن الخطاب رض الله عنه دراحانه مقول وسئّاتاومغفوركه و«والغفور الودودوع_دالله
| بن أى در مسعحد

حذول

وحَككناك

اوصصدودكه انبطس

ريك لشديد

.٠ فالودود فعول

ع(عني )

سورة البروج
© اوم 4ه
7لكافرقطنااويفراد ع,اشمازيكال جلمه:ىكرمه-جمث
تلذصيو رمندن ا
تبق ا
افعة
|ل"ال
لايمجل فالقهر وشَبل التوبة وان طالت مدة الحوبة قال الامام وذلك يدل على اتونية
القاتل عمد! مقولة « فلهم  #فىالا”مالك

كفرحم « عذاب جيم  #يمذيون به

أبدا ظ«ولهم » يكب صم الاؤرين « عذاب الحريق »

عَذدَات عظم زا يد

فىالاحراق على عذابٍ سائر أهل جهنم فظهرت المغابرة باليمنععاوفين وان كان كل هنهما

حاصلافىالا خرة ويحتمل أنيكون المرادبعذاب جهام بردها وزمهررها وبعذاب الحريق
حرها فيرددون بين :دور على أن يكون الحر لاحراقهم المؤمنين فىالدنيا والبرد لغيره |
كا قالوا الجزاء .ن جنس العمل والخريق اسم يمنى الاحتراق كالحرقة وقول الكاشنى
لاسو درت ايو عدلك اتووسؤزاناي تقر الى ان اللرزيو اعم الناز الحرقة
كا قال افلىمفردات الحريق النار وكذا الحرق بالتحريك الار أولهها كم فالىقاموس
وجزرق الثى'ابقاعحرارة فىالثى'قن غبرالهت ا الثوب بالدق والاحراق اماع
ارذات لهب ف

ومنه استعير لكر ”يمومه اذا بالغف أذيته يلوم شول :الفقير العمل ٍْ

أنالحريق هنا عمنىالمحرق كلا“لم يامسلنؤىلم فيكون اضافة العذابالحريق منقبلاضافة
الموصوف الى صفته ويستفاد زيادة الاحراق مالنمقابلة.فان العطفت مبناب الترق محسب
العفاب المترتب,على .الترقى .من حيْث العمل :ه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات » #على
كرمن ألامان والعمل الصا الذى
الاطلاق من المفتونين وغيرحم « لهم » اراد

حممناته الصبر على أذى الكفار واحراقهم وايراد الفاء اولا وتركها نانيا يدل عجلوىاز
الامرين ©ج8نات © يجازون ما عقابلة الثار وتحوها ومفجرى من نحتها الانهار » يجازرن |

بذاك عقابلة الاحتراق والحرارة وتحوذاك اك رالقارد اذ ان المناتم ,الاعتحان |
منها ظاهسوان أريد ها الارض المشتملة علما فالتحتة باعتبار جرما |
فيان الاغهار م

وات
فاك
ينحب
الطاهن_ انوا عجارا سا لذ

عنهاسم الجنة ذهلك »المذ كور العظم

الشان وهو حصول المنان  8الفوز الكبير »  8تصغر عنده الدنيا ومافها من فون
الرؤائب محذافيرها فالحصر اضافى قال فىيرهان القرءان ذلك مدا والفوز خبره والكير

مقت وافلسىتزلااللقهرءان :نظبراوالفوز اانتحاة ,املنشر والظفر بالخير فان أَغَيرْ بذاك الى
الجنات نفسها فهو مصدر أطلق على المفعول ميالغة والافهو مصدر على حاله قال الامام
اما قال ذلك الفوز ولم هَل تلك لدقيقة لطيفة وعى ان قوله ذلك اشارة الى اخبار الله |
محصول هذه النات ولوقال تلك لكانت الاشارة الى نفس المنات واخبار الله عن ذلك

يدك عكلوىنه راضنا والفوز الكبير هاولرضلىه لاحصول الطإنة سول الفقير وعندى ان
و زاااطنات لك
ووتو الكس تون اومي اق عالرنؤ نالكاما قال "تفال ووْسَوان
املنله ١ ككب,رواعا لشمّل تلك لان نفس الهنات من <.ث هلىيست غوزواتما يتور سؤلها

ودخولها © ان بطش ريك لشديد » استثناف خوطب به النى عليه السلام ايذانا بأن
لكفار قوءه نصدا موذورا هن مضمونه كاينى' عنه التعرض لءنوان الردوبية مع الاضافة
1

<هة ١٠٠ >#ه

الجزء الللاون

ئعىجان اش عن والايةلآذلك كون الاساشاء فى قول الشاعص منيا على |
ا به لوده د

الادعاء اعت دافى نظم القرءان فانهم انكروا الامان حقبقة ووصفه تعالى بكونه عمزيزا
غالا مخثى عقابه حيدا منعما برجى نواه وتأ كد ذلك وله فوالذى لةوملك!السموات
عه كه للاشعار عناط اعانهم والملك بالفارسية بادشاهى ٠ وأخر هذه الصفة لان

ٌ

كتام ملحاصل الاعند حصول الكمال فى القدرة التى دل علها العزيز وفى العلم
ال
بط دل عليه اليد لان من لايكون نام العلم لابمكينه ان شمل الافمال الخمردة وفى

ٌ

الاكران واعا

7-8

ودف

ذايه

هذه الصفات

ليع انهم مهل الكفان

لحك

آنه عير

قدلالمكن أرادتاق بلغ مؤلاء المؤمثين مبلغا مالنثوابٍيلكمونوا يبلغونه الايمثل ذلك
ر وان يءافب اولك الكافرين عمايا ليكونوا يستوجوبهنهالاعثل ذلك الفعى وكان قد
الصب
دزى بذلك قضاؤه على الفرسين حميعا فى سابق ند ببره و علمه وفيه تشذ.م على الكتفار
نقية ة هيسبب المدح منقصة هى-يب القددح د علىكل
لغاية جهلهم حيث عدواما همو
شى أشبيد » وخدا رهمه جبزها ازافمال واقوال مؤمن طفن رك طايه ويان١اعلطأاء

وهو وعدلهم ووعبد شديد عد بوم فان علمه تعالى مجميع الاشياء الىمن

حملما أعمال

الفرسّن بتدعى توفر <ِزآه كل منهما حتما قال الامام القشيرى الشويد العلم ومنه قوله

الى شبد الله اى عاللٍله والشهبد الحاضر وحضوره يمنى علمه وريه وقدريه والثميد
منالغة املنشاهد واذا علم العيد أن الله تعالى شهيد يعلم أفماله ويرى احواله سبل عليه
ماشاسيه لاجله ( <ى ) ان رجلا كان يضرب بالسات وهو يصير ولايصبح فقالله بعض

الباطضيزرين .اما يولك الضرب فمال نعقال فلملاتصيح قال فىالحاضرنلى محيوب رقبنى
فأخاف أن يذهب ماء وجهى عنده ان #ت فن ادعى ححبةاق ولميصبر على قرص علة

د
ي
و0ا
1
ك

اوبعوضة اوادنى أذكيةنف يكون صادقا فىدعواء ولذا قالوا دلت القصة عالنىالمكره على
ان 1ف
الكفر نوع منالعذاب الاذلى أن يصبرعلى ماخوف منه وكان

فذلك (<؟) ان مسيلمة الكذاب أخذ رجلين ءنأصحاب اانىعليه السلام فقاللاحدهها
ذاب فقدّلهفقال
نقاك نمفرك وقالللا خر مثلهفقال لابل أكنت
فعايله
شن [افىلرا

اللى عليه السلام اما الذى تركه فأخد بالليخيفة رفللااهعليه واما الذى صفبأرخذ بالفضل
فيتثاله وفى التأويلات النحمية والله على كل ا من سموات الارواح نعل الاأشباح
والاجساد شهيداى حاضر لمظهرة 'ادكل وظهوره فا ذانا وصفات واسماء لاستلزام الذات
ا

جالبتعوابعالوجودية «هان الذين فتنوا المؤمنينوالمؤمنات © الفئن الا حراق واافتنةبالفار-ية
 3ون ٠ اى محنوهم فى دينهم واذوهم وعذ بوهم بأى عذاب كان ليرجعوا عنه كاحاب

الاخدود ونحوهم كا روى.ان قريشا كانوا يعذ.ون  3ونحوء فالموصول الاجنس واكا
ليدقع الللاء قابللاسلاء لان الغل الولاء لامحلو عن ١
©

به

وهمات ههات الصفاء لعاشق

وحة عدن بالمتكاره <فت 
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نر

اناس مايدل عليه التعريف الاستغراققى و لولمحمل على هذا 1

يظهر فائدة التوص.ف اذ من المعلوم أن النار لاتخاو .حنطب  8اذهم عدها قعود بج '
ظرف

لقتل والضمير لااب الاخدود و قعود مج قاعد اى لعنوا حين احرقوا بالنار ا

على مثعر بذّلك ول
قاعدين <ولها فى مكانعدماشرمفكانعلسيَهرابٍممننهحاوفافتى بالعاضخادلوتدفاوسيرلفظعلى سرر و كرامى قعود |
مررت عله تريد مست
عند النار ولو قمدوا عنلىفس النار لاحترقوا سوب جالنان"فئ:مكانمشرفٍ |
اىر
ليننعل
اؤمن
اونحوه و يعرضون الم

قن كان يكرك دنه  0كوه ومن كان ١شيا العو هاء فى

التاروةد اشرق وكان عله السلام اذا كذر اكاب الاعلقد تعوذ بالله من جهد اللاء

وات
وهو الحالة النىامخت
مليه
لار ع
سور

موس
اافق
ادكوالعيال وا
لرقكا
افى

والجهد,بالفتح

عبكم شجباورمعل ب مود

لوي

دوم
اوأنهم شهود يشهدون يم فعلوا اي ب

برع و 0
| التعذيب لاجد هن غير

| القيامة يعنى تشبد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ماكانوا بعملون هذا هو الذىيستدعيه
واا
لرةقلم
اباب
النظم الكريم و تنطوءه الروايات المشهورة وقد ذهب بعءضهم الى ان الج
المؤمنين ف

النار و

قعود دولها علقت بهم النار وفى رواية

ارشعت

فوقهم

أربعين

| ذراطط فوقعت عليهم فأخرقتهم و تجى الله المؤمنينسالمين ولاعحيق المكر السب" الابأهله
و قبض

اللهارواحهم قبلى ان ميغ .الاك قبل
رخدي

ةر
ارد

]اعونلزبطاتري

و على ذلك حملوا قوله تعالى ١ لهم عذاب الحريق اى لهم عذاب جهنم فى الأآخرة |
ولهم عذابٍ الحريق فى الدنيا وفيه اشارة الى النفوس المتمردة الشاردة الأافرة عن |

استعحعقة راعحال ليلق ال المنجوانا والخة لان نزو شمرران الو قراةا رأتخفلا ِك 7الاق

قاطنا
ج

0

الرديثةالمؤصدة بأححار أوصافهم الخينثة النفسية الهواثيةاذهم علها قعودبارتكابالشهوات

وانكبابهمعل اىللذاتوالنفس والهوى وقواهمالطرمعية يشهد بعضهم عبلىعض ما شعلونبمؤهنى
الروح والسر والقاب منالالفة والهادلة والمخاصمة  8وما نقموا هنهم » اى وماانكروا

من المؤمنين

وما عانوا شال سم الاص اذا عانه وكرهه ووفوى المفردات مث القق .اذا

انكرته اما باللسان واما بالعقوبة  8الا ان يؤْمنوا باله المزيز اليد » قال بلفظ المضارع
ان الاعان وحد مهم فىالماضى الازادة الاستمرار والدوام عليه فامهمماعذبوهملاماهم

فى الماضى بل لدوامهم عليه فى الا نى ولو كفروا فى المستقلل ليمعذنوا على مامضى
فكانه قبل الاانيستمروا علىاعانهم واما قواه تعالى حكاية وما ننم منا الا امننا بايات

ريثا فلان محرد اعان السحرةبموسى عليه السلام كان منكرا واجب الانشقام دهم

باعتا فراع مفطح عزن لفقي ما يعاب و يشكر بالكلية على منهاج قوله
ولا عب

.

.٠

فم يدان ضيوفهم

ثلام سيان الاحية والوطن

.

فىان ماانكروه لبس منكرا فالىواقع وغير حقيق بالانكار كم ان ماجعله الشاعس عببا
وج

سم

مس
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2 22
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الجزء الثلاثون

هق مرء #ه

جذع ثم خذسهما من كنااى وى النى مجعل فيا السهام ثم ضع السهم فكىيد القوس
وهو مقبضها عند الرى ثم قل يسماللهرب الغلام ففعل كمقال الغلامثمرماءفوقعالسرم

فى صدعه وهو مابين العين والاذن فوضم بده على صدعه فى موضع السهم قات فقال

لك
لم فمأتى
اغلا
الناس امنا برب الغلام امنا برب ال

فقيل له يعنى أنى الملك اث فقال

أرأيت هماحكذنرتوالله قد نزل يك .حذرك :اى والله قد نزل يك مكانت محذر منه

و.مخاف ,قد .امن 7النامن فاص بالاخدود أى محفر ,شق .يستطل إفى ,أفواء السككباى_ فى
أنواب الطرق فخدت اى شقت و اضرم النيران اى اوقدها واشملها و قال من لمرجع

عن دينه فاقحموه فيها اى فاطرحوه فبهاكرها ففغلوا حتى جاءت امرأة ومعهاصىرضيع

لفارختفا عقوت إلى اتأخريت أن تمعفههافقال لها الغلام ياأماهادبرى قانلك على الحق وفى

اهلى اى منعونى واذا خشيت اهلك فاقللحيسسنىاحر فييهاعوكذلك اذأتعلدابة عظيمة
بعض الروايات كان لامرأة ثلاثة اولاد أحدهم رضيع فقال لها الملك ارجمى عن دينك
| والا ألقتك واولادك فى النار فأبت فأخذايها الا كيرفألقاه افلىنار ثمقال لها ارجعى

عن دينك فأبت فالتى ابنها الاوسط ثمقال ارجبى عن ديئك فأبت فأخذواالصى ليلقوه
فها فهمت بالرجوع فقال الصى يا اماه لاترجهى عن الاسلام فانك على اق ولا بأس
| عليك وفى كشنت الاسرار فان بين يديك نارا لاتطفأ فألتى الصى فى النار و امه على
ائره وكان هو يمن تكلم ف المهد وهو رضيع وقد سبق عددهم فى سورة بوسف وكانت

|هذه القصة قبل مواده عليه السلام بْ:هين سنة وفها كذر من الحديث اثياتكرامات
ْالاولياء وجوازالكذب عند خوف الهلاك

بتكن الهالك هو الكاذب اوغيره وروى

|ان غزية اختفرزت يفف بزمن عمرززنالحظات فود الثلام:الذىاقتلة املك و.أنصيعه على
صلاغه /1وطعها يج قبل

لا التفاسير فوحدوا عبد الله بن الثامى واضعا أضبعه

على صدعه فى امنا اميطت بده ع اراك تيه بن 22ت على حالها ا قطع وفى بده

| خاتم من حديد فيه ربى الله فكتبوا الى حمر بنالخطاب رضىالهه عنه فكتب بأنبواروه
| و يعيدوا التراب عليه وفى بعض التفاسير فكتب الهم مر رضى الله عنه ان ذلك الغلام

| صاحب الاخدود فار كوه على حاله حتى عه الله بوم القيامة على حاله وعن على رضى

ظله عنه :ان بعض الملوك ,الجومن :وق على ااخته وهو سكران :فلما اندم و طلب,اللخووج
ل
| فأمرته ان مخطب الناس فيقول ان قد أحل.نكاح الاخوات ثممخطهم بعد ذلك وشؤل
| ان الله حرمه فخطب فام لوا منه فقالت له ابسط فيهم السوط تفعل فلم يقبلوا قامرنه
| بالاخاديد و اقاد النار و طرح هن أبى فيها فهم الذين أرادهم تعالى بشوله قتل اصحصاب
الاخدود ١ ااثار  0ندل اشمال هن الاخدود لان الاخدود «شتمل على النار وهو ما

| يكون ههببا «شتد الهول والقدير النار فيه او أقمال مقام الضمير على اختلاف مذهى

| اهل البصرة والكوفة ت8اذلاوقود تهخداوند الث باهيمه يمنى افروختهميزم ه وهو
 :يفت الواوما بوقدبه وفيه وصدف لها بغاية العظم و ارتفاع اللهب ك
وثرة مابوجيه من

ا(لحطب )
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وقت سماع خيره شود

تحال  ١كوياى نا سام" بن المتتوا وان" بى
<دوان عاقل 0

عن سبارنا امح دالسته ام نوىاموزم ولعد ازهمن

.أجاء حفدىيث المشارق كان «للك فمن
خانى باشدكه امور ملك بوى منتظم نوايد بود ك

ىرت
كان فلكم وكانله ساحرفلما كير بكسير الاء اى شاخوطعن فاىلسنقال للملك اكنب
فالعك لمانا" اعلمه السحر فبعث اله لامماايعلمه فكان فطىرفة

اذا سلك اى الغلام

راهب فقعد اليه اى مت
جوها االلىر'هب وسمه كل 4ا 6فأحجه اى اتحبكلام الراهب ذلك الغلام

فكان اذا اتى الساحرمى بالراهب وتعد اليه فاذا أنى اكز سوا مرك الخناده

الغلام لمكثه فشكا ذلك الى الرادب فقال اى الراهب لانلام اذا خثيت الساحر فقل حسق
قد حيست الاس اى على كنا أوقية هال لها بالفارس.ة ازدر ٠ فقال اى الغلا واليوماعلم
بحت قفن امالراهب فشن وان  1وقال اللهم الذككان دل الراهب عا النك
من لط السار فاقتل هذه الدابة  1عفى الناس فرماها فقتاها و «٠همى الناس فى
الراهب فاخبره فقال الزاهب اى تى اانتليوم افضل مفى قد بلغ «ن أمرلكدماأدرى وانلك

ستبتلى فان اسلبت فنلادل على وكان الغلام يبرى” الا كه وهو الذى ولد أعمىوالاءرصس
و نداوى الناس بساثر الادواء فسمع جليس لاملك كان قد عمى فأناه دايا كثيرة فقال
ماههنالك امع "أن شفتى قال انى ل'ادنى ذا اها يشئى الله فان أمنت بالله دعوت

الله فشفاك فاءن بالله فثفاء الله فانى الملك فحاس اللهكاكان مجلسفقال الملاك من رد

عليك بصرك قال ربى فقال أولك رب غيرى قال دفى وريك الله فأخذه فلإزليعذ حت
دل على الغلام فحبى'” بالغلام فقالله الملك اى تى قد بلغ ءن سحرك ماتترى” به الاكه
ااكواىعنا
والارص و شعل و تفعل ي«نى تذاواع امك تكد رةوا و

فال اى الغلام الى

لااشفى أحدا اما يدنى الله فأخذه فام بزل يعذيه حتى دله على الراحب فجي" ابلاراهب
فقيل ارجع عن ددنك فأبىفدها بالمنشار فى مفرق راسه فشقهه حقق وقع شقاء ثم 87

حايس الملك فقبلىله ارجع عن ديتك فأبى فوع المنشار فى مفرق رأسه فشقهيه <تيوقع
شقاء ثم جئ' بالغلام فقيل ارجع عن ديك فأنى فدفعه الى ظر عن أصصاءه فتال لهم
وذا فاصعدوابه الل فاذا بام ذروته فان رجع عن دينه
اذهوابه الى جبل كذا ك
والافاطرحوء فذهيواءه قصمدواءه الحبل فقال اى الغلام اللهم ١كفنيهم بما شئْت يعفى

ادفع عنى شرهم بأى سبب شنت فرجف م الجبل فسسقطوا وجاء يمثى الى الملاك فقاله
الملاك مافعل اصكايك قكافلائهم الله قدفعه الى تقر دن اصحابه فقال اذهيوايه فاحملوه فى
قرقور أى دفيئة دغيرة فتوسطوابه البحر فان رجع عن دينه والافاقذفوه فذهيوابه فتال

ئة
فتيمم
سكفأ
لات
ات ف
نهم عا شت
اكلهفم١

اى مالت و اتقابت فغرقوا و جاءيمثى الى

الملك فقالله الملاك مافعل اصحكايك قال كقاتيم الله فقال للماك انك لست شائلى -ىتدمل

جو ندم ههه

الجزء الثلانون

علىانه خبر لادعاء ممعنى لقد قتل اى اهلك بفضب الله ولمنتهوالاظهر أناللجلة يق
دالة علىاللواب لا<برية والقتل كناية اعلناعن من -مث ان -القتل لكو نه اغاظ العقوبات
لاع الاعن خط عظم بوجب الابعاد عن الخير اولرحمة الذى هو معنىاللعن فكانالقتل

موازم الاعن كا"نهقبل اقسم هذه الاشياء كافنار مكة مكلعاونلومنناحاب الاخدود
نأ
ناعان وتصمير* /على
ال
وجه الاظهرية ان السورة وردت لتثيت المؤمنين على ماهم عليه م

اذية الكفرة وتذكيرهم بماجرى على من تقدمهم عن التعذيب على الامان وصبرهم على

ذلك حتى يأنسوا هم ويصبروا علىماكانوايلقون هقونءهم ويعلموا ان هؤلاء عند الل
منزلة اوائك المعذبين ماءونون مثلهم احقاء بأن سَال فيهم ماقد قبل فيهم فظهر من هذا
التقرير انه لبس دعاء على اصواب الاخدود ٠ن قل المقسم وهو الله تعالى لابه لس لعا جز

وقد سبق محققه فى سورة عس ونحوها والاخدود الخد فاىلارض وهو شق مستطل

كالنهر غادض اى عيق القرار وأصل ذلك من خدى الانسان وها امكاتنفا الانف على
العن والشهال وفى عينالمعابى ومنه الخد لحارى الدموع عله واعدا بالا خدود كانوا ثلاثة

| وهم انطيانوس الروئى بالشأم ومخت نصر افارس وتوف ذو انواس كران وهو بتقديم

النون وتأخير الم موضع بالهن فتح سنة عشر سمى نحجران بن زيدان بن سسبأ شق كل
واحد منهم شقا عظها فىالارض كان طوله اربعيئن تاها اواعراك  4الى عشر ذراها وهو

| الاخدود وملائوه نارا وألقوا فيه منلم برند عن ديه منالمؤمتين قالوا والقرء'ن انها تزل
ونوده وذلك
| ففالذن ران يعتى ان اصحاب الاخدودهم ذونواس اليرى اليهودى ج
| ان عندا صالا شَالله عبدالله بزالثاص وقع الى ران وكان على دين عبى علايلهسلام

فدماهم فأجابوه فسارالهم ذوانواس محنود حممنيرفخيرهم ابلنثار واليهودية فأبوا فحفر

الخنادق واضرم فيها ااثيران مل يلتق فبها كلهناتبع ابن الثاص -تى أحرق تحوا من
عين ألفا وذونواس اسمه زرعة بحنسان ملك مير
الى عشر ألفا اوعشيرين ألفا بأو
وماحولها وكان ايضًا إسعى وساف وكانتله غداثر من شعرأى ذوائبتنوس اى تطذعارب.

فسمى ذانواس ( روى ) انه انشلت من اهل محران رجل اسمه دوس ذوثُعليان ووجد

اجبلا محترقا بعضه فأى.ه ملك الحدشة وكان تصرانيا فقال ان اهل دينك اوقدت لهم نار

فأحرقواها وأحرقتكتهم وهذا إعضما فأراء الذى جاءبه ففزع لذلك فكتب الى صاحب
الروم يستمد .ارين ليوعزله  0فْعث الله صاحب الروم ءن عملله السفن فركيوا
ففهخارجوا الى ال  3فخرج الاهمهل العن فلقوحم بتهامة واقتلوا فلم ير ملك
حميرله مهم طاقة وتخوف أن در فضرب فرسه حتى وقع فى الحرب قات فيه او أل

اسهل فجىر
نف

 00الحنشة على حير وما حولها وتمالكوااولبمقلك لهم الى وقت

الاسلام وقال فى كشف الاسرار اكاب الاخدود ايشان بت برستان بوده ابداز احواب
ذونواس عنى ودر زمان اوساحرى بو ذكاهدن ومين مدار ملك بدوبودى حونبسن

عاستوحه ولد بسمن فلك وسانيق كهمرك عرع
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توشيرين الثانى وهذا كله تقدر الءزيز العام و أدارابه الاجزام الغلوية على عبج مستقم

اه:لزقلمر وهى كانه وعشيرون مخما يانلزقلنمر
وال المرزاد بالبروج هىالنجوم التى هى
ام اي2لذاطاخا ولايتعطلرا عنها “وبلذا صار القمق:الىن آخر منازله ادق
لقخد
كل الونها
واستقوس وستتر ابلتن ان كان اا* ر ثلانين نوما وان كان تسعة وعشرين فللة واحدة

واطلاق البروج على هذه النجوم مينى علىتشبهها بالقصور محنيت ان الفمر ينزل فها
ولظهورها ايضا بالنسية الى بعض الناءن كالعرب لانالبرج  5عنالظهور هع الاشهال

ظفهىار الحاسن و أما البروج
ابرج
عالمىحاسن قال تبرجت المرأة اى تشبت بال
الا

عشر فلين لها ظهور حبث لاندرك حسا والبروج الانهنا عفش امتقدهّة

الى هذه امازل الانية والعشرين والشمس تسير فهىام هذه البروج الانى عشر
فكل سنة والقمر فىكل شهر وقد تعاقت بها منافع ومص_ال للعباد فاقم الله تعالى ما
إظهارا لقدرها وشرفها وفه اشارة الى الروح اسان ذات المقامات فىالترقى والدرحات

© واليوم الموعود  6#اى بومالقيامة اقسماهة تعالى بهشها علىقدره وعظمه ايضًا من<يت

كوه نوم الفصل والهزاء ونوما نفردالله بالملك والحكم فبه وفيه اشارة الى اخر درجات

الروح ٠نكشت التوحيد الذاتى وهى القيامة الكبرى  8وشاهد ومشهود  »#اى ومن

يشهد فىذلك اليوم مالناونين واخلراين والانس و الحن والملائكة والاساء ومامحضر
فيه هن العحائب فالشاهد يعنى الحاضر مانلشهود ؟عفى الحضور لاععنى الشاهد الذى

وشهود لايكتنه
وكيرها للاجهام فاىلوصف اى وشاهد م
ولحقوق م
شت هه الدعاوى ا
وال المشبود بوم اللعة اولشاهد منحضره مالنمسلمين للف_لاة ولذكر الله
وصفهما َ

اطلت ,كمس ,ولا بت على .نوم افضل من وم اجلئعة فنهبساعة لانوافقها عن مومن
بدعوالله فها خيرا الااستجاب له ولايستعذه هن سوء ا!لعااذ .منه وافلىحديث ١كثروا
على منالصلاة نوماجمة فانه «وممشهود نشهده الملائكة وهّالالمشبود بوم عرفة والشاهد

افىكشف
كصد
رفت
اه
زهم
هدد
مبحنضره من الحاج وحسن القدم بهتعظيا لامى الحج وع
الاسرار وال الشاهد كليوم والمشهود اهله فيكون المشهود بتمعنىالمشهود عليه والشاهد
من الشهادة م قال الحسن اليضرى رحمه الله مامن نوم الاونشادى الى بوم جديد واق

عملاىفعل فىشهيد فاغتت.نىفلوغابتشمس لمتدكتى االلىيقويمامة ٠
كرت  5كك نت عم عر"

لنش
كد إ
الدع امه را

د © مواهد كشت اندض
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 0 1دردان نواه تدان كدشيت

قانن) وللعك قرا علىبخنكفكك لالدو ليزه عةايضها لمق ابئلة/التفرقة'وزان' خنك
وَال .الشاهد
قللتامن حي الاخدال ومن “حت التقصيل الاإبراء باللتقيقة احد الاهو ش

تنمس الروح والمشمهود تنس الطبع وقالالحسين دافم فهذء ءالازيةعلامة اله مفاصل
الكون عنالمكون ولافازنه هه قتلاسحاب الاخدود  #جواب القسم محذف اللام المؤكدة

( ادلوبحيان ٠؟ عاشر )

|

< 8ادم ©##ه

االلجزثءلاثون

وين الزبائيين
لفسثرمطان المهملة ثم الا“سد ثم السنيلة ثمالممزان ثم العقرب ب
اصي
| ال

من العقرب و هما قرناها كووكيان نبران فى قرنى العقرب كأفى القاموس وبين ورك

الا “سد و رجدء و ها السماك ككتاب يطلع الغفر الذىنه «ولد الانسياء عللهم الام

وفيه قلوا
.

يد
ازل*فى
لمنا
ارال
خي

٠ بايلنزباتى والا”سد

1

لانه يليه منالا“سد ذنيه ولا ضرر ؤه ومن العقرب زبانياها ولا ضرر فبيها وانما تضر
بذنها اذا شالته اى رفعته وهو الشولة فىالمذازل اى ماتشول العقرب من ذنها وكوككان
دى ثاملدلو ثم رشاء الدلو
لسجثم
اقو
ثيران يعزلهما القمر شال لهما حمة العقرب ثم ال

وهو منزل لاقمر وهو الحوت بحسب فى البروج وف المنازل وجعل الله الشبور على' عدد
هذه البروج فقأل تعالى ان عدة الشهور عندالله اثنا عشر شهرا قال فىكشف الاسرار
وابن برجها برجهار فصل است بك فصل از ان وقت بهار اءست سه ماه وافتّاب ابدرين

سدماه درلل وأنور وجوزا ياشد وفصل دوم روزكار صيف است تابستان كرم سهماه
واقاب اندرين سهماه درسرطان واسد وسنيله باشد وفصل سوم روزكار خريف است
فصل جهارم روزكار
سدماه وفاتاب اندرين سهماه در ميان وعقرب وقوس باشد و
ومستائست سهماء و رافتان ادرن سه ماه درحدى ودالو و<وت .باشد وهي فصلى راطيعى

دركوسك نتن اوديكر ٠ سول افقير أيدءالله القدير .الفصل :الربتى عار عن ثلاثة

اشهر يعبر عن الها بأذار وعن الثانى ينيسان وعن الثالث بأيار فاذا مضت سبع عشسرة

بلة منالشهر الاول استوى اللبل والهار بأن يكون كل مهما ثنتى عشرة ساعة ثم يأخذ
الهار منالإلى كل نوم شعيرة حتى اذا «ضت سبعة عشر وما من حزيران وهو اولفصل

در وبعد .تموز ثماغستوس يكون النهار حمسعشرة ساعة والليلتسع ساءات ويكون

اليوم اطول االانيااملكااللة تكون أقصر الليالى ثم يأخذ الليل املنهار علىعكس ماسبق
فنتقص هانلهار كل بوم شعيرة حتى اذا مضت سبعة عشر يوما منايلول وهو اول فصل

اوفي القا شونا عر
 ١اللحقيهب]يطوديه .لخر ونيلا

وو ءاث”متشرين الثانى الذى عو اخرء

| استوى اللبل والهار ايضا نميعزايد اللئل كل نوم شعيرة حتى اكذاان سبعة عشير بوما من
كانون الاول وهو اول فصل الشتاء وبعدء كانون الثانى ْم شباط تهى طول الامل بان

ات فهذا الاب يعودويدور
ا تعسع
سون
|يكون خحسعثسرة داعة وقصر الهار بأن يك
| أيذاالى ساعة القيام فالله تعالى بول الل فاىلهار اى يدخله فبه بأن سنقص من ساعات

| اللبل ويزيد فىساطات الهار .وذلك اذا معى منكانون الاول سيعة عشمر ,نوما الىان يعضى
ظمون حزيران هذا الودد وذلا'.

سنةاشهر وى كانون الاول وكاءون الثابى وشاط قاد

وان وأيار ونوسل لهار فيالاديل اى بدخله فيه بأن ينقص من ساعات النهار وبزيد فى
ساعات الال وذلك دستةنة.اشبر ميا وهى حزيران وتموز واغستوس وايلول ونشرينالاول

و(نشرين )

سوزة الأنعقاق

 5عدم ته

الملأجور استدى ا“لاجر بعمله اطاعة لره وان كان ذلك الاستحقاق من فضل اللهكا
ان اعطاى القدرة ,عل العمل والهدانة اله من فضله أيضاء٠. حسسن بصضرى قدين سيره |
اله دسا لداد ندى دو يميت
أكعت كسا )ورازافهكرابسمان ينانيا رياخعورد ىاد( وكيد ع
نهاديدو وقت خووش حنان ل

بودندكه يك فس از روز كار خوشس بهبهيدرداد دى ا

ونه شر زيد ٠ قال القاشان لهم 5

دن اك

الا ثمار والصفات ف حنه الفس والقاب

غير مقطوع لبراءنه من الكون والفساد و تمرده عن المواد وفى ااتأويلات التحمية الا
الذين امنوا من الروح والسر والقلب وقواهم الروحانية وعملوا الصادات هانلاعراض

عن الدنيا والاقبال على الله لهم أجر غير تمنون ينة نفسهم و اجتبادهم و ١ كتسايم بل
فضل الله ورحمته ٠ قال بعض العلماءاليك فى راتت النب.ور!الثلاث :ان فى اغطرت :أ
التعريف بالحفظة ااكاسين فى

الطمفطففيفنن التعريف

اى الانشقاق انتاؤها بوم القيامة عَنْدَ0
تادرة

الانشقاق

بعون املك
عشسرة

عير 0

تقر

لاك

الكمر  5وفى هدهالورة

والله تكالل أ

الخلاق فى سلخصفر الخيرمل

سلة

سيع

و مائة  5ألف

الرحمن اأرحم دم

اطووانء  0006عانزعية ةو ريا فدندك فه:العرش ٠ ذات ابووج »© حم رج
ععنى القصر بالفارسية كوشك  .والمراد البروج الاثنا عشر التى فى الفللك الاعلى فالمراد
بالسماء فلك الافلاك قال سعدى المفتى لكن المعهود فى لان الششرع اطلاق العرش علءه
دون اأسماء و وز أن براد الفلبكلاقب الينا:فالا كقولئهة..تالىيو

لتك بؤنشنااليهاء

الدئيا ماح التتهى وجواءه ماأشسرنا ايه فى عنوان السماء ثم انهاعهت بروج المماء
بالقصور التى تنزل فيا اكلاابر ا لانها منازل السبارات ومقر الثوابت قالالامام

السهيلى رحمه الله اسماء البرء ج الخمل وبه يبدأ لان استدارة الافلاك كان مدأها من برج

ا
للى
نلاا
اك اتلدكبتها وفنا اشير هد اجالر كان تيم للتشرؤن!امنه اذا مو

السلام وكان مولده عنده طلوع الففر وهو شتح الغين المعدمة وسكون الفاء منزلللقمر
ثلاثة أنهم صغار والنفر يطلع فى ظاهى ااشمور اذل الابل لان وقته النطح وهو الششرطا
بالمعجمه وشتحتين وها تحمان ءن الل هما قرناء و الى جاب المنوبى منهما ىوافلقاموس
الات

ال اك

صغير و منهم هن إعده معهما فيقول هذا المزل ثلاثة

لفكت و يسمنها الاشراط و الى الخهل أيضا يضاف البطين وغلو تكيزبيرمتزك ,القرا

ثلاثة كوا كب صغار كا نا انا فى وهو يطن امل يوعد الل الدُور ثم الجوزاء وال

لها النسير إوبلئار :اوتوامانءةال .فى العا موس بالتورام_منزل للخو زااء|الى ورعاطة د
الهقعة ثولهائة كوا كب فوق منكى الوزاء كالا ان ااذا طلءت مع الفجر اشتد

الجزء الثلاثون

ه*ه
يم

عوارومولالقة .
كل غ
خاط
وعقر
البنلا للتبدل ل
ظلقرءان م روى.انه عليه النقديؤل زور الى لز
ا
|المؤمنين و فرش تصق فوق رؤسهم و تصفر استهزاء ويه احتج أنو حنيفة على وجوب
السحدة فان الذم على ترك الشى” بدل على وجوب ذلك وعن أنى هريرة رذى الله عنه

وذا الخافاء وهى الثالثة عشيرة من اربع عشرة
ان رسول الله عايه السلام سحد فها ك
سحدة تحب عندها السجدة عند اثمتنا على التالى والسامع سواء قصدهء ام لاوعن ان

عاس رضى الله عنهما لس فى مفصل سحدة وكذا قالالحسن عى غير واحبة ثمان
الائمة الثلائة يسحدون عند قوله لابسحدون والامام مالك عند رااخلسورةوفىالتاويلات
اانحمية واذا قرئ” على النفس والهوى والقوى البشيرية الطبعيةالمواءظالالهيةالقرءانية

الأولة نألو وَطؤل الله لامخضعون ولاينقادون لاساعها وامتثال اوامرها وحامكاارءاها

ف بلالذين كفروا يكذبون  #بالقرءان الناطق ما كذر مانحوال القيامة و اهرالها
مع تحقق موجبات تد_دقّه ولذلك لامخضعون عند تلاوبه وهذا .ن وشعالظاه ٠وضع
الشمير للتسحل علهم بالكفر والاثمار عا هو الله فى عدم خضوعهم للقرء انوفى
البروج فتىكذيب لاه راعى فى الورتين فواصل الى مع كة الفظ وجودة المءنى
وفى بعض التفاسير الظاهن ان المرأد الشكويت بالقلب .عنى عدم الته_ديق وهو اضراب

ترق فان عدم الاممان يكون بالثالغ نأا والسكجيلتهان نذا الكملا واوزةا الإيكاد

| الحاءلة على الاضراب  8والله أعلمببهواعون » بما يضمروته فقىلوجم و مجدمونه فى
صدورهم من الفر والحسد واابقى والبغضاء فبحازم على ذلك فى الدنيا والا خرةفا
عير عو والوعى للمعنى
ستثم
موصولة َال اوعيت ااشى” اى جعلته فى و ماء اى ظارف
الحفظ اويما مجمعونه فى صحفهم من اعمال السوء و يدخرءانهلافسهم دن أتواع العذاب

| علما قملا تفصيليا قال القاشانتى يما بوعونه فى و عأانءفسهم و  0هن الاعتقادات
الفاسدةوالهئات الفاسقة وال محمالدين من اغساقهم فى محر الشهوات الدنيويةواحراةهم

| شيران العذاب الاخروية  8فبشسرهم » اى الذين كفروا 5

ألم» مؤلم غاية

ور موجب لتعذيهم ما وهو استهزاء مم
الابلام لان عامه تعالى نذلك علىالوجه الكمذ
و كم كاقال تعالى الله يستهزى” مهم لان البشارة هى الاخيار  0اللالسوونةاء لجا
مقن)ى
يكاش
فاىبر الوم ه قال ال

<بركن ابشارا بعذابٍ دردناك وفيه رمن الى تبشير

المؤمنين بالثواب المريحراحة جسمانية و روحانة لان التخصيص ابس بشائع ولذلك قال
تعالمى  الا الذين  #استئناء منقطع هن الضمير المنصوب فى فدشسرهم الراحم الى البن

ك|فروا والمستئتى وهم المؤمنون خارج عنهم اى لاكلنذبى هو امنوا » ااانا سادقاوايظًا
| الايمان العلمى بتصفية قلوهم عكندر صفات النفس © وسملوا الاملحات #هالنطاعات
|اللأمور ما و ايضا بكاتساب الفضئل « لهم » فى الا خرة  8#اجر غير ممنون » اى
ظغير مقطوع بل متصل دام هن نه هنا معنى قطءه قطءا اوممونيه علهم فانالمنة تكدر
| النعمة .ن هن عليه منة والاول هو الظاهي و امل المراد من الثانى لحقيق ا“لجاراو ان

( الأجور )

©

امم ج©>»

سورة الأنءقاق

111
او
السب

لاا
ومه
#كل
فى

حنال فناسيت المقسم علا يعنى ان الله تعالى أقسم بتغيرات واقعة
م

افلىافلاك والعناصر على تغير احوال الخلق فان الشفق حالة مخالفة لماقلها وهو ضوء النهار
اىمة
ظلدعل
ثه .
وقفان
دماوس
حلبلو
ولمابعدها وهوظلمة الليلوكذا قوله وال

بنعوردوعلىتغير

احوال الحيوانات مناليقظة الىالنوم كوذا قوله والقمر اذا اتسق فانه يدل على حصول
كال القمر بعد ان كان ناقصا قال القاشانى اى شر القلب الصافى عن خسوف الانفس اذا
املا وفى التأويلات النجمية يشير الى القسم شمر قلبالءارف
اجتمع و  3بوره و صكار
المحقق عند استداره و بدريته

لتلكان طدقا « مقعول 0

 2عن طبق « اى

لثلائن خالا بعد حال يق زايد و متلاثى شويد حالى! برعاد:ازحالى كهكل اواحدة منها
مطاشّة لاختها فىالشدة والفظاعة هَال ماهذا بطق هذا اى لايطاشّه قال الراغب المطاهّة

ن الامماء المتضافة وهو أن حمل الشى” فوق آخر شّدره و منه طابقت التمل بالنعل

| ي|ستعمل الطباق فىالثى” الذى يكون فوق الاخر نارة وفها يوافق غيره اخرى وقيل
كرن
الطبق حمع طبقة وهى المرئبة وهو الاوفق لاركوب المنى' عن الاعتلاء والمعنى لت
اأحوالا .بعد ادوال هى طيقات فى الشدة بعضما أرفع من عض وهى الموت وما بعده من

مواطن القيامة ودواهها الى حين المستقر فاىحدى الدارين وقرى” لتركين بالافراد على

خطات الانسان باعتبار اللفظ لا باعتبار شموله لافراده كالقراءة الاولى و محل عن طبق
النصت ,على انه .صفة:لطبقا:اى_طيقا بعحاؤز الطق او حال من الضميرا فى لتركين .طبقازاى |
محاوزين لطبق اوجاوزا على حسب القراءة فعن على معناء المشبور وهو الاوزة وتفسيره
بكلمة بعد بان لحاصل المدنى وقال ابن الشيسخ عن هنا ممعنى بعد لان الانسان اذا صار
الى  0جاوزا عن  0الخ فقد صار الى الثانى بعد الاول فصح انهيستعمل قيه لعد

وعن معا و ايذا لفظ عن فيد اللعد والحاوزة فكان مشاها لافظ بعد فصح استعمال |

احدها يمنى الا خر وفى التأويلات الندمية مخاطب القلب الانسانى المتوجه االللىهبأنو اع
الرياضات و اص_ناف الجاهدات والتقليات فى الاحوال المطاهّة كل واحدة منها الاخرى
فيالشدة والمشقة ٠ن الموع والسهر والدمت والمزلة واءثال ذلك هه فالهم لايؤمنون»

كلوم غير «ؤمنين ائ اى
ذر فأى شى” لهم حا
اى اذا كان .حالهم بوم القيامة ماك
ثى” عنعهم من الاعان مع تعاضد موجبانه وفيه اشارة الى النفس والهوىوالقوىالبشرية

الطبيعية وعدم اينهم بالقلب و امتثالهم أمسء باتباع احكام الشريعة واداب الطريقة واثار
الحقيقة © واذا قرى” عليهم القرء آن لابسحدون  #حملة شرطية محلها الأصب على
الحالية نسقا على ماقبلها اى امىا.ئع لهم حال عدم سحودهم و خضوعهم واستكاتهمعند |

قراءة النى عليه السلام اوواحد من اابه وامته القرءان فانهم من اهل اللسان فيجب
علوم أن محزهوا باجاز القرءان عند مماعه ويكونه كلاما الها و إعلموا بذلك صدق جمد |
فى دعوى النوة قفطيءؤه فى جميع إلا

والنواهى و محوز أن إراديه نفس السحود

علط ثلاوة#مانة البددة عن "أن يكون المزاد بالقزءاان ةا لاجد مط وضها لإمظلق)!!

الجزء الثلاثون

٠١ 2م تهه

متزدداشت ازأفق افق ٠ ؤقد سبق محقيق المقام افلىمزمل وهي احدى روابتين عنانى

حنيفة رضىالله عنه وروى انه رجع عنهذا القول وهنئمةكان بغت بالاول الذى «وقول

الامامين وغيرهها سمى به يعنى علىكلمن المعذ.ين لرقته لكن مناسبته لمعنى البياض ك|ثر
وهو مانلثفقة التى هى عبارة عرنقة القلب ولاشك ان الشمس اعنى ضوءها ياخذ

فىالرقة والضءف منغيبة الشمسالى ان يستولى سواد الليل علىالا فاقكلها وعنعكرمة

ومجاهد الشفق هو المبار بناء على ان الشفق هو ااثلرشمس وهو كوكب مارى واثره

هر الهار فعلى هذا بقع القسم بالليل والهار اللذين احدها معاش والاآخر سكن وما

قوام امور العالم وفى المفردات الشفق اختلاط ضوء الماربسواد الليل عندغىوب الشمس
قالالفاشانى فلااقسم بالشفق اى النورية الباقبة منالفطرة الانسانية بعدغ وها واحتجاما
فى
اقالليمدمز وجة إظلمة النفسعظمها بالاقسامم! لا
لنك
نأف
امكا
كسمال والترقىفىالدرجات

ا وفالتأويلاتالنجمية يشير ا'ألنىالله تعالى أقسمبالشفق لكونه مظهر الوحدة الللقيقية

الذائية والكثرة النسبة الامهائية وذلك لان الشفق حقيقة رزخية بين سواد إلى الوحدة
وبياض هار الكثرة والبرزخ بين الشيئين لابدله منقوةكل وأحد منهما فيكون جامعا
لحكم الوحدة والكثرة فحقله أن شمبه وانما جعل الإلىمظهر الوجدة لاستهلاك الاشياء
الحسوسة فيه استهلاك التعينات فىحتيقة الوحدة وبدل عليه قوله وجعلنا الليللماسا لاستنار
الاشياء بظلمته وجعلنا النبار معاشا مظهر الكثرة لظهور الاشاء فره ولاشمّال المعاش على

الامور الكثيرة  والليل وماوسق » قال الراغب الوسق حم المتفرق اى وأقسم بالابل
وماجمعه وماضمه وستره بظاءة» ها موصولة هال وسقه فاتققى واستوسق يعنىان كلا منهما

| مطاوع لوسق اى مه فاجتمع وماعبارة جماجتمع بالالى ويأوى الىامكانهمن الدواب
موانء م
والحشرات والهوام والسباع وذلك انه اذا اقبل الابلى اكقبللثى” الى مأ
تمشاكا
سنرا

بالهار وقيل يوز ان يكون المراد بما حمعه اللدلى اأعاد المهحدين بالايل لابه تعالى قد٠دح
المستغفرين +بالامتخار فيحوز أن هسم +م قال القاشانى اى للى ظلمة البدن وماججعه

مالنقوى والا لات والاستعدادات التى بمكن هكات|ساب العلوم والفضائل والترق

فالمقامات وثيل المو اهب والكمالات اولفتأويلات التجمية يشير الى القسم بدلى النفس
المطمثنة المستترة بغلسية النفس الامارة بعد الوصول الى المقام المامول وانما صارت مطمشة

| منالرجوع ال
حىكم النفسالامارة وبتى لهاالتلوين فىالمكين نمأوصاف الكمل مالنذرية
| امحمديين ولهذا أمرت بالرجوع الى رما بقوله يها النفس المطمدة ارج الى ريك
وايس المقصود الذانى هن الرجوع نفس الرجوع بالمقصود الكلى هوالاتصال بالمرجوع
اليه قوله وماوسق اى وماجمم مانلقوى الروحانية الى.:خلصة مبندتصرف الافس الامارة

«ووالقمراذا اتسق» اى اجتمع وتم بدرالايلة اربع عثشرة وفىفتح الرحمن اامللاادف
'اىلى
البيض قال امورفلان متبقة اى بجت.عة علىالصلاح كاشّال منتظمة قان فىالقاموس وسقه

بسقه ججبعه وحمله ومنه والليل وماوسق واتسق النتظم اتهى أقمم الله هذء الاثسياء لان
(ي)
ف

سورةالانعهاق

 #8دبم ههه

والمجاهدة وراء ظهره منالطْزاءالوفاق لانه خالف أمرريه فىقوله والبربان تأتوالبوت
من ظهرها اى هن غير مدخلها ممحافظة طواهى الاسمال من غير رعاية حقوق نواطنها
تقوى الاحوال فيب الوصول الحىضرة الربوبية والدخل فهاهوااتقوى وهواسم جامع

لكل برهن اعمال الظاهس وا-وال الباطن والقيام بانباع الموافقات واجتناب الخالفات وقال
القاعشاى :وبامامق أؤاى/اكتاءهرؤؤااء ظهرء اى جهته التى تلى الظامة من الروح الحبوانى
والحسد فان وجه الانسان جهته التى الى الى وخلفه جهته الى الى اللدن الظاءان بأنرد

الى الظلمات فىصور الميوانات فسوف يدعو شبورا لكوت فيورطة هلاك الروح وعذاب

الابد ويصلى سعيرنار الا ثار فىههاوى الطبيعة انه » اى لان فالملة استشاف لبان علة
9ادله *#فيا بين اهله وعشيرنه اومعهم على انهم حميماكانرا
فالدنيا فى

ماقبلها كهاهن

مسرورين كابعال جاءتى فلان فجاعة اى معهم  مسرورا © هترفا بطرا مستيشرا يعنى
شادان ونازان يمال فالى وجاه نايابدار ومحجوباز ءلم ننم ٠ كديدن الفجارلذبن لامخطر بيالهم
امور الا خرة ولاستفكرون فىالعواقب كسنة الصلحاء والمتقين كا قال تعالىحكاية انا كنا
فىاهلنا مشفقين والخاصل انه كان الكافر فىالدنيا فارذا عن هم اخلارة وكان له مزمار

فيقلبه فجوزى بالغ الباق مخلاف المؤمن فانه كان له نانحة فىقليه فجوزى بالسمرور الدائم
وفيه اشارة ايضا الى الروح العلوى الذى يؤنى كتاءه ممنه والى النفس السفلية التى تؤْتى
كتاها من وراء ظهرها واهلها القوى الروحانية الذورالية والقوى الحسمانية الظلمانية

«هانه ظن © يقن كافىنفسير الفاتحة للفنارى وقال فىفتح الرحدن الظن هنا على بابه عنى
الحسبان لاالظن الذى عنى اليقين وهو تعليل لسروره فىالدنيا اى ان هذا الكافر ظن

فالدنيا « ان يه اى الامى والث_أن فهى مخففة من ااثقبلة سادة مع مافى حيزها مسد
مفءولى الظن اوأحدما عالىخلاف المعروف  8لن محور » ان برجع الى الله تكذبيا

للمعاد اولحور الرجوع والحار المرجع والمصير وعن ابن عباس رضى الله عنهما مكاات
أدرى ماءءنى #ورحتى سعت اغرابية تقول لبنية لها حورى حورى اى ارجى وحرالى

أهلك اى ارجع ومنه الحديث تعوذ باللّه من الحور بعد الكور اى الرجوع عن حالة حميلة
والحوارى القصار لرجعهالثواب الىالبياض « بلى  #امجاب :ابعدلن اى إالىبدورن البّة

وليس الام كايظن  8ان ريه  4الذىخلقه كان به » وباصماله الموجية لاجزاءواجار
متعلق شوله  8إصيرا و محيث لاحن مها خافية فلايد من رجعه وحسابه وجزاله علا

حا اذلائجوز حفكىمة» أن بهمله فيلعاقبه على سوء اعماله وهذا زجر لميع المكلفين
عنالمعاصى كلهاوقال الواسطى رحمه اللهكان نصيرابه ادخلقه لماذا خلقه ولاى ثى” اوجدء
وماقدر عليه منالسعادة اوالشقاوة وماكتب له وعليه أمجنله ورزقه فلا كلةلاصلة
للتوكيد كامس مرارا هو أقسم بالشفق » هالىجرة التى تشاهد فىأفق المغرب باعلدغروب

وبغسويما مرج وقت المغرب ويدخل وفت العشاء عند عامة العاماء اولياض الذى يامها
ولابدخل وقت المشاء الايزواله ٠ وحمبى بر اعد أن سياضٍ اصلا فائب بمى كوديدك
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الجزء الثلائون

ولطفه  واما م
منناو كتابه#تكريركتابهمداوق اكلتافاء بالاضمار لغاير الكتابين

وتخالفهما بالاشهال والحكم فالا ل اى يؤتى كتاب عمله ور
ااء ظهرء » اى بثمالهمن

ووآأه ظهرة وجانيه ظرف لاولى مستعمل فاىلمكان وقال الكلى يغل ينه ْمتلوى بده
السرى منوراله فعطى وكتاءة بثماله وهىخاف ظهر .فلاخالفة ببنهذا و بعن مافىاحاقة

| حيث لميذكر فبهاالظهر بل ١كتنبىالشمال قال الامام وتحتمل ايكون عضوم يكعتطىابه
بشماله وبعضهم مونرآء ظهرهسوف
يىر الفائحة للفنارى رحمه'لنه وامامن اىكوتابه بثماله

وهوامنافق فان الكافر لكتاابله اى لكافنره يكفيه فالمؤاخذة فلاحاجة الى الكتاب

من حيث انهم ليسوا عكلفين بالفروع وامامن أوتى كتاءه وراد ظهرء فهم الذين اوانوا

الكتاب فنبذوء ورآء ظهورهم واشتروابه أمناقللا فاذاكان بوم القامة قلىله خذه رمآنء
هراك نا ئاطكن الموضع الذى نبذته فيه فحىياتك الدنيا فكهتوابه المزل عليه ل
كاتان

الاحمال فانه حين نيذه ور اءظهرء ظن أنان محوروقال أبوالليث فىاليستان اختلف الناس
فىالكفار هل يكون عليهم حفظة اولا قال بعضهم لايكون عليهم حفظة لان أمهم ظاهص

وجملهم واحدوقال الله تعالى يعرف الجرمون باهم ولانأخذ هذا القول بل ييكون لتكفار ظ
حفظة وال بهتزلت بذكر الحفظة فىغأن الكفار ألاترىالقىولهتءالى بل تكذ.ون بالدن ظ
وان عليكم لحافلين كرامكااتبينيعلمزن ماتفعلون وقال فىاية اخرى واماءنىكأتوايه

بشماله وامامن أوتى كتاءهورراء ظهرء فأخيران الكفان ككون لهمكتاب وحفظة فقانبل

فالذى يكتب عن عينه اذا اىشى” يكتب لولميكن لهمحسئة َال لهالذى عن ثهالهيكتب

باذن صاحبه ويكون شاهدا على ذلك وان كتين © فوف بدعو  #بس زود باشدكه
مخواءد ٠ اى بعدمدة مثهية عذان شديد لايطاق عليه © ورا  7اى عق لنفه الشنور

' وهوالهلاك وبدعوه يالروراء تعال فهذا اوانك وأنىله ذلك يمنىا كان ابتاء الكتاب مغنير

عينه علامة كونه مأنهل الناركان كلامه والروراه قال اأفرآء نقول العرب فلان يدعولهفه

اذا قال والهفاء قيل الشور مشتق هن المثارة على الى زهوالمواظية علبه وسمى هلاك

كنزك
لاخر ٠مبوترنا الانه الازام) لا

فال“تمالىالاتد وا"البؤءاثيوزا' واعذا:واتاعواتلوازا

كثيرا قال فىكششف الاسرار بيربوعلى سياه وقتى در بازار «يرفت سائى ميكفت بحق روز
جازهو
بزرككه ماجيزى بدهيد ببر
نرف
وش .
متوش باز'مداوراكفتنداى شبخئراإبنساعت
ت عيبت واعنظءرتوزبزرك انكه كفت واحزناء علىقلةالحزن واحسرناء
فود
كى تم
جه رو
علىقلةالتحسر يعنى وا اندوهاى ازنىاند وهى واحسيرناازنىحسرتى © ويصلى سعيرا  6#اى

بدخلها ويقامى حرها وعذاما منغير حائل وهذا يدل علىان دعاءهم بالثبور قبل الصلى

ال

م  00تغالى  +ألقواب حي 00
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الاسماء الخلالة فان
يهتم
كنىأ
ونن
"الا

كالسا

لبورافيدل علىانه

الاكتعداذ الفطرى التكنون فى دبوان الازل ءاكافقة

فىالدنيا فا
انيا
لفحىق وهالكا عن أننتهويصل نار الرياضة
ااا

اا

ب

( والجاهدة )
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الخلوق على صورة ره وفكدحة واحبهاده فى لتحقق بالاسطا .الا لهة والصفات اللاهونية

فهو ملاق مايكدح ويجنهد محسب استعداد ,الفطرى  8قامامن » وهو المؤمن السعيد '
وءن موصولة وهو سصيل لا احمل فيا قبله © اونى © اى يوْتى والماضى لتحققه ,

« كتاه » المكتوب فيه اعماله التىكدح فىكسبا « عينه  #لكون كدحه بالسهى |
فيهكاتبه كاتب العين والحكمة فاىلكتاب ان المكلنف اذ اعم آنا اغباله كنك عليه ١
نوعرض على رؤوس الاشهادكان ازجر عن المعاصى وان العبداذا وثق بلطف سيده
واعتمد على عفوه وستره ١محتثم احتشامه هن خدمه المطلعين عليه © فسوف د شن

زود بودكه لحاسب © نومالقياءة بعدمدة مقدرة عملاتىقتضيه الحكمة « حسابايسيراوه

سهلالا «اقشة فيه ولا:اعتراض ءا يسوؤه ويشق عليه مابناقش اصحاب الشمال والحساب
عمنى الحاسة وهو بالفارسسية بكاسى شمار كردن ٠ والمراد عذ اعمال العاد واظهارها

لامحازاة واعلنعدقة رغى الله عنها هو أى المساب السير أن يعرف ذنويه ثمتجاوزعنه
اعلنمعصية فهذا هوالحساب اليسير لانه لاشدة على صاححه ولامناقشة ولاهَال له لفمعلت
هذا ولايطالب بالعذر ولابالححة عليه فانه متى طولب بذلك ل#مد عذرا ولاحة فيفتضح ٠
راذنا "كزاررك “دان “مترم اك

فى

ار
موى
زن ش
.در ردى ما

محاى كه دهشت خورد انبا

.٠

تنو عذر كنه راجه دارى با

ولذا قال عليه السلام عرض الجش أعنى عرض الاعمال لانهازى اهلالموقف والله الملك
راف الاجناد هنا بزْبهم قالوا ان عصاة المؤمنين داخلة فىهذا القسم
عم ك
يماه
فيعرفون بس
فقوله فسوف بمحاسب حسابا يسيرا هن ودف الكل بوصف البعض اى فالعصاة و ان لم

يكن لهم <ساب يسير بالنسية الى المطبعين الكن حسام كالعرض بالندية املنىاقشة اصداب
ااشمال فاصحاب العين شاءلة لهم و قد شَال كتاب عصاة المؤمنين يعطى عند خروجهم
اماننار وقيل مجوز أن يعطوا هنالثمال لاهن وراء ظهورهم وفيه ان الاعطاء املنشهال

ومن ورآء الظهر اص واحد وقل لنمتعرض الا به للعصناة الذين يدخاهم الله النسار
وهو الظاهى وقوله عليهالسلام فىبعض صلاته اللهم حاسبنى -سابا يسيرا وان دل على ان
للاساء كتابا لكن الظاهى ارشاد الامة وتعايمهم والافهم ٠عصوءونْ داخلون اطنة بلاحساب

وتصرف من مقام الحساب اليسير ف الى اهله #
©بنقلب » اى يرجع ي
وكلتااب و
مهبحا نحاله وكونه مناه لالنحاة قائلا هاؤم اقرأوا كتايه فهذا الانقلاب يكون فىالحشر
قبل دخول الة لاا قال فىعين المءاتى من انه يدل على ان اهله بدخلون الخنة قبله

إفوواه لاه الك كنان االاسعهداد النطاي الكت ب فىدبوان الازل مَللكنةوالاطيال |

امالية فان من اوه لانناقشه الاسماء الحلالية وستقاب الى اهله مسرورا فيض تحلى جماله |

م ج>ه
الجزء انعلا 'ون
| انتههى  وأاقت مافبها » اى رمت مافى جوفها اهلنموتى والكنوز الىظاهرها كقوله
تعالى واخر جت الارض انقَالها وهو من الاسناد اللمازى والا فالالقاء والاخراجلله تعالى

حقيقة فان قلت اخراج الكنوز يكون وقت خروج الدجال لانومالقيامة قلت بالوقمرامة
وقت مقسع جوز اعتباره من وقت خروجه ولويجاز مجازا لانهالانه من اشنراطه الكبرى
فيكون اخراجالكنوز عند قربالساعة واخراج المونى عانلدبعث  8ومخلت  #وخاتسما

فها غاية الخلو حتىلمبق فبهاشى” منهكا نهاتكلفت فىذلك أقصى جهدها ماهال تكرم

الكرم وترم الرحم اذا بلفا جهدها فىالكرم اولرحمة توكلفا فوق مافى طبعهما
ف واذنت ارما  #وانقادت له فاىلالقاء والتخلى  وحقت » اى وهى <قيقة ذلك

اى ث_أنها ذلك بالنسبة الى القدرة الربانية ذكرء ميتين لان الاول متصل بالسماء والثان
بالارض واذا اتصل كل واحد بغير مااتصل ,ه لد يك كاعد
محذوى اى اذا وقءت هذه الامور كان مانلاهوال ماتقصر عن نانه العيارة وفى فسير

الكاثى جواب اذا الستكه به بيند اسان 'نواب .وياب را » وفيه اشارة الى انشقاق
سماء الروح الميوانية بانفراجها عانلروح الانسانى وزوالها وبسط اارلضبدن بنزع الروح

عكل مافها من الاثاروالاععراض بالحباة
عنها والقاء مفها من الروح والقوى ونخلها ن

| والمزاج والتركيب والشكل بقبعية خلوها عنالروح وفىالأويلات النجمية يشير انلشىقاق

 "0الروح عن ظلمة عم الفن الآمارة واشادها لفيض رما شهيئة الاستعداد عا ستصرف

فمانلق ربا وامتناع والى بسط ارض النفوس البشرية لارباها وتخلها عن احكام البشرية
ياأها الانسان » جنس الانسان الشامل للمؤمن والكافر والعاصى فالخطاب عام لكل
تنصيص فىالنداء على
ملنعموم لاله شوم ماقال,
مكاف على سدلل ادل شال هذا ابلغا

تخاطية كل وا <د بعينهكانه قيبالفلان ويافلان الى غيرذلك هلكاكادح الىريككدحا64
الكدح جهد النفس فى العمل والكد فيه بحيث يؤثر فها والجهد بالفتح عمعنى المشقة
ولعب والكد الس الشديد فاليعمل وظلب الكسب مكندح جلده اذا خدشه والمعنى
ايك جاهد ومجد اى ساع باجهاد ومشقة الى لقاء ريك اى الى وقت لقاته وهو الموت

وماإعده املناحوال الممثلة باللقاء مبالغ فيذلك وافلىخير انهم قالوا يارسول الله قم تكدح
وقد جفت الاقلام ومضت القادير فقال اعملوا فكل هيسر لما خلقله فظلاقيه » فلاقله
ا اى لجزاء عملك مخنير وشر عةرب ذلك لاحالة من غيرصارف يلويك عنه ولامفرلك منه
وسَال انك عاءلى لريك عملا لاق عملك بوم القيامة يءنى ان جدك وس_عيك الى مياشرة

الاعمال فىالدنيا هو فىالةيةة سبى الى لقاء اجنزها فىالعقى فلاق ذلك الجزاءحلاالة
| فعلك انغ داشر فاىلدم امما نك افلىءققى واحذرعما هلكك فها وبوقءك فىالخجالة

| والاقتضاح ون سوء المعاءلة وافلىحديث النادم ينتظر الرحمة والمءجب نتظر المقت وكل
عامل سيقدم الى ما اسلف وقال القاشانى انك ساع بالموت اى تسير مع انفاسك سريعا
كافلى انفاسك خطاك فلاقه ضبرورة فالضمير لارن وفىالتأويلات النجمية يشير الىإفشان
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الفسير سورة الانشقاق خمس وعشرون آبة مكية

جز بسامللهالرحن الرحم)4م
اذا السماء'نشقت كهاعسابدكا“عاب اذا السماءانفطرتاى| متحت بغمامأسِض م جهنهاككفوله

ٌْ الملائئكةينزلون

وفاىالبدياهمع حماائفلاوفيه ملائتكةالمذاب وكان ذلك اشد وافظع من حيث

اماه لإبناقسن 3 0بالودالتيففاقبن انيد الملاكة الاراعز إالالية
 9-5ولامنع .ن جع هذه /الاقوال فاقفرك 13فول الملائكة انارو
امسها الى الفساد والاختلال وعن على رضى الله عنه تنشق مانلجرة وهى بشتح اام باب
فاظن وركوكفان ٠ تنثق ااسماء هن ذلك الموضع كانه منصل مالتكم فتصدع منه
واذنت ارما © واستمعت اى اشادت واذعنت لتأتير قدرته تعالى حين تعلقت قدره

وارادته بانشقاقها اغَياد المأمور المطواع اذا ورد عليه امس الام المطاع فهو استعارة
كثيلية تفرعة عاللىمجاز المرسل يعنى اذا اطلق الاذن وهوالاسماع فىحقمنلهحاسةالمع

والاسماع مها براديها الاجاءة والاتقياد محازا واذا اطلتى فى-ق نحو السماء تما لبس فىشأنه
الاسماع والقبول يكون استعارة عثيلية فقوله اننا طائعين بدل عنلفىودٌ القدرة فى الايحاد
والاداع

من غير مائعة دلا

وقوله واذنت لرعها

يدل على هوذ القدرة فى

الور

١

والاعدام عن عير ممائعمة اصلا والتعرض اءنوان الردوية مع الاضافة الما للاثعار بعلة

اهاة
ينل
حىا
الحكم وهذا الانقياد عند ارباب الحقائق مول عل

وادرا كات انات

اذما من ثى'الاوله نصيب من تحلى الاسم الم وقد .تق مرارا ف وحقت  منقولهم ا
هو محقوق

بكلذا وحقيق

به ع

حعلات

حققة

بالاسماع والاشاد

اذهى ص

بو  0ومصدوعةله

 ١تعالمؤارائه تسم ااذه بالنالتر الل القد زه القار ه افلذباقةه الو اساولنجا كعلذور وضلافلك

عنها امس هن الامور وبالفارسية وخود انرا جين زد ٠ فحق املة ان تكون اعتراضا
مقررة 1ا قلهالا ٠عطوفة عليه واذا الارض مدت » #اى بسطت بازالة جبالها كواامها
د
حهن
اطة
عن مقارها وتسوتها بحمث صارت كالصحيفة الملساء اوزيدت سعة ولس

وعشربن

جزأ الى تسعة وتسعين جزأ لوقوف الخلائق عليها للحساب والالم تسعهم من مده يممنى
امده اى زاده وفىالحديث اكذان نوم القيامة مد الله الارض مد الادىم حتى لايكون
لبشر مالنناس الاموضع قدميه يعنى لكثرة الخلائق فها قوله مالداديم لان الاديم اذا
مد زال كل انثناء فيه واستوى وفى بعض الروايات مد الادم المكالى قال فاىلقاموس
وهكغرابٍ سوق بصحر اءبيننمل والطائف كانت تقدم هلاك ذىالقعدة وتستمر عشرين

بوما مجتمع قبائل العرب فبتعا كظون اى يتفاخرون ويتناغ دون ومنه الادم المكانلى

الجزء الثلائون

: 25بم يه

احوال عبرهم وهذاحكم بم واشعار بان مااجترأوا عليه من التول دن ا

منارريسكلل]

هجنهته تءالى وقدجوزنيلك كسد ذلاف من حملة قولالحرمين كا*:مهم قالوا انهؤلاء لضالون

وماارسلوا عَلينا حافظين انكارا لصدهم عن الشرك ودطاتهم الى الأسلامواعا قيل لاله
 .بالمعنى  فاليوم الذين امنوا © اى المعهودون مناافقر اء المكنفار  المعهودين وهو
ؤ الاظهر وان امكن التعمم املنخانبين « يضحكون © حين برونهم اذلاء مغلواين .وعشههم
فنون الهوان والصغار بءدالعز والكبر ورهقم ألوان العذان بعدالتم والترفه قال فىبعض
اللفاسير لعل الفاء جواب شرط مقّدر كا"نهقبل اذا عرفتم ماذكر فاعلموا ان اليوم اى
بوم القيامة فاللام للمهد والذين مبتدأ واملنكفار تماق شَوله يضحكون وحرام للوهم

 ان بوهم كونه بيانا لاموصول نظرا الىظاهى الاتصال مغينر تفكر فالمعنى ويضحكون| خبرالميتدا وهوناصب اليوم لصحة المعنى  ءلى الارانك » برحتباى آراسته بادرو ياقوت
يظنظرون » 4اى يضحكون ميم حال كونهم ناظرين الهم والى مافنهم من س-وء الخال

فهوحال منفاعل وضحكون  8هل 'نوب الكفارماكانوا يفعلون ك»لام مستأنف منقبل
ماضى
براعلنه
| الله اومن قبل الملا”.كة والاستفهام للتقرير ونون عءنى يوب عب

لتحققه

والتثويب والاثابة الوازاة استعمل فىالمكافاة باأشير قال الراغب الانابة تستعمل فىالحيوب

|تحوفأ نهم الله بما قالوا جنات وقدقيل ذلك فالمكروء تحوفانابكى نما بغ على الاستعارة
| والتثويب فىالقرءان لجمى” الافىالمكروء وهل وب الل انتهى وفى/اج المصادر التثريب
 ١باداش دادن وفيمذيب المصادر التثويب 'نوابٍ دادن وفىالقاموس التثويب التعويض انهى

|وهو الموافق لما فىالتاج والمرادبما كانوا شعلون استرزأؤْهم بالمؤمنين وضحكهم منهم وهو
صريح فىان ضحك المؤمنين منهم فالا خرة اماهو جز اء لضحك الكافرين نهم فىالدنيا
|وفيهتساية للؤمنين بابه سيئقلب الخال ويكون الكفار مضحوكا منْهم وتعظم لهم فان اهانة
اعلزاكااء تعظيمللاواياء والله ينتقم لاوليائه من اعدا مهمفانه يغضب لاولياله كمايغضب الث
يوالها
الخرى روه ومنالله العصمة وعلم معزان_ متك "لالجا واب

املنكبائثر فالحائض فهامانلجر مين الماحقين بالمسركين نسأل الله اللامة
يرر منسئة
عا يلبوزة :للتلففينعون اامين فالسادس والعشرين مانصف
سجع عشسرة ومائة لقنا
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هه .

ٍ مجنها قاض حها زلال مْالحيب وورهة ان لمهدر على شرما صضرقا ولاتعدل فانالعدول

عن ظلمالحميب ورشحة زلاله هو الظام ٠ ونا كنى برباط قرب درجلس اونسرياض |
قدس ازدست ساق” رضا جرعة ازين شراب ناب محشد بوبى ازسراين سختان شام
جان وى برسد

سرماية ذوق دوجهان مستى عشقست ٠ انهاكه ازبنمىتمحشيديدجه دانند
انالذبن أجرهوا

كانوا ذوى جرم وذنب ولاذات اكير ص الكفر واذى المؤمئين ا

لايمانهم فالمراد مهمرؤساء قريش واكابر المجرمين المشركين كا'بى جهل والوليد ابلنمغيرة
من الذين امنوا  #ايمانا صادقا

والقا انو ائل وامثالهم «ؤكانوا  #فىالدنيا 

يضحكون »© اى يستهزثون قرا ثهمكعمار وصويب وبلال وخباب وغيرهم وتقدم

الخار والمجرور لمراعاة الفواصل و9اذاصوا» اى فقراء المؤمنين -#بم #اى بالمشسركين
تمر
كزواذهسب
وعم فأسسم وهوالاظهر :وان جازالعكس ايضا بال ميمىا وهرورا جا

وص وبه جاز عليه مافىالقاموس قال فىتاج المصادر المر بكذشتن بكسى ٠ ويعدى بالباء
وعلى  8ستغاصنون © اى إغمز بعضهم عضا ويشيرون بأعينهم ويعسوهم وشولون انظروا

الى هؤلاء يتعبون انفسهم ويتركون اللذات وتحملون المثقات لما برجونه فىالا خرة |

من المثوبات وام البعث والزاء لابين به وانه بعيد كل البمد والتغاض تفاعل من الغمز
وهوالاشارة بالجفن وال1اجب ويكون معنى العيب ايضا وفالتاج التغاضن يكديكررا يدم |
اشارت كردن  8واذا انقابوا  #من بحالسهم © الى اهلهم  5الى اهل ينهم واصحاهم
الجهلة الضالة الوناابمةل لاهنمقلاب الانصراف والتحول والرجوع ا8نقلبوا  #حال
لم « فكيين » متلذذين بذكرم بالسوء والسخرية منهم وفيه اشارة الى اكنهامنوا
لابشءلون ذلك عرأى املنمارين ويكتفون حيثئذ بالتغامن به واذارأوهم » اى امرون

المؤمنين اكنامانوا «و.قلوا © مثيرين الى المؤمنين بالتحقير © ان هؤلاء لضالون © اى
نيوا المسلمين ممنرأوهم وعمينرهم االلىضلال بطريق الناكيد وقالوا ل

دين اباأهم ْ

القدم ودخلوا افلىدين الحادث اوقالوا تركوا الم الحلم يسببطكت وات لاسدري
هل له وجود أولا وهذا كاان بعض غَفلة العلماء ينسبون الفقراء السالكين الى الضلال

أكتثرضمليل غيره
والجذون خصوصا اكذان ااهللاوك مناهل المدرسة فانهم يطللوته ن
كتىزعشق وى
ع
من

ائ” زاهد زمان

.٠

معذور

تواور

5

أبديده

هو وما ارسلوا  #اى المجرمون « عليهم  4اى عالمىسامين طوحافظين 6حالمنواوقالوا

جنهة الله موكلين مهممحفظوزعابهم امورهم وميمنون
قااىلوا ذلك والخالانهم “ماار-لوا م
عالجىمالهم ويشهدون برشدسم وضلالهم واما امروا باصلاح انفسهم واى ضع لهم فشىع
لمسمطجب

مس222
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م

م

م

ا

ست
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الجزء الثلاثون

اله كرست [اتستعتاكر كر لترجتر و لدي والاامن اسورد  0كر) لوجااق لسرن
باطنا بوجوب الاءان والطاءة واصل التنافس التغالب فىالثى النفيس اىالمرغوبٍ كاءن
كل واحد هن الشخصين بريد أن بار به واصله عن النفس لءزنها وقال البغوى اصله
تؤبالييه” النفيسالذى حرص عليه فوس الناس وبريده كل احد لنفسه و نفس به على غيره
اى خل وفىالمفردات المنافسه مجاهدة النفس لاقشه بالافاضخل واللدوق عم من عير اد خال

ضرر على عيره قال ذوالاون المصرى رحمه الله علامة التنافس تعلق القلب به وطيران

الضمير اليه والحركة عند ذكرء والتراعد مانلاس والانس بالوحدة واليكاء على اسلف
وجلاوة سماع الذكر والتدبت فكلام :الزجمن وتلق النم بالفرخ .والشكر والتعرض للمناجاة
و ومن اجه هتننيم  #عطف على ختاءه صفة اخرى لرحيق مثله ومابنهما اعتراض
مقرر لنفاسته اى ماعزج بهذلك الرح.قى منماء تسنيم وهوعام العين بعينها يحرى مجننة
عدن سميت بالتسنيم الذى هومصدر سئمه اذارفعه امالانها ارفم شراب فىاطنة قدرافيكون

من علو المكانة وامالانها تأتهم منفوق فيكون من عاو المكان روى انما مخرى فىالهواء
متسئمة قتنصب فى أواننهم فاذا امتلا'ت افك الماء <تى لاقع منه قطرة على الارض

فلامحتاجون الى الاستقاء « عينا  #أصب على المدح والاختصاص اى بتقدير أءنى
و يشرب االمقربون  #4منجنابالله قريا معئويا زوحانيا اى يشرنون ماءها صرفا ومزج
اسائر اهل النة وعم اهاب النمين فالباء صييدة اويمنى من وفيه اشارة الى ان التسذم

افلىحنة الروحانية هومعرفة الله وحبته ولذة النظر الىوجهه الكريم والرحيق هوالابهاج

نارة بالنظر الى الله واخرى بالنظر الى مخلوقاته فالمقربون افضل مالنابرار بمحيت غيرنيا
ميخته اندشراب يشان صرفست وانهاك محبت ايشان امب باشد شراب ايشان
زوج باشد

ماشرابٍ عمييشخواهم بىدردى” ثم ٠ صافنوثانديكرودردىفروشان ديكرند
وقال بعضهم
جال نوبت

٠ وزهىي دوجهان ورا وصال توبست

اندردل عن كبوولذ ر "دود يدانت

اتؤابييت

تسيح رهى وصف

ارانا| مقشتاوح[_دك؛

«وَع" حال

ودرحر اللقائق اوردمكه رحيق اشارئت نشراب خالص اكزدورات رخكاونين واوأنى

مدوم رى قلوب اوليا واصفبا كه ختام اومسك نحت اعت لاإشرب هنّتلك الاوانى الا
الطالون الصادقون فىطريق الساوك الى الله ( عنلفىسه فليبك؛ منضاع عمره ٠ وليسله
رزو ج باشد بصفات وافعال
مها نصيب ولاسوم ) وتسنم اعلاى مراتب محست ذانيهكه ينم

| ومقربان اهل فنا فىالله وها بالل انهكاقااللعارى فىحمر المحبة الصرفة الخالصة املنمزج

© عليك ماصسرفا فانشت مرجها بع فم«داك
وع
انظللمظالخ
لبيب
م 
(سان
ال

©

سورة المطفقين

< #مم ©#ه

وجوز ان يكون خيرا بعد خبر و ان يكون عالا من المنوى فى الخبر|
على الارا نك ي
اوفى الفاعل فى نظرون والتقديم لرعاية فواصل الى و اما ينظرون فبجوز ان يكون |
ل هس أن لتكراو كلت اقناكن التزاع امفىلار او الطلاى اط ناطق وال ان دهاز

رحمه الله على ارالك المعرفة ينظرون الى المعروف و على ارانك القربة ينظرون الى |
الإو “وافه* انعجبارة*الى اان' ربا المقامات العالية يتظرون اجلمىييع مراتبالوجود |
لامححهم شى عن المطالعة مخلاف الاغبار فانهم 4و بون عنمطالعة احوال اقلاالكوث ْ
ودمن الى ان“ اللكن من أعل الدرحات روضة مخصوصة هن الامماء والصفات شما نظرون |

فهم عال و اعلى وليس الاشراف على الكل الا لاشرف الاشراف وهو قطب الاقطاف
© تعرف فىوجوههم نضرة النعم  0وهو ثالى الاوصاف اى محة التتموماء.ونه |

اى اذا رايهم عرفت .انهم اهل ال-مة ب-يب مايرى فى و<وههم من القرائن الدالة

على ذكلكالضحك والاستتدار كابرى فى وجوء الاغنباء و أهل الترفه فن هذا اختير

تعرف على ترى مع ان المعرفة تعلق بالخفرات فاليا والرؤية بالجليات فاليا والخطاب لكل |
احد عمزله حظ من الخطاب للابذان بأن مالهم من !نار الأعمة و احكام البحة محيث
لامختص برؤية راى” دون رآئ وال جعفر رضى الله عنه ي«نى لذة النظر ت:لاءلا” مثل

هىهم
وف
جعرف
وهمت
الشمس فى وجوههم اذا رجعوا ملا زيإرةالله الى اوطانمم وقال بعض
رضى محبومم عنهم  يسقون من رحيق  #ودوالااث الاوساف و ستى بتعدى الى
ولاول هنا الواو القائم مقام الفاعل والثاى من رحيق لان من تبءضية
الى «فعولين '
ن لطن الأخيق؟متنال من اهن) اسا امه
ابا
كرا
"و 11عد
كاه كل شق رلك وااو

والرحدق صافى ار و خااها والمعنى يسقون فى الجة من شراب خالص لاغش فيه ولا

مايكرهه الطبع والااعق مسد

ايض تشاف عكنور احقار و 1تقر" التكيةة ارات

الصداع  #مختوم ختامه » اى ماهم و يطبعبه © مك

 #وهو طئس فوفراك أل

 1اوانيه كوواابه بالك مكان الطين قال فكىشف

اسرار ماختم به

رت اسه
ل
مك #ارطت ينطع فيه الحاتم
تان اوتناوله يذالى أن شك ختمه الارار والاظهر انهمثيل لكمال نفاسته اذالشى'النفيس

مختم لاسما اذاكان مائتم به المسلك مكان الطين وقيل ختام الشى' حائته واخره فدنى
ختامه «سلك ان الشارب اذارفع فاه مآنخر شريه وجد رآمحة كر أمحةالمسك اووجد
رامحة المسك لكونه ممزوجاءه كالاشرية الممسكة فالىدنيا فانه بوجد فبا رناحة المسسك

عندشاعة الشر ب لاأوفل مان الملا:ة,بالشرب وعن/نى الدرداء وضىاله عنه إنالرحيق
شراب ابض مثل الفضة مختمون به اخرشرهم ولوأن رجلا من اهل الانيا ادخل فيه
ذبوقروح الاوجد طيب ريحه © وفى ذلك  »#الرحيق خاصة دون
 5اخرجها لمس

سنالعم المكدرالسريع الفناء اوفيا ذكر ءناحوالهم لافى احوال غبر*م مانهل

 « 9فليتنافس المتنافسون  #فليرغب الراعبون بالمادرة الى طاءة الله يعنىجمل مجاى

تزيم العلاثون

5

بل جه

ردع وزجر يمدرزجس ف اكتنابالارار © إى الأحمال المكيوية لي إعنلَالْكِتاب
مصدر مضاف إلى مقدر  8انى علبين  #انى دبوان جامع لمع اعمال الابرارفعليونعلم
لدبوان الخير الذى دون فيهكل ماعملته الملائكدة و صلحاء الثقاين منقول من حمع-على
على قصل من العلو للمبااغة فيه سمى ذلك اما لابه سيب الارشاع الىاعاللى الدرجات فى
الهنة اها اليه مسفوع فى السماء السابعة حدث سكنورالكئارامرن تنك عالهو نعظيا

 ,روى انالملا مكة لتصعد بعمل الع.د فستقلونه فاذا انهوا الى ماشاء الله هنساطانه
لوعي الهم انكم الحفظة على عبدى وااالرقب على مافى قله و ابه اخلص يله فاجعلوه

فى علبين فقد غفرتله و انها تصعد يعمل العبد فيز كونه فاذا النهوابه الى ماشاء اللهاوجى

الهم أثتمالحفظة على عيدى وأنا الرقيب على قابه واله لمبخاص فىحمله فاجعلوء سفسىجين

وفه اشارة الى ان الحفظة لايطاءون على الاخلاص والرياء الا باطلاع الله تعالى  0وما

#تابٍ مرقوم  4اى هو
أدراك ماعليون  #اى هو غارج عدنائرة دراية الاق ك

هطور ياعلنكتابة هر بلا تكاف اومعام بعلامة ندل على سعادة صاحيه و فوزه ينعيم
دام وملاك لاسى ولماكان عدون علما منقولا من المعحى عله بالمفرد لعو كتاف

اعرب باعراب جع حَديع خا ولا بنى و رفع بالخيرية لما الاستفهامية لكوي
مرقوم و

فىصورة المعوقبل اسم«فرد على لفط اجممكمشر ين و امثاله فليسله وياشده©دء»
الملائكة  «8المقربون  37عند الله قربة الكرامة اى محذرونه و م#فظونه هن الضياع
وفى فتح الرحمن هم سبعة الاك هن هقرنى السماء منكل سماء هلك مقرب فعحضره
كل وم اويثهدون نما فه
و يلشيعه حتى لصعدبه الى مايشاء الله ويكون هذا فى
نوم القامة على رؤوس الاشهاد و.ه بين  0ترك الظطاهي بن شال لور يومد

للمصدقين عقابلة و يل نومئذنين

لان الاخبار محض_ور الملائكة تعظها

واحد ا يصلح سواه مكانه وال 0

واحلالا فيد ذلك مع زيادة 1
نور أعمال البدندا؛ وهات نفوسهم النورايةة وملكامم الفاضلة فى عليين 011
دص

لسحين فعلوء اورتفاع درجته وكونه دنوان اعمال اهل الخير كمقالكتاب مرقوم اى

حل شريف رقٍ ,بصور اعمالهم .هن جرم سهاوى اوعنصر انسانى محضر ذلك الحل اهل
الله الخاصة من اهل التوحيد الذانى  8ان الابرار » #اى“الاشعداة لعاا عدررن

صفات التفوس  8افىنعيم #ثم وصف 5يفية ذلك النعم بأمور ثلاثة اولها قوله «على
الارائك » اى على الاسرة فىالمحال يعنى برحتهاى اراسته ٠ ولا يكاد تطلقالاريكة

عاللىسرير عندهم الاعند كوه فىالإجلة وهو بالتحريك بيت العروس إبزايلنأباب
والاسرة والستور  #8ينظرون » ائ ماشاؤٌ امد اعينهم اليه من رغائب مناظز  57والى
مااولاعم الله منََ الفية والكر امة يعنى د

ميك

واترزار يريت نيعاي

يز ا

ازان شادمان و فرحناك

عزن كذل إلى اعد امهميعذبون فالنار وما#ححب

الححال ابضارهم عن الادراك لاطافهاءمو شفوفها اى رقها فحذف امنءول للتعميم و قوله

ع(لى )

سور انمق

© ووم جه

ما باسخط دعللى |
قاوحب
بناجشهد ٠ وعن الشافبى رحمه الله لل
بس فرق دران ما
وال شيخ الاسلام عبداللهالاتنضارى رحمه الله لححوبون عن
ان قوما برونه بالرضى ق

رف الإمو نان "العو ره اعم نين كلل" للد رالعئرا اذو نكاس وكلئد واقرا |
حسين

بن الفضل رحمهه اللهم مم فىالدما عن الوحيده هوم ال

فالمو حد عير ححوب

ره عن رؤته

عن ريه وقال «مهل رحمهالله خم عن دعم قفسوة قلومم فىا لماحل |

وما سبق لهم من الشقاوة فى الازل  2يكوا لتقاط القري ا
ولاعتة فازمدوا وتوا
والححاب .هو الغاية فىالعد والطرد و قال ان عطاء ره الله ال :اب محابان محاب بعد |
و حاب العاد حاب اليعد لاتقريب فيه أبدا و محاب الابعاد يؤدب ثم شرب كا دم
عليه السلام و قال القاشانى امم عن رم تمد لحدوبون لامشاع بول قلوجم لانور |
و امتناع عودها الى الدفاء الاول الفطرى كلماء الكير ى «ثلا 'ذلوروق اوصمد لما رجع

الى الطبءة المائية المبردة لاستحالة جوهر .مخلاف الماع المسذن استحاات كيفيته دون
طبيعته ولهذا استحةو! الخلود فى العذ اب وفالمفردات الحخب المنع اعلنوصول والااية
اشارة الى منع السور عنهم بالاشارة الى قوله نضرب بهم بسور اى مححاب ينع من
دول ند اطنة !فرت الارا و*أذبة رطق النار تل بلع الث وتاوالة أضابحبة اللكهاقه
كوم مححوبين عنه ثبل للاستخفاف بم و اهاتهم لاله لايؤذن على الملوك الا لاوجهاء

ظ
|
|
|

مهابة رجبوا ٠ والناس مابين صصجوب و مححوب انهى اى مابين معظم و مهان و اما

جءله كثيلا لكناابة اذلا يمكن ارادة المننى الحقيق على زعمه من حبث انه مءتزلى قال |
بعض الماسرين جعل الاابية مثيلا عدول عنالظاهى وهو مكدوف فان ظاهى قولهمهو |
حوب

عن الامير فيد أنه تملوع عن رؤنته وهو كر سيب الاهانة وما سّل عن ائن |

ته وعن ابن كان عن كر
عباس رضى الله عنه لحجوبون عن ار

فالمراديه سان

حاصل المعنى فان المحجوب عن الرؤية ممنوع عن معظم الرحمة والكرامة فالايةمن حملة |

ادلة الرؤية فالجدلّ تعالى على بذل نواله و عطائه و على شهود ماله ولقاله ©ثمانهم »
©الوا الجحم  اى داخلوا الثار ومباشروا حرها |
ة الله لص
ؤنيعن
روبي
كموعنهم محح
من غير حائل اصسله صالون حذفت أنونه بالاضافة و ثم لتراخى الرئية فان صلى الحم

أغد من الخحاب والاهانة والخحرمان من الزحمة والكراءة فان الححاب و اكنان من

اناان بويا ناوى شط ب قدي الى لك عرذا الملغاءدمن الإلنااخؤن
انلفعىذاب
مانلعذاب لا

الحسى حصول العذابين كملامحى  9ثم َال » لهم نوعا |

قوريعا منجهة الزبانية و انهاطوى ذكرهم لآن المقصود ذكر القول لاالقائل معان |

فيه تعمما لاحمال القائل ويه ياشلتدأوف  هذا » العذاب وهو مبتداً خبره قوله
« الذى كثتم  4فالدنيا « به © متعلق شولة ت8كذنون  *#فذوقوه واشدمه لراية
الفاصلة لاالحصر فانهمكانوا كدان احكاما كثيرة ووكلا  0ردع عا كانونا عليه لعد
) 0روحالبيان 8

عاشر )

© ١ه #ه

الجزء الخلاثون

القلب وعلم 'لقدس باستيلاء الهيئات النفسانية ورسوخ الظلمانية الجسمانية فيه حيث جب
أعننوار الربوبية بالكلية والفين بالمعجمة دون الربن و«ؤ الصدأ فان ااصدأ ماب رقيق

يزول بالتصفية ونورالتحى ابةاء الايمان معه والرين هوالحجاب الكشيف المائل بين القاب |
والايمان ولهذ لوا الغين هو الاحتحاب عن الشهود هم صوة الاعتقاد والطبع ان يطبيع

عاللىقلب والاقفال ان شَفْل عليه قيل الاقفال اشد منالطبع كاان الطبع اشد منالرين
قااللقاشانىفىالا بةأى صارصداً عابها بالرسوزفها وكدرجوهيها وغيرهاءن طباعها والرين
حمندترا ؟ الذنب ورسوخه تحقق عنده الحجاب وانفاق باب المغفرة نعوذ بالله منه قال
أبوسلهان الداراتى .قدسنسيره الزان/والقسوة ؛همازماما النفلة فنتيقظ وتذكراً مانلمقنسوة

والرين وآدأوؤها ادمان الصيام فان وجد بعدذلك قسوة فرك الادام وقال بض الكبار
دويث انالقلون
القلب مرءاة مصمّولة كلهاوجه فلاتصداً ابداوان اطلق علما!اصدا ف<ىنح
لتصدأ ما يصداً الحديد وان جلاءها ذكر الله وتلاوة ونان فليس المراد يذلك الصداً

انه طخاء طلع علىوجه القلب ولكنه دائعاق واذفتل بعلم الاسراب عن العام بالمسيبكان

| تعلقه بغيرالت صداأً على وجه التلب مائعا من تحلى الحق اليه اذا لحضرة الالهية متجلية
وقلعيرها عبرعن ول الغير الظنا ولكن والقفل وغيرذلك رقدسهالله على ذلك فىقولهوقلوا

قلوسنا فىاكنة مماتدعو اليه فهى فىا كنة مايدعوها الرسول اليه خاصة لاانها فىكن غطنمًا

فلما تعلقت بغير ماتدى اليه حمبت عن ادراك مادعيت اليه فلم نبصرشيا فالقلوب ابدالجيزل
|مفطورة على الجلاء »عقصولة صافية ق
(ال المولى الجاءى )
مسكين فقيه ميك

انكار <سن دوست ٠ 0

باو يكوكه ديدءٌ جائرا

* 1

| كلا © ردع و زجر عن الكسب الرآأن اى الموقع فى الرين  انهم  #اىالمكذيين
« عن رمم  6وهو و قوله  بومئذ » الى بوم اذ بوم الناس لرب العالمين متعلقان
مءة قلوهم ذات صدأ
وله «« لمحجونون » فلا برونه لانهم باكسامم القبيحة صارت آ
وسرت إظلية المدذا منها الى قواابهم فلمببق عحل انور التحلى مخلاف الؤمنين فانهم
يروت تعالى لانهم كسام لحي مارت اانا قلوهم مصقولة صانففبة و سرى نور
الصقالة والصفوة منها الى قوالهم فصاروا «ستعدين لانمكاس ناوارتحلى فى قلوجم وقوالهم

وصاروا وجوهاءن جميع الجهاتكوجود الوجه الباق بل ابدارا بالكلية سثل مالك بن
انس رحمه الله عن هذء الااية فقال لما جب اعداؤء فل بروء لابدان تحلى لاولانه <تى
روه يعنى احتج الامام مالك بهذه الاية على ٠سألة الرؤءة .ن جهة دايل الخطابٍ والا
مران دوتت ودسمن فاق
فلو جب الكل لمسق السخصص قاية .بوذاك 5ه ابكاء ]د
عابر كونى بشت ه«موماهست

فى ديدن ميزبان حه باد

:

حون دشمن ودوست راحه باشد

©

بام

»>

سورة المطففين

ا|لشر ولذاك فسرةوله كة'بر مرقوم اى ذلك الحل الكدتوب فيه اعمالهم كتاب مقرم |

| دقوم هرات رثذلهم وشرورهم « ويل  5عظم « بوءثذ » اى يوم شوم الئاس |
ارب المين فهو متطل به وما بنهما اعتراض وقال بعضهم اى بوم اذأعطى ذلك اللكتابٍ '
لامكذبين د وقال الكاشئى نه كلهبدت جاءع ره دما إعنى عذاب وعقاب وشدت

| ومنت دران روزص مكذبان رات ف الذين كذبون سوم الدين  6صفة ذامة لامكذيين /

كقولك فعل ذلك فلان الفا الخبيث لان #كذيمم بوم الدبن عام من قوله ألايظن

ظاوائك الل قال بعض اهل الاشارة المكذبون بالحق والانه هم ارباب النقوس الذين اقيلوا

على الدنيا وأعرضوا عن الأق ودينه الذى هو دين الاسلام وكل يحازى بحسب دينه فن
لادين له فجزاؤء سوء الحزاء والولل العظم وهن له دين فجزاؤه حسن الحزاء ورؤية
 .الوجه الكريم فمليك بالتصديق ووفمايكذب به الاكل معتد  4متتجاوز عن حدود النظر
والاعتبار فال افلتقليد <تى استقصر قدرة الله على الاعاءة مع مشاهدته للددء كالوايد بن

المغيرة والنضر ن الحارث و ما ف الم كدير الاثم اى منممك فىااشهوات الناقصة
اافانية محيث شغلته عماوراءها من اللذات التامة الناقية وحملته على نكارها فالاءتد اءدلعلى
اهال القوة النظرية التىكمأها ان يعرف الانسان وحدة الصائم واتصافه بصذفات الكمال

كتأىها اينعرف
مثلالعلموالارادة والقدرة ووها والاثم دل علىاهال القوة العملية ال

الانسان الخبر لاجل العمل به  9اذانتلى عليه اانا  64الناطقة ذلك ول  64ءن فرط
جهله واعراضه عانلحق الذى لايد عنه  أساطير الاولين  #اهىى حكايات الاولين
واخبارهم الباطلة قال فىفتح الرحن هى الحكايات التى سطرت قدءا وهى مع اسطورة
©لا  #ردع للمءة.ى عن ذلك
بالضم واسطارة بالكسر وهى الحديث الذى لانظام لهك
منوع
القول الباطل وتكذيب له فه ومحوز أن يكون ردعا ع

التكِنرت والقول ل بل

ران على قلوهم ماكانوا كرون * #قرا حفص ععناصم بل باظهار اللام سمكعتة عليها |
خفزفة يدون القطع وستدى” ران وقرأ الباقون بادغام اللام فالراء وءنهم حمزة والكسائى
وخاف وأنوبكر عن عاصم .لون فتحة الزاء قال بعض اافسسر ن هرب حفص من اجماع

ثقلتى الرآء اللفخمة و الادغام انتهى وبرد عليه قل رب فانه “لاسكةة فيه بل هو بادغام احد |
وذا على نون منراق
المتقاربين فالا خر فالوجه انه انما سكت حفص على لام بل ران ك
خوف اثشتباه» شثنية البروميااءة مارق حيث إصير بران ومراق وماءوصوله والعائد حذوف

وتحلها الرفع على الفاءلية والمنى ليسفأيىإننا مايصح ان قال فىشأنها مثل هذه المقالات

الباطلة بل ركب قلومم وغلب علباماكانوا يكسسبونه هالنلكفر والمعامى <تى صارت
كالصداً فىالمرءاة فحال ذلك ينم وبين معرفة المق كا قال عليه السلام انالعيدكلمااذنب

ذلا حصل فقابه تكتة سودآء <تى يسود قلبه ولذلك قالوا ماقالوا والرين صدا يعاوااشى'
الجبى والطبع والدنس وران ذنيه على قليه ريا وربونا غلب وكل ماغلبك رانك ويك

الي
لكفكا
افموس وران فيه الوم رسخ فيه وفىالحرشات الران هوالحجاب الحائل بين
وع

الجزء الثلاثون

0 2#م ##ه
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سس سسا سمسرك

| من بين سائر الصفات اثعار بالمالكية والترمة فلا عتنع عليه الظالم القوى لكوته لوكا
| مسخرا فىقضة قدرنه ولايترك حتى المظلوم الشعيف لانمقتضى التربية انلا يضيع لاحد
كنان بتعلق بشى' حقير
شبأ املنحقوق وفى هذه التشديدات اشارة الى ان ااتطفيف وا

لكنه ذكنبفير قبل كل من نقص حق الله ءن زكاة وصلاة وصوم فهو داخل لمحت هذا
الوعيد وعن ابن عمر رضى الله عنهما اله قرأ هذه الورة فلما بلغ الى قوله بوم سوم
الناس لرب العالمين بو محا اى برقع الصوت وامتنع قمزنااءةا مابعدا عملنية :اللكاة
و.لاحظة الحساب والجزاء وقال اعالى لععد الملك بن مروان انك قدسمءت ماقال تعالى
فى الطففين وأراد بذلك ان المطفف قدانوجه عليه الوعيد العظم ىذ القليل فا ظنك

سنفسك وأنت تأخذاموالالمامين بلكلل ووزن كلا أ ردععما كانوا عليه املنتطفيف

والغفلة عن البعث والحساب فبحسن الوقف عليه وان كان عمنى حقافلا لكونه حينئذ

متصلا بما بمده 

انكتاب الفجار افى سجين  4تعللى لاردم والكثابٍ «صدر »فى

المكتوب كالاباس يمنى الملبوس اوعلى حاله املنكتابة واللام لاتا كدوسجين عر لكتاب

جاع هو دبوان الشير .دون اعمال الشباطين واعمال الكفرة واافسقة هن الثقلين منقول

من ودف كاتم وهو ٠تصرف لابه ليس فيه الاسبب واد وهو التعريف واصله قعيل
مانلسحن مبالغة الساجن اولانه «طروح كم قولى نحت الارض ال_ابعة فى مكان مظلم
وحش وهومسكن ابليس وذريته اذلالالهم وتحقير الشأنهم وتشهده الش.اظين المدحورون

انان كات الانززان “نجع القرون' فالتتجال أسالقة “الا حون الع انككداب :الفباطاا
الذين حممناتهم الاطففون اى مايكتب مناعمالهمكاتوابة اعمالهم لىذلك ا-لاكبالمدون
كىاب استعدادهم /الفطرى مكتوب
فيه قبائح اعمال المذكورين والفتأوبلات النحمية ان

ففديوان سحين طييءتهم الجبولة على الفستى واافجور هلم اليد اليسرى على ورق صفحة

جببنهم كاقال عليه السلام السعيد من سسمد فبىطن امه والشتى هن شتى فبىطن امه
ههوماادراك ماسحين  #تمويل لامىه.اى هوححيث لاساغه دراية احد

كتاب مرقوم4

قال الراغب الرش  الخط الغلظ وقيل هو تعمحم الكتاب وقوله كثاب مرقوم حمل على
الوجهين اتبى اى هومطور بين الكتابة محيث كل مننظر اليلطهلع على مافيه بلادفة
نظروامعان 'نوجه اومعلم يعلم مون (نه.لاخلا' فنلاغالتة.اى ذَلَاك |اللككاي تقال عل

علامة دالة على شقاوة صاحيه وكونه من اكاب النار وكونه علاءة الشسريستفاد منالمقام
لانه «قام التهويل وقال القفال قوله كتاب ميقوم ليبس تفسيرا لسحين بل هو خبر لان
والمعنى اكنْتاب الفجار افى سحين وانه كتاب مرقوم وقوله وماادراك ماجين وقع

«عترضا بين الخبرين وقال القاشانى اكنتاب الفخار اى مكاتب من اعجمال المرتكبين
يىن
ح لف
سعقل
لارذاثل الذين روا مخر وجهم عن حدالعدالة المتفقعلا الشرع وال

فىمىنية اهلنوجود مسحؤن اهاها فوحدوس ضيقة مظلمة يزحفون علىبطوهم كالسلاحف
والنات والمقارت لاد اباد فى اسفل صاتنب الطبعة ودركاتها وهو دنوان اجمال اهل

(الشر)

سووة! ادافين

 2م هه

1

كانوا لايأخذون مايكال ونوزن الابالكابيل دون ا'وازين لذكهم بالا كتبال اهلناستيفاء
خس
لمبمن
اكله
والسرقة لانهم يزعن مون ومحتالون فىالملى” /واذا اعطاوا كالوا اووزنوا لش

فالنوعين حميعا انتهى و.ؤيده الاقتصار عاللىتطفيف فاىلكيل فاىلحديث الكمذور ساهًا

وعدم التعرض للمكيل والموزون فىالصورتين لان مساق الكلام لبيان سوء معاملهم

فىالاخذ والاعطاء لا فىخصوصية المأخوذ والمعطى قل أبوعمان رحهالله حقيقة هذء الااية
عندى ههون بحسن العبادة علىرؤية الناس ويسى” اذاخلا والفتىأويلات اللجمية يشير |
الالمقصربن فالىطاعة والعادة الطالين كال الرأقة والرحمة الذذن يستوفون من الله مكبال |
ارزاقهم بالعام يوكيلونه مكبال الطاعة والعادة بالنقص والخسران ذلك هالوخسران |

المبين وقال القاشانى يشير الى التطفيف فىالبزان اقيق الذى هو العدل والموزونات به
هى الاخلاق والاعمال والمطففون هم الذين اذا اعتبروا مالات انفسهم متفضلين عاللىناس |

يستوفون اى يكثرونمها وبزيدون على حقوقهم فىاظهار الفضائل العلمية والعلمية | كثر
مالهم تيا وتكبرا واذا اعتبرو اكالاس الاس بالنسبة الى كالانهم الخسروا و استحقروها
ولم يراعوا العدالة فىالحالين لرعونة انفسم وىبةالتفضل علىالناسكقوله يحون انبحمدوا
عالم بفعلوا ٠ سول الفقير فيه اشارة الىحال النفس القاصرة فىالتوحيد اقيق فانها اذا
اعطته الروح مخسره لنقصانها وقصورها فيه على انه لايدخلفىالميزان اذلامقابل لهنفادخله

أقنصه وشأن نفسه ايضا واما التوحيد الرسمىفهىتستوفيه املنروحلانه حقها
فالميزان ف“ةدن

الوصسف الشنيع الهائل فقوله ألاليست عى الى لاتنيه لان مابعد حرف النبيه مثبت وهنا
من لان ألا التنبيبة اذا حذفت لايختل المعنى محوألا انهم افسكرتهم يعمهون واذاحذفت

إلاهذى| خثل اللمى بل الهمّزة ,الاستفهامية :الانكازية داخلة اعل لاالنافة وجون أنيكون
للعرض والتحطيض على الظن  #8انهم مبعوثون ليوم عظم  #لاشادر قدر عظمه وعظم
كنان
مافيه من الاهوال وحا.-ون فيه على مقدار الذرة والخردلة فان »ن يظن ذلك وا

ظنا ضعيفا فى حدالشك والوهم لا.تجاسر على اءثل هائيك القبائم فكيف يمن يتيقنه
فذكرالظن للميااغة افلىمذم اعلنتطفيف والا فالمؤمن لايكفىله الظن فىامى البعث والحاسية |

ملاعتقاد الجازم ظ بوم بوم الناس  4منصوب باضمار أعنى  لرب العالمين | #
لل لابد نا

نتقدبر المضاف اى لجرد امسرء وحكمه بذلك لالشى” آخر اولحاسية رب الءالمين فيظهر |
هناك تطفيفهم ومجازاتهم اوشومون من قورحم لرد رب العالمين ارواحهم الى اجسادثم,

روى انهمشومون بين بدى الله تعالى اربعين عاما وفى رواية ثلا ائة

ٍ

كر

مخاطبو نيفنىاز١ةام هيت يمقاممحاءرة ارين |
و انهقام هيدت باشدكه كس رازه هس<ن نباشد  .ن م

افهم منصلاة مكتوبة وفىتخصيص رب'لءالمين
ردر
وامافىحق المؤمن فكون الامكنتصكق

ألمعص
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الجزء الثلاثون

سينا كيال
اباد وعن كي أشهد
5ك مكة بون واهل المدمة
فالحرمين كان

د

3

ود او ن
جوم القنامة  ,دعن ل
دك بن عر أيه'دخل علىارم احنضرفقال

للها 0

 5خر ؤدعوت

مهما 005

سس

احدها

بالحر

0

حم

سألت الل لا فقال مابزداد الامى على الاءظما ودر فصول سبعين اوردمكه هسك دركيل
ودزن خيانت كند فردا 'ورا شعردوزخ دراورده ميان  11ازاتش شاد وكونند

كلهما وزنهما آرا مستجد وميسوزد

هى وبيس ستانى بكيل ووزن ٠ 2
تدوغ

ويشت خركبائد
روزى نودكه ازك ب

ه الذين » الل صفة كاعفة لل.طففين شارحة لكيفية تطفيفهم الذى استحقوا به الذم

والدعاء بالويل  8اذا ك١تالوا على الناس * #اى دن الناس مكيلهم محكم الشيراء ووه
والاكتيال الاخذ بالكيل كالاتزان الاخذ بالمزان  8يستوفون » الاستيفاء عيارة عن
الاخذالوافى اى يأخذونه وافيا وافرا وسديل كلة“ن إلعلتىضمين الس ا
سرط الذئ تتضمنه
| اوللاشارة الىانهاكتيال مضيربهملكن لاعلى اعتبار الضررافلىحشيز
كلة اذا لاخلاله بالمعنى بل فى نفسر الامس بموجب الجواب فان المراد بالاستيفاء ايس أخذ
المق وافنا من غير نقص بل محرد الاخذ الوانى الوافر حسما أرادوا بأى وجه نتنسر

من وجوه الملل وكانوا بفعلونه بكيس الكيل ونحريكالمكيال والاحتيال فىملئه فيسرقون
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امفنواء المكايل وألسنة الموازين «إواذا كالوهم او وزنوسم  الكيل بمودن به ماله
نا+سقد'زايمكيلل مَمَلومكرد ٠ والوزن والزنة س:حيدن ا ٠قدار موزون .علوم شود ٠
اى واذا كلوا لاناس اووزنوا لهم ابيع ومحوه بالقار-ية وجون عى جابئد براى ناس
وياعى ساحند حقوق ابشائرا ٠ فحذف الجار واوصل الفمل كاقال فىناج المصادر وزنت
فلاءادره' ووزنت لفلان عمنى والادل اللام ثم حذفت فوصل الفغل ومنه الااية انتهى

فافظ هم منصوب الحل عاللىمفعولة لامرفوعه علىالتأكيدللواو لان واو جنع اذا الصلءه
ضنوا المزؤال الالكلتب بعده الالف كافىنصروك ومنه الآاية ايذكلمتبالااف ف المصحف
واذا وقع افلطؤف:إبأن؟يكون الضمير مرفوعا واقعا للتأ كد فحيئذ يكتب بعده الالنت أ

لان الموْ كد لكيسازء قمبملاه مخلاف المفعول واما تحوشارهو الماء فالاكثر على حذف
الالف .لقلة'الاتصال وآ راجمع بالاسم هذا فان قلت نخط المصحف خارج عن القياس قات

الاسلل فىامثاله اثياته ا فلا يعدل عنه ه مخسرون » اى بنقصون حقوقهم مم
ان وضع الكل والوزن انما هوللقوية وااتعديل شال خاسلرمتزان واخسره يعنى

كردوىكاست ٠ واهل ذكرالكلى والوزن فىصورة الالخداز والاقتصار علىالا كتبال
فقدوزة الاسةيفاء أن0بقل اذا كتالواعاللىناس اواتزنوا ا أنهمل يكوانوا متمكنين

ومن(

سوكزة الإخملار!

 25عدم نه

لاتصرف فها عيره اخبر تعالى بضءف الاس يومد وأبه لابتقعهم الاموال والاولاد |

والاعوان والشفماء كاف الدئرا بل فعهم الامان والبر والطاعة وانه لاشّدر أخحذا أنتكلم

الاباذنالله واصىء اذالامرله فىالدنيا والا خرة افلحقبقة وانكان يظهرسلطانه فاىلا خرة |

بالتطلية الىا الحتذواك؛ لان الحسحوات ابرئانالله لك االقذنيتنا وعملالهشبازمن:الاموار
والاوام فاذاكان نومالقيامة يظهرله اانلام والملكلله تعاليلابزاحمه فيه احد ولابشاركه
ولوصورة وفيبه تهديد لارباب الدعاوى واسحاب الخالفة وشبيه علىعظم بطشه تعاليوسطوه ٠ |
وفىاطحديث هقنرأ اذا السماء انفطرت اعطاء الله من الاجر بعدد كل قير حلنة ويعدد كل ١
قطرة ماه حنة واصلحاللهشأنه نوم القيامة
نمت سورة الانفطار بعون مالك الاقطار ف'ىلثانى والعشرين ٠ن صفرا ير من سنة
ثيرة  2وممااقئتةووااللف
 2بعع
الفسير سورة

يدن

سَثُ وثلا بون آبةضع بت

م

مكة أو م

ويل ش»دة الشر اوالهلاك االومذابالاللم وقال ابن كسان هو كلةكلمكروب |
واقم فى البلية فقواك ويل لك عبسارة عناستحقاق الخاطب لتزول البلاء والحنة عليه
الموجبله أن .قول واويلاه وتحوه وقيل اصله وى افلان اى الحزن فقرن بلام الاضافة
مخفيفا وبالعارسية واى  .وهو ميتذاً وان كان نكرة لوقوعه فى موقم الدماء على ماسبق

سانه فىالمرلات  8المطففين » اللاخسين حةوقالناس فالمكيال والممزان وبالفار ية |
مركاهند كارا دركل ووزن ٠ فاالنتطفيف البيخس فىالكيل والوزن والنقص والخيانة |

فتهنًا ببأن لابعطئالمشتزى اخقه' ناماكاملاوذلك الان ماس ,شى” طفيفت ,قير على ونجها |
الخؤة هنى حهة دباءة الكيال والوزان وخساسهما اذ الكثير إظهر فمنع منه ولذا سمى ١
«ظففا قالالراغب بغفالطةف الكيل قلل نصيب ال كيللهفىاغاته وا-تيفائه وقالعدىالمفق |
اان من عادءهم كانوا يكثرون :التظفيفت |
والظاهى ان بناء ااتفعيل للتكثير لان البخس ك

وجوز اوتتكز قالدانه اتها ارارق ان دسولالله صلىالله عليهوسلمقدم المدينة وكاناهلها |

مأنممس الناس كلا فنزلت فخرج فقرأها علمهم اش

ايد

الاسلط الله علمهم عدوهم وما حكموا بغير ماازل الله الافشافهم الفقر وماظهرت فهم

الفاهشة الافشافوم الموت ولاطففوا الكل الامنموا النبات وأخذوا بالسنين ولامنعوا |
الزكاة الاحيس عنهم القطر فعملوا يموجها واحسنوا الكيل فهم اوفىالناس كيلا الى اليوم |
وعن على رضى الله عنه انه م برجل بزن الزغفران وقد ارجح فقال الم الوزن بالقسط
ثم ارجح بعد ذلك ماشئت كا'نه امسء اولا بالتسوية ايعتادها وفصل الواجب من الفل |

وعن ان عباس رضوالله عنهما اتكم معشسر الاعاحم وليتمامرين هما هلك م نن كانقباكم ظ

المكيال والميزان وخص الاعاحم لاهم كانوا مجممون الكيل والوزن حميما وكانا مفرفين |

اْجزء الثلا.ون
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ولجهل
الذكر والطاعة والمءرفة والشهود والحضور والوصال والى جم الغفلة والمعصية ا

والا<تجاب والغسوية والفراق قالالخواص رحمهالله طاب العم اكذاان :نه وطابالجحيم
اذا كان يه وفى المثتوى

“ازا "شاط

.

هست حرا كربود سم الخباط

هم عا باشد'شه

عن حا  5بوسفى باشد جوماه

٠

حجنت اس اوارجه باشد قمرحاه

ي©صلونها  6#اما صفة لجحم او استاف مبنى على -ؤال نشآ عن تموياها كانه قيل

ما حالهم فا فقيل سَاسون حرها قال الخليل صلى الكافر الثار قامى حرها وباشره
سديه ولم يصف النعم عا يلاه لان ماسيق مانلكلام كان فالمكذين الفحرة لازالمقام ا

مقاء اولك رت شين الاإزار لان تتكشف .بها حال الفخار الاشرزار :لان الاشنياء

' تعرف باضدادها هه بوم ايدين  #بوم از آءالذى كانوا يكذيون به وماهم  6وبسست
غَار فو عنها  #اى عن الحم ف بغائبين  #طرفة عان يعنى دروجاويد باشند و بيرون
اك

ل تدان وماعم خارجين منها فالمراد دوام ا
نلفغيبة لانىدوام الغنية وقبلوماكانوا

فاشينعم! قبل ذلك بالكلة بلكانوا محدون سموعها فىقبوره ,حسها قعاللايلهىالسلام القبر

أننى
تم
روضة مرنياض النة اوحفرة من حفر النيران و8ما ادراك  #الخطاب لبكل
منه الدراية وما مبتدأ وادراك خبره  8ما  #خبر قوله  بومالدين © ومالطلب الوصضف
وان كان وضعه لطلب الحقيقة و شرح الاسم والمعنى اى < 0علك داريا وعالما ماهومالدبن

 ١الى قور عضب عو ل4يهوك اونطلغة ا هزاابلاةدها ل نذا ولادق ليمك نهباا اف
| خارج عن دائرة دراية الخلق على اى دورة بصورونه ففهورقها واضعافها هموانمادراك
| مانوم الدبن © تكرير ثمالمفيدة لاتق فالرتية للتأكيدوزيادة التخويف والمجوع تعجرب

للمخاطبين وتفخم لشأن اليوم واظهار بوم الدين فىموقع الاضمار تأكد لهوله وفخاءته

| ب©وم لاملك نفس لنفسه شأ © بيان احمال لشأن باولمدين اثرا هامه وان خروجه

عن دائرة علوم الخلق بطريق ااز الوعد فان نفىادرا نهممشعر بالوعد الكرم بالادراء

قال ابن عباس رضوالله عنهما كل مافىالقرء ان من قوله قعالى وما ادراك فقَد ادراه وكل

مافيه قمونله ومابدريك فقد طوى عنه وبوم مرفوع علىالهخبرءيتدأ محذوف وحركته
المتح لاضافته الىغير متمكن كاأنه قبل بهووملاكىلاك فيهنفس ٠انلفوس لنفسمانلنفوس

شيأ منالاشياء اومنصوب باضمار اذكر كا"نهقلى بعد تفخم امس نوم الدبن وتشولته عليه
السلام الىمءرفته اذكر نوم لاتملك ال فابه يدريك ماهو ودخل فىنفس كل نفس ملءكية
| وبشرية وجنية وفى شى'كل ماكان من قبل جلب المافعة ادوفع المضرة  5والامس »
كله فق بومثذ يه اى بوم اذلاتملك نفسر للفس شأ  8لله  #وحده والامي واجدالاواصض

فان الامى و

الحكم والقضاء ءن شأن الملك المطاع والخلق كلهم مقهورون نحت سسطوات

الربويية وحكمها وتجوز أن يكون واء«د الامور فان امور اهل الحشر كلها بده تقالى
0ك

ل(تيطرنف )

ال

© ١م جه

!ا ولعاف للمطرءين ولفعظم الكامين بالثاء ل هخم لامس اهز اء وانه عندالله ءنجلائل

أ الاعور حيث يستعمل فيه هؤلاء الكرام فالتنظم انما وهسوفنىهم بالكرم لابالكتب
| والحفظ وطءن بعض التكرين وسور الاثبين اما اولا فأنه لوكانت الحفظة و#فهم

واقلاءهم معنا وتحن لائراهم لاز أبنكون محضرتنا جبال واشخاص لارا وذلكدخول
فىالجهالات وجوابه ان الملائكة مالنقابجلساءاللطيفة فحضورحم لايستلزم الرؤية ألائرى
انالله امدالمؤمنين فى در بالملائكة وكانوا لإدومم الااءن شاءالله روه وكذا امن من هدا

لبك لال راواق نالل

يراك وهقوبيله منحيث لاترونهم كك لوقا لاراق

للطافته فكذا غيره من اهل الاطافة واما ثانا فيأن «ذ .الكتابة والضط ازكان لالفائدة

| فهو عث والله تعالى متعال عن ذلك وانكان لفائدة فلامد أتنكون للعيد لاالنله متمال

ٍْغنالنقم
والضرر وعن تطرق النسيان وفاية ذلك ان يكون محة علىالناس وتشديدا علهم

باقامتها لكن هذه ضعيف لان هن علٍانالله لامجور ولايظم لامحتاج فىحقهالىاثرات هذه
|المجة ومنيعللمم ذلك لانتفعه لاحمال احنمل عاللىظام وجوابه ان الله  0اعوره
الولاعاه عرقافا :رجاه الي جللكرقةايخ  6123ولتاملاط«ن اخراج

ادم
ل عن
الحجة
كتاب واحضار شهود عدل فالىزام ا

ولعبد اذا علم ان اللهرقب عله |

والملاتكة يحفظون اعماله والإكعاوم! فىالصحيفة وتعرض على دؤوس الاشهاد وم القيامة ١
كان ذلك ازحرله عن المغاصى وامنع كوه

واما ثالثا فنأن افه_ال القاون عر ماسية

فلا يكتوما مع انها محاسب مها لقولهتعالى وان ندوا مااففىسكم اوتخفوه محا-كم به

الله الا ية وجواءه مامص من انالا يه من'لعام الخصوص وقد قال الامام الغزالىرحمهالله

كل ذكر يشعر به قليك كسمعه الملائئكة الحفظة فان شعورهم غارن شعورك حتى اذاغاب |
 2عن شعورك بذهابك فالمذكور بالكلية فاب عشنعور اأفظة ايضا ومادام القاب |
تفاتلى الذكرفهو معرض عانلله وفهم ءن هذا المقال ان قياس اطلاعالملائكة على
ْ ا على اطلاع الناس عيرمستقم فان شؤوهم علما وعملا عبر هؤون

اللاس على ان

مانصلح هن الناس سسربرته قد يكثف ااغمائر ويطلع على الغيوب باطلاع الله تعالى

فاظنك بالملاتكة الذين هم ألطف جمما وأخف روحا 8ان الابرار  الذين بروا '

وصدقوا افعىانهم باداء الفرانْض و اجتناب المعاصى بوالفارسية وبدرستىكه تيكوكاران |
وفرمان برداران * جمع بر بالفتح وهو يمنى الصادق و المطيع وَاخسن وأحسن الحسنات

لاالهالاالله ثم برالوالدين وبر التلامذه للاساتذة ور أهل الارادة للش.وخ كاقال فى فتح
الرحمن هوالذى قب اطرد بره جموما فبرريه فوطاعته اياه وبر الناس فى جلب مااس_تطاع

(ولفحديث ) بروا اباءهم ماروا ابناءهم  8الى نعم  #وهولعم
املنخيرلهم وغير ذلك ا
ظالحنة وثواءها والتنوين للتفخم « وان الفحار  »6ودرس قكةه دروغ كويان وامفكوان سك"

جع فاجر والفدور شق سسترالديانة © لنى جحم »© اى النار وعذاها والتنوين للتهويل

واعأتلئان ننان اها يكشون الاجره هويأ الغاية اما الاءم واما الجحم وفيه اشارة الىنسم

الجزءالعلاون

ةا ١٠ [©#ه

ويغارجة اعلنفطرة الاصابة الازلية غيرقابلة ومستعدة للفيض والتحلى والوصول الى ها /م
القدس يل سق فىءلم الدنس مدنسة بدنس الخهالة والغفلة والنسيان لاخبرلها عن نفسها

ورا وتكون أعمى واصم وابكم لاتعرف ينها منثمالها ولاترى ثمالها من ينها اواك
| كلانمام بل *م اضدل انهى كلامه روح اللهروحه

كلا  4كلةرذع فالوقف عا اى

ارتدعوا عنالاغترار بكرم الله وجعله ذريعة الىالكفر والمعاصى مكعونه موجبا لاشكر

والطاعة وقبل نوكيد لتحقيق مابعده ممنى حقا فالوقف على ركيك كجاحره الس<اوندى
حيث وضع علامة الوقف المطلق على ركبك ه بل تكذبون بالدين © ول فالىارشاد
رددع باطرلياقعتراض وأتم لاترتدعون
اللىبع
عطف على حملة تاق الما الكلام كانه قب

عن ذلك بل مجترئون علىاعظم من ذلك حيث تكذبون بالوزاء والبعث رأسا فانه براد
بالدبن الجزاء والمكافأة ومنه الديان فى صفةاللهاو تكذبون بدين الاس_لام اللذن هما من
| جلة احكامه فلا تصدقون سؤالا ولاجوابا ولاثوابا ولاعقابا ©« وان عليكم لهافظين »

حال من فاعل تكلبون وحمع الحافظين باعتباركثرة الاطبين او باعتبار ان لكل واحد
منهم جمعا من الملائكة كا قالاثنان باللى وائنان بالهاراىتكذ بون بالحزوااءلحال ان عليكم
ابلهماكلفون قعبلننا الملائكةحافظين لا“الهم وبالفارسية تكهبانان هفكراما © جع كريم
اى لدينا يبرم فى طاعتنا اوبادآء الامانة اذالكريم لايكون حوانا وفى فتح الرحمن
و صفهم بالكرم الذى و نى المذام وقل كرام يسارعون اله كد الحسنات وتوقفون

فىاكلتسبيئات رجاء ياسنتغفر ويتوب فكتيون الذنب والتوبة منه معا وفىزهرةالرياض
سماهم كراما لانهم اكذتابوا حسنة يصعدون الى السماء ويعرضونما عاللىله ويشهدون

| وبشولون ان عبدك فلانا حمل حسنة واما فىالسبئة فيسكتون وشولون الهى أنت ستار
العروب وهم هر أون كل نوم كتايك ويمدحوننا فانالانهتك استارهم واما معنى التعطات
كافى سورة عبس فلايلائم هذا المقامكافىبعض التفاسير ك
«يين » للاعمال ي©علمون ©
لحضورهم وعدم افتراقهم عتكم ظ ماتفعلون » مالنافعال قلبلا وكثيرا ويضبطون يرا
وقطميرا لتجاوزا بذلك و(فىالحديث) أكرموا الكرام الكاتبين الذينلاغارقونكم الاعند

احدى الخالتين الجنابة والغائط قال فىعين المعانى قوله يءلدون يبدل على انالهو والملاً

وهالاضعة فيه لايكتب وكذا امساتغفر مله حيث لمهَل يك.تبون انتهى وقوله ماتفعلون
وان كان هاما لافءال القلوب و الجوارح لكنه عام مخصوص بافمال الجوارح لان ماكان
من المغيبات لايعل.ه الاالله وفىكشف الاسرار علمهم عولجىهين فكاان مظناهس قول
| او حركة جوارح علموه بطاهره وكتبوه على نجهةه وماكان من باطن ضمير شَال انهم

محدون لصالحه رامحة طببة ولطالحه را ة خييشثة فكتتونه حملا عملا صالها و آخرسيا
استهى وقدمى يان هذا المقام ففسورتى الزخرف وق فارجم وخص الفعل بالذكر لانه

ك|ثر منالقول ولان .القول قدبراد بهالفعل فاادرج فيهوعن الفضيل اله كان اذا قرأ
ادها من ابة عاللىغافلين ففها انذار وتمهويل وتشديد لاعصاة وسشير
هذ الا به قال ماش

و(لملف )
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سورة الاغطار

ختى اله الاغاوت ,نينانصغيه:لافى..العظام نولا فى اشكالها :ولابفى :الاوزدة :والشرانين
والاعصاب النافذة فها والخا .جةمها فكل مافى احد الانيين مساز المافمىانالا آخر

و قال عدله عن الطريق اى صرفه فيكون المعنى فصرفك عن الخلقة المكروهة التى هى
لسائر الموانات و خلقك خلقة حسنة مفارقة لائر الخلق م قال تعالى فى احسن تمويم
تراوت فيه فهو بالمعنى
و قرى” ف.هلك بالتشد.د اى صيرك معتدلا متناسب الخلق هن غي
الاون هن المخفف و قال اليد قدس سره تسوية الخلقة بالمعرفة و تعديلها.بالابمان قوال

ذواانون قدس سيره اوجدك فسخرلك المكونات امع ولميسذرك لثى” منهاوفىالتأويلات
التجمية يا أها الاند_ان الخلوق على صورته كا'نك غك كال المظهرية و“تمام المضاهاة
خلقك فى احسن صورة فسواك فى احسن تقويم فجمل شبك الصورية و يتك الممنوية
سليمة هواة و معتدلة و مستعدة لقبول حميع الكمالات الالهية و الكيانية كا قال عليه
السلام اونيت جوامع السكلم اى الكلم الالهة والكنم الكبانية هن فى اى صورة ماشاء |
ركبك  #الجار متعلق بركيك وما ضزيدة لتعميم التكرة وشاء صفة اصسودة والعايد

يحذوف واما ليمعطف املة على ماقبلها لانها بيان لعدلك والمعنى ركيك فى اى صورة
شاء ها وانتضمها مشدشة وك

من الصور العحية المسئة اومن الصور الختافة فىالحسن

والقبح والطول والقصر واكلوذرة والانوثة والشيه سعض الاوقات وخلاق الشيه كافى
الحديث النناطفة اذا ا-تقرت فى الرحم أحضرها اه كلنسب نما وبينادم وصورهافى اى
شيبه شاء ول الواسطى رحمه الله صور المطبعين وااعاصين فن صوره على صورة الولاية

لبسكن صوره على صورة العداوة 'ى صوريعضهم عاللىصورة الجمالية اللطفية وبعضهم

وندى قدس سسره فىكتاب اللاأحات
على الصورة الخلالة القهرية قال حضرة شيخى س
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البرقراتلهلاح سالىانتلك الصورةالتركية نتناولالصورةالعلمية والصورة الروحيةوالدصورة
المثالية وااصورةالحسمية وغبر ذلك من الصورالمركةالافطىوار لكن المقصودبالذات! ماهوهذه
الاربع و التركيب افلىصورةالعلمية والروحية عقلىومعنونى اولفصورةالمثالية والجسمية حسى
لذات وفىالصورة الروحية ظهورالصفات
امية
رلعا
وة ا
هور
ظلص
وروحى والمرادهن النركيب ف اى

وافلىصورة الثالبة ظهور الافعالوفى الصورة الجسمية ظهور الا'ثاروهذه الظهورات من
تلك التركببات منزلة النتائم منالقياسات وعنزلة الجوع منالاجماءات واجر أؤها انما هى
احكام الوجوب واحكام الامكان والمراد من احكام الوجوب هوالاسماء الالهية الفاعلة
المؤثرةوالمراد ماحنكام الامكان هوا حقائق الكونية :القابله المتتائزة والتركن من هذ.

زورهاا وخواضها #تمعة
الظه
اجزآء فىاى صورةكان انا هولظهور محلزيكون مظثهرا
وعند هذا الظهور الاجتاعى فذلك لحل الجامع كالنشأة الانسانية المخاطية ههنا اكنانت

الغلبةالاحجز آه.التكام:الؤجوب تكوق تلك النشأة علوية مائلة الى جانب الملو والحق .هن

تكون باقية عفلطىرة الاصلية الالهبة قابلة مستعدة لافيض والتحلى والوسول الىءالم القدس
وان كانت' لاجزاء احكام الامكان تكون تلك النشأة سفلية مائلة الىجانب السفل واسالق
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الفناهوا
و قال محى تن معاؤ رعمه الله غملى برك ما
شولات لاى ,اقهلوع رتنه عن قازارى مئيسوء افملك
فلت واحوالا دزقاقد يا اناري الفسدون .كرد «افسبالات

وعنعلى رضىالله عنهاله صوت لغلامله مار ا قلممجبه.وهو بالباب فقاللملممجبىفقال
اتفى” محلمك و أمى معنق,وتتبك' فأعتقه :١نان لقوله و.قالبعض ,أهل الالغارة حت
من هذا الخطاب الذى فيه تهديد الخالف ومواساة الموافق كف مخاطب الخالف مخطابٍ

وتق
سرأي
ىهم
فلبعض
فيه مواساة الموافق ففيه من الرموز مالا يعرفه الا اهل الاشارة قا
ونازة
البصرة جنازة #ملها اربعة ولس معهم مشيع فقلت لااله الا الله سوق المصرة ج

يسشلميعها احداتى لا”شيعها فتبعتها وصايت علها ولادفنوه سألهم عنهقالوا
رلجال م
فوا
مانعرفه و أأعا اككترتا تلك المرأة و أشساروا الىامرأة واقفة قرسا ماناللقصبررثم
لقالتءد أن
كت و انصرفت فتعلقت هاو
ملم
ضعو
فرفست المرأة بدها الى السماء ند
يىتولرمك شايلاممعنادى الافعله فرض ثلائة
تخبرى شديتك فقالت ان هذا المت اب

ايام فقال لى يا أعى اذا مت لممخيرى المبران مموتى فامهم بشرحون #وتى ولا محضرون
بىى
صف
أعيه
جنازتى ولكن ١كتى على خاقى لاله الا الله عد رسول الله وض

وذدئ

رجلك على خدى اذامت و قولى هذا جزاء من عصى اللهفاذا دفتتنى فارفهى بديك الى
الله وقولى اللهم انى رضيت عنه فارض عه فلما ماتفملت جع ماأوصانفىبه فلما رفمت
| بدى الى السماء و دعوت سمعت صو بلسان فصيح انصرفى يا أعى فقد قدمت على رب
كرم رحم فرضى عنى فلذلك ضكت دمرورا ماله اورده الامام القشيرى فى شرح
الاسماء (,فى الحديث الصحي.ح ) ان الله يدتى المؤمن فيضع عله كنفه و سترء فيقول
 53فبقول لماى رب عق قرره بدنوة ورأى فى نه انهعلك مال
|أنمرف
ذى
ل©
ايوم
سترنها عليك فىالدنيا و آنا أغفرلك ال

خلقك © صفة نانية مقررة للربوية

سيئة للسكرم لان الخلق اعطاء الوجود وهو خير من العدم منبهة علىان من قعدرلى
الخلق وما يليه بدأ قدرعليه اعادة اىخلقك بعد أن لمتكن شيا © فدواك » اى جعل
امةفمععدةها
نلي
اعضاءك سلويمة س

اى محيث بيترتب على كل عضو .ما منفعته الختىلق |

ذلك العضو لاجلها كاليطشش للءد والمثى لارجل والتكلم للسان والابصار للبصر والسمع

للاذن الى غير ذلك © نعدلك  #عدل بعض تلك الاعضاء ببعض ميث اعتدلت ولم
راى أو ١
خال
نتفاوت مثل أن تكون احدى اليدئن او الرجلين ار الاذنين أطول من

تكون احدى العبنين اوسع من الاخرى اوبعض الاعضاء ابيض ويعضها اود أوبمض ١
الشعر فاحما وبعضه أشقر قال علماء النشرم انه تعالى ركب جابى هذء الاإئلةتعلشىاوى
( حتي )

<8 # ٠٠50ه

سورّة الأاشقطار

زيدا اذا كان القاتل واعحدا مهم قال الامام السبيلى رمه الله قوله ا أنها الاتان :بريد

امية بن خلف و لكن اللقظ عام يضح له و لغيره وقلى أزلت فى الوليد بن المغيرة او
'محى قصد الى عليه السلام فىبطحاء مكة فلم .تمكن منه فيلعماق
الاسود بكنلدة ل
الله على ذلك وفى زهرة الرياض ضرب على يافوخ رسول الله عليه السلام فأخذء رسول
الله وضربه ع'للىارض فقالله امد الامان الامان هنى المفاء ومنك الكرم فانىلاأوذيك

ابدا فتركه رسول الله عليه السلام م«اغسك بريك الكريم » متفااهسامية فى موضع
الاسداء و غك خبره والاستفهام معنى الاس مجان والتوبيمخ والمعنى اى شي" خدعك

و:جرأك على عصيانه أومنك من عقابه وقد علمت مابين يدنك من الدواهى وما سكون
حائذ من مشاهدة اعمالك كلها شَال غسء شلان اذا جرأء عليه وأمنه الحذور من جهته
معانه :غير مأمون والتعرض“ :لءنوان كرمه تعالى للايذان بأنه ليس مما يصلح أن يكون
رم قد تفضل
مدار الاغثرار حسما يغوبه الشيطان و شولله-افعل ماشئُت فان ركيك

عليك فالدنيا و سبفعل مثله فىاآلخارة فان قاس عقيم عونية باطلة بل هو مما بوجب
المبالفة فىالاقبال على الايمان والطاعة والاجتناب عنالكفر والعصيان كانه قلى ما حملك

على عهيان ربك الموصوف بالصفات الزاجرة عن الداعية و لهذا قال رسول -الله صلىالله
عليه و سام لما قرأها غسه جهله وقال الحسن اليصرى رحمه الله غرء والله شيطانه فظهر

أكنرم الكرم لاشتضى الاغترار به بل هموتضى الخوف والحذر من مخالفته وعضيانه
من حيث ان اهمال الغللم بنافى كونه كرا بالنسية الى المظلوم كوذا التسوية بايلمنوالى
والمعادى فاذا كان محض الكرم لامْتغى الاغجناواط :سكيف اذا انم اليه صفة القهرولله
الاسماء المتقابلة ولذا قال عى” عبادى الى أنا الغفور الرحم وان عذابى هوالمذاب الا”لم
قال القاشانى كان كونه كرا يسوغ الفرور و يسهله لكنله من اليمالكثيرة والمن

العظيمة والقدرة الكاءلة ماعنع من ذلك ١كثر من #ويز الكرم ااه و قبل الفضيل بن
عياض رحمه الله ان أقامك الله بوم القيامة و قاللك ماغوك يريك الكريم ماذا'تقول قال
أقول غتى ستورك المرخاة و نظمه اإن السماك فقال

0ت لذت ان تضق
غك

هن

ريك امهاله

70 0 295

وال فى الله نك

#

واستره طول مساويكا

قال صاحب الكشاف قول الفضيل على سبيل الاعتراى بالخقطا فىالاغترار بالستر لوبس
باعتذار كابظنه الطماع ويظن ههقصاص الحشوية وبروت من امتهم انما قال برك التكريم |

دون صفاته من الجبار والقهار والتقم و غير ذلك ليلقن عيده الحوابٍ حتى بول ضرنى
كرم الكريم ٠ سول الفتير الحق ان هذا الباب ما سبل الاختلاف بالندبة الى أحؤال
الناسفليس مانلطاهشمارة كن لابفهما وممنفرقبذينب و ذنب واظن وظن
و اذا قال االهاشارة ابراد الاسم الكرم هن ب:يانلاسماء كا”نه من جهة التلقين

الجزء الثلاثون

© 5١م هه

االفب ١
خون
اجزانه الى أصلها  واذا القيورإمثرت » قلب تراماوولأخارجت م
ماسييجى فى,العاديات فان النعثرةع مجزاء ركعنى الاستخراج ايضا اى كالقلب وق ناج '

المصادو الح شعووا مدت زكري

٠ واذا قال بعضهم بالفارسية وانكامكه |

كورها زبروزر كردء شسود يعتى شااكهارا بشورائند تامدفوناث وى ازاموات وكيا
ظاهى كردد وممدكان زنده شوند ٠ ونظيرء محثرلفظًا ومعنى مال يعثرت المتاع ومحثريه اي

جعلت أسفلهأعلاه اوجلعقلأبسوفرلأعلاها انماهوباخراج موتناها وقيللسورة براءة المبعثرة 0

لانمايعئزت اسرارالمنافقين وهااى بعثرويحثر مسكيان املنبعث والبحث مرعاء ضمت اليهما |
وقال الراغب من رأى تركب الرناعى والاسى نحو هلل و يسمل اذا قال لاله الا الله

وبسم اللهشول ان يعثرمكب منبعث وائيرأي قلب ترامها و أثيرمافهاو هذالابعد

فى-هذااطوف+فان النعثرة تمن معن 'بسع :أوثي و هذان مت اعترّاط'اانتناعة “متشلقان
بالسفليات فاته تعالى بتعدريب الماء والكوا كي مخرب كل ماءلى وجه الارض بنفوذ
بعض الحار فى بعضثم مخرب نافسلارض التى كهاىلبناء بأن هَامها ظهر البطن وبطنا

وسيرورة المتءين مطلقا عنالتعينات لان
لظهر و فيه اشارة الى خراب قبور التعيئنات ص
ولى قور الاببدان فاءها رج مافها من الارواح والقوى
التعينات قمور الحقائق المطلقة ا

بالموت 

علمت نفس » اى كل نفس بكراةنت اوفاجرة كماسبق فىالسورة السابقة

وفرادها ليبين إذهن السامع حمارما و قاما
وافىلفرتححمن نفس هنا اسم الجنس ا
ضوعفها عن مافعة ذائها الامن رحماللهتعالى  9ماقدمث » فىحباها ءن عمل خير
أوشرفانمامن ألفاظ العدوم  #و أخرت »©من سنة حسنة اوديئة يعملبهابعدهقال
عليه السلام أبماداع دا الى الهدى فاتبع فله مثل اجر هن اسع الا انه لابتقص من

اجورهم ثى” و أماداع دعا الى الضلالة فاتبع فله مثل اوزار من البعه الا انه لابنقص
من اوزارهم مى” اوماقدم من معصية وما أخر من طاعة وفى التأويلات النجمية علمت
كس رماقدشت أخريجت من رالقو ةراق |الفمل بطرييق الاجارة اانه رلولشاتروناءالخرل
است فى القوة محسب النية قوله علمت الل جواب اذا اى اذا وقعت هذه الاشاءوخربت
الدنيا علمت كل نفس الل لكن لاعلى انهاتعلمهعند البعث بلعند نشير الصحف لا

عرفت فى السورة السافّة من أن المراد مها زمان واحد مبدأء النفخة الاولى و منتهاء
النصل بين الخلائق لاازمئة متعددة حسب تعدد كلةاذا و انما كررت للهويل مافى حيزها
انلدواضى فالمراد العلم التفصيلى الذى يحصل عند قراءة الكتب والحاسية و اما العلم
ا

فيحصل فاىول زمان البعث والحشر لاالنمطيع برى انار السعادة العاصى رى

شيه العام جميع ذلككناية عن
وافى
حشيخ
نار الشقاوة فى اول الامن قال ابن ال

الجازاة عليه والمقصود مالنكلام الزجر عن المعصية والترغيب فىالطاعة ياأمهاالانسان»
ع جرينعالنصاة ولا.خضص وص

له بالكبفار لوقوعه بين المجمل ومفصله اى بين علمت

سس اعم وبين انالابرار اك و اما قوله بل تكذبون بالدين فن قبل سوا فلان قتلوا
##
ا

9

م

( زيدا)

سورة التكوبر

 0وهم يهه

صفاتك فلاقشاء الا فمثيثتة ولاتعمل الاهوته ولاتطيع الا فضا ولاتعصى الامخدلاه
ولس
قاذايبقلك وكاذا شتخر منأعمالك

فعا دق ' اليك الاشوفيقه وبالفارسة حتقعالى

ثرا درهمه وصذها ماجز ساخته است ل#أواهى 5بمشيت او وتكنى مكر وت او
وفرمانبرى مكر يفضل او وعاصى نتشوى مكر مخذلان او بس أنوحه دارى ويكدام فعل

ى نازى وحا اند ثرا هبج بيست
٠.

05

ا

دو

واقمفيك دن طنز ان نظا 0بوم القيامة كا'نه رأى عين فلقراً اذا الشمس كورت
واذا السماء اتفطرت واذا السماء الشقت فان فها سان أهواله الهائلة على التفصيل
وه

متا سورةاشكو ربعون

الئل

د صفر الخيرمن شهورسلةتع و0

ِ_-

لجح

افير سورة الاشطار نسع عشرة ابة 83

 0-0سم الله الرم نن الرحيم 4-5

تا  اى"انشتت'لنزول الللانكة كقوالة تغالى ونم تاشلقنقهاء بالقعام
رتاء
ظاال
غ9أذ
«

وانزل الملائكة تنزيلا او لهيبة الرب وفى فتح الرحمن تشققها على غبر نظام مقصود اها
هو الشقاق لنزول شنها واعرانه كاعساب اذا الشمس كورت والفتأويلات النجمية يعنى
سماء الارواح والقلوبٍ والاسرار ارنفعت تعيدّانها وزالت تشخصاتها وتال القاشانى اى اذا

نروح الاتانى وزوالها بالموت ِ واذا
انقطرت مماء الروح الميواتى بانفراجها عال
الكو  02اح ْ اى تس_اقطت من مواضعها سوداء'ء متفرقة كا لفن

"لل" لى' اذا

 ١اتقطع اليك وهذان هناشسراط الساعة متعاقان بالعلويات فان السماء فىهذا العالمكا(-ةف

والذرشل لكا »وراسان مراك ذا دان ايكذ "اولا "اناا التق ؤذلك هو فوله !اذا
النهاة انفطزت ثم يلم مخنريبٍ السماء انتثار الكواكب ؤفبه اغارة الى المثار كوا كب
الحو'س العشر الظاهرة والباطنة وذهام! بالموت الطبيعى فابه اذا انقطع ضوء الروح
عن ظاه الددن وباطنه تعطل الهواس مطلقا وكذا بالموت الارادى 9واذا الحار فحرت ©

فتتح بعضها الى بعض بزوال المائع وحصلول تزازل الارض وتصدعها واستوا نما وصارت
البحار وهىسيعة ماحلرروم وبحر الصقالية ومحرجرجان ومحرااقازم ونحر فارس ونحرالصين
وحر الهند بحرا واحدا قيصب ذلك الححر فىجوف الهوت الذى عليه الارضون السبع

كا فىكشف الاسرار وروى ان الارض تنشف من الماء بعد امتلاء البحار فتصير مستوية
وهو معنى التسحير عند الحن البصرى ودخل فاىلبجار الجر الحيط لاله اسل الكل
اذءنه يتفرع الباق وكذا الانمار العذبة فانها حار ايضا التوسعها وفيه اشارة الى

حاالرارواح والاسرار والقلوب حبث فخرت إعءضها فبىعض بالتحئى الاحدى وصارت
محرا واحدا.والى محار الاحسام ااعنصرية حيث فحرت إعضها فبىعض تزوال البرازخ
خنراب
الحاحزة عن ذهاب كل  40أضله وهى الارواح الحيوانية المائعة ع

اليدن ورجوع

الجء الثلانون
2

ري
إياتكياة او

9

:هم #ته

قال وماتئات به الشباطين وفيه اشارة الى انه لين عد القاب عند

الاخمار عن اللواهب الغيبة والالهاماتالسرية ينهم بالكذب والافتر أء وماهو سول بعض
القوى المشرية  8فأبن تذهبون » استظلاك لهم فما ب_لكونه فىامى القرءان والفاء

ومل للن
ق5
تشى”
 2مابعدها على ماقبلها ظمهنور اله وحى مبين وليس ما بقولون فى
تركالحادة بعدظهورها هذا الطريق الواضح فأإن تذهب شتحتالهم حال ميتنركالجادة
وهو معظم الطريق وتعسف الى غايلرمسلاك فانه شال له أن يذهب استضلالا له وائكارا

علىآسفه فقيل لمن بقول فىحق القرءان مالابذنى هن وضوح كونه وحيا حقا اى طريق
تتلكون ١امن مهنذء الطرقة الى ظهرت حقمّْها ووافنحة#اسشناتها اين نطلا مان
عنتلوؤ لال الايقتار
مهم منصوب بتذهيون قال أواليقاء التعدارٌ الى أبن ملحتو عرقتو ا
0
الى الحذف بل الى طريق التضمين قكا'نه قبل أبن تؤمون وقال انيد قدس

يذهيون عنا وان من ثىالاعندنا اولتفأويلات النجمية فأين تذهبون من طريق الحق
الوطريق الاطل وتتركون الاقتداء بالروح وتختارون اتراع النفوس ان هوه ان نافية
والضمير الى القرءان اى ماهو © الاذكر للعالمين © موعظة وتذكيرلهم وااللراظ الال

والجن بدلالة العقل فامهم الحتاجون الى الوعظ والتذكير ان غاء متكم» ألماالمكلفون
بالاممان والطاعة وهو بدل هن العالمين باعادة الهار بدل البعض مانلكل ولاتخالف بين
الاصل المتبوع والفرع التابع لان الاول باعششارالذات والثاى باعتا:زالتبع أن  2قم 4

ل

ل الاستقامة ترى اق وملازمة الصواب وابداله منالعالمين

معانه ذكر شامل يع المكلفين لانم هم المتفعون بالتذكير دون غيرهم فكأ نه مختص
 0توعظ بهبهعير هم  2وماتشاؤون  0اى الاس_تقامة مشئة مستتيعةلها فىوقت

انلاوقات إءن يشاؤها وذلك ان الخطابقوفلىه لمن شساء ملكم بدل علىأن مهم

من يشاء الاستقامة ومناش

يل فالخطاب هنا ان يشاؤها مهم إروى ان أبا4

لا سمع قوله تعالى لمنشا ا .منكم أن يستقم قال الامى الينا ان شمْنا استقمنا وان
ة  5قوله تعالى وماتشاؤن ال « الاأن يشاء الله#
كنا ١لستةم وهو رأس القدري

ل تملشكيثة المستتعة للا-تقامة فانمشلاتكم
امقنامة المصدرءوقع الزمان اىالاوقت أنيشاءاالله
هادثة فلا بدلها ممنحدث
ةله لها لان المشيئة الاختيارية مشيئهح
لانستتيعها دون مشيئها
على  5يشاء محدثهاامجادها فظهر ان فعل الاستقامة موقرف رازه
فتوقف خدوما

الاستقامة وهذء الارادة موقوفة الحصول علىأن بريدالله أن بعطيه تلك الارادة والموقوف

ذىلك 'لشى” فأفعالالعياد ثيونا ونفيا لوقوا ةفة الحصول
على الموقوف علىالشى” موقوف عل
على مشيئةالله كاعليه اهل السنة ورب امامت > مالك الاق ومس بهمأحمعين بالارزاق

| الجسمانية الروحاة اولفحديث"القدمى ناان آدم تريد وأريد فتتعب فها تريد ولايكون

ا|لا ماأريد قال وهب بن مله قرأت واكم مره مما أنزل الله علىالانبياءانه من جعل
|
فر قال أنوبكر الواسطلى  قدس سرء أعجزك فى بيع
ا المثيثه فكقد
اررج270079لٌلُُْْْْْْ؟ُُُْْْ6اْس

سلس سلْسررسسسسسسسسك

ص(فانك )

هو مم :هه

صورة التكونر

وماشتمهم
كال العلم والاطلاع ألا ترى الى قوله تعالى لواطاءت علهم لوليت هنهم فرارا ال
رعبا فان نوليه و امتلاءه من الرعب ليس عن رؤية اجسامهم فقط لامم اناس مثله وانما

هو لما أطلعه الله عليه حين دوبتهم ن العام ماعثى على جبريل لل الاسراء حين رأى
الرؤرف ولم يغس على رسول الله و قال عليه السلام فعلمت فضل جيريل فى الملمفكا أنه
عله السلام اشار الى فضلل نفسه ايضا لما عَمى عده برؤية جبريل على حورته الاصلة

واتما لمبغش عليه حين رأى الرفرف كاغثى على جبريل لاله اذ ذاك فى ناية المكين
و فرق بين اليداية والمماية والله اعلم قال القاشانى و لقدراء بالافق المين اى نهاية طور
القاب الذى يلى الروح وهو مكان القاء النافث الةقدسى على ان المراد بالرسول دوح |

القدس الافث فى روع الافنان دوا قلا فىءنانلتلااءيحي التجمتة ,اع دأى جربل
الروح حضرة

ريه عند افق القاء يعد الفناء  ##وما هو  #اى رسول الله

ع©لى الغيب » #اى على مامخبره من الوحىالله غويره من الغوب  8بضنين »
اءى .يل اى لاخخل بالوحى فيزوى بعضه غير ملغه ولايكتمه م بكم الكاهن ماعنده

21

جد له اها 1أى بجر سال تعليمه فلا يعلمه وفيه اشارة الى ان امساك العم

عن أهله مخل من ضن بالثى” يضن بالفتح ضنا بالكسر وضنانة بالفتح اى مخل فهو ضنين
بث
حري
به ى ل ويضنبالكسراغة والفتح افصح ذكره البييقفىتهذ,بالمصادر باب ض
قااللضن والضنانة ييلىكردن ٠ والغابر يطن والفتح أفصح فكرن هنباب عل ما صرح
به لعضوم سالصاع رمق هالتت :المي يكار يااتون :وهو قز اءةنافع وعاصم وحمزة واءن
عامس قال فىالنشر كذيك هو فىحجم.م المصاحف اى المصاحف الى بتداولها الناس والا
فهو فىمصحف عبدالله بن مسهود رضوالله عنه بالظاء وقرىئ” بظلين على انهفعيل بمعنى
المفعول اى عتهم اى هو اثقة فىحميم ماخبره لابتوهم فيه انه ينطق عن الهوى من الظة

وهى الهمة وانهمت فلايا.بكذا نومت فيه ذلك اختار أ:وعدة هذه القراءة ل'النكفار
ليلموه واما انهموه فنق النهمة أولى من نقى البخل ولان البخل بتعدى بالياء لابعلى

الك هاف نزو دحك رعيذافه بالظاء توق مسب وأنوم بالتجادروكانة ردول ا

عليه السلام شَرَأُ مهما ولابد للقارى' من -هرفة مخرجى الضتاد والظاء فان مخرج الضاد

|
ا

مانصل حافة اللسان ومايليها نمالاضراس من ين الادان اويساره ومخرج الظاء منطرف ١

اللسان و'صول الكايا العليا فان قبل فان وضع المصلى احد الحرفين مكان 'خلراقلنا قال
افلىحبط البرهانى اذا أنى بالظاء مكان الضاد اوعلى العكس فانقياس أن تفسد صلاله وهو

قول هاءة المشاخ وقال .شائذنا بعدم الفساد لاضرورة فيح العامة خصوسا المجم فان ,

اكثرهم لاشرقون بين الحرفين وان فرقوا ففرقا غير صواب وافلىخلاسة لوقرأ بالظاء ,
مكان ابلضاادلاضواد .مكان الظاء تسد صلا عند أنىحنيفة ومد واما عند هامة المشايح |
كأانى مظع اللبلخى ودين سلمة لافسد صلاته و©ماهو سول شيطاز رجيم »©اى قول
بعض المسترفة للسمع دل عليه نوصيفه بالرجم لاه ععنى المرمى بالشهب وهو لقى لقولهم

( ادلوبحيان م" ماشر )

الجزء انثلا'ون
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| كا تقولون والتعرضلعنوان المصاحبة لاتلوع باحاطمهم بتفاصبل .احوالهعليهالسلام خهرا”
و علمهم بئزاهته عما نسبوه اله بالكلية فاه كان بنن اظهرهم فمىدد متطاولة وقد جربوا

لئققفبيهوء بالامين الصادق وقد استدليه علىفضل جير]شيل
عقله فوجدوء أكل الوخلا
عألرىس_ول الله حيث وصف جبريل بست خصال كل واحدة منها يدلعلى كال الشرف
وساهة الشأن و اقتصرفىذ كررسولاللهعلىأنىالمنون عنهوبين الذكرينتفاوت عظم

و هذا الاستدلال ضعيف اذا لمقصود رد قول الكذرة فى حقه عليه السلام ياأماالذى نزل
عليه الذكر انك لحنون لاتعداد فضائلهما والموازنة بنهماعلى ان فتىوص.ف جبريل هذه
| الصفات سانا لشرف سيد المرسلين بالنسية اليه ء
ات
اريل
حنيث ان جب
لم
فذء
صعه

هو

الذى يؤيدء و يراغ الرسالة اليه فأى رنية اعلى ءن بمبسته بعدما ثبت ان السفير بينه و بين
ذى العرش مثل هذاالملك المقرب و قال سعدى المذتى الكلام مسوق للقية المْزل دلالة على

صدق ماذ كر فيه من اهوالالقبمة عملاىيدل عليه الفاء السيبيةفىقولهفلااقسمولاشك

ان ذلك قتضى وصف الا لىبه فإنلك بولغ فيه دون وصف من اتزل عايه فلذلك اقتصر
فبه على فى ماءيتوه وفيه اشأرة 'لى أن الروح لد يمجنون اى عستور عن حقائقالةرءان
ودقائقه واحكامه ققْطلائءه ووعده ووعنده بلهومكشوفله جميع إمرزارة

ولقدراء #

و بالل لقد رأى رسول الله جبريل وفىعين المعانى أبه.رء لاجنيا يفاللافق المين 64افق
السماء ناحيتها والمبين هن أبان اللازم معنى الظاه بالفارسبة روشن ٠ أى بمطلعالشمس
الاعلى هن ناحية المشرق فالمراد بالافق هنا حيث تطلع الش.ءس استدلالا بوصفه بالمبين فان

ث
حلك
نفس الافق لامدخلله فى سين الاشياء و ظهورها و اا يكون له مدخل فىذ
يمن

كونه مطلعا لكوكب نيسرين الاشياء والكو كي المبين هو الشمس و اسناد الابانة املطىلعها
حاز باعتبار سيية» أها فىاطخلة فان البيان فى الحقرقة اضياء الطالع منه ثمخص من بايلنمطالع
وفعنها وهو المطلع الذى اذا طلعت الشمس منه تكون فىغاالياةرتفاع
ملكو أعلىالمطالعار

والمسار ففىاية الطول والامتداد ذولك عد ماتكون الشمس عند رأس السرطان قبيل
محولها الى برج الاسد و انوجه الهار الى الاستقاص واما فمل ذلك جملا للمبين عاللىكمال

كل
فانهكلاكانالكوكب ارفعو أعلىو كاكاناللباراطولكان اليبان والاظهار اتموا

روى أن رسول الله صلى اعللهيه و سلمسألجيريل ايتنرا اىلصهوفرىا»ه التىخلقه الله
علنها فقال ما اقدر على ذلك وما ذاك الى فاذن لهفأنا علما ذولك فجىبل حر اءفى
ااة
اوزارئل اليثة :فزادرسويوال! !هه يقد فالا اله فاق ككل ركتالاء قالىار يجوز سهايلؤنل

جناحله بالمشمرق و.جناحله بالمغرب وله سكائة جناح من الزيرجد الاخضر فغشى عليه
تحول جبريل فى .صورة بى :ادم و ضمه الى:نضسه و.,جعل مسح :لضان عن واجهه فقيل
الرسول الله ما رأيتاك منذ ينثت أحسسن منك اليوم فقال عليه السلام جاءنى جيربل فى
صورية فعلقنى هذا من حسنه قالوا مازاء احد من الابديا ,غيره عليه السلام فى ضورنه

ال جك علمها فهو من خصائصه عليه السلام ٠ و اعام ان وقوع الغشبان انما هو ,من

(5ل)

“ -اوخ >

عرة؟

لوز

انلاكابارطولة دول حزاق عاباناد اموه ذاكز 'وويه .وها #وطغدة روتوكلانةارمةوق

عن الله الى الانناء و بكربم اى على ربه عن بز عظمعندءو كذاعندالثاس لاه يحجى” آ!

يون وشهر الاعداء © ذىقوة ©
بأفضل العطايا وهو المعرفةوالهداية وبتعطت علىنام
شديدة كقوله تعالى ث_ديد القوى اى ذى قدرة على مكلف هه لاعحزله ولا ضعف

ها قال .وفك أقزايات
زوق انةاغاللئهسلام أقاكالتريل .ذكن اللهاقوتك قأخيرن .بنشىامرن١
قوم لوطالاربع ونالماء الاسود شوادم جناحى دقشيع اهل اأسماء مااحالكلبواصوات
نسماء
الديكة ْمقلا ومن قوته انه سباح صاءدة عو فأسبحوا جامين وانه هبط مأأ

الى الارض و يصعد فى اسرع من الغار فك أو أانه.ارأئ"ان .شتطانا :هَالله:الانريض طاح

الانياء قصد ان بتعرض للنى فدفعه دفعة رفيقة وقع بها من مكة الى أقصى الهند و كذا
راه يكلم عسى عله السلام على بعض الارض المقدسة فنفخه أشفخة واحدة ألقاء الى أقدى

جبل الهند وقبل المراد القَوة فى اداء طاءة الله وترك الاخلال ا من اول اطلى الى آخر
زمان التكليف وفيه اشارة الى ص_فة الروح فانه ذو سلطنة على .م الحقائق الكائنة فى
المملكة الانانية  8عندذى العرش © اى الله تعالبى وفى ابراد ذى العرش اخبار بغاية
لىه
وف
قعده
كاه فىالقاوب وعند ظرف لاب

© مين ي ذى مكانة رفعة عند عندية اكرام

و تسريف لاعندية مكان فانه آعالى متعال عن امثالها و نحوه انا عند المنكسرة قلوهم فان
كلراام ومن مكانته عند الله و مئبته اله تعالى جمله نالى نفسه فى قوله
المزاده القرب وا
فان الله هو مولاه و جبريل فله عظم منزلة عادية فإن ميزلة من لازم اللطان عند سير

الملك دن متبة من يلازمه عند الوضوء و نحوه © مطاع  #فها بين الملائكة المقربين
حن و ٠ن |
رتح
لىف
الف
ورجعون الى رأيهلعامهم ممزلته عند الله آ
درون عأنمره ي
طاعتهم امهم فتحوا أبواب السماء ليلة المعراج شَوله ارول الله صلى الله عليه و سلم و طاعة
جبريل فريضة على اهل السموات كم ان طاعة عد عليه السلام فريطة على اهل الارض

وفه اشارة الى ان راو اطخ فما بين القوى بالنسية الى السر والقابٍ 8هثم امين #ه على
و
الوحى قعدصمه اللهمن ال.

الثاه ظرف مكان لماقبلهاىمطاع هناك

اى فى السموات و قبل 1ا بعده اى مؤتمن عند الله على وحيه و ربالانه الى الاسياء فيكون

اشارة الى عند الله وقرى” ثمبشم الثاء تعظها لوصف الامانة ونفصيلا لها على سائرالاوصاف |
فيكون للتراخى الرتى على طريق الترق هن صفاته الفاضاة الى ماهو افضل و اعظم وهو
ار رسول كر د باشد عليه السلام يس او صاحب قوت
الامانة ( قالالكام.فى ) و ك
طاعت و نزديك خداى خداويد قدر و مكاشت وهطاع ٠ يعءنى مستحاب الدعوة و لذا |

قالله مه أنوطالب مااطوعك ريك ياتخد فقالله و أنت ياعم لوأطعته اطاءك و امين يعنى
بر اسرار غيب ٠ وفيه اشارة الى ان الروح أمين فى افاضة الفيض اثروحى علىكل احد
مسب استّءداده الفطرى  8وما صاحبكم  #يااهل مكة وهو رسول الله صلى الله عليه
وسلم عاب على جواب القسم ولذا قال فى فتحالرحمن وهذاايضا جواب القسم هؤعحنون»

المزء الثلابون

جه

ا

يه

وهرام .وزحل :مظاهى اللكبواس .الس :والشمس :مظهن .الروح.والقمر ,مظهر القاب
« والابل » عطف عاللىخنس ل اذا عسعس » اى ادير ظلامه لان اقبالالصيح#يكون

بادبار اللبلى كا قال فى الوسيط لما كان طلوع الصبح متصلا بادبار الايل اكلامنناسب .اسنير
فالذكر على حسب التعاقب فى الوجود انتهى او أقبل فاه
عسعس بادبر ليكون التعاقب ى
املناضداد كذلك ييعسع وذلك فى»يداً الالى وهذا المعنى انسب إراعاة المقابلة معقرينه
©« والصبح » عطف عله ايضا  اذانتقس © انكاء دم زند يعتى طلوع كاد ولنقفس
اوميداً طلوعست ٠ والعامل فىاذا معنى القسم واذا ومالعدها فى موضم الال اقم الله
باللالل مديرا وبالصييع مضدينًا شال نفس الصبيح اذا ماج كك اختياء واشرق حمل فسن

الصبح عبارة طعلنوعه وانبس_اطه نحت ضوئه محيث زال معه عسعة اللبلى رهى الغيرة
الحاصلة فاىخرء والنفس فاىلاصل ريم مخصوص روح القلب ويفرج عنه مويه عليه
(انسيوا الرعع فانها من نفسالر<ن ) اى مما يرج الكرب شيه ماشيل
وفىالحديث ل
باقبال الصبح هانلروح والنيم بذلك الرع الخصوص الم بالنفس فاطلق اسم

النفساعلية اشتعارة فجعل .الصح امتفسا .ذلك ثم كنى .سه ذلك عن اقبال
اللمصبح وطلوعه واضاءة غبرته لان المتنفس بالمعتى المذكور لازم له فكهتوابة متفرعة
على الاستعارة قال القاشانى والايل اى لل ظلمة الجسد الميت اذا ادبر باسّداء ذهاب
ظامته نور الحياة عند تعلق الروحه وطلوع نور شوسه عليه والصبح اى  5تورطلوع

تلك الشمس اذا انتثشر فىاليدن بافادة الحياة وفىالنأء يلات اانجمية يشير الى لايلطلببعة
المتشعشعة عن ظلام غيب البششرية بانياع احكام الشريعة و مخالفات انار الطبعة و الى
مبح نار الروحانية اذا كشف واظهر اداب الطررقّة و رسوم الحقيقة وهو اعظم
الاقسام وافضل الاممان د  50الدعير للقرءات وان لميحرله  0لاعلينهأى القرءان

الكرم الناطق بما ذكر من الدواصى الهائلة وهو جواب القسم وجه القسم .هذه الاشياء
ان فها ظهور كال اللاكمة وجلال القدرة ٠ شَول الفتير سر الاقسام عا ان القرءان

نور ماله فلا يرد الاعلى القلب التورانى الذى هو عنزلة اله ر و على الروح الذى هو
عنزلة القمر و على الروح الذى هو عتزلة الشمس وعلى التقوى الروحانية التى هى تنزلة
غائر التساوات المضنئة و هذه الانوار لاتظهر فاىلوحود الاتناى الابزوال | بارالط.عة

وء فىللى الوجود
وا
قروح
والنفس و ظهور اثار القلب والروح فاذا !رقت انوار ال
اضاء جميسع مافى الوجود و زال القلام ل#قول رسول كريم  #هو جبريل عليه السلام
قاله هن جهة الله قال السولى ولا موز انه أراد به اله قول الى عليه السلام و اكنان

النى عليهاللام رسولا كريما لان الاب نزلت فى مءرض الرد والتكذيب لقالةالكفار
| الذين قالوا ان ممدا علبهالسلام شوله وهو قوله فقال الله تعالى انه لقول رسول كريم
فأضافه الى جبريل الذى هو أءين وحبه وهو فىالحقيقة قول الله لك نهاضيف اجلبىريل
لآنه حاءه من عددالله فائاذه

اليه باعشار السيسية الظاهرة فىالاز ال والابصال و يبدل

ع(لى )
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وافلىحديث العيد النؤمن بميخنافتين حمر قد مغى لالدرى مالله صائع فيه واجل قد بق
لادرى مالله قاض فيه فلمتزود العد لنفسه مننشسه ومن دماء لذ اه وهن الشيسة

قبل الكبر .وءنالياة قابللمءات فوالله ماإعد الموت من مستعتب ومابعد الدنيا الا الجة
والنار وقال الواسطى ق
دس سيراه الاابة علمت كل مه واهنت ان ماعلمت واجتهدت

لاإيصاح لذلك المشهد وان من اكرم ملع الفضل نما وهن قرن مجزاء اعهاله هلك وخاب |

حو اوللقاعاملا زاؤطاقدالتتاواخران :لان اناق
واف زهان" القزء أن باغنا علقت ١شترة |
هذه السورة متصل شوله واذا القبور بعثرت والقور كانت فاىلديا فتتذكر ماقدمت

انظ كوم شاك تتفل عمج اعائة الاضته عباوطلا العوزه لمن أؤلها :الى الخرله
 1امو وقسم وجواب  #فلا اقم  #لاصلة اوردلكلام سابق اى ليس الام

كاتزمون اا الكفرة منان القرءان سحر او شمر اوأساطير ثم ابتدأ فقال اقسم

فلخنس 
با

مع خانس وهو المتأخر *خنس الرجل عنالقوم خنوسا من باب دخل

اذا تأخر واصل الخنوس الرجوع الى اف والخناس الشيطان لابه يضع خرطومه على

قلب العبد فاذا ذكرالله خنس واذا غفل عاالدىالوسوسة والمعنى اقسم بالكواكي الرواجم
وهى ماعداالنيرين ن
مالدرارى المسة وعىالمرعخ بالكسر ويحى رام ايضا وزخل ويسحى

كوان ايضا وعطارد وبمى الكاتب ايضا والزهرة وتسمى اناهيذ ايضا و المشترى وويسمى
راوس .ورجيس ايضا وماءن مجم شام الجرة غيرالخمة فلن اخضها ونظمها بعضهم
و الليرين فقال

اناك
لت

هذى رلت

١ ب إ6زهانشان شار كاك خلل

وهىالكواكب الديمة الارة كل منها مجرى فى فلك فالقمر فىالاول ومايليه افلثىاتى
وهكذا على الترئيب ا8لجوارى الكنس  #الجوارى مع جارية معنى سائرة والكنس
جكماعنس وهو الداخل فىالكنناس المتتريه وصفت الخنس م.ا لانم! نجرى اففىلاكها

اوقترا على ماعليه اهل الظواهى ماعلشمس والقمر وتزجع حتى فىحت ضوءالشدس
عولاو اكع يإ لاخمناو هيعوت و#آئا مالمن انايفكقيتيطان
ابوج اللأنأوالئ ك

هذا المعنى قال فى عين المعاى لخنوسها بفجىراها واستتارها كفنىاسها اى موضم استتارها

فبه كاتكنس الظاء انتهى هكننس الوحش هنباب جاس اذا دخل كناسه وهو ميته الذى
تخذه امغنصان الشحر وقلى ججبع الكواكب تنس بالنهار فتغيب عالنعيون وتكنس
بالِلى اى تطلع افمىاكنها كالوحس ف كاسما وفى التأويلات التجمءة يشير الى الحواس
 2الباطنة السرارة مع ش.س الروح وقرالقاب ارواجع الى بروجها بالاختفاء محسب
شعاع شمس الروح وقرالقل لغلة اشعبهها عامن والدرارى اخسة الخد

وار العاف أ(

الجزءالثلاثون

١جاح اعه عملي قل سباحم

١4١ 8# ي»#

كلاد الهم افرح وليعيدزا نكال لتر6

0السابعة السفلى والى السهاء السايعة العليا فبيئاهم كذلك اذجاءتهم الربع فأمانتهم كذا

| فيالمعالم وع
المت
حنفس
ضما
رت *»#اى عا
امتلكل
تنفس
فمن
وس ما احضرته على حذف
ْ الراجع الى الموصول فنفس فى معتى العموم ياصرح بهفقوىله تعالى .بوم جد كل نفس
ظ ماعلمت مخنير محخضرا وقوله هنالك تيلوكلنفس مااسلفت وقولهم انااتكرة فيسياق

| الابات لاتيم بل مى للافراد النوعية غميطررد ويجوز أنيكون التنوين للافراد الشخصية
|إشسوارا ياب اذا ,علبت يعينثة نفج املنفؤسل :ما ابحيضرتك .وبجف نل اك ضمق:ة ياقلاخ

| حملها مخافة تاكنون هالىتى علمت مااحضرت فكيف وك
تلعنافسمه على طريقة
| قولك أن سنصحه لعلاك ستندم على ما فعلت وريا ندم الاثسان على مافعل فانك لاقّصد

بدلاك ان بدعه مجو الوجود لامتيقن به اونادر الوقوع بل “ريد ان العاقل يجب عليه

ان مجتنب امرا يرجى فيه الندم اوقلما شع فيه فكي.ف به اكذاان تطىىالوجود5ثيرااوقوع

والمراد يما احضر تاعمالها دن الخيروالشر وبمحخضورها اماحضورحائفها كاعري عنهنشسرها اما
حأضواز انفسها لان الاعمال الظاهرة فىهدذه النشأة بدور عرضية تبرز ف النشأة لازا

بصور جوهرية مناسية لها فىالحسن والقبح عكلبىفيات مخصوصة وهيئات معينة واسناد

| حضورها الىاأنفس مع انها تحضر بأعرالله لهانهاعملتها فىالدنيا كاثنهااضرتها فالموققت
ومعنى علءها ما حينئذ انها تشاهدها على ماهى عليه فى الْقيقة فان كانت صاطة تشاهددها
| خلشاسه اتسين كماانت تشاهدها عليه ال
فدئيا لان الطاماث لاتخلوفيها عن نوع مشقة
ْوقدورد <فت اللّة بالمكاره وان كانت سيثة تشاهدها علىماهعليه «هنا لانم! كانتمنينة

لها موافقة لهواها كا ورد وحفت النار بالشهو ات وقال بعضهم العم بالاعمال كنابة
عن المحاراة عليها ٠حنيث انالعلم لازم لامحازاة وقوله علمت ا جواب اذا على انالمرادسمها

| .زهان واحد نسم اط ا كن امونلااسورة الا .هنا اهلناثتى .عشيراشناأملدا النفيخة
الاولى ومتهاء فصل القضاء بين الخلائق لكن :لاعمنى انها تعلم ماتعمل فىكل جزء هن

| اجزاء ذلك الوقت المديد أو عند وقوع داهية من تلاك الدواهى بل عندنشرالدحف الاانه
| كماان بعض تلك الدواهى من مباديه وبعضها ءن روادفه نسب علمها بذلك الى زمانوقوع
كلها مويلا الخطب وتفظيا لاحال وعن عمر وابن عباس رضوالله عنهم انهما قرأ
ْ السورة فلما باغا الى قوله علدت نفس مااحضرت قلا لهذه اجربت القصة وعن ابن

| مشعود رضوالله عنه ان قازنًا قارها عنده فلما بلغ علمت نفس ما١ا<ضيرت قال واشطاع
ظهراء اى قله خوفا مالقيامة وححازاة الاعمال ٠ درآ روز هن نفسى تدك باه خبرى
كزاءق وعطاببدت
وباهر شرى هلامق وجزانى يري حسرت خوردكه حرا زياده

| نكرنكم ونايداى"اندوء يددع جرا مباشر شدم وان حيرت والدوه هيج فائده نداود

0

!

راون فرطت ولاب ثباال
بكوش اى تواناكه فرمان برى

باجام فردا ندامت يايد بكار
0٠2 كه در ناثوانى بسى ثم خورى
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©اذا الصحف نشرت » 'ى مخف الاعمال فانها تطوى عند الموت ولنتشير عانلدحساب

اى تفتح فعطاها الانان منشورة بأعانهم وثمائلهم فيقف على مافها وتحصى عليه جيع
اعماله فيقول مال هذا الكتاب لايغادر صغيرة وكليايرة الا احصاها وفىالحديث م(حشير
الناس عراة حفاة ) تقالت أمسلمة رضىالله عنها فكيف بالنساء فقال ا
(لشنفلساء يأم)
سلمة قاأت وماشغلهم قال ن(شر الصحف فما مثا قالذر ومثا اقللهردل) وقبلنشرت
ند بن وادعة اكذان نوم القيامة تطابرتالمصحف مننحت
اى فرقت بين أجحاما وصعن
العرش فتقع صحيفة المؤمن ف_ىدء فىجنة عالية ونع ححيفة الكافر فى بده فى سموم وحمم
اى .مكتوب فها ذلك وهى يف غير صحف الاعمال وفيه اشارة الى #ائف القوى
والنفوس التى فبهاهيئات الاجمال تطوى عانلدموت توكوير شمس الروح ونشر عند
البعث والعود الى البدن و
8اذا السماء كشطت  #*#قلعت وأزيلت محيث ظهر
ماوراءها وهو الحنة والعرش كم يكبشط الاهاب عن الذحة والفطاء عن الثى”

المستور به قال الراغب هو من كشط الاقة اى نحية اللد عنها هنه استعير
ولى طى
اتكشط روعه اى زال وفيه اشارة الكىشط مامالءارواح عن ارض الاشباح ا
ظهور الاسماء والصفات الى البطون والخفاء  8#واذا الححيم سعرت  #اى او قدت
للكافربنأسّادا شديدا لتحرقهم احراقا ايديا سعرها عضب الله وخطايا بنى آدم فاسعار
ال النار غير مخلوقة الآن
النار زيادة التهاءها لا حدوثها انداء وه ندفم احتحاج ٠قن

لاما ندل على ان تسعرها معلق وم القيامة وذلك لان فيه الزيادة والاشتداد وفيه اغارة
ولخذلان فاها او قدت ياحطاب الاعمال السسيئة وامخار الاحوال
الى جحم الخسران ا
القيبحة خصوصا ار الغضب والشهوة اىلكتانوا عاها فىهذء النشأة 8وا«ذا النة ازلفت »| #
| الازلاف التقريب بالفارسية تزديك كردن ٠اى قربت مالنمتقين لدخلوها كقوله تعالى |
| وازلقت اطنة لامتقين غير بعيد وعنالحسن رحمه الله امهم ريون منها لاانها تزول عن

موضعها فالمراد »ن التقريب التعكيس لامبااغة كافىقوله تعالى وبوم يعرض الذين كفرو

عالىسار حيث تعرض النار عاهم نحقيرا وتحس_يرا فقلب مبالغة ويحتمل اينكون المراد
التقريب المءنوى وهو جعل اهلها مت<تين لدخولها مكرمين فبا وفيه اشارة اتلقىريب

| نعم آثار الرضى والااف منالمتقين كوذا جنة الوصول والوصال لمبى اجذال والكمال

كا قبل هذه اننا عششر خصلة ست منها افلىدنيا اى فها بينالنفختين وهن مناولالورة
| الى قوله واذاالبحار سحرت على ان المراد محثير الو<دوش جمعها هنكل ناحية لابمها
للقصاص وسعت و الأكدة اى بعد النفئة الثانية وقال رآ بن 2

رضوالله عنه ست

اياث قبل القيامة يا الناس فى اسواقهم أكوذكي مشري تايوه فببئاهم كذلك اذتنائرت
النحوم فيناهم كذلك اذ وقعت الخال على وجه الارض فتحركت واضطربت وفزعت
الجن الى الانس والانس الى لبن واختلطت الدواب والطير والوحوش وماج بعظهم |

فبىعض فحينئذ تقول الإن للانس نحن نأنيكم الخبر .فينطلقون' الى البحز فاذا حو ار |

الجزء الثلانون
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وهو َتضى المقارئة اى قرنت بأجادها بأن ردت الها اوقرنت كل نس بشكلها ومن
كان فيطيقتها افلىخير والشر فيشم الصالم الى الصالم والفاجر االلىفاجر اوقرنت يعم
واالفكلهاةالتتونقالشرئ زولك تأعنالها الثئة والمطمئة بأعنالها الحسنة:اوتفوسالمؤعنن

بالجور ونفوس الكفرة بالشياطين وفيه اشارة الى ان الارواح الفائضة علىهياكل الاشباح
من عالم الامى قرنت سواعتما وهوجباتما التىجىالاسماء والصذاتالالهية واسياما اللاهونية

وافذا لموءودة » اى المدفونة حية بوعَأالدبتء يدها واذ' وهى موءودة اذا دفها فىالقبر |
وهى حية وكانت العرب تمد الينات مخافة الاملاق اوالاسترقاق اولوق العارمهم مناجلهن

وكانوا بدولون ان الملائكة بانالتله فقوا الينات به فهو أ<ى بن قال فاىلكشاف
كانالر جل اذا وتلدله ينت راان يستحما بسرا جة هن صوف

اوشعرترعىله الابل

والغنم فىالادية وان أراد قتلها تركها حتى كانت سداسة اى بلغت ست شنين فقول

لامها طببيها وزينها حتى أذهب مها الى احائها وقد حفرلها يثرا فى الصحر آء فلغ مها
البثرْ فيقول لها انظرى فها ثم يدفعها من خافهسا و عل علبها الزاكبك

 3بتقوئ لكا

بالارض.:وةل كانت الحامل .اذا قربتك خحفرات اخفرة افتماضت عل وأ االلحفرة :افاذا

ولدت بننا رمت ما فىالخفرة وان ولدب ابا حبته ل سئات  6اى سألها الله منفسه
انار الذط اله الاو تاسوء الماك  8بأى ذنت © من الذنوب الموجبة لاقتل عقلا ونلا

ظل
غ كرال
لار
© فتلت » #قتلها أبوها حة فعلا او رضى وانوحية السؤالالها لتسليتها وااظه

والسخط لاودها واسقاطه عن درجة'لخطاب والمبالغة فىتسكيته كافىةوله تعالى ءانت قلت
منوجي #تله لها وجه التتكيت انالمحى
| اناس اتخذونى واعى الهين واذا لميسأل الوائد ع
| عايه اذا سل محضر من الان ولسب اليه الحنابة 0

الجانى كان ذلا  .بعثا لاحالى

عالمكن فىحال نفسه وحال الحنى عله فيعثرءلى براءة ساحة صاحبه وعلى الههوالمتحق
لكل نكال فيفحم وهذا نوع املناستدراج واقع عطلرىيق التعريض وهو أبلغفلذلك
اختير علىالتص .يحواتما قلى قتلت على الغببة لما ان الكلام اخبار عنها لاحكاية لما خوطبت
نه حين -ئلت ليقال قتلت عاللىطاب وعلىقراءة سألت االىله اوقاتلها لاحكارة اكلامها
حين -ئات ليقال قتلت على الحكاية عن نفسما وعنابن عباس رضى الله عنهما انه سئل

عن اطفال المشركين فقال لايعذبون واحتج مهذء الآية فانه ثبت ما انالتعذيب لايستحق
اومه
الا بالذأما  وعَنَ"انن متشعود رضواللهاعنه “ان ال

انت
والمواوودة فِالثار ""٠ اكذا

الموءودة بالغة وفبه اشارة الى ان الاعمال المشوبة بالرياء الخلوطة بالس.عة والهوى سئلت

بأى سبب ابطلت نوريتها وروحانيتها وأيضا سئلت موءودة النفس الناطقة النى أثقلتها
وائدة الفس الأبوانية فىقبر الدن وأهلكتها بأى ذنب قتلت اظىهطالربالذنبالذىءه
استولت النفس الحيوانية على الناطقة من!اغضب او الشهوة او غيرها فنمتها عن 0
وافمالها و اهلكتها فأظهر فكنى عطناب اظهارء بالسؤال ولهذا قالعليهالسلام الواُدة
والموءودة فىاللار لان النفس الع فالنار مقارئة لاانلفحسبوانية كذا قال الداغتانى
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بان الغلاوطكانبالدع لاني ههارفس توخلوى| .
طرو اذا واتهفاراوادلااه بتعز

الوحشى الاتعلى ف حشرت  4اى جمعت من كل جانب واختلط يعضها ببعض وبالناس /
مع نفرة بعضها عن البعض وعن الناس ايضا وتفرقها فىالصحارى والقفار وذلك اجلمع 0

من هول ذلك اليوم وقبل بعنت لاقصاص اظهارا لاعدل قال قتادة حشر كل شى' حتى |
الذباب لاقصاص فاذا قضى بها ردت رابا فلا ستى هنما الا مافيه سرور لبنى ادم واتجاب |
لصوربه اوصوريه كالطاووس والبايل وكوها فاذا بعثت المنوانات للقصاص محتيقا لمعتدى |

العدل فكيف جوز مع هذا ان لامحدر المكلفون مانلانس والجن وفيه اشارة الىالقوى

البعارية ةلله انناف7تعه كيب لو زوانا التنأمله بآن؟ خاتككات زاك كج بال
مامنة بدت وهاذا البخاز .سجرت  #اأحىنيت اوملثت نتفخير بعضها الىبعض حى تعود” أ
محرا واحدا تلطا عذنها علحها وبالمكس قم الإزاض ككلهاا من سخا التتولةذا جلوام |
بالطل لبحميه وجه الأحماء أن جهم فى قعور البحار الانا الاين مطيقة ابطر ما |
حرارتها الى مافوقها من المعحار عدر

رح الد.ور وتنفخها

وتضمرعها

در فتوحات لكو 0ك
ا حر مق تعود نارا ووه

اتفاع أه لالارض

فتصير بارا على ماقاله انعباس

5

ع.دالله 0

5

فاذا الي

مده

الدسا رفع

رذو الله عنما فى وحه

الاحماء .

ا

رضىالله عنهما دريارا ديدى الك

الامتالاء ان الجال تلاك وطرق

أحز اؤها وتصير كالتراب الهائل ا

الغيرالماسك فنلانجزصمباجز آؤها فىأسافلها فتمتلى"المواضع الغائرةاملنارض قبصير وجه
الارض مستويامع!لبحار فتصير البحار>را واحدا

مسحورا

اى ممتمًا وقال إحضهم مأنْت بارسال

انسن
| عذها علىمالحها ثم أسبلت حتى بتلاغلثور فابتلعها فلما باغت الى جوفه نفدت وع
رحدالله يذهب ماؤها حتى لاسق فبها قطرة قااللراغب وانا يكون كذلك اتسجير الار
فهاراى .اشرامهنا :والتغدديد فى مثل .هذه الافعال قد يكون .لتكثير الفغل _وتكر به

كدان عدم اليلق [للككزبرو خميك حدما رلاكراع لسرت يتورافقة .الدله محرت
لان معنى سجرت عند ١كثر المفسرين اوقدت فصارت ارا فيقع ااتوعد بتسعير النار |
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وتسحير البحار وخصت س-ورة الانفطار شفحرت «وافقة لقوله و'ذا الكوا كي التثزت |
وعثرة القبور اى قلب |
على وجه الارض ب
لككين 1
الافيق كل لش تنافط ال
ترابها مزايلة الى عن مكانه فلا فى كل واحد قرينه وفيه اشارة الى محار المعرفة الذانية |
والحكم الصفائية والعلوم الاسوائية فائها اذا اتحدت بالتحلى الوحدانى تصير بحرا واحدا |
وهو جر الذات

لمشيل على جع

المراتت والى البحار الخاصدلة

من اعتارات الوحود

وشؤوه الكلية ظاهى| اوباطنا عسا وسُهادة دنا واجرة فاها قد معت وانحدت فصار #ر |

الواتجويى حو اهحاك (نيشانرا .لانساحل لكبلواقعوروارلى كاز الفتاسي أبس عقر يششيياءء ايلىنض
واتصل كل جزء بأصله فصارت برا واحدا ف واذا النفوس  :#الظاهي نفوس الانسان
ومحتمل :أن لممالجن اايضلا كتانففىابسعضير  زوحت  *#التزوعح جعل احد زوجلا خر |

الجزء الثلا'ون
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مكانت عليه على ان وسعة الداررن ناومة لكزة اهلهما وت

لووزييت ان ضرس

| الكافر مثل جل 'حد وجمه مسيرة ثلاثة ايام فاذا كان جكسداكفلر عهلىذا الغلظ

| والعظم فاعتير مله وسعة جهم فُقَرَص الشمس فى انار كوزة فى.وسط.ببت بواسع ولا

يعرف حد الدارين الا الله تعالى ل و اذا النجوم 

جمع نحم وهو الكوكب الطالعوبه

| شيه طلوع النبات والرأى فبقلى محم النت والرأى مما ومحوما فالحم اسم مرة ومصدر

اخرى  8اتكدرت » #اع بكترت فى كتناقطى ,بالببرعة اك الي وا اذل الككوا يركب اتعويت
والاصلى فى الاتكدار الانصياب فان السماء تمطر بومثذ تمجومها فلا ست فى السهاء جم
الاوقع على وه

الارض وذلك ان الا<وم على ماروى ابن عباس رضى الله عنهما فى

قناديل معلقة بين السماء والارض بسلاسل هن نور و تلك السالاسل بأدى ملائكة من

عر رقادامات وتن فى :الدعوات ومن افلارقن تعافطات تلع الكيلا كبدعن ادي لله
مات من بمسكها وفيه اشارة الى طى ضوء شمس الروح الذى هو الْياة وقبضهعنالبدن
وازالته وتنائر .جوم المواص .العشسر الظاهية والباطنة وايضًا .الى مكوير الوجود الاضافى
المنعكس مانلوجود المطلق القيق عند ظهور الحقيقة و الىاضمخلال مجوم الهويات
ىحللا كن رالماعات :بحت ولانيون ليل" (ثررى لانها دتيف اقسمية .روا اعسارران خضي
« واذا الخجيال سيرت © رفعت عنه وجه الارض و ابعدت عن أما كنها بالرجفة

الحالة لاالف+ىجوكالسحاب فذانلك بعدالنفه الثانية والسيرالمضى فاىلارض والتسبير ضربان
لوذى يسيرك وشّهر وتسخير كتسبيرا بال وؤهاشارة اجلبىال
اح
وائر
هالس
باختيار وارادة من

الاعضاء والجوارح الراس.ات سيرت عن أرض تعبنا ما وأيضا الىجبال الانواع والاجناس
نآفءاس ونفساء وليس فعلاء مجمع
الواقعة فى عالم التعينات  8#واذا العشار  #جع عكشر

عل فال عبر عقم اءزورشداء عاق القلموس اليشين|اءعى إلناقة لياق علن جلها ترا

أشير وهو اسمها الى أن آضع لهام السنة وهى أنفس أموال الءرب ومعظم اسبابٍ معاشهم
و عطات  #العطل فقد ان الزينة والشغل وسّال لمن مجمل العالم بزحمه فارذا عن صالع

اتقنه وزينه ورنبه معطل وعطل الدار عن ساكننها والابل عن راعبها والمعنى واذا المشار

تركت مسيبة «هملة غير منظور الها كموعنها محبوبة مرغوية عند أهلها لاشتغال أهلها
:أضهم وذلك عند تح“ مقدمات قيام الساعة فانااناس حينئذ يتركون املواال والاملاك

ويشتغلون بأنفسهمكاقال تعالى .بوم لاسفع مال ولابنون وقال الامام أو الليث وغيره هذا
على وجه المثل لان فىالةيامة لاتكون ناقة عشير اء يعنى ان هول القيا.ة ال لوكانلا جل
ناقة عشراء لعطلها واشتغل بنفه لعلهم جعلوا بوم القنامة مابمد النفذة الثانية أو مبادى

الساعة منالقامة لكن يكن وجود العشر اء فىالميادى فلايكون كثيلا وفيه اشارة الى
النفوس الحاملات احمال الاعمال والاحوال وأيضًا الى تعطيل عشار الارجل المتنفع مها
فىالسير عن الا-تعمال فىالمشى ورك الاسفاع بها هه واذا الوحوش  »#قال فى القاموس
الوحشى حيوان البركالو حش وامع وجوش.ووحدان والواحد ,وجثى.قال أن الشبخ
(هو)
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مجتق سم اله اأرحمن الرحيم م

: 9اذا الشمس كورت ا" اراضاع 'الششمنئن على اله فاعل لفعل مضمن اخسسرء المذ كور
لافاعله لان الفاعل لاتقدم وعند البعض على الاشداء لان التقدير خلاف الاصل

|والاول اولى لان اذا فيا معنى الشرط وااشرط مختص بالفعل و على الوجهين الخلة فى
كنورت العمامة اذا افا بم بعض
ْ الحر باضافة اذا المها و هعنى كورت افت ه
ٍيحل'
اجزانها لبعض على جهة الاستدارة على ان المراد بذلك اما رفعها و ازالنها عن مقرها
كان إواكرة بعل لماز عون يلتك لنا" زيطو
ذفان "اذا راد جا
حو قوله تعالى بوم نطوى السماء فكان بين السماء والرفع علاقة الازوم فتكورها كناية

عرفنعها قالسعدى المفتى ولامنعمن ارادة المعنى الحقرتى ايضاو كون الشمس كرة

مصمتة على تام ته لاعمنع من تلك الارادة لحواز أن محدث الله فيها قابلية الذكوير

أن يصيرها منبسطة ثم,كورها ان اللمعلى كل ثى' قدير انتهى ٠ وامالف ضوتهاالنبسط
فالا فاق المنتشر فى الاقطار بأن يكون اسناد كورت الى ضمير الشمس مجازيا اوستقدير
اللذائ غك اله غاراة غن البزان هاف ما يكم استلزام زوال اللازم لزوال الملزوم

فاللف على هذا يحاز عن الاعدام اذلا مساغ لارادة الممنى اللقبق لان الضوء لكونه هن
الاعراض لابتصور فيه الاف وقال بعضهم ان الله قادر علىأن يطمس نورها شمَعائمافقول

الكشاف لانها مادامت باقية كان ضياؤها منبدطا غير ملفوف فيه نظر انتهى و جوابه ما

أشير الله من حكم الاستلزام وقيل معنى كورت ألقيت من فلكها على وجه الارض م

وضفت النحوم بالاتكدار من طعنه فكورء اذا ألةاهعلى الارض وفى الحديث ( ان
الشمس والقّمر نوران متكوران فىالنار بوم القيامة ) اى مرميان فا و لماذ كر هذا
الحديث عند السن البصرى رحمه الله قال وما ذنهما و قال الامام سؤالي»ا لحسن ساقط
لان الشمس والقمر حمادان فالقاؤها فى النار لايكون سبا المضرتمما و عل ذلك يكون
اقل النار لاسيما
سيا لازدياد الحر فى جهام كوذا قال الطبى تكوبرها فها قدو
عاد الانوار لالعذمهما فىالنار فاءها بمعزل عن التكيف بل سيلهما فى النار سبيل النار
نفسها وسبيل الملاتكة الموكلين مها انهى وكذا قال فى تفسير الفاتحة الفنارى ان المماء
اذا طويت واحدة بعد واحدة رى رك

فلىنار ٠ سول اللعذ تل اتن دق
ا

فان انور لابلحق بالنار الا أن يكون فيه ميتية الثارية ايضا فالشمس يلحق نورها نور

يف يمكن تكو رهما
العرش ونارها بنار جهم وقد سبق فى سورة الأ فارجع فان قكيل

فى النار وقد بت بالهندسة ان قرص الشمس فالعظم بساوى كرة الارض مائة وستين

ومنها أجبب بان الله تعالى قادر على أن يدخلها فى قشرة جوزة على
صرة وربع الارض ث

ذلك العظم ٠ بول الفقير قد ثبت الله انالله تعالمى يمد الارض بوم القيامةفتكونأضعاف |

© ١:١ به

الجزء الثلاكون

لظؤوار الاخان :عنداءة ضمت مقدمات :االاسان 3روكك لكأف قراوز اوناك |

فالا ي قةال الراغب واستيشر أى وجدما ببشرء من الفرح وبشيرته اخبرته بسار بسط ظ
إثسرة وجهه وذلك ان النفس اذا سرت انتّشرت الدم انتشار الماء فىالشحرة و#وجوه
| يومد علما غبرة  #اى عبار و اكدورةاوق الخبر يلجم الكافر العرق ثمتمع الغبرة على

رىة
وجوههم وغقببل ه

الفراق والذل © ترهقها © اى تعلوها و تغشاها « قترة #

اى سواد و ظلمة كالدخان ولارى اوحشس من اجماع الغرة والس_واد فى الوه كم اذا

| اغبر اوجلهزنجى قااللراغب القتر هو الدخان الساطع من ااشواء والعود ونحوها وقترة
| نحو غبرة وذلك شبه دخان يغشى الو+ه ءن الكذب قال السرى قدس سيره ظاهى علا
وال سهل قدس سيره غعللبلها
<زن البعاد لانها صارت محجوية من الاب مطرودة ق

اد فىكلوقت ظلمة وقترة ا«ولئك هالمكفرة
اعراض اللهغنهاومقتهايتاهزافدهى
الفجرة » اواوائك الموصوفون بسواد الوجه وغيرته هم الجامعون بين الكفر والفحور
فإذا حماعلله الى سواد وجوههم الغبرة وفى لحديث ( ان الهائم اذا صارت “رابا بوم

القيامة 9ذلك التراب فوىجوه الكفار ) وفى عين المعانى اولك هم الكفرة فى
حقوق الله الفحرة فى حةوق العاد انهى وفيه اشارة الى ان الفحور الغيرالمقارن بالكفر

ليس فى درجة المقارن فىالمذءومية والسبية للحقارة والخذلان اذ ادل الفحور الكذب

وستعمل فى الذنب الكبير و كثيرا ماع ذلك هن المؤمن العاصى لكن
والميل عن اق ي
شْنى أن مخاف منه و محذر عنه لكابنائر الذنب مجر الى الكفر كمان صغائر ,جر الى
الكبابر د كى از جل بزركان دين كفتهكه ابن زر واسم وانواع أموال به عين دنا
 7072ابن ظروف واوعة ديات صجنين حركات كنات وطاعات ده نه عن دبن

النتعك ان ظروف واوعة دين است دين هله سوز ودرد أت وديا همه حسرت وباد

اوم الث ا«قاوزون نج تمق و ولمايقرلا لزاعلياوك كيادا
د قوق

حق

تعالى طلك كردائد امتناع 8

كستمكروذ اكير شبيزوانطهول

و حقوؤ .حدق تكزارد تلفق

او حاب

سا كهدانتى درخواب نديد وفردا فرءون
زر وسيم واموال دنا مكروه بود اى بكسا

امل ديل حَولْعَياا بواطكد لاو| المزادء حرطل وذذاشعلا لى ارنظكنا سكنافوال نار
ملك اونهادئد وفردا دل خويش باز سباردكه دائى ازين دنا بروى ظاهي نيودسراتحام
مد

د.ندار دسا كار

10

دورااخن دوت

كع

وحوه

بومئد هب_هرة

لا حكة

| مستبشرة و عاقبت كاردنياكار دكيذنار انستكه كفت وجوه بوءئذ علها غبرة ال
| و قال إعضهم ووه اصاب النفوس المتمردة و أرباب الهوى عليا غبرة الانانية و غبار

| الانية يغطها سواد الالطيذة و ظلمة الثنوية هم الذين ستروا وجود الحق بغبرة وجودهم

 0و شقوا و قطعوا نفوسهم المظلمة عن عتابمة الارواح المنورة عصمنا الله اويام من ذلك
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اديارا وفعلت وصنعت والبنون ماعلمتنا ومد ارشدتنا اوبنضا لهمم تروى
نان ا

الله عمهما انه يقابكق اع فاخه هاسيِل وير الى ٠ نامه وابراهم

ار انكر نذا مإروى
ريل
لمفنقب
ايس
 0ونوح امبننه ولوط من امرأنه فا
بلعض
ان الرجل بفر هن اايه واقرباله لثلابروه على ماهو عليه من سوء الحال وا
المشايم مكنان الوم مشغولا منفسه هو عدا مشغول نفسه وكمنان اليوم مشغولا بريه
دا مشغول بريه وقل بحى بن معاذ اذا شغلتك نفسك فىدنياك وعقباك عن ريك
فعهو

اما فىالدنيا فى طلب رادها واتياع شهواتها واما فىالآ خرة فكما اخبرالله عنه شوله
لشكن .اشرى” منهم ال فى ”فرغ الى معرفة ريك وطاعته وقال بعضهم العارف معالخلق

ولكنه شارقهم لهك قابل
بن

ولقد حعلتك فىالهواد د

«

وانخت حساحى م نأراد حلوسى

إن

ر تبانلا١اللاممذ كورين وانفساءهم الىالسعدا وءالاشقياءبع ذد كروقوعهم
فثذ
س وم
موه
وج

فيداهيةدهياء فوجوهمبت أدوانكانت فتكرةلكونهافى حيزااتنوينوهسفرةخيرء وبومئذاى بوماذفر
المره متغاقيه اى مضيئة متللة عنورية ذوامم و صذاها من افر

الصبح اذا اضاء فهو

من لوازم الافعال قال فىالمفردات الاسفار مختص باللون و مسفرة اى مشرق لونها وعن

ان غياس رشق الله عنهما ان ذلك من قام الأبل وفى الحديث (.من كثرت صلاته بالابل
وبل هن طول مااعيرت فى سيل
<سن وجهه بااهار ) وعن الضحاك من انار الوضوه ق

الله  #ضاحكة مستبشرة  #بما تشاهد ءن النعيم المقيم واللبحة الدائمة ( قال الكاشفى )
ضاحكة خندان مستبشرة شادمان وفرحناك يسبب محات ازنيران ووصول بروةجنان ٠

وفى بعض التفاسير ضاحكة همسرورة فرحة لما غلم هن الفوز والسعادة اولفراغه من
الجساب بالو نه البسير مستبشيرة إى ذات بشارة بالخير كا نهسان لقوله ضاحكة اتبىوفى
ةن «سيرة القلب وقيل من الكفار شماتة
عيبالمعالىضاحكة هن مسسرة العين مستشرةه

وبأنفسهم فرحا و قال ابن طاهى رحمه الله كشف عنها ستور الغفلة 0

بالدنو من

الحق و استشرت مشاهديه و قال ابن عطاء رحمه الله اسفرت تلك الوجوه منظرها الى

مولاها توحاكها رضى الله عنها و قال سبل رحمه الله منورة ينور التوحيد واتماع السنة
فهية
ال
الملعار
و التأويلات النحمية وجوه اربابٍ الآروااح والاسرا ر والقلوب العارفين با

والقاقق|باللاهوتية .مضيئة بأنوار ليلكا شجاك ازج بنع المكاشفات ومنيح
المشاهدات ٠ ول الفقير وجوء بومئذ مسفرة لابيضاضها افلىدنيا بالتزكية والتصفية
اترونتبا ضاحكة لانها بكت فالله ايام دنياها حتىصارت عمباء رعؤنيةماسوى
اك ك
الله تعالى مطلةًا ا وقع لشعيب و يعقوب علهما التكلام اسل شير ةلا يمتنا يدل خوفها

خىارلآة بأن تقول لالهملاتكةلامخافوا
افلدىنيا ولذا قال لهم البشرى افلحياة الانيا وف
و أبشروا بالمنة والرؤية والضحك الإساط الوجه و تكشر الاسنان من سسرور النفس

لد الثلاثون

٠4 0-0 هه

من صخ لهديثه اذا أصاخ واستمع وصفت ما النفخة الثاة لان الناس يصذون لها

فقبورهم فاسند الاسّاع الى المسموع مجازا وقبل هى الصيحة الى تصمالاذان لشدة
وقعها وقل هى ماد من صخه باححر أى ملعي كز موا حقيقة فىالنفخة

بيكزد مرد  8مو اده  #ازبرادر خودياوجود موالست
ج بوم اشلرلمرء  #روزىكه ر

ومهربااى  8وامه  #واز مادر خود بكاثرت حقوقكه او رادت  #وأسيه #واز بدر
خود باجود شفقت وعاطفته از وديده  #وصاحته © وان زن خودبا انكه مونس
9نه  #وازفرزئدان خود باخيال استظهار بديشان اى يعرض الانان
روزكاراو وده و

عنهم ولايصاحهم ولايسأل عن حالهم كافىالدئيا لاشتغاله محال نفسه واعلمه انهم لايغتون
عنه شأ قوله بوم منصوب بأعنى تفسيرا لاصاخة وتأخير الاحب للمبالغة لان الابوبن

أقرب هن الاخ وتعلق القلب بالصاحبة والاولاد اشد هتعنلقه بالابوين وهذه الااية
تشمل النساء كماتشمل الرجال ولكها خرجت مخرج كلام العرب حيث تدرج .النساء
افلىرجال فالكلام كثيرا قال عبد الله بن طاهى الاعورى قدس سره ير منهم اذا ظهرله

جزعم وقلة حيلهم الى من يملك كشف تلك الكروب والهموم عنه ولوظهراه ذلك
فىالانما لامعاتمد على سوى ره الذى لارمحزه ا 9

من فسحة التوكل واستراح

فىظل التفويض وافلاآية اشارة الىفرار عنء القلب عأنخيه السر وامه النقنن وأسه
الروح وصاحتةه القوى البشرية وبنيه الاجمال والاحوال لان فىذلك اليوم لاتخلص احد

بعلمله بل غض-له وطوله كاقال عليه السلام لن يدخل احدك اللنة بعمله قلوا ولاأنت
بارسول الله قال ولاأنا الاان ستغمدى الله بغفرانه  لكل امرىمتهمربومثذ شأن يغنيه 6#

استئناف وارد لبان سبب الفرار والشأن لاال الافما يعظم منالاحوال والامور اى
لكل واحد منالمذ كورين شغل شاغل وخطب هائل يكفية فىالاهتام به قال:ابن الشيخ
اى الهم الذى حصل له قدملا” صدره فلم سق فه متسع فصار ذلك شما بالغنى فىانه

ملك شيأكثيرا ودرباب مشغولى” قيامت فبدرالدين عطارراقدس سرء حكابى منظوماست
لتو تيدر دزا تكست

إن

ظة ران سنن الا تمك

كريه وموثى دران تحخته بمائد ٠ كارشان بايكدكر مخته بماند
ذناهكريه هوش راروى كريز ٠ نبهموش أكنريه راجنكال تيز
هردوشان ازهول درياى عجحب

درقيامت نيز ابن غوظ بود

رير
٠ دح

٠

بازمائده خشك

لب

يمتى اتجاقى تنووتى ماود

ق“الخبة ان "تائفرة اداه عتبنا”نالك يارسول الله كاف محشر الناس قال حقاة

عمراة قالت وكيف مشر النساء قال حفاة عراة قالت عائشة واسوأناء النساء مع الرجال
حفاة عاد ففرا رسول الله غلده السلام هذه الآية لكل امرى” ال واما:الفرار حذرا

من مطالبتهم بالتبعات بأن ول الانسان واسبتنى بمالك والانوان قصرت فىنرنا والصاحية

اط(عمتنى )

-ورة غبس

6خ  900جهه

بود التخصيص والغلبٍ جمع اغلب كمر جمع احمر أوحمرآء متعار من وصف الرقاب
الكال الجن علب ستاك قم عليظم لمق رفالءق بحوهنا فق عظاماروس ,ييهإايلبدنّى
لنكائفها وكثرة اشدارها اولاجاذات اشجار غلاظ فعلى الاول الاستعارة معنوية وعلى
؟الثاذا مجاز مرسل فان اريد هن عاظ الءاق والرقة «طلق الغاظ بطريق 'طلاق المقيد |

| وارادة المطلق كاطلاق المردن على الانف واجرى على الىدا تق وصفا لها حال متعلقها

| وهو الاشتتحاو ست اتاد يثناء علل .الاغة زوفكثفب ببالاتتراوءالناى من الجر التى
لاتمركااشهار والارز والمرعى والدرداء © وقاكهة  #كتير عيززعاذ

كروالمت رإولدمان

والرطب من الفواكه عند الامامين لاعند الاعظم لان العاف شَتَضى المغايرة والظاص
|ان مراد الاعظم اننحو الءنب والرطب لكونه ممايؤكل غذاء يحقق الق_ور فىعمنى

|التفكة به اى اليم بعد الطعام وقبيه فلا يتناوله اسم الفاكهة على الاطلاق حتى لوحاف
لاساكل” ذاكيهلاحت كل لكوي عذاء مولد وان كاتيافاككهة عوربة اخزروعمافت
| الفلاكية عليه المادي.ء ذا كهة وه

لان الواد بالفا كهة المعطوفة ماهو فا كهة

ءكل وجه مغابرة لما هو فكاهة هونجه دون وجه
| منكل وجه ولامحتى ان الفاكهة ن
فبصح عطفها عليه اوعطفه عليها ما فى مواضع دن القرء ان « وأيا 6ه اى صرعى هنأبه
اذا امه اى قصده لابه يوم وشصدجزه لادواب اومن ات لكذا اذا أله لتخا للرعى !

نك امنود طم نل ريعوالمتزرن رط مياه ص داكدلامع لقم ان يا لله وان ذلك
فعلان منه وهو الزمان المهبى' افعله وئه اوالا'ب الفاكهة البابسة تؤب للشتاءاى تعد /
بع فاسجد والله |
سن
وتهبأ وهو الملاثم ق1بله وافلىحديث خ(لقتم سمسنبع ورذقتم م
على ع

) اراد سَوله خلقم من سبح على من أطقة  9من علقه ال وص

التارات السيع

وشوله رزقم مسنبع قوله حبا وعنبا الى أبا لعل الحدا ثتىخارجة عنالحساب لالمامناات
تلك المرزوقات وشوله فاسجدوا على سبع الاعضاء الس.ءة وهى الوجه واليدان وتالبرتان
والرجلان مت
8اءا  1ونلعاامكم « #فعول .له اى فمل ذلك كتيءالكم والمواشكم فان ١

بعض الم المعدودة طعاملهم وبعضها علف لدواجم وللالتفات لتكميل .الاءتنان وفىالااية |
اشارة الى <ي المحية الذاسة وحمير الحة الصافية المتخذة"من عنب الصفات وحر الحة |

زيصل اأيه كلمدع ١
الافعالية الخذة منرطب وزيتون المعرفة وتخل التوحيد العالىامن

كذاب وفا كهة الوجدانيات والذوقات وحدائق الشوق والاشتياق والود والتجريد
وتو هاةواب مراعى الشهوات الميوالية فيعض هذء الم الشراطة'' وان" بالخو اض أ
كالارواح والاسرار والقلوب وبعضها بالعوام كالنفوس البشيرية والقوى الطهية المنصرية

فاذا جاءث الصاخة » #شروع فيان احوال ٠عادهم الريان مبدا خلقهم ومعاشهم
شكعار لفظ المتاع
ييب
والفاء للدلالة علىترتب مابعدها على ماقبلها فمنناء الم عن قر
بسرئة زوالها وقرب اضمحلالها وجواب اذا محذوف يدل عليه نوم بغرا اى اشتغل

كل احد بنفسه والصاخة هى الداهية ااعظيمة التى يصخ لها الخلائق اى يصديخون اها

الجزء الثلاثون

جح +١ ته

ْقانه بعد تفصل الم المتعاقة محدونه ائ “فلتظرلها للإنكان)  1طعامه الذى عذه بدوراص
ٌس

معاشه كيف درناء وقالابن عباس رضوالله عنهما فلينظر الانسان الى طعامه ايعلم خسة
| قدره وفذاء عمره وف ىالحديث (

رفظم ابن ادم جعله الله مثلا للدنيا وان قزحه وءلحه

فائظر الى ماذ! يصير ) هال فزح القدر جعل التابل فها وهو 6

ب وهاجرانءزار الطعام

وللحها جعل المح فا بهاناصبيةًا 6#انزلنا ائزالا وافنا منالسحاب هالماء  #اى الغيث

وهو المطر اللحتاج اليه بدل اشهال طمعناءه لانلماء سبب لحدوث الطعام فالثاى «شتمل
علىالاول اذلا يازم فبه :ان يكون.المبدل منه .مشتملا .على اللدل فحنئذ العائد محذوف

والتقد ير سجبنالة .ج صا حجنا ثفم.و.شققنا«الارضن 6# :أبالتدات :وللا كان الشق يمد الصبيا
اريت كله ثم والشق بالفارسية شكافتن وشا

بديما لاثما بما يشقها املننبات عغرا

وكبرا وشكلا وهيئة و فأببتنافها54االىافرىضالمشقوقة بالثبات والفاء لاتعقيب 99حبا»
فان انشقاق الارض بالتبات لابزال يتزايد ويقسع الى ان يشكال النمو وبنعقد الحبٍ والحب

كل ماحصد هن ا>لونطة والشعير وغيرها وهو جنس الحبة كالثمر والتمرة فيشمل القليل
والكثير قدمه لانه الاصل فالغذاء  8وعنيا  #عطف على حرا وايس من لوازم العطاف

ان شيد المعطوف بجميع ماقيد به المعطوف عليه فلا ضير فىخاو اسسات النب عن شق
الارض وكذا فىامثاله كذا قال فىالارشادواعل شق الارض فيه باعتباراصله اول خروجه
منها فان المراد هنا شحرة العنب واتما كذره والزبتون باسم القرة لشهرتهما ها ووقوع

كل منهما بعد مايؤكل نفسه فاعرف وأفرد العنب بالذكر مبنين الغار لاه فاكهة مونجه
سإذذبه وطعام من وجه تغذى بيه وهوم ن اصاح الاعذية © وقضيا  #اى رطية وى

نات شال له الفصفصة وبالفارسية اسيست ومعريه الاسفست ٠ سمبت يبمصدر قضبه اى

قطءه مبالفة كانها لتكرر قطعها وتكثرء اذا تقضب مرة بعداخرى فىالسنة نفس القطع
وعن ابن عياس رخى الله عنهما انه الرطب الى مَضب من النخل ورجحه لعضهم .1استته

طع ساقها مناصلها
بالعنب وقال بعضهم هومثل الاءناع والطرحون والكراث وغيرها الستى
يعنى للاكل وبعضيى هو القت الرطي افرده بالذكر أشبها على اختلاف النبانات وان هنها
مااذا قطع واد ومها مالايءود والقت حبث الغاسول وهو الاشنان وقلى هو حب ياس

اسود يدفن فيلين قثشره ويطحن ويخيز تابه اعراب طى وبعضهم هو كل مايؤكل رطبا
كالبطيخ والخبار والباذحان والدباء © وزنتونا  #هو مايعصر منه الزبت وااراد شحر»ه

وتعمر ثلاثة الاف سنة خصه بالذكر لكثرة فوا ده خصوصا لاهالى بلاد العرب فانهم
ينتفمون به اكلا وادهانا واستضاءة .وتطهرا فانه يمل فىالمابون وكان عليه السلام

بتعليب به فالاوقات ف ونخلا  #هو شجر القرجعتخلة والرطب والْر مأنفع الغذاء
وفى العجوة خاصية دفع السم والحر وشحرته مفنضلة طيئة آدم عليه السلام ماسبق
مفصلا و©حدائق غلا  #جع حدقة وهى الروضة ذاتالشحرأ والبستان مالننخل

| والشجر اوكل"نرماشائلبه» القن اوالقطعة منالعخل فى القاموسٍ وعالنت مقنبيل اأتعم

بعد
(

<4
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معدل ذلك ليتمطاوالها وجدوا للين على حاله حسما شاهده الم الغفر حو كان ل

' وتنك ليه القاضى كافالات وار الثائن :مجو نالوق حه:أرسالا .الى ااشنتهر .امل ء اوعد
ذلك من الا يات التى 5

دنشرح اللهموارة .تلتآناله ايلشلوعة .وخجمابك ا ةانايعذ

بن ابراهتم المؤذن حكى عنه انه حملميتا فىايام الحاج لاوطا

عدطرعيساع تمل

قالفحملناه ووضعناء فيالاحد ثمذهب الرجل وجَدت انا باللبن لاجل اللحد فلم اجدالميت

ظاللحد فذهبت وتركت القبر علىحاله ونقل اانلبعصضاحاء تمن لمعت بالمديئة رؤى |
فى

فىالنوم وهو شول لآارنى سلم على اولادى وقل لهم انى قد حملت ودفنت بالبقيع عند
قبرالساس فاذا أر ادوا زيارتى فليقفوا هناك ويسلموا وبدعوا كذا فىالمقاصد الحسنة
للسجخاوى وقؤالااية اشارة الى انالانسان ما كانله ان يكلفرلناالله خلقه من نطفةالوجود

المطلق وهيأه لمظهرية ذانه وصفاته واسماله ثم سبل عليه سدلل الظهور يمظاه الاسماء

اخمالية والهلالية ثم امانه اعننابيته فأقبرء فيقبرالفناءعن رؤية الفناء ثم اذا شاء انشره
بصدورة اللقاء باعلدفناء فعلى ال.د ان ي١رف قدر النعمة ولايظهر بالعحب وااغرور بان

بدعى لنفسه مكاازلله عن الكمالات كالعلم والقدرة والارادة وتحوها كلا * #ردع
للانسان عا عهلويه وجمله السجاوندى عمتى حقا ولذالم بف عليه بل على امه فانه

اذا كان ععنى حقا يكون ناما لما بعده هي 1ا هَض ماامءه  #قال فى بعض التفاسير مافى

لماصلة دخلت تكأقكبودله فها رحمة املنله فلما بمعنى لمولبس فيه معنى التوقع وفى
مااصء موصولة وءائده جوز أن يكون محذوفا والتقدر ماامرءه فحذف الجار اولافق
ماراراء هوم كدق الهاءالعائد نايا ومجوز أن ون نا على ان المحذوف من الهاءن

 /هوااعائد االلىانسان والباق هوالعائد الى الموصول فاعرف وقس عايه امثاله اى لممض
ظ مااميه اللهبهمن الاعان والطاعة ولمنود وم اعرف وم يعمل.ه وعدم القضاء
الانسان

كىاونم
اعل
مول علىعموم الننىاما

عليه هوالمستغنى اوهوالجنس لكن لاعلى الاطلاق |

لاعلفوىم
بل على ان مصداق الحكم بعدم القضاء بعض افراده وقد استد الى الكل فلااشي
بحكم المخانسة واما على ان مصداقه الكل محنبث هوكل بطريق رفم الاجاب الكلى |

دون السلب الكلى فالمعنى لماعض حمدم افراده ماامه بلاخ به بعضها بالكفر والعصبان
 1أن مقتضى مافصل ٠ن فنون |لنعماء الشاملة لدكل ان لمالف رالا

واكنتة

أأبد صراد عمه ادهيائشد از اهم تاباين فايت وهىكز هيج ادمى از عهدةٌ حقوق اداى
اوامس اكلهاىشيتى بيرون يايد وندوان امد

ظ

حداى

رده

بده هان هك ز شصير خوشس

.٠

عدر بدر 2

ورته سزاوار خداوند يش

٠

كس تتواندكه يجاى اورد

وفىالتأويلات النجميةكلالمابقض ماماىء املنانيان بمواجب حقوة! منالظهور محقائق
اسماننا والقيام بفضائل صفاتنا © فلينظر الانسان الى طعامة » شروع فتعىداد النعالمتعلقة

( داولحبيان ؟١؟ ماشر )

جرء ال لاثون
تث يب لل
لاس

5

يد 0

سم يهه

السباع والطبركسائر الحيوان قال فكىشف الاسرار يلجعمله ما يطرح للسباع او بلق
اذا دفنه سده والقاءر هوالدافن

والقبر ما اكرمءه المسامون انتّهى شَال قبرالميت
لانواويس

اومكن منه فالمقير هوالله لانه الا مى بالدفن فى
| والقبر هو مقرالميت وأقبره اذا يادمفنه

ل فالمفرات اقبرته جعات له مكانا هبر فيه حو أسقبته جمات له ماء يستق »نه
اقنور قا

| وقبل «مناء ألهمكيف يدفن اناتهلىم(وتفوى )
ْ

ط
ار
ف
عل

امنا

710

 751-0ولحل وا

ها سين «الئوا روطليت ا« أو (وزواا فل ادا 1و2
ججله حرفت
اوعدالاماتة املننع بالنسبة الى المؤمن ون بالوت خاعن من سكن ألدسا وانمايان كان |
وصلة الىالحياة الاءدية والنعيم المقم وانما كان مفتاح كلبلاءو ممئة
ْ الموت اينكون نحفة و
ْ  3حق

الكافر دن سوء

اعتقاده ودسّات اعماله

ذثى بعص التفاسير 8

اك

رأق| لا

| مقدمة الاقبار وامالاتخويف والتذكر بأن الحياة الدنيوية فائية آخرها الموت وعنالشافى
| رححمه ألله

© فعما قذلى بحتويك رابها ©
فاخر'
ضكب
رمت
افى
لين
© فلااتمش
| واما الحث عاللىاسستعداد و امارعاية المقابلة بينه وبين انشرء نذا علىكالقدريه وكام
طويفق
تتها
| حكمته جالذثاشاء انششره تكاىاذاشاء انشاره واخالكه وإنتهانعبر وبايلم ونع

| الانشاء عمشيئتهله ايذان أن وقته غميترعين ففنفسه بلهونابم لها مخلاف وقتالموت فانا تجزم

| الأن:احدازمن انثاءالزمان' لتحاو زإمائة ويغشين ئة بمل :لبن الابخد :كثل رخيذا,الليزام
لنشور عكذا قالوا وفيه انالموت ايضاله سن معلوم واجل محدود فكيف يتين فىنفسه
| فىا
ا بحيث لايكون دوكولا اجلىرد *.شيئته .قعالمى ولعلشَييدالانشار
'(وروكوم بقوع فنسكذ

شيئة لاسنافى تقسدالموت مها ايضا اذلاجرى عليه تعالى زمان وانه من مقدمات القبامة
بالم

ولذا قال عليهالسلام هن مات فقد قامت قيامته اى لاتصال زمان الموت بزمان القيامة فهو
قامة صغرىحهو لة كااقيامة الكبرى وفيه اشارة الىانالميت انكان هن ااهللسعادة فانشاره
ل اللسعادة وأن كان مدفونا فىقبور اهل الشقاوة وان كان من اهل الشقاوة
من قور اه
ماوة وان كان مدفونا فقىور اهل السءعادة ولذا قال صاحب
| فانشنازء هن قبوو اهل الش

|المشازق فىخطبة كتاءه ثم اذا شاء منها انشرء اى من مكة فان من دفن بمكة ولم يكن

(ن هات من امتى يعمل ل قوم
لاثقابها ننقله الملائكة الى موضع آخر وفى الحديث م

| لوط سَلِهِ الله الهم <تى حشر معهم م وفى حديث

من مات وهو عمل ل قومأوط
اخر (

وشر ناولمقيامة معهم ) كا فىالدرر المتثرة للامام السيوطئن
| ساريه قبره حتى يصير معهم ي

رحمهاللوحى ان شخصا كانشال.له ابن هيلان من المبالغين افلتشيع بحرث يشش الى

مايستبح فىتق الصحابة املعاسراف على نفسه يهاهو هدم حائطا اذسقط فهلك فدفن
|

فلمبوجد الى بوم الدفن فى القبر الذى :دفن بهولاالتراب الذى ردمبه القي بحث
بالبقيع
ي(ستدل )

وص

< 3وم خهه

وللعن ونحو ذلك لاستحفاقه
ولعمه معمعر فِدّه  9ثرة احساءه اليه وادعوا عليه بانمتل ا

لذلك قال بعضهم لعن الله الكافر وعظم كفره حرث ليمعرفي صالعه ولم يغرف أقه التى
لوعرفها عرف صائعها وقال ١ن الشيخ هذا الدعاء وارد علىاساوب كلام العرب فهولس
من قمل دعاء مينعدز عن انتقام من يسوءه وكذا هذا التعحب لبس على حقتقته لانه
تعالى منزه عانلعحز والهل بل المذصود باإراد ماهو فىصورة الدعاء الدلالة على سخطه
العظم واتنى عن قرا “لتحم اهؤاك بالثقوبات روأغننها وار اد تعة .لتك رالم

البايغ له٠ن حرث ارتكابه اقبح القبائم ولاشك ان السخط يجوز من الله وكذا
الذم ووز أن يكون ماا كفره استفهاما يمنى التقريع والتوسخ اى اى شى' حمله

عل تانكم والوات مك لآشلاان4انا ذم استدو عر القرءاان 11د لور العوية ويام سنن
باعتبار انتظامه له ولاءثاله منافرادهلاباعتبار جمعافراده #دن اى ثى“خلةه#اى ناىثى

حقير مهين خلقه ينى مى الديشدكه خداى تعالبى ازجه جيز بيافريد 'ورا ٠ ثم بيله وله
ءه
ييرقكيف
للحق
« ءن نطفة  #قذرة خ8لتقه  #فكنان اصله مثل هذاالث
يى” ا

ر عةثلاهذلهم
|هية اوقلفسحاوبدى
التكبروالتجبروالكف انق امامالذىكساذللكصاقوير
عقلوىله من لعافة حق وضع عليه علامة الوقف المطلق تقدر خلقه اخر بدلالة ماقله

| وجعل قوله خلقه فقدره حملة الخرئ استئنافية لنيان كفية الخلق واهامه من العامه ومن
| جعله متعلقا بمابعده على ماهو الظضاهص لم شف عليه « فتدر © .فهأء لمإيصاح لا وانليوايه

من الاعضاء والاشكال اى احدثه مقدار معلوم من الاعضاء والاشكال والكمية والكيفية
لنق
خك ا
تهى فا االلىقدراللائق مصلحته فلايازم عمف الى على نفسه وذل
شعله مستعدا لنان
الثى'ادضًا هدارى واحدايه عقدارمعلوم
7005

الحنق موت

ولك

وهات

هن القَدر ععى

ين اللكمنة والكيفية وبالفارسة يساندارة أويديد

در بطن مادره اوفة

الطور أى او حده

ره

اطوارالىانمخلقه

ع

فالتقدرا متفرع على

التقدير الاو لى شم حعله

ذا اطوار

هىين
جعل
وم و
لعضه
الب
من علقة ومضغة الى آخر اطوارء ذكرا او اشلقىيا او سعيدا قا
| فالفاء لاتفصيل فان التقدير يتضمنه على المعذين © ثم السديل سيره © «نصوب »؛ضمر

لحوقلبلادة
اتو
غفسره الظاهى اى سهل مخرجه من البطن بأن فتح فى الرحم وكان غير مف

و ألهءه ان ينكس بأن ينقلب ويصير رجله هن فوق و رأسه من نحت واولا ذلك لايمكتها
ان تايل و يسرله سبل اير اولشير فالىدين ومكنته من السلوك فهما  وذلك بالاقدار
والتعريف له بما هو نافع وأضاربو المت وأبسشير] نلاد وانؤاك :اللكستك .ونخؤ ذلاق"وتمرانطكاً
السدلل باللام دون الاضافة بأن مال سدله للاشعار يعمومه لاه عام لولاالنسحنعلىالمعنى
الثانى ولاحيوانات ايضا على المعنىالاول قال اءن عطاء

رحمه الا يسر على من قدرله

التوفيق طلب رشد .وانباع تجاته وقال أبوبكر بن طاهن رحمهالل يهسر علىكلاحد
ماخلقهله وقدر .عليه

ثماماله  #اى قبض روحه عند تاجالمهالمقدرالممى 8فأقبرء #

اطىعا
ا اى جمله فى قبر يوارى فمهدنكلره ول بدعه مطروحا على وجه الارض جزرا ق

الجزء الثلاثون

 60-0عم

هيه

قالكلاسرى عنه والسبرية ب:امدوم ارابردن ٠ .إى لاعمل رمتل ذلك فاشعي لائق يك
وام » اى القرءان والتأنيت باعتبار الخبر وهو قوله ت8ذكرة © اى موعظة مجحب

أن بتعظ.هاويعمل بعوجها فوفن »#بهسركه  8شاء ذكرء » االىقرءان اى
حفظه ولمبنسه اواتعظ به ومن رغْب عنهكمافعله المستغنى فلا حاجة الى الاههام بأصء
ة
صمرفهو
فىإسعف » جع حيفة وكل مكتوب عند العرب حيفة وهو متعلق »ض
اتذكروة
ةها بهما اعتراض باينلصفة والموصوف جب به لاترغيب فها والحث على

ااىئنة فىحف منقخة ءانللوح اوخبرئان لان والجلة معترضة بين الخبرين
| -فظها ك

والسسجاويدى على انه خبر محذوف اى وم فىحدف :-تى وضع علامة الوقف اللازم
على كذررزم هنا من لجان (تعلمة ل وجو رغى اولان بذكو عزن قله الالكون طقف
مكرمه  #عند الله لكونها ضف القر آن المكرم ل مصرفوعة  #اى فىاسماء السابعة
اومصفوعة المقدار والذكرفانها ال
فمشهور «وضوعة فىبيت العزة فىالسماء الدنيا #ومطهرة©#
منزهة عن مساس»ايدى الشياطين  8بايدى سفرة ك»تية هن ال<ملاوئكةنباتلكتب

مناللوح علىانه حمع سافر ءنالسفر وهوالكتب اذفى الكتاية معنى السفراى الكشذف
| والتوضيح والكاتب سافر لانه بين الثى' وبوتحه وسحى افر شتحتين سفرا لانه فر

| ويكشف عن اخلاق المرء قلوا هذه اللفظة مختصة بالملائكة .لاتكاد تطاتقى عغليىرهم وان
جاز الاطلاق محسب اللغة والباء «تعلقة عطهرة فقال القغال فروجه ها ليمسها الاالملائئكة
المطهرون أاضليفتطهير الها لطهارة من مسها وقال القرطىان المراد فىقوله تعالى لاعسه
لن صل عا 1اسيكة
الابالظير ون يغلا السدزة الكراء,البررة اللوشام' أن ككوض”فى لق
| اصيجف اى فىصمف كائنة بأبدى سفرة اومكتوبة بأبدى شفرة ومن هذا وقف لعضهم
| على هطهرةوتفا لازما هربا ٠ن نوه  ,تعلق الياءبه © #كرام  #عند اللهبالقرب والشرف
فهو من الكرامة ع ونيا او متعطفين على ااموثْين يستغفرون لهم فهو من الكرم .ضد

اللؤّم وقال ان عطاء رحمه الله #ابدتيلي جلكوموان ان ايكنوا مع ان ادم اذا خلا مع

زوجته لادماع وعند قضاء الجا<ة يشير الى امهم هم الملائكة الموصوفون مَوله كراما
علنمواد ونزاهة جواهرها عن التعلقات
كاسين وفيه :امل «إدرة » انقياء لتقدسها ا

ولهم فلان يبر خالقه اى يطيعه اوصادقين من ير فىيينه جمع بارمثل
قن
ومطعين الله م
#درة ع فاجر  7قل لكان  4دعاء عليه بأشنع الدعوات فان القذلى فاية 0

د

الدنا وافظيها ومن فسسر القتل باللعن ون به الاهلاك الروحانى فانه اشد العقوبات وهو

بالفارسية لعنت كرده باد الفسان .يعنىكافر ٠ وفى عين المعاق عذب  8مكاافر» .

ست
قرين
لرت
خكاف
رة احسانه اليه وبالفارسية جه
كلهثمع
مااشد كفره بال

٠ تعجب

:لتعيحب .اها تتصنتوو :من الياهل
من افراطة ,فى الكفزان.اى :عق :صتورته 'فان احقيقة ا

بسبب ماى من سبب الثى” والذى أحاطه علمه مجمسع المعلومات لابتصور منه ذلك
فلْتَيقَة تعحبس هالنله لخلقه وان لاستحةاقه للدماء عليه اى اتجيوا كمفنرةبالله
فهو ال
و(لعمه )

جو عدم ههه

ا

اواك جوجاك :نلق 64اى [لدالل كول ترط يطلا لاكغ د نشكا الوخة والحطال
الخير ف وهو  »#والخال انه « مخثى  6الله “الى اومخثى الكفار وأذا هم اياك قال

سعدى المذتى الظاهى أن النظم من الاحتباك ذكرالفنى اولا للدلالة على الفقرثانيا والججى”

والحشية ناا للدلالة على ضدها اولا  #فأنت عنه :لهى  4بحذف احدى التاءين محفيها
اى تتلهى ونتشاغل من لهى عن الثى” بكسر الهاء للمى لهيا اعرض عنه لامن لهوت

راقو افق أله لهو اذدالييت ابوالانا الل نينا .ال اسكر الوع ولابيى ابمنا»
الرفيع أذ حت ارلئةا! قسن نالوق نوها رلاش انق العنية”امتفة او تسن
التفاسير .ولوأخذ من اللهو وجدل التتشاغل تأغل التغافل من جنس اللهو والاعب لكونة
عبئا لايترتب عليه تفع لممخل عن وجه انهى وقنه انه يازم مه أن يكون الاشتغال بالدعوة

عبًا ولاشّول به المؤمن وذلك لابه لاوز للنى عايه ااسلام التشاغل بأهل التغافل
الابطريق التابغ والارشاد فاكرة لايترتت عله نفع وفى هدم ضميره عليه اللام وهو

انت على الفعاين شه على ان مناط الاتكار خصوصيته عليه السلام أى مثلك خصوصا

لانو لوق الول تر دزا لعا لطاع حوور لها وعنه ريصن

باهمامه عليه السلام يمضونهما تنبيه حيث افادت القصة ان العبرة بالارواح والاحوال لا
بالاشباح والاموال والعزيز هن اعنء الله بالاعان والطاعة وان كان بين الناس ذايلا

والليل من اذله الله بالكفر والمعصية وان كان بين الناس عزيزا روى اله عليه السلام
ماعيبس بعد ذلك فوىجه

ففيرقط ولاتصدى لغنى وكان الفقراء فىيجل.ه عليه السلام

اع اءيكعناىن محترمهم كل الاحترام وفبه تأديب للصغير بالكبير فحملة الشمرع والعلم
والحكام #اطون فىتقريب الضف مناهل اير وتقديه على الشريف العارى عانير

بمثل ماخوطب به النى عليه السلام فىهذه السورة قال بعضهم بين الله درجة الفقر
وتعظم اهله وخسة الدنيا ومحقيراهاها فصح الاشتغال يصحبة الفقراء لانفم نفك الشضذن

والتحرد فالصحبة معهم مفيدة مخلاف الاشتذال بصحة الاعناء اذليس فمم ذلك فالصحية

معهم ضائعة وافلىحدرث (تمحنال على فقير لغنى فقد هدم ثلث دينه ) شَال محاملت
عاللىثى' اذا تكلفت الثى'على مثقة ونحامل فلان عفللىان اذا ليمعدل وقالبءض الكاار
اما كان صلى الله عليه ولم بتواضع لاكابر قريش لان الاعناء املنخلائق مظاهالمزة

الالهية فكان تقديمهم على الفقر اء من أهل الصفة ليوفى صفة الكبرياء حقها اذا ليشهدلها
ل مشاركا ولذن فوق هذا المقام ماهواعلى مه وهوما امس الله بهاحقا بعدما صدر سورة |

عيبس فىقوله واصيز نفسك معالذين بدعون رهم بالغداة اكول اللامبيه2

بأن لاوس ذاء

فيئى” دون ثى للاطلاق الذى هو الحق عله كا قال جعت فلم تطعمنى وظءئت فام |
تسقنى الحديث كافىال+واهى للشعرالى هكهلا  6#انزجر مانلتصدى للمستغنى والاعراض |
اعرنشاد المسترشد قال الحسن لما تلا جبراثيل هذ .الاآيات على النى عب السلام عاد |
وجهه كا”نمااستف فيه الرماد اى تغيركا”نما ذرعليه الرماد ينتظر ماحكم الله عليه فلما |

ااجلزثءلاثون

؟مم ته

قسدل وتم مكان محتاج اليهاممنور الدينواما اولك الكفار فاكانوا
ْمكتومكانا
قد اسلموا وكان اسلامهم سبا لاسلام جع عظم فكلامه فىالبين سبب لقطع ذلك الخير
ا'لعظم لغرض قليل وذلك محرم والاهم مقدم على الهم فثبت مهداافنعل إبن أممكةوم
ك|ان ذنما ومعصية ومافعله النى عليه السلام كان واجبا فكطبا عاننه الله على ذلك قبل

انالامروان كانكاذكر الا ان ظاه مافعله الرسول عايهالسلام بوهم وديم الاغنياء
على الفقراء وقلة المبالاة بانكسار قلوب الفقراء وهو لايليق صب البوةلانه ترك
الافضل م اشير اليه ساهًا فإذا عانيه الله تعالى  لعله  4اىالاحى © زى  »#تثديدين
اصله ينرق اى بتطهر بما سّتبس منك من اوضار الاوزار بالكلية وكلة لعلمعنحقق التزى

واردعلى ان لكيرياءفانلعلفىكلام العظماء براديه القطع .والتحقيق اوع
جى
لعتر
الىا
رعنى
تارم

بالنسية اليه عليه السلام للتنيه على ان الاعراض عنه عكنودنه مرجوا التزى مما لامحوز
فكيف اكذان «قطوعا بالترى كافىقولك لعلك .ستندم على مافءلت  8او يذكر 

يتشديدين ايضا اصله يتذكر والتذكر اهلواتعاظ يعنى باخوديندكبرد «إفنفمه الذلرى 
اى فتافعه موعظتك اينبلامغ درجة التزكى التام وافلىكشاف المنى الك لاتدرى

ماهو مترقب منه م'نزكى اوتذكر ولودريت لا فرط ذلك منك اننهى قارالى ان قوله

بز مبناب التخلية عن الانام وقوله اويذ كر منباب التحلية نبعض الطاعات وإذا
رن كة الترديد فقوله اويذكر عطف علبىزى داخل ممه كم الترحى وقوله
فتنفعه الذكرى بالنصب على جواب لتعشلبها له بلبت وفيه اشارة الى أن من تصدى
لتز كتهممن الكفرةلابرجى مهم الرى والتذزكر اصلا0
هرم
تعليمهتز كيةمتءلمهولا:-ظر الى

نأن اللائقبالعلمأنمصد

 1عوام وبالمتعلمأن بريد سعلمهتزكية

| نفسه عن ارجاس الضلالة وتطهير قلده مأندياس  2لااحكام الدنيا الدنية « اما #
للتفضبل © من استغنى » اعلنامان وما عندك هن العلوم اولمعارف التى بنطوى علها
القةان © فأنت له تصدى » #محذف احدى التاءون محْفيفا اى نتصدى وتتءرض بالاقال

عليه والإهتام بارشاده واستصلاحه دون الاحمى وقه ميد لنفيرله عليه اللام

عن مصاحبتهم فان الاقبال على المدبر ليس من شمم الكرام والتصدى للثئى” التعرض

والتقبديه والاههام بشأنه وضهه التشاغل عنه وفى المفردات التصدى ان شابل العى”

مقابلة الصدى اى الصوت الراجع منالجبل وفى كشف الاسرار التصدى التءرض للثبى”
عق رامن اكتدرجل الصديان للماء اى العطشان وعن إمضهم ادل تصدى تصددهن الصدد

وهوما استقبلك وجاء قبالتك فأبدل احدالا .ثال حرف علة © وماعليك أن لاإزى »

اى وليس عليك بأض ووز ووبال فىأن لايتى ذلك المنتعى بالاسثلام حق نهم بأمء
لنم :عانليك االلابلا وكيف تحرض على الاسسلام هن لبسلهقابلية
سعم
أعرض
| وت
|وكة لف ل بشلا الواطنا.والمليت عنالاآخرة وفيه استهانة لمن اعرض عنه ها نافة وكلة

|ىالمقدرة متعلقة بامم ماوهو محذوف وال حال هن ضمير نصدى مقررة للهة الانكار
ف

()”019

2

١م

©هه

سورةٌ عبس

| بن عشاموالعياس بن عبدالمطلبٍ وامية بن خلف والوليد بن المغيرة دعوم الىالاستلام' :
ر|حاء أن يلم باسلاءهم عبرهم ,لان عادة الناس انهاذا مال ١ كابرهم الى أع مالاللهغيرهم |

 7قابللناس على دين ماوكهم فقال له بارسولالله علمنى مما علمكاللهانتقع ,اكز شيط |
وهو لايعلم تشاغله عليهالسلام بالقوم جاعم لايكنى فىالعام بالتشاعل بلالبد مالنابصار |

| على ابهمجوز اكنهامنوا مخفضون اصواهم عندالمكالة اوجاء الاحمى فىمنقطع * انلكلام ١
ْ فكره رسول الله قطعة لكلامه واشتغاله به عنم وعبس واعرض عنه  0ان ار

روما لها أينكون عبوسه واعراضه عنه اها هولشى” اتكرءالله «نه فنزات ٠ امامزاهد |
فرهودهكه

سيد عالم >لىالله عليه وسلم ازتكقباؤررةت] وناو زازبزاكودانتكة ورداى ميارك
د و ران نشاية ٠ فكان رسولالله  51مه وشول اذار اه مرحنا عن طابينى

فيه ربى اى لاهنى مع ٠شَاء الحة وول له هل لك من حاجة وال ان رسوالله عليهالسلام
ل يخم في ا

حين انزلت عليه سورة عبس لان لها عتا شدديدا على مثله لابه

| الحبيب الرشيد ومع ذلك فلم مجعل ذلك الخطاب بينه وبينه فيكون ايسر لامتاب بكلشف
ذلك للمؤءنين ونه على فعله عداده المتقين ولذلك روى اعنمر اابنلخطاب رضوالله عنه
باغه ان بعض الم-افقين وم قومه فلا شرافم الا سورة عبس فارسل اليه فضرب عنقه

للا استدل يذلك على كوه ووضع ملنرته عنده وعند قومه قال ابن زيد أوحازله نكم

شيأ منالوحى لكان هذا وكذا نحو قوله لمتحرم ماأحل الله لك تنتنفى مرضاة ازواجك
ونحو قوله املك عليك زوجك واتلقالله ومحق فى نفسك مالل مبديه ومخشى الئاس والله |

حو أواهيقاد كوم اكلم ليم العدل اوباب جز« الاول بلااوه اجنطاثلانة ااا
عليه السلام كان فىطلب الاولى والتعرض لعنوان عماء »م قوذ كور اللاننان سنن الوادت

قتضى محقير شأنه وهو ينانى تعظيمه المفهوم من العتاب عاللىسوس فىوجهه اما لتمهيد
ولرآفة '
عذره فىالاقدام على قطم كلامه عليه السلام للقوم والايذان باستحقاقه الرفق ا

لاالغلظة وامالزيادة الانكار فان أصل الانكار حضل من دلالة اللقامكآنه قلتولىلكونه |
أعمى وهو لابليق اه العظم كان الالتفات فىقوله تعالى  #وما يدريك » اذلك فان |
المشافهة أدخل فىتشديد المّاب كن يشكو الى الناس جاتياجنى عليه ثشميل على الجانى |

اذا حمى فى الشكاية مواجهاله بالتويخ اى واى ثى' مجعلك داريا ولا محاله ويطلعك |
لبن
على باطن اصه حيّى تعرض عنه اى لابدريك شي فتمالتكلام عقئديهوقف عله و

|

مابعده مفعوله بل هو انداءكلام وقال الامام السميلى رحمه الله انظر كيف تزلت الااية /

بلفظ الاخبار عنالغائب فقال عبس وتولى ولم شل عست وتنوليت وهذا شيه حال |
الغائب المعرض ثم أقل عليه مواجهة الخطان فقال ومابدريك علما منه تعالى انه لمقصب
بالاعراض عنه الاالرغية افلىخير ود<ول ذلك المشسرك فالىاسلام واهاووليد و أدة وكا

كادان فكلم اسه عليهالسلام حين ابتدار الكلام عايشبهكلامالمعرض
مثله يسلم اللفذطة ع
عله العاتت له م واحهه بالخطاب تاليها له عليه السلام لعدامن يانه قل ان ان أم

الاعشية اوضحى احتمل أن يكون المشية من بوم والضحى من بوم آخر فيتوهم استمرار

اناتريان الاكج ين الى الو عروراما لاقل
اليك ابن قدث الزماق مق السو الأدقن لا

الاعشية اوحاها لميحتمل دقن اله .قال الإرشاد :واعتبار-كون] الست.افليا باوقى

القبور لاشتضيه المقام وايعا الذى تضيه اعتيار كونه بعد الاءذار أوبءدالوعدتحقيتا للابذار
وردا لاستبطاتهم وفىالا يةاشارة الى ساعة الغناء فىالله فامها امس وجدالى لابعرفها الا

من وقع فيها وهم باقون بنفوسهم الغليظة الشديدة فكيف يفهمونها يذكرها بلسانالمارة

كاقل من لميذق لميعرف كانم بوم برونها لميلبثوا الاعشية اوحاها لاتصال آالخفرناء

3أول البقاءكاقال العارف الطيار العطار قدس سسره
ب
كر شا خوا فاى خود كزين ٠ اولين جيزىكه ب زايد بقّاست

وفى الحديك هن قرأ" سورة الازعات كان.من حبسهاهه .فىالقير والقيامة <تى يدخل اطْنة
قدر صلاة مكتوية وهو عبارة عن استقصار مدة اللبث فها بلق املرنشرىى :والككراقة

فالبرزخ والموقف كذا فى-وائى ابن الشيخ رحهانة
تمت سورة النازعات بءون خالق البريات فىيوم الاثنين ثاتى صفر اير «ن شهور سق سبع
عشرة

ومائة وال

تفسير سورة عبس أربعون او احدى وأرلعون اية مكية

معهق بسمالله الرحمن  0م
و غعس  4من الياب الثانى والعس والء.وس رش روى شدن

ل تدش كرد ررى

خودرا مد علهاللام © وتولى  #اعرض يعنى روى يكردائيد ف ان جاء .الاعمى »
الضمير محمد عليهالسلام وهو علة ل:ولى على رأى المبهريين لقربه منه اى 'نولى لجاانءه

الا'عمى والعمى افتقاداللصر وبال فىافتةاد البصيرة ايضا ولام الا'عمى للعهد فيراد أحمى
معروف وهو ابن ام مكتوم المؤذن الثاتى ارسولالله صلىالله عليه وسلم فىالاأذان ولذلك

قال عليه السلام ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أممكتوم وكان
ملنمهاجرين الاولين استذافه عليهالسلام عاللىمديئة مرتين حين خرج غازيا وفيل ثلاث
أا

ميات مات بالمدنة وقبل شهيدا بالقادسية وهى قرية فوق الكوفة قال أنس راضلىله عنه
املرله عنه بوم
رأيته بوم القادسية وعليه درع وله راية سوداء وال ليرومضفتىتحع
عفلرى العجم هناك وأخذ منهمغَنائمكثيرة واختلفوا فىاسمابن ام مكتوم
القادسية فانه ظ
نو
فقيل هو عبدالله

و

 0من بى عاص ى تفالايلة ا

مر وبن قبس بن زائدة بن الاصم من بى عامس بن هلال وهو ابن خال خديحجة رضى
الله رعتها وا م مكتوم |سمام أسه كافىالكشاف وقالالسمدى هو وهم فقد نص ابن عبد البر
وغيره انها أمه واسمها عاتكة بنت عامس نمخزوم (ردى) ان ابن اممكتوم أنيرسولالله

صبىاللهعليه وسلم وذلك فىمكة وعنده صناديد قرش عتبة وشببةانا رنيمة اوأبو جهل |

()

ْ
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و خبره نتقدير المضاف اذتلحاير بالزمانعن الحدث والتقدير  3وقتارننباتا كان
المشسركون يسمعون اخبار القياهة واو صافها الهائلة مثل انها طامة كيبرى وصاخة وقارعة

فبقولون على سبيل الاستهزاء ايان مرساها  فم أنت من ذكراها © رد وانكار لؤال
المشركين عنما واصل فمفبانا ان اصل عمعما وقد سبق والذكرى يمنى اكلاذكليرشمرى

عمنى البشارة اى فىاى اشى” أنت منان كنرذلهم وقنها .وتعلمهم به حتى يألونك بيانها

كقوله تعالى يسألونك كا”نك حت عنها اى ماأنت مذكنرها لهم وبين وقتها فىثى'لان
ذلك فزع علمك به وأنىلك ذلك وهوتما اسثأرعلمه علام الغيوب فقوله مكنرذاها فيه |
مضاف وصلته محذوفة وهاىللهامستفهام للاتكاروأنت ميتدأوفم خبرهقدم عليهومن ذكراها
متعلق عاتعلقبهالخبر «ؤالىريكمنهاها اانىهاه علمها لس لاحدهزذه شى ماكانامنكانفلاى

است 5
وادم
دهالس
تاي
مولع
,.عانم ركاه عبافزامولداء  5حضرت رس
ليتاريك اظيا »
وقت أن ازخدا بيبرسد<ق تعالى فرمود نوازدانستن آبامت رجه جيزى يعنى عالنمذحق
توبيست زمهار تانبرسىنه بروردكارئست منهانى عل قيامت بعنىكس راخير يدهد حه 2
ران خاصة حضرت بروردكارست

٠ قال القاشانى اى فى اى شى 5

لمها وذ
عن
م

كرها

وائما الى .ريك ينتهى علمها فان من عرف القيامة هوالذى انمجى علمه اولا بعلمه تعالى

ثمفئيت ذانه فى ذانه فكيف يعلمها ولاعلم له ولاذات فأن أنت وغيرك منعلمها بل
لايعلمها الاالله وحده  8انما أنت منذر من مشاها  ».اى وظفتك الامتثال ما أمرتءه
منى سان اقترامها وتفصيل مافبها هن فون الاهوال لاتعيين وقتها الذى لموض اليك

فالهم يألونك عما لبس هن وظائفك اله اى ماأنت الامنذر لابعلم فهومنقصرالموصوف
على الدفة اوماأنت منذر الامن بخشاها

فهو دن قصر الصفة

من #ثى مع أنه مبعوث ال

على الموصوف

ومخصيص

ل

الابذار الافهم كقوله فذكربالقرء ان هن مخاف وعيد والمهور على ان قوله مللر من
هادا دن٠اضافة الصفة الى معمولها للتخقيف علىالاصل لان الاصل فالامماء الاضافة

والعمل فبا انما هو بالشبه ومن قرأها بالتوين اعتبرآن الادلى فبا الاعمال والاضافة فها

|على لتقيف «كانهم  6اى الكرين وبالفادسية كريا كفا تك «لبوم رونا >

لموا الاعشية او اها »
روزىكه «نند قيامت را كه از امدن ان همى برسئد 8ي«ل

ف
شفى
كاة كا
الضجى اسم  1بين اشراق الشمسس الى استواء الهار ثمهى عشى الى الغد
الاسرار والملة حال من الموصول فانه على مدير الاضافة وعدمها مفعول انذر كا"نه قبل

تنذرهم مشهين نوم برونها اى افلاعتقاد ين لميليث بعد الانذار بها الاتلك المدة
البسيرة اى عشية بوم واحد اوتحاء اى آخر بوم او اوله لابوما كاملا على ان التنوين

عوض عن المضاف الله فلماترك اليوم أضيف نحاه الى عشيته والضجى والعشية لما كانا
.٠ن دوم واحد محققت سهما ملابسة لمخدة الاضاقة الخد

هال" خر فلدلك 8

الضحى االلىمشية فانقبل للممَل الاعشية اوضحى وما فائدة الاضافة قلنالوقيل ليليثوا

ج<ة  +هه

الجزءالثلائون

المرادبالنةمطلق دار الثواب فلا مخااف قوله تعالى اون خاف مقام رره جتان فان له
8
حنتين فضل الله قْ دار الثواب حنه

الم الحسمانية وحهة التإذذ باللذات الروحامة .٠

ودر فصول أوردة  5ان اس درسال  3 43قصد ممصيق كند وتران قادر بأد
ٌ
خلاف #س كودء أل حداى ارق وآز مل ال ست بازادارد

كرنسى نفس فرمان تست

حدكنة ا ل

06 20

ت
قتسأن
شمهاوركه مهش

لع لات الى درست

وال مد بنالحسن رحمهالله كنت ائما ذات للة اذا أنا بااراب يدق وقرع فقلت انظروا
من ذلك فقال رسول الخلفة هرون بدعوك فخفت على روحى و شت و مضيت اله فلما

دخات عليه قال دعونك فى مائلة ان ام محمد يءنى زبيده قلت أها الى امام العدل و امام

ااعدل فى المنة فقالت انك ظالم عاص قد شبدت تفسك باطنة فكذيت بذلك على الله
لىك
تهف
و حرمت علدك فقلت لهياأميرالمؤمنين اذا وقمتفى معصية فهل حاف الل
الخال اولعدها قال“ أ زاف العاف وا شذندا ثقات له آنا أشبدا أن لك حدين لأجنة
ومرنى بالانصراف فلما
واحدة قال الله تعالى و لمن حاف هقام ريه جنتان فلاطفنى أ
رجعت الى دارى رأيت البدر متبادرة الى ٠ عبد الملك بن مروان خدفة روز كار نود
وابو حازم امام وزاهد وقت بودازوى برسيدكه ياباا حازم فردا حالوكار ماجون خواهد

كك ا قأرن ى خواران را جوات دهت كفن ذكا

0

منطنى الىقولهفانالنةهى المأوى بدانكة دردنياهس ضسى رااشئهشوتستودر عاقىنش
شوت سوخته كرددفرد ا با تشعو بترسدوهركه امسوزياب
ته
بعتقهوىكهامروز بآش
| رياضت ومحاهده 0

شهوت تشايد و#حنين درديا دردلهص موةن مدق أست  5ثرا

جشتعفان كوبندودرعقى شت اس تاكنرا رضوان كويند هركه امروز دردنيا بهشت
عىفانبطاعت اراسته داردفردا به تبرشضوان رسد ٠ وةالالقاشانىفامامنطفى اتىعدى

طور الفطرة الانسانية وتجاوز <دااعدالة والشريعة الى الرثية اليهيمية او السبعية وافرط

تفعىديه آوثر الحياة الحسية على الحقيقية بمحبة اللذات السذلية فان الحم مرجعه وماواء
خناف مقام ره بالترقى الى مقام القلب ومشاهدة قيوميته تعالى نفسه ونمى النفس
واما م
خوف عقاءه وقهره عنهواها فذان النة ماواه على حسب درجانه وقال بعضهم اشاربالا ية

الى حال المبتدى” فانه وقت قصده الى الله ولمازله الرخصة والرفاهية خوفا من الحجان
فاذاباغ الى ماالتمصفية والمعرفة ليمحتج الىسهى النفسعن الهوى فاننفسه موهجوشيطا»ه
دارت روحادة والمقبى عاك مشهئواحدهوء٠شهى الروح فالممتدى” معالنفس فىالاشباء

فإذاصارمن اهل الهى والمنتهى مفعاىلرذبلك ومن كان املعرب فقد محولت شهوته لذة
حقيقية مقبولة ي©سألونك » عى برسند ثرا اى ياعمخد  العسناعة © اى القيامة
هايان مرساها » ارساؤها اى اقامتها بريدون متى شيمها الله وشا كر ااال ظرف
لعي

نكا

آنه ووقت والمرموى همصدر ع«الارساء وهو الاسات "ذهو مبتداً

( والإن )

©

سورة ٠النازعات
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 1داك
11س
1
ناح الفوات 0
#وآر ا»ختار © الا الانيا  6#الفانية التى عجلى
اخرة الابدبةبالايمانوالطاعة ط فان المحم » النىذ كر
مع 0
شأها « حى» لاغيرها وهو ضمير فصل اومتداً « الأوى » اى مأواه فلا مخرج ١

النار كا مخرج الؤمن الغاى لكام ى رق الكافر لكن فيه موعظة و عيرة موقظة
واللام سادة مسد الاضافة العمأن صاحب المأواى 2هاولطاغى م فى قولك عض الطرف

فانه لايغض الرجل طرف غيره وذلك لان الخير اكذاان جملة لابد فها من ضمير يطرها
بالمتدأ فسدت اللام مسد العائّد لعدم الالتئاس فلا احتياي فىمثلهذا المقام الىالرابطة
دى
ذو اما من خافٌ مقام ره م اى مقامه ببين

مالك أمسه نوم الظامة

يد نوم

سذكر الانسان ماسعى وذلك لعلمه بالمبدأ والمعاد فان الخوف من القيام بين يهدلبلحساب

لابد ان يكون مسبوقا بالعلم به تعالى وفى بعض التفاسير المقام اما مصدر ميمى يالمقنيام

اواسم مكان يمعتى موضع القيام اى المكان الذى عينه الله لان شوم العاد فيه لالحساب

والجزاء و قبل القام مقحمللتأكيدجعل الخوف مقابلا للطفيان مع ان الظاهى مقاباته
للاقياد والاطاعة بناه على ان الخوف اول اسسباب الاطاعة ثم الرجاء ثمالحبة فالاول
للعوام والثابى للخواص والثالث لا خص الخواص  9وى النفس عن الهوى »#عن

اليل اليه محكم الميلة البشمرية ويلعمتد متاعالمياة الدنيا و زهرلنها ويلغمتر بزخارفها
وزشها علما منه «وخامة عاقبها والهوى ميلان النفس الى ماتشئهيه توستلذه هن غير داعية

اح رو كان اكات كأخرك عر كاتشا

عالق وادالطول الامل فسوثالا اخزاء وال تعض" التكار الهو عارة اعل2مهوات

السبع الكموذرة فى قوله تعالى زين للناس حب الششبوات من النساء والبنين والقناطير
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث وقد أدرجها الله فى اعسبن
كا قال انها الحياة الدنيا لمب ولهو ثم ادرجها فى أمى واحد وهو الهوى فالايةفالهوى
تدخاص
جامع لانواع الختووات  0مخلص من الهوى فق

سبل رحقه

من ميسع التدود والبرازخ قال

ال مانلهوى الا الانبياء وبعض الصدبقين ليسكلهم و امايسلم من

ألم عزامن لز نفسه الا أدب و قال بعضهم حقيقةالانسان هى نفسه لاثى' زائد علها

وقال تءالى ونهى الس عن الهوى فن الناهى لها تأمل انهبى ٠ قول الفقيرازالانسان

برزخ بين الحقيقة الالهية والحقيقة الكونية وكذا بين الحقيقة الملكية والحقيقة الميوانية

فهو من حيث الحقيقة الاولى ينبى النفس من حيث المقيقة الثانية ماان البى عليهالسلام
| مخاطب نفسه بقوله عليه السلام السلام عليك أيهاالنى من جانب ملكيتة الجىانببشمربته

ا|ومن هقام حمعهالىمقامفرقة فان المنة هىالمأوى 6#لهلاغيرها فى النفس عن
| الهوى معناه مها عن حميع الهوى على ان اللام للاستغراق والا فلا معنى للحصر لان
المؤمن الفاسبى قد يدخل الذار اولا ثميدخل النة فلا يصح فى حته الحصر اللهم الا

انيقال ماعنلىحصر أن المنة هى المقام الذى لرااج عنه من دخل فيه وفى لاعلتضفاسير

5

الجزء الثلارن

جسن هه

خ9+ج597
ل
س
ل
لهففش

وغيره ساء على استعازة الرعى لتناول المأ كول دلىالاطلاق كاستعارة المردن للانف ولهذا

قل دل الله تغالى بذكر الماء والمرعى على عاءة مار قبه وجمع مما مخرج هن الارض
حت الماح فابه هن الماء قال العنبى هذا اى قوله اخرج مها ماءها ومرعاها محنو امعالكام
لو
حك »ذ كا ششن

يندعسا

يه

ومتاعا للانام مانلمشب

والشحر ا والثمروالملح والنار لاالننار منالشحر الاخضر والملح هنالماء ونكتة
الاستعارة توسخ الخاطيين المذكربنللبعث والحاقهم بااعهائم  3-5بالدنيا والذهول

عنالا خرة ا اذا جاءت الطامة الكبرى  #قال فاىلصحاح كل دى” كثر حتىعلا

م

1

تأبيث الاكير من كيربالضم عمنىعظملاعن كير

بالكسر يمنى اسن وهذا شروع فى سيان احوال معادهم اثر بان احوال هماشهم
والفاء للدلالة على “رتب مابمدها على ماقبالها ما قذلىكأينى' عنه لافلظمتاع والمعنى
ولذواهى اتعىاوها
 .فاذاجاء وقت طلوع وقوع الداهية اأعظمى التى تطم على ساثرالطامات ا

وتغلها فودفها بالكبرى يكون للتأكيد ولو فسر يما تعلو على الخلائق و تغل,م
كان مخصصا والمراد القيامة اوالنفحة اأثانية فانه بك_اهد نوم القياءة من الاايات
الهائلة الخ-ارجة عن العادة ماشى ممه كل هائل وعند النفخة الثانية تحشر الخلائق
| الى موقف القيامة خصت النازعات بالطامة وعيس بالصاة لان الطم اكنان ماعلتنىفعذة

| الأولى للاهلاك فهو قبل الصخ اى الصوت الشديد الذى يمى له 'أناس حين يصيخون
لهماينه النائم بالصوت الشديد فهو ععنى النفخة الثانية فجعل السابق للسوزة السابقة
واللائق للاحقة وان كان عمنى النفخة الثاية فحسن الموقع فكىلا الموضعين لان الطم
ورد

بعد قوله سعها الرادفة والصخ بعد مابين عدم اصاخة الى عليه السلام لابن ام

مكاتوآم و بوم قد كل الاانسان اذى  4موب

موصولة و -مى ؟منى عمل اى 5

اك 6

لاطامة الكيرى وما

فيهكلاحد كامنا من كان ماحمله من خير أو شمر

ب يشاهد .مدونا فى صحيفة اعماله وقدكان نيه من فرط الغفلة و طول الامد كقوله
نالك لهالا الله ونوء © وبرزت الجحم » عماف على جاءت أى اظهرت اظهارا با
لامخق على احد بعد اكاننوا يسمءون ما والمراد مطلق الثار المعبر عنها يجهنم لاالدركة

»ثنا من كان على مافيده عن فاننأهملفاظ
الخصوصة من الدركات السبع  8ان يرى كا
ور و قوله تعالى
كهناف
العموم بروى انيهكشف عنفهتاتلظى فيراهاكل ذى بصر «ؤ
ورزت المحم للغاوين لاسانى ان براها المؤمنون ايضا حين رون عامبها تحاوزين'لهسراط

و قبل للكافر لان المؤءن سول اين النار التى توعد مها فيال مررعوها وهى خامدة

ف فاما من طنى * #ا جواب فاذ! جاءت على طرّة قوله فاما يأنينكم منى هدى فن
| بع هداى  53شال ان جنُتنى فان قدرت احسنت الك وشال اذا كانت الدعوة فاما من

كان جاهلا فهناك مقامه واما مكنان علما فههنا مقامه اى فاما من عا وتمرد عن الطاعة

و جاوز الحد فى العصيان كالاضر و أيه الحارث المشهورين باغلو فى الكفر والطفيان

و) 12
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هما تعاقبان فا فكذا المؤمن لامحلو من «ور الاعان والعمل الصاطٍ ومن ظلمة العمل

الفاسد والفكر الكاسد ولذ قال عليهاللام لعلى رضىالله عنه يعلاى اذامات سيئة فاجمل
بجنها حسنة فكاذاان .بوم القيامة يلق الله اللبلى فى جهنم والهار افلىمنة فيلكاون فىالنة

لل ما لايكون فالنار نهار يدنى ان الهارا فىالنة هونور ايمان المؤمن ونور تملهالصاط
محسب مامت والايل فىالنإر هو ظلمة كفر الكافر وظلمة عمله الى" فكما ان الكفر
لايكون:اعانا 'فتكذا الالى ,لايكون .نهار والار .لانكون انورا دولك م.ناهل التوار

عىكس اللاك
والنار على صفتهالغالية عليه واما القلب وحاله حب التحلى فهو عل
فان تبكازة المعنوى_لانتعلافي عليه ليل"ؤانكان بهطلريم استتنار فنىمض الاوقات
© والارض بمد ذلك دحاها  #اى قبل ذكلقكوله تعالى من بعدالذكر اى قابللقرءان
بسطها ومهدها لكنى اهلها وشَابهم افقىطارها وقال بعضهم بعد على معناه الاصلى من

التأخر ذانالله خلق الارض قبل خاق السماء هن غير أن يد<وهائم استوى الى السماء
فسواهن سيع سموات ثم دحا الارض بعد ذلك وقال فىالارشاد انتصاب الارض عضمر

شسيره,دحاها وذلك اشارة الى .هاذكرمن بناء السموات ورفع سمكها وتسويتها وغيرها
لاالى انفسها وبعدية الذحو عنها مولة على المعدية فىالذكر "أهو المعهود فالىسنة العرب
والعجم لافىالوجود فان اناق الاكثر على تقدم خلق الارض ومافها على خلق السماء

ومافها وتقديم الارض لافيد القصر وتعيين البعدية فىالوجود لما عرفت هن انانتصابه

عضمر مقدم_قد حذف/عل شبريطة/التقنسين لاما ذكر يده ليفيد ذلك وقائدة تأخيرء
فىالذكر اما التنذيه عل انه قاصر فىالدلالة على القدرة القاهرة بالنسية :الى احوال السماء
واما الاشدار يانه ادل فالىالزام لما ان المنافع المنوطة عافىالارض أكثر وتعلق مصاط

|ل وقد م مابتعاق هذا المقام سفوىرة
الناس بذلك اظهر واحاطتهم بتفاصل احواله ك

حم السجدة  8اخرج منها ماءها » بأن كر منها عونا واجرى انمارا  ومرعاها #

اى رعها بالكسير يمنى الكل وهو فاىلاصل موضع الرعى بالفتح نسب الماء والمرعى الى
الارض هن حيث انهما منها يظهران ونجريد الملة عن العاطف لانها سان وتغسير إدحاها

او تكملة له فان السكنى لاتتاتى بمجرد البسط والتمهيد بل لايد هن تسوية املسمعاش
من اللأكل والمشرب حا والجبال  #منصوب عضمر بفسر قوله ف ارساها » اى

انينها وانبت بها الارض ان 'كيدبها وهذا محقيق لاحق وشيه على ان الرسو المنسوب اليا

|ففهواضع كثيرةمنالتنزيل بالتعبير عنها بالروابى ليس هن مقتضيات ذواتها بلهوبارساءه

تعالى ولولاء لما ثيتت فىنفسها فضلا عن اثياتها للارض  9متاعالكم ولانعامكم © مفءولله

معتى متيعا والانعام سجمعنشيتمحتين وه المال الراعية بمعنى الموائى وافلىصحاح وكاثر

مابقع هذا الاسم على الابل والمراد هنا مليكون اما للابل والبقر والفم من الضأن
والمعزأى فعل ذلك تمتبعا ومنفعة لكم ولانعامكم لان فائدة ماذكر مانلبسط والتمهيد
'واخراج الماء والمرعى واصلة الهم و الى انعامهم فانالمراد بالمرعى ماييممايكاله الاسان

ع

الجزء الثلاثون

 +: 5إه

رحن حي د مر صو حم د 7ك

ويسر فشك على وجه الاعادة اولى ان يَكوقمقدٍور
على اطدتكم وحشير» وهى اسبل إ

كيف تتكرون ذاك قولهانتم متا زواغد بير ؤخلقَاا مين والنياء عط علىأتم
فله
ال
وحدف خبره لدلالة خبر أأتمعليه اى ام السام اشد خلقا © اها »©الله تعالى وهو

استئناف وتفصيل لكيفية خلقها المتفاد من قوله ام السماء فينم الكلام حينئذ عند قوله

ام السما وستدأ من قوله اها وام متصلة واستعمل البناء فى موضع السقف فان السماء
بسقف مفسوع والبناء اتما يستعمل فاىسافل البناء لا فىالاءالى للاشارة الى انه وكاانن
علنا<تلال والاحلال كالناء فانالناء اعد عن تطرق الاختلالاليه
معنا لكيه فىالبعد ا

بالنسية الى السقف 3رفع سمكها قفواها » #سان لبناء اى جعل مقدار ارشاعها من |
خنذ
اى ا
الارض وذهاءها الى سمت العلو مديدا رفيعا مسيرة حمسماثة عام فان امتداد ال

)

من اسفله الى اعلاءسمىسمكا و اذا اخذمن اعلاء الىاسفله سمى تمقاوقال بعضهم السمك
الارشفاع الوق بين سطح السماء الاسفل الذى يلمنا وسطخها الاعلى الذى يلى مافوقها

فكون الرادنحا وغلظها وهو ايضا تلك المسيرة و#اغطشس ليلها  #الغطش الظلمة
قال الراعب واصله سن الاغطلشس أوهوالذى فعىبنه شه عمش هال اعطشه الله اذا حعله

مظلما واغطشسالالى اذاصار مظلما فهو متمد ولازم والاول هوالمراد هنا اى جعله مظلما
ذهب النور فان قلابلليل اسم لزمان الظلمة الحاصلة بسبب غروب الشمس فقوله واعطس
ليلها ,رجع معناء الى انه جعل المظممظلما وهو بعد والحواب معناه ان الظلمة الخاصاة
فى ذلك الزمان ابما حصلت 2دبير الله وهدرره فلا اشكال ب وأخرج اها  4اى ارز

اهلشمس
ايع عبرعنه بالضحى وهو ضوءالشمس ووقت الضحجى هوالوقت الذى تشرق في

هوم سلطانها لانه اشرف اوقاتها واطبها على تميةالحل بام اشرف  75فيه فكان

نا الايلاوفى/التسيز.عن
اأخير ذ,كرذءكعن
سان وهو السر #
تام
ا فمىمق
لذكر
:قابال
اح
احدانه بالاخراج فان اضافة النور بعد الظلمة اتم فى الانعام اوكل فىالاحسان و اضافة

اليل والطحى الى السماء لدوران حدوتها على حركتها والاضافة يكفها أدنى ملابسة

الشافه المعو ز جلك وكوكم اشسلفة بالشحن ,الجلوم حبيططت امنيا 1ن قارزليهوامتا

بتقدر ااضاف والتميوز عنم بالضجى رلانة .وقت,قبام#تتلطانيك وكالكزاشتزاقهاء مزامام زاهد
اماء) دونز قوانش
مفلر١ :فتاب ؤ
فر مودهكد اروز وشب ذاتياريا :سيان ,سكيرداردد ,يلسيقب ا
العارفين الابل ذكر واانهار انى فلما تغشاها اللبل حملت فولدت فظهرت الكائنات عن
غشيان الزمان فالمولدات اولاد الزمان ؤاستخراج النهار مناللبلكاستخراج خواء مادننم
ووج
قال تعالى واية لهم اللبل نسلخ منه النهار فاذاهم مظلمون وقال يوج الليل فىالهاو ي
النبار فىاللبل كمسى فىعسيم .وحواء فاىدم فاذا خاطب ابشاء النهار قال بول الايل واذا.
خاطي ابناء اللبل قال بو اهار وقال بءض اهل اللمقائق ان نوارد الابل والهار اشارة

9ا2لى توارد ال0س-ي0ث-ة 6والحسنة فكما انالدنيا لاست على إلى وحده 8ولاعلى نيهادر و“حقدره مبلك |
(هل)
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فهما لاباعتيار ان مافبه هن مننى المنع يكون فهما فان ذلك لايتصور فللا خرة بل
ومه امن تقاظئ مَايَودَئ المااحالة |
افللاسا إفان:العقوئة الاخروئة تسكن إمن' ستمعها ع
وفى التأويلات القاشانية بازع الحق بشدة ظهور انا بدته ق راذا الكبرياء فقهر وفدف

انا لشغوا »رت

كا البعة ازاوى  والشكييات وكا اقفن “ارعئ وانؤذا تيا

قذفته فىالنار و ردوى قصمته وذلك

لقهر هو معنى قوله فاخذه الله الحو قال الركلى لما |

ليمكن صادقا فى دعواء اقتضح فالدنيا والا خرة و هكذ كل ما بدعى مالس له ٠ن
المقامات قل شر انطق الله لانه بالعريض ٠ن الدعاوى واخلاه عن حقائقها وقالالسرى

/ؤواما و "الماك اسار اككالجا لد بركاتنتك” اك5زء«اهة*وارق
الماك  6ر

علق

هفرعن

لوق ]سأدذ ٠اها دق كلد ل اعكرة بيع “حو كه .رق ابلللويظد دن
ل

رسول الله صا

ا

الله عليه و سام قال مومى يارب امهلت فرعون ارإعمائة سنةوشول

د
هو
مانك
أنا ربكم الاعلى يوكذب باي

رلك فأوحى الله اليه كانحسن الخاق

من ١ل,كناية كرد ك )أن /ركافتد ا افا ذا ويد وككة ,الاريك >كنكادية و الما لوعن

فاكثر ثنوابه فىالاآخرة ودلت الآية على ان فرعون مات كافرا وافلىفتوحات المكية
فرعون وتمرود مؤبدان فىالنار انتههى وغير هذا من اقوال الش.خ رحمه الله مول على
الماحثة فصن لسابك عن الاطالة فانها من اشد ضلالة ه هول الذقير صدر .ن فرعون

كلتان الاولى قوله أناربكم الاعلى واثانية قوله ما عملت لكم من اله غيرى و مهما على
ماقلى اربعون سنة فالظاهى أن الربوبية مولة على الالوعية فتفسير قوله أناربكم الا على
ثبيهر جدوى اذلا قتضى ادعاءالرياسة دعوى
كسف
سولهم اغلى منكل منإلى امرك لب
الالوهية كسائر الدهرية والمعطلة فانهم لمضور الواؤاك» ورانككا

ارو  2تام" كذا

المقام © ان فى ذلك ##اى فيا ذكر من قصة فرعون ومافءلءه  لعبرة 5ه اعتبارا عظها
وعظة © ان مخثى #ه اى لمن من شأنه ان مخشى وهو ٠ن >أنه المعرفة يدنى ان العارف
بالله وبشؤويه مخشى منه فلا جرد علىالله ولا على انناله خوفا من “زول العذاب والعائتل

من إوخطبايغيره
وكشته عتى دراقتديه ند
جبر

كوب
وف
لويش ازغقوبت در ع

يا اواؤاءكز سطانا عنك كار

.٠

ازوتيك:مختان بكبرند بند

٠

كه-ودىندارد تغان زبرجوب

عرف كدف يواد انرا جل در برت

يعنى درسينه ات ل عاتم اشد لقا » خطاب لاهل مكنة المسكرين للبعث بناء على سعوبته
فىزحمهم بطريق التوسيخ والتكيت بعدما بينكال سرولته بالنسية اللا قدرة الله تعالى سَوله
تعالى فاا هى زجرة واحدة فالشدة هنا ععنى الصعوية لاعءنى الصلابة لانها لاتتلاثم المقام

اى أخلقكم بعد موتكم اش واصعب فنقىدبرم و زعمكم والافتكلا الاعربن بالنسبة الى
قدرة الله واحد  8ام السماء  #ام خاق السماء بلا مادة ععلظىمها وقوةتالفها وانطواتما

عالىبدائع التى حار العقول فىملاحظة ادناها وهو اتفهام شر قروا بان خلقالسماء

الجزءالثلاون
السسسسس

سس

<١١ 33م 7ه

سس سس

وكان ول ليس لاعالم اله حتى يكون له عليكم امس وعهى اوسعءث اليكم رسولا بلالمربى
لكم والمحسن اليكم أنا لاغيرى ل بعضهم كان شتى له عند ظهور ذلهو تجزه بانقلاب
المصاحية ان لاسّول ذلك القول فكاتنه صار فوذلك الوقت كالءتوه الذى لايدرىماشول

ا(مام قشيرى رحمه الله ) در لطائف اوردءكه ابليس ابسنخن شنيدء كفت صراطاقت
ابن سحن فست من اعوى] /خيريت كفم بنإذام اين همه بل
را ي
سمن
يد

اوكد جنين لاف

ميزند ناكار اويكجا رسد ٠ قاالبععاضرفين لمبدعاحد من الخلائق من الكمال
ماادعاء ادعاء الاثتسان فانه ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الاعلى وابابس تيرأ منها و قالاتى
جهع
اخاناتافه فلميدعم سة لبت له قظ اى ان
اح واحد وهو ال
كفق
نلى
وال
ذطا

الماك فانه على امال الحض حلاف الانسان فانه مخلوق باليدين .٠ شدخ ركن الدين علاء
الدولة سمنانى قدس سمرء فرمودءكه وقتى صا حال كرم بود بزيارت حسين-نصورحلاج
رقم جون صاقبه كردم روح اورا در مقام عالى يافتم ازعدين مناجات كردم خداياابن
جه اتات

فرعون انا ربكم ومنصور اا إلى عكيت هر دويك دعو

اكزاديناروح

حدين در عابين است و جان فرعون درس حين بسر من ندا [لبعوة فرعون مود سنى

در افتاده همه خودرا ديد
وومار
<ا م
سكر
يدن
فرق ببس.اراست ( وف المثتوى )

ماراديد ود را
دم
ركر
مد ب
يسان

قوفي ل)يلتدك معنتحل )اذ لاكريقفا لوال نين
درعقب

.٠

مىحب
وانبن اارا رحمت الله ا

ان

الارا لعنت

الله

زائك او سنك سيه نود ابن عقيق
ابن اراهو «د در سراى فضول

.٠
.٠

ان عدوى نور نود واين عشيق
نه زراتى احاد واز حلول

أ قال فىاسثلةالحكم فانقلتماالحكمة فىان ابلس قدلعنولميدع الربوبيةوفرعون
و امثاله قد ادعوا الروبية ولم يلءنوا تمسيخاصويصا ”مالعن ابلس قيل لان ني
اةبلس

و
شر هن سة هؤل
قاءل

لانه اول من سن الخلاف والشقاق قو
فلاعل
وا و نوياةلخحاق

بعده ادعوا الربوبية وسئوا البنى والخلاف بوسوسته وابليس واجه بمخالفته حضرةالرب
تعالى وهم واجهوا الانداء والوسائط وتضرعوا ثارة واعترفوا بالذنوب عند اللوقاخرى
وابليس لميعترف ول تضرع وهو اول هن سن الكفن .فوزر الكفار بعده راجع اليه

الى .نوم القيامة ومظهر الضلالة والغواية _ذاته يفير واسعلة  +فأخذهالله  4يسبب ماذكر
نكال اخلارة والاولى » النكال عمنى التتكيل كالسلام يمعنى التسلم وهو التعذيب

اى الذى سكل من زأء اوسمعه و بمعنه من تعاطى مابفضى اليه و محله التصب على انه
مصدر مؤكد كوعد الله وصلنة اللهكا"نه قال نكل الله به نكال اخلارة والاولى وهو
الاطرااف رف
االه
جار والاغس اق فالدنيا واخذ مستعمل فىممنى يمازى بع الاخذفالدنيا

وال خرة والا يلزم المع بين الحقيقة واللجاز لان الاستعمال فى الاخذ الأنيوى حقبقة
وفى الاخروى تحاز لتحةق وقوعه واضافة النكال الى الدارين باعتبار وقوع نافلساخذ

(فهما)

سورة النازعات
١م ©#ه»ه
حين ابضّرها عرفها وادطاء محريها اماكان اراءة منه واظهارا التخلد ونتهاالله بالاظر

الى الظاهى م ان با الى نون العظمة فى قوله ولقد اريناء اياننا بالنظر الى اللتقيقة

والمززاد :بالا 'بة:الكبرى قك :العضاخية والصغرئ غيرة,ممعنتخراته الناقة و.ذلك:ان

القلب المذ كوركان المقدم على الكل فى الاراءة قبننتى اينكؤن هو المراذ علىماغتضيه

الفاء التعقيبية 

فكذب » #فرعون بمومى و سم ممجزيه سحرا عقيب رؤية الااية

من غير رؤية و تأمل و طلب شاهد من عقل نواصح من فكر و قلب لغاية استكباره

وعرده © وعصى #خ الله بالقرد بعد ماعام صحة.الامى ووجوب الطاعة #شدعصيان واقحه

نت الجتر رعلا تكار؛وجواد ورا الجالمين (زأبيكا :فدلا العلط اعرواان اذ لانت عل
اراءة الااية الكيرى هو الكذيب اذ يكون عصاتالله وهو التكذيب بالاسسان مم
حط_ول الم .بأن .من اكذيه ممن عت تصددذهه فاما تكذرب من لامجب تصدقه فلا
يكوزنعصانا ومحوز أن براد وعهمى ولا فا أعسبهالا ان الاول ادخل فى ذمهوشيح

خاله وكان اللعين و قومه «أهورين بعبادته تعالى و ترك دعوى الربوية لابارسال بى
م م الاسر والآسر فقط قال بعض اهل المعرفة أراء ابة صرفا ولو أراء انوار
الصؤات فىالا يات ليمكفر ولم يدع الربوبية اذهناك موضع الحة والعشق والاذءان لان
رؤية الصفات شتضى التواضع ورؤية الذات تقتضى العريدة فكان هو مححوبا برؤية
الا يات عن رؤية الصفات فلما لميكن معه حظ شبود نور الصفة لمينل عند رؤيتهاحظ

الحبة فلم يأت منه الانقياد والاذءان لذلك قال تعالى فكذب و عصى « ثم ادير » اى
تولى عن الطاعة كولة ثم على هذا ممناها التراخى الزمانى اذالسيى فى انطال امرءفتضى
مهلة او انصرف عن الخلين قال الراعب اوير اى اععرض وولى ديره طٍُبتى « هد

فى هعارضة الا'يةمردا و عناد! لاعاتقادا بانها يمكن معارضتما فهو تعالل بالباطل دفعا
للمجلس وهو حال من فاعل ادير بمنى مسرعا نهدا وفى الكشاف لما رأى التعباادبر

مرعوبا يسرع فى مشيته قال الحسن رحمه الكلاهن رجلا داشا « فحشر  »#اى فجمع |

السحرة لقوله تعالى فارسل فرعون فالمدائن حاشسربن وقوله تعالى فتولى فرعون فجمع |
 11اى مابكاد به من اللس<رة الام ومجخوز ان إراد خميم الناس  0فنادى © سنفسه |

فى المقام الذى اجتمعوا فيه معه اوبواسطة المنادى ه فال © لقيامة مقام الحكومة |

والسلطنة أ8ناربكم الاعلى » لارب فوق اى اعلى عن كلمنيلىامس على انتكون
شلنى ) |
لاءك(اوقا
اامس
صيغة التفضيل بالنسبة الى مكنان نحت ولاه من الملوك وال
العنى اصنام كه برصورت شارهة الغات خدايا ند ومن ازهمه ررم ٠ ولا ادئى |

لىة
بف
اام
قلسل
هه ا
العلوية قبل لموسى علي

هذا الكلام اأنكنت الاعلى لان الغلية على |

سحره غلية عليه والحاصصل انه لمبرد مهذا القول انه خالق السموات والارض والبال |
والنبات والحموان فان العلم فساد ذلك ضرورى ومن شك فيكهان .ونا ولو كياحنونا

| لما جاز من الله بعئةالرسول اليه بل الرجل كان دهريا منكرا للصانع والحشر والنشر
) روح البيان "١ عاشر )
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هوءالمالروح الجرداتقدسهء نالتعلق بالموادواسمه طوى لانطواء اموجوداتكلها من الااجسام

وقهرء وهوعالم الصفات ومقام المكالمة ٠منجليام!فإذلك ناداه مهذا

طه
ىحته
فس ن
ونفو
وال

الوادى ونهاية هذا العالم هالوافق الاعلى الذى رأى رسول اللهصلىاللهعليه وسلم عنده

وريه و اذهب الى فرءون  #علىارادة القول اى فقال له اذهب الى فرعون
جيريل عصلى

هوانه طتئى »#تعليل الإ اواجوب الامتثال يه والطغيان جحاوزة الحداى طنىعلى اللق بأن

كفريه وطنىعلى الخلق بأن تكبرعليهم واستعيدهم فكما انال العودية لايكون الابالصدق
معالحق وحسن الخلق مع الخاق فكذا كال الطغنان يكون بسوء ا.عاءلة معهما قوال
نوب

اى ظهر باناسّه و ذلك ان فرعون كان ذائفس قويةة حكما عالما سللمك وادى

وحتحي بانايته وااأتحل صفات الرهوبية و نسها الى نفسه
الافمال وقطع نوادى الصفات ا

و ذلك تشفرعته و بجيروانه و طفيانه فكان من قال فيه عليه اللام شر الااس »عن قاءعت
القيامة عليه فهو حى لقيامة سنفسه وهواها فى مقام 'وحيد الصفات و ذلك من اقوى

الحجب ل فقل 4بمامادنيته  هلك  #رغبة و انوجه هوالىان تبركح6ذف

اإحادئ عافن يفا تبردى ,اال يعسلهوم همنندأس الكفر والطغيان ووسخ الكدورات
الشرية والقاذوراث الطبيضة :فقوله .لك نخبن' مبتداً نار نن وهذ )»ان وتلق يفلك! اشنا
وقد شال قوله هل لك مجاز عن اجذيك وادعوك والقريئة هى القرسِة وهى
المضمر

ورعسدك
الخاورة ب واحديك الى ريك » #ا

الى معرفته فتعرفه اشار الىان فاىلنظم

كخشي
تذال
وةن
لا»ا
مضافا مدمرا وتقدم التزكه لتقدم التخلية على التحلية هل فتخشى

بعد معرفته قال تعالى اما مخشى الله «نعباد .العلماء اى العلماء بالله قيل اه تعالى
الا

انهلنشعل فأوحى
ا
قالفى آخرء ولن شعل فقال موسى الله
لبه ان اءض ما تؤمس فانفالىدماء اعلشىشر ألف ملك يطلبون عام القدر فام يدركوه
ا

و جعل الخشية غاءة للهداية لاما ودج

يمر

انود

واه

نا على كل شيريماقال عليه السلام «ن اف ادطِ  0ن ادطٍ باغ مل دامع
اخ 1ن| ا
ْ القوم اذا كاز

2.ن

اول

الاالى وان

ساروا

دن

بابشو الل ققد

ادلهحوا بالتسديد

م أنه

يه بالاستفهام الذى هدعناه العرض ليشتدعيه باتلطاف
ْ تعالىى أعص موسى عليهالسلام بأن حخاط

فىالقول

ذا ضرب تفصلى لقوله تعالى فقولا له قولالينا
و تله بالمداراة ٠ن عتوه ووه

| لعلة يقلن كد اومحدى

اما كلكوانه نكا فلانه فى صورة

العرض

لافى صورة

لاعس

"ايلا_ذبكزنحو الشركوالجهل والكفر اهن .متعلقات الَرَ واما
خا:وألتللإفنه

عي

|

فظاه  فأراء » بس مود اورا موسى  9الااليكةبرىبع

الفاء فصححة تقصح عن دل
بده وبين فرعون

دن

قد طويت

ماجرى منالمحاورات

لعو يلا على شفصيلها فىالسور الاخرى
الى ار كالكنظ

ابام

سانا

اله موسى بص الله قدعاه الى التوحيد والطاعة
الصادقين اى فذهب

م 4المعدز 5اه

 0صدقه

فانه حرى
كنيف

فو طلب هو

ه ونال ةناما عن البسيدانا والتغري فانإللمين |
ف دعوي

(ين )
ح

 *5 5ته

:

لوسك

سورزة) الدازاعات

أى لراللاةكغجا جا كءرالك جاجنامدكا مردهود :داق لديقط شط الممد لالض

الجر والمنشر وقال المولى الفنارى فىتفسير الفائحة ان الناس اذا قاموا عنقيورهم ارا

الله ان سدل الارض غير الارض عد الارض باذن الله ويكون الّثمر فكون الخلق عليه
ه الارض كنف يشاء اما بالصدورة وامابارض اخرى ماهم علم! تسمى بالساهسة
لل
لسد
ادما
عن
ؤمدها س.حانه مادلادم وبزيدفىسعما اضعاف ماكانت من احد وعشيرين <زا الى تسعة
1
|

وتسعين جزأ حتى لانرى عوجا والاامتا وقال فالىتأويلات النحمية فاذاهم بالساهرة اى
معثانفين وارد لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسام عن إمكتداك قومه بانه لصيموم مثل

أمصاب من كان اقوى منهم واعظم يعنى فرعون ومعنى هل أناك ان اعتبر هذا او ما أناء
من حديثه ترغيب له فىاسّاع حديثه وحمل لهعلى طاب الاخبار كا نهقبل هل ناك
حديث «ومى قبل هذا ام أنا اخبرك به كاقال الحن رحمه الله اعلام املنله لرسوله
حديث هموسى كقول الرجل لصاحه هل بلفك مالتى اهل اليلد وهو يعلمانهلسلمنه
واما قال ليخبره به اننهى وان اعتبر اثيانه قل هذا وهو المشادر من الامجاز افلىاقتصاص
استفهام تقربرله اى لى لهعلى الاقوار بأمس يعرفه قبل ذلك اى أليس قد أناك حديثه
وبالفارسية اياجنين بتيكسه ادد و خبرهومى كليم عليه السلام باتسلى دهى دل خودرا
لاتلكذاب :قوماخوجرا فؤسدتادئ _ازو علد :هؤمئان! ووعند كافران!(ه فم قدحاءك :ويلغك

حديثة عنقريب كا"انهلإعملم محديث مومى وانه لميأنه بعد والالما كان تحزن على اصرار
الكفار على انكار البعث وعلى استهز!نهم به بل بتلى بذلك فهل بممنى قد المقربة للحكم
الى الحال وهمزة الاستفهام قناها محذوفة وه للتقرير وزبدليس لاله اظهردلالة علىوذلك
لالانه مقدرفىاانظم ا©ذناداه ره 6هظرف لاحديت والناداة والنداء بالفارسية خواندن ٠

وافلقىاء.وس النداء الصوت اىهلى اناك حدبثه الواقع حين ناداه ربهاذالمراد خبره الحادث
فلا.دله منزمان محدث ف لاظرف للائان لاختلافوقتى الاثيان والنداءلانالاتيان لهمع

فىوقت النداء اوفعول لاذكرالمقدر وعايه وضع |اسجاوندى علامةالوتف اللازم تلى هوسى
متفت الى عمل حديث
وقال لانه لوول صسار اذظرفا لاسمان الحديك وهو محال لعله لبل

لكونه هنا اما ععنى الخير موعجود فعل قوى فىالعمل قله وبالملة لامخلو عن امام

فالوجهالوق تكذا فيعض التفاسير بالوادالقدس  64المباركالمطهر بتطهي الله عنا لايليق حين
مكامته م مكليمه اوسمى مقدسا لوقوءه فىحدود الارض المقدسة المطهرة عنالشراه وتحوه

واصل الوادى الموضع الذى يسيل فيه الماء ومئه سمى المنقر ج بين الجبلين واديا واجمع

9وى  #بم
اودية ويتعار للطريمّة كالمذهب والاسلوب فيقال فلان فىواد غبرواديك ط

للف اولتبتكؤين نتأويا لهلزنالمكان .اوإيقع كتوينما ونلالة .بالنقعة إقال بالوام االصرك ,ابحب! إلى
يخم ريج لفلىعلاو للد اينطروابياق لاجد إمماومن_الوادى ,عدال) عن يتجتهتى بغي تطوئل :/وهو
اسم لاوادى الذى بين المديئة ومصر فيكون عطف يان له قال القاشاتى الوادى المقدس

الجدء ا'ثلالون

مورك

١ 55م جه

ع وكير كارو

رسو بس سورج سس وده

| والنخر البلى سَال مخر العظم والخحشب بكسر العين اذا بلى واسترخى وصار نحدث لومس

لتفتت وحخرة ابلغ من داخرة لكونما منصيغ المبالفة اوصنة «شبة دالة على الثبوت وإذا

لحارمل ارلاكش والناخرة اشبه رؤس الا ى ولذا اختارها البعض وقبل النخرة غبر

الاخرة ذالنخرة عمنى البالية واما اللاخرة فهى العظام الفارغة الجوفة التى صل فيا

صوت منهروب الرح «ن مير النائم والجنون لامن النخرممنى اليلى قال الراغب النخير

صوت مانلانف وسمى خرق الانف الذى ث.رج منه السذير منذران فالمنذران يتا

الانف ا« قلوا  #إلختبار الماخى هنا للايذان بأن صدور هذا الكفر مهم ليس بطريق
لاستمراز ٠ثل كفرهم السابق المعبرعنه بالمضارع اقلىوا باطلرايسقتهز اء بالحشمر لإإتلك ©
الردة والرجعة فىالحافرة وفيهاشعار بغاية بعدها مالنوقوع افعىتقادهم هالذا » انكاء
وران تقدبرج كرةم الكرالرجوم والكرة المرة منالرجوع واججمع كرات لؤخاسرة #

اى ذات خسران على ارادة ابنسية من اسم الفاعل اوخاسرة ااا على الاسناد المجازى
اى عل
طىريق اسناد الفعل الى ماشارنه فىالوجودكةولك محارة رامحة واارع قعل اصواب

لحت وهى عقدالمبادلة والريج والتجارة متقارنان فىالوجود والافهم الخاسرون والكرة

مور فها اى:ان حت تلك التكزة .فندن اذا :خاسرون تتكدينا مهاوهذا المعنى افاده
كلة اذا فانها حرف حواب وجزء عند المهور وانما حل قولهم هذا على الاسنهز ام
 5ابرزوا ماقطهوا بانتفائه واستحالته فىصورة المشكوك الحتمل الوقوع #فاعاهى زجرة
ْغاتة» جواب ١ن الله عن كلامهم بالاتكار وتلل لمقدر أى لاتحسبوا تلك الكرة
صعية على الله فانها سهلة ديئة فىقدرته فاعا هى صيدة واحدة اى حاصلة بصبحة واحدة

لاتكدر يسمعونها وه فىيطون الارض وه النفخة الثانية كنفخ واحد فىصور الناس
لا
|قامة القافلة عبر عن الكرة بالزجرة تنيها على ال اتصالها هاكا"نها عبنها بال زجر
البعير اذا صاح عليه ففاذاهم » بس انكاه .ايشان وسائر خلايق © بالساهرة »© اى

فاجأوا ا

ها وهو سيان لأضورهم الموقف عقبب الكرة التى عبرعتها بالزجرة واذا

المفاجأة تفيد حدوت ماانكروه بسرعة علىكأة والساهرة الارض البيضاء المستوية سميت
|
فك لان ازا مجرى فها «ن قولهم عين ساهرة جارية الماء وفى ضدها نائمة يعنى

ان بياض الارض عيارة عن خلوها اعلنماء والكلا” شيه جريان السراب فها محريان

الماء عليها فةبلى لها ساهرة وقبل لان _الكها لابنام +وف الهلكة قال سير كفرح
لمبمدلا اوهى جهنم لان اهلها لابنامون فا اوكا نهمقلوب الصاد سينا من صهرته
ظالشمس احرقته وقا الراغب حقيقتها الارض :ااتىيكثر الوطئ” مماكا' نمهوارت 'من ذلك
وعءعرزمابن عبايز)اوضق امهعملؤرلازا
مانامرةرلااننجر مشللة:لدمناللهعلها قطخلقها |
ند

وقال

الثورى القاهره ارض الشام وقال وهب

بن هشه جبل يت

المقدس وكفنه

الدساهيء نام زمين است د
نيزك ندت المقدس درحوالى” جبل ارماك مح
خشر
ؤات
اجا
هد
(ود)
«

١م عه
بعدها وص

“ورة انارماك
رع

لنفخة النانيةلا جانحى” بعدالا ولى هال ردفه

0

أ(

ل

معه اركبته معهكافىالقاموس وهى حال مقدرة منالراجفة «صححة اوقوع الوم ظرفا /
للبعث التىّعئن باولمنفخة الاولى حال كون النفخة ااثانية نابعة لها لاقل ذلك فانه عارة
عن الزمان الممتد الذى تشع فيه النفختان وبينهما أربءون سنة كا قال فىالكشاف لعن
فىالوقت الواسعالذى شّعفيه النفختان وعمسبعئون فىبعض ذلكالوقت الواسعوهووقت النفخة
الاخرى االنتاهرىشقاادلفواىعتبارامتداد,مغ ان البعثلايكون الاعندالتف<ة الثانيةلمويل اليوم
دان

اكونه موئعا لد'هيتين عظميتين لابق كك وقوع الاولى ل

الامات ولاعند وقوع.

ْ
حمل على التتويع .وان ليمذكر انوع المقابل فان المعنى منسحب عليه اوعلى التكثير م |
اق ذاناب فان التفخيم كايكون بالكيفية يكون بالكاية ايضاكا” نهقبل قلوب
2

اوعاصة

قال ف التأويلات التحمية قلون النفس التدردة السارده' الثافزة عنالحق 1

ب©ومئذ

بوم اذتقع الافختان وهو متعلق شَولِهِ © واجفة 6ه اى شديدة الاضطراب

هن سوء

القاب وقامه

اجمالهم وقبح افعالهم فان الوجيف عيارة عن ااه

اضطراب

من الوف والوجل وعلٍ ٠نه ان الواجفة ليست مع القلوب بل قلوب الكفار فان اعل
الاعان لاافون «هابصارها © اى ابصار اداما كمادل عليه قوله شَواون والا فااةلوب

لاابصار لها واعا اضاف الابصار الى القلونٍ لاا حل القوف وهومن صفاما 9خ8اشعة #

ذلئلة 'مرن؟ التواق' بينشك !الاح امن اع أله "والاهلا ل عله ماشدواة :راون اى اعى تارك
علمم مالنامور العظام واستد الخشضوع الها مجازا لان ارء يظهر فما هٍِهولون | #

اعتثاف تاق ائ مم إشولون الا ن يعنى .ان متكرئى" الث ومكذى:الآ يات الناطقة نه أ
اذا قل لهم انكم تبعئون شواون منكرين له متمحين مزه أ ناي اياما يار دو دون
مونلهم رجم فلان
معادون بعد مو سنافهىهالخافرة ©» اى فىالخالة الاولى يعئون الباة ق
فىحافرته اى طرقته ااتىجاء فها فحفرها اى اثرفها شه وتسمبمما حافرة معانها محفورة |

واعا الحافر هو الماثى فى:لك الطرهّة كقوله تعالى عدشة راضية اى «ن_وبة الى الحفر |
والرخى اوعلى تشبيه القابل بالفاعل اى فتىعلق افر بكل عنهما فاطلق اسم الثانى على |
الاول لامشاءهة كاهَال صام نهاره تشدها لزمان الفعل شاعله وقال ماهد والخذلى انناحمد |

الحافرة هاىلارض التى محفرفا القور ولذا قال فىالتأويلات النحمية اى حافرة اجسادنا
وقبور صدورنا  نذا » العامل فىاذا مضمر يدل عليه مردودون اى أثُذا ض كنا6ه |
ياجون كردم ما ِِ عظاماخرة

5

بالية أرد وسعث

 2ل

ألعد ع

*ن

اللاراع فهو

تأأكيد لانكار الردوشه نسالته الل حالة منافه له “انوا ان دن فساد الدن وشرق اا

نسم
! يازمفسادماهوالانسان حةمّةوليسكذلك ولوسامان الانسانهوهذا الهبكلالموس فلا
امتداع اعادةا مء.دوم فان الله قادرعلى كل اكاك فيقدر عنى مع الادز اء العنصريةواعادة

الحاة البهالانها تتمازءف علمهوان كاتعب مرتقيرةفىعام الخلقكالماء ات

ا

الجزء العلاثون

له

© ١م ج>»ه

 50#طقهب ه اللابقا نالعالا علرنب اقدية عر الجوتي

تراخ والتدبير التفكر فىدبر الامور وامسا مفعول لامدبرات قال الراغب يعنى الملائكة
الموين سَدبير الامور انتهى اى التى ندر امسا منالامور الدليوية والاخروية لاعباد

كارعم لهم هنغير تقرط وتفقصير والمقسم عه محذوف وهو لتبعئن إدلالة مابعده عليه

هذنكر القنامة وجه البعث انالموت يتدعيه للاجر والحزاء لثلا يستمر الظلم والجور
فىالوجود وماريك بظلام للعيد فكان الله تعالى سول انالملائكة يزلون لقيض الارواح

عند منتهى الااجال ثمير الام الى البعث لماذكر فكان نمشأن هن قر بالموت أن مر
بالبعث فإذا جمع بين القسم بالنازءات وبين البعث الذى هوالواب وفىعنوان هذه السورة

وجوه كشيرة دفحنا عن :ذكرها واخترنا سوق الكثاف فاه هو الذى شتضبه جَزَالة
التتزيل وقال القاشانى اقسم بالنفوس المشتاقة التى غلب علها العزوع الىجناب الحق غسشّة

حار الشوق والحبة والتى تنشط هنهقر النفس وأسر الطبيعة اىمخرج منقبود صفاتما
وعلائق البدن هن قولهم نوز إناشط اذاخرج من بلد الى باكومن قولهم أشط منعقاله

والتى تسح فىنحار الصفات فتسيق الىعين الذات ومقام الفناء فىالوحدة فتدر بالرحوع

الوالكثزة اس الدعوة الى الى والهداية اولأنظام فىعقام التفصيل بعدالجع انتهى

ثاملانفوس الشرشة لاسعد أزيظهر منها انارفىهذا العءالمسواء كانت مفارقة عنالابدان

اولا فتكون هدررات ألاترى انالانسان قدبرى .فىالمنام انبعض الاموات ,رشده الى
مطلوه وترى استَاذه فسأله عنم_ألة فيحلهاله سثل زرارة بعد أننوفى رضوالله عنه
فام اىالاعمال أفضل عندم فقال الرضىوقصر الا“مل وعن بعضهم رأيت ورقاءنبشمر
| ال
رحهالله فالمنام فقلت مافعلالت بكقال تجوت بعدكل جهد قات فأى الاعمال وجد تموها
أفضل قالالكاء خمْشنيةاللَه وقال بعضهم هلكت جارية فىالطاعون فآهرا أنوها فىالمنام

كه

خارة قالت يابت قدمناعلى امرعظم نعل ولاتعمل وتعملون
فقاللها ياشة اخبرنى عن ال

ولاتعامون والله لتسدحة اوتسبمحتان اوركمة اوركمتان فىيفة عملى احب الىمنالدبيا
ومافها ونظائره كثيرة لاحصى وقديدخل بعض الاحباء هجندار ونحوه على بعض منله
حاجة فبقضما وذلك على خرق العادة فاذاكان التديير بدالروح وهوفىهذا الموطنفكذا
اذا انتقل منه الى البرزخ بل هو عد مفارقته البدن أشد تأثيرا وتدببرا لان الجسد حاب

فالجلة ألاترى انالشمس اشد احراقا اذالممحجها مام اونحوه 
2

بومثر جف الراجفة»

بالحواب المضمر وهولبعئُن والمراد بالراجفة الواقعة التى رجف عندها الاجرام

اكلنةارض والجمال ارىك حركة شديدةوتتزازل زازلة عظيمة منهوك ذلك
كما
ال

الوم وه الفخة الاولى اسذد الها الزجف محجازا على طريق اسناد الفعل الىس_ببه فان
حدوث تلك النفخة سسب لاضطراب الاجرام اكلنساةمنالرجفان وهى شدة الاضطراب

ربة
كرا
واضط
ومنهالرجفة لازازلة اانه منشدة ال

دلى
م
قف
مرال
الانقلاب وفيهاشءار ,أن تغي

وى ويانكن مقطوما © تتبعها الرادفة  5اىالواقءة التى تردف الاولى انىمي ا
على تغيرالعل
ب(عدها )

©

 ٠6١جهه

دورئءالنازعات

اوالتصرائية اوتحو ذلك نأل الله السلامة ( حكى ) أنابلس عله اللعنة عثل للتى عليه |

السلام .بوما وبيده قارورة ماء فقال ابيعه بايمان الناس الةنزع فى النى عليه اللام |
حتى بكت اهل ببته فأوحى الله تعالى اليه انى احفظ عبادى فىتلك الالة م نكيده والمست
برى الملائكة حيائذ على صورة اعماله حسنة اوقبيحة فاذا اخذوا نفس المؤمن يافونها
فىحربر الزة وعهلىىقدر الحلة وعلى صورة عمله مافقد ثى' منعقلِهِ وعلمه المكتسب

فالدنيا دل عليه قوله تعالى حكاية عن حديب النجار الشهيد فىانطا كية قال ياليت قومى
يعلمون با غفرلى ربى وجعلنى منالمكرمين فيعرجون با الى الهواء ومهينوذله اباب
التنمم فىقبره وفىعايين وهو النعيمالروحانى ثم اذاقام الناس مقنبورهم ازداد النعم بانضمام
الجسمانى االلىروحانى فةولهوالناغطات نشطا اشارة اكلىفية قبض ارواح المؤمنين بشهادة |
اللفظ ومدلوله ايضا فان قيل قدئيت ان الى عليهالسلام اخلى روحه الطاب سعض شدة

هموت اى |
قتاىل وا كرباه وقاللااله الاالله انللموت سكرات اللهم أعنى على  05ال
مزه وكان بدخل بده الشرشة فىقدح فيه ماءثم سبح و<هه المور بالماء ولا اه فاطمة |

الا

لكر نتروا كر

 9عل اك
اام فقال لها عليه!اسلام لم

كرب بعداليوم فاذا كان امالنى عليهال_لام حين انتقاله هكذا فاوجه ماذ كارلمنرفق

ان ]نون كن اعدل الاسركية فاللال ايض ععنير اذا
لخف.ف على الائخف تقل وايضا محتمل أنبتّله الله بذلك ليدعوالله فىأن محعل الموت
لامته سهلا يسيرا وايضًا قدروى  43طلت مناللديل عليه بعض صعوبه الموت مخفيقا

حا

لنت رون رح لروائكا ف تلت امم إذاوقع لاحن نبي شى مدانك

الكرب عندالموت وايضًا لى  6-1أشناهد مناهله ومنغيرهم منالمسلمين الثواب
ريلحقهم عليه منامثقة كاقلى مثل ذلك فىحكمة مايشاهد منحال الاطفال عند الموت
هإرلكر ب اليد

د لكك فىالشندة لانها منباب الترقى فىالعلوم والدرجات

واقل الاعس لاناقصين كفارة الذنوب فاهل اقيق لاشدة عامم افلطقيقة لاستغراقهم
فيبحر الشهود واتما الشدة اظواهيهم والحاصل كان النار لاترفع عنالديا والدنا قامم

فكذا الشدة لاترفم عنالظواهى فىهذا الموطن  8والسانحات بحا

قسم اخرمعنى

ايضا إطريق العطاف والسبح المراأسريع فىالماء اوفىالهواء وسبحا نصب على المصدرية

اقسم الله بطوائف الملائكة التى تسبح فىمضما اى تسرع ونزلون منالسماء الى الاارض

مسرعين مشبهين فيسرعة زولهم عن يسبح فالىماء وهذا منقبيل التعميم بعد التخصيص
درنول

قيض الارواح مطلةقا وتزول هؤّلاء لعامة الامور والاحوال
هو
الاولين اما ل

فالساشّات سبقا * »#عطف على الساءات بالفاء لادلالة على ترتب السيق على السسح
بغير مهلة فالموصوف واحد وتصب سبةا على المصددية اى الت "سيق سسيقا الىماام وابه

ووكلوا عليه اىيصلون بسرعة والسبق كناية عنالاسراع فيا امروابه لان البق وهو
التقدم فىالسير مناوازم الاسراع فالسيق هنا لايستازم وجود المسيوق 'ذلامسيوق

ا

الجزء الثلاون

عنم جه>ه

تفسير سورة النازءات حمس اوست واربعون اية مكية

ا

بسم الله الرحمن الرحيم 7م

:والنازءات غرقا © الواو للقسم والقسم يدل على عظم شأن المقمم به ولله تعالى
ن شم عاشاء من ححلوقانه اشها على ذلك العظم واللازمات حمم بازعة يمنى

طائقة من الملائكة نازعة فأننت صفة الملامكة باعتبار كوهم طائفة تم حجممت تلك
الصفة فقبل نازعات يمنى طوائف مانلملائكة نازات وقس عليه الناشطات نحوه
والافكان الظاهى سأّنالوالناز عويانلناشطين والنزع جذب الثى' منمقره بشدةوالغرق

مصدربحذف الزوائد بمعنىالاغراق وهوبالفارسيةغرة» كردنوكان بزور كشيدن ٠ والغرق

الرسوب فالماء وفالبلاء فهو «فعول مطلق لانازءات لاله نوع منالتزع فيكون شرطه
موجودا وهو اشاق المصدر مع عامله والاغراق ف اليزع التوغل فبه والبلوغ الى اقصهى

درجابه شال موق النازع فىالقوس اذا بلغ غابة المد <تىانتهى الى اللصل أقسمالله

بطوائف الملائكة اتلتعىزع ارواح الكفارمن اجسادهم اغاقا افلىمزع يعنى جانكافران

بسذى نزع ميكاند » وايضا يمزعونا منهم معكوسا «ن الانامل والاظفار ومنتحت كل
شعرةكاتئزع الاشجار المتفرقة العروق فىاطراف الارضوك يمزع السفود الكثير الشعب

املنصوف المباول وكايساخ جلدالحموان وهو حىوكايضرب الانسان ألف ضرية بالسيف
مة
وبة
سهممبحر
مئون
بلاشد والملائكة وهم »للك الموت واعوانه ملنائكة العذاب يطم
جمم والميت يظن أن إطنه قدملى' شوكا وكان نفسه 7-7من فى ايرة وكا نالسهاء
لس
انطبقت علىالارض وهو بينهما فاذا يزعت فس الكافر وه رعد اشيه 1

بالزسق

علىقدر النحلة وعلى صورة عمله تأخذها الزباية ويعذبونا افلىقبروفى-سحين وهوالعذاب
الروحاى “ماذاقامت القيامة انضمالمسمانى االلىروحانى فقوله والنازعات غرقا اشارة الى
كه قبض ارواح الكفار و مدلول الافظ « والناشطات نشطا  #قم ااخزاهي
بطريق

درية
صلى
لع
اطا
العطف والنشط جذب الثى” دن مقره برفق ولين ونصب نش

| اقسمالله بطواهم الملائكة التى تنشط ارواح المؤمنين.اى مخرجها .امبندانهم .وبرلفين
ك|انششط الااء دن الثر مال بنشط.الدلو «نالي ذا أخرجها وكا تنمط الشمرّةب هانلتمن
وكا ننسل القطرة هالنسقاء وهم ملك الموت واءوانه عنملائكة الرحمة ونس المؤمن
وان كانت تجذب مناطراف البنان ورؤس الاصاببع ايضنا لكن لاحسبالام بحس نه
الكافر ,وايضًا نفس المؤمن لس لها شده تعلق؛بالدل -كنفس .الكافر .اكوا #تجذية الى
عالم القدس وامما يشتد الامى على اهل التعاتى دوز اهل التحرد خصوصا اذاكان ممن

مات بالاختبار قلىالموت وايضا حين محجذنونما يدعوتما احياءا <تى آستررعح وليس كذيك
ارواح الكفار فىقيضها لكن ريا تعرض الثيطان للدؤهن الضعيف اليقين والقاصر
افلىعمل اذا بلغ الروح التراقى فيانيه فىيصورة ابه وامه واخيه اوصدقّه قياميء بالبهودية

او(التصرانية )

.

جح  "٠+وي

-ورة الب .

١حن ونور عاق اهنا جددان شنادئ  7-02وَاعترَاز بزوغالت' شودكه اكر انراْ

الغزائة
رعة دور ان فم كدان ضعت مانشادئ الود!ارقدول فزاموتن كنت

ديكر بكشابند ناريك ومظلم برنئن ووحشت و ان ان ساعتست كه بنده در معصيت| 
رار حندان فزع وهول

كنداز
بوده واكوق #روكلا فلتك> والإشيلتن “ا

ودع| 

ونم اورا وفكريردكه اكر بركل اهل شت قسمت كاند نعم بهشت بر ايشان منغص| 
رقا ويانار رتل لك ود
عرك زا ككل

وتنا فالتا

لصت5 

موت :انلأوتلظ وثان سناءق 'اخلكك مده كارا وحتنته-ناشاد ياغافق يااعنالحات دانيا"متغؤن”| 

بوده بنده يران حسرت خورد وعين عظم بروراء بابد همجنينخزائن يك يك ميكشابند |
وبر عن ضّه ميكنند از"ان لاعت  5درطاعتَ 2

خنان مكرؤة :وازان

ا

معضيت كود رأور مث ود و رساع ىكه ليكلا كتذاشت :حسرت وعان مبخذورد وحون

اف >كدكوانة»باعدادر لخدت
كأوقو مل شعطل ران وواز أن >يأهدادر ناكل كن +5كان

ويدامت واه وزارى ٠ وى انى ان كمب رضوالله عنه قال رسولالله صلىالله عليه وسام

مقنو عم ينساءلون لنقاءالهبردالشمراب بوملقيامة اولعدنارلدىآء رضىالعنقهال قااللى

عليهالسلامتعلمواسوةعم يتساءاوزعن النبأاٌلعظمو تعلموا ق والقرآن المجيد والنجم اذاهوى
والسهاءذات البروج والسماءوالطارق فاتكم اوتعلمون مافيهن لعطلم ماأتم علءهوتعلمتموهن |

وشربوا الالله بهن انالله يغفر بهنكل ذنب الاالشرك بالله وعن الى بكر الصديق رضى

الله عنه قال قلت ياسول اللهلقد أسرع اليك الشيب قشايلبتنى هودوالواقعة والمرسلات |
وعم بتساءلون واذاالشمس كورت الكل فكىشف الاسراز وفيه اشارة الى ان تمعنلم |

له "أن بتعام معانيها ايضا اذلامحصل المقصود الابه وتصريع بان هم |
هده الور
الآآخرة ومطالعة الوء.د واستحضاره يشيب الانسان ولذاذمالخير السمين والقارىالسمين

ازلميكن سمئيا الا بالذهول مما قرأء ولو استحضرء وهم به لشاب هن همه وذاب مخنمة

لان الشحم معالهم لاسنعقد قال الشافبى رحمدالله ما أفلح سمين قط الا أن يكون ممد
ابلنحسن فقل له ولم قال لاله لامخلو العاقل من احدى <النين لان عم د
ومعاده اولدنياه ومعاشه والشحم مع الهم لاستمقد فاذا خلا املنمعندين صار فىحد الاثم

بنقد الشحم

تمت سورة النبأبالمون الا لهى فىالثانى والعشرين من شمرالله الحرم من شوور
سنة سعبشعمرة ماه لوناكا
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ارء الثلالون

خودرا ازخير وشر ٠ على ان ماموصولة منصوبة نْظر لاه - 0فسه وبالى والعا بد
حخذوف اى قدمته اوسنظر اى مق"دمت بداء على انها استفهامية منصوبة سدمت متعلقة

ينظر فالمرء عام للمؤمن والكافر لان كل احديرى مله فى ذلك الوم مثا فى صحيفته
خيرا كانلودرا فيرجو المؤمن أنواب الله على ال عمله وخا العقاب على سيده واما
الكافر فكما قالالله تعالى  وسّول الكافر ياايتتى » اى يا قوم فالمنادى محذوف ومجوز

أن يكون بالحض التحسر ورد التننيه من غير قصد الى تعبين المنبه وبالفارسية اى كاش
يا
د»#
لابا
ات “ر
ىكن
فهه
من

كلف وهو فحل الرفع على انه خبرليت
فامخلق والم

سه الى أنقتاليتها
اوت
تلما
كتتى
اؤلبتى كنت “رابافىهذا اليومفلابعثكقوله الي
كانت القاذية وقبل محشرالله المموان فيقتص لاحماء منالقرناء نطحتها اى قصاص المقابلة

لاقصاص التتكرف ثم برده ترابا فود الكافر حالهكأقال عليهالسلام لتؤدن الحقوق الى
ر البائم واعادتها
شفى
حيع
اهلها نوم القيامة حتى عاد للشاة الحاحاء هالنقر ناءوهذا صر
لقصاص المقابلة لاللحز اء ثوابا وعقابا وقبل الكافر ابلس يرى ادم وولده وانواجم فيتمنى

أن ييكون القى' الذى احتفرة حين قال خلقتى من نار واخلاته عطي يش ابلدسنادامرا
عيب كىردكه ازخاك افريذه شده وخود را ى ستودكه من از اتش تلوق جون

| دان روزكرامك آدم وثوات' فرازيدان مَوْمِن او مشاهدء اند وعَذانٌ وعدت ودرا
بنذ ول ردكة كاشى من ازخاك تودمى وأديدت بأادمداغتمى اى درويش اين ديديه

وطنطنهكه خاكائراست هج طبقة ازطبقات مخلوقا ترا ببست
لتلاق
عاك واخوزار و اتيرامي

الك رناكنركاري يان مي وض

مائد. .ظفل ,.ونور باطن ,او  > + .نشسدا كه :زسر .كاملة راو
ب رركن كه عبت دردل خاك

<,٠

ابن صدا دام

اند .دن >افلاك

كهمجز خاك يست مظهر كل .٠ خاك شوخاك ابرويد كل
واما مؤمنوا الجن فلهم 'نواب وعقاب فلا يعودونه رابا وهو الاصح فيكون مؤمئوهم مع

مؤمنى الانس فىانة او فىالاعراف وأعيمهم مابناسب مقاءهم ويكون كفار هم معكفار

الانس فىالثار وعذاهم عا يلاثم شانهم قوبل هتوراب سحدة المؤمن تنطق “نهعنه النار

وتراب قدمه عند قيامه فىالصلاة فيتمنى الكافر أينكون “راب قدمه وفىالتأويلاتالنجمة
| نوم سنظر المرء ماقدمت بد قله ونيفدسه مانلاحسان والاساءة وول كافر النفس الساار

للحق بالمتنى كنت “راب اقدام الروح والسبر والقلب متذللة بين يديهم مؤتمرة لاواصهم
كوف
| ونواههم 8
شىف

الاسرار » از عظمت أن روز استكه ست وجهار ساعت

|شماءروز دارا بر مثال بنست وجهار خزانه حشر كنئد ودرعصات قيامت حاضر

كردانتديكان يكان خزانه مكشائد ورينده عرض مد هد از ان خزاءه يكشاشد برجا
د و نا وان ال ماعسعكة /بنده ررخي:رات وحسناتوطاعات
ا| وحمال ونور

نود 1مده جون
( حسن )(

ش
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طُورة اليا

 2ال الكام وتياك ساهنة
والمشاهدة من حيث المعابنة فهو مأذون فالدنيا والا خرة ستكلم مع المق على بساط

الجرعة والهمة سقذالله به الخلائق .ن ورطة الهلاك قال ابن عطاء الخالص مكاان لله
والصواب ماكان على وجه السنة وقال بعضهم انما تظهر الهيبةعلى العموم لاهلامع فىذلك
اليوم واما الخواص واداب الحضور فهم ابدا بمشهد العزبنعت الهة وفيه اشارة الا ان
الاسرار والقلوب وقواهم الكائنين بين سموات الارواح وبين ارض الفوس لايملكون

أن مخاطيوا الحق فى شفاعة النفس الامارة والهوى المتيع يسبب لة النسب الواقع بينهم
اذ الكل اولاد الروح والقالب كالميملك نوح عليه السسلام أن مخاطب الحق فىحق ابزه

كنعان معنى اله لقمدر على اتجاله اذجاء الخطاب شوله فتلساألن ماليس لك به عل
«#ذلك » اشارة الى بومقبامهم عاللىوه المذكور وحلهالرفععالىاسّداء خيرء مالعده
اى ذلك اليوم العظم الذى شوم فيه الروح والملائكة مصطفين غير قادرين هم ولاغير
هم على التكلم منالهة والخلال  8اليومالمق  #اى الثابت المتحقق لاحالة «ن غير

صازف ياوه ولا عاطف. ..دنه وذلك لانه متحقق علما فلايد أن يكون متحققا وقوءا
كالصيا بعد مشى اللل وفيه اشارة الى انه واقع نابت فى جميع الاوقات والاحايين ولكن

لاسصرونهه لاشتغالهم بالنفس الملهية وهواها الشاغل © فن شاء اتخذالى ريه ما ب!»

الفاء فصبحة تفصح عن شرط محذوف ومفعول المشيئة محذوف اوقوعها شرطا وكون

«فعولها «ضمون الخزاء وانتفاء الغرابة فتعىلقه مها <سب القاعدة المستمرة والى ربه
متعلق مباقدم عليه اهماماءه ورعاية للفو اصل كا"نه قبل واذا كان الام كا ذكر من

محقى اليوم المذكور لاحالة فن شاء أن تَحْذْ مرجما الى 'نواب ربه الذى ذكر شهاألعظم
فمل ذلك بالاعان والطاعة وقال قتادة مابااى سبيلا وتعلق الاريه لما فيه من معنى

الاقضاء ألياسان قث لات لجيه مابآبماىركا" ؤ وما كانلانا الى ءالاخراء
خآرة الى رب الدنيا ولاخرة لانهما حرامان على اهل الله انا انذرنا » 5
ومن ال
اى با ذكر فىالسورة منالا يات الناطقة بالبعث وا بعده من الدواعى اوها وبسائر
القوارع الواردة فىالقرءان والخطاب لمشرك العرب وكفار قريش لانهم كانوا كرون

بىعض الفاسير الظاهى عموم الخطاب كعموم هن لان فى انداز كل طائفة فائدة
العث وف

لهم و عذام! قريبا  #هو عذاب الاخرة وقرهلتحقق اثيابه حما ولانه قريب بالنسيةاليه
تعالى وممكن وان رأوه بعيدا وغيريمكن فيرونه قربا لقوله تعالىكا” نهم.نوم برونها لميليثوا
الاعشية اوكاها وقال بعض اهل المعرفة العذاب القرسب هو عناب الالتفات الى النفس
والدنيا والهوئ وقال الشاقانى هو عذاب الهيات الفاسقة مالناعمال الفاسدة دون ماهو

أإعد منه من عذاب القهر والسخط وهوماقدمت ايديهم  نوم سظر المرء ماقدمت يداه ©

نثنية اصلها يدان سقّطت نوها بالاضافة و«وم يدل من عذابا اوظرف لضمر هو صفة له

ا اى عذابا كائنا بوم سنظر المرء اى يشاهد ماقدمه من خيراً وشر يعنى بازيايد كردارهاى

الجزء الثلانون
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اى بتك يعنى انه صلة خطابا قدم عليه فاتقلب سانا والمعنى لاملكون ان مخاطيوء تعالى

منتلفاء اهسهم كابئى” عنه افظ املك االذمملوك لايستحق على مالك شيأ خطابا مشاىف'ما

|

لتفردء بالعظمة والكبرياء وتوحده فىملكة بالامس والبى والخطاب والمراد نفى قدرتهم على
مينراذنه على بلغ وبجدا
اانطبوه تعالى بشى' مننقص العذاب وزيادة .الثواب غ
#

كلاه

كا*نه قلى لاعلكون انيخاطبوه عاسيق مالنثواب والعقاب وبه محصل الارنياط بينهذه

|الآ يةوبين ماقبلها من وعبد الكفار ووعد المؤمنين ويظهر منه ان نف ان يملكواخطاءه
لاسنانى الشفاعة باذنه قال القاشانى لاءهم اى اهل الافعال لنصملوا الى مقام الصفات فلاحظ
لهم منالمكالمة بوم قوم الروح والملائئكة صفايكاخرالملائكة هنا تعمما بعدالتخصرص
واخرالروح فالقدر تخصيصا بعد التعميم فاالظاه أن الروح مجننس الملائكة لكنه
اعظم منهم خاتا ورنية وشرا اذهو ممقابلة الروح الانسانى كمان الملائكة عقابلة القوى
الروحانية ولاشك ان الروح اعظم مقوناء التابعة كلاهلسلطان مع امىأ نهوجنده ورعاياء

كنان هومشمرا بكونه روح القدس والروح الامين
وتفسير الروح #بريل ضعيف وا

اذكونه روحا ليس بالنسسية الى ذانه والا فالملائكة كلهم روحانيون وان كانوا اج اما
لطافة غير الارواح المهممة واعا هو بالنسسة الى كو نه نافخ الروح وحامل الوحى الذى |
كهاولرو م فىالاحياء وقد اتفقوا على ان اسرافيل اعظم من جبريل ومن غير فلوكان |
احد بوم صفا واحدا لكان هواسر افبل دون جبر] ثيل والله اعل عراده منالروح وا
اختلفت الروايات نه هذا مالاح لى فىهذا المقام يعون الملك العلام وصفا حال اى |

مصطفين الكثرتهم وقيامهم اام اللهفىام العداد وقيل هها صفان الروح صف والملائكة

صف وقبل دفوف واهلواوفق لقوله تعالى اولملائكة صفا صفا ووم ظرف لقوله تعالى

| ظ لابتكلمون  وقوله تعالى ف الا من اذن له الرحمن وقال صوابا . #دل ءن ضمير
لاسكلمون العائد ااهل السموات والارض الذين مججنلهم الروح والملانكة وهوأرجح
ال عالاىستثناء قوبذكارمهم
لتابرد
| لكون الكلام غيرمو جب والمسقئنى منه مذكوروفىمئله مخ

واصطفافهم لتحق.ق عظمة سلطاته تعالى وكبرياء بومته وتهويل يوم البعث الذى عليه
مدار الكلام من مطام الورة الى مقطعها واجملة اتئنافى «قرر لمضمون قوله تعالى

ونا
ملىا
كنولئمذع
تروا
مهلوات والارض اذالم شد
سنا
اىملعىا
لابتكلمون ل ومؤكدله عل

بشى” مجننس الكلام الامن اذن الله له منهم فالىتكلم وقال ذلك الأذون لهقولا صوايا
قاعا فىمحله منغيرخطأ فىقوله فكيف ,عملكون خطاب رب ااعزة مع كونه
ادق
وقوا صا
ااىح
ن
ذلاء
ال ا
ناوقب
تقى الكلام واعنمنه مىام
ان
طم
امخص

ا منصوب علاىصل الاستةناء والمعنى

ذخن له الرحمن :وقال ذلك الشخص صوابا اى حقاهوالءو ح.دوكلة
اق ش
صفىح
لابتكلدون الا
الشهادة دون غيره من اهل الشيرك فاءهم لمشولوا فىالدنيا صوابا بل تذوهوا بكلمةالكفر

والشرك واظهار الرحمن فىموقم الاشمار للايذان بأن مناط الاذن هوالرحمة البالفة لان
احدا إستحقه عاءه تعالى وفى عساأس البقلى هكنان كلامه فالىدنيا هن حبث الاحوال
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( والاحوال )

ومم يه

سَلَؤرة الك

مله وسيلة اليه © حسابا » صفة لعطاء عمنىكافياعلى أنه مصدر اقم عقام الوسف.اى

حسيا وقيلعلىحسب اعمالهم بأن بمح
عازىمكل
ل

بومعادله اهلناضعاف من عشرة

وسبعمائة وغير <ساب فواعده الله هنالمضاعفة داخل فاىلسب اى المقدار لان الحسب
شتح ا

لكك نا ععنى القدر والتقدير على هذا عطاء حاب فحذف الجار ولصب

الاسم قال بعض اهل المعرفة اذاكان الجزاء منالله لايكون لهناية لانه لايكون على

حد الاعواض بل يكون فوق الخد لاءه تمن لاحد له ولاماية فعطاؤه لاحد له ولانماية
وقالبعضهم العطاء مناللهموضع الفضل لاموضع از افاءطز اءعلى الاعمال والفضل موهية

' مانخللتص .هالخواص مناهلوداده وف التأويلات التحمية ان امتقينالذينيتقنوعن نفوسمم
المظلمة المدلهمة بالله وصفاته وأمماته مقازا اى.فوز ذات الولصهفاته حداثق روضات ١
القلوب المئزهة الارضية واعنايا اشحار المعانى والحقائق الثمرة عنب حمر الحة الذاتية
الخاصرة عين العقل عن شهود الغير والغيرية وكواعب اترايا ابكارا الاطائف والمعارف

وكاسًاا دهاقا تملوءة ,مشراب:الحبة ,اولمجضرفة امعان فهالغوا:املهنواجسنْ النفسانية
عنغميرل
وكلذاابا املنوساوس الشرطاسة جزاء منربك عطاء حسابا اى فضلا نكاامفانا م
وقال القاشانى ان للمتقين المقابلين للطاغين المتعدين فىافعالهم حد العدالة مما عينه الشرع
وااءقل وهم اللمتتزلون عن الرذائل وهيئات السوء مانلافعال ٠فازا فوزا ونجاة املننار

التى عى ماب الطاغين حدائق من جنان الاخلاق واعنابا من ترات الافعال وهثاتها
وكواعب هن.صور :اثار الاسماء فىجتة الافعال اترابا متساوية فىالترنين و“كاسا من لذة

محبة الا ثثارمنرعة ممزوجة بالزتجيل والكافور لان اهل جنة الاثاروالافعال لامطءيح
لهم الى ماورآءها فهم مححونون بانلاارعن المؤر وبالعطاء عن المعطى عطاء حسابا كاففا
يكفهم بحسب هممهم ومطاع ابصارهم لانهم لقصور استعداداتهم لايشتاقون الىماوراء ذلك

فلاثى” ألذ لهم محسب اذواتهم مماهم فيه ٍ ارلبسموات والارض ومابنهما  #بدل
مرنيك والمراد رب كل شى” وخالقه ومالك هو الرحمن » مفرض الخير والجود علىكل

|عداد المرحوم وهو بالجر صفة لارب وقبل دفة للاول
موجود محدسب حكءته وقدر ت
واياماكان فى ذكر ربوبيته تعالى .للكل ورحمته الواسعة اشدعار عدار از آءالمذكور قال
القاشالى اى رهم المعطى اياهم ذلك العطاء هاولرحمن لان عظاراجم ماقك ممالظاهرة
الجليلة دون الباطنة الدقنقة فشر مهممن اسم الرحمن دون عيره وفىالتأويلات 0

وي

ات الارواح وارض النفوس وماسهما من السمر والقلب واقواها الروحانية هوالر حمن

حم
لع وربين
اجام
ادم مجميع الامهاء والصفات النالية والجلالية لوقوعه بايلنله ال
اى
فله وجه الى الالوهية المشتملة على القهر وله ايضا وجه الى الرحم النالى الحض
©«لاعلكون منه خطابا  #استئئاف مقر رلماافادته الرنوبية العامة منغاية العظمة والكبرياء

واسلتقلالهااتعالى تماذاكن املللكناءاوالمطاء مغنير أن يكون لاحد” قدرة عله موضير
لاملكون لاهل السموات والارض ومن فىءنه صلةلاتأكيد عطلرىبقة قولهم بعت منك

تاترشيت تشيما تحدقة العينفىالهبءٌةو حصول لماءفهاوالاعناب هم عنسبالفارسية انكور ٠ قال

بعضهم ذكر تسا ولميذكر شجرها وهو الكرم لان زيادة الشرف فها لافى شسجرها

اعب قال كفك المرأة كعويا .ظهرئدها وارتفع ارفاع الكعب اى
كع
د كوا » ج
تشاع اعرداع فلكت ابن اى استدارت وصارت كالكمب فالتوء شال فلك ندى الحارية

لكا اى استدار كفلكة المغزل وبقاك لهنالنواهد نجاهعدوناهدةوهى المرأةكمب لديا
وبدا للارتفاع © اترابا © لدات اى مستويات فىالن ولدة الرجل تربه وقرينه فىالسن
والملاد والهاء عوض عنالواو الذاهمة مانوله لانه املنولادة قال الرعب اى لدات

ينشأن مما تشبها فىالتساوى والقائل بالترائب التى هى ضلوع الصدر واوقوعهن على

الازعق ااه ل 6ن زاهدى اوردءكه شاتزده ساله باشند وصردان مى وسه ساله
كسالك ,حرشت كام تبعت اززنان وعردان مى وسه ساله خواعند بود ٠
كوا

والظاهى مافى تفسير الزاهدى وهو كونهن بنات شت عشرة لكونها نصف سن الرجال

وايضا دل عليه الوصف بالكعوب وهو ارشاع ندين والمراد ابن بالغات عام مال الفساء
حسن واللطافة والصلاح للمصاحمة والمعاشرة نحيث لايكون فىسن الصغر <تى تضعف
فىال

الشبوة لهن ولافىسن الكبرحتىتتكسرالشبوة عنرهونبآلء الشباباى ماؤءجارفين +يشين

جنهة
حند الحسن حسنهن وانما ذكرن لان منهظنامالدنيا ولطافة اخلارة م
ويلتمغير ع

لتم الجسمانى  9و“كسادهاقا  #الى مماوءة بار فدهاقا بمعنى مدهقة وصفت .ه الكاس

لغة فىامتلائها سَال ادهق الحوض ودهقه هلاء 9 .لابمعون » اىالمتقون  8ذا »
للمنا
اى فاىلحداثق 88لغوا وكلذاابا » اى لاينطقون بلغووهومايلفى ويطرح لعدم الفائدة

نا ولوك ريشيا أبنينا دي يللم ايان ذيك لاقل اغن الذنيا جىام

هم قال بعض اهل المعرفة لايسمعون فكهلااما الا منالحق فان ممنحقق
لاسما عند شمر
بالحق لايضيدة! اللواقف ولايشهده سواه فىالدسا اوه

#وجزاء منريك  4دز

ععى النلمتفين مفازا فانه فىقوة ان شال جازى المتقين عفاز جزاء عظما
كد مضوبٌ

على ان التنوين للتعظم  2عطاء  #اى نأضلا واحسانا منه تعالى اذلا حب
يك
رن
كائنا م

عليه ثى” وذلك ان الله تعالى جعل الثى' الواحد جر آء وعطاء وَهُوا غيرظاهن لآن ونه
حزَاء يستدعى لوت الاستحقاق وكو نه عطاء يستدعى عدم الاستحقاق فالمع بينهما جمع

بين المنافيين لكن ذلك الاستحقاق انما بثبت محكم الوعد لاهن حيث ان الطاعة توجب

الثواب عاللىله فذلك الثواب بالنظر الى وعدء تالى اياء بمقابلة الطاعة يكون جزاء

انظ الى اله لأمحث "عل ؛الله .لاحدذئئ" يكون تفضلا وعطاء وهذا عقابلة قوله جزآاء

جزاء المؤمنين مقنبل الفضل لتضاعفه وَجِزاء الكافرن مقنبل المدل وهو
| وفاقالان

ل من د ارول الجن املنكل لان العطاء والجزاء متحدان ذانا وان تغابرا فىالمفهوم
لاعن عافلكةه لطفة وهى ان بكاوننه عطاء نفضلا منههوالمقصود |
ووحبلة
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احصناء احصاء و كتنناه كتابا اوهوراى كتابا حال يمن مكتويا فى اللوح وقى مب

النظة والجلة اعتراض لتوكد كفرهم بالحساب و تكذيهم بالا ياتبانهما محفوظان
لامحازاة قاك القاثانى وكل شى' هن ص_ور احمالهم و هيات عمائدهم ضبطناه ضصمطا

بالكتابة عليهم فى حائف نفوسهم و صخائف النفوس المماوية « فذوقوا » بس محشيد
عذاب دوزخ « فان تزيدم الا عذابا  #فوق عذابكم والفاء فى هذوقوا جزانيه دالة

عن ان الال الدوف امك عن كنوه لات و بكديم إلاياك “ملل يشرفكون
وكل شى' ا حملةمعترضة بايلنسيب وهسيه تؤكد كل.واحد مانلطرفين لانه كا
دل عكلىون معاصهم عضيوطة مكتوبة يدل على ان مابتفرع عامها من العذاب كان
لامحالة

مقدر على جاتب

استحقافهم

 9وفى الالتفات لعن

التغديد فىالتهديد

واءراد

لن المفيدة لكون ترك الزيادة من قبيل مالايدخل متحت الصحة من اادلالة على بالغ
الغضي مالا مخف وقد روى عن النى عله السلام ان هذه الآ ية اشد مافى القر.ان على
اهل النار اى لان فيها الآياس من ارو ج

ل

0

وبالمدة
عهيدةدمس
ارملتنا
بأشدمئه فكو نكل صرنية منهمناهية فاىلشدة وانكانتصى امه غب

وهذا لامخالف قولهتعالى ولايكلمهمالله لانالمراد بالمنى التكلم بالاطم والا كراءلابالقهر |

ديمة زاكر كه |
جكان
أ
عاد إن كانت تيكف كات طلمار ل
وأطلوك انان فل ن
فاىحاوسلاالناموالكرملايلءتىهالرجوع فى <١اهفالجواب المام_تحقة ودوامها زيادة
لتقل العذاي وايضارك المستحق فى عض الاوقاتلابو جبالاير اءوالاسقاط حت يكوناشاعه بعده
رجوعافى الاحسان وايضا كانوايزيدون م

وتكذ بهم واذيتهمللرسولعليه السلام واححابه

رذى الله عنهم فيزيد الله عذاهم لزيادة الاس تحقاق فلا ظلم فان ولى قوله فذوقوا ا

تكرار لانه كذر ساسًا انهم لاإيذوقون الل قلنا انه تكرار لزيادة المبالفة هفَىرير'لدعوى
و#اعوددو نرالققا  212و فاقا ©«ان للمتقين مفازا » شروع فى بيان محاسن احوال

| المؤمنين اثر سيان -وء احوال الكفرة على ماهو العادة القراءية و وجه شدي يان
2

التن أي ان دن دون [الكير وار القبائج دن اعمال الكهاة

| فوزا وظفرا بماغبهم دل على هذا المعنى فسيرء ما بعده هَوله حداثق الل اوموضع فوز
فالمفاز على الاول مصدر ميمى وعلى الثانى اسممكان فان قل الخلاص من الهلاك اعم |

منالظفر باللذات فلم اهمل الاهم وذ كر غير الاهمقلنا لان الخلاص من الهلاك لايستازم |

الذوز بالنديملكونه حاصلا لاحاب الاعراف مع امهم غفيارئزين بالنعم مخلاف الفوز بالا.م

فانه يستازم الخلاس منهلاك فكان ذ كره اولى © حداث واعناب!  4اى بساتين فيها |
انواع الاشحار المثمرة و كروما وهو تخصيص بعد التعميم لفضلها قوله حدائق
يدل هن مفازا بدل الاشمال ان كان همص_درا ميميا لان الفوز يدل عليه دلالة التزامية

اوالبعض ان جعل مكانا جع حدقة وه الروضة ذات الاشحار وسّال الحدهّة كل بستان ظ

عله حائظ.أى“"جدار وففه من التخل :والعار وفالمفردات الحدمّة قطعة مانلارض ذات

الجزء الثلائون

.م »#

روح اللفس و ص به الصدر بالتكذيب الذى هو ضده جوزؤا اليم وااغساق يبدل |
| دامجعل للمؤهنين نما بروحهم من برد الجنة و شراها و المناسية بين الماء والعام يعبر الماء

| فىالرؤيا بالعلم وقال بعض اهل الحقائق ان جهنم الطبءة الطروانية برصد فبهاالقوىالبشرية
ولهوى المتبع للظالمين عنلفىوسممبالاعوية
وهى خزنة جهم طبعة ارباب النفوس الامارة ا

| والبدع والاباحة والزندقة والاتحاد والخلول والفضول مابا لابثين فا احقابا الى وقت

الانسلاخ عن حكم البشرية والتليس لايس الشريعة و خلع الطريقة والطقيقة لايذوقون
فها برد اليقين رفع الحجاب عن وجه بششريتهم ولا شراب الحبة لامهما كهم فى محبة
الدنيا يسبب جهم الطبيعة الا حمها وغساقا يسيل من صديد طببعتهم وقال القاشانى الاحيا
من آثر+الجهل_المر كب و يعستاقارين .ظلئة خيثات حة| الوا الفاسعة المي الا لاجرناء
فئلا
|| موافقا لما ارتكبوه من الاعمال وقدموه مِنْ المقاتبيروالابغلاق _وذلاعة االمنذاانلليا
والعلم فلم يعلموا صالحا رجاء الجزاء ويلعملموا علما صالحا فيصدقوا بالا يات 8انهم
كانو ا لاإرجون حسابا  #تعليل لاستحقاقهم الجزاء المذكور و بان لفساد قوم العملية

اى كانوا كرون الخارة ولا يخافون ان بحاسيوا باعالهم فإذاكانواشدمون على

جميع المذكرات ولا يرغبون فى ثى” ٠ن الطاعات وفسر الرجاء بالخوف لان الحابمن

| اصعب الامور على الانسان والشى' الصعب لاشّال فيه انه برجى بل شال ابخان ويحشى

| و وكذبوا يك يان لفساد قوتهم النظرية ف ببأاننا  الناطقة يذلك وفى بعض التفاسير
تاكمفرطا
بمنا القولية والفعلية الظاهرة على ألسئة الرسل وايدهم ك9ذابا  #اى ب
ظ بإ
و إذلك .كانوا. .مصرن :على الكفر و"فنون المعاضى ,فعوقنوا يأهول .العقان :حجنن]هو_فاقا

روفعالدرمن باب فمل بشائع.قيار يوق التصحار ريطردعلكل لامارقال رشابي التيكبييئَاق
وسممنى لعضهم افسر اية فقال لقد فسرءا فسارا ماسمع عثله قال بعضهم .و ابدل مناحد
| جرفى .تضعيف .يمشن الاستياء:رامرلثلا بيلتبئن هذا امورو |المقدد تحتل الدتذازرفان] اله
ظلدئار ومثل السنات فى قول مر بن عبد العزيز لكاتته فى يسم الله طول الياء و اظهر
ا

السينات و دور الميم فان اصله السنات مع السن لاحجع السين لاله ليس فى البسءلة الآ

| سين.واحدة و يحول انم يال عبرعن|البنق :بالسعن سالعقكا م قبل اجمل) سنع ,كنبينه
| فى الاظهارك ذهب اليه الشربف  8وكل ثى'  #اى و احصينا كل ثى” من الاشياء

التى من حملتها اعمالهم فانتصابه بمضمر يفسرء قوله و احصيناء © اى حفظناء و ضبطناء

| وذلك اى انتصايه بالاخمار على شمريطة التفسير هو الراجح تقدم حملة فعله ولا يضره
كين هده الخملة معتّضة كا سبج" اولان المقصود المهم هنا الاخبار عن الاحد تايلا

الاخبار عن كل دى" ك#تابا » مصدر .كد لاحصيناه من غير لفظه لما ان الاحصاء
والكتابة من واد واحد أى مَثار كان فى معنى الضبط فكا"نه قال وكل شى” احصيناء
ورتناء اشانا و مجوز
احصاء مساويا فىالقوة ايحا المقسد بالكتابة او كتياه كتايا اث

انريكون من الاحتياك يدف ,فمل .الثالى_شزيتة الال ,ووعصدن,الاؤل بشركيخة بالثالجهرائ

اح(صيناء )

<خ ه.م ©#ه

سورة أن

سمه
الإمتكوالة وذ ره ولا كالول له عفلنرا لكن لنرا ذلك الا لعب اعطاع حرق اثار

خارة
بواطنهم واظواه يهم عرور الاحقاب وكل نهم تحرقه النار ألف سنة هن سنى ال
لشرك بوم واحد هن ايام الدنيا والظاهس علهم بعد مرور الاحقابٍ هو الخال الذى يدوم

عليهم أبدا وهو الخال الذى كانوا عليه فىالازل وما بنهما اتلاات رحمانية والاسّلاء حادث
قال تعالى ونبلوم بالشر والخير فثنة و اليذا تزجعون عصمنًا الله وايام مزدار البوار اتهى أ
فهذه كلات القوم فى هذء الايةولا حرج فى نمّلها و تحن لانشك فى خلود الكفار
و عفامم أبدا فان كان لهم العذاب عذابا بعد مرور الاحقاب فقد بدالهم من الله مالم
يكونوا محتسبون كاان المعتزلى شطع فىالدنيا بوجوب العذاب لغير التائب ثم قد بدوله

فالا خرة مالميكن محتسبه هن العفو وسئل الشبخ الامام مفتى الاام اعلندين ابن عبد
السلام بعد موه فى مثام  2السائل ماهول فا كنت كر هن وول مامهدى من

قراءة القرءان للموى فقال عبات وجدت الامس مخلاف ما كنت اظن قالوا خلود اهل
قه و حاو د اهل "الكنائر لد'متارض وحمل
ؤلا
النارًا رسن السكسغار لامعارض؟ لاه“قتب ع
غلالمتكتث الطويل فاهل الظاض والناطن متفقون على خلود الكفار سواء كاتوافرعون
ظوهامان و رودا و غيرهم واما اختلفوا فىارشاع العذاب عن ظواهيهم بعد ممرور

وكألول بلغ علمه والنص احق ان ,قبع قال حجة الاسلام الكفرة ثلاث
الاحقاب ت
فرق مهم من بلغه اسم دنا عليه السلام وصفته ودعوءه كالجاورين فى دار الاسلام فهم |

اعت

االدون لاعذر لهم ومنهم من باغه الاسم دون الصفة وسمع إن اكلا مسلط
ادعىالنيوة وهنهم من لمبيلفه اسمه ولا رسمه وكل من هاتين الفرقتين معذورفىالكفر

ونقل مثله عن الاشعرى كذا فى شرح العقائد لمصلح الدين وقال المولى داود القيصرى
فى شرح الفصوص الوعيد هو العذاب الذى يتعلق بالاسم الممتقم وتظهر احكامه فحىمس
طوآائف لاغير لان اهل الثار اما مشيرك أكوافر اومنافق اوعاص »٠ن اأؤمنين وهو
طقسم الى الموحدالعارف الغير العامل والحدوب وعد تسلط سلطان المنتقم علهمستعذبون
كران الحم وانواع العذاب عير مخلدة على اهله لاشّطاعه بشفاعة الشافمين ا

يشفع وهو ارحم الراحمين  8حزاء و فاقا  #اى جوزوا بذلك جزاء و فاقا لاعمالهم
و اخلاقهم كانه نفس الوفاق مبالغة اوذا وفاق لها على حذى المضاف اووافقها و فافا

فبكون و فاقا مصدرا مؤكدا لفعله كزاء واجملة صفة لحزاء وجه الموافقة بينهما انهم
انوا معصية عظيمة وص اللكفر فعوقوا عقابا عظما وهو التعذيب بالنار فكما اله لاذفب
اعظم من الفنوى مكنا اجا افون لبادا انار ١ ع عله تارف لاي
فتوافقا وقبل كان وفاقا حيث لمبزد على قدر الاستحماق ولم ينقص عنه قال سعدىالمفق
اعل ان الكفار لماكان من نهم الاستمراد على الكفر كمسيث_ير اله قوله تعالى انهم /
كانوا لابرجون حسابا اذ «مناه اكمهامنوا مستمرين على الكفر مع عدم توقع المذتاب
فوافقه عندماص العذاب و 'لابث فبا احقابا بعد احقاب وما كانوا ..دلين التصديقالذى

( روح البيان ١٠ عاشر )
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اقوله لاثين فحينئذ لايكون فيه دلالة على تناه اللبث والروج حيث ليمكون احقابا
ظَرْف الاييك وايضا محوز"ان يكون أحَقابا انينترتَقظت" اصلا بل هو جالمن لصَْمَئنالمكن
أ فى,لابئن عمى تين ,اى انكدنّ بروحميق من اير والبركة اافللكون ولاركة عل
ْ اتن بكو جع حقب شتح 062

القاىف هن <قس الرجل اذا حرم الرزق و<قب

| العام اذا قل خيره ومطرء وقوله لايذوقون فا بردا تفسيرلكدهم ولانتوهم حينئذ تناهى

مدة لثهم فها حتى يحتاج الى التوجبه هذا ماقالوه فىهذا المقام وروى عن عبدالله بنعمر
وين العاص رضوالله عنه انه قال سبانى على حهم نوم تصؤق انواءها أى يضرب بعضها
لعض_آأ وقد

احتدت

هد

الرواة لل ان ممحود

رذى الله عنه

م6قاالذي لعن دوروى

عنه

اله قال ليأتون على جهنم زمان مخفق انواما لبس فها احد وذلك بعدما يايثون فا احقابا
وفىااعر انس ايضا وقالالشعى جهنم اسرع الدارين عمر انا واسرعهما خرابا وفىالحديث
| الصحمح شت الل_حير فى قعرجهنم اى لانطفاء النار وارتفاع العذاب عقتضىقوله سبقت
ْختىعلىعَضْىكافى شرح الفصوص
رح
|

لداود القيصرى

وال اكشرنا لك

شلة معر وفة

كاالفقىاموس وقال المولى الجاعى رحمهالله فىشرح الذه وص ايِضا اعلم ان لاهل النار

:

الخالدن فهاكايظهر فىكلام الشيخ رضىالله عنه ونايعه حاللات ليا

7

اهم اذ ادخلوها

تستال" :لمذاك عق ظواهى هم و بواطتهم وملكهم الجزع والاضطراب فطدوا أن نخفئف

| عنهم ااعذاب او أن هَصَى علبم او أن برجعوا الىالذئيا فام محابوا الى طلباتهم والثااءة
, ١اذالم محاوا لك طدامم وطنوا

اشم على ا

فقيل ذلك رفع اللهالعذاب عن

اطعوم وحمت ارالله الموقدة الى تطلملععلى الافدة والثالثة انهم لعد مشىالاحقاب ألفوا

العذاب وعودواع ول بتعدنوا بشديه بعد طول مدته ولم 1

1

الى  3تيذذواءه وسستعدوه حق

وان عظ م الىا

لوهت علوم نسم م  80اسدر هوه

وتعذ نوابه كالجعل وتأذيه براإ"نحة الورد عافاناالله وجميع المسلمين ا

الهم وفتح العين دوسةتكون بالروث واجمع <.لان 1

والجعل بهم

وقال المولى رمضان ا

سال الدين فىشرح العقائد قال بعض الا_-لامبين كل مااخبرالله فىالقرءان من خلود
|عل الدارتن عق لكناذا ذيح كش الموت بايلننة و'لنار ونودى اهلهما بالخلود فمما
أ
ابسن ادل النار نمالخلاص فاعتادوا بالعذاب فام الوا <تى الك أع ه ,الىىأن تإذذواه
62

علوم لدم الحنة كك رهوه

ن الورد وصدق

العذاتب عم

<منئذ

قو له خالل انالله لغةل الدوت جمعا

ويصدقايضا

| المقدار لهم و وال عض

وآءذنواه كاطءلل بسدتطب الروث

قوله تعالى لانخذف عمم الغئاات الازن الات العذاب أ

الإدرم َك كا

ااال واتذوقون هه داماابداو

تومه

وسام
لارشاع

لىعاذاو الحال فا يظهر علوم ١0
اذا اسستقر ١ «هل

مأنى لال

لا

عث

#سونه

فلا برو

ولا

جنا ليان:يه "تنا وهنا فك ا استقر اهلى دار الالفنها بعد مرور الاحقاب
 | ١طهرعلى بواطموم  3بعالب الملال و دوا بهأبداو ع

عنوم ار بار الجلالمحدث

5  -.٠جه
لوجدود.الذوق فىالكثير ايضا والاراد بالرد مإرو<هم

يذوقون فىجهم لك

ا
و نفس عم

حرالار اج فهم

اشم بردا يلتفعون به وعملون اليه تكله للذوعنة قال قتادة

كنى بالبرد عنالروح لما بالعرب مناطر حتى قالوا بردالله عبشك اى طيبه اعتيارا عامجد
كدذا
الانسان مناللذة فىالر منالبرد وقالالراغي اصلالبرد خلاف الحرارة و بر

اذا |

نبت سروت البرد و اختصاص الثيوتبالبرد كاختصاص الجركة بالحر بورد الانسان مات
ويرده قتله ومنه السبوف لدوارد وذلك لما يعرض للميت هن عدم الخكرارة شقدان الروح

اولما عمرض له منالسكون وقولهم لانوم برد امالا يعرض له من البرد فى ظاه جلده
مالسكون
لانالنوم يبرد صاحبه ألاترى انالعطشان اذا نام سكن عطثه اونا يعرض له ن
وقد عل انالوم من جنس الموت وقوله تعالى لابذوقون فها بردا اى نوما حتى يسترحوا |
وبالفارسة نا اسايشس يابند وبزواد تكس كد انتهى .بزيادة والمراد بالشيراب اهايسكن |,
روى ركعت روى دران ربزد وجون محخورد امعا واحشا باره ياره شود ء والغساق

مايغسق اى يسجيللموند ااهللنار وشطر صمدنيدهم وقبحهم اخبرالله تعالى اعلنطاغين |
م لابذوقون فىجهام شيأ ما من برد وروح بنفس عنهم حرالنار ولا منشراب يسكن
عطشهم ولكن بذوقون فيها حمها وغساقا فالاستئناء منقطع وقال الزجاج لايذوقون فيا
إدد دع ولا برد ظل ولا برد نوم لعل البرد برد كل ثى' له راحة فيكون قوله ولا
شرابا بمعنى ولاماء باردا مخصيصا بءدالتعميم لكماله ف اىلرويع فكون مموعاابرد والشيراب
ععنى المروح فيكون قوله الاحمها وغساقا مستثنى منقطعا املنبرد والشراب وانفسرالغساق

إنر ظتلتاف دانليم فقط دون المثران لان الزمهرر لسى كا شير م ,أن
استثناء مهامن الشراب والتأخير لتوافقرؤوس اىلوايؤيدالاولقوله علهالسلاملوأنداوا

ديمندهم فالاستئناء مالنشراب
صيل
منغساق مهراق فالىدنيالانتناهلالدنياوانفسر بمايس
وعن إن فسعود رجو المعه النساق لون من الوان بالمداب وهو البرد الشديد حت ان
اهل النار اذا ألقوا فيه سألوا الله أن لعذيهم الل الك سبنة مار أوء :اهونٍ علوم
من عذاب الزمهرير نوما واحدا وقال شهرين <وشب الغساق واد فىالنار فيه ثلاتمائة

وثلاثون شعبا ففكل شعب ثلاثدائة وثلانون يتا ففكل بت اربع زوايا فى كل زاوية شجاع
كعاظم ماخلق اللمهنالخلق فسىركأل شجاع سم والشجاع الحة هذا وقد جوز بعضهم
أ

أن يكون لايذوقون حالا منالمنوى فى لابين لاكلاما مستأها اى لابثين فبها احقابا غير
ذاثقين فها شأ سواهما ثم ببدلون باعلداحقاب غايلريم والفساق هن جنس آخر من
العذاب فيكون الا متداخلة ويكون قوله احقابا ظرف لاثين المقيد عضمون لابذوقون
والتهاء هذا المقيد لايستازم انتهاء مطاق الليث فهو نوقيت للعذاب لاللمكك فىالار عن
ابن مسعود رضوالله عنه لو عل اهل النار امهم يليثون فىاانار عدد حصى الدنيا لفرحوا

ولو علم اهل اللتة انهم يابئون فىالنة عدد حضى الدليا لحزنوا وايضا يجوز ان يكون

احقابا ظرفا منصوبا بلا بذوقون على قول من يرى تقد معمول مامد لا عليها ظلرافا

اغزء العلانون

ا

9

:

كامرصد
١

0

جه

عد

ح-دس

2

وخ

م

هال السك الذى اختص بال صد والترقب وقوله ان جه كانت مصادا

 3ىلع نا ماع|| ر#ء سالإ ىهسل
رَتمرللاولا والا ول 1

لا ا

المرصاد حبث أانلصراط حيس للاعداء

0. 1
 6ك

المكانالهائل

ذلك

هو

اما هو لاتعديب

للكفار

معلق عضهر هو امانعت أرصادا اكاىثنا لاطاغين وقوله تعالى
ٍطاغين © ت
والاشقياء لل
1 5
و مأ 4بدل منه اى مجسعا يرجءون اليه لامحالة واماحال

ذكرة ولوتأخرت لكانت صفة له قالوا الطائى من طنى فىده بالكفر ودفليياه ٠ بالطل
وهوفىاللغة من جاوز اد فاىلتصان والمراد هنا المثسركون لمادل عابه مابعده منالا يات
0

لانتافى لكون اعتقادهم

اذا يلعمتقدوا شيأ اصلا واالناكاعنتقاد

ا

سحا كالمؤمن العاصى فعذاءه متناه © لابين فها  #عل تعدرة دن اميك باعي
اربدنث قراو اللمث أن يستقر فىالمكانو لاركاد نفك عنه شال ليث بالمكان أقامهملازما
ااىملت د

وهو جم حب عد

لهبودةاباي» 9

الريك

ا
و الحو ا

كاالفقاموس وأصل القب منالترادف والتتايع سَال أ<قب اذا أردف ومنه اللقرية.وهى
ولر ركلا أو فسن ”ققد حفن واحفت للرادف
مد ا
وقك الفستة وكل ماش
م '
قاد
وفى ناج اللَمَادرٌ الأحقاب ذر حقه ادن ٠ وه الحديث فا-قها على نأقة اى أردفها
على <قببةالر<لل والارواف
احدانا

دهو رأ

ارق فراشدن اذى كى در كشن دز لشكائدن دق

متتابعة كلا مهى

سعة

حقت

المسناواد سابع الازمئة ونوالم م

ألود م0 1

إلال

حقت

عير عهاية

قال ١نوالليث اما ذكر أحَقانا ذا ذلك كان

وتكام عا يذهب اله اوهاءهم ونعرفوها

0

اء  2كمون وها ابدا 'سّهى دل عله ان حمر ركخى
ققال عاون سئة كل نوم

الس

فان | صقا لايكاد

ري

ابه عن كه

 0رحلا كل ع الاحقاب

الهم اعا بريدون عثله التأيد 7

ماقال

الناحقاب ثلاثة واريمون حقباكل حقب -بعون خرشاكل خريف دبعمائة سنة
جاهد ا

كن نانةثلاثمائة :ونتون نولا والوام ألفث سنة:من "ايام -الذنيا كمروئ ١ن عثاتق'واين عثر
رضىالله عنهم وتكنداء لوا رطا نشل ا]لنواته جيبوخ"ا لديف اليذه دنها/

ةروق

ات
نز
مر
ةبج
بتاب

للسى اليصرى رحمهالله وؤالالراغب والصحيح أن الحتبة مدة منالزمان مهمة اى
ان
ع

عالا مدة الاوقت“ لها انتهى
لاكانون بعاما وكذا :قال فى لقافوسن"الحقة بالكسير ن
وإلخاء حل

ان الاحقان

يدل على اشاهى

فهو

وأاخ كان مع فلة لك

عنزلة جع

كذرة

وهوالحقوب او بتزلة الاحمَابٍ المعرف بلام الا-تغراق ولوكان فيه مابدل على خروجهم

منها فدلالته من قبيل المفهوم فلا يعارض الماطوق الدال على خلود الكفار كةوله 7

يريدون ان رحوا من النار مام #ار جين هما ولهم عذاب

مة بم لان المنطوق راح

علىالمفهوم فلا يعارضه وقال ابو حيان المدة منسوخة شوله فان
وسسأنى وحوه
د ووون

اباحر #لاذرئون وها ر دا لا

لاسون

والاوأصل

الذوق

وحود

رك الاعذايا ليد

ابأالاحميا وعساقا  #جلة ممتداة ومعنى
العطم و ( قالالكاشنى

) عق

5

مامد

الا أن كون ذلك باع أ الشبيانالةا الذوق اتنا فيهوان كانللقايل فهوبساعا”الكثشر

(الجودم6

0

ةروس ًأينلا

جه  ١١ ١هج

لايدهائى” ف وسيرت الخبال  #المسير هواللهتعالى كاقالوبوم نسير الال وترى الارض

بارزة اى وسيرت الخبال فاىلحو .تسسير الله وتس_خيره على «يئاتها بعد قلعها عن مقرها
وبالفارس.ة

ورايده

شود يا

درهوا

.٠ وذلك

0

حشر

الخلائق بعدالنفؤة الثانية

لبشاهدوها ثمشرقها فىالهوآء وذلك قولهتعالى © فنكانت سرابا  #السرابمائراء نصف
الهار كا نه ماء قالالراعب هو اللامع فىالمفازة كالماءوذلك لاتمعرابه مرا العيناى ذهابه

وجريانه وكاأن السراب فها لاحقيقةله الشراب فماله حقيقة اى فصارت يتسييرها مثل

الشلرابة الى شار ادم (لتفرو عر الب وايشات الجواهها اكفوله تال ونليت الثال
شا أفتحانت اهاء هنا أى عناز! اذوه واان نكت :وانصدعت_عيّلدنفأيزة اولالى

لللان اكلوارلهشاحتات كوه ا
(زمر اغا لكوناق ابعكالتحة الثامة فل لوك احَوال
الجبال الاندكاك والانكسار كقالتعالى وحملت الارض والجبال فدكتادكة واحدةوحالها

الثانية أن تصيركالعهن النقوش وحالها الثالثة أن تصير كالهناء وذلك بأن لنقطع ولقبدد

بعد أن كانتكالعهن ا قال فكانت هباء منيئا وحالنها الرابعة أن نسف وتقلع مناصولها
جم معالاحوال المتقدمة فارة فى«واضعها والارض نحا غير بارزة فتنسف عنها بارسال

الرياح علها وهوالمراد هن قوله فل ينفها ربى نسفا وحالتها الخامسة انالرياح ترفعها |

[وكنه الارعر فتطر هاا ليواامك ل عار وغو المياد(قوزلة نكال وى الال
بحسا جامد وحى راصن السسحاب إىّ تراها فىرأى العين؛ سنا كنة .فىإمااكنها والحال
انها يمرم السحاب التى تسيرها الرياح سيرا حثيثا وذلك ان الاجرام اذا محركت تحوا

من الامحاء لاتكاد نتبين حر كلها وانكانت فىفاية السرعة لاسما هن بعيد والحالة السادسة
انك ] 2ا عول الققاردفه اشحازة المباز الهاناه لدوم وتمامكل فاع اعبلدتماكة
الذرى

الى فى

عبارة عن الفناء فىالله الصبير سمر ابا -ى

اذا ع

+مجدها

60

وَلْكن

ون منه ويشربون مايشر بون منه
| العوام المححودون اذا رأوا اهل الفناء يأكلون مم
كالبأ

يظنون اننفوسهم باقبة لبقاء نفوسهم لكنهم يظنونم الظن السوءاذينهم ويينهم .ونبعيد
قطعا وفاروق عظم جدالاهم إزالت رياح العناية والتوفيق جبال نفوسهم عن مقارارض

البشرية وجعلها اللهمتلاشية وفتحتسماء ارواحهم فكانت انواباكباب السروالخ والا'خق

 ١فتكاواومن نهد الااوابع الى>ميا لاد ى ت)كات ا ارعط يدقن اطق اسه لتم
نزلوا من هذه الانواب العالية اللقيقية الناظرة الىعالمالولاية فد خلوافىا بواب العقل والقلب
والمتخيلة والمفكرة والحافظة والذا كرة فكانوا فىمقام قاب قوسين مع الخلق حيث
كان الاق معهم قلم #تحبوابالخحلق عن اق الذى وهو جانتالولاية:ولاباحقعن الخلقالذى
ق
اهص
داهم
هوجانب الثنوةفكانوانى الظ

قولهتعالى بوحى الىفان الححو ون عن مقامهموانى

لهمادراك شأنهموحقيقة امهم هؤانجه .كانتص صاد ايهاىانهاكانتفىحكماللوقضانه مو ضع
رصد برصد فيه و يرقب خزةالنار الكفار ايعذبوهم فا فالمرصاد اسم للمكان الذى ير
صدفيه كالنهاج اسم للمكان الذى ينهج فيه اى بسلك قاالراغب المرصاد موضع الرصد

ج١٠٠ 5 »>©#

الجزء الثلاثون

على وجوههم فأكلةالريا والتدكيس تعكيس هئة القيام رس بعد” بأنيجمل الرجل

اعلىوالرأس :أسفل وبالفارسية :نكو نسار كزدن ..بواما السئ فالدين عخُورون فلكم
واما البكم فالممجبون باعمالهم واماالذين يمضغون ألستتهم فالعلماء والقصاص الذين خالف

قولهم اعمالهم واآملاذين قطمت ابديهم وارجلهم فهمالذين بِؤْذون جبرانهم واالمماصارون
على جذوع منالنار فالسءاة بينالناس الىالسلطان يعنى غمازان وسعايتكتتدكان ب لاطين

وملوك ٠ واماالذنهم اشدنتنا امنليف فالذرن يتبعون الشهوات واللذات وينعونح الله

فىاموالهم وامالذين يلبسون المباب فأهل الكير والفخر والأللاء جع جبة وهونوب

معروف وفىالحديث تشيرعلى ربيب اللف وان المناسية بين معاصيهم وبين الصور الى

حشر ون علبها يطلب منعلم التعيير ثمانه فصل هيئات اهلالمعاصى معالاسباب المؤدية
المبالائه اهم اذالتخاية قالبتلحاية واكتف بالاشارة الاجالية اللىهرئات الصالحين دوله
مناءتى املتنتعرضية والحاصل انناهلكااشقياء محشرون علىصور أعمالهم الشبحة كذلك
العداء مشرون على صور اعمالهم الحسئة حتى يكون وجوه لعضم كالقمر ذل البدر
اوكالشمس على ماجاء فىيصحيح الروايات وقالبعضهم المراد امة الدعوة فتتماصاقك الكدرة
امو مني لاامة الاحابة والافالحوف علىالمؤمنين ايضافىماية المرئية ٠ سول الفقيرالظ هص

الثاى وهو اثالمراد منالامة الاشقباء امهنل الاجابة دل عليه ارساله عليهاللام عبن

حينالببان وكذا سيان اصناف الاعمال منغير ادخال الكفر فا اذصور الكفرة اقبح
ماذكر فالحديث علىماذكر فىالاخيارالصحبحةتمالحديث ذ كرتهعاللى ونحوه افلىتفاسير

وله اهل الطرفين ولاعيرة يماذهب اليه ابنحر مناه ظاهى الوضع فاه عن الجهلمحقيةي

الامى اذ.وم القيامة بومظهور الس ارقكادل لاك اقذوتماك برسم تنم المت رزابلاعحك
انلك صفة صورة مناسةلها <سنة اوقبيحة ولم تكرء احدهن العقلاء علىاءا وازسلم:اان

لافلظحديث موضوع فمناءحبح مؤيد بالاخبار الصحيحة فياأمها المؤمن لاتكن قاسىالقلب

كحاجر وكن ممن بتفحر منقلبه اهار الفيوض وبتايع الحكم واجتهدأن لاتكون يمن
قبل فه حفظت شبأ وغايت علك اغياء فن عباد الله الخاصين من يأخذ ءنالله بلاواسمى

الكتاب واسناده فانه مينية باقية «اولمىااقيامة قل من صع قدمه عابها قدا كي الارتكار

لعحعقلىائق والبواطن اسألاتلعلاهلى
الا
رك كبن الاس عاللىرسوم والظ.اهى منْغير اط

أنيحجعلنا مناهل معرفته « وفتحت الماء » عطف على ينفخ ععى تح وصخة الماضى
للدلالة على التحةق اىشقت وصدعت منهرية الله ميان كانت لافطور فا وبالقارس_ية

| وشكافته شود آممان دران روز .فكانت »© يس باشد ازسبارى شكاف « ابرا؛ »

عاد واهلرمراد شَولهِ تاءل.ى ويوم تشقق
| ذات ادواب كثيرة لنزول الملائكة نزولا غمير
مام وهوالغمام الذى ذاكر قىقوله تعالىهل .سَظرونٍ الاأن ,باسهم الله اىاملء |
| السماء بالغ
ل منآلغمام :واملائكة وقل المزاد م نالفتح الكففك
ا  6252فىفظا
تان

واذا

السماء اكات

وءنالا بواب

الطرق

والمسالاك

ل

بازااما .ن مكاما كاقال ١
دهير

مكاءها :طرقا

ك 7د

اتيك .

ل(ايستدها )

دوم >:
دهنةاحة كلها
ا الفأق»ح*ن

000

وفكلا
وحنهة العثقمتف لعضها سعض وان نومالفصل 31ا

بينالخلائق  010اء والاشتياء باعدّيار اوت الهئات والصور والاخلاق والاجمال
وكا

© كان  4فىعامه وشدره

الا

بالزمان الماضى لانه اضص-ةرر قل حدوث

والافثوت

المقاية

لوم الفصللى

عبر مهيدل ا

الزمان ايِضًا وٍِديقانا ه ومبعاد البعث الاولن

لكر ان :وهايترتب علة من الزآء "نوابا وعقابا لابكاد عخطاء بالتقدم ادم الممقات |

زله |
ماوعدالله مناليعث والطزاء  8بوم يفخ فىالصور  بدلهن بوم الفصل ابوعيطاف
مفيد لزيادة شخيمه وموله ولاضير فى:اخر الفصل عن النفخ فانله زمان ممتد هع فىهمد نه

ل
فىفد

وماد

فىالنشأة الاولى كاقال واشذت

ل

يلتمم

ا
يم

60

ع

شيك]0

فيه دن رو جى وهال انتفخ رطنه ومنه استعير اتفخ النهاء

اذا ارشع ورجل منفوخاى سمين والطدور لقوق الاراوااق والنافخ  4اسر اقيل عليهالسلام
والمعنى الومسلف فىالصور لفذؤة ثاة للدعث دى نتصل الارو اح بالادحساد

ور 2

عهاالى

الحياة هه فتاتون  #خطاب عام والفاء فصبحة تفصح عن حملة قد حذفت ّة بدلالةالال
| علها وابذانا بغاية سرعة الاثيان افىقوله تعالى فقانا اضرب بعصاك البحر فانفاق اى
فشعثون منقبورك ا

لفك

عقرب ذلك من غير لممثث اصلا «ه افواجا  #جمعفوج

وهو جماعة منالناس فالمفردات المناعة المارة المسرعة اى حال كوتكم ائما كل امة مع
امامها كافىقوله تعالى بوم ندعوكلاناس بامامهم اوزص! وحماعات مختلفة الاحوال متيايئة
الاوضاع حسب اختلاف اعمالهم ونمابنها عن مءاذ رضوالله عنه انه سأل عنما رسولالله

ممونر ثمارسل عيذ »وقال
اظم
لع
اام
صلى الله عليه وسلي فقال علهالسلام يامعاذ سألت عن
0

عشرة اصناف هناءتى بعضهم على صورةالقردة وإعضهم على صورة اخاز ربعم
0

ارجاهم فوق وجوههم يحون علها لعنى تكونتازان كتايعارا إدوى دوزخ

ميكشند ٠ وبعضوم حمى وإعضوم صم بكمولعضهم عضغون الم ومهدلاة على صدورهم

يسيل القبح منافواههم يتقذرهم اهل الرع وبعضهم مقطعة ابدهم وأرجلهم و لعضهم
مصلدون على جذوع مننار يعنى يدرارهاى اتثين اومحخته ٠ وبعضهم اشدنتنا “نالف أ

وبعضهم ملبسون حابا سابفة منقطران لازقة#لودهم فاماالذين على دورة القردةفالقتات
مانلناس وهوبالكم جمع قات باشتديد عمنى العام يعنى سحن حين ( حى ) انرجلا باع

عدا وقال للمشترى مافبه عنب الاالعرمة فقال" رضيت فاشتراء”' فكع القلام اياما ثقامل
ازوحة هولاه اشزوجك ل.ادك وهوريد اشنمرى عليك فخذى الموسى واحاق مقنفاه
حين ينام شعرّات حقّ اسحرعليه  0-5نمقال لازوج ان ارابك الخدت خاليلاو ريد

دون ا واو ااانه كاك اراد بالموسى فظن اما تقتله فقام فقتلها
ا
فجاء اهلالمرأة فقتلوا الزوج  0 00تلتين وطال الامس واماالذينع دورة
الحنازيرفأهل يستت فىارالماله يسحت الدئن والمروءة اج تقاض وأامماالمتكلون

6٠ #2 »©#

الجزءااثلالون

للامل7لللللخخخخخخشششش 770000000001

مها ومافها وهذه اللام لام المصلحم لالام الغرض

ْ

حاز باعشار السيسة والله مسدب

وهن ا
إسالمسدب

الاسيان ظٍِلنخرج به 4اى يذلك لماء اى

1

وصوله الى الارض

واختلاطه

كاتقول المستزلة ط حبا » كثيرا بقنات به اى يكون قونا للانسان وهو مابغوم به بدنه |
قال الراغب الحب ,
يمعجننسى بهالمع
كالختطة والشعير ونتحوها وافلى عميعنانى الحباس

والحبة يعنى بالفتح يقال افلىمنطة والشعير وتهوها منالمطعومات والحب والمة يعنى بالكسر |
يقال فىبيزور الرياحين وحبة القلبيتشبها بالحبة فىالهيئة هو ونيانا ب#كثيرا يعتلف به اى |

يكون علفا للحوان كالتين والحشيثى كاقال تعالى كلوا وارعوا اتعامكم وتقديم الحب مع

تأخره اعلننبات فالىاخراج لاصالته وشرفه لان غالبه غذآء الناس وهال لتخرج به
لِوْاوْا وعشيا قال عكرمة ماانزل الله قطرة الا انيت ما عشية فاىلارض اواوؤَاوة فىالبحر |

انبى وهو مخالف للمشبور امنناللؤلوٌ لايتكون هنكل مطر بل هنالمطر النازلفنىيان
الا ياعنمم الاؤاؤ الى الدر وغيرء ٍ وجنات  #ليتفكه مما الانسان والخنة فىالاصل هى |
الفلاعة من «صدر

حئه إذا ضفن

تطلق على اللخل والشحر اللتعافءك

المظلل بالتفاف

اغصانه وعلى الارض ذات الشجرقال الفرآء المنة مافيه النخلل واافردوس هافيه الكرم
والمر ادهنا هاولاشحار لاالارض

الفافا ب اى ملتفة تداخل بعضها فبىعض وهذا

مهحنستات انان تكراى فبساتين الدنيا وبالفارسية درهم بده يعنى يسيار وسكديكر

زديك ٠ قالوا لاواحدله كالاوزاع والاخياف الاوزاع يعنى الماءات المتفرقة كالاخراف
فانه ابضًا عق

اجماعات المتقرقة الختلطة ومنه الاخياف للاخوة مناباءشىَ وامهم واحدة

خضر
لككن واكنان اولفيف كشريف واشراف وهوجع لف جع لفكاء
اوالوا<د ف
وخضر اءفيكون ألفانا جع ااجإوعحجع ملتفةحذف الزواندقال ابن الشيخقدم ذاالحبلانه
هوالاصل فىالغذاء وى بالثيات لاحتياج سار الحيوانات اليهواخرت النات لانعداماطاجة |
الضرورية الى الفواكه ٠ واعلم ان فهاذكر امفنعاله تعالى دلالة على #ة البعث وحقته |
دن ووه

ثالائة الاول

باعتيار قدرنه

تعالى فان من قدر

على الغماء

هذه

الافعال

البديعة

غير مثال حتذ به وقاون شديه كان على الاعادة اقدر وأقوط والثاى باعتبار عامه ١
هن

ونسكلته فان هاب
ندع جندا المخنؤاقات كلاد عطك !رمق مستتيع لغايات جالة ومنافع جرللة
عائدة الى الخلق
ي
س
ت
ح
ب
ل
ا
ن
ن
ف
ا
م
ا
ب
ا
ل
ك
ئ
ي
ة
و
ل
ا
م
م
م
ل
ل
ه
ا عافة باقبة واأثااث باعتدار نفس
الفعل فان اليقظة بعد لاوم اعون للدحث إعدالموت يشاهدونا كل بوم وكذا اخراج بكي

والننات اهلنارضالمة يعائونه كل حين كانه قبل ألمتقمل هذه الافعالالا فاقية والافسية

الدالة بفنون الدلال
ياتد على حقبة البعث الموجية للاعان به فالكم تؤضون فيه اتكارا
تت لاوا م

وَفى التأويلات .التحمية ,واءزنا عق المنضزات إماجءاجارلي |

ظملننخسرمجواابته الارواح تحريك نفحات الالطاف مباء العلوم الذائية والحكم الربابية صبا صبا

حباونيايا اى انزلنامن سحَائب سموان ارواحكم على ارض قلوبكمماء العلوم والحكم
ظالزديث به حبالىبة الذالية وثررت الشوقولاشتياق والودوالاتزعاج والعشى واءثاله! واتجنات

ا(لقافا )

حيال العرش خرالله ساجدين فةولان الهناقدعامت طاعتتالاك ودأنا فىعادتك وسرعتنا
ايامالدما فالاتعد  8إعمادة ارهق

ْ للمذى فىاصك
أ

عن

ولم ذهل

ايانا ققد علقت ابام بدعهم الى عماديا

عاد يك فقول

صدقما

سك

الى قد فضنت

ان ال

على فك

5

660

١

امال ماابدأتكما منة واركجيا!١؟ ايكيا منه فبقولان رينا ثم خلةتنافقول خاقتكما
ا س 0ون

عى شى فارحعا الله ل

واحد

فتامع 0

مج

مهما رقة 5

الانصارنورا

| فختاطان نور العرش فذلك قوله تعالى سدئ” ويع.دكذا فكىدف الاسرار وقال الشخ

عظاعه

 ١ارلضلىه عنه ايخ الىيإ ار وك  3فهى ففجم عظلمة0

|الفقير لعل التوق بين هذا وبين اير ال..ابق ان كلاءن الشمس  1حامل
لشيئين النورية والحرارة كاان فهما هقنبل الاورفيتصل بالعرش «نغير جرم لناارم :

لامخلوءن الغلظةوالظلمة واتكثافة وماكان قسبينلاللارواطرارة قتصل بالنار ع جرعهما |
فكل منهما برجع الى اصله فان قلت كان الظاهى ان بتصل ثورها سور الى عله اللام |

هرق الكرااتة شلهدا |

لاجم خلون كوغووؤا! هلك الى والكرها! انار

العرش فهما افليحقيقة مخلوقان من نور الى عليهلهذ ومتصل ألورها بدوره وال
نوره واد لله تعالى
لان

8.

5

٠.

وهوت

به مسسك

.

502

اختران

-.

6

0

3

حو

رسل

0

4

1

ء

ستميرال

#وازلنا  «4الثون لأعظمة وللاشارة الى جمعية ألذات والاسماء وااصفات

هومن المعصسر ارد كلد ١

هى السحائب اذا اعصرت اى شارفت ان تعصرها الرياح فتدطر ولمتعصرها بعد فالائزال
دن عمد
فاعل هال

لادن الواقع والابلزم حصيل
2ك

ارزع

الا

اذا حان له ان خص_د

ومزة

ته

واعصرت

لللدنو د

الخاربة بص

والمعصرات

اسم

حان ايها ان لعصر

| الطءة رحها فتحيض والفمفردات المعصر المرأة 'لتى حاضت ودخلت فىعصرشباعا انهى
ولولمتكن لاحيئونة لكان شيتى ان بقرأ المعصرات يفتح الصاد على انه اعممفعول لان
 1الرباح تعصرها

وتمط ع

و#وزآن

اردا

يكون

اسم فاعل

المراد ا ن المعصرات

والهمزة

قانا لان الرباح عاصرة ان
0

 2ماه نحاحا

لم
الماءفيعظم التقع ند شال

مر
بالتدية ودب

للعحيتونة

الرياح 2

كدان" كت

حان

ف

اىى ماصيا ك2

الماء اى الاك

لها ان لعددر

١ممجعل

الهمزة

ا

دعات

للتعدية

والمراد سابع الهقطر <ىَق

والصحب والمينه عيره اى  9اله وصم.ه

0 1ق قوله عليه السلام أفضل الم لعج والتج الى زفم'الضوت
دماء

الادئ و فسمره الزجاج الات

 5نه 0

إمسهة امال 1ن مت.دباولا

منافاة بعن هذا وبين قوله تعالى واتزلنا املنسماء ماء فان انتدآاء المطر اكنان مالنسماء

موأوجة ةينلولا نضزوان المضر تقانزا قرا :وقسف لاسن  1#المائنة امن اعلا الأرس“الزملتة !|
اوء نن البحار والامهار الى جر

الهوءاموتاعقد

سعدايا فتمطر

ليت

بالط نيت حقيّة

© حو جه

الجدء ا'علالون

|  ,فلس مكم غفاتكموا اع

د عا لاه و

ليدانعوجنبانليلطشك

| ستزةالهار  00وإحعلااتياد روحاشىم معاشا تعيشون فيه بالطاعات والععادات وهذه

صورة البعيث .وشنافوقكم » وكبنراده ابم برسر ثهارا سفبما شدادا » جع شديد |
| ى سبع سموات قوية الخلق محكمة البناء لايؤثر ابلامدهوروكر العصور وقال أبوالليث
غلاظاعاظظ كلسماءءسيرة حمسمائةعام و التعيرىعن خلقها بالبناء مينىعلى تتزيلهامئزلة القياب

المضروية على الاق وفه اشارة الى طبقات القلب الس.عالاولى طيقة الصدور وهى
معدن جوه الاسلام وااثاية طيقة القاب وهى عجراجوه الاءان والاالثة الشغاف وهى
عَدََنَ العشق ولكية والشفقة والرابءة الفوّاد دومل معدن المكاغفة والمشاهدة والرؤية
ا والخامسةه

حية القاب رص

#صوصة

ععحية اللهالى لاتعاق لها عحية

الكونن

وعشق

العالمين والسادسة السويداء وهى معدن العام اللدنى وبيت الحكمة وااسابعة بست العزة

وهى قلبوكلكالين وفى هذا البيت اسرار الهية لانخرس هالنباطن الى الظاهى اسلا
ولايظهر نها اثرقطعا ف وجعلنا » انشأنا وأبدعنا هفسراجا» هو الشمس والتعبير عَمها
بالسراج ماندوف التصير عنن خاق السموات باليناء قل الراغب السراجالزاهس شتيلة
ودعن زنع  5بعرو يفك مضى” وقال لاسراجممسياح ددعي  /وقادا متلا “لثما
من وغمت انار اذا اضاءتاوبالها فىالأرارة منالوهج وهواطر وهو ماقال بءض المفسرين
سراجا وهاجا اى مضيدًا جامعا بايلنذور والحرارة يعنى جراغى افروخته وتابان ٠ سَال
ان الشمس والقمر خلا فىيدء امرها من نور العرش وبرجءان فىالقيامة الى تورالءرش

وذلك .فها روى عكرءة عننان عباس راضلنله عنهما انه قال الا احدئكم بسامعت
مينحل ا شارلل عابه وس بول فىالشمس والقمر وبدء خلةهما ومصير أمرها قال
قلنا بلى برحمك الله قال ان رسول الله عليه السلام سل عذنلك فقال ان الله تعالى لاارز
خلقه احكاما ولجسقى مخنلقه عَقِادء خاق شوسين ءننورعرشه فاما ماكان فى-ابق علامه
ان بدعها شمسا فانه خلقها مثل الدنا مابين  700ومغارما وماكان ففسابق علمه ان

بطمسها ونحولها ثرا فانه خلقها دون الشمس فالءظم ولكن اا برى صغرها اشدة
ارشاعهما فىااسماء وبعدها مانلارض فلو ترك الله السمبر] والقمر كم كان خلقهما فىبدء
اها ليمعرف الليبل ءانلبار .ولا .المماز .إانللك ولادرى الاجير هت يعمل وهتّى لخدا
اجر .ولابدرى الصائم مت لصوم وهتى شطر ولاندرى المواة مي تعتدولابدرى المسلمدون

 0095بال ومتى وقت مهم فكان الرب تعالى انظرلعياده وارحم هم فأرسل حبر بل
ور
اقلفه
قات احه على وجه القمر فمامس منه الضوء ود

فذلك قوله تعاللى وجعلا

الالى والهار اتن شونا ابة الايل وحملنا ايه النهارميصم ة فالواد الذى “روه فىالقمر

شه الخطوط فيه فهو ااثرلحو قال فاذا قامت القيامة وقضى الله بين الناس وءيز بين اهل
الجة والار وميد خلوها بمديدعوالرب تعالى بالشمس والقمر وحاء هما اعودين مكورين
قد ونازلفىازل

وبلابل تر عين ذرانصهما ٠:نهول ذذلك

 0ويخاقة البانعرين اذا كانا
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الرطوبة © سانا  #هونا كااىلموت والمسبوت الميت من السبت وهوالقطع لاله مقطوع
عنالحركة ومنه سمى نوم السبتلان اللهتعالى استدأ مخلق السموات والارض نوم الاحد
فخاقها فىسبّة ايامفقطع عمله.وم السبت فسمى بذلك وايضا هوبوم بتقطعفيه بنوااسر اثيل
عالنعمل والنوم اد التوفبين كاقال تعالى الله بوفى الانفس حين موتها والتى لمتمت

فىمنامها وايىشوفى التى لمبمت فىمنامها وذلك لمابينهما منالمشاركة التامةفىانقطاع احكام |
الحياة فالتنوين لانوعية اى وجعلنا نومكم نوعا هنالموت وهو الموت الذى ينقطع ولابدوم
اذلاينقطم ضوء الروح الاعن ظاهن البدن ومذا الاعتتار قبلله اخو الموت واللنوم مقدار |

الحاجة نعمة جدلة وقبل سمانا اىقطعا نعالاحساس واطركة لاراحة القوى الوانية
وازاحة كلالها والاول هواللائق بالمقام ماستعرفه  8وجءلنا الإلى  60الذى شع فيه النوم

© لباسا يه شل لبس الثوب استتريهوجعل اللباس لمكاليغطى الانسان عنقيح فجعل

الزوج لزوجها لءاسا منحدث اهاماعه وتصده عنآءاطى قببحوكذا البعل وايضًا منحيث

الاشهال قتاعاللى لهيناس لكم وأتم لباس لهن وجل التقوى لباسا على طريق القثيل
والتشبيه وكذا جعل الموف والجوع للفو لفقل والتشبيه تصويرا لهوذلك محسب

ماشولون تدوع فلان الفقر وليس الموع والمعنى لباسايستركم بظلامه كايسترك اللباسواعل

الواممنال!تم عندالبو املكلخاف يزه فانا علدا راواه كأكل والها!! وقفة

التبشد ءخادلا سات تو عات رراوشبا ألالى اللاولين ابادلتكناك اهراز ارزتطز 'اعاد
موثاند نادرخلوت خود لذت مكاله ياحاضره يامشاهده هيك فراخور استعداد خود أ
برخوردارى ياند حضرت شبسخ الاسلام قدس شمره موده كهشب بردة ركان زا

روز بازار سِدار انسحركاء

ه00

اللبلللعاشقين ست  2 © +اياليت اوقانه عدوم

حوزن .دزد [الأشبا لخاك ,اؤيان منستء

0م

سنند تش اكه رزو ز باازااز .منكتت
,الإع
! 2. .

فهو تعالى جعل اللبل محلا للنوم الذى جمل مونا كما جعل النهار محلا للمقظة المعبر عنما
بالحياة فقوله تعالى  8وجعلنا النهارمعاشا #ه اىوقت عيش اى حاة تبعئون فيهمن نومكم
الذى هوأخوالموت كافىقوله تعالى وهوالذى جمللكم اللبل لباسا والثوم سيانا وجعل
النهار نشورا ولم هَل وجعل مَظتكم حياة لم المطاشة ينهوبين قوله وجعلنا نومكمسانا
لّعيرا عانلقظة بالنهازلكونة مستلزما لهاغاليا ولمراعاة مطاسّة وجعانا الإلى ومنه يعلمان

قوله وجعلنا الال ليس مستطردا فالبين لذكر النوم فىالقرينة الاولى فعاش مصدر ٠ن
عاش يبعش عدشا ومماشا ومعيشة وعدشة وعلى هذا لايد دن شدر المضاف ولذا قدروا

لفظ الوقت.وبحتمل انيكون اسم زمان عصليىغة مفعل فلاحاجة حينئذ الى تقدرالملضاف

وتفسيره دوقت معاش ابرازلمعنى صيغةاسم الزمان ونفصسلىلمفهوهها وف التأويلات

ظ

النحميةأ تحمل

ارض البشرية مهد استراحتكم وانتشارك فىانواع المنافع البشيرية وجيال نفوسكم القاسية

ْقواثم ارض البشرية وخلة 1م ازواجا زوج الروح وزوجالنفس اوذكرالقابواتئىالنفس |
فت
ا

مت ا ضفت

اك

اسمس مدص صوي عه سم هم 1

العَِاء .العلامون
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اونادا © المراد مجعلها اوانارداسلاهاؤها بما لتسكن ولاميد بأهاها اذكانت ميد على
الماك وى البيت بالاوناد فهو من باب التشبيه الْلِم جمع وندوهو مانويد ومحكمبه

| المنزازل المتحرك مالناوح وغيره بالفارسية ميخ ٠ فأنقلى ألدت ارادةالله وقدرته كافيتين
| فىالتثبت اجيب بانه  7الاانه مديث الاسياب وذلك .ءن 6ل القدرة قال بعضهم الاوياد

' علىالحقيقة سادات الاولياء وخواص الاصفناء فانهم جبال اسّة وهم نشت ارض الوجود
أوظقلن اوسعيد الخراز قدس سسره اعلناوناد والابدال امافضل فقال الاوناد قبلكيف
| فقال لان الابدال بتقلبون منحال الىحال وبسدل مهم منهقام الى مقام والاوناد بلغ مم
النهاية ونبت اركانهم فهم الذين هم قوام الخلق قال ان عطاء الاونادهم اهل الاستقامة
والصدق لاتنبرهم الاحوال وهم فىمقام المكيناتهى والاوناد أربءة واحد محفظ الشرق
سَالله عدالحى وواحدمحفظ إلغرب شالله عبدالعلم وواحد محفظ الثمال لشهاعلبدالمريد

وواحد محفط الإنوب غَالله عيدالقادرٍ والابدال سبعة محفظون'قالم الكرةعلوا وسفلا ٠
وجه تسمه انستكه حون ازايشان مرديى ازجهل أن يمنى انبا بدل اوشد وتم

جهل تن دكى ازسيصد ثن است يعنى ثقبا وتكميل سيصد أن سكى ازصلحاء وابدالمقم
لشوابك سكحا  1تحدعة اابالقين ومناطه كتتذوء#وزند وموشند ونكاح كنند بيش كك

ادال شوند وقطب الابدال نظير كوكب سهيل كااقنطب الارشاد نظير الهدى وقطب
ادال درزمان نى عليهالسلام عصاءالدءن قزنى بودعم اويس و<ون اومتوفى شادبنعطا

احمد بود ازدهى كدميان مكهوءن است وبلال الحشى رذىاللهعنه درزمانى عليه'السلام
ازبدلاى سبعه بودى ٠ وكانالشاففى رضىالله عنه من الاوناد الاربعة  #وخلقنا #» 5
عطف على المضارع الأنى بلم داخل فىحكمه فانه فىقوة اناجعلنا اوعلى ماشّتضيه الانكار
التقربرى فانه فىقوة ان هال قدجءلنا “ ازواجا  #اىحال كوتكم اصنافا ذكرا واتى
لبسكن كلهالنصنفين الى الاخر وننتظم امىالمءاشرة والمغاش ويتّسنى التناسل والزوج
| شَال لكل واحد من القريشين المزدوجين ح.وانا اوغيره كالخف والنعل ولاشّال للاثثين
 ١زوج بلزوجان ولذاكان الصواب انشّال قرضته بالمقراضين وقصصته بالمقصين لانهما
| انان لابالمقراض وبالمقص كذا قال الحررى فىدرة الغواص ول صاحب القاموس
هال للاثنين ها زوجان وهازوج انتهى ولعله قهبنيل اكلتافاء بأحد الشقين عن الآ خر

وزوجة لامرأة لغة رديئة لقوله تعالى ياآدم اسكن أنت وزجك النة وال لكل ماشترن
بآخر مماثلاله اومضادا زوج ولذا قال بعضهم فىالااية وخلقنا5حكاولنكم معروضين
' لاوصاف متقابلة كل واحد مها ممزدوي عاشابله كالفقر والغنى والصحة والمرض والعلم
ولقصرالىغير ذلك وبويصحالانتلاء
ورة والانوثة والطول ا
والجهل والقوةوالضءف واكلذ
فان الفاضل يشتغل بالشكر والمفضول بالصبر وزعرف قدر النعمة عند الترق منالصير الى

ْ الشكر وكل ذلك دإلى علىكال القدرة ونماية الحكمة و وجملنا  #صيرنا « نومك 4#
وهو استرخاء اعصاب الدماغ برطوبات البخار الصاعد اليه ولذاقل فىاهل الزياضة لقلة

( الرطوبة )
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بعد موت النفس فالروح وقواه رما والنفس وصفاتها تنكرها لامها جاهلة فضلا عن

كونها ذآ ثقةومن+يذقليمرف (قااللكمال الحجندى )
زاهد 175

ازعشق نوبرهيز

.٠ كينلذذت |نبادهجهدابدكه خوردست

ستكافاد كملناووعيد
فطونى للذا ثقين ويا حسرة للمحرومين  كلاسيعامون  #ريدع
كايستفاد منس.علمون الىبس امى اليعث مما جكو اويشك فبه محيث تساءل عنهسيعلمون
انماشساءلون عنه حق لادافعلهواقع لاريب فيه مقطوع لاشك فيه 8مكلاسيعلمون 4

تكرير للردع والوعيد للمبالفة فىالتا كيد والتشديد وثم لادلالة على انالوعيد الثانى ابلغ
واشد يعنى اننم موضوعة للتراخى الزمانى وقد تستعمل مجازا فىالتراخى الرى اى لتياعد
مابين المعطوفين فىالشدة والفظاعة وذلك لتشيهالشاعد الرى بالتراخى الزمانى فىالاشمال

غر] امطلئه احنباعن بن الا تنا ازلومسدبر )انعم رعواغر اتاسنالاة :لاقام مقاكم :التعنديد
والنهديد وذلك انما يكون ١كدبالجل عليهوبعضهم حملها عملعىناها الحقيق فقال سيعلمون
حقيته عزدالزع  5فىبومالقيامة ولاشك انالقيامة متراخية محسب الزمان عن وقت النزء

اوسسيعلدون حقية البعث حين انببعثو' من قبورهم ثمحقية الجزاء بحسب العمل هذا
وقد حمل اختلافهم فيه على خالفتهم لانى عليهالسلام بان يعتبر فىالا<تلاف محض صدور

الفعل عن التءدد لاعلى مخالفة بعضهم لبعض من الاين لان الكل وان استحق الردع

العام اكز ولامجحتاق يكل كانت لوقيل اذاه يلنفات إاخوا قبيلااايخ اذلاحمية فىثى| ١
عفه راموايحت:ايلع ل+النتهله عليهالسام رفكلاردع :للم :عن التساؤل
منيهيا اسسسجتي من إل

والاختلاف بالمعنيين المذككورين وسسيعلمون وعيدلهم بطريق الاستئناف وتعليل لاردع
والسين للتقريت والئأكدوليسمفعوله ماشْى” عنه المقام مانويقوتعساءلون عنهووقوع
مائختلفون فيه بل هو عبارة ما يلاقونه مفنون الدواهى والعقوبات والتعيير لعقناتا
العملوقوعه فىهءرض التساؤل والا<تلاف والمعنى ليرتدهوا عماهم عليه فانهم سيعامون
عماقايل حقيقةالحال اذا حل مهم العذاب واللكال  1 #جيل الارض عهادا » 5
اتناف مسوق لتحقيق الياوالمتساءل عنه بتعداد بعض الشواهد الاطقّة محقيته اثرماسه

عامها بها ذكر املنردع والوعيد وهنهنا انضح االنمتسائلعنة "هو البعت ,لاالقرءان)اوسوة

زاةقلللتقرير والمهاد البساطوالفراش وفىبعض الا ياتجعللكم
االلسلهامم ك
ويه
النى عل

الارضاشفارقال ١ءنالشيخ المهادمصدر ماهدت معنىههدت كسافرت يسمنفىرت اطلق على
([الارض الممهودة اى ألمتجعل الارض بس_اطا ممهودا تتقليون عكلإهباتقلب الرجل على
إشاطه :وبالءارسية آنانساخته ابم زمينرا فرائى كستردء ناقراركاء شمابود وجاى مَابٍ ٠
ومهادامفعوك ,تان كن انكان الجعل عغنى التدسبير وحال مقدرة اكنان عمانلىخلق
وجوز انيكون معمهد ككماب وك و جمعهلا ختلاف اماكن الارض 9002

وعيرها اولاتصرف فما بأن جعل بعءضها مزارع وبعضها مساكن الىغيرذلك وقرى” مهدا
أعللةتغبيها مهد الحى فاخب ايندل فوم عليه لسميةلبود بالصسدر هِوالمجال

الوه الفلاكون

جه ٠م ههه
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تفسير سورةالناً اربعون اواحدى واريعون آية مكية

ِِعم  4اصله عن  117النون فالمم لاعتراركيها ف اىلغنة فصارعما ْم <دفت الالف
كافى جوم وفم والهىم وعلىم فامها فىالاأصل لمأ وما وفما والىما وعلىما

اما فرقا بين

الاستفهامية وغيرها اوقصدا للخفة لكثرة استعمالها وقداء ف العشرغير حذوفة كاذكره
نو
|اليقاء ومافما املناعهام للا بذان شخاءة شأن المسثول عنه وهوله وخروجه عحندود

قعيلىقته بلجردالتفخيم
الاجناس المعهودة كا”نه خق جنه فسأل عنه فالاستفهام لحيس

انىثى
فان المسمُول عنه ليس بمجهول بالنسية االللىهتعالى اذلايخفى عليه خافية والمعنى ع

عظم  8بتساءلون  #اى اهل مكة وكانوابتساءلون اعلنبعثوالحشر الجسمانى حودثون

فهابنهم ويخوضون فيه انكارا واستهزاء لكن لاعلى طريقّة التساؤل عن حقيقته ومسماه
بل عن وقوعه الذى هوحال مناحواله ووصف من اوصافه

فان ماوان وضعت لطلب

| حقائق الاشياء وهسميات اممامهاكافىقولك مااالولمكاالروح لكنها قديطابههاالصفة
لقول مازيد فيقال والماوطييب  8#عن اك العظم  4النيأالخبر الذى شق عاد
وآلنت

زعو اتات اوقان ل
اعأنة السو لاع,نكا نمع اعنلى .ثئ بارش عا كهنهنمقيل
بطريق الحوابعن!نا العظم الخارج عثنردةاعلوم الخلق بتساءلون عملنىهاج قولهتعالىان
دهاللوقهار والغائدةفىأنيذكرالسؤالمأنيذ كر الواب معهانهفاالاساوب
الملك الابوحملل
اقرن الىالتذهم والايضاح فءن متعلقة وا يدل عليه المذ”ور من مضمر عقيان سَدر

بعدها مسارعة الىاليان ومراءاة لترسب السؤال فان الخار فيه مقدم على متعلقه وقلى عن
الننأ العظم استفهام لجل ععنى أعن اليا العظم ام عن غيره الا اله حذف

منه حرف

الاستفهام لدلالة المذكور عليه ونظيره قوله تعالى أفانءتفهم الخالدون اى أفهمالخالدون
تبأدالخطره رت كدواشمارا
الذى هم فيه مختلنون  3وسفللناً بعدوصفه بالعظم ك
عدار التساؤل عنه وفه متعلق عذتافون قدم عليه اهمامايه ورعاية للفواصل وجعءل الصلة

حملة اسمية للدلالة على الثنات اى هم راسخون فىالاختلاف فيه فل جازم باستدالتّه شول

انهى الاحياتنا الدنيا موت ونحى وماملكنا الاالدهس ومانن عبدوثين وءن مقر بزم
ان االهته تشفعله كاقالوا هؤلاء تُفعاؤٌ با عندالله و هن شاك شول مَالِدَوَيَ' هاالتجاعة أن نظن

| الاظنا وماتحن عستبقنين وفيه اشارة الىالقيامة الكبرى وهى البقاء بالعفدناء اربعث القاب
ص

تت جلت

بعد
(

سورة المرسلات
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انالسحود اغيرالله كفر اذكان للعيادة وخطر عظم اذكان للتعظم وفىحوائى ١نالشبخ
ثر نوع فىالاغة حقرقة فيعطنق الانحناء الحسى وركوع الصلاة منحملة افراده وتفسيره

وان
يونلول
شخشع
بالاطاعة والخضوع مازاخوىتشبهاله بالاتحناء لحدى  8لايركءون »© لام
ذلك ويصرون على ماهم عليه منالاستكبار وقيل اذا أمروا بالصلاة اوبالركوع لفعالون
اذروى انه زل حين امسرسول الله عله (١ حلام قفا بالصلاة فقالوا انالار ولانجى ا

لاهوم قيامالرا كمفاءها سيةعلينا اىانهيئّة اللتحيية هرمة تظهر ور فعقم! الدية وهىالاست
اىالدبر وهوعار وعنب عليئا فقال عليهالسلام لاخيرؤىدين لبس فه ركوع ولاسحود وفى

بعض التفاسير كانوا فىالاهلة يسحدون

الادنام ولابركعون لها فصار' .كوع عن اعلام

صلاة المسامين للهتعالى وؤه دلالة على انالتكفار مخاطيون بالفروع فىحق الموْاخذة
فالا يم شين مرارا ( قال الكاشنى )عاد كك

نا ن عراف جهركن اعظم

اسلام بعد از شهادتين عازاست ٠ وفيه ذم عظم  0الصلاة حبث لابب داعى الله اى
المؤّذن فانه بدعو فىالاوقات الخسة المؤمنين لد تت الله واقامة الصلاة وقس عله سار
الداعين وفىالتأو.لات التحمية واذا قلى لهماركموا اى افنوا اعلناذاتعل واسةواهوا

بالاذات الروحانية اذهى مناجاةالروح والسر مالعله ولاألذ منهاا #وبيولمئذ للمكذ بين كه
شرن ان ووز رددوغ زعا الك رك اع ودحود را اركف

وبشرف

أسلام

عى رسند  8#فبأى حديث  #اىخير ير باتذوا وتتمائعج اهكان وطايكون عللسكا

هق بعده  #اىبعدالقرء آن الناطق بأحاديث الدارين واخبار النشأتين علىمطبديع م.جز
هؤسس على حج قاطعة وبراهين ساطعة ف يؤمنون  6اذالم يؤءنوا بهاى القرءان الامع
 7-1الاحاديث فقوله فيأى ال جوابٍ شرط محذوف وكلة بعد عفنزىلةاثفمادة التراخى
الرتىاى فاذالم يؤْمنوا هوهو موصوف ما ذكر فبأىكتاب يؤمنون اخلمورةبالتعجيب
موا
مالنكفار لان الاستفهام للتعحيب وبينانهمفىأقصى درجات العمرد والعناد “حيقثاد
مثل هذا البرهان اأباهى والدايل القاطع على حقيةالاين القوحم هن حيث كونه فارفع ١
درجات الفصاحة والللاغة وفىأقصى طبقات الاتحاز ٠ درخبر امدمكه بعد ازخواندن ابن

يبدا بلإي؟ككطلكة ٠منت اكاك أيشتن! المنتزلداأغرع !اانرك انالش سداع) اضوالة “كالح ايت
نقوق والاعلل اعلتااهان :نو راخف اوزدابآن” اللديطا خنا/
اذااديث ضد القدم لا
عمنى الخبر لاعدنى الحادث ولوسام والقلاز ع قد نابخرساق القزتماآن عاد تاالإشكال:يأكنون!|

المراد فيأى حديث بعد القدم يؤمنون ولوسام فاها بدل على حدوث الالفاظالدالة على
المعانى ولاخلاف فيه وابما الخلاف فيقدم المعنى الاثم كان كال روئ انالمرسلات لك
فىغار قرب مسعحد احرف ؟فى سكى غار والمر الات

* عون الفقير قدزريه وقر اط فه |

الدورة المذ كورةاولفضخرة العالية منالغار دالخله ار راس الى عهلالسلام يتبرك |

بدالا ن والمدله علىافضاله وكمْ ة توالدوزيارة حرم وحرم مصطفاء مرظجهراتلرهوكله |

تسورة المرسالات بعونخالق البرياتفىعصربومعاشوراء ارم +يسح
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وتمنون .يعنى از أنجه ارزو كتتد ٠ فيتناولونما لا عن جوع و امتلاء بل عن شهوة
وتلذذ والحاصل انهم مسستقرون فى فنون الترفه و انواع التنم خلاف ما عليه

مخالفوحم طكلوا واشربو' هنيئا بهاكنم تعملون » مقدر شول هوحال مزضمير المتقين
افلخىبرأى ,مقولالهم كلوا من الجنةوثمراتها واششرنوا من مائها وشراها اكلا وشربا هنيئا
شائغا رافها بلاداء ولاتخمة بسبب مكالثم تعملونه فوالدنيا من الاعمال الصالحة خصوصا
الصام كامضى فىالاقة وهذا أس كرام اظهاراللرخى عنهم والحبة لهم مك القائلون
باجاب العمل للثواب بالماءالسدية والجواب انالسبة انما هىمضلالله ووعدءالذى لانخاف

لابإلذات حيث متنع عدمه اوبوجبالنقص اوالظلمطانا كذلك» المزا العظم ن«جزى
المحستين  اى فىعةائدهم واعمالهم لكا اذو منه  وبيولمئذ للمكذبين  #حبث
نال ااعؤدْهم هذا الثواب الجزيل وهم نوا فىالعذاب الخلد الول ( وقال الكاشى )
ل تكذيبٍ راس تك دعم هشتمى كروند ٠ وفالتأويلات الاحءية
جهل وقبح واذمهمر

انالمتقين بالله عماسواء اى ااتقين بنورالوحدة عن ظلمة الكثرة ونور المعرفة ظعلنمية
التكرةفىظلال الاوصاف الالهية والاخلاقالربانية وعيون منمياه العلوموالحكم وفوا كه
ممايشهونهن التحليات الروحانية والتنزلات الثورانية كلوامن أطعمة المواهب الهنيةواشرنوا

أمشنرية المشارب التو<بدية هنيثًا بماكاتم تعملون مالناعمال الصالحة والافعال الحسنة
اكنذالك ممهزى المحستين المشاهدين مالنا المطاق ويل نوءئذ للمكذبين باحسان الجزاء
لنو8ا ك ماكىذبان ازلعم فالى* دنيا  وتمتعوا  #عتما ل قابلا »
كحسا
وجزاء الا

اوزمانا قليلا يعنى عدشوا مدة قليلة الىماتهى اجالكملان زمان الدنياقللى كتاعهاوباافارسية
ورخوردار شويد زمانى اندك  8انكمجرمون © كافرون مستدقون لالعذاب وبالفارسية

بدرس ىك شما مششركائيد وعاقبت ثمارا عذاب دائمست ٠ قولهكلوا الإمقدر شول هوحال

اهلنمكذبين قال فىالكوائى لاأحب الوقف علىالمكذبين ان نصبت كلواحالا منه والممنى
الويل 'نابتلهم «قولالهم ذلك نذكيرا لهم حالهم فىالدنيا مماجنوا عألنىفسهم منابثارالمتاع
الفانى عنقريب علىالنعم الالد فلا بكرديف َال لهم ذوللكامتع لهم فا يعنى انها
القول لهمفنالا خرة لايكون اطلب الاكل والعتع منهم بنعهم الدنيا حقيقة لعدم امكانه

بل انما بعال لهمللتذكير المذكور فيكون الام انومبيخ ومحسير ونحزين وعلمل ذلك
باجراءهم دلالة على اذكل حرم مآل ههذا اى لبسله الاالا كلوالمّتع اياما قلائل لمالبقاء
فىالهلاك الابدى  #ويل » واى  8بوءثذ  #دران روز جزا هي للمكذبين © حيث
عرضوا انفسهمللعذاب الد|ثمبابمتع القائلى وفىالتأويلات التجمية انكميحرمون اىكاسيون

الهئات الردية والملكات الغير المرضية ويل نومئذ للمكذبين بأن الاوصاف الطردة أفضل
املناخلاق الذميمة ا واذاققللهم  64اىلامكذ بين اركعوا #اى أطيموا اللهواخشعوا
وتواضعوا لهشبول وححه وانباع دينه وارفضوا هذا الاستكبار والتخوة لازالر كوع
والانحناء لاحد تواضعله وتعظم والسحود اعظم منه فالىتواضع والتعظيم ومن ذلك قالوا
( انالشحود )
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وهو خلاف الواقم اذلو كان لهم عدر م عمنعوا و اى عدر لمن اعرض عن منعمه 5
بأيادبهوالحمه « ويل  4كرت وابدوه

ا

بومئد لمك ذ بين  8مهاده الاخار و عا حاء

هن الحق الواقع البتة ه هذا  6اليوم الذى شاهدتم اهواله و احواله © بوم الفصل » #ظ
ولشيطان عن جوار قابالعارف
بين الحق والياطل وقال البةلى هذا نوم مفارقة الانمس ا
و انفصال كل  0تيكل حن عبر مو بهحدث استغرق فى حوده و شُهوده و وحوده

هه جمعنا  * 8يا امة محمد هق والاولين 

من الاثم وهذا شرير وبيان افصل اذ اأفصل

بين الحق والمبطل والرسل لحاقق الا ممع الكل فلايد هن احضارهم لاسها عند من

لاموز القضاء على الغائب  فكاانن اكم كيد < 6يلة يدفءون با ءنحكم العذاب
والظاهي أن.هذا خطاب منالله للكفار م فكبدون  3ادله فكيدونى حدف ياءالمسكلم

كاتعقاء ةيكاردم والو ني للورقاية وهو رامن مكناد كيد كداروهو المكر والا تال
والخديعة والمعنى واحتالوا لل فضي ومخلدوا من عذابى ان قدرتم فان حميع 5-2
فلدومهم و شتدون مهم حاضرون يعنى حيله باخداى بيش بدت

كك وودسيان عذان

ازخود دفع نو انيد0

يمكر وحبله عذاب خداى رد نشود

٠2

لياز يايد واخلاص وثاله” /سحرى

نوان خريد سك اءملك هردوجهان

٠

ازانمعاء#فافل هش وكهحيف خورى

وهذا ام اهانة وخطاب تعحيز وتشريع لهم على كيدهم للمؤمنين فيالدنيا و مخجيل لهم

بأهم كانوا فىالدنيا يدفعون الحقوق عن أنقدمم و ببطلون< .ةوق الئاس بضروب اليل
والمكايد والتايسات فخاطهم الله <ين علموا ان المرل منقطعة والتايسات غير تمكنة
شوله فان كان كوكم فكبدون لماذ كن دن التقريع والتخحيل ولاظهار محزهم عن

الكيد فان مثل هذاالكلام لاسكلمءه الامن نين بعجز مخاطه عما هو إصدده وفىبعض
التفاسير اى فان وجد كيد نافع لكم على ان لكم متعلق بكان او نافءالكم على انه حال
من كيد  8ويل  #ثم وغصة  «8نومئذ  6دران روز هولناك « 9للمكذبين » حيث
طهن أن لاحلة لهم فى الخلاص من العذاب  ان المثقين 4 :من الكفر والتكذيب

لاجم فى مقابلة المك ذبين ففيه رد على المعتزلة «9فى ظلال » جع ظل كشءاب و شعب

اوظلة قاب و قبة اى فى ظلال ظليلة على الحقيقة مابدل عليه الاطلاق يعنى لكاظل
المكذبين و بالفارسية درسايهاى درختان مشت باشند ٠ قال ب.ضهم الظاهى انه اخبار

عن كوم نحت اشجار مثمرة لهم فى جنانهم ٠ شول الفقير الا ظهران كوم فىظلال
اال ارا حدرو كرا قوله تعالى و ندخلهم ظلا ظليلا
اكات كن داجن الختلق ١ ذول
ونحوه وانما ذ كرالله الظل نث_وهًا للتلوب لان هن اللاد ماهى حارة قدلة الممساء

والاشجار والظلال 

و عبون » عذبة دافعة عنهم العطئى و بالفارسية و يركنار

جشمهاىاب  8و فوا ك #»5اىألوان الفا كهة يعنى و درميان ميوها ظ ثما يشتهون » |
) روح البيان 9ا عاشر )
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ك 3الجهات «تفرقا كلنجوم كاقال فى القاموس الشرار والشرر ككتتب :وجيل مابتطابر
ننار واحدتمما ماء انبى وكالقصر فى موضع الصفة للشرر والقصر مفرد وهو الناء
هال

العالى ووصفبه المبعاعتبار كل واحد من احاده والقصر انضا الطب الزل واذا قال
لن عاس ورا عنيبا قفي لاحتالىفمس بالعظامالسام تعد الى
الخشب فتقطعها ثلاثه اذرع و فوق ذلك و دويه كن

تنشتاء فكنا نسمما القصر اى

لكونها مقصورة مقطوعة من الممدودة الطويلة تأحل فى ان نارا دخانها و شررها هكذا
فا بالك محال أهاي! جوكا نه » اى الشيرر وفى فتاحلرحمن كا نهاى النار ثمرد الضمير
إل لفك إلار ردوى معاها ثقال 0ك نهل جالة فر  #جمع جل كحارة فى جمعحجر
والتاء لتأنث المعاواسمكالجحعجارة والجل ذ كر الابل والاقة.انثاه اذا 3
حماعة الابل اتنى َال حمالة بالكسر والصفر حمم اصفر والصفرة لون من الالوان التى
بعن السواد والبياض وهى ان اللياض أقرب ولذلك قد يعبر بها عن الواد والمعنى كان

كن عورف عل اسفن أت حملن اسرد لازهرسوادج الاين يقتزيا الج السهعزية كلقنك ليطن
الظاء "ادع لان نياضها تعلو كدر :ولان :صفن :الابل يشوان..روروس اثمارها! سَوَادٍِ وى
الحديث ( شرار جهنم اسود كالقير ) فالاول وهو التشبه بالقصر تشبيه فىالعظم والثانى

وهو النشبه بالجل فى اللون والكثرة والتتابع والاختلاط والمركة وفى المفردات إقوله
تعالى كا'نهحالة صفر قبل جمع أصفر و قلى بل أرادبه المفر احرج من المعادن و منه
| قبلللنحاسسفروف التأويلات النجمية كل صفة هن الاوصاى البهيعميية.ةوواالشيطانية
| محسب الغلظة والشدة كالقصور المرتفعةواابروج المشيدة كله حمالة صفر عظيمة
لهبكل طويلة الاشر هن شدة قوة النار فى ذلاك الشرر وهى القوة الغضيية © ويل في

مشقت بسيار ل بومئذللمكاذبين *#بأهوال بوم القيامة أوحوال اامساة فيه ( و قال
)وع
رشقدر
مكا
ال

0-5

مشقت دوزخ وشرارهاى ر1اباور نداريد و هذا

بوم لا شطقون » اشارة الى وقت دخولهم الار و بوم مرفوع على اله خبر هذا اى
هذا بوم لانطقون فيه بثوى' لما ان السؤال والجوابٍ والحساب قد انقّضت قبلذلكوايضًا
نوم القيامة بوم طويل له مواطن و مواقيت _:طةون فى وقت دون وقت فعبر عن كل

| وقت سوم اولا نطةون بشى بنفءهم فان ذلك كلا نطق قال القاشانى لا:-طقون لفقدان
الات الاق وعدم الاذن فيه باحختمعلى الافواء وقالبعضهم لابنطقون من شدة نيرهم
وفوة د هشهم وقال زفقءمان رحمه الله اسكنتهم هرية الرنوبية وحياء الذنوب م قالالشيخ
سعدى رعهه الله

سوالالد ..حقيض وعفبات ب
.ى! كلد
نفؤلان ياللع لاز

:دفر خباائلا ندفدات ينكرت

 0ولا يؤذن اهم » ودستورى رهد مرايشائرا در اعتذار © فيءتذرون  6عطف على

يؤذن منتظم فى سلك الاتى اى لايكون لهم اذن و ,اعتذار متعقب لهيفن عَم أن مجمل
الاعتذار مسسسااء ن الاذنكالونصب والنصب بوهم ان لهم عذرا وقد نبوا فاقلملناكرء
(هو )
و

لال
بج

و

اللإركان أشعيت شعب
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الكداك عا

من محموم ١عاذ دالت اع

-- 0

قاذ لسري

خواهدكه فردا «زندخان كدظل

ريده  1 1لكبه ضف  55صفت

شيطانى سويبى ب
ويمى ناد كذشت
زناري” خم

حثم دل انبره (ردد

درن

عضب أجون در آهد رود عتلى ببرون ٠ دوى حون شود حيره خان

0

و محتمل أن تكون الخصوصة لتضيعهم القوى الثلاث التى هى السمع والبصر والفوٌ0
قال تعالى و جمل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشسكرون فشكرها ددعابها |
كنا" اللكفاداات لز م محافظتا لني ادا ااشتاوات ٠ شول الفقير عندى وجه
اخ وهر أن الاعان عبارة عن . "5ديق والاقرار وللعمل فدعلت كل شعبة هن الثلاث |

عمةابلة واحدة منهذه .لاركان دل على هذا قوله تعالى افاماموا الى ا

به00

فأورد التكذيبالذئ هو ضفةالقلب قان القا بف أسكونه مدارةالاعضاء والقوى اذافد
مد“ الإسنانةك  9اط الاركانفالتتكديِب أظامة باطنة للقلن ضلاو'عقت بظلمة مرك /الاقرّار
خارة
والعمل فلما تضاعفت الظلمات الباطنة فى الدنا تضاعذت الظامات الظاهية فىال
لان لكل حمل وصفة صورة شخصية جسدائة بوم القيامة ©« “ظليل  اخذ ٠.ن الظل

وم نائم اى لايظل من اعلر و توصيف الظل بأنه لابظل من حر ذلكاليوم
نكد
كتأ
ال
وهو حر النأر للدلالة عبى ان تمية مايغشاهم ٠ن العذاب بالكل اسهزاء مم فان شان

الكل "أن يدفم عمن يستظل به مقاساة شدة الحروانه بفعه بيردء و نسيمه والذى أمروا

بالانطلاق اليه يشاعف علهم ماهم فيه ٠ن الحر وااعذاب فطلا عن أن يسترحوا ببرده |
افقىعة
مومى
الاكجلا وغ لعل الذال املناترواح ال

ولايغنى من اللهب  #أى |

عير «غن لهم من حر امهبيغنى ظل الدنيا من الحر فةوله لاظليل فى ٠وضم الى /
على انه صفة لظل و أفظ عير مانع لاصفتية اى ظل غير ظللى ر غير مغن و مفعول يننى /
تاوق “عواشهاً وهن أبدانه و يغنى من اعنى عنى وجهه اى ابعده لان الغنى ع:انلثي” |

بباعده كاالاحنتاج اليه شربه فصح أن يعبرباغاء ثى' عن شى”عنالعادء عنهفكان |
المعنى ان هذا الظل لبش من  000 6ولا بدفع  0م لهب الثار واللهب مايعلو |

عرا الك ااذااة اط عت  002 1ثراولا حشر 00
و ظلن القاب ظل ظال دود

شعة و لواو روحه

التحمية ظل الروح

لاظل النفس والهوى و قال بعضهم

ظل شحرة الفس الخرثة المقطعة عن نور الوحدة بظلمة ذاها ل

الغيرالمنشعبة الى الشعب الختافة المتضادة كالث.طانية والسبعية والممية 

بظللل كلق

ده

ا

الها © ىاالشعس

لانها عى الكموذرة لا الذار ه تر بشمرر  #ا افكة در اتروز شرار هارااكه ه
شراره

#كالقصر » مانند كوش

عظم

حك
 35دل على هذا التفسير قولهك"1

“ار
فر

1مشهصر من القصور فىعظمها

لات لعو ل

وص

ناص

دبرثا (

الجزء اسع لمشيرون
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كفن جع احياء الانس وامواتهم لكن الاحياء والاموات غميترحصرة فيا
جرايكقتة الماء فلانكون كفانا للحديع
لان بعض الحيوان يكفته) الهوااء.والعضةالا
بل للبعض قيصح التشكير ونقّل عانلقفال انه قال داتالا" به على وجوب قطءبد النباش |
محننث انه تعالى جعل الارص  --اميت فتكون حرزاوالارق منالحرز يجب عليه |

القطم  وجعانا فيهارواءى » اىجبالا ثنوابت عل وىبيافريديمدرزمينكوههاى المنتوماق ١
ويباى رحا ٠ مُفعول جعانا مقدر ورواسى صففله مزرسا الثى 1برسواى بهت 0

ظىهر الارض لانزول وه شامخات * صفة بعد صفةة والشاع العالى المرتفع
نوابت عل
طوالا شواهق إءنى فالخ وسر فراز ومنه شمخ بأشدعبارة «وجيس

صات
اىنوابت الاصول روا-خ العروق شائكات افىع

بحت

!

الفروع ووصف هم الميكه

مجمع المؤنث فغير العقلاء «طرد كاشبر معلومات ونتحوه والشكير لانفخم اوللاشار بأن
مابوى عظلىهر الارض منالخبال بعض منها وانففعداد الخال مالم يعرف ولم برفانالسماء
فها ججال ايضا بدلالة قوله تعالى جمبنال فما من برد و©أسقينا م » وبياشامانيدم
شمارا «ماءفرانا  4اى عذيا جدا بخألنقنا فها اعهاراومتابع اىجعلناء سقيالكمومكنا))
هن شر به وكذا من سه دوابكم ومنارعكم وسمى ص الكوفة فرانا للذيهو قال ١نوالا ثماء

عذبامن السماءومن الارض هال الفرات للواحد و المعوناؤءاصل والتذكير للتفخم اولافاد:
التبعيض لانفىالسماء ماء فرانا ايضا بلهىمعدنه ومصيه  #ويل  6وادفى جهام « بوءئذة

دران روز خطرناك  88للمكذ بين  6بأعثالهذه النعمالعظيمة © انطلقوا  #اى قباولمئذ

للمكدبين بطريق التويخ والتقريع انطلقوا واذهيوا والقائلون خزنة النار وزيانية جهم

« الىماكتن تهمكذبون  4افلىدنيا املنعذاب وه متعلقبتكذبون قدملرعاية نظم الابا
انطلقوا  6خصوصا «الىظل  6اى المىرظل دخانناركجهقنوملهتعالى ومظلحممنوم
اىدخان عليظ أ.ود  9ذىثلاث شعن  4جمع شعية يعنى خداويدسه شاخ يتشعت لعظمه

ثلا الشنانكا حو بخان الدخان العظم تراه فرق ذوائب فقوله ذىثلاث ثعب كنايةعن |

كون ذلك الدغان عظها سناء على ان التشعب منلوازمه وقيل مخرج لسان .املنارقحيط
بالكفار كسرادق وهو مابمد فوق حن الببت ويتشعب من دخاما ثلاث شعب فتظلهم |
حتى شرغ ءن حساءم والمؤمنون فىظل الءرش قال القاضى اخذا منالتفس_ير الكبير
خصوصية الثلاث امالان حاب التفس عن انوار القدس الحس والخيال والوهم اولان
المؤدى الىهذا ااعذاب هوالقوة الوسمية الشيطائية اللالة فالىدماغ المشوشة لانفس عن

ادراك الحقائق والقوة الغذبية السيءة التى عبنين القلب الدافعة لانفس عنااقيام على
حق الاعتدالوالقوة الشهوية البهيمية البىعنيساره المائعة للنفس عانلاتصاف بالاوصاف

الالهية و لذيك قبل تمقف شعبعة فوق الكافر و شعبة عن ينه وشعية يعسناره فجمييع
مايصدر عانلانسان ٠ن العقائد الفاسدة والاعمال الباطلة لابنشأ الا ءن هذه القوى
الثلاث الوامة والنشة 2.:و الشلبؤيه فهذء الثلاثالماكانت مابع جبسع الآ ذات الصادرةعن

( الافسمان )

شور ةالفك

٠ 2+م ته

ونافع برواية قلون وعاصم فىرواية حفص بالاظهار قاله فالابضاح  8مزماء مهين #
اخلليةا أومهائته ,قلتهو جدعه» وكل كي اتذلته فر تصنه فقدامهنته اى خلقنا كمنه ولذاعطف |
غليه قوله © #فحعلناه  64اى الماء وبالفارسية يس نكاه داشتم ان ابرا فقرار مكين؟ |

وهوالرحم بكسر الخاء المهملة اى ولاه الولد فىبطن الام يعنى درقرار كاه استواركدرحم |
است ه فالقرار موضع الاستةرار والمكين الحصين اجعىانا ذلك الماء فىمقر حصين جمكن ١
والمرسة من ايكون شال رجل مكين فىمكة اى متمكن فهاومكين عند الاميراىذومتزلة

ومرنية عنده فيكون فميلا لامفيلا 
قدره الله لاولادة الشائة اشور اواقل

الىقدر معلوم 6ه اى مقدار معلوم منالوقت الذى ١
منها اواك

وهو

فىهوضع الحال من

الضميرامنصوب

فىفحعلناه اى مؤخرا الى مقدار مءلوم منالزمان  8فقدرنا  #اى فقدرناء والمراد سدير /

خلقه!واتجؤارحه ذعظاائه واالورادة :وقة ععرةار وكات يودل يرل كو قناز الحفكاالعدعقوا
قر المشدد قزاءة نافع والكسابى بالتشديد ِ نم المقادرهون  7اى من عءنى المقدرون

والى هذا المعنى ذهب امبسنعود رضوالله عنه ومجوز ان يكون نقدرنا من القدرة يمعنى
فقدرنا علىذلك اى على خلقه ونشو كفت شئنا واردنا من مثلتلك المادة الحقيرةعلى

ان المراد بالقدرة ماشّارن و<ود القدور بالفعل ويعضده قوله فاع القادرون حرث خلتناء ||

شَدرتنا وجعلنا علىأحسن الصور والهيئات  #وبل » بزركتربلاى #بومئذ للمكذبين» |
اى هَدرتنا على ذلك اوعلى الادادة قال أبوالايث اى الشدة منالمذاب لمن برى الخلق |
الاول فاتكر الخلق الثانى  أمْتحمل الارضكفانا  #عرفهم اولائعمه الانفية لانها |
ضم |
يى
ولكفت باهومردن ٠ والكقات اسم  7-25ا
عمها المافلااقية ا
بث
تصل
الا
كا
وجمع مكنفت الثى” اذا ضمه وجمعه كالضمام يضم والمماع لاجمع نحو التقوى جاع

كل خير واعقّر حماع كل انم وكدانا مفعول ثان لاجمل لانهمعنى ألمنصيرسا كفانا تكفت

وتضم هل احباء  #كثيرة على ظهرها فهو منصوب شعل «ضمر يدل عليه كقانا وهو
كلدت والاهزالاكاء الاش كنل لنناء لمات وآلككان) وزاك لقدوان كانت ااشتقة لانظل
وفىاسم المصدر خلافواما المصدر وحم اسمالقاعل فهمامن الامماءالعاملة فانلجعكلفات

|

اوجمعا للكفت عمنى الوماء مزمه املنعمل غيرالز مخشرى فانه جعل كفانا وهو اعمطملا |
وقد طءن به  0واموانا  4عير حصورة فبطنها  9لهذا كانوا اسمون ألارض

اماتشدها

لها بالام فىضمها للناس الىنقسها احماء واموانا كالام الى تضم اولادها الها وتضبطهم ولا

كانوا بنضمون الها جعات كا”نها آضمهم وايضا كان الارض كفات الاحياء عمنى انهم

يسكنون فا كذلك الها كفات لهم ععنى انها تكفت ماينقصل من الاحياء من الامور
لرض
المستقدذرة وشكيرها فىمدى التعريف الاستفراقلالافراد والنوعية ويحوز أانلاا

|

الجزء ناسع وااعشرون

©
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|آى اىتى  -حملك داريا وعالا إناعو رماوءتنينه إذلمل
ا لمع ة

كنا لراحد قبلك شديه حتى

) وال الكاثنى ( وحه ديزدانا كرد ترا لااحيييت روز فصل جه كتهاورانتوان

داكي ة وج مو ضع الضمير لبوء النصصسل إزيادة ينطيع وتهويل على امناخبر ورنوم

الفصل .مبتداًلابالعكس كااختاره .بوبه لان محط الفائدة سانكون بوم القصل أمىايديع
شاادر
ائل
لها

هلناهور نوم
قدره ولاكينه كنهه افده خبرية مالاءأن كو نام بدييع ا

| الفصل كافيده عكديه #ؤريل » #واى  29بومئذذ يي لوق ذلك الوك الهائل هوللمكذبين»

ا يوم فصل فيه الرحمن بين الخلائق اىالويل والهلاك نابت فيهاهم والويل فىالاصل
| مصدر منصوب ساد مسد فعل لامنافظه فأصله اها ك الله اهلاكا اوهلاك هوهلا كاعدلبه
الى الرفع لادلالة على ثات الهلاك ودوامه للامدعو عابه وومئُدذ ذلرفه اوصفته ووضع

الويل موضع الاهلاك اوالهلاك فحاز وقوعه عيتداً مع كود كز :نانة الدكان ممتدرلابن|نا
' مسدفعله املتخصص يصدهوره عن فاعل معين كانت الشك ةرك أولرمذةمتتخصصة يكذاللفاعل

ْفاسلااغبتداء بها اذلك كاتالوا فوسلام عليك:وقال بعضهم الويل وادفىجوم لوأرسات فيه
الجبال لماعت من حره اىذابت وقال اتثيد قدس سيره الويل ببوءمُذ انكان بدعى فىالدنيا
' الدعاوى الباطإة طق 1ملك الاوليى © كقوم  13وعاء .ونمود وغيرهم ممن هلكواقبل
بعئة سيد المرساين عليه السلام وذلك لتكذسهم بوم الفسسل وهو اسأئناف انكار أعدم

| الاهلاك اثثبانا وتقريرا لدلان نتى النفى يبت الانبات وححقق الاهلاك فكانه قل لمكن
| عدم الاهلاك يلقد اهلكناهم 

ثمطبعهم اخلارين  50وهم الذينكانوا بعد يعثتهعليه

السلام وهو بالرقع علىث نمحن نتبمهم اخلراين من نظراأبم السالكين اسلكهم فىالكفر
وااتكذيب اىتجعلهم نابعين للاولين فىالاهلاك فليس الكلام معطوفاعلى ماقبله لانالمطاف
وجب ان يكون الى اعذكنا الاولين ثم البمتناهم الخارين فالىاهلاك:وليس كذيك

لان اهلاك االخاريين لم بعد ذلذلك رفع تيع على ان يكون مقطوعا عماقبله ويستأنف
به الكلام علىو جه الاخار عتما سيقع فالمستقل باغمار البتدأ وفيه وعيد لكفار مكة

كذلك ” اى فعلا مل ذلك الفعل الذى اخبريه فل الكاف النصب على انه نعت
للصدر محذوف  8شمل بالرهين  6بكل *ناجرم امىتنا جارية علىذلك وفيه محذير
ن عافية اجر وسوء اثره  #ويل  #م زرك و اومئذ © نوم ازماكنلاه
ف للمككذبين  0باياتالله واندانه ولس فه :كر امإالات لم يل الاولع ,اذاي للا خا
وهدا لعذابي اإدنا وفىنردان القرء يكين فىهذه السورة عشسرصات لان كل واحدة
إ/سكين عقيب إية 6

فلايكون تكرارا مسته حا ولولم يكرات كان «توعدا على

دض دون بعض وقبل ازهن عادة العرب التكرار والاطنابٍك ان عادتمهم الاقتصار
والامحاز ولان باعل الكلام فىالترعت والتره.ب ادعى الى ادراك البفية منالايحاز وقد

بد كل احد فىئفه ٠نتأثير التكرار مالاخفاء» ف الملتخلقكم ا اىء ألممحدة واشق
القراه على ادفام القساف فىنانكاف فىهذا الأرف 77النقسائش انه ففقراءة ابن كثير

+8  >8٠يهه
ا

سورة امرسلات_

 ٠و فيه اشارة الى صدع سماء الارواح و شقها عند سطوات التحليات الجلالية

بؤاؤانا حرو لتك مه جلك +طبن "قار اندع انسفنا لاوما كنطب

ويذرى ومحوه وبست الال بسا فالنسف والبس بالفارسية برا كنده كردن وداميدن ٠

وفيه اشارة الى :لاثى جبال الخبالات والاوهام الفاسدة الكاسدة عند بوادىالمشاهدات |
وهوادى المعاسنات  8#واذا الرسل اقتث » #اى عين لهم الوقت الذى محضرون فيهلاشهادة

على اتمهم و ذلك عند محيئه و حضوره اذلايتعين لهم قبل حصوله فانعم ذلك الىالله

تعالى يمنى ان سيين وقت حضورجم لهم من جبلة علامات القيامة من حيث ان ذلك |

التعبين والتدين ليكن حاصلا فىالدنيا لعدم حصول الوقت فيقال لهم عندحصوله احضروا |

للشهادة فقد جاءوقها اوالمعنى و اذا الرسل بلغوا المبقات الذى كياننوتاظرونه وهونومالتساءة

فانالتوقيت كا متجحمدعنيد الشى"وتعيين وقته فكذاجيى” معنىجعل الشى'منتهيا المروقته
داث لاالمثك فلاشال
اتحدو
لموق
انال
المحدودوعل المءنىالاول لامع علىالذوات دوناضمار فا

زيد موقت الا ان براد موقت حضوره وكذا 'نوقيت الرسل انما هو باانسية اولحىضورحم

باالففة الى ذواتهم لان الذوات قارة لايعتبر فها تعبين مخلاف الزماتيات المتجددةعكذا
قالو! وقال سمدى المفتى وفى وقوءه على المعنى الثانى على الحثث بدن اضمار محث ظاهص

| وإن ذهب اليه صاحب الكشدف و محوه و قرأ أبو عمرو وقتت على الاصل لانه من
الوقت واليباقون ابدلوا الواو ممزة لان الضمة .ن جِنس الواو فاجع سهما #رى محخرى

المع بين الثلين فبكون بلا ولهذا البب تستئقل الكسرة على الاء ولم دل فى
أفرم ؤلةة تيضف النسن ينى لاتق« الأروة كك لفقيرةون منرؤق حكقت :الاقواز

االالطانواآر از ةلقان اموق ذه الالتامالؤاءا هون أسادة! وا إضادة واكعاك” موواح
ْ ومؤرح عفار[ كرا والبؤتر الاو ةالذة الدارهال “اذا القت والطيعاو تل +وقت
| تجادتهم على امة الاعضاء والجوارح و لاى بوء اجلت *« #قدر طول هو جواب لاذا

فى قوله واذا الرسل افتت اى شال لاى بوم اخرت الاهور اللمتعلقة بالرسل اى مجدعهم
و احضارهم.م قال تعالى بوم 4ى الله الرسل والمراد تعظيم ذلك اليوم والتعجب من
ا هولة قال القاغناق واذا الرسل !ى ملائكة الثواب والعقاب عيمت وبلغت مقاتما الذى
| دين لها اما لاإصال البشرى والروح والراحة و اما لايصال ااعذاب والكرب والذلة |
ليوم عظم اخرت عن معاجلة الثواب والعقاب فى وقت الاعمال ورسلاليشر وهمالانبياء
عبنت وبلغت ميقاما الذى عين لهم فيه الفرق بين المطيبع والعاصى والسعيد والشى فان

الرسل يعرفون كلابسباهم ف ليوم الفصل ه بيان'يوم التأجبل وهو االيلوذمىبفصل فيه
ببن الخلائق وسَضى بالحقوق و محكم ببنالحسن والمسى” وعيز بين ارباب شهود الوحدة
الذائية وبين احصاب شوود الكثرة الاسمائية والصفائية و قال بعضهم صل فيه
وسِه و أخيه
بايلنحمبب و حبيه الامنكان معاملته للهفىاللهو بين الرسل وامه أ

الاآن يكوثوا عتفقهى عِلالق) والعدل © ومااداراك قابوم'الفضل © لناميتداً أدراله' خبرء

ه 85؟ ,,يه

البزء ناسم والمشرون

| اوجه وأسد لا كذرنا فىالمدثر أن الحتقين على اه من الملائكة المرسلات والناشرات أ

أ
|

والملقات وعير ذلك ( قال فاكفنك

الاجر ان )ون

ناكار خلافت مر رضى الله عنه

أ

| مردى سامداز اهل عراق ام او صبيع و ازمر ذاديات ومرسلات برسيد صببغ مادث |
|| داش ت كه سِوسته ازين معضلات_ايات برسيدى يعى اناكه مردمدر و فروماسد عمراورا |
رادجو الت لووحديك محلوقا لضربت الذى فيه عبناك يعنى لدكراتل راطرا يشداه ياقم
| من برا كردن زدم حمر رضىالله عنهابن سخنرا امجزالاان كفك كزاوة رس خسنا

عليه السلام سننيدء :نود درااصفت خوار ب ك :ماهم :التجليى ككفت"اد ابت .من .قؤاق

خوارج ادا ابد فشان :ايشان :ان تكد مئان سسرترد. .وا ند يتل عبزا مامه بندسات
سال
2

بامومى الاش_غخرى وكان أميرا على المر

اين صسغرا مهحور

داريد باوى

| منشيايد وسذؤن مكورهد بين از يكسال صبِغ ”ن ٍويه كرد وغذر خواست وعمر رضن الله ١
عنه نويه و عذروى

فول كرد شائهى رحقة امشركتك

كمع ف اهل الكلام سكم مر

| فنفام حمر الى البصرة انه  0اعم وعدون لواقع  3حوان للقسم اى ان الذى نوعدونه

من تحى” القيامةكان لا 'لة قاتما هذه ليست هى الحصرية بل ماانها موصولة وانكتبت
| متسالةاى خط ازمحفلا وزللوح ود الجو_اغتيا]ة بلقايانة الانةالمن كزاو (عريا رشن| الاءلية
| علامات نوم القيامة وقال اللكلى المراد ان كل مانوعدون .ه هنا عير والشسر لواقع نظرا
الى عموم لفظ الموصول وفى التاويلات النحمية اا نوعدون من بوم قيامة الفناء الكلى
ْ فيالله لواقم حاصل بالسبة الى اهل المعرفة والشهود وارباب الذوق والوجود واما بالنسية
الى اهل اللنجاب والاحتجاب فيقع اكاننوا مستعدين لرفع الاحاب وكسدفك النقال
فلخال وشوله كل من
والى هذا الوقوع الحةقى اشار شّوله كلشىهالك الا وجهه اى ا
| علا فان اى فان فى عين ''تماء اذا لمقيد مستهلك فىاطلاق المطلق استمهلاك نورالكوا كب
ا ف بور الشمس واسبهلاك إعتمارا ت التصدفية والثلشة والرلعية فىالاين والثلاثة والاربعة

ظهووا امار بوم القيامة وحصول دلاثلها لاهل الشقاوة سَوَلِه ف©ا8ذاالتحوم
2ترماء
اخ
طمست © محيت و محقت ذواتما فان الطمس محو الاثر الدال على الى” وهو الموافق

لقوله واذا الكواكب انتثزت اوذهب بنورها والاول اولى لانه لاحاجة فيه الى الاضمار أ
والتحوم مرشعة شعل سيره مالعده او بالانتداء#توطفيغكك جره والاوك اولى»لان-اذا

فمهعانى الشرط والشرط باأفعل اولى ومحل املة على الاعرا بايلنجر باذا وجواب اذا
د
ا

و

والتقد بن فاذ! طمسدت الندوم وفع ماتوعدون او بعكم اوجوزتم على اعمالكم
«<دف

إدلالة قوله اعا توعدون

لواقم عليه و

فيه اشارة الى ححق

جوم الحواس

نهنا

| انظاهرة والياطئة عن ادراك الحقائق عند طلوع الشمس الحقيقة  8واذا المماء فرحت»
سفخية]

ميم خوف

الرحمن وشقةت

ووفمت

فها الفرو ج اليل ذا ها سَولهومالهامن فرو ج

وفتحت ممانت ابابا بالفر ج الثشق وكل مشةوق فرج وبالفارسية و١نكاء كهاسمان شكافته
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حول الأكلات
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ا وهوطهن بالارسال هن عبر مهلة وهى لفطمكة الصنة على الصفة اذالموصو ف متحد والنشر
ا

كعى السط

والعدول

الى الواوفى الناشرات لامها غير المرسللات

فالقسم الاول وصفهم

الله بوصفين يتعقب احدها على الا خر والقسم الثانى وصفهم بثلاثة اوصاف كذلك
والفرق الفصل والالقاء هنا يمعنى الاإيصال والاتزال لاالطرح ك
ول
دكر عجتو
تالعول
الملقدات وار نبب الالقاء على مافله باأقاء إشكى ان تكوة لتأولله بارادة الدسر والفرقوسأى

عامه !قسم الله بطوائف ٠ن الملائكة ارسلهن بأوامره نحو التدبير و ايصال الارزاق

بالتصرف فىالامطار والرياح وكتابة اعمال العياد بالايل واانهار و قيض الارواح فعمفهن
اثخرى
فىمضين يعنى سخت رفتند  +عصف الرياح مسارعة فىالامتثال بالامس وبطو ا
نثمرن اجنحتهن فىالجو عند امخطاطهن بالوجى او أشسرن الششرأثع فى الاقطار اى فرقن
| واشعن او نسرن النفوس المونى بالكفر والجهل اى احبين مما اوحين ففرةن بين الق |
والباطل فألتي ذ كرا الىالانبباء هٍعذرا  #للااهلمق اى معذرة لهم فى الدنياوالاً خرة
لاماعهم الحق 2.اوبذرا  5لايك الاطل لعدم اباعهم الحق و عذرا معىه_در
اذاحها الإسئاءة

و

ندرا اسم مهدر

5

ابذر اذا خوف

لا

در

لآنه ش م

من عذر

قعل مصدرا

من افعل وانتصاءهما على البدلية هن ذ كرا قال ابن الست '* كان الذ كر المدل منه
ععنى جميع الوحجى  6-5عذرا اونذرا بدل اللعض من الكل فان مابتعلق عغفرةالمطيعين

 "١والتخرل) المعاننين لاضن بام بشجرةهالوكتى(لآن) اارش بان ا المملال الابقا تمدق اهماد
ا المؤءن وشقاوة

الكافر اكه

يكؤة يدل الكل من الكل فان القاء ماسعلق إسعادةالمؤْ من

| متحد بالذات مع القاء عذره و محو اساءته وكذا القاء ماستعاق بشقاوة الكافر متحد مع

 ١القاظااا نذاو البظل كيدا لاتبىة الاتتصاتئناا عزا« ليله للضفات اللذككوازة اوالوكر داو دنا
وهو ؛الاولى,.معتى فاللانن ألقعن ذاكرا لحو ذنوب المتذرين الى الله بالترية  والاشتغقاز
| ولتخويف اابطلين المصرين  7كمه الاسرار لاجل الاعذار من الله الى خَاقه للا

| يكوق لاخداحة فقول" يتأىرسول ولاجل انذارهم :من عذاب الله وعن ابن عبان
رذى الله عنهما فى قوله عذرا او نذرا قال بول الله يا ابن ادم اما امرضكم لآذ كرك
و امخصبه ذنويكم و١ كفربه خطابا  5وربكم  8ان ذلك المرض يشتد عايكم و أ فى
ذلك معتذر اللكم قال بعضهم المعنى و رب المر-سلات الل وفى الارشاد لعل تقديم نشر
الشمرأئع و نشر النفوس والفرق على الالقاء اى مع ان الظاهى ان الفرق بين اق

والباطل يكون مع النشر لابعنه و ان القاء الذكر الى الانداء متقدم على نششر الشرانع
فىالارض و احاء النفوس المولى والفرق بين الى والباطلل فلا يذلهر التعقرب سهما

للهيذ اذ ايكون بغايةة للولعاء جعنقةةبالاعتناء هارا و للاجمان /بأن يكلؤدمنالااو ضاف" المذدكورة
مستقل بالدلالة على استحقاق الطوائف الموصوفة ما للتفعخيم والاجلال بالاقسام من

ولو جى' بها على تربيب الوقوع لربما فهم ان تدوع الالقاء والنثير والفرق هه الموجب

لماذ كر من الاستحقاق هذا وقد قل فى هذا المقام غير ذلك لكن الخجل على الملا كة

©
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اختيارياله واقعا مثيه و ان لمتكن مشيثته مستقلة في وهو وهو اطبر المتودط الذى

وله اهل السنة و سّولون الام بين الامين اى بين القدر والجبر ذال فى:دين المعانى

قوله تعالى فن شاء الك حة تكليف المبودية و قوله 'عالى وما تشاون اسل 'ظهار قهر

| الالوهية  #ان الل كان علما حكما » سان لكون مث_يثته تعالى مبنية :على ١اس العام
والحكمة والمعتى الهتعاللى مبالغ افلىعلم والحكمة فبفعل مايستأهله كل احد فلا يشاءاهوالا
ماإستدعيه علمه قوتضيه حكمته قال القاغاتى وما تشاؤن الا بمشيثى بأن أري .فتريدون
| فتكون ارادتكم مسيوقة بارادنى بل عين ارادتى الظاسة فى مظاهرهم ان أو كان علما
ْ بما أودع فم من العلوم حكما بكيفيته ايداعها اوءرازه' فههم باظهار اريم© بدخل 'ن |
|يشاء فى رحمته و سان لاحكام مشيشه المرئة على عامه و حكمته اى يدخل فى رحمته
من يشاء ان بدخله فها وهو الذى يصرف مشيثته محو أمخاذ السبل اليه تعالى حمث يوفقه

وهم الذان صردوامشيتهم

لا يؤدى الى دول المنةمن الامان :والطاعة  والظاءين 

ذر في اعدلهم عذابا ألها ك اى متناعيا فالايلام قال الزجاج نصب
| الى خلاف ما ك
الظامين لان ماقيله منصوب اى يدخل من يشاء فى رحمنه ويعذب الظالمن ويكو ناعدأهم
| تفسيرا لهذا المضمر وفى الآيةاشارة الى أدخال الله إمض عبادء فى رحمة مدررفته و أها
يعض عباده وهم الظالمون الواضءون الضلالة فى مقا ,الهداية والجهااة فى .نام الء.رفة
| فان الله اعدلهم عذاب الححاب المؤْلم لاروح واسم
ا لوقوفهم  -الغير  4على الثار لوقوفهم م

ايضا عذايا باأرقوف على الرزية

الثاء و نعم الله السورة

بالعذاء .المعدبوء

ا التعرعا واعلميرا قفيه حس دن الخاعة لموافقته الفامحة على ماللا ينى عنبى امل الذةر والغهم

ع

سورة الانسان يعون  00الاحسان نوم الثناناء الرابع دن شتيرأ الله ال. ,م من
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1لو شار ناكل الملل لنتبا :أذ اقل لوم راكوا 012:
ف

 7والمرلات عرقا

الواو القسم والمرسلات بمدنى اللو 1ف المرسلات جمع مرسلة عمنى طااخة مر»للة وختبار
ان ملاكة كل نوم او كل عام او كل حادثة طائفة وعرفا عمعنى متابعة من:ع-..الفرس

هو الشعرات المتتابعة فوق عنقه فهو من باب التشبيه لبليغ بأن شهت.للائك"المرسلون
فى تتابعهم بشعر عرف الفرس وانتصاءه على الخالية ان جاريات ينضها اثر بعش كرف
الفرساوالءرف تعنى المعروف والاحسان يض التكر معن المذكر اى االلثىتيحنانهم
ان ارسلوا للردة فظاهى وان ارسلوا اءذاب الكفار فذلك معروف للادياء وامزشينيعنى

إن عذار .الاعداء احسان للاواياء فانتصاءه على العلِ :وعصفت 'لر م اشتدن و عصفا

ايلتعننانا جرافة شرم إردا#ازلمن
معاد يكسدو كانا اه | واغزا والاام أئدلة ع

اا

اكد
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بة وعيد سنالك وأعيمهاخصوصا |

نوا
د©«
دافة
ش نط
نواهم © من
قه
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رمد «قاصاهم بالاعصاب
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القيام والقعود والاخذ والدفع [

3
شكرولا  5 00يه  0فور

انان سكت  59افؤضن واندامان بر+اى بود تسدنا

 2ؤةاالذاغك ظ

أفسكم
اشارة الى المكمة فى “ركيب الانسان المأمور سديرها و تأملها فى قوله وفى ن

|لقتض"اوشمناء اله
 ١أفلاتلضروق :ويك وشحافانا زج البول وا الغائط :ا ةراج الاثذئ ا
لايسترخى قبل الارادة و#اذا

 4سدياهم  0بدلنا امثالهم  5اق "لنالتاعم ا“ثالهم

 ١بعد اهلا كهم والتيديل تعد ى الى مفعر لن فالناكقوله تعالىى سدل الله سيثاهم حسنات

|يمنى يذهب بها ب يأتى بدلها محسنات « لبديلا  #بديما لاديب فيه وهو البعث كابثي'
اعنشبكلة اذا فالثاة فى النشأة الاخرى اما هى في شدة الاممر وباعتيار الادزآء الاصلة

و|لا سافها الغيري:محسب العو ارض كاللطافة والككثافة وبالفارسبة و جون <واستم بدل
در سات ال" اندرا عاق
تكتمااينشاءبرااهذال ايشان در خلقت يعنى ايشائرا عير اونم

 13رت وهبأت “ذ اريم ٠:والمدنى واذاشدًا بدنا غيرهم ممن طبع كةولهتعالى يدل
قوما غبرك ففيه ترهيب فامثذة باعتيار الصورة و١ ينافيها الغيرءة باعتبار المءلى وانطاعة
واذا لادلانة على تحقق التدرة و قوة الداعية والا فالمناسب كلة ان 'ذلا تحقق لهذا
ااتسديل قال القائئانى نحن اقناهم تتمرين استعداداتهم وقويناهم بالمثاق الازلى و الاتصال |

الحقيق اوذا شنا بدلنا امثاليم دلا بأن نسلب افعالهم بأفعالنا و نحو صفاتهم بصفاتنا
ونفنىذواتمهم بذاتنايكونوا ابدالا «٠انهذءيذكرة » اشارةالى الورة اوالا يات القريية
اىعظة مذ كرة لما لابد منه فىتحسيل السعادةالا.,ية جعلت عينالتذ كرة مبالغة وفيعين |
لمكاو نآ اىاذكار عاغفءت عنهعقولهم ( وقال,الكاثفى ) يا معامله” اهل بت در يذل

وابثار عبرئيست مؤمتاراتامثل أن عمل كنند وازمثل اجبزناها مبرءيائد «#فن© بس

هرك « شاء اغذى الى ريه سيلا » اى فن شاء أن تخذ اليهتعالى سبيلا اىوسيلةتوصله
الى 'نوابه الكذه اع هوك اإلذىبالعمل؟ عاموقد كقببارالوزبخلاالس فل علهالنحاة

من تقل ذلك ال.وم وشدته اسنتار سنيلا مربا الى مرضاة ريه وهو الطاعة © وما تشاؤن

|

الا أن يشاء الله © تحقيق الحبق ٠ ببيان أن برد مشيتهم غير كافية فى اخاذ و
هو المفهوم من ظاهى الشرطية وان مع الفمل فى خكم المصدر الصررع فى قيامه مقام

ْ

الظرف واللمعنى وما تشاؤن انان 'لى_مل ولا تقدرون على محصيله فى وقت من الاوقات |

الاوقت مشيشته تعالى محصيل .الكم اذلادخل اشيئته العيد الا فىالكسب واماالتائيرو الخاق
لمش الله..تعالى قابة اماق :اأنان ان المشيثة لست امن الاففان الاختارية للصد ابل عن |
متؤففة عل أن بثتاككانك اذا دواد ليلدلا يناف كونالفعلالذى تعلقت لموبة تزلسة |

الجزءناسم والعرون
سوسس

١+0" 22 ته

سر جسسووسسسوو جور ووسوج

ل

سس سوسس ومسي سوب مسبو سم سس سسووسسسوس سر 5

 -لإ

اى عشيا وهو ار النهار اى و داوم على ذ كره فى جميع لاوةاتقاريد بشوله بكرة

واصتلا الدوام لانه عليةااسلام كان انيا سنفس ال كر المأمور به وانتصاءهما على الظرفة
اودم على صلاة الفجر والظهر و العصر ذان الاسلى كايطلق على مابعد العصر الىامغرب

فكذا يطلق على مالعد الزوال فبتناول وقتى الظهر والعصر و قل سعدى المفتى اويل
بالدوام انما محتاج اليه لوثبتت فرضية الصلوات امس قبل نزولها والظاهى انه كذلكفانها
فرضت للة المعراج ٠ يول الفقير وفيه ان اأهللوات امس وان فرضت آيلة المدراج الا
ان المعراج كان قبل الهحرة بسنة والتأرع فى نزول الآاية تجهرل أعى نازلة قالبملعراج
أم بعده فانكان الثانى ثبت مطلوبه والافلا قال القاشالى واذكر ذلك الذى هر الاسم
الاعظم من اسمالة بالضام حةوقة واظهاز كلانه والمدا والمبى بالصفات القطرية مونفك
طلوع النور الالهى بامحادها فىالازل وابداع كالانهفها وغسويهبت:ها واءتحايهما واظهارها

| مع كالاتها في ومن الإلى جد له  4وفى عض اليل فض له و لعله صلاة المغرب
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الصلاة  0سبحه ليلا طويلا”» #اى صلل صلاة اللبحد لانه كان واجبا عليه فى طائهة

|طويلة منالدل ناشّه اونصقة اوثلته فقوله للاطويلا نصب -لى اعارفة فآن قلت استصابٌ

ليلا على الظرفية وطويلا نعت له وممناء سبحه فىالايل الطويل ثن أن بفهم ماذ كرت
امن المعنى قلت أظاه أن توضيف الذل بالطل لسن الاختزاز عن القصدر قال الاعص
بالمحد يتاوله ايضا فهو لتطويل زمان التسبيح وفىاللتعمير فى

أمحد بالتسيح

و تاخم.

| ظرةء دلالة على انه لحن فى صحيس ةة ماقله © ان حؤلاء  #اى  00كن عادالى شر م

ذر عن قوله اناتحن الك ظ محبون
ا|حوال الكفار بعد شرح صدرء عليه اللام ما ك
العاجلة  54دوست مدارند سراى شتا ندهرا يعنى دثيارا وينهمكون فى لذاء,الدانيةفي,

اهمعل اىلكفر وحاللاش عن الأساع لااعد ناء الكل علي و واطرون /
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ٌْيتزكون  #ور رئ #اى أمامهم لاستعدون فهو حال من نوما اوشدون وراء هورم

ٌْفهو ظرف ليذرون فوراءتعمل فىكل هن أمام وخاف والظهى فى وجدالاتعمالين
 0اسم للحهة المتوارية اى التترة الحتفية عنك وا_-تتار جهة الخلف عنك ظاهم

| ونا فى هه الآنام قد
الف

يكون موازيا عك عير متاهد و مدان لك فنفه <هة اذلف

ه دما مقءول بذرون و باز
فب_تمارله |سمالوراء طه نوما قبلا » لايعيأون ب و
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دولون انذلك كهءنة وسحر فانا االلك الحق أقول على سيل الأ كد ان ذلك وجىحق
وتزيل صدق

اصير لحكم ا
من تندى ذلاتكترث لطع وم فاك اانتالى الصادق المصدق « ١ف

زيك ع؛ بتأخير نه.رك على الكافريئ .فانله عاقة حميدةولادتعحل فىام المقابلة والانتقام
فان الامور مرهونة بأوفاتها وكل اتقريبب  2ولائطع منهم يه اى ن
مالك فار  3اعم

كوا  #اولاحد الشيين والقف.وية بنهما فاذا قلت فىالاثيات +السر اسن إوابن
سيرين
كان المعنى دا لس اعدها نكذا أذقات فاليى لاتكام زيدااو مرا كانالتقدبرلاتكلم

ا-حدها والاحد الءكر وأحدمئهما فهو فالمتى ١تكلم واحداءم كا قا ل المدى الاك

ونانط كل واحد ممنرتكب الامالداع,لك اليهومنالنالى فىالكفر الداعى اليهفاوللاباحة
لالىدال'لة عليايم سيان فىاستحقاق الء صيان اى عصان الخاطب لاداعى اهماو الاستقلال.ه
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وليد بن مغيره كهعت بدين اباء رجوع كن نائرا توانكر سازم ٠ وفىع.ه عليهالسلام |
عن الاطاعة فما دا ح انه اله معأنه كان

بطع احدا

منويم ولاسّصور فىحقه ذلك

اشارة

الىان الناس محتاجون الى مراصلة التنييه والارشاد هن حبث ان طبيعتهم التى دلوا علما ر كك

فماالشووة!

اعة إلىالسبو والغفلة وان ا-ند الواستغنى عن توفيق الله وامداده وارشاده لكان |

انق ااناس بهو الرسول المعصوم فظهر انه لابد لكل مسلم أن برغب االلىله وبتضرع اليه
ا
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| ححا بالافعال والا نار وائفا معها اونافماله مكدو بانهعن الافعال تحب

عوافقتهم اسهى
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ودوحشمه ازان اهل بهت ا/همكاقو راوااءوكخيل |5
شهوداكوبندكة مات دل نوث:دهرا

نيز از ايشافست ومحقعان اوارجؤاف

بلواهمم انوار

قدم روشن ساخته نذير انىوش عكوس ازل ؤابدكردائد ووقت وحال اورا جنانصافى
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مارفى كفته افكرردابزم نشينان دارهارا براى انكه سرور شراب طهور خواهند
|

حشانيد امروز باده نوشان حمخانة افضال را بنتدازان نصيبى مام داده اند
ازسقاهم رعم بين جاه ارارمست

اى جوامرد دعرات ان
فومىرا شراب اك

©
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درعهال لآيزالى هت

وسنهجح وحارهست

|فضي كهدسدءف وهددر«امدل ربزدوءارف أوواوش كيد

كرد وقوجى راديدار

وأسكر القوم وروكس " ©" ' وكان سكرى مناام.ير
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| بزركرا مخواب بمودندكه معروف كرخى رحمهالاء كرد عرش طراف مى كردوربالعزة

نتا رطاريلود دهن
كلااقد
ماتجيه)انكم كدخ امس
فنعا زللياكستوزوزلشان

تاديده أوبرماسايد تجار 50

ه 11اصوز شراب محبيت نسست فردا أورا شراب

طهور .ببست ٠ قال يحضم صليت. .خلف سهل بن عبداانه العتمة قلة"1,قوله تعالى فا
رهماجراةطوووايفحسل متك

كابص

فلم فرغ مق سك

فقيل له قرأ ام نشرب

قال و.الله لولم احد لذيه عندة ف الإنتوكلكان عند شا به داقر أنه وففىالتأويلات اللحممة قوله

ةالاخلاق الربانية مخنغهير
عاليهما يشير الىاتصاف ,اهل اطنة عملابس المفات الالهيوة
 6هانلصفات الذائية واستيرق اى مانلصفات الاامفافاك حلم بحل انالك الاسماء

الذائية والصفانية الزاهرة الباهرة وسقا'م رمم با"س الربوبية والتربية شراب /الماالداسة
الطاهرة عنشوب كدورة رقة الاغيار ا©نهذا  عالشىمار القول اشىال لهم انهذا

الذى ترونه فمنون الكرامات ووز أينكور -قطابا املنله فاليا 1ك اناحتلنا
©وعوضا عقابئةاعمالكم ا-اسنة فانقيلكيف
الذىذ كر منانواع العطابا  كانلكم جز اه ع

د كين حزاء لاعمالهم وهى مقحلةولله عتداهل السنة (1جيب يو 80باعندهم وله خلةا ١

 0وكن سعيكم  #وهست شتافئن شمادركار <يردردنا  9مشكورا كه منيا مقيولا مقابلا

ْبالثواب لخلوص نيتكم فبزداد بذلك فر-دهم وسرورهم كمان المعاقب يزدادشمه اذا قيله
هذا جزاء عملك الردبى” فالشكر #ازعنهذا الممنى تشبواله بالشكر هحنيث انامقابل

شنكن
لكا
امل
الع

عبنوواله
مقابل لانم قال بعضهم أدنى الدرجاث أنيكون الععدراضيا ر

اللالملجمسبيييررير
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وعولعويه اناج

خووةالاناط

وا وهوجلادع الزقى القالرة لللتن .اطافة اساي باق

|اسندس كاضافة الخانم الىاأفضة وبالفارسية برمشتبان يعنى لياس زارين ابشان جامهاى
ديباى نازك ٠ وبلمرض الزجاج بكون عالهم نصبا علىالظرف عمنى  :قهم لانه لميعرف
فيالظررف وخضر جع أخضر صفة تياب كةوله ويلسون ثيابا خضرا فالضمير للابرار
لمطوف علمم لان المقاء متام تعداد نعيمهم وكرامتهم فالناسب أنتكون الثياب الموصوفة
لاهلملو لدان الطائفين وعن الامام انالمراد فوقخياههم المضروبة علهم والمعنى اانلهم

مناطخربر ولدساج وهذا مزعلامات الملك  8واستبرق * #بالرفع عطفا على ثيانٍ حذف
الضاف اىاب استيرق وهو معرب استيره ٠ يمدفى الفليظ سسياقنه فىسورة الرحمنوهو
سطع الهمزد لتكواة ا للدباج الغايظ الذى لهريق هٍِوحلوا الغاوز من قضة  4ععاف

عل ,ويلوف علوم وهو ماض لفظا ومستقيل معنى وأساور مفعول ثان لخلوا يمعنى ويملون

رالتحد :التزيين بالحلى «بالفارسية با<لى زهوركردن ٠ وفيه تعظيم لهم بالنسية الىأنهال
ومحلوا انار ع اسوا.ة فىجمع سوار وسوار المرأة اصله دستواره وكان الملوك فاىلزمان

ميلكرامبوننانى هذه الاية مافى الكهف والحج من قوله
الاول_حلوذ مها ويسور ن ون
واوا مذنهب لامكان اجأنع بين السوار.الذهب والسوار الفضة فىكأبادتمجمع نساء

حسن المعصم اذيكون فيه سوار ان منجن من وزيادة كالذهب
اا
اندنيا بين انواع الحلى و

ا:اوفضّة واللولوٌ وايضا لامكان المعاقنة فىالاوقاتنارة يلون لذهب واخرى بلسو نالفضة
وايضا لامكان الشتعيض بأن يكون البعض ذهيا والبعض فضحة فان حلى اهل اللنة #تاف
سب اختلات اعمالهم فللمقر ببن الذهب وللاءرار الفضة وايضًا يععطلى كل احدمارغب فيه

ديل طبعه اليه فان الطياع مختافة فرب انسان يكون استحسانه لساضالفضة فوقاستحسانه
م

سفرة الذهب  8وسقاهم  5ساشاماندا ايشائرا رهبهومشرابا

©#هومايشرب #وطهورا»ك

هذا الشراب الطهور نوع اذ شوق الوعين الساافين م برشد اليه اسناد سقيه الى رب
العالمين ووصفه بالطهور '.لابه يطهر باطنهم عنالاخلاق الذهيمة والاشياء المؤذية كالفشن .أ

والعلّاوامسد وينزع ما كان فىاجوافهم ءنقذر وااذى ونه تحصل الصفوة المهيئّة لانمكاس |

و رامال الاالهى فىقلوبهم وهى الغاية  00من منازل الضدشين فإذاختم ما مقالةثواب
الإيرا ل

نهلس
ععنى المدلهر صسيغة ااسلمفاعل وقلى مالغة الطاهى هن حابث

يس اح ر الدما وماد سته الا"بدى 1

|

والاقدام الدنسة ولايؤول الىوأن كوون ناا

نبداتبملهرع كريع المسك (قال الكاشفى) سايد دان تكه جوى |
 1رشح  4م ا
وكلك إن لوقه بكوزر للا امد.وجهار
ازؤقك أذجبشخ ساس عارك سالك ان
:وى ديكر ازان متقءائ.ت اب وشيروحمر وعسل وشمة ازدفات اودرسور ةمد مرقوم
رمم سان شد ودوجشمه ازان اهل خشيت است فهما ع.نان محريان ودو<شمه ازاناهل
عدن شل فهما عذان هاختان وان حهار حش.ءه درسورة الرحمن اعت والكر| حشمة |
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ازان مقر بان وان هردودر-دورة معاففين هذ كوريد

الجزء اسم والعشرون
مكسوم ع ست سروك
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وقال فعين المعانى فل انهم ولدان الكغار الالخارق.الجنة لان لاحلها داليك 1م سموا
ولدايا ولاولادة فىالنة انتهى وفىاللساب

ا-نتلفوا فىالول اق

فقيل انشأهم الله لاهل ا-نة

غير ولادة لاناطنة لاولادة فها وهم الذبن قال الله فهم .يطوف علهم غلمان لهمكا مهم

اواو مكنون اى مخزون مصون لممس الا'يدى عن عبدالله بنحمر راضلنله عهما مامن
احد من ااهللمنة الايستى عليه الف غلام وكل علام على #بل ماعليه صاحبه وروى
انالحسن رحمهالت للاتلاهذء الاية قال قلوا يارسولالله الخادم كاللؤاوؤ ا.كذرن فكيف

مفرضلايلة البدر علوسائر الكوا كبوروى
لدمق ك
اخا
الخدوم فقال فضل الخدوم على ال
عن عرلضىوالله عنه والحسن البصرى رضى الله عنه ان الولدان هنا ولدان الملمين الذبن
ا يعمونون صغارا ولاحسنة لوهلماسيئة لهم وعن سلمانالغارسى ارلضلةعنه اعلفالالمشركين
هم خدم الاهلجنة وعن الحسن رحمهالله إنكن لهم -سنات مجازونا ولاسيئات يعاقبون

|لها فوضعوا هذ' الموضع انتهى كلام اللباب فالله تعاللى فادر على أنيجمل اموات الكفار
عْ
فلدنيا لغاية  855فىصة القابلية لها فالا ذرة دكمالقدريه
' الذين لايلقون الخدمة ا
ومام ر حمته قال التووى الصحبح الذى ذهب

م
اليهالمتقون ١

من اهل الجنة وقالالطبى ١

فشرح المشكاة االلحتوقف اى لاالحكم ببأام من اهل ال دا ذهب الياهلبعدن ولابأنهم |
باهم فىانار كاذهب اله النعض الا  0-0فالمذاهب اذ! فيهم ثلاث وف التأويلات 5
 :ع لا

الله وبيطوف علوم ولدان مخادون اى مجلنات ذا

مقردون شرطه الاسهاد والصفات )

ذا رأيتهم حسيتهملوْلوٌ منثورا من تشعشع انوار الذاتت وتلا'لق أنواز السفات والاسماء '

1ذا وأيث ثم © وجون شعرائ ونطزكق :نيدرهشت :قال" افلارشاد اك نعود ١
ا
ملقوظ ولامقدر ولامنوى بل معتاه ماما  1المعنى ان نصرك ععاماوقع فاده

وت

١

©را لابوسف رهو ماتع.ه ذاوماك كيراب او#ابزاشهان ديه اف الحديث
ثي
 ٠نكما
أدنى اهل الحنة عهله فار فىملكه مسيرةللك عام إدى اقصا

 001ادن ولاه نةه منباب :

|التزقوالتعمم بعنى انهناك امورااخراءلى واعظم منالقدر المذكور ء درفصول امدمكه ,
ا نعم رأاحث اشباح اات

وملك؛ كيز لذت .ارواحح نعمملاحظة دارست وماك

تيرمشاهدة

>دار زاهد أفنردوس ميجنويند وماديدار
ديدار وداربى دبدار يج كرنيايد الجسار ال

| دوست ٠ وفىاتأويلات اللحمة يعنى اذا محققت مقام التوح<.د وحال الو.ددة وصلت الى

الصل الشبود ااوالملك! المتلهوى" اللوكبير فرذاته تالوهساك اأواسان بوزففالة كاحي فكون |
المراد بالملك الكبير فىالدنيا هوالشهود الحاصل لاهل النة المعنويا والنك الغا
بالفارنشة نادشاضى ولاساطنة فوق ساطة المعرفة والرؤية نالؤ؛ءض التفاس_ير اللك بالضم |

هو التصرف فالمأمورن بالامس والبى ومئه الملك واما االك بالكسر فهو التصرف ْ

' فىالاعبان المماوكة محسب المشيئة ومنه المالك والاول جامع ينانق لان كل ملك مالك ولا '
سات دندس 'خضر  4عاليهم ظرف علىانه خبر مقدم وقألت هه أسؤر
امهم
 ١عا هُع ل
ليهم اى إطوؤف غنيم رلدان عابالنمعطوف علوم بيبابالاىفوقهم /
واجملة حال من ضمير ع

<ئة لام هه
-

لك

:

سورة الانسان

كار

بزسل اللكثرة وسمبت سلسيلا للاسة امحدارها وذلك لب-اطتها وصرافتهسا وقال
القاث_الى كان مناجها زتحييل لذ :الاشتياق فانهم لاشوق لهم للكون شرام الزجيل
الصرف اذى هوفابة حرارة الطلب لوصولهم واللكن لهم الاشتياقللسير فىالصفات وامتناع

عولصهم :لى بحهيا فلاتصفوحبم منلذة حترارة الطلب كاصفت إذة محبة المستغر دفيىنعين

جمع الذات فكان شراءهم العين ا-كافورية الصرفة والزمجيل عين افلجىنة لكون حرارة
الشون عين الحبة لناغاة مننيع “«رحدة مع الهحجران تسمى ساسيلا لسلاسما فالحاق

وذوفها فال العشان الموجورين الطالبين السالكنين سبللالوصال فىذوق وسكر حمرنارة
©يطوف عاهم  #اى بدورعلى الارار ه #ولدان » فائهم اخ
مشاهم لادناسبه ذوق و
فىالخقدمة تمع و.د وهو همنقرب عهدء بالولادة © خلدون « اى دا حون عملاىهم عله |
من لبطراقة والم ء لاتغيرون ابدا وبال.ارسية ومخدمت د

0

راسشكان غلامالى درن ٠

وناد جاويد مابده درحال طفرلت اومقر بون اع تان كضرا رءدار ه واطلن |

لنلد وهوالروح كانم روحايون لاجملهم« اذارأتهم » يمن
لقرط وفالتاج ا +م

شأنه الرؤ با0

اوْلوًا  #جمعه اللالىوتلاثلا” الكى' لمعاءان الاؤلؤ « منثورا 3

متفرقا ل .وهصمفاء ألواوناهمشراى وجوههم وتفرقهمفىنحاس الخدمة عنداشتغالهم بأنواع
ظط1د.مة وإوافهم على الدومين يكاييق افليخدمة ولو اصطفوا على وتيرةواحدة لشموا
اللؤاق المنغوم والؤلو اذاكان رقا كن

احسن فىاانظر من المنظوم لوفوع شعاع لعضه ٍْ

عض خاية باضه وبريقه فيكون عنالفا للمجتمع فيه واللاهى على ماذهب اليه البعض
عبلى
منثورا انتتنفرقا فىالْنة فهواحسن منالقيد بمحلس الخدمة وشهت الحور العين باللؤاؤ
اار الولدان بلهن حور مقصورات فالخيام قال
المك.نون 'ىالز بن لانهن لاستف رن ش
يعين الم
ان وفيه اشارة الىان الاستمتاع بظو اه مم يكون مخلاف احور المشمة بالبيض |

لاند مجمعسياض لاون الى لذة العم انتههى ٠ ومنه يعلم أن لالواطة افلىمنة وان قول من |
الخد

باطل على ماحققنا . .صرارا قال بعضهم مندثورا من 2ل

الأمووق انهايلة زفتاليه وان

شت الحسن نهل

على البساط وعن

وهوعلى باط ماسوج بالذهب وقدنثزت

عليه نساء ..ارالخلافة الاؤلؤ فنظر اليه منثورا اعل
لىبذلسك_اط فاستحدن المنظر وقاللله |
درانى توا

7

كانه ابر هذا حيث شول

لاه

ا شر ى وك

رع

58

وقال لعضهم منثورا من صدفه يعنى امهمشهوا باللؤلؤ الرطب اذ انثرهن صدفه وهو غيرمئةوب ا
ليه احشن

كدناء

وبالفارس.ة

م واريد إقكسان

ه ناه

ازصدف

لعى

نانك هوز

كريككيني :يدان تيتا ودار تق زاونيدادريثان قصواري سبداانقد ةقالح فكىفك
مه ودان دون اى علمان سْشمم الله لخدءة المؤدئين انتهى فسمى الغلمان ولدانا |
عم على صورمم على ار فىاطلاق.م عليهم خطابا يماسعارفه الناس فلايلزم ولادهم فىالانة
نماكم

اميد

77777725522938

( دح البيان م 1عاشر )

00707070707000

الجزء بأسع والعشر ون
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الامام بالا الى و اعا مكحتب فئَّ المصضحف بالا لفه لابهتراس انة فشاءه القَوا فى

لف للوقف 8و قدروها تدرا  #صفة لقوارير ومعنى سَدِر
والفواصل التى تزاد فها ا“لا

النثاربين المطاف علهم لها أنهم قدروها فأنفسهم وأرادوا أن تكون على مقادبر واشكال
| معينة موافقة لشهواتهمفجاءت حسما قدروها فان منتهى مابريدهالرجل فالا نية الىيشرب
منها الصفاء فقد ذكرء الله سَوله كانت قوارير وايضا القاء فقد ذكرء الله شَوله منفطة
وايضا الشككل والمقدار فقذ ذكرء الله بعَوله قدروها ديرا اوقدروها باعمالهم الحسنة
فجاءت على حسها وقلى الضمير للطائفين ما المدلول عابهم شوله ويطاف عامم اى قدروا
شمراءها على اضمار المضافعلىقدر استروانهمودعم من غيرزيادة ولانقصان واهًاوذالكارن

لكونه على مقدار حاجته فان طرفى الاعتدال مذمومان كا قال مجاهد لافيض فماولاغيض
اى لكاثرة ولاقلة وقال ااضحاك على قدر ١كف الخدم © ويسقون فبا 6#اىفىالنة
كس
بستى الله اوسق الطائفين بعس اللهوشه زيادة تعظم لهم لست فىقوله يشربون هن

#سا  6#حرا هكوان مراجها  6#ماتزجددرخلط هف زتجببلا  #اتلزيل
بصيغةالمعلوم ك
عرق يسرى فىالارض ونانهكالقصب والبردى وعل منهانما مكزاانجها زتجبيلا غمياركان

مناجها كافوراوالمعنى زحجيلا اىماء يشه الزتجسل ف اىلطيموكانالثسراب الممزوج يهاطيب

ماشنغطيك:العرياً ولد ماتستإذبه لانه محذو اللسان ويهضم الطعام كافى عين المعانىولما كان
|فىتسمية تلك العين بالز سل نوهم ازلس فها سلاسة الانحدار فىالحق وسهولة صسشاغها

 25مقتضى اللذع والامكاناىن ازال ذلك الوعم شوله  #8عبنا  »#بدل مزنجلا « فها
تسمى  #عند الملائكة من خازن الحنة واءباعه © سلسبيلا © لسلاسة امحدارها ف الحلق
وسهولة مساغها فكان العين سمت بصفاما قال لعهموم يطلق عامها ذلك و توصف به لآانه

علم لها يعنى انسلسيين صنة لااسم والا لامتنع منالصرف للعلمية وااتأنيث ولم شرأبه

واحد منالعشرة وهال اما صرف مع انهاسم عبن وهى ونث معنوى ارعاية رامن الالة

قالفىالكوائى لفظ مفرد بوزن فعلايلكدردبيس قال شراب سلسل وسلسال وساسييل
سهل الدخول فىالحلق لعذوبته وصفائه ولذلك حكم يزيادة الباء اى بعدم التفاوت فىالمعنى
بوجودها وعدمها والا فاللاء لست هن حروف الزيادة وقل زيدت الناء على السلال

حتى صارت كلةخماسية لادلالة على غاية السلاسة والحلاوة وقال ابن المارك من طريق

الاره د

لل

من اللهالله سسلا قال إن البخ جعلل الله ماج شئريات

الابرار اولا كافورا ونائيا زنحسلا لان المقصود الاهم حال الدخول البرودة لهجوم

العطش علهم من حر العرصات وعبور الصراط وبعداستيفاء حظوظهم هن أنواعنعيمها

ومطعوماتها تمل طباعهم الى الاشسرية التى ميج الاشتهاء وتعيين على منثة ماتناولوه عن
المطعومات ويلتذ الطبع بشمرما فلعل الوجه فىتأخر ذكر ماعزج بهالزتجبيل ما يمزجبه
الكافور ذلك وفالتأويلات النحمية يشير بالزتجيل الىشراب الوحدة الممزوجة زتجيل
كمه المعقولة منهفهوم التو <يد وبالسلسيل الىشرابٍ الوحدة الصافية عن الامتزاج
بحت

-
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و

مون إللانساذا

لوب

اوعية جع اناء نكحسواء وا كسية والاوانى جمع اكلامفعىالمفردات واصل آنيه أء نية
+مزتين مثل افعلة قال فى بعض التفاسير الباء فها اكنانت للتعدية فهى قائمة مقام الفاعل
لاه أت مكورن القائم مقامه علهم © من فضة  #نب
لاماي عفدا لقيلكا اعمى ارو ادا

لآنية © وكاواب »#حمع كوب وهو الكوز العظم المدور الرأس لااذنله ولاعروة

فيسبل اشرب منه هن كل موضع ولا يحتاج عند التذاول الى ادارنه وهو مستعمللالا ن
فى بلاد العرب لما وصفب طدامهم و لياسيم و يك وصف شرابهم و قدم عليه ودف

الاوانى اأتى يشرب بها و.ذ كره بلفظ الجهول لان المقصود مايطاف به لا الطائفون ثم
ذر الطائقين بموله يوطوف اذ كانت قواريرا » حمع قارورة بالفارسية آبكبنه ٠
ك
وفى القاموس القارورة هاقر فيه الشراب و نحوه © قوارير من فضة  #اى تكونت
وحدثت جامعة بين صفاء الزجاجة و شفيفها ولين الفضة و ساضها برى مافى داخلها من

خارجها فكان امة و قوارير الاول حال هن فاعل كانت على المالغة فى التشيه يعنى ان

القوارير اما نتكون من الزجاج لاهن اافضة فليس المنى انبا قوارير زجاجية متخذة
من الفضة بل الحكم عليها بانها قوارير و انها ٠ن فضة من باب النسيه اابليغ لانها فى
افسها لست زجاحا ولا فضة لما روى عن ابن عباس رضى الله عممما انه قال لايلسدفنىيا
مما فى الإنة الا الاسماء فثبت أن آنية الْنة مبابئة فىالحقيقة أقارورة الدنيا و فذتها ولان
باقل:ذلك و ,فضسة الدماء كثيفة
قارورة الدئنًا :ستريمة لاتككدار ااولهلاك بوماءفىاللنة ل

ذلك و ان شارك كل واحد منهما الآ خر فى
الجوهس لالطافة فيها وما افلمنة اكيس

بعض الاوصاف فشيت بالفضة فى بياضها ونقَائها وهائها و بالقارورة فى شفافيتها و صفاتما
فون اتدتيقة رمهأازاءلثما لجاسمة الا وشافهمارواذلك كاف :فى رصحةاطلاق اس القارورةوالفضة
علها و عن ابن عباس رضى الله عنهما ان ارض المنة .ن :فضة و اواق كل ارض عخذ
ولكونتلك اح فرانيةو افضة

من تربه تلك الارض و يستفاد من هذا اكلام وبخقوات

ومنقوارير وهو اناصل القوارير افلدنيا الر.لل و!صل قواربراطْنة هوفضة المنةفكماان
الله قادر على أن شَلبِ الرمل الكثيف زحاجة صاففية فكدذلك قادر على أن سَلبٍ فضة

كر هذه الاأية التننيه على ان نسية قارورة الخنة الى
اذة قارورة صافية بالفغرض من ذ

قارورة الانيا كنسية الاضة الرمل فكما انه لانسبة بين هذين الاصلين فكذا بين
ا كو
ننت
كيار
القارورتين كذا فى حوائى ابن الشمخ قاليعضهم لعل الوجه فى اخت

نامة

مع امكان جملها ناقصة و قوارير الاول خيرا بشكوين الله فيكون فيه تفخم للا لية

بكونها اثر تدرة الله تعالى و.قوارير الثانى بدل ن الاول على سيل الايضاح والتيين

اى قوازير' مخلوقة من فضة والجلة صفة لا كواب وقرى” ,وين قوارير النلى ايضاوقرثا
طرلذ مين
عليه بالااف

ولهم وقفوا
شوغ بالثارقة بالرفع على هى قوارر قال ابن الحزرى ك
الا زه

واورشا

و اما

صرقه

من

صرفه لآنه وقم فى مصحدف

الجزء اسم والعشروى
والظاهص ل عل الراك
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ا
لعلى أى مستقربلمتمكنون

على الارائك كةوله متكئين على فرش ولا بعد أن تعلق ,مقدر يركون حلا من

ضمير متكثئين اى متكئين فيا على الوسائد اوغيرها متقرين على الارابك فكون

الاتكاء يممنى الاعاد  9لابرون فها شمسا ولا زمهريرا » #اى حرارة ولا رودة م

برون فى الانيا لان الحرارة فالة على ارض العرب والبرودة على ارض على ارض العجم
والروم وهو حال ثانية منالضمير اى يمر علهم هواء هعتدل لاحار ولا.بارد مؤذ يعنى
ان قوله لارون الخكناية عن هذا المت وار ان د لاد وار الو العرالانة
واقلخدت عكار الإنة سحسج لاحرففه ولاقر اى معتدل لاحرفيه ولابرد فانالقر الم
قو
كن
البرد وفى الخبر عن الى عليه السلام اله قال" امسكتككتا الذات أ رلباءفقالحة د
بعضا فنفنى فاذن لها فىكل لام بنفسين نفس فاىاشتاء ونفس فىالصيف فأشد متامجدون
من البرد هزنههرير جهنم شت

ماتحدون سن الخر من حرها وروى عن ابن عباس

رضى الله عنهما اله قال قينا اهل المنة فى المنة اذرأوا ض“وضأوء الشمس و قدأشرقت
الجنان له فيقول اهل النة براضوان قال ربنا عن و جل لاررون فها شمسا ولازمهريرا
فقول لهم رضوان لبست هذه بشمس ولا قر ولكن هذه فاطمة و على رذى اللهعنهما
ضحكا ضحكا اشرقت الإنان هن نور ضحكهما وفهما النازلله تعالى هل أنى علىالانسان
حايلندمهنرالى قوله كوان سكم مشكورا قال القاشانى لابرون فى جنة الذات شمس
حرارة ااشوق الها مع المرمان ولا زمهرير برودة الوقوف مع اكلواان فان الوقوف

مع الكون برد قاسر و ثقل عاصر وفى التأويلات النجمية لابرون فى جئة الوصال حر
شمس المشاهدة المفنى للمشاهد محيث لامجد لذة الثوود لان سطوة المشاهدة هن المشاهد

بالكلية فلا مجد إذة الشهود من الحبوب المعبود و الى هذا المعنى أشار النى عليه السلام
فى دعاله اللهم اراق" ذة اك اشدت لكزاي ل اذا لالداك والاستاز كلاوائية لمع
ظلالها ب عطف على ماتبلها حال مثلها والظلال جمع ظل بالكسر نقيض الضخ وظلالها |

فاعل دانية من الدنو معنى القرب اما محسب الاب او محسب السمك والطمير الىاطنة
او اشجارها و معناه ان ظلال الاشجار فى الحنة قربت من الابرار هن <وانهم حقى
صارت

الاشجار عنزلة المظلة عليهم وان كن 'لاتشمل فها «ؤذية لتظاهم منها ففيه سان

لزيادة تعيمهم وكال راءتهم فان الظل فى الدنيا لاراحة  9و ذلات قطوفها نذالا »

اى سرت مارها للتناوليها وسبل اخذها للقائم والقاعد والمضعاحع اعلاتمسخير والقسلل
دن

الذل كم

وهو ضد الصعوية والجلة ان

من داية اى يدو ظلالها عليهم مدللة

لهم قطوفها اومعطوفة على دانية اى دائية عليهم ظلالها و مذللة قطوفها وهو جمعقطاف
بكسر القاف عدنى العنقود وقطفت العنب قطعته وسمى المنقود قطفا لانه شاف و شطع
وقت الادراك  8#و يطاف © يدر ٠ن طاف معنى دواارلطواف والاطافة كلاها لازم

بالفارسية كرد جبز ى بكسدكن ٠ واما جاءب التعدية هنا من الياء ثى باانية © عليهم »©
(اى )

.ا

ه

سورة الانان

حت خم مي

هت عمد يتم من اولاد المهاجرين استشمدوالدى نوم العقبة اطءموتى اطعمكم الله من
مواتداطنة .٠ حضر تعلى رضى اللهعِنه حون سخن انيم شنيد روى

فراقاطمه كرد وكفت

ف الى لاأعطيه ولا أبالى © واو رالل علىعيالى به
© امسوا جباءاوهموأشبالى » اصفرهم شتلفالقتال »
فا خروه يعنى همحنان طعامكه دريس اودحله تيم دادند وخود كرساه خفتند ديكر
براق صاعكه مانده نود فاطمه رضوالله عنها اترا ارد كرد ونان بيخت ٠ فلما امسوا
و وضعوا الطعام بين ايد.هم وقف علبهم اسير فقال السلام عليكم احك) نكت الشواة ارين
من الاسارى اطعموق أطعمكم الله من هواند النة ٠ أن طعام باسير داديد و جزاب

ابحلوايفوىم الرابع اخذعلى بيد الحسن
تحشيدند وسه روز يزان بكذشت ٠ فلما أص
والحسين رضىالله عنهم فأقلوا غلة للد عليهالسلام فلما أبصرهم وهم برتعشون كالفراخ

من شدة الجبوع قال عليه السلام ماأغد مايسوءتى ماأرى بكم وتام فانطلق معهم فرأى
فاطمة فى محراها قد التصق ظهرها سطها و ذارت عيناها فساءه ذك فتزل جيريل عليه
السلام وقال خذ باعحد هنأك الله فى أعل بيتك فاقرأء السورة ولا يازم من هذا أنيكون ظ

المرزاها رمن .الاتزار عل الندتافقط لان العبرةبعموم اللفظ لامخصوص السب فبدخل
فيه غيرهم محسب الاشتراك فىالعمل وقد ضعفت القصة بتضهي.ف الراوى الا اها مشهورة
بين العلماء مسفورة فى'لكتب قال الحكم الترمذى رحه الله هذا حديث مفتعل لايروج

الاعلى احمق جاعل و رواء ان الجوزى فى الموضوعات و قال لاشك فى وضعه ثمصحة
الرواية #تضى كون الا يةمدنية لان انكاح رول الله فاطمة علياكان بعد وقءة احد
وقد قال الهور ان الس_ورة مكية هكذا قالوا ساتحهم الله تعالى قال المولى الفنارى فى

تفسير الفاتحة نقلا عن حمع هن العلماء الكبار ان هل أنى على الافسان منالور النازلة
فى المديئة وكذا قال محاهد وتتادة مدئية الا آية واحدة وهى ولا تطع مهم ١مااوكفورا
وذا قال الحسن و عكرمة والماوردى مدنية الاقوله فاصير لحكم ربك الى
فانها مكية ك

الااخرافانة امي .و دبعل :ذلك ان بالاسير اها كان فى,المديئة يعد آية القتال والاصضّ
الوا ةفسيك :تأتراباركايهو الى «الأاريات المناسة أفان#خكنت قلت إنهاءائة اليندوازة 'مكنة

واإنوكتبةازديك اد مدت يعن بانكالا زراك المدمة فى عد مرا وزع 1:اككمافية عن الاأت
المكية فالظاهى أن تسمى مدنية لامكية ونحن لانشك فى ىة القصة والله اعلمظ متكئين
فها  4#اى فى اللنة © على الارانك  #بر هاى اراسته ٠ قوله متكئين حال من
هم فى جزاءجم والعامل فها حزى قيد الجازاة ّلك الخال لانها ارفه الاحوال فكانغيرها

لادخل فى الجزاء والارائك هى السرور فىالحجال تكون فاىلحنة من الدر و الياقوت

مةلبتة رلوا سكوانن ازككية
تكل
هوضونة ضبان الذهب والفضة و ألوان الجراه حمع ار
ستور
ااشليا
<تى تكون فى خلة وه بالتدريك واحدة #ال الءروس وهى بدت صبن,وني
عم"

كبيينة

ب ا 1“ 2

ا
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الاجر والعوض  0ع صيروا  0مامه درية 0

لسادب صبرهم .علىم

الطامات ومهاجرة هوى النفسر فياحتناي الحرمات واثار الاموال وفىالحديث ( الصير

اربعة الصبر على الصدمة الاولى وعلى اداء الفر انض وعلى اجتناب الحارم .وعلى المضائب
جنة » مفمول نان لخزاهم اى بستانا بأكاون منه ماشاوًا  وحررا  #يلبسونه
ويتزنونبه وبالفارسية وجامة ابزسم مشت سوشند ٠ فالحراد بالجنة ابس دارالسعادةالمشتملة
على جميع العطايا والكرامات والالما احتيج الىذكر الحرير بعد ذكر الجنة بلالستان
و] ذكرنا فذكرها لايغنى عن ذكر الملبس ثم انالبتان فىمقابلةالاطعام والصبر عجلىوع

والرير فىمقابلة الصبر على العرى لان ايثار الاموال يؤدى الى الجوع والعرى وعنابن
عناس رضوالله عنهما ان الحسن والحسين رضوالله عنهما مرضا فعادها النى عليهالسلام

ناس ممه مقآلوا املق ,رضىاله عه.لونذرت عوللديك درا يمنى١ كنبذركف براميد
عافنت وشفاى فرزندان مكر صواب باشد ٠ فتذر عولفىاطمة وفضة جارية لهما رضىاقه

عنهم انبرمًا ممامهما انيدوعوا ثلائة ايام تقربا الىالته وطليا لمرضانه وشكرا لهفشفيا فصاموا

ومامعهم دُى” شطرون عليه فاستقرض على من شمعون الخيبرى الهودى ثلائة اصوع من
شمير وهو جمعصاع وهو اربعة امداد كلهمد رطل وثلث قالالداودى معباره الذى,لاختلف

اربع حقنات بكى الرجل الذى ليس بعظم الكنين ولاء.غيرها اذلس كل مكان بوجد

فيه صاع النى علهالسلام فطحنت فاطمة رضوالله عنها صاعا يعنى فاطمة زهرا ازان جويك
صاع  1-5دست لود "كرد ٠ وخيزت خمسة اقراص على عددهم جمع قرص ععنى الخمزة

فوضعوا بين ابدم وقت الافطار ليفطروا به فوقف علمبم سائل فال السلام عليكمااهل
بيت محمد مسكين من مساكين المسلمين اطعمونى اطعمكماله دن٠و ايدالمنة تفراوميمنى
عضرت

على رضوىالله ع 4:تصدب خود دان مسكين دادز ار

اهل بت موافقت كردي

لسمع على رسيد روى فرا فاطمه كرد رفت
ا يعوى سخن درواش

1

قاطمنات الجد والقين

٠

يانت خير الاس احجعين

٠

.٠

امائرينالبائن المسكين

.٠

دقام بالبانٍ له حنين

٠

م

باتتمكق الىاطا ويلتتكين الم ويسايسكوا /النا /سائمااحد . 59

فاطمه رضىاق عنها اورا جواب دواكدقتث
> داكماين #مسمعطاعة

٠

مانى من لوم ولاضراعه 

ء

ارجوادًااشستذابجاعه

٠.

أق بالاخيار والماعه

.

٠.

وأدخل الخلد ولىشفاعه
1ك طعام بشن مهاده بوديد له بدروش داديد 0-1

9

٠ ويانوا /

واصبحوا صناها ه فاطمه راضلوله غ ا رضاط ,تليكن جوارد كرد واذان لك
ْ يذوقوا الاالماء
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فن كان برجو لقاء ريه فايعمل حملا صالخا ولايشرك بعبادة ريه احدا وقال عليهالسلام

شحكانة ناقتحالا أنااقى الشركاء نعَالشرلة منغ ل غثلاشرل اق ى عيزئ كته

وشركه والحاصل انمعاءلة العيد الخلص اماهى معالله فلاحقلهعلى الغير فكيف بريدذلك
وفه نصح ان أراد النصبحة فان الاطعام وتحوه حرام ملاحظة الغيروحظ الافس فيحب
ورب بالرياء ومحظالمنم
شن غي
انيكون خالصا لوجدالله ه
مدار ٠ حدورخانة زيد باثى بكار
رمت
ج جش
ابسر
زجمرو اى

« اناخاف منرينا بوما  #اى عذابٍ بوم وهو مفعول حاف فْن ربنا حال متقدمة منه
ولوأخر لكان صفدله اوهفعوله قوله رننا بواسطة الحرف على ماهو الاصل فىتعديته لانه
هال خاف منه فيكون نوما بدلا منحله بدون تقديريناء على التعدية :فسه اوبتقديرتخاف
آخر  8عبوسا  مقنبل اسنادالفعلازلمىانه والمعنىتعيس ففه الوجوه ٠يعنى روزىكه
روجا دروترش كردد ازشدت اهوال ٠كاروى انالكافر يعس نوءئذ حيتسل مبنين
عنيهعىرق مثل القطران والعبوس قطو الوجه منضيق ا

 0عبوسا يهشايلادد

العبوس فىالشدة والضراوة ىاالسطوة والاقدام على ايصال اأضيرر بالف والحدة لكل

منرآه فهو هنالمالغة افلتىشييه قان العبوس الاسد كالعياس حو #طربرا و شديد العبوس
فإذلك نفعل بكم مانفعل رجاء اهننا ربنا ذلك شرء لالارادة موماتكم فقوله اناتخاف
الإيدل هناما نطعمكم الإفىمعرض التعليل لاطعاءهم شَال وجه قطرير امىنةبض من شدة
العروس وافلكشاف القمطرير العيوس الذى مجمع بين عبنيه ٠ وازامام حدن بصرى
امه
النن اماف ل وروا تقد
لكر زمه دان عدف زع
يعنى حهسخذت است اسمروزقامت اوت

ات

الوم  0إسدب خوفهم ومحفظهم مه »٠ لعنى كر

ازاسم خود  2فوقاهم اللهشرذلك

للكت خداى تعالى ايغاارا ازدى ودح ا

وهول وعذاب انروز ٠ فشر مفعول ثان لوق المتعدى الىاثنين وفىالحديث الصحيحقال |
رحل

ليءمل

3

قط

لاهيه

اذامات

مذر والصفء فىالبروتصفه فىالحر
حر قوه ث ا

فو الله أ

لُن قدرالله عليه ايعذبنه عم بالايعذيه احدا هالنعالمين فاما مات الرجل فعلوا مااصصهم

فأمى الله البر فجمع مافيه وأمس البحر فجمع مافيه قثامل لمفءلت هذا قال من خشيتك
يارب وانت اعلم فغفر اللهله اى بسبب +شيته وقوله لأن قدرالله تخفيف الدال من القدرة
اتىلععانقت قدرنه «ومالبعث بعذاب جسمه ظنالمسكين انهبالفناء على الوجهالمذ كوريلتحق

حال وقدرةالله لاستعلق بالحال فلايلزم «لنهكافر فجمع رماده من!ابروالبحر مول على جع
اجز اناهلاصلية بوم القيامةو يجوز أن حمل علىحال البرزخ فانا اسوٌال فهلاروح والحس د حميعا

على ماهو المذهب الحق  8ولقاهم نضرة وسرورا » اى اعطاهم بدل عبوس الفجار
وحزهم .نضرة فىالوجوه يعننىاز وخوبروبى وسرورا فىالقلوب يعنىشادى وفرحدردل

لقبته كذا اذا استقبلته بقاهل تعالى ولقاهم نضرة وسرورا وفجزاهم  4اعطىكل واحد

الجزء التاسع والعشرون
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مأخوة مقيد وان لميكن مش دودابذلك.والمميئ و ايزا مَأَخوذا لابملك لنفنسه نصراولاحيلة
اى اسيركان فانه عليهاللام كانيوبى بالاسير فيدفعه الى ضباعلمسامين فيةول احسن اليه
لانه جب الطمام الاسير الكافر والاحسان اف|و.هدارالالسلام بمادون الواجبات عند طاءة

ر الامامة وأنه :فقن قطعنل .اومن الوقداء إوانلتوفاق-فانالطملً)! وبسال)ا لأتناق
تىات
الشلاء ال
وجوب الاضعام فىحال اخرى ولاجب اذا عوقب بوجهازيءاقب بوجه آخر ولذا لاحسن

فيمن يلزمه القصاص ان شعلنهغيرالقتل اوالمعتى اسيرا مؤمنافيد خل فبهالمملوك عبدااوامة
رده
| وكذا المسحون ٠ يعنى مسبحون اازخ فقركه درحق از<قوق مسلمين حكبس

باشند ٠ وقدسمى رسولاللهاصللله عليهوسل الغريم أسيرا فال غك اسيرك فأحسنالى
أسيرك اى بالامهال والوضع عنه بعضا اوكلا وهو كل الا-سان والفحديث ( من أنظر ا
معسسرا أووضعله اظله اللبهحت ظلعيشه بوم لاظل الاظله ) اكخملةحاب اليه ظ
وقبل الزوجة من الاسراء فىيدالازواج لماقال عليهالسلام انوا الله فىالنساء فامن عوابى ١
عند والعانى الاسير وفىالقاموس العو الى النساءلانهن يظاامن فلا ينتصرن وقالالقاشاان
الاسير الحروس قأكر الطبعة وق.ود صفات النفس و التأوبلات النحمية وتطمعون طعام |

المعارف والحكم الالهية الحنوبة لهم مسكين السراقرب اتتياد .تحت حكمالروح وذلته |
حت عزنه ورتم القلب لبعدعهدء ومكانه منأيهالروح وأسير الاعضاءوالجوارح المقيدين
وهاللّ  #جزاين لماع 0
شود حكاء الشريعة وحمال آثارالطرمّة نتن  2اكانطعمك ل ج

مبخورام ثمارا اى طعامها براى رضاى خدا ٠ على ارادة قول هفىوموقع الخال من
فاعل يطعمون اىقائلين ذلك بلسان االاو بلسان المقال ازاحة لتوهم المن المطلللصدقة

| وانوقع المكافأة المنقصة للاجر
.

وانجه عنت دهى انْخود مده

هرحه دصي مىده ومنت منه

عنت طلوف كوا ايسان بوؤلن! كفي

انا وها

الووق لدواظظ] اك

ن زنغ ولا
وعرث /اللأدلقة زشل تصن <جإاكانغزحجلك) بالسيدة» المعاسال المح كونفل ل ادلاود
فاذا ذكر دطاءهم دعت لهم عثله ل.تى "نواب الصدقة لها خالا عندالله والوجه الجارحة
عبربه اعلنذات لكونه اشرف الاعضاء وقالبعضهم الوجه از عنالرضىلان الرضىمعلوم
فىالوجه وكذا ال_يخط  98لانريد منكم جزاء  #على ذلك بالمال والنفس والفرق بين
١

عقدومامرى رى الءقد
شال افلىنافع والضار والحاوزلااةبقااللمكاالفاأفةىالونهاىفع مقوابملاة اللعحمةزابنفعيمقةال كهفكفىهاؤانهعان «ولاشكورا»
اىشكرا باللسان ومدحا ودعاء وهو مصددر :على وزن الدخول واطخلة ممريردعوقغتيأركعيةددلما ظ
قبلها قال القاشالى لائريد متكم مكافأة ونناء لعدم الاحتجاب بالاعراض والاعواض
وقى التأوبلاتا لنحميةلانريد متكم جز بالذكر اميل فىالدنيازلاشكوزا عنْعدابالا خرة
خارة لايكون لوجدالله بل يكون لحظنفسه كاقال' تعالى
اذ كل عمل يعمله العامل أثوان ال

د ونا
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المستطبر الساطع الماتشر و استطار الفحر انمثر وهو بلغ من طار عمزلة استنفر من

فر و اطلق الثم على اهوال القنامة شوداندها المتشرة غاية الانتثشار حى قلات
السموات والارض مع انها عين حكمة و صواب لكونها ٠ضرة باانسية الى من تنزل
عليه #ولا ازع ,من "ذلك ان.الاتكون خيرء اتمظشرا ايفان ليوام .القافة»اذو وا سنارة
اب" رالللزلااو الشكداايدلاعامة:والآلاسزة للعاحة
دة "امور اضلتاوة :والقال#مبل راحم ا
ككل أن ل
والملامة خاصة لاخااصة ثم ان بوفون اللبيان لاعمالهم و انيانهم بيع الو اجات وقوله
انما تتم بالندات و بمجمرع هذين الامرين سماهم الله بالابرار قال بعض العارفين يشير
الى اوباب .السلوك فىطريق الحقوطليه حيث اوجبوا على انفسهم انواع الرياضات واصئاف
امجاهدات وتركوا الرقاد واهلكوا بلجو ع الاجساد و احرقوا بالعطشن الا كاد وسدوا

الاذان من اسماع كلام الاغبار وأعموا ابصارهم عن رؤية غير الحبوب الحقيق و ختموا

عالىقلوب عن محبة غير المطلوب الازلى خوفوا افسهم نمونم حلى فة القهر والسخط

ْلاء الهيئات الظلمة على القلب وهو ناية مبالغ الشر فاجتهدوا حتى خلصيم اللّامما
ٍاستب
ب
خافوا وأدخلهم فىحرمه الا من #ويطعمون الطعام على حبه  64كااىثنين على حب
الطعام والحاجة اليه نوحوه لن ثنالوا البر <تى تفقوا مما نحبون أو على حب الاطعام
فطعنون بطيب النفس فالضمير الى «صدر الفعلى كا فى قوله تعالى اعدلوا هلوالقرتبقوى

كااوئنين على حب الله او اطعاماكائنا على حيه تعالى وهو الانسب لا سيأتى من قوله
لوجه الله فالصدر مضاف الى المفعول والفاعل متروك اى على حبملل وبين نكل |
الى الفاعل والمفعول متروك اى على حب الله الاطعام والطعام خلاف الشراب وقديطلق

على الشراب ايضًا لان طمم الود وفنا كرا اونعر الرااوشام درن" نكاد
العموم ٠ واعل ان مجاهع الطامات محصورة فى امربن الطاعة لامي الله و اليه الاشارة

وله بوفون بالذر والشفتة على خلق الله و اليه الاثارة سَوله و يطعمون الطمام فان

الطعام وهو جعل الغير ط“ماكناية عنالاحسان الى الحتاجين اولمواساة معهم بأئوجه

كان وان لميكن ذلك بالطعام بعينه الا ان الاحسان بالطام لماكان اشرف انواع الاحسان
عبر عن جنفس الاحسان بامم هذا النوع كمفى حوائى ابن الشيخ و قال بعض اهل
المعرفة الى تجردون عن المافع المالية و يزكون انفسهم عن الرذائل خصوصا عن الشح

|ثف الحجب فيتصفون بفطصيلة الابثار وسد خلة الغير فى حال
لكون محبة امال ك
احتياجهماو/زكون انفسهم عن رذيلةالجهل فبطعمون الطعام الروحانى منالحكموالشسرائع

كنسب
لا ع
ااجز
على حب الله منذ كر هن قوله  مسكينا » فقيرا لاثى'لهع
و بالفارسية درويش بى مايه » و قال القاشانى المسكين الدائم السكون الى تراب البدن
©را © الاسر الشدبالقد ساملىاسير بذلك ثمقيل لكل
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والمبتلى والمتقم|بحالها ولا م ل يكرهون ذلك  10تفحير7
قال سو الشعايةاتزالما ا

تابنا'

فاختافت معي ف الا حر :ة فل يس مايليق

حاله كعيون الحاء و عيون الصير و عون الوفاء و غير ذلك ثمان الكاس اما نفسانية
شيطانية وهى ماتكون لاهل الفسق فى الدنيا وهى حرام وفى الحديث ( اذا سثارل العبد

كا'س ار ناشده الامان ادا لاا شدياعق اقلق لامسهواتابون توالا افا أنى
أو شرعها غر/الزغان "مره«لإفقره' اليماريمج > -باحا فاذ ناب ناب اللهعليه و قص من

*ايعود البه أبدا ) واما جممانية رحماية وه كران للمؤٌمنين ارال" خرة
عقله شى ل

ان وريعية  5الله الوهاب .واما روحانية رباليِة وهى ماتكون لاهل الحبة والشوق |
فىالدارين وهى ألذ الاقداح قال مولايا جلال الدبن قدسر ,سره

 ٠ألا ياساقيا الى نظمئان ومشتاق٠ 
 ٠خذالدنيا ومافها فان العشقيكفينا٠ 

ادركا سا ولا سكر فازالقو ,قدذاقرا٠ 
لا فىالعشق جنات و بلدان واسواى٠ 

د بوفون بالنذر » استئناف كاءنه قبل ماذا شعلون حن بنالوا تيك الراية العالية فقيل

بوفون ما اوجيوه على اغسهم فكيف با اوجبه الله عله ,من الصلاة والز كاةرالصوم
والحج وغيرها فهو مبااغة فى وصفهم بالتوفر على اداء الواجبات والاشاء واشى هوالاتيان

ذا من
هناما وافيا والنذر امجاب الفعل المباح على نفسه تعظهاللهبأن ول للَّ ع:لى
ذا واختلفوا نما اذا علق ذلك با
الصدقة و غيرها وان شنى مريشى اورد فائىفعكلى
لبس من وجوه البركا اذا قال ان دخل فلان الدار فعلى كذا فافلىنامر .كعانل+عين
| وموم  0جعله من باب الندور قيل النذر كالوعد الا انه اذاكان من العياد فهو ذرواذا

كان هن الله فهو وعد والنذر قربة مشروعة ولا بصح الافى الطاعة وفى الحديك ( من
د لَّطبع الله قليطعه وءن بذر أن ينصى الله فلا يعصه )قال هرون بز معرو

2

أ معمسكر فذهيت به الى ان
فتى فقال ان أبى حلف علىبالطلاق ان اشرب دواء
| الله فلم رخص لهو قالقالعليهالسلامكلمسكر ترامو اذا حمع الاطياء ا

داكوانل
اهء
شفاء المريض افلىخمر لايشسرها اذ

آخر و:3١م يكندياسرمها ,و نتداوى .ها

بعبد
ذلى
يه ع
نهى
فى قول بم ان الاهمام بمااو جب الل

اكنون١ آل
ي

او حه العبد

وا عمد فق الئاس إن هوا على :عكس] ذلك فانه يسهاون ا اوجبه الله عليه فاذ ريؤدى

| الصلاة الواجة مثلا و اذا نذر شيا فى بعض المضاقات بارع الى الوفاء  ,لير الا من
الجهل و قال القاشانى اى الابرار نوفون بالعهد الذى كان سسْهم و بين لله صديحة بوم
| الازل باهم اذا وجدوا المكن بالا لات والاسباب ابرزوا هافى مكا من اسستءداداتهم
| وغيوب فطرتمم املنحقائق اولمعارف والعلوم اولفضائل و اخرجوها الى الفعل باللزكية
| والتصفية © و مخافون بوما » #اى .نوم القيامة هوكان ث  000ات «وله وشدنه وعذ ابه

وطيرا  4فماشنياتشر ! افلىاقطار غاية الانتشار بالف اقصى المبالغ ٠ يعفىممه كس
|مست
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باتصميد و عين فى الانة يروو زوطةنتن ماسو عنديدل م 0

كافور جشمه ايست ٠ والعين الخارية و َال لمنبع الماء تشبها مها فىالهيئة وفى سي
الماء اوتا

عاك اذ متهنمعدةاسل سلاف متلق قيزر من الموّمار

اضافة التكر الى اسمه الاعظم مختصة بالمؤمن فىالغالب كالاضافة الىكثايةالتكلم
|كقوله باعبادى ارعايتهم حت وفلف خيه بل اا هينعهليس بعبدله اى يشربون ا

زت ةيو عرزل عرأبيك الماءبالشحرا كن كنالة غوهكإتباء وبحلقتها
عا
ار اللككر
وعلى هذا فيه اشارة الى ان المقربين الاقوياه يشربون شرابٍ الكافور صرفا عبر زوج

| والتلاهم يشرب هنبا فالياء ءءنى من فان حروف العوامل نوب بعضها مئاب (وعلضغايره

قوله تعالى فانزلنا .الهماء اى لنزلنا ه بي
فقىوت

لمر

القلوب « 4شجروما تشحيرا  #التفحير والتفحرة آرتامن

دي رحمه الله
ل
:وف المفرّدات

وحرته فتفحر
اافحر شق الثى شتا واسعا كفحر الانان السكر شال فحرته :انفحر ف
مؤًناامزنلهم بكفايده بانلاءتفعيل اذ التشديد الكثرة اجراء
والمدنى رونها حيث شا
لاونع علييم لل محرى جريا شوة و :اندفاع لان الانهار منقادة لاهل الأنة كالاشحار

د

واغيزها .فتفحيرا مدر اموا كدلافعل المتضمن :معنى:النهولة واخلة صفة اخرى المينا
وى الار يلات التحمية يشير بالابرار الى عباد الله المخلص هن ال#صوصين فيض الاسم
الاعظم اتشامل للاساء الذين سقاهم رمم المتحلى لهم باسمه الباسط بك أس المحنة طهور
وسرارحم
شراب العشق الممزو ج بكاثور برد اليقين الماحر الخارى فى انجار أرواحهم ا
و قاووم من فرط اثرحمة و شمول التعمة و قال القاشانى ان الابزار القلئيهء الذن

رزواكء

نه حَكَاب الئاق والافعال و ا<تحوا مححب الصفات عبر واقنين معها بل

متو-جهين ,الى عين الذات مع البقاء فى عالم الصفات وهم المتوسطون فى الساوك يشربون
هن كاس محية حسن الدفات لاصرفا بل كان فى شراهم مني ه ن لذة حمة الذات وهي

العين الكافورية المفيدة االمة برد اليقين و ساض الورية و فرع القاب الخرّق حرارة

الشوق و تقوبته ذان للكافور خاصية الابريد والتفر مم والبياض والكافور عين يشرب

نها صرفة عداد الله الذن هم خاصته من اهل الوحدة الذائية الخصوص تحبتهم بعينالذات
دون العسفات لاشرقون بين القهر والاءافت والرفق والءنف والنعمة والبلاء والشدة

|والرخاء بل تستقر نهم مع الاضداد و.تدتمر:لذانهم فالتعماء والضرآء والرحمة والزحمة
كما قال اسندهم

ش

السطوااق دلة (قوض قلاف الله
فار

حولت الح (الطوق» مرت كلو

بوه مقرانه دك تكدروامإنتا

اه

لم نا(

داري ١بون فاءتزاخداق وان "ضاء اتلفا

حدم

| واما الابرار فلما كانوا محبون الم والاعليفتوالرحم لمتق محبتهم عند تحلى القهار
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بي

بالفتح إشحاك بو جالعو وببالتك انإف عة حديد و نحو  9واغلالا  #ماشيدون
تعذنبالاخوفا منالفرارججعغل بالضم وهوماتطوق به الرفبةللتعذيب وقدسبق فى
اهانة و

هرا  #بارا مهابحرقون يعنىو اتشى | فروختهكه دران ب ورستهيموزيد .
الحاقة موفص-لاعي

و اما حجرون الى جهنم بااسلاسل لعدم انقيادهم لاحق و محقرون بأن ,قيدوا بالاغلال
الى ان الله تءالى اعد للمححو بين عن المق المث_غولين بالخاق سلاسل التلقات الظاهية

| حب الدنيا و طلبا و اغلال العواثق الباطنة بالرغبة الها و افا وار جهم اليعد رالطرد

و لان الانداز أهم و أنشع و تصدير الكلام و ختمه بذكر امنؤمنين احمن على ان فى
وصفهم تفصيلا رعا مخل 'شديمه تحاوب اطراف اانظم الكرم «اان الاءرار م تروع |

فى سان حسنْ حال الشا كرين اثر بيان سوء حال السكافرين و ابرادهميعدوان الي ||
للاشعار بما استحقوابه مانالوه منالكرامة ا'سذة و الابرار جمع كر اننانا 00
بار كشاهد

اد وهو من يبر خالقه اى يطيعه َال برريه ابره كمامته وار شف |
و اثشب

البيرمؤنذى
وتعن) للخم رحمه الللها

م

الذر ولا يضمر الشر كاقيل

»

* فانل( نشبا تطيب؟م لك

ولا تؤذ ملا ان أردتك لكا

فمل ١

وفى المفردات البر خلاف البحر و تصور منه التوسم فاثنق منه البر اى التوسشع

وسع فى طاعته وشمل الاءتقاد والاعمال افر ائُض والنوا .وقال
الخير ور العند ربه

ين فهم خلق هن اخلاق الءشرة الذين وعداهم انى عا السلام /
| سبل رحمهالله الابرار الذ

السلام انلل ثلاثعائة و ستعن خلقا من لقه مخلق مها مع التوحيا .دخل |
بالحنة وال عليه
قال أنو بكر رضى أن اغنة اهل امنقها يا رسول"اهه قكاللها فنك ياأيبكان وأحها ||
الجنة
الى الله ال<اء

 8#يشيربون  4فى الحنة والشرب تناو كل مالع كاكلا

'قاك) |١

| يشتلرتون :بانتيناء كالمطيمين او اثهاء كالمعذبين من المؤمنين محكم العدل « :من!١ س © |
فهاخمر وتطلق على نفس ار ايذا على طريق ذتثر المحل.رارادة ظ
اهلىزحاجة اذاكانت
اال

وهو الاراد هنا عن

الامكلةا حتى روى

| حاقاا عي رربةث افر رفو تارنب الاول#ابكدا] سف

 ١شكوين الله

عن |اضعداك انه قال كل كا س

فى' نرء ان

عق اكتى لمعيضية او يانية ظ كانْ ©6

مزاجها » اى ماعمزج تلك الكا“س به شال منج الششراب خلطله ||

ومازجه هن الصفراء والسوداء والبلقمرالدم والكيفيات لمباسةلكل ظ
 :مزاج البدن م
وذا سار
#كافورا » اى مكااءفور وهو اسم عين فىالنة فى المقام الحمدى ك
اعنها

شررلاب
يافو
| المون ماؤها فى بياض الكافور ورآمحته وبرده دون طعمه والافقفس الك
ونظيردحتى اذا <مله نارا آى كثار والكافور طيب معروف يطببيه الا "كفانو لاموات

ظ

22--0

ا سن

1

للكيق وهو الل لآنه يغطى الاشداء اناه وفىااتاموس
و اشتقافه دن ا
22222-----

ا--9ل-ا2---ئت لست
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دووة:الانناق

القلبفلك و استأسرالنخسوالهوى فلمبجداالىالمركة سبيلافجانست النفس الروح
ملكاون فتنة |
جوانس الهوى الغقل و صارت كلة اللههى.العلياقال اللهتعالىقاتلوهم حتتى
يلعها
© انا عديناء السبيل  #مرتب على ماقبله من اعطاء الحواس فاه استشاف تعسليلمى ع

ومعنى أريناء
بصيرا يعنى ان اعطاء الحواس الظاهرة والباطنة والتحلى مها متقدم على الهداية ال
وعرفناه طريق الخبر والشسر والن<اة والهلاك بازال الآايات ونحب الدلائل م قواهلدساه

النجدين اى بناله طريق الخير والشر فان الأسجد الطريق الواضح المرتفع فالمراد بالهداية

حرد الدلالة اللدالالة|الموصلة الى البغية كافىبعض التفاسير افما شا كراو اكمفاورا »
حالان من «قعول هديناه قال فىالارشاد اى مكناء وأقدرناء على سلوك الطريق الموصلالى |

البغية فى حالتيه يما .ذه التفصيل ذى المال فانه تمل من حيث الدلالة على الاحوال لايعلم |
حدة
ان المراد هدايته.فى حكافلرء اوفى حال اعانه وبااتفصل شعن انها تعلقت به فوىاكل

من الخالين فالشا كر الموحد والكفور الباحد لان الشكر الاقرار بالمنم ورأص الكفر
ان ختحؤده».و شال شاءكر اللعنة.و .كنورها قال الراغبٍ الكغوز هال فىكافر الاعمة
وكافر اللدبنحمبعاتوجوز أينكون اما للتقسيم بأن يعتير ذو الحال عن حيث اه مطلق وهو
اللفظ الدال على الماهية محنيث هوىجلل كل واحد من مدخولى اما قبد اله فنحصلبالتقميد

بكل مب قسم منه اى هقس_وما اامهما بعضهم شا كر بالاهتد ا .والاخذ فيه و بعضهم كفور
بالاعىاض عنه و ابراد الكنور لمراءاة الفواسلى انى رؤوس الاأاى والاشعار بأن الانسان

كلها يز مرج كغران مارىاهاجالوابجت عله الكغز المفرط| والشكور قليلهايذام
ولثايالككنافووا
ارصل إن يا
طكاف
ا إما
وارو
زا ك
اشع
عل ,اماي كؤارا و لذأكشوراأوةابنا
كسان عن المثاب والمعاقب و لما ليمكن مجخرد الكفران مستلزما المواخذة ل يصح أن ظ
يجمل كناية عنها مخلاف محرد الشكر فانه ملزوم الاناية يمقتضى وعد الكرم فأدير أم |
الاثابةعلى مطلق الشكر لاعلى المنااغة فيهما ادير الموْالخذة على المالغة ذاقِكمر ان لاعلى |
اضله .كول ذلك عقتغئ سعة رحمةالله.سوبقها على غضيهبو قرا ابلوسماك بفتح الهمزة فى

اع و ]ك»رده تاقبط لمق الماوك انهاكر يفوفتيةن اوارمكاكيوفهونزا رفسماوءا تان
وفى التاويلات التحمية انا خير ناه فاىلاهتد اء.الى :سيل |:اشكر المتعاق باليد النى الخالية او |
الى ستيل الكفر المتعلق باليد البسرى الجاالية فاختار إعضهم سبل الشعحكر من «فتضى

حقاقهم واستعداواتمم الازلية واختار عضم سبيل السكفر هن مقتضى حقاثقهم وقابلياتهم
الازاية ايضا م قال عؤلاء اهل الْنة ولا ابالى و هؤلاء اهل النار ولا ابالى اى المدح والذم

ذكقرين ابعهما الوعيد والوعد فقال  انا اعتدنا» هيأنافى |
فار
تعلق مم لاابىلولم
الآ خرة فان الاعتاد اعداد الشى” حتى يكون غتيدا حاضرا مِتى احتبج اليه © للكافرين» |
من افراد الانسان الذى هديناه السدلى  93سلاسل » ما يقادون الى جهنم وفى كشف

الاسرار اعتدنا للسكافرين فى جهام سلاسل "كلسلسلة سبعون ذراها وهو غير منوينفقر اءة
ارى و تساسل الثى' إضطرب كا نتهصور |
حفص و اما الوقف .فبالالت نارة .و بدونها خ

ش

الجزء ناسم والمشرون

<ة ١٠ 8ه

سنينفى ادماكياانما فىاولادء وحمل بعضهم الانسان الاول عولاىاندثمانى علىاولاده علىأن
يكون الحين هو الزمن الطويل الممتد الذىلابعرف مقداره والارل وحمهلوهكلاالموضعين

راول| صرهمنعدم
لدتأنذيككن
علىلجنس اظهر لانالمقصود بذكيرالانسان كيفيةالخلتى بع
وقرم
يهالل
ا ول
كوند شيامنسكؤوااخارزاا ل مر كلاج شيارمف كوا لومز ثاء بعقروزي
يج
شتيه
مىلغ
وعل
اتف
بجب اوك
سمش
كجمع
بال»فاخالارطسية امدها ٠ج
امشاج
ع
وبها
ممراد
فة باجممعافمرعادها لماانال
طصف
نو
لطنه
ااخل
هن مشحت الثى' اذ
وكل منهما اوصاف .مختلفة املنلون والرقة وااغلظ و خواص
المادبن مختلطان فى الحم س

متنائة فان ماء الرجل .ابض غَليظ فيه قوة العتتد وماء المرأة اصفر رقق فيه اقلوانمقاد
فيخلق منهما الولدفأهما علا صاحبه كان الشبلله و ماكان من عصب و عظم و قوة فن

و

ماالءرجل و ماكان منحلمودم وشعر فُن ماءلمرأةعلىماردىف اىلمرفوع وفىالخير
مامن مولود الاوقد ذر على نطفته من تربة حفرته كل واحد مهما مشيج بالا خر وقالٍ
ايلضيوه
الحسن رحمه الله نطفة مشييحة يدم وهو دم ايض فاذا حلت ارئفه|ا
صاحب

القاموس حبث

ذهب

قال ولطفة امشاج #تللمة مماء الارأ و 2ومها::فى ؛فيكون” اانطنتان

لقوى الختلفة المشاز الما
ودمها حمعا رقال الراغب هو عبارة عما جعل الله بالنطفة امن

شَوله واقد خلقنا الانسان من سلالة عن طجيعنلثنماه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا
ارقعلاىل قتادة وفى التأويلات
مطوا
اانطفة علقة الاببةانبى فيكون معنىامشاج ألوان وأ

النحمية اى من نطفة قوة القاباية الممتشحة اللتاطة بنطفة قوة الفاعلية اى خلقناه من نطفة ظ
الفنض الاقدس اللمتعلق بالفاعل ونطفة الفرض المتدس اللمتعلق بالقابل ذالفيض الاقدسالذانى

عنزلة ماء الرجل والفيض المقدس الامماثى عنزلة بمتزلة ماء المرأة هفنبتلبه  6#حال مقدرةمن
رء بالتتكديف فياسأت لىيبتعأاقحعلومناااء فصيلا
او
باءه
تبتل
فاعل خلقنا اى مايدخن ا
ىلع ومليظهر احوالبمضهملبعض من الة.ول والرد ,السهادة
فىالعين بعدتعلقه ما |مالاف ا

والشقاوة ف فجعلنا .سميعا إصيرا 6ليتمكن من اسماعالاااتلتتنزيلية ومشاهدة الا يات
لاء اىرعاند» فلذاك عداف على لق المقمد بباهلفاء
عن
بت
اسيب
لالم
التكوشة فاهوك
كاأنه قل انا خلةناه ميدن تكليفه فأعطناء «ايصح معه التكليف والاتلاء وهو السمع

ايهد
نالنا
ارئور آلات التفهموالميز وطوى ذكر العقللاند
سلبض
وا

لياه

بصر نمضيم
وآلا-إتالى -نهانتكمك ,فطريقه الاوك لالككق الى م العام السمعالثم
عد
ان
ال ال وعام العامه ريصيرا مفعول ل
العمل وافخىتيار صغة المالغة اشارة اكلى

نان لمعلناء وفى التأويلات النجمية فحعلناء سميعا جميع المسمومات ليرا حميع المبصرات
3

قال 73

سمعة

و لهمره فى لسمع و لى

صر

قلا فونه شى* هن المسمووات

والاايءن

المبصرات فافهم جدا يا مسكين و قال أنو عمان المغرنى قدس سيره اب_:لى الله الخاتى بنسعة
 ١امشاج ثلاث فتانات هى سمعه و بصيره و لسانه و ثلاثكافرات 

شى_ه وهواء وعدوه

هلمبدب#لعونة قهر اأعقلعلى
أيد اللا
هاذا
|الشبطان و ثلاثمؤمئات هىعقلهو روحه و قلبف
سسة

ا(لقاب )

وجه>
مكمه
م
ي
ت
ج
ت
م

©

وه؟ هه

طؤارة .التاق

ا نالاسنهام على الملحهال قلايد مناخه على| عبر  5هل وعظتك ومقصودك أن محمله '

| على الافرار بألك وقعدظته ومقجدى” عمنى اللحذ هون وغل دق أخد على مثل هذا

فتحمله .على تأقول لابقدر أد غيرك © عالاىنسان  #قبل زمان قريب ا+لمرادجنس
| الانساز لقوله منندلفة لان ادم ملق هنها تم المراد بالجنس بنوا ادم أومايعمه وييهعلى

التغليب اونسبة حال البعض الىالكل للملابسة عللجىاز

حين ٠انلدهى » الحين زمان

.طلق روقت «هم إصاح ليع الازمان طال اوقصر وفالمفردات الحين وبقلتوغ الشى”
وحصوله وهو مهم و خصص بالضاف الله حو فالات حين مناص ومن قال حين على اوجه

للاجل والنة رلاساعة ولازمان المطلق انما فسر ذلك محسب ماوجد .قدعلق به والدهى '
تيطننسامعهة
الزمان الطويل واللمعنى طائفة .ودة كاثنه هنالزمن الممتد وهى مدة ليه فى

اشبر ..١أن صار شأ مذكورا <لى ماذهب اليه ابن عباس رضوالله عنهما © يكن فيه
رذا  #بلكان شيأ منسيا غير اهلذور
وأه
كشن
والملة .فة اخرى المين محذف الضمير 8
بالانساني :اصلا نطفة فىالاصلاب .فا بين كونه نطفة وكونه شيأ مذ كورا بالافسانيةمقدار
محدود هالنزمن وأقدم عالم الارواح لابوجب كونه شيأ مذ كورا عند الخلق مالم بتءاق
بالبدن ولم مخرج الى الم الاجام ( روى ) ازالصديق او حمر رضىالله عنهما مافى عين
المعاتى لما سمع رجلا هرأ هذ ,الآاية بى وقال لها مت فلا ثى” أراد لبت تلك مت

وهى أكونه شيا غيرهذ كور ولمعلمق ولميكلف وممنىالاستفهام التقرررى فالا يةأن حمل
من يشكر البعث على الاقرار بأنه نهأنى عليه فوزمان قريب هن زمان الال حينمنالده

هكذورا فيقالله أب-نندته بعد أنلميكنكيف تنم عليه بثه واحباؤه بعد |
0
موته وتأل القاءئانى اىكان شأ فيعلٍ الله بل فىنفس الام لقدمروحه ولكنه لم.ذكر فها

ابليناسى لكوه فىعلم الغنب وعدم شعور منفىهلمالشهادةبه اولفتأويلات النجمية اعلم |
انللانف ان صورة علمية غيدة وصورة عبنية شوادية وهو منحيث كلتاالصورتين هذكور
| عندالله ازلا وابدا لايعزب عزعلمه مثقال ذرة لءامه الازلى الابدى بالاشياء قبل امحجاد

الاثياء وقبل وجودها خلق الخحتى وهم مءدومون فكىم العدم وعلمهنفسه يستلزم علمه
| بأعبان الاشياء لان الاشاء مظادس اسماله وصفاته وهىعين ذانهفافهم اىماأنى على الانسان
' حبنهن الاحبان وهوكان منسيا ثيه بالنسية الىالاق وكيف وهو لوق عصلوىرته وصوره
حاضرةله مشهودة عندهوهل للاستفهامالاتكارى لاف الحو يبنعزعام المءرفةوالحكمة
الالهية وقال جعفر الصادق رضىالله عنه هل أتى عليك ياانسان وقت لميكن الله ذكارا
| لك فيه ل انا خلقنا الانسان #؛ اى خلقناء يعنىجسمه والاظهار ازياد التقرير ب 5

نطفة  #حتى كان علقة فىاربعين .وما ومضغة فىكانين ومنفوخافه الروح فىمائة وعشرين

بوماكاكان أبوهم ادم خلق هن طين فألق بين مكة والطائف فأقام أربعين سنة ثم من
 ١حمأمستون فأقامأربعين سنة اخرى ثممن صلصال فأقام اربمين سنةاخرى قم خلقه فىمائة.
وعشرين سنةفنفخ فيهالروح على ماجاء فىرواية الضحاك عن ابنعباس رضىالله عنمهما فاكان

الجزء نامع والعشرون
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مشىنونملاطي عط انبا الاع ام إن ملكان قا بالئيك ولا لين بدللقه
وتصويره ويستعد لافاضة القوىونفخ الروح فسوى  »#فعدله نوشكأته (قالالكاةشف
يس راست كرد صورت وابدام اورا وإروحدردهيد ٠ وفىالمفرات <غل خلقه عل مااقاضته

الحكمة الالهيةاى جعله معادلا ااشتضه الحكمة وقال بعضهمماعلنىأسوية والتعديل حمل
عكر من اعضابه الزوج معادلا لزوحه © فحمل مزه  #اى مانلانسان باعشار الجبنس

اومن المى وجعل بمعنى خاق وإ
كذات١
ى

ممقعول واحد وجو قوله © الزوجين » اى

الصفين  8الذكر والائى » بدل مانلزوجين ويجوز أن يكوا مندموبين باضمار أعنىولا
حن ان الفاء فيد التعقسب فلايد من مغايرةة بين المتعاقيين فلعل قلوهفذلق فسوى مول على

مقدار مقدرمنالخلقيسلحه للتفرقة بين الزوجين وذوله فحعل مذالزوجين على التغفرقة

الواقعة  8أبس ذلك  ##العظمالشان الذى انثأ هذا الانشاء الديم 8ه شَادرءلىانبحى
اموق  4وهو أهون  85فىقياس العقل 8

المادة وهو تحابلذنب والعتاصر

الاصلية ( روى ) انالنى عليهاللام كان اذا :نرأها قال سبمحانتك لهمبلى تمتازله تعالى
عن عدم القدرة على الاحياء واثانا لوقوعها عدهوفىرراية بلىوالله لىوافهوقال أنع.اس
رضى اللهعيعا من قرأ سبح اسم ريك الاعلى اماماكاناوعير٠.فإيقل سبحان رن الاعلى

ومنقراً لااقسم لكات فا
اذ!ان
ختهى
رال
هىا

فليتل سبحانك .الام ناما كانأوغيره

واق" انيت ا قرا ١ كع وان والزيتون فاتهى الىاخزها ألس الله اطعم

فلل ببى وأنا على ذلك مالنشاهدين ومنقراً لاأقسم بيومالة.امة ذانتهى اونما

شَادر على انيح المونى فليقل سبحانك بلى ومن قرأ والمرسلات عرفا فبلغ فبأى ,حديث
بعدء يؤمنون فليقل امنابالله ) وفىالاية اشارة الى انالله يحبىموى اابللدنيا بالإعراض

عنها والاقال علىالا خرة والمولى وايضا يحى موت النفوس بسطوع انوار القلوب علها
وايضا بحى موب القلوب نحت ,ظامة النفوس الكافرة الظامة بنورالروح والسم ,والى

ومن اسند العجز االلىله فقد كفرباقه نسأل انتعالى العصمة وحسنالخاعة
عت سورة القيامة بعون  6الرحمة العامة فىالخادى و يني من ذىالدجة
1

وهاثة

 5الل
22 32-ت

تفسير سورة :الانان احدى

ع
و على

7779555556522

تت

وثلانون آنه مكة

بسماللهالرحمنالرحيم 5م

استفهام شر رو قريب فان هل معنى قدوالاصل

أد ل ألا ىتداى وبالفارسية

ايا امد يعنى بدرستى كهامد ٠ تركوا الالف فل هل ,لانما لانمّع الافىالاستفيام واتما
لزوم اداة الاستفهام ملفوظة اومقدرة  02ععنى قلدستفاد ل منمز ايه

© 7002 55

صورة_لققناءة

| صرّاوار-ءت ع لساك لح رأذال يس ممزاوارست را عذاب اليم در قبر ثم أولىلك

نرتاشك .سرًادواواست_واغول,قنامت,فأولى ,يسن زبغانت إسراست ,االخولود .در إدوزخ .٠

ا دووى اله لما نزلت هذه الاية أرخدذول الله بمجامع ثوب أبى جهل باليطحاء و هزه

| ممرة اهتين و لدكزء فى صدره رقال له أولى لك فأولى تمأولى فلأكولى فقال!بوجهل
أتوعديىيا تخدماتتطيع أنتولا زيك أنتفعلا بىشبأواتى لا'عن اهلهذا الوادىفلماكان
نيودمركترعه المهشر مصر ع وقتلأ»سوءقتلة اقعصه بتاعفر اء واجهز علنهابنمس ودرضىاقدعنه
| واقعصه قتله «كانه واجهز علىاالحررح اند قتله واسرعه وكمعليه وكان رسو لالله غليه

السلام مول انلكل امة فرعونا وان فرعون هذه الامة أدوحهل ٍ امحسب الانسان

انيترك ,سدى  #اى يحى حال كونه مهملا فلابكاف ولابجزى وقبل انيترك فىقبرء فلإ
بعث زاسدى المهييل عَالاسةبث ايلى اسداء اىاعملتها وول اسديت حاجتى وسديتها
 ١اذا اهمرتها ولم تقضها وتكرير الانكار لحسيانها بتضمنٍ تاكرنيكرازه للحشر و “ضمن
الاستدلال على حة البعث ايضًا هريره ان اعطاء دوه والاالة والفعل يدون التكليئف

نغا سد فعض رتكعوالى برراضا قبا الاعمال وذلك لايليق
واللاض الحا إزواامق عال

محكمته داذا لا,د منالتكليف افلدنيا والتكليف لايق بالكريم الرحم الالان اكيلزذين
امنوا و:ملوا الصالمات املنمفس_ين فىالارض ولاجهلل المتقين كالفحار ومجازى كل فس

عاتسي والحازاة قدلانكون فالىدنيا فلاءدمنالبعث والقيامةواتما لجتكن الدنيا دارالجازاة
اضيقها وقدقال بعض الكبار هطرلب تعجيل نانم اعماله واحواله فىهذه الدار فقداساء
الادب وعامل الموطن عالانقتضه حقيقته © الك نطفة منهنى يمنى  #الل اسآئناف وارد

لابطال الحسيان المذكور فان «داره لماكان استبعادهم للاءادة استدل على تحققها بده
االشيخ هواستدلال على صحة البعث بدليل ثان والاسستفهام بمعنى التوسيخ
الخلق وقال ن

والنطفة بالغم الماء الصافىقل اوكثر والنى ماء الرجل والمرأة اىماخاق محنيهوان فالحبل
لايكون الاءن الماءين وعنىبالياء صفة منىوبالتاء صفة نطفة يمعنى #صب ووراق فىالرحمولذا
سيت مكنالى وه قرية يمكة لأ عنى فها من دماء الاق والمعنى اليكن الأنسان ,مام |

ْقليلا كانًا هنماء معروف مخسة القدر واستقذار الطبع ولذا نكرها عمنى ويصب فىالرحم |

نه سبحانه هذا على خسة قدر الانان اولا وكال اقدرته 'نانيا حيث صيرمثل هذا الثى'
| الدنى بثيرا سويا وقال بعضهم فائدة قوله يمنى الاشارة احلقىارة حالهكا”نه قبل اله مخلوق |

منالمنى 'لذى يجرى على مخرج النجاسة فكيف يليق مثل هذا ان ترد عنطاعة اللهفها
سعنىبعليىل الرمل كافىقوله تعالى فىعيسى 26
اميه و:هى الاانه تعاللى عبرعن هذا الم
علهما السلام كانايأ كلان الطعام والمراد منه قضاء الحاجة كناية ف ثكمان علقة » اى ثم
كا المنى بعد أ ,,لعان بوما قطعة دم جامد عديظ أحمر شدرة اللهتعالى بعد ماكان ماء يض

كثده تعالى ثم خلقنا النطفة علقة وهو عطف علىقوله ألميك لان انكار عدم الكون

 ١يفيد ثروت المكون فالتقديركاز الانسان نطفة ثمكانعاقة ظ فخاق  6اى فقدر بأن
 2روحالبيان  71عاشر (
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ش

اناا بالاخرزى أوالافتعية فراق 'الدتياتنه فالالا ',مزة غل “ان البنتئاق تمثل
فىالشدة وجه الجاز ان الانان اذا دءمته شدة شمراها عن ساقبه فقيل للامس الشديد

ساق من حيث ان ظهورها لازم لظهور ذلك الامل وقد سبق فى قوله تعالى يؤميكشف
عن ساق وعن سسعيد بن ,مسيب هاساقاء حين تلفانفى ١ كفانه © الىريك بومئذ
المناق » اى الى الله والى حكمه يساق الانسان لاالى غيره اى ماق الى حَيث لاحكم
[وز باز كشت باشد همه.
)ى جزاى بروردكارتو ر
سىو
بكاش
و ال
قها(ل
هناك الا الل

!المساق مصدرا هيئئ "عمق السورق ,بالفارسلة"رايدن , +اإ“ؤاللافك اواللام "عو
كن را ا ف
عن المضاف اليه اى سوق الانسأن هه فلاصدق  #الانسان ماجب تصدشه عنالرسول

والقرءان الذى نزل عليه اى ليمصضدق فلا ههنا يمنى لمو انما دخلت على الماضى.لقوة

التكرار :يعنى حسن دخول .لاعلى الماخى نكرارء م مول لاقام ولا قمد و قلما .تقول
الغرب :لآوخدهاحق َشعَهَا اخرى مول لاز فالذار ول عمرَو أوفلا دق ماله مق
لاز كاةفحينئذ يطلب وجه لترجيح الزكاة عالىصلاة مع ان دأب القرءان تقدممالصلاة
مناز
كاكا
وَكَل ويه م

مكد عليه من منع المسا كين وعدم الكض على طعاءهم فىوقت

الضرورة القوية وايضًا ى.-أخير ولاصلى مراعاة الفواصل كالامخى  «8ولاصلى  6مافرض
عليه وفيه دلالة على ان الكفار تخاطبون بالفروع فى حق المؤاخذة يعنى 'ن الكافريتحق
جب اآؤدها عليه افلىدنيا«هولكن
الذم والعقاب بترك الصلاةكايستحقها بترك الايمان وان ل

عد » ماذكر هن الرسول والقرءان والاستدراك لدفع امال الشك فان افلىتصديق
لايستلزم انبات التكذيب لكون الشك بين التصديق والتكذيب فاذا لاتكرازفالااية
| © و آنولى  #راعرض عن الطاعةلله و لرسوله © ثمذهب الى اهله  4اهل بيته او الى

اصحمابه هو تمطى » يتب<ترو تال فى مشيه افتخارا بذلك وبالفارسية يس باز تكبشسوى
ذيب
كنى
كسان خودى خراميد ازروى افتخاركه من جنان وجنين كارى كرد اتميع
| ونولى ٠ هنالمط وهو المد فان المشختر يمد خطاء يعنى ان العدد فىالمثشى من لوازمالت<تر

فحمل كناية عنه فيكون أصله ممطط يمعنى تدد ابدات الطاء الاخيرة يكارءاهة اجتهاع

الأمثال كا هئ الى وين لهل “تمتورا هوا مكليو هاه وناو وك لوخد
فألفه ميدلة من واو وتمطى حملة حالية .من فاعل ذهب وفى الحديث اذا مشت اّماتلمطيطاء
وخدمتهم فارس والروم كان لايك لم والمطبطاء كحمير اء التشختر ومد اليدين فىااشى
والبأص شدة الحرب ف اولى لك * #واى براتواى انسان مكذب  8فأولى  #بس واى

بوتو  ثماوليلك فأولى » تكربر لاتأكيد فهو مستعمل فى موضع يوللك مشئق هن
وضله اولاك الله متكرهه واللاغ
الولى وهو القرب .والمراد دعاء عليه بأن يلنه مكروء أ
ظ مزيدةكا فى ردف لكم ل الثلاتى الى أقل فعدى الى مفعولين وفى القاءوس أولى لك
ديد و وعيد أى قاريه مالك او أولىلك الهلاك فيكون.اسما يمعى احرى اى الهلاك

وى لك منكل ثى' فيكون خبر مبتدأ محذوف ( و قال الكاشنى ) اوآللىلك |
اولحىر
أ
( سزاوارست )

 0-0ون » »>©#
مبيعييس

سور
حي ١ا اتمط

سحسي سح تيص :حا حصي لج سسب سس

القيامة

ححصلص .اح طحم

الرقي وفعله منباب عولقموله ملاتكة  3لاممانعه قوله قلاصدق ولاصبى الا يات
لان الضمير فليهجنس الانسان فلابتعين كون ل هن اهل النإر قال الكلى محضر

العيد علد الموت سسيعةاملاك من 1

الرحمه و.هة هن مالؤتككة العذان مع ملك

الموت فاذا بلغت نفس العبد التراق نظر يعغهم الى بعض أمهمبرق بروحه الىالسماء فهو
قوله هن راق وقال اءن عماس رضى الله عنهما ان الملاتكة يكرهون القرب من الكافر
فيقول ملك الموت من برقى بروح هذا الكافر © وظن اله الفراق © و أَهَن الحتضر
حين طبن ملائكة الموت ان مائزل به هوالاراق ٠ن الدنيا الحبوبة و أع.مها التى ضع
العمر النفين فى كسب متاعها الاسس و عبر عما عصلله دن المعرفة يلاد بالظن لان ١
الانسان مادامت روحه متعلقة سديه فاته يمع فىاطإباة لشدة حبه لهذه الحا العاجلةولا
له مين الموت بل فلنه الغااب على رجاء الحيأة قال الامام
نقطع رجاؤء عنها فلا لحص

هذء الاي ندل على ان الروح جوهى قائم سنفسه باق بعد موت المعدن لان الله تعالى
تمن اموت فراقابااولفا ,أياءيكوان اذا كانت الروح باقية فان ا'فراق والوصال صفة
)| موسرفلت كنك

ومى تستدعى وجود المودوف فال المزنى دخلتعلى النناكى فاوض
 1قال ملعت مناعلدنيا راحلا و للاخوان مفارقا و لوء عمى ملاقا و لكاس

المنية شاربا وعلى الله واودا فلا ادرئ أروحى تصير الى الحنة فأهنها ام الى النار فأعنمها

مشأغول
أن

٠
.٠

وقل بعضهم٠ 

ولماقاقلى وضاقت هذاهبى ٠ جءات رجالى مو عفوك سلما
تعاظمنى ذنى فلما قرنته

٠

ان
كى
بعذوك رب

٠

عفوكاعظما

خا ع
لرج
اي ا
لنا
+قد عل
فراقلبسيشهه فراق إك

.

) أ

وفى الحديث ان العرد لماح كرب الموت سوكرانه وان مفاصله ليسلم بعضها على عض
شول اللام عايك أفارقك ومارةفى الى نوم القامة ( قال الشيخ سعادى) 

او حلية 1ابكوافك دست اجل
ودست وناعد وبازو
اك

0٠62
.٠

اى در حشهم وداع سر يكئيد
همه ترديع يكدكر بكتيد

إقاد سك ديككل كام

عمق"

الى دوبتاناكيزشكيد

7

ووز كار نتن يناداق .“ 04من انكرئدم نكي حدر كد
قال محى بن معاذ رحمه الله اذا دخل المت القبر قام على ث-ذير قبره اربعة املاك واحد
عند 1ه

والثابى عند رجده والثااث عن نه والرابع عن سساره فقول الذى عند

كك ا ان ادم أرقف الآ جال اى شرفت الت

الا مال اع لاهالت] و شول الذى

عن منه ذهيت الاءوال و هَّث الاعمال و سول الذى عن بساره ذهيت الادغال و بق

الوبال وول الذى عند رجدده طوبى لك ان كان كلك نمالخلال وكنت «شتغلا دمة

ذى الجلال و8التفت الاق بالساق ك الالتفان برهم يحيدن اى والتفت ساقه بساقه
والتوتعلما عند قلق الموت فااسساق العو الخصوص هو التقافهماء!جماءعهما والتواء

<>: "19 #
فراق بتردرجهان بلانى بيست ٠وفىالتأويلات النحمية وجوه بومئذ ناضرة الىرما ناظرة |

| ااال ع ء ممسيز الاعتزاجن :اعقنينا هدالوا والاقتال علمافت يجزو سدكد ار
نظن أنبشعل ها فاقرة بسبب الاقبالعلى الدنيا فىهذا اليوم والادبار اعءانوللفهجاقزاوقال
يعضوم وجوهبومّد ناضرة للتنور بنور القدس والاتصال بعالم النور والسرور والنعيم الداكم
ووجوه نومئذ باسرةكاله لجهامة حيئانم! وظلمة ماجامن المحم والنيران وسماجةماتراءهنالك
من الاهو ال وب_وء الحيران و كلاد ردع عن اثار العا<لة علىالااخريةاى اريدعوا

عن ذلك و اشهوا لا بين ايديكم مانلموت الذى نقطع عنده مابيكم و بين العاجلة من

رملها ذ كر لان الكلام الذى
8ذا بلغت التراتى  #الغمير لانفس و اجنل
الملاقة ا

وفعت فيه بدل عليها وقول العرب ارسلت يريدون جاء المطر ولا نكاد تسمعهميذ كرون
السهاء اى اذا بلغت النفس الناطقة وهىالروح الافسانى أعالى الصدر وهى العظامالمكتنفة
لشغرة؛ اللجو عن ين وشمال فاذا بلغت اللها يكون وقت الغرغسة وبالفارسية جون برسد

روح باستذوا نماى سينه و كردن ٠ وفىكشف الاسرار  .وقتكه جان مجنبر كردن

رسد ٠ حمع ترقوة بفتح التاء والواو و سكون الراء وضم القاف قال فىالقاموس الترفوة
ولا نضمناؤء العظم بثيغنرة النحر والعاتق اننهى ٠ والعاقق موضع الرداء من المتكب

قال بعذهم لكل احد ترقونان ولكن جمع التراق باعتبار الافراد و بلوغ النفس التراق

«كناءة ]عن عناج الاشقاء بيني مكيارء اور سبلن وتزديك .شق .و اولعامل فى .اذا لفت
معنى قوله الى ريك نويئز المساق اى اذا بلغت النفس الحلقوم رفمت و سيقت الى الله
اى الى موضع ام الله ان رفع اليه  3و قل هن راق © معطوف على بلغت وقف
حفص

على هن وقفة يديرة هن عي
نرفس

قال بعضهم لعل و<هه استثقال الراء المشددة

التى بعدها قاف عليظ تلفظ .فىالادغام واستكراه القطع التام بين المبتدأوالخبروالاستفهام
والمستفهم عنه فى النفس والغرار من الاظهار دون سكتة لابه بعد منالاحن عند اتصال

ون
سنى
ايهفيع
لوت الس اقديكالل بين اهل القراءة و قال من حضر صاحها من برق

«يكتند ٠ و به مما هو فيه منالرقية وهو التعويذ با به بحصل الث_فاء كايقال يسم
الله أرقيك وفعله هن باب ضرب والاستفهام على هذا محتمل  5يكون يعمعنى الظلبكاءن

الذين حول ذلك الانسان طليوا له طييبا يعالحه و راقا برقبه ومحتمل أن يكون استفهاما
ععنى الانكار كاَال عنداليأس من الذى ,هدر أن برق هذا الانسان الأشرف علىالموت

وهو الظاهى م قال الراغب من راق اى من يرقة شيا على اه لاراق برقدفيح..هوذلك
||

ا
أ

عار إلى محوامامان
1

و اذا المنة انشيت اظفارها

1
9

الفيت كل عيمة لامتفع

7

| القيمة خرزات كان العرب يعلقونها على اولادهم خوفا منالمين وهو باطل لقوله عليه
| التلام من ععلقمة فقد أشرك و “اها أراد ضاحب البيت الكمذور واقيل هو من

ك|لام ملامكة الموت شولون أيكم برق بروحه ملامكة الرحمة او ملانكة العذات من

8

(الرق)

 23عو

حنيل
اقرب اليه م

سورة

هه

الوريد عوالذى منعالاق ع نالادراك للدق كان الهواء 3

القيامةٌ

هاشمر

الحاسة البصضر ل+يدركه البصر وكذلك الماء اذا غاص الغائص فويقهتح عبنيه منعه قربه من
حاسة لصره .ام والحق افَوَتَ الىّالاشسان من نقسسه فكان لاررى لقربه اهنتعالى اروم |

ورفع عيده الىرؤبته قرراء.هولذلك قال عليهالسلام انكم عدون ربكمكاترون العمين أ

زااقمر ومافىشأنهما متوسطان افلقرب والبعد فناية القرب مجات كا أننه غاية المد حاب

براه فى الذما لابءرف أنه هو وفرق بينالعارف وعيره الارى
والكل

ذاكان فىقليك ا

لةاءشحطل وأنت لاتعرفه بعينه فلةيك وسإعليك وانت ل+تعرفه فقدرأيته ومارأبتهكالسلطان
اذا دار فىبلذه متنكرا فابه براه كثير منالناس ولايعرفه ثمان منهم مشنول لميتيسرلى
رؤية السلطان الىالا ن وأنا أرسد أن انظر اليه معانه نظر البه مرارا فهو فىحال بصمره
اعمى ها اشد جابه تمانه '.اتشقله النظر اليه فرعا لابتعمق ففرق بين ناظر وداظر بحسب

حدة بصره وضعفه ولذا قالوا اما تفاوتت الافراد فحضرة الشبود معكونهم على يساط |
اطق الذى لانقص فيه لانم اها إيشهدون فىحقانقهم واوشهدوا عين الذات لتساووا

فىالفضلة وقال بعض العارفين اخلق اقرب جارلاحق تعالى وذلك مأن<م اللشرى فان |

الجار حقا «شسروها معروفا يعرفه العلماء بالله فينبنى لكلمس أتنحضر هاذلحاوارةالالهى
حنحث ماشرع قالته_الى لبه |
عندالموت حين يطلب هنالحق مايستحقه الجار على جاره م
عليهالسلام قلرب احكم بالحق ابن اق الذى شرعته لاتعاملئاه <تى لالشكر شيا منه ثما
يقتضيه الكرم الالهى فهو دعاء انتقار وخضوع وذل ( حكى ) انالححاجأراد قتل.شخص '

فقالله لىاليك حاجمة قال ماه قال أزيدان امثئى معك ثلاث خطوات ففمل الحجاج |
فقال الشخص -ق هذه الصبحة أن تمفوعنى فعفا عنه هو ووجوء بومئذ  #بتعاق دَوله |
 ٠باسمرة يي اى

عد بناج

العبوس

لله

1

علمها لالطو

اصلا

وض

وحوه

الكل

والمنافتين وقال الراغب البسر الاستمجال بالشى” قبل أوانه فان قبل فقوله وجوه بوممذ |
باسرة لس شعلون ذلك قبلالمون .وقدقلت ان ذلك شال فماكان قبل وقته قل انذلك |
اشارة الل حالهم قل الانتهاء م الىالنار فخص افظ السمر اشيهاعلى انذلك معماسنالهم |

هبنعد جرى محجرى التكلاف و##رى ماشعل قبلوهه وبدل علىذلك قولهتعالى نظن ١
م فائها اا لاشع يمد فعلل التحقق الصرف فاما |
ويةهكا
نصدر
عمنى اليقين ولابنا فيهأن الم
بعد قعل الظن اوما يؤدى معنى العم فتحى' المضدرية والمنتددة والحفقة نص عليه الرضى |
© أنشعل ها فاقرة » داهية عظيمة تقصم فقار الظهر ومنه سمى الفقير فان الفقركسم
فقار ظهره فدعله فقيرا اى

مفقورا

وهو كاه

عنغايةالشدة

وعدم

لعدرة

على ا لتحمل فهى

نتوقع ذلككانتوقع الوجوه الناضرة أشنل مها كلخير سناء على انقضية المقابلة بينالا بين /
تقتضى ذلك قال بعضهم اصح انستكه انيلاايست ازرؤيت ربالارياب (مصراع) كداز
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ب
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والاضافات فاما افلمظاهس ومن وراء محابية المراتب فالادراك تمكن وءن المعتزلة هفنسر

النظربالانتظار وجعل قولهالى اسماءفردا يعنىالنعمة مضافاالىالري حمعه الاءفكون مفعولا
مقدمالقوله ناظرة عمنى«ننظرةوالتقدبروجوه بومئذه:نظرة نعمة رماوردبأنالانتظارلا سند
ال اىلوجهسواءأريدبهالمعنى الحقيتى اوأريد.هالعينبطريق كذرالحل وارادة الحالوتفسيرالوجه

إلذات وحلهالتسهر يخلاي رلاطا ويآن لجان قري ال
جىأن
ل

رف يحل علق

الاعمة فىهذا المقام مخالف العقول لان الانتظار يعدٍمنالالام ونعيم الإنة حاضر لاهلها
ومخالف المنقول ايضا وهوأنه عليهاات_لام قال أدتى أهلل ١2:3 «نزلة بمنظر اجلتىانه
!ا وازواجهوتعيمه وخدمهوسرره مس

ير

لآل سالها

هندوا كرمهم

علىاللهبهنظر الىروجهه غدوة وعشيه يعنى بمقدار ازان ثم قرا عليهالسلام وجوه نومئذ
ناضرة الىرمهاناظرة فقد فسرالنظر بنظرالعين والرؤية فظهر ازالخالف اتبع رأبهوهواء
( وروى ا
)له عليهالسلام نظر الىالقمر لاللةبدر فقال انكم و ربكم كاترونهذا
لاتضاموة فيرؤته وهو بفتح التاء وتشديد اليم ا
علنهم  1-9لانتضامون اى لاينضم
بعضكم الى بعض ولاول أرئيه بلكل ينفرد برؤبته وروى ذف المم منالضيم

وعوالظم فتكون الناء حينئذ مضموبة يعنى لابنالكم ظٍ بأن برى لعضكم دون يعض بل

تستوون كلكم فىرؤيته تالى وهذا حديث «شهور تلقته الامة بالقبول وممنى التشبيه فيه
| تشبيه الرؤية بالرؤية فىالوضوح لاتشبيه المرثى بالمرثى فثبت انالمؤمنين برونه بكغيي
رف

ولام وضرب من مثال فينسون العم اذارأوه فياخسيران اهل الاعتزال .وسئل مآلك بن
انسرضو الله عموما عنقولهتعالى الى رماناظرة وقبلله ان قوماشولون الىنواءه فقالمالك

كذبوا فأينهم عن قوله تعالىكلاانهم عن رهم بوءئذ لحجوبون ثم قال الناس بنظرون
الىاللهبأعينهم ولولم برالمؤمنون رهم بومالقيامة لميعذبالله الكفار بالحجاب وقالصاحب
العقد الفريد زهن اءعتقد عير هذا فهو ممتدع زنديق وقديثمد للامطاوب وبرد دعوى اهل

المدعة أنالرؤية هىالاذة الكبرى فكيف يكون المؤمنون محروءين هنما والدار دار اللذة

فنبى لمن .إتنكو ن همته من أي المنة أعمة اللقاء فان غيرها تمهيمية مشتركة قالبعض
العارفين دلتالايةعلو االنقوم نظرون الىاللةتعالى فىحال لمحو والسط لانالنضرة
منامارات البسط فلاسّداخلهم حاء ولادهشة والا لتنخص عرشهم بل لوعا وه توصصف

| الجلال الصرف .لهلكوا فىاول سطوة هن سطواته فهم روه فىحال الانس بوره بلءه

برونه وهنا لك وحود العارف كلهعين برى حبيبه مجميع وجودهموتلك ااعيون مستفادة

منحلى الى فقوم لهم بالنظر منفنسه انلفىسه ويظظلهر سرالوحدة بينالعاثق والمعشوق
والرؤية قتضى شَاءِ الرانى وهو من مقتضيات عالم الصدفات واستهلاك العيد ففوجود الحق

| اتمكاهومقتضى هلم الذات قااللنصر ابادى قدس سسرء ءنالناس نطالسبوا الرؤية واشتاقوا
| اليهتعالى وهنهم /أعارفون الذين ا_كتنوا يوؤيقافه لفقهاملوا رؤيتنا ونظرنا فبهعلل ورؤيته
| ونظنه بلاعلة افهو أنمركة واشمل شعاوقال بعضهم القرب المذكور فىقوله تعالىونحن |
(ئرب )
ا

©  ٠٠١ج©>ه

العامة

تجال
وج
كح
رقان ابنستكه ربالعالمين كفت  +وليسهذافى جيع الاحوال حتى ينافه
نظرها الى عيره املناشسماء الك الا وان

التقدم للاهمام و رعاية الفاد_إة لان |

التقبيد عض الا<وال يدبلا دليل و هناف 'لقام المدح الأقتضى لعموم الا<وال وغير

«ناسب اقوله وجوه بوءئذ ناضرة اعمومه فالىا<وال ولو سام فالاختصاص ادعانى فان
اللظر الى عيره فى جنب الأظر اله لايعد نظرابل هو عنزلة العدم م فى قوله زيدالحواد

حكذا قلوا و لكن ١ن اهل النة من فاز بالتحلى الذانى الابدى الذى لامحاب بعد
ولا مستقر للكمل دونه وهوالذى اغار اليه عليهاللام شوله صف من اهل اطنة لايستتر

الرب ْم ولا محتجب وكان بكذرء انِضًا فى دعائه وشوله واسألك إذة النظرالىوجهك
الكري ابداداثما سرمدا دونضراء مضرة ولافتنة عضلةفااضراء المضرة <صولا دان
بعدالت-بى وااتحلى بصفة تستلزم سدلالححب والفتنة المضلة كل شبة وجب خللا اوسّصا

اام والشبود ٠ اورده اند اورا دهريك ازاوتاد ابنكلاقست اللهماتى أسألك النظرة
الى وجهك الك 0

هوشت ارزوبى دارد وعاثشق جازرزوى دبدن ديداريدارد |

بيو طريقت كفت هر عارف درهشت سهجيزاست مماع وشرابٍ وديدار مماع رااكفت
( فهم فىروخة تحبرون ) شراب ركافت و(دقاهعم رهم ثرا' طهورا ) ديدار كفت

(وجوه نومئذ ناضرة الى رما ناضرة ) سماع مرةكوش شراب برد لبدبدار مره ديده
مماع واجدار ا شراب عاشقائرا ديدار محبائرا سماعطرب افؤاتنا مر كزان “كتايد دبدار
نادفرسدماع
كدند شرابرا زجلوه كند ديدار عكارتف ر
صفت رايد سماع مطلوبرا ق

رآ لعفَكالذاءارى كوي جون ساق اوست شراب هه توش ديدازرا ؤير هس.٠وىديدة |
روشن * ثمان جيم اهلالسنة حملوا هذء الااية علىانهاعتضمئة رؤيه المؤمنين للهتعالى
بلا تكيف ولاتحديد ولايصح تأويل عن قال لاخر را وتحوه وجعله الزخدعرى كناية
عن ممنى التوقع والرجاء على معنى انهم لانتوقعون” التطمة“والتكرافة الاهنرعم كاكانوا

فالدنيا لامخشون ولابرجون الاااه وجواءه انه لايعدل الىالكناية بلاضرورة داعة المها
وههذا مفقّودة فالاحادنتُ الصحيحة ندل علىتمين جانب القيقة واما قوله عله اللام
ذنهب
جنتان منفدة انينهما ومانهما وجنتان م

اهما ومافبهما ومابين القوم وبين أن

منظروا الى رمم الارداء الكبرياء على وجهه حيث ان المءمزْلة فالوا ان الرداء حاب بين

المرتدى والناظرين فلامكن الرؤية فدوابه اجنحهمبوا عنأن المرندى لمحب عانلحاب ١
اذالمراد بالوجه الذات وبرداء الكيرياء هواليد الكامل! لوق عاللىصورة الحاءءةللحقائق
محالت ٠ والرداء هوالكيرياء واضافته للسان والكبرياء رداؤه الذى بلبسه عةول العلماه

الله لاتفهم فلا رداء هناك حقيقة فالرئية الحجابية باقية ابدا وهىرنية المظهر لكاناملامرءاة ١
واماقوله عليه إاسلام حين سئل حلرأيث ريك!نة المعراج فنقاولراق أواء.فعناء ناالور
الحرد لامكن رؤينه يءنىاما ستعذرالرؤية والادراك باعت.ارتحرد الذات عنالمظاءرىوالنسب

<هة ١٠١ ©:

الجزء اسم والشرون

ا وسو

سنس عوسي جب عمد
متسهرهوس بن ودس ل وه إ

نعمة خمول اخلارة والخطاب للاءة ف وجوه بومئذ ناضره » النضرة طراوة البشرة

والها و ذلك من اتر التنم والناضر الغض النام هنكل ثى' اى وجوه كثيرة وهى
حم
وجوه المؤمنين الخلصين بوم اذ تنوم التيامة مية ممهللة يشاهد عليها نضرة النعم ورونقه
كاول ال  5اله اخرى تعرف فيه وجوعهم نضرءٌ اللعمرعل ان وجوه م:دا.وناضرة
خبره وا ن«وملذ منصوب بناضرة وصدة وقوع الكرء متدأ لان المقام مقام تفصيل وٍِالى

رما ناظرة  #قوله ناظرة خبرثان للمبتداً و الى رما متعلق ا والنظر سلب البصر

والبصيرة لادراك الثى' ورؤيته والمراد بنظر الوجوه نظر العيون التى فها بطرريق ذكر
الحل وارادة :الخال وهذا عند اهل الال واماعئد اهل المال فلا مسوالظ فىالبصر

والاجاء القيد والله همزه عن ذلك بل يتقلب الباان ظاهي' والظاهى بصراجميع الاجزاء
فبشاهد الحقبه كايشاهد بالبصيرة فىالدنيا والا” خرة عالم الاطافة وإذا لاحكم للقاابٍ
والجسد الظاهى هنا اوما الحكم لاقاب والروح الظاهر صور
لل ةا
حدا .٠ زرك را سيد يد |كم

راءازكدام جانباست كفت ازجانب نونيست
حون از دكرنيشي يلق عنس بهانيا راجت

ماحد

جرنبسدمان سل كريد وزافي

رلفكن .دران ره يك قدم را بار بست
والمءنى اانلوحوه ا

ووتشاهده
عيايا مستغرقة فى مط لعة حماله حث تغفل عما ساه

كاف ولا على جهة و حق لها ان ننضر وهى :نظرالى الخالق ٠ مثلمؤمن.
تعالى بل
مل فإزاستو بإزرا مون كيريد ومو دزا هيد رشن| دطت شاه كوقد يعدن جشم اويدق
وزيد سندى
5

راض
6

ينا اذى سعاثة

مدبى كتندنا شف

ناريك

باز وارير

ومحخف “زد

از حتفتس

ووطن

ويس

كد
فراموشس

بك حندى
كيد

و طبيع

| كذاشت دست يارد نكم يعاقرت جشدشل يكتشاسد مق إ
|هشن ز ىو اوشفارزند طبلى .از
ا

جروى بزنند طعمة كوشت بش وى ند ودست شاه مقروى سازند باخود كويد دركل
 113بود إن كرامتكه مراست شمع بيش ديد من آواز طبل نواى هكنوشت
ظ مرغ طعمة من دست شاه جاى من ير عثالابن حال جون خوانشدكه بندهُ مؤمن
راحله' خلت بوشائند وشراي بت نوشااتد ياوى “ين «عامات .كتند مدنى در جهار
دبوار لد ازر داريد كيرا اززدست وروالى از قدم بس_تائند الى از ديده برداريد

روذ_كارى”

بن صفت ا

ان 1

طيل قيامت زنشدد شدء ناز اك لحد سر

 :زاود جشم كدعاد يود يحي علد ذا خاوجون اكنيد شعزاب افسك :نكتل باكر
خَلدمشييد جنامحمهانباز جشم بازكند <ودراءردست شاء ساد سندهمؤ من جشمباز كلادخودرا
كقجد طيدق سدلتلام ملعاو دد دام لماك  4ل

ميان طون وزلنىهوحسنى شادان و «ازاندرجلال

و(حمال )6

جه

8095

جع

سورة

القياعة

والوسائط كا هو الظاهى بالنسية الكىث١رهم ف.لشاهمون عن الله الا من تلك الجهة |
و 0مقدترا تساك تلك" امعان" الماراء التقاماة ولحل و 1لظام ك خن) لطر ف
والكلمات

فتجمع بينكالانه الباطنة والظاهمة فيتحلى مها روحايدتك و حسما تك م

ه تعالىلاتخركه
لتى
وف
قملا
ستعدى الامى منك الى امتك فيأخذ كل منهم حصته نه علما وع
به لسانك اتنعكليم وتأديب اما التعلم فا اشير اليه من ان بأبٍ جهة الوحدة دود على
اكث الناس فلا بشهمون:عنالله الى املنجهة المذاسبة لحالهم وهى جهة الوسائط والكارة
الامكانتة و اها" التاديتٍ قانة لكماان الالى بالوحى الله جبزيل فى تود يذكر ماق
ه كان كاتعجلل لها واطواث الاقتعماء عد

هذا خَلل فلىاد شاسرشككت

سيا عع المعلم

المرشد و من هذا التقرير عرف ان قوله تعالى لمحارك به اذ واقع فىالين بطريق
الاتتطلناد فاه حكااز  0اانه عَلبِفَالستلام :الاستخحال عند زوق كز وح عل" مسق
من الوجه وم به عنه له  1اوحى اليه هن

الخورة دن اولها الى قوله ولو المعاد رم

سار المرات عبى عنه بشوله لمحارك ال ثم عاد الكلام الى نكملة
و عجل فى ذكلك
ماادى به هن خطاب الاس ونظيره مالو التىالمدرس على الطااب «سالة وتشاغلالطالب

بئى' لابليق بمحاس الدرس فقال أل الى بالك و نهم مااقول ثمكل المسألة ٠ شَول
الفقير ايده الله القدير لاح لى فى سر المناسية وه لطيف ايضاوهو ان الله تعالى بين

قل قوله لانحرك .ه الل جمع العظام و متفرقات العناصر ااتى هى اركان ظاهى الوجود
ثم انتقل الى جمع القرءان واجز ال التى هى اساس باطن الوجوذ فقال بعد قوله ابحسب
الافان ان ان مجمع عظامه ان علا جعه قاجتمع الم بام والجدلله تعالى “وقد محر
طائفة من قدماء الرءافض خذلهم الله تعالى حيث لمحدوا المثاسية فزهموا ان هذا القرءان
غير وندل و زبد فيه وهّص وفىالتاو يلات اللحمية اع ان كل ما استعد لاطلاق الششّة

رلن وك ضاء
انه للساملات” و تلشكو نتنولا تال تا فشكو  5 2با
وكلاها فله ايا ملك وملكوت فاما ملك نهو الاحكام والشرائع الظاهرة اتىنتعاق
ااملة:صماندات المالة واليدنية والمنايات والوصايات واءثالها واما ملكونه فهو
بعصا ال
الاسرار الالهية والحقائق اللاهوثية ااتى نتعلق سبواطن :خواص الامة واخص الواص

بل مخلاصة اخص الخواص من المكا غات والمشاهدات ا-مرية والمعاسنات الرزحية ولكل

واحد هنالملك والملكوت مدركات يدرك ما لاغير لان الوجدانيات والذوقات لانعما |

اأظاه
سمتاعننير,
لعد
ألسنة العبارات لانها منقطع الاشارات فقوله لانحرك ال يشير اعلىب

عن اسرار الباطن والحقائق الابيةعن تصرف العبارات فها باالتمير عنها و ان عظيرء |
ْ الراهع جامع بين ملك الم ءان وما_كونه وهو عليهالسلام شع

ا

ملكويه نسأل اللهسبحانه ان مجعلنا «نالمعين للقرءان فىكل زمان 8ك«لا  6عود الى |
تكملة مااسّدى” به الكلام يعى نه حنااسعت اى ادميان كه كان رده  1داص

عةَى

© بل محبون العاجلة » اى الدنيا يءنى دنياى شتاب كننده را« واتذرون اعلهفدم
ل11ظ5ص
اشس
السشط
ل
نل1ل1
ع1
جا
06
ح
1ل1ا

الجزء ناسم والعشرون
سم

ص

سج

-مووود

ا

جوم

ج+ 73
م

جسم

 7. 2-2222للم م

ا

هه
ا اص

تمد 1

بالقرءان ه لانك  »#مادام جبريل قرا ويلقعايك 

لتعجل به ته اى بأخذء اى 

| عليكثى” ممعنانيه  8وقرء انه 6#نتقدر المضاف اىانمات قارءهفىلدانك بحيث شراءمق
شئتفااقرءان« صدر ععنىالكقارالءغةفران يممنىالمغفرة «ضافالىمفعرلهوالقر اءةضم اروف

والكنمات بعضها الى بعض فالترئيل و ليس مال ذلك لكل جع اال فرأت الفوم
اذا حمعتهم © فاذا قرأناء  4اى اعمنا قراءنه عليكبلسان جبريل و اسناد القراءة الىنون
العظمة لامبالغة فى امجاب التأنى « فاليع قرءانه © اى فاشرع فيه بعد قراغ جبريل منه
رىك فال بهو قال
ده ف
صنتنا
| بملهالة و قالابن عباسن رضى اللهعنهمافاذاحمناه م ارث
الواسطق رحمه الله حمعه فىالسر وقرءآه فىالعلانية 8ه ثم ان علينا باه  #اى
يان مااشكل عليك هن معانيه اوحكامه و سمى مايشر ح الجمل والمهم املنكلام سانا
لكشفه عالمنى المقصود اظهارء و فىثم دللى على انه مجوز تأخير البيان عن وقت
الخطاب لاعن وقت اللاجة الى العمل لانه تكايف عا لايطاق قال اهل التفم.ير كعالنه
الام اذا لقن الوحى نازع جبريل القراءة و لميصر الى ان ممها مسارع :الى انول

وخوفا من ان غلت منه فام بأن يسقتضت لهملقيا الله قلية وسمعه حى َض اليهالوحى
قال تعالى ولا تمحلبااقرءان هن قبل ان هَضْى اليك وحيه ثمقضبه بالدرسة ال اىن
برسخ فيه وعن بعض العارفين انه قال فيه اشارة الى صحة الاخذ عن الله بواسطة 6ه
تغالى شول خُذه عن جبريل كا*نك ما عَلمتة الا مله ولا قسابق يما عندك منا هن غير
واسطة واكاير ا أحققين بسمون هذه اللهة الى هعدم الوسائط بالوجه الخاص والفلاسفة
شكرون هذا الوجه و بولون لاارماط بين اق و الموجودات الا .ن جهة الاسداب

زالوسائط فليس عندهم ان بقول الانان أخيرتى رى اى بلا واسعا :وهم مخطئون فى
هذا الحكم فانه لماكان ارتياط كل تمكن بالق من حث الممكن هن جهتين -بهةالوحدة
| وجهة الكرّة و جب إن تكون جهة الوحدة بلا واسطة وهو الو-ته الخاص وجهة

| لكيه تواتملةوغق! الجن لثم “واماسماز ىن عليه | تكث الكل الجاى ).يق خجيةالؤبساء
لكون آخكام' كته وامكالهمهلتكة بالكلة“فى ودهدة الحق“واحما! /وجاك كانياخذ
عن الله بلا واسطة اى هن الوحه الخاص وكان سه بع  91قله ما ريد الم ان بره
| نه فاذا حاءه الكلام عن حهة الوسائط اى من الوجه العام إصور الالفاظط والميارات الق

| استدعها احوال امخاطيين كان سادر اليه بالنطق به لعلمه عمناه بسب تلقيه ايار من حيث

اللا واسطة لينفس عن نفسه ما مجدء منالكربة والشدة الى يلقاها مزاجه من التنزاء
الروحانى فان الطيعة تتزعج من ذلك لامبايئة الثاشة باخ المزاج وبينالروح السك فعرف
الحق سنا عليه اللام ان القرءان وان اخذته عنا من حيث معنا ,بلا واسماة فانانزاذا
اياه مسة اخرى من جهة الوسائط تضمن فوائد زائدة منا مراعاة انهام اعماطبين به

لان الخلتق الخاطين بالقرءان حكم ارنباطهم بالق كسا هو من جهة سللله التريير.
يع مو

مسد مسي

اه
اود
72:جحي ممم ب سس لجسي ١ س

( والوساط )

١ 1

سوزةا القيامه

جاية 22 »٠7م

يلعممل خيرا كاناوشرا
عمل خيرا كان اوشرا فيثابٍ بالاول ويعماقب بالثانى  #واخر  #اى

فبعاقب بلاول ويثاب بإلثانى اوعاقدم من حدنة اوسيئة وبا اخر حمسننة اوسيئة فممل

رايشوه نتيسكن تاعابد ومالرا يصدقه ظ

ما لعده اوعاقدم مز مال تصدق به فىحبابه وما ا
رخ
فخلفه

ل

اووففه او أوصى نه اوباول جمله

ش(بخالاسلام .عدالله الانصارى قدسسره ) فرمودءكه كناه ازبيس ف
سق

مجرأت ومال ازبس بكذارى بحسرتكناء
بس فرست اعاند
7-5

سن

بهباشد

##

105

ريس 1025

اولفحديث مامنكم .انحد الاسيكلمه ره ليس بينه وبينه ترجان ولاحجاب ححجبهفينظر
اعنعنه فلابرى الأماقدءعممنله وبنظر أَشأممنهفلايرى الاماقدم وينظر بييدينهفلاءرى

الا النار تلقاء وجهه فاهوا النار واوبسق عرة هٍُبالانسان عنلىفسه لصيرة  5الااكان
تدا وإصيرة خبره وعلى هسه متعاق سصيرة بتقدير على اعمال شه والموصوف محذرف

اى .بل سموحة بصيرة وييئة واضحة على امال نفسه شاهدة جوارحه واعضاؤه عاصدر

اساثق >ايمر يجاوع كلتزعط ووماستتاى راقلجنلقارالخالة(ووصفك بالبصازة
عنمامن الافطاك .ال
يحارا فىالاسناد او..فت الا يات بالابسار فىقوله تعالى فلما جاءهم اياتنا مبصرة اوعين
بصيرة اوذو بصيرة اوالتاء للمبالغة كافى علامة ونسابة ومعنى بلالترقى اى شأ الانسان
باعماله بهو لاحتايج الىانمخيره غيره فانه بوممُذ الم ستناصل ا-نواله شاهد على نفسه

لان جو رحه نطق بذلك قال التاشنى بالانسان ححة ءنة يشهد بعلمه لبقاء هيئة اعماله
المكتونة :عليه انففىييه .ورم وها ىذا به.وصياورة ,صفاته ,ضور اعَضَائه فلإساجة لان

ينبأامرنج
باش اازصدمة صور سسرافيل شود ٠ صورت<وبت مانوسيرتزشت اشكار
ف دلو التىمعاذيرء -د
#المنالمستكن إفصيرة اومن ف
موع يلأ اى هوبصيرة عنلفىسه
تشمد عذله جوارحه رتقيل شهادما ولوجاء بكلمعذرة سن ان يعتذرها عن فسهو رادل
عنها بأن ول مثلا مم افعل اوفعلت لاجل كذا اولم الى اووجد .مانم اوكعنت يادذا
عال او-ففت فلانا اوطمءت فىعطانه الى عبرذلك م نالمعاذبرالغير الذافعة

ه

نه دندن عدر انكتزى وحندين حله هاسازى 

.

:

ميدن

ره

7

هيدام و ميدام كه

اوشأ باعماله ولواء _:در بكل ,عذر فالذت عنها فان الذب والدفع لارواج لهنومئذلابه

بومظهود المق حاتيقته و المماذزير اسمجمع للمعذرةكامنا كيراسمجعلامشكر وقيل مععذار
وهو الستر بلغة اهل العز اى ولوارخى -توره يعنى اناحتحايه واستتاره عن الخلوقات

فىحال بمباشرة المعصية افلىدانيا لايغنى عنه شيألانعله من نفسه بصيرة نواملحفظة شهودا
|وفىالكشاف لانهعنملرقية احتتحب م دع المعذرة عقوبةالمذنب ©« لاتحرك به اك

| اجْرءتامعو!امشسرون
قا
ظك3
زلأريضر]|

ج2 "4 27

هذا المعنى لاساسب مالاعد ألو 4قال ع
؛ضوم 1

قدا

الو ]6

ويكون فالوس وفالذات وفيه ردلمن عبدالقمر فانالقمر لوكان اكلهاارجمه اسابدلدفع
عن نفسه الخسوف ولما ذهب ضوؤء قال فىفتس الرحن ا-قسوف والكسوى ممناماواحد ١
وهو ذهاب ضوء أحداليرين اوبعضه وسلاة الكسوف .-نة مؤكدة فاذا كسفت الشمس

اوالقدر فزعوا لاصلاة ولهكسوف الشمس ركصان كورئة النافلة ويدلى :هم امام اعلرعة أ
1ولامجهر ولاخطب وخسوف القمر لليهساجماع ويصلى الناس إئمنازلهم
وبطيل القراءة
راكنتين  كتطلاتر +التزاف © وجمع الشمس والقمر  #ؤرذهاب الضوء “كاروى اق

عليهاللام واحمع بينهما افلىطلوع منالمغرب اوفىالالقاء فىالنار ليكون حسر :علىهن
يدها وجاز تكراز القمر لانه اخبز عنه بغي اخبر الاول وقال القاشاق فاذا تارلقِصر
اى تحرو دهشن شاخصا هن فزع الموت وخسف قرالاابٍ لذعاب نورالعقل يدا

شمس الروح وقرالقاب بأن جعلا شوياأحدا طالعاءن«خرب البدن لايمنير له را
وان الا الم:ابدلاروحاواحدا اتهى وقول الانساز  #انكرانقيامة واو |
حث
د بوئذ » اى نوم فت هذه الآامور قولالا”بين من
مكنة للفرار م سول ٠ ااي

انه لاإرى  2معنلامات ١

م
ونجدان زيد ابن زيد حمث لبد .علامة اأصابته |

© ابنالمفر » اىاافرار وقال سعدى الماتى ولعله لامنع املناشَاء على حقيقته والقول
كلا  4ردععن طلب المفر وعشنه قل سعدى

بصدورهذًا الكلام نناء على تومه لتحيره

المنى هذا لامناسب أنغوله قول اليس اذلاطلب حينثا .ثم قولهكل؛ مر قولالا :تعالى

و|جوز أن يكون من قول الانسان لنقه وهو بعد  8لاوزر » لامادعاً يعنىيناه كآء

؟ نباشدكافرائرا ٠ مستعار منالجبل فانالوزر حركة الجبل المتبع ثمقال لكل ١٠ لتجأت

.لاغارت
| اله وتحطنت_ ها وؤق اتغبهالة» .وتخيرا لاح وافنا'ائ لأقالاناً.نمة :الاواانجوادا وغ با
| الزخقارى .اقل علقكل .زهنكول-الا .وزو زاق .انل »غليت هذه الاية “ومدق وزرا الاو

بالفارسية كناء كردن ٠ فان ال در بالكسر الاثم وقال يعاسم
ا

جو

العمزله مافىالفجى منوزر

0

من الموت بذ ركه و لكير

0

 ١ىلالا ميلح هارم اا اللليونادلواكين انوك تدا خم لسن الللاا ولاس انلك لهالاتمااد |
| المبرم يدرك الانسان لاححالة  #الىريك بومئذ المستقر ' اىاليه تعالىو خباك استقرار

|

العاد اىلا شوجهون الاالى حيث اسلهم الله منقام .ابه اوالى حكمه استقر أر امسحم

 ١فان الك «ومثذل فهو كقوله ازالى ريك الرجتى وان الىرتك المتبى واأه ترجعوناى

الوحدث لاحاك ولا مالكسواء اوالى مشيثته موضمقرار<م يدخلمن بشاء الجنة يوهدناء

اخحصصعد

' النار فيكون المستقر اسم مكان وهو مرفوع بالابتد!؛ والميريك خيره وبوائذ معنول الى
رءك ولاجوز أنيكون «عمول المستقرلانه انكان ددرا بمعتى الاستق_ار الاستقدممعموله ١١

عليه وانكان

اسممكان فلاعمل لدالبتة وكذا الكلام فقوله الموريك نومئذ المساقوتحوه ١

_
”مئذ © اى مخبركلامرى” براكان اوفاجر! عندوزن الاعمال وتمال 1
نأ مال بو
( العرس )

سورة القيامه ,

<8 5 ١1٠ه

نظر ننت المطلوب بالا ولوية ولذا خص بالذكر ثم فىالعظام اشارة الى كار 'عماله الحساة

والسيئة وفىااينان الى صغارافعاله الحسنة والسيئة فان الله تعالى مجمع كلامنها ويحجازى علما
بلبريد الانسان لفحر امامه » الفحر شق:الشىشةا واسعا والفجور شق سترالديانة
وقال بعضهم الفحور الملل فالكاذب والمكذب والفاسق فاجر اىمائل عن الحق وم'هقول
الاعمابى فى<ق من رخوالله عنه

اكذب واللام لاتأكيدمثل قوله وانصحلكم فىانصحكم وان
اغفرله الهم انكان فجر ى
نشفحر مقعول بريد وقد شال مفعوله تحذوف بدل عله قوله ليفحر امامه والتقدرير بريد

شهوانه ومعاصيه وقال -عدى المفتى الضاهس ان بريد ه الرامهملئلة اللازمومصدره مقدر
بلام الاستغراق ععونة المقام يدنى مقام شبح حال ذااسان اى بوقع جميع ارادنه ليفحجر

وجعل أبوحيان بل لمجرد الاضرابٍ عالنكلام الاول وهوك.عها قادرين منغير ابطال
لمن والا د فىنان ماعليه الانسان1من اهما كه:فالىفحوز غهينرا عقلف وقال غيره

عطف .على احسب اما على اله استفهام مثله اضرب عن التوبيخ بذلك الى التوخ بهذا
اوعل ,انهاجاب انتقل البههن الاستفهام وهذا اتلغ واولى والمعنى ببلريد الانسان ليدوم
على (<دوره فما بين «ديه هن الاوقات وفها يستةمله هن الزمان لإرعوى عنه فالا مام هيدا

مستعار لازمان املنمكان وقال الراغب بريد المياة ليتعاطى الفجور فيها وقيل معناء يذنب
شمعل فيكون ذلك فجور اللذله عهدا لابه و(قال الكاشنى )
اث
لوب
وشول غدا ان
بلك خواهد ادىى اذكه دروغ كويد بنجهاورا دريش است ازاعث وحساب ٠ وقبه

اغارء آنلّْىا!لإنسنآن" حوب ريد ليفخن:آمامة نخس الاعتقاد أوالتةقل الاسآن بِالفل

وذلك بالعزم االخمذيه على ماعرف فىبحله  يأل سوال استبعاد اوستهز اء هؤايان»
اصله اى ان وهو خبرهقدم لقوله 

باولقميامة  6#اىءتى يكون والملة استئناف تعليلقى

كائنه ذلى مالفعل حين بريد أبفنجر ويميل عنالمق فقيل يستوزى” ويقول اين بوءالقياءة

اللا ٠تان وه لريب لأسن مالم 9ه جلاعتا سوط قبا

الدتز ,كعةلاتضت باريد أتنعر على فحورء فىجال كونة سائلاا مى اتكون الصَامة

ندل هذا الانكار على انالانسان غيل بطبعه .الىالشهوات والفكرة افلىبِعث تنقصها عليه
ولى عن الاقراربه فول امحسب الانسان الول عاللىشهة والجهل وقوله
فلاجرم بشكرء ا

ل بريد ال على ااشبوة والتجاهل فالابتانبحسب الشخصين وفيه اشارة الى ان الحجوب
إسأل ايان «وءالقيابة ا<تحابه نفسه الظلمانية لايشاهد القيامة فىكل ساعة ولحظة بل
كل لحة وطرفة لتعاتب التحليين الافنائى والاشائى كاقال نالل

ع ادل رت لق

جديد © فاذا برة.البهر » اىنحير واضطرب وجال فزعا من اهوال نومالعياءة من رق
الرجل اذانظر الى البرق فدهش ثماسةىمل فىكلحيرة وانلميكن هناك نظرالى البرقوهو
اب
ا
حوق
وامد بر

ولعانه © وخم القمر  #اى ذهب ضووًه فان خسف يستعمل

لازما ومتعديا شال خسف القمر وخس..فهالله اوذهب نفسه مخنسف

اذهب
المكان ى

الجزء باسع والعشرون

>: >11:

7

الأنقان "اذا نطزت| كاه اليذةة 1ل :ليث ق .لواتفو رك(إبكزينايهابواتمكبعك رسيت لوا
--

ل حو م ص م

-

ده

-

لمعه بام  2سس عومد اج ع عد

1

ايضا نفسهاعلى التقصيرات الواقعةمنها والحذوراتالكاثنة علها فهى لاتزال لائمةلهافامةعلى
سوق لومها الى ان ححقق عقام الاطمئنان ولذلك استحقت ان اقسم الله مها على قيام
العث والتثمر والحشر قال القاشانى جمع بين اأقامة والنفس اللوامة فىالقسم مهماتعظها

لشأءهما  وتتآسا ينهما اذالنفش الإؤامة أفى اللضد قةنهآ" المقَرْة' نؤقوعها المهيئة' لاشلناءها

لفطو ةا نماو قبي وسوس يو قز ونون جاكددووك تيوس )امن اناده
فخمر واعمال البرتيقنا بالخزامافكنفت -ها:ان اختطأت وفرطت ريدرت هبنادرة اغفلة
| ال

| ونسيانا انتبى هذا ودع عنك القيل والقال .وجواب القسم ححذوف دل عليه قوله تعالى |
ظ هه احسب الانسان ان لن مجمع عذلامه يهوهو لبسعثن والمراد بالانسان الحنس والا-ناد

| الى الكل محسب السعض كثير والهمزة لانكار الواقع وا-ستقبااحه وان محففة املنثقيلة |

وغمير الشأن الذى هو أسمها حذوف والعظام جع عظم وهو قصب اليوان الذى.عليه |
اللحم بالفارسية استخوان ٠ ويجيئ'جع عظم ابغسا ككرام وريم وكاز وكير ومنه
ظغام
|ْ الموالىالعظام والمعنى امحسب الانسو'نالذى شاكلربعث انالشأن والحديث ل:نمنجم
أ
|

534

البالية ثان ذلك حسسان باطل فانا تجمعها بعد نشتنها ورجوعها رهما ورقانا مختلطا بانتراب

|وبعد مانسفما الرياح وطبرتها فىاقطار الارض والقم! فالبحار لجازانه بما عمل افلدنيا
١

وقيل ان عدى

ن

إلى رمنة حاكن الاخندن ن شر يف

وها اللذان كان عليه السلام شول

افنى جارى السوء قال لرسول اللهياحمد حدتى عن نوم القيامة متى يكون
فهما اللهم ك

|ذبٍ حسى أوأجمع الله
وكف امه فأخبره فقال لوعاءنت ذلك اليوملماصدقك يعنى ك
هذءالعظام فيكون الكلاءخارجا على قول الرمكتكقولةمن بحى العظامروض رمم وقيلذ كر
|,اودل هذاالاندكارعلى
اهلعكظالمهواارلاادننف!اعظامقالىالنفس لايستوع الخلق الاباستو “

| انقناعى” من الشبة ولك لنسشةالى"اللعض واللها؛قاد رعق الاحاءلاشبة .ةفليالنطية :الى :اللعاقل

التفكر المستدل ف بلى 6اباب لما ذاكر بعد انثق وهو لجع اى #معها وبالفارسية
لننيز الدتكم ف جمع
 2جم كم  4يكال رككوننًا © قادرين ي وفعوناك وكيد م

المقدر بعد بلى «8على ان تسوى انه  #اى مجسع سلاميانه ولشم بِعَهنها! الى .عض م

كانت مع صغرها ولطافتها فكيف بكبار العظام وعو جمع سلائى كبارى وهى العظام
الدفار فىاليد والرجل وفى الحديث كل سسلائى هنالاس عليه صدقة كل نوم تطاع فيه
الشمس اى على صاحه صدقة من اى انواع الصدقة مقنول وفمل ومال وفىالقاموس
الننان الاصابع او اطرافها قال الراعب اليئان الاسابع قبل سميت بذلاك لان ما اسلاج

الاحوأل الت مكن الانان ان بين بها مابريد اى ,شي َال ابن بالكان بين لذلاك خص

فىقوله تعالى بلى قادرين على ان تسوى بنانه وقوله واضرنوا منهم كل بنان خصه لاجل
اها شاتل ما ويدافع او المعنى على ان وى

اصنايعه الى هى اطرافه واخر ماثم نه

خلقه فاليئان مفرد الافظ مجموع المعنى كالعّر وفيه -جهتان الصغرو كونه طرفا فالى اى جهة

ن(ظر )

ضورة المدم
ا <©8؟  12هه
ش
1
اا
1 1ا 1
الكلام دهم اوالى من نظر الى.م المعنى لشمولهلكل مالنمكلفين « ايلشااانءاقه #استثناء |
| مفرغ مانعم العالىاومناعم الاحوال اىومابذ كروناءلة من العلل اوفىحال من الا<وال.
 ١ليان يشاء الله أوحال ان يشاء الله ذكرهم همذا تصريح بأن افعال العد عشينه الله لابارادة |
نفسه قال فىعون المدانى فن شاء ال بير باعطاء المكنة لتحقيق الع.ودية وقوله الا ان |

يشاء اله حير اءضاء القدرة لتحقيق الالوهية  حو اى الله تعالى ا©هل التقوى 
هويولاع فالتقوى مصدرمن المنى للمقعول #إواهلالمنفرة | 4
اى حقبق بأن يتقى عقابه ويؤءن

حقيق بأ يغفر لمن اءن بهواداعه قال بعضهم التقوى هو التبرى عنكل ثى' سوى الله |
فن لزء الا داب فىالتقوى فهو اهل المغفرة

تلا ور ع انق رفظناول دئ] السلحة يدنستوست كنررةروزهاثة ولف
0

بسحاللهار حمن الرحم يدم

0

اطلااقم اءانعلة  #لاصل لكتيود القسم وماكان لتوكيد مدخوله لابدل على النفى |
وكاان: ,.فاىلا سل انق .قال «الشاص
ذاكرت للى فاعتر 'نى دبابة » #وكاد ضمير القلب لابتقطع  م
اى سه .م والمعنى بالفارسية هابىنه سوكند ميخورم بروز رستاخيز أو للننى لكن لالنق
فس ' ١قسام إل لاتى مابتى' هر عنه مناعظام المقسمبهوتف<يمه كان معنى لااقسم كن
| اعماج لباايك شق اعظا معزقاته يتتيق [با/كنونمن ذلكئواركر' اورلئقكلدم ممهود
قلى اله دم وردء كاثنهمانكروا البعث فقيل لااى لبن الامس كذلك ثم قبل اقسم بوم
القيامة كقولك .لاوافه ان البعث حق واياما كان فى الاقسام على محقق العث سوم
القامة .ا.لنخزالة مالامزيد عايه واما ماقبل من ان المعنى أنى الاقسام لوضوح الام |
فأباه تين المقسم به وتفخم شن القسم به قال المغيرة بن شعبة رحمه الله بقولون القيامة
القيامة واما قامة احدهم موأه وشهد علقّمة جنازة فلما دفن قال اما هذا فقّد قامت
|
قيامته وأظمه بغهم

نوات يو برد تين النانياواقزمت قايق

)زليه غداى إقل#الداملون رجازى) » 1

هو ولااتسم بالنسس اللوامة  #نال فىعين المعالى القسم بالشى بيه على تعظيمه او مافيه |

منلطة  .الصنع وعظم النعمة وتكرير ذكر القسم تنيبه على ان كلااملنمقسم به مقصود |
مستقل بالقسم :ا ان له نوع فضل سَتغى ذلك واللوم عذل الانان شسبة مفيه لوم |

والمراد بالنفس الاوامة هى النفس الواقعة بين الامارة والمطمئئة فاها وجهان ٠ وجه يلى
النفس ا'مارة وهو وجه الاسلام فاذا نظرت الى الامارة هذا الوجه تلومها على ترك
المتابمة والاقدام على الهالفة وترم ايضًا نفسها على مافات عنهافىالايام الماضية من الاعمال |

1ت9غةفةالموائم احثيوانية الظامائية ٠ ووحه يلى النفس المطمئنة وهو وجه ا|
وإتطزفات ا
ييا

00
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تتا خرسابانى ازاء 00ربزد ايشانازاسماع
عنه حمر جدت فىشارها ما افزعهالعنى
قران ىك ززنذ زراك كوش سكن شنووول ند فاتدا  6اشار الله فىالأتوى

ازا ابن 6وبيغام ازعا

٠

ازحمادى جان كا باشد رجا

 2ه نظر

.

صد خال بد در ارد در نكر

فهمهاى 

4

وان حِرَيار  6اشر مستا . "200:ملظ

اازراز اونكدوي ملكو واوا م2

وفبه *ن ذمهم وتبجين حالهم مالانخ يعنى ان فىتشبههم بامر مهادة علهم بالبله ولاترى
مثل فار حمرالوحش واطرادها فالعدو اذا خافت من شى” و«ن أراد اهانة غليظة لاحد

والتشنيع عله باشنع ثى” شبه بالخمار ( روى ) ان واحدا مالننلماء كان يعظ الئاس
فىهسحد جامع وحوله حماعة كثبرة فرأى ذلك رحل مانلله وكان تدفقد حماره فنادى
لاواعظ وقال الى فقّدت حمارا ناسأل هذه الماعة لمل واحدا هنهم راء فقال ل الواعظا

اقمد مكانك حتى ادلك عليه فتعد الرجل فاذا واحد مانهل اماس قام واخذ فيأن

يذهب فقال الواعظ لارجل خذعذا فانه حمارك وللظاهرأنه قالذلك القول اخذ من ذا
الكلام فانه فرمننذ كرة الملك العلام بل بريد كل اع" نهم

ان يؤتى صحفا «تشرة #

عطف على مقدر شتضيه المقام كا نه قبل لايك فون تلك ا ولاءرضون عا عتادا
ومكابرة بل ,بريد كلواحد منهم ان يؤنى قرائيس تنشر وتقرأ وذلك انهم اى با جهل
بن هشام وعبدالله ن أفة واتواءهما قالوا لرسول النه صلى الله عليه وسلم لن شنك حقق

تاق كل وادد ما بكي من اللماء أزيص_بح ع

رأص كل رجل من
ااوراق ٠نشورة

يعنى مهر بر ثرقته ٠ تنواما هن رب العالمين 'لى فلان ابن فلان نوّعي فبهابار عك اى

بأن هال انبع ممدا فانه رسول ١قنبلى اليك  !,قالوا وان من ارقيك حتى اذل خلينا

ا هوا وامرى' قال فىالقاموس المرء مثلثة المي الاأسان او الرجل ولامجمع ملنظه
ومع الف الوصل ثلاث لفات فتح الراء دا كماواعراما دا ما وأن مع صلته مقرل ريد
ونا مفعول ان ليؤنى والاول ضمير كل ومناثيرة صفة دف ججع صيفة ععنى الكدان
ا ارادتهم
قال فىناج المصادر وصفف منشسرة شد دللكتزةوة كلا#ردع اا
ما ارادوه فانهم انما اقترحوها تعنتا وعنادا لاه.ى ورنادا مو بل لايخافون الاآخرة »

لي
مكحهمبة الانيافاهدم خوفهم مانعهامرضوا عنالتذكرةلالاء 0
ىلا
فسنه
| لا
كنرة «8اله  #الضمير انه وفىذكرء للتذكرة لانها
ذع
تهم
لساض
ااع
«كلا  #ردعءن

 0أوألقر انا كالؤعظة #مفى الواعطًا رالستحة لمحن الكإاك 2يذكر # :اى
فراةلتتوين للتعظمماى نذكرة بليغة كافيةونى برهان القرءان اى بذ كبر للحق وعدل

ا

 2بهسركه ش
اشءظ
8اء » ان يذكرء ون
لب
لبل
حهن
ول فىالقبر

 0كر  9اى جعله صب

عله وحاز به

سعادة

الدارين انه 2

ن ذلك

دمايذكرون » بمجرد مشبتهمللذذكركاحو افهوم مظناهى وله تعالى ذفشنناء
فك رادلا ايه مشيئة العيد وار ادته اف
فعاله وضمير انع موب اللىىالكارة لان

( العلزم )

7
حصن السست دو

مسممصمده معدجدمسمس
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صمي مسحت دسجت نابطمدي

تمداعاميك ومقددات اورهان حال صرديم
هده الاربع دخل

سورة المديى

فانقلت أريذونان كل واحدد همهم مجموع

النار.أم دخلها لعضوم هذه ولعضهم مههادة قلت يحتمل الي

ب

كافى الكد.اف وننه اشارة الى شاانءهم فسقر الظبعة اماكان يسيب هذه الرذائل
والذمائم ,و :شاتنفهمشناعة الشافعين © من الانباءوالملائكة وغيرهم اىاوقدر اجماعهم
عواشقائة علىديل فرض الخال لاننفعهم تلك ااشفاعة فلدس المراد عع يشفعون لهم
 9لاتتقمهم شنفاعه .اذاله فاعة نومالقيامة موقوفة على الاذن وقابلية الحل فلو وقعت من
ا.ناذونللقال 'قبات والكافر لسن «نابل لهافلااذن فىالشفاعة لهفلاشفاعة ولانفع افلحقيقة
وقنه دلبل على ضر الشفاعة وشعنا بومئد لعضصاة المؤمتين والالما كان لتخصيههم إعدم

منفعة الث ذاعة وجه ال ابن 'مسءود رضوالله عنه تشفع الملاتكة والنسون والتهداء

والصالحوز وجميع اللمؤمنين فلاب فىالار الااريعة ثمتلاقولهقلوالمنك منالمصلين الىقوله
وم الدين وقال ان عناس رضىالاء عنهما ان ممدا عليهالسلام يشفع ثلاث مرات نمتشفعم

املاننكة ثمالانبياء نم:الاباءاثلامسنساء .لمشولالله بيت رحتى ولابدع فالنسار الامن
عثرةت:عله:اطنة بَوَهَوْل الرجل.:معاهل ,الناريلوااحد من اهل! الئة يافلان .اماتمرفى:أنا
الباق تقيتاك ,إشثرع قووال «ابخزا أله الدئ نهلك رلك ,شاودوا:واهول::اخن طأمبتك لقمة

وخر كسونك خ+رقة وعلى هذا فيشفعله فبدخله الذة اماقيل دخول النار أوبعد,ؤفالهم
اعلنتذكرة معرذين  ##الفساء لترايب نأكال اععراضهم اعلنقرءان يغيرسبب على ماقبلها
من «وجبات الاقال عليه والاتعاظبه من سوء حال المك.ذبين ومعرضين حال مانلصمير
فار الواقع خبرا.لما الاستفهامية وعن متعلقةبه اى فاذاكان حالالمكذبيننه على ماذ كر
معاضد موجبات الاقبال عليه وتأالكذدواعى
فأىتى” حهل لهم:معرضين عن الثرءآن ت
لاثمانبه وذ كو  1الامراز يس إدنه رشيددت القعاان اكد ازجنين يندى وراك داسده

اند ٠ قال .لاعساض يكون بالحود وبترك الاتراعله وكا نهمحمر مستافرة 6#حاك ء*ن
المستتكن فى.عرضين بطريق التداخل وحمر مم حملر وهو معروف ويكون وحشيا وهو
الارادهنا ومستئفرة من نفرت الدواب عمعنى هربت لاهن نفرالحاج والمعنى مشبين حمر

ناثرة يعتى نران رميدكان ٠ فاستلفر عمنى نكفاران استعمحب يمنى يجب وقال الزخشرى
كانهم حمر تطاب النقاز هن نفوسها يسبب انهم جمعواهم غوسم للثقار وجلوه علما فاق
السين .على بانها .املنطلب قال الراذب ك_تافرة قد قرى” ضتّح الفاء وكسرها فاذا كسر |
قتسهونرة * #اى من اسد لان
نحاء منفرة  #فر
عفت
فذا
الداء فعناء نافرة وا
اند الهرن :ومثل القسورة الحيدرة لفظا؛ ومعى ١
الوتحشية اذاماشت الاسدد تهرت ا

و فعولة إمنالقسسر وهو القهن :والغلية ,لانه يغاب اللسباع وشهرها قال ابن عباس |
رض الل:عن جل القسووء هوا ,الاند ةابلشان ,الث ةوقل

ججاعة :الررناة :الدان! |

ستصدومها ( وقال ال كاشى ( كرمذ از شيريا از صياد يارسمان دام ياصدم تيراداز ٍْ

ابوااذهاى :تلفت ٠ شهوا فىاعس ضهم اعلنقرءان واسماع مافيه منالمواعظ وشرادهم |
عد

جد سب

سد كه" ١مد عور

امد

( رلويحان  51مشر )

الجزءبأسموالعشر ون

<ة 4ه

عنها الاحواب المين من السعد ا الذين تجردوا عنالهيئات الج_-دابية وخلصوا الىمتام

الفطرة ففكوا رقابهم املنرعن و فىجنات » كانه قبل مايال احصاب العين فقيل هم
فىجنات لايكتنه كنهها ولاابوصف وصفها كادل عايء ا؛تشكيروالمراد انكلامتهم ينال جنة
مها  0إشاءلون عنالجرمين

شاعل هنا عءنى ؤعل اى ساون المجرمين عن ا حوالهم

وقد حدف المسئولالتكونه عينالمسئول عنه ودلالة مابعده عليه ( بروى ) اناللهيطلع

اهل الة وهم فىالجنة حتى برون اهلالذار فوىهاملنار فسألوم « ماسلككم فسق ره
مقدر بول هوحال مقدرة منفاعل يتساءلون اىقائلين اى ثى” ادخلكم فيا وكان سهيا

لدخولكم منسلكت الخيط فىالابرة سابكا اى ادخلته فها فهو من اللك عمنى الادخال
لامن السلوك بممتى الذهاب فان قلت لميسألونهم وهم عالمون بذلك قلت نخاولهم وتحسيرا
ولتكون حَكايةاللهذلك فىكتابه تذكرة للساسسينقراً |بوجمر وسلكمبادفام الكاففى'لكاق
ل#و6ات
صين
لمصل
والياقون بالاظهار © قلوا © إى الدءوف حسين للسائلين هه لمنك ملنال

الواجبة فعدم اقرارنا غرضية الصلاة وعدم ادائها سالكنا فيا أله تكن حذف النون
لاتخذيف معكارة الاستعمال  وتنك نطم المسكين  #على معنى استمرار نفى الاطعام
لاعلى ننى استمرار الاطعام والمراد ابِضًا الاطعام الواجب والاقالس بواجب من الصلاة

والاطعام لاجوز التعذيب على تركه وكانوا ولون أنطممنلويشاء الله اطعمه فكانوا
لابرحمون المسا كين بالاطعام ولامضون عليه ايضًاكاسبق ففيه ذم لالبخل ودلالة علىان

الكفار مخاطيون بالفروع فى<ق الامخوذة قال فىالتوضيح الكفار مخاطبون بالاان
اوخْذة فىالا خرة
والعقوبات والمعاملات احماعا اماااعساد ات فهم مخاطبون ما فىحق الم

انذاقا ايضا لقوله تعالى ماسذككم فىسقر الا يات امافىحق وجوب الاد اء فيختلف فيهقال
عنالا وفىبعض التفاسير وللحننى انهول هذااتما
العراقيون من مشاحنا نيموقال مدشيار

هو 7أسف منهم على غريطهم فىكسب ايروحرمانهم مماناله المصلون والمزكون املنمؤمنين
ولايازم منذلك انيكونوا مأمورين بالعمل قبل الاعان  8وكذا تخوض ماعلخائضين »
اى نشرع فىالباطل مع الشارعين فيه والمراد بالباطل ذمالنبى عليه للام واصحابه ارلضله

عنهم وغبتهم وقولهم بانه شاع اوساحر اوكاهن وغيرذلك والخوض فىالاصل يمنى

الشروع مطلقا فىاى شى'كان ثمغلب فىالعرف يمنى الشروع فىالياطل والقبيح ومالا
حفديث ١كثرالئاس ذنويا انلوقميامة ك١ثرهم خوضافىءمصيةالله ©« وكناتكذب
يذانغلى و
سوءالدين « اى سوم ايزاء اضافوه الىالجزاء مع انفيه من الدواهى والاهوال مالافابة

لدلانه ادهاها وانهم ملابوء وقد مضت بقية الدواهى وتأخيرجناءتهم هذه معكونما اعظم |
من!لكل اذهو تكذيس القياءة وانكارها كفر والامور الثلاثة المتقدمة فق لتفخيمها
ونا بعد ذلك كلهمكذبين يومالدين ولبيان
والتزقى من القبيح االلىقببح كالهم قالوا ك

ظ ان تكذيهم به مقارنا لسائر جناياتهم المعدودة مستمزا الىآخر عمرهم حدما بنطقءه

|قولهم ه حتّىانانا القين ؟ك اى الموت ومقدماته فاله امس ميقن لاشكفىايابه وبالفارسية
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عليه اجملة اى معنى قوله انما لاحدى الكبر أكىبرت مندرة وحذف الاء مع
ان فعيلا ممق فاعل اشرق فيه بان المذاكز والمؤنك لكون ضمير انها فىتأويل العذاب

اوالكو ن النذير ممعنى ذات انذار على معنى النسب كقولهم امرأة ظاهى آأى ذات طهارة
« منشاء منكم انبتقدم اونتأخر » بدل هنلابشر باعادة الجار وان تشقدم مفعول شاء
ومنكم حال هن عن اى نذيرا لمنشاء م ايسيق الىالخير والنة والطاعة فبهديه الله
الم ندادالت وخا راعليه فهر ؤنة عازه الى ألنكك "للد دنلا وإعسول

المرحومية والحرومية وفىااتأويلات النحمية اقسم بنور قرالشريعة الزهسآء وبظلمة ليل

الفشيمة!الظلاء وتمالحالحقيقة /الإيشتكناء حقق اغلبت عل غلن“الطيعة أن اطبوة مظآعر |
احدى هذه المراتب الكلية الكبرى امااهل الشريعة واما اهل الحقيقة واما لااهلطيعة
وقول نذيرا للبشر جاعىلنا الحصر فىالمرائب الثلاث الكلية ليتئبه الانسان ومحترز أن

 502هانهل الابذار منشاء منكم انبتقدم الى مة-ام الشريعة اويتأخر الىمقام الطمة

ولماكان مقام الحقيقة اعلى المراتب ولمإصلاليه الاالنذر منالكمل اععرض عن ذكرءانتهى
ومجوز أنيكون اهل اللقيقة داخلا فىان تتقدم لانه واهل الشريعة كلمنهما 7
وان كان سنهما فرق فالتقدم ونفاوت فالسير والمسارعة والحاصل الااهل انس_تعداد
تقدموا بكاتساب الفضائل والخيرات والكمالات الى:ةام القلب والروح والسر واما |
غبرهم فتأخروا بالميل الى البدن وشوواته ولذانه فوقعوا فىورطة الطببعة © كلعن » |
هينة 6#ميهونة عندالله بكسها محبوسة
بت8رما
سفين
كمكل
من نفوس الانس وان ال
|

ْ

ناسّة وفوبعض التقاسير يسيب مابكوك املناتمال السيئة هن رهن الثى'اىدام 3

وارهت٠اى ترك
ته ٠قها عنده ونابتا والرهدن ماوضع عندك لينوبءناب مااخذ منكوالمرمن |

هوالذى يأخذ المرهون ونفس المكلف محبوسة أنابتة عندالله بما اوجه عليه نمالتكاليف
النى عى حى خالاسله تعالى فان اداها المكلف كاوجبت عليه فك رقته وخلص ننفسه |

والا شت نفسه مرهونة محوسة عنده وقال إعكهوم الرهيئة اسم ععنى الرهن كالشتمة |

على ان تكون التاء للنقل ٠انلوصفية الى الاسمية وفىفتح الرحن لامالغة |
علق الشم
اوعلى انوك اللفط لاعلى معنى ا

ونحوه وليس اى الرهينة صفةوالالةيل رهينلان

|فعيلا بمعنى مفعول لاندخله التاء يبلستوى يه المذكر والمؤنث الاان محمل على ماهو
معنى الفاعل فاته يؤتى فىمؤنثه بالناءكافىعكسه فيقولهتعالى انرحمةالله قريب منالمحسنين

قال الراغب قبل فقوله نكفلس باكسبت رهينة الهفعيل يمعنى فاعلاى انابتة مةرمة وقيل

ععنى مفعول اىكل نفس مقامة فىجزاء ماقدم منجملها ولماكان الرهن بتصور منحبه |
استعيرذلك لمحتس 0

كان و الااصحاب العين  3استثاءامتصل مك

كنا

فيالمعنى واكاب الممين اهل الاعمال الصالحة منالمؤمنين اى فانهمفا كون رقاءهم عااحسنوا
مناهمالهم كاشك الراهن رهنه بأداء الدرن قل القاغانى كل نفس مكسوءها ارهن عنذالله

لاوكاك لها لاس_تبلاء هرئات اعمالها واثثار افعالها علها ولزومها ايإها وعدم اك كها

ا

الجزء ناسع والمشسرؤن

 5م #ه»ه

|الختلفة التى هى مع كثرنها واختلافها على نظام واحد لامختل وقال أبوالليث وخالق القمر
يعنى الهلال بعد ثالثه وهاهلابلى  4مءطوف على القّمر وكذا الصبح يعنى ومحرمه شب

«واذ» بسكون الذال وهو ظرف لامضى من الزمان لإ ادير  #على وزن افمل اى
انصرف وذهب فان الادبار تقيض الاقبال « والصبح  64قال فىالقاموس الصبح الفجر

اتحممار
| اادتلد والمع اصباح اولفمفردات الصبح والصباح اول الهار وهو وق

الافق محاجب الشمس فاإذا  #ظرف ا يستقيل مالنزمان واتفقوا على اذاههنا نظرا
الى تأخره عن الاإلى منوجه #اسفر» اى ضاء واتكشف فان الاسفار بالفارسية روشن
كفدرف الغطاء ومختص ذلك بالاعيان تحوسفر العمامة عنالرأس
أ شدن ٠ قال الراغب الس
| واعخخار ءن الوجه والاسفار مختص باللون نحو والصبح اذا اسفر اى اشرق لونه ووجهه

وأسفروا بالفجر تؤجروا مقونلهم اسفرت اى دخلت فيه نحوأسبحت وفى قوت القلوب
| الفحدر الثانى هو اتشقاق شثفق الشمس وهو بريق ساضها الذى 0

الجرة وهو الشفق

الثانى على ضاد غسوما لان شذتها الاول هانلعشاء غواجرة بعد الغروب ورعد امرة

خر سلطان شعاع الشمس ويعد اليباض
البياض وهوالشق الثانى مناول الليل واهو
سوادالالى وغسقه يثنمقلب ذلك على الضدفيكون بده طلوعها الشفق الاول وهوالبياض
]| ولعده الجرة وهوشفقها الانى وهوأول سلطاما هن آخرالايل ولعده طلوع قرص الشمس
نفلاك الا فل اذا ظهرت على وجه ارض الدما
فالفدر هو اشحار شعاع الشمس مال

| يسترعينما الجبال والبحار والاقالم المثرفة العالية ويظهر شعاعها منتثيرا الى وسط الدثيا

| عمنضا مستطيرا انهى ( قال اللكافى ) اقمم بالقمر اى بالقلب المستعد الصافى القابل

| للانذار المتعظ به المنتفع بتذكرء تعظها وبليل ظلمه النفس اذأدبرى أى ذهب بإششاع
| ظلمنها اعلنقلب باشراق نورالروح عليه وتلالى طوالعه ويصح طلوع ذلك اذا اسذرفزالت

| الظلمة بكليمها وتنور القلب انبى فظهر هنهذا حسن موقم ذكر القمر والال والصبح
فىعقام ذكرسقرودواهها لان سقراشارة الى الطبيعة وجهم الى #انبهالاحدى الكبر»

| وجواالبلكلبقمرمججعالكبرى جعتالف التأنيثكتائه وألحقت مافكماجعت فعلةعلىفمل

| كركة وركب معت فعلى عليها والاففملى لامجمع على فل يل على فعاللى كبلى وحبالى
والمنى ان سقر لاحددى اللايا اولاحدى الدواى الكير الكثيرة وعى ائ سقن واخدة
فىالعظم لانظيرة لكهاقولك انه احد الرجال هذا اذاكان مرتاكلسقر وان كان متدكرا

لعدة الخزنة فالمءنى انهامن احدى الحججج اكبر نذيرا منقدرةالله على قهر العصاة منلدن
آدم عليه السلام الى قايلامساعة مانلجن والانس حيث اسستعول على تعذيهم هذا العدد
القلبل وان كان منكر الا يات فالمعنى اما لاحدى الاايات الكبر ن8ذيرا للبشر »

| عبيز مننسبة احدى الكبر الى اسم ان لان معناء انها «معنظمات الدواهى التى خلقهاالله
| للتعذيب فيصح ان 'ينتصب منه القيز كم صول هى احدى النساء عفافا واللذير
متيكادي ركالنكين 'والميوقم .لاقئ لكين ان

ازايةاءال أمروتدع فباننا ار نا علقت

ع(ليهِ)
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المستغفر بن لمن فىالارض وهم الموكلون بابِصالٌ الشر انعومنهم الموكلون بالممات ومنهم ْ
لون العلوم الى القلوب وهنهم الموكلون بالارحام بتصويرمايكون
الموكلون بالالهام وهم اصلو
لله فىالارحام ومنهم الموكلون يفخ الارواح وهنم الللاكككة التتتعة عصرالموكون بالفشاعة

لمندخل النارومهم الموكلون بالارزا وممم الموكلون بالامطارومنهم الصافات والزاجرات
والتانات والمقمسمات والمرسالات والاشرات والازعات والناغطات والساهّات والسانحات

ا

والملقيات والمدرات ولذلك قالوا ومامنا الاله مقام هعلوم ذا هن حادث محدته الله فالىعالم

الاوقد وكل الله باجرالله الملائكة ولكن بم هؤلاء الولاة املنملائكة فلازالون تحت
سلطانهم اذهم خصائص الله تم االنعامة ماتشهد مهؤنلاء الملائكة الامنازلهم التى هى

اجرام الكوا كب ولاتشبد اعيان الحجاب ولااللقباء واما اهل الكشف فيشودونهم
فىمنازلهم عيانا ٠ ْم اعلم ان الله قجدعل

فىهذا العالم العنصرى خلقا جمننسهم ولاة

علهم ناظيلرءلم العلوى فم لفان درن واللاطين والملوك وولاة امور يع
العالم املنقضاة واضرامم ثم جعل بين ارواح هؤلاء الولاة الذين هم فىالارض وااولاة

مقدسة
الذين هم فىالس.وات مناسيات ودقائق عتد الهم بالعدل مطهرة هن ااشوا
عالنعيوب فقيل هؤلاء الولاة الارضيون منهم محسب استعدادتهم شنكان استعداده حسنا
قويا قل ذلك الاصصي على صوزيه طاهرا مطهرا فكان واللىى عدل وامام فضل وهن كان 1

استعداده رديئا قل ذلك الام الطاهس ورده الى شكله نمّالرداء والقبح والحور فكان
و

حور وائب ظام وبخل فلا يلومن الا شه

فهذه امهات صاتب حكام العالم اكاب

المراتب على سبل الاحمال وامالرعية فتلخاصى عددهم الاالله ولله تعالى فىالارض ملائكة
لايصعدون ل

السماء أبد! وملائكة فىالسماء لاسزلون ا

الارض ابدا  26 70صالا نه

وتسببحه بالهام املنله تعالىكذا فىكتاب اللللواهمام الشعراتى رع الله و#م9امى ©
اى سقر وذكر صفتها ا8لاذكرى للبشر  #الانذكرة وعظة والذارلهم بسوء طاقبة
الكفر والضلال وتخصيص الانس مع انها تذكرة للحن ايضالانهم هاملاصل فىالقصد
بالتذكرة اووماعدة الخزنة الابذكرة لهم ليتذكروا ويعاموا ان الله قادر على ان يعذب
التكثير الغبر الحصور من كفار الثقان وعصاتمم مذا العدد بل هولاتحتاج فىذنك الى
أعؤان وانضاز اضلافانة الوقاب شمَرَةَ واحدة فىعان ان ادم اوساط الا*م على عنقا |
واحد هن عروق بده لكدفاء ذلك بلاء وعحئة واءاعين العدد وخلق انود للركمة

لالاحتياج ومجوز أن يعود الضمير الى الا ياتااناطقة بادوال سقرفام! تذكرة لاغتالها
على الانذار  8كلا © ردع

عننكارها فانها حق اوانكار وى
اكوسيواق ارتدع ا
م

لان تكون لهم تذكرة فان كونها ذكرى للبشرلاينافى ان بعضهم لاستذكرون بل يعرضون
عنها بسوء اختبارهم ألابرى الى قوله تعالى فلاهم عكنرالةت:ذمعرضين « والقمر 6#
دحت

 +وفى فتح ار حمن مص

تشرلاف و يله على الظر فىتحائه وقدزيه فرىكخاية

الجزء اسم والممرون
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مسحرون لا بأسرهم نحت ابدى الانى عثير ملكا الذين ولاهم الله على عالم الخاق

9

فقرهم  8الفلاك الاقصى كل ول ف رج كا راج سور المدينة جالس على مخت

وقد رفعالله الحجاب بين هؤلاء الولاة و بين الاوح الحفوظ قرأوا فيه مسطرا امماءهم
ومراتهم وماشاء الله ان مجريه على ايدبم فىءالم الخلق الى بوم القيامة فارنهم ذلككله

فىنفوسهم وعلوه علما محفوظا لابتيدل ولابتغير ماعلمنا نحن اسماء هم وإحوالهم ٠ن٠قايلة
قلودنا للوح الحفوظ ثم ان الله جعل كل واحد ه«نؤلاء الولاة حاجبين يافذ ان

اوامرهم الى نواهم وجعل لين كل حاجبين سقيرا عشى هما بماياتى اليه كلواحدمهما
وعين الله لهؤلاء الذين جملهم ابا لهؤلاء الرلاة 'فلىفلك الثانى منازل يسكنونها واازلهم

والعشرون هنزلة التى تمى امازل التى ذكرها الله سول والقمر قدرناء
الها وهى الثانى

منازل ي«نى فيسيره ينزلكل بوم ممزلة منها الى ان ينتهى الى آخرها ثم بدود دورة اخرى

ليعلموا بسيره وسير الشءس والخنس عدد السنين والحاب وكل ثى” فصله التق

لنا تتصملا فأسكن فىهذه المازل هذه الملائكة وهم محاب اولثك الولاة الذبن فىالفلك

نم ان الله اعى هؤلاء ان مجعلوا لهم نواب! ونقباء فالسوات السبع ىكل سماء يباك

لحجاب الهم النظروا فىمصا العالم العنصرى عايلقيه الهم هؤلاء الولاة ولع ونم به

وهو قوله تعالى وأوحى فىكل مماء امرها فحعل الله اجسام هذه الكوا كن التقباء
اجساما نيرة ه-تددرة ونفخ فها ارواحها وانزلها فىااسموات السبع فاكااء واحد

منهم وال لهم قدجملتكم تستذر جون ماعند هؤلاء الانى عشروإلا بواسطة الححاب
الغانية والءعشرين م .أخذ اولك الولاة عانلاوح الحفوظ ثجمعل الله لكل تقيب

همؤنلاء السبعة النقباء فلكا يسبح ذه هوله واد لاراكب وهكذا الحجاب لهم افلاك
يحون فبا اذكان لهم التصرف فىحوادث العالم والاس_تشراف عليه ولهم سدنة

وأعولن يزيدون على الالف اعطاهم الله مراكي دماها افلاكا فهمايضا يسحون فبا
وهى دور مهم على المملكةفى كل نوم مرة فلا بفوتهم ثى”مالنمملكة اصلا منلك
السموات والارض فتدور الولاة وهؤلاء الححاب والنقباء والسدنة كلهم فىخدمة هؤلاء

الولاة والككل ..خرون فىحقنا اذكنا تحن المقصود الاعظم من ال المكلهقال تعالى
وسخرلكم مافى السمواتومافى الارض .ما منهوسببدرران الافلاك عليناكل:وم دورة
اغا هولنظر دولاء الولاة فا ندعو حاجة الأللق البه منالامور فسدوا

خلاهم وسنفدوا

احكاءاللةفهم م نكونيهدا فخلىةه لامنكونه آمس! اليهفي:فذونالاقدار فبهمفىازمان ختلفة
جلدلزمام هذ.الاموربايدى هؤلاء اللماعةمن الملاتكةو اقعدهنهم ٠ن اقعدف بىر جهو هسكلنه
وكا ال
الذىفيهمحت مدكه وانزلهن انزل من الححاب والتقباء الى «نازاهم فتمواهم كيذيت ل

فىكل سماء ملائتكبة يخرة وجعاهم على طبقات فنهم اهل العروج باللدلى والهارءن الحق
الينا وما الى الى فىكل صباح وءساء ولاشولون الاخيرا فىحةن! ومنهم المستغفرون لمن

والارض وعنهم المتدفرون للمؤمتين اغابة ااخيرة الالهية عليهمكاغلبت الرحةعلى |
عي

سس ون

.لمتشت

جع

ص
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الله ناء على انهلوكانمنعندهلماجاهناقصا وافراد قولهم هذا بالتعليل مع كونه هبناب

فتنهم للاشعار باستقلاله فىالشناءة  #كذلك يضل الله من يشاء ؟ ذلك اشارة الى ماقبله
من مدنى الضلال اى يضل الله من يشاء اضلاله كا'بى جهل و اابه المتكرين لخزنة
فتياره
جهام وعددهم اضلالاكائنا مثل ماذ كر من الاضلال لا اضلالا أدنى منه لصر اخ
الى جانب الضلال عند مشاهدته لايات الله الناطقة بالحق واصله ان الله لايلى الامحدب |
الضلالة الازلية لان اللال و صرف الاختيار الى جاه كل مهما هن مقتضى عبنه
الثابثة 9ه ويهدى من يشاء  #هدايته كاسماب محمد عليه السلام هدابته كائنةمثل ما ذكر

املنهداية لاهداية أدنى منها لصرف اختداره عند مشاهذة تلك الايات الى خانب الهدى |
و حقبقته ان الله لاهدى الا يموجب الهداية الازلية اذ الاهتداء و صرف الاختيار الى

جانبه كل ٠نهما من احواله الازلية فلا يجوز خلافه فى علم العين فالابد 

وما يلم

جنود ريك  7اى جموع خاقه التى هن جلها الملائكة امورو واهنود جمع جند

بالظم اهو |الشكز وكل مجتمع وكل صنف هانلخاق على حدة وفىالحديث اندلله جنودا
ا«هو
ل©
اسل
فنها ال

ل
طدل
» لفط كذائا اق نيف سرا

عدد اهل المماء فقال تعالى اننا عشر سبطا

مامتال 'زهاعن

اك سيط عدد التراب وفى الاسرار

الحدية ليس فالعالم موضع ببيت ولا زاوية الا وهو معمور مما لايعلمه الا الله والدليل

على ذلك أمس الى عليه السلام بالتستر افلىخلوة وان لامجامع الرجل امسأ نهعريانين وفيه
اشارة“الى ان الله فى اختيار عدد الزبالية حكمة والا فحنوده خارجة عن داثرة العد

والضبط قال القاشاتى وما يعلم عدد انود وكيمها وكفيتها وحقيقتها الا هو لاحاطةعلمه
بالماهياث و احوالها اولفتاويلات النجمية الا هويتة الججامعة مع جنود التعينات الغير
المتناه.ة محسب الامماء الزئية والحزييات الامماء قال بعض العارفين خلقت الملائكة على
واس فأرواح ليس لهم عقل الا تعظيم جناب الله و لبس لهم وجه «صروف الى العلم

ولا الى نفوسهم قدهي.هم جلال الله و اختطفهم عَمهم فهم فيه حيارى سكارى و ارواح
مديرة اجساما طبيعية ارضية وهى ارواح الا نامى وارواح الحيوانات هن جسم عنصرى
طبببى و هذه الارواح المدبرة اهذه الاجسام مقصورة غاما مسخر بعهها عض "م ذل

تعالى ايتخذ يعضهم بعضا سحريا وارواح آخر مسخرات لمصالنا وهم على طبقات كثيرة
للاشبدضواح
فنهم الموكل بالوحى وهنهم الموكل بالالقاء ومنهم الموكل بالارزاق وهم الاموك
وامنهم الموكل باحياء الموتى و منهم الموكل بالاسستغفار للمؤمنين والدعاء لهم و منهم الموكل

بالغراسات فىالْنة جزاء لاعمال العباد ومنهم غير ذلك واما مراتهم وتفاوهم ففهمالكابر
شلبرواذ لخمكبردمل
ازي
لتك فين كرام و 1كن :وا عامسل كر بن ي
«يكائيل و قال بعضهم هذء المتود لست معدة لامحاربة بل هى لترئيبالمملكة الظاهرة
لاءالم الاعلى والا-فل لانه اذاكان مافىالسموات وما فىالارض جئوده فلمن شَائلون فا بق

الا ان المرادهم جنود الت_خير اذ العالمكله «سخر بعضه لبعض وجع الملائكة
للُلُكُشبب

ا

2

]1

ال
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الجزء اسع والعشرون
انين فنزات اى وما جعلذاهم رجالا من جنس>م يطاقون فن ذا الذى.يغلب الملائكة
تت
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عالمها سافلها ٠ و عام ادمان طاقت ديداريك فردته بداريد 'نا عمقاودمت كيدا لسر أن

| فؤوما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا اى وما جعلنا عددهم الا العدد الذىتسبب
لافتتانهم و وقوعهم واللكاون "وغل التسك عم هب بالاثرع عن افلوثروأئ»بالشة عن
العدد ا خصوص لامها على التلازم سْهما و حمل الكلام على هذا لان جعل هن دواخل

الممتداً والخبر فوجب حمل مفعوله الثاتى على الاول ولا يصح حامفلتتان الكفار على
ور فان عدهم سبب للفتئة لافتنة نفسها ثم ليس اارادمجرد
عددالزبانية الا بالتوجبه الكمذ
جءل عددهم ذلك العدد المعين فى نفس الاص بل جعله فى القرءان ايضًا كذلك وهو
الحكم بأن عامها تسءة عششر اذ بذنك .ةف افتتانهم باستقلالهم له و استبعادهم لتولى هذا

العدد القليل ام الم الغفير واستهزانهمبه حسما ذ كر وعليه يدور ماسياًنى من استبقان

اهل الكتابٍ وازدياد المؤمنين اانا غ 9ليستيقن الذين اوانوا الكتاب  #متعلق بالجعل
لع اللناكواروالتن للطلب اى ليكتسبوا البقين ينونه عليه السلاموصدقالقرء ان
الَ
غْ

ا شاهدوا مافيه «وافقا لما كفتىاهم وفى عين المعاتى سأل الهود رسول الله صلى عليه
وس عن خزنة النار وعددهم فأجاب عليه السلام بانهم تسعة عشر »٠ يعنى دوبارب! صابع
دين اشارت فرمود و دكررت دوم اعهام عورا اماك فرمود  8وبزداد الذين امنوا

اعانا  #اى بزداد ايمانهم كفية ما رأوا من تام اهل السكتاب و تصدبقهم انه كذيك
| اوكية بانضمام ايمانهم ذلك الى ايمانهم بسائر ما انزل ف ولا يرئاب الذين اوانوا الكتاب
والمؤمئون » تأكيد لما قبله ٠ن الاستيقان وازدياد الاعان فان نفى ضد الثى” بعد ابات

وقوعه ابلع فىالاثيات و نفىلمايقعدترى المستيقن والمؤءن من شية مافبحه لله شين جازم

محيث لاشك بعده واما ل بنظم المؤمين فى سلك اهل الكتاب فاىلنفاىرئياب حرث لمشّل
ولا برانانوا لاتنيه على اين الافيين خالا فان انتَقاء الارتياب هن اهلل:الكاتانٍ مُقارنْ لما

منافيه املنححود ومنالمومتين «قارن لما يقتضيه ٠النايمان وم سما والتعبيرعهمياسم الفاعل
بعد ذكرهم بالموه_ول والص-لة الفعلءة الممبئة عن الحدوث للايذان شيامم عيلمىالاان بعد
ازدياده ورسو<هم فى ذلك ههوليقول الذين فى قلومعم عض  6#شك اوشاق فان كلاءنهما

من الامراض اللاطنة فكون احبارا بهاسيكون فالمدينة بعد الهحرة اذ اانفاق اما حدث

بالمديئة وكان اهل مكة اماءؤهنا <مَا و امامكذياو اما شاكا © والكافرون  #المصرون
فت يجوز أن تكلان قولهم هذا مقصود الله تعالى قات اللام لدت
نوات م 2فان قكلت

على حقيقتها بل للعاقبة فلا اشكال ههماذا أرادالهه بهذا مثلا  #يز لهذا او حال منه يمعنى

مثلا بهكقوله هذه ناقة الله لكم آبة اى اى ذى” أراد مذا العدد ااستغرب استغراب المثل
فاطلاق امل على هذا ااءدد على سبيل الاستعارة حيث شبهوه بالمثل المضروب وهو القول

الائر فىالنرابة حَبث ليمكن عقدا نكاماثير بن اوثلاثين والاستفهام لانكار أنه من عند

جه

لنت
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ولس
سس
سمسس
ص حيمنب ا سي بس يبي يس يي لس
ْالمعانى #دتكظموا فىحكمة العددعلى اهلاتطلي للاعداد ااءالىفانالتسعة ١ كرالا حادوالعشرة

اقل التشرات فقدجع بين اك ازلقليل وافل الكثيربنىان النسغة عثمرغدد جامع ينما /
فلهذا كانت الزباية علىهذا المدد ( و منهاماقالفى 5شف الاسسرار اقنوله يسمالله
الرحمن الرحم ) قاعة عثمر حرفا و عدد الزبانية تدعة عشر ملكا فيدفع المؤءن يكل حرف ْ

دا منهم وقد سيقت رحمته غضبه و ممامالاح لهذا الفقير قبل الاطلاع على مافى ا
ااحو
مه

لاني )
كشفي الاسران وه "إن عدد توجررف السملة تسغة عم  9الالو
م
مفض
عطلم ازويافته
6٠2
'وزده حر فتك «ؤده هزار

دة والكفار والفساق لمشيلوه هذه الا يةحيث سلكوا سيل |
للةر آحبة
و لماكانت الابسم
السكفنن والمعاصى ,نخاق العلقهفاىبلة كلحرف مها علكا من الغذئ والجلال .و جعله آية /

الفضبك جمل خازن اطنةايةالرحمة دل علىماقلناقولهعليهالسلام يسلط على الكافر ١
اير الحيات باافار_.ية الزدر ٠ فى فهه الياب مثل اسنة
فى قبره تسعة و تسعون نينا وهو ك
الرماح وهو طويل كالنخلة السحوق أحر العينين «ثل ال داعمالترزوارت ينامالانسان
وال ران

»اه

سنلط
كفن اللهو باسماله الحسنى التى هى نعة و تسعون فاستحقيا

عليه نسعة و تسعون نا بعد دها فىقبره الذى هو حفرة من حفر التيران فيللازم ازيسلط
عليه ذلك العدد فىالنار فالتسع عدد القهر والحصر والانقراض لابه ينقرض عن اهل النار

امداد الرحمة الر<يمية ( ومنها مافى التأويلات النحميةمنان اختلال النفوس البشرية سب
العيل والعلم والدخول فى جهم البعد والطرد واللمن والححابٍ والاحتجاب مترتب على

هي
ل جل
الراك

نا وص الصا واه

السيع التى ورد بها الحديث سول عليه السلام امرت ان اسحد على سيعةاعضاء و اراب
كىل
ل عل
اتدلة
والطبيعة البشرية المش

المؤثرة فىالكل محب ااظاهص والباطن و جوز أن

تكون القوة الغضدة والشبوية بادللطبيعة .فصارا الكل نعة عششر  #وما جعلنا اسماب

النار © اى المديرين لاميها القامين بتعذيب اهلها فأحماب انار هناغيراسححاب النار
شىف
فى قوله تعالى لايستوى اصحاب النار وااب الجنة وف
ضخذف
اصحابالنار ف
ااف

الاسرار وما جعلنا <زنة

اننبى وفيه بعد لانهم خزنةالثار.لاخزنةاصمامها «الاملائك ام

لذاافوا جسن المعذبين دن الثقاين فللا رفوا لهم ولا يملوا المهم ذان الجاأسة مضانةالرافة

فإذا بعث الرسولٍ من جاسنا ليرحم ينا ولانهم اقوى الخلق واقومهم نحق الله وبااغضب
لهتعالى اوشدهم بأساوعن اانى عليه السلام لقوة احدهم مثل قوة الثقلين يدوقاحدهم
لى
عقواله
الامة وعلى رقيته جبل ذى بهم فىالنار وبرىى بالجبل علمهم ويروى اله لما تتزل
علما تسعة عشير قال أبو جهل لقريش أبعجز كل عشيرة مذكم ان ببطشوا برجل ممم
فقال أبو الاسود ابن اسرد بكنلدة الجمحى وكان شديد الطش والةوة حتى كانهن قوه
ايه اذا قام على ادم و اجتمع حماعة على ازالة رجلة عنه لم٠سَدروا عليه فكانوا يشدون

الاديمحتى بتقطع قطما و رجلاء على حالهما أن |ا كفيكم مشر ع
باهم
وعن ب
لسسس
ممس

دمهمذاكتوق أتم

المزء تأسم والمعسرون
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| الخاطف وانراهم كالصياصى واشمارم يساقدامهم مخري لهب الثار منافواههم مابين 
 2ىاجدم مسيرة سلة زعت همهم الرآفة والرحمة َأَخْذْأحدهم سبعين ألفافىكفهوبرمنهم

حيث أراد مجنهم قبل هذه  0عاشلررعؤدساء والنقباء واماحملة اشخاصهم فكما قال |
انعالى ومابءام جنود ريك الاهوف حوز أن يكون لكل واحد مهم أعوان لاتعد و لانحصى

ا
ذ_
هتقد
ذكرارباب المعانى والمءرفة فى

العدد وتخصيصه وجوها ( منها ان سبب فساد النفس

الاذسانية فىقوما النظرية والعمله هوالقوىال+وانية والطبعية فالقوى الحوانية هاىمس

الظاهرة واس الباطنة والشهوة والفضب وجموعها الننا عشرة واما القوى الطبعية فهى

الجاذية والماسكة والها ضمة رالد'فعه والغاذية والنامية والمولدة فالجموع تم عشسرة قال

 0بالحيوان مبنين المواليد الثلائة الميوان
| ابنالشيخوالمراد بالقوىالحيو
واللنات والمءدن وهىقسمان مدركةوفاءله فالاركة اى مالهامدخل فىالادراك بالمشاهدة
والحفظءث_ وهى الحواس مس الظاهرة واس الباطنة والفاءلة اىمالها مدخل فاىلفعل |]

اما باعئة اوحركة وهها النتان الشهوة والخصب والقوى الطيمية هى القوى التى لاتخنص

بالحيوان بل توجد فالنبات ايضا وهى سيع ثلاث منها مخدومة وه الغاذية والنامية

والمولدة واربع منها خوادم وهى الحاذبة والهاضمة والماسكة والدافعة فلماكان منشأ

الآ فات هوهذء القوى التنسع عسرة كان عدد الزياسة مكلك  1طلم ستري)المفق وان
خبيريأن الات هذه القوى سناو على الاصول الفلسفية ونقى الفاعل الحنار فيصان تغسير
كلام:الله بنَعامثالة اى.وان ذكرها الآمام افلتفسير الكير ومعه.بمنمدة وقال ايضاوالحق
ان محال علمه الى الله تعالى فااعقول 'لشمرية قاصرة عن ادراك امثثله انهى وبرده ماقال
الامام السهيلى فىالامالى ان النكتة التى «ناجلها كانوا عة عششرعدها ويلكمونوا ١كرأ

وأقل فلهمرى ان فالىكتابٍ وال_-نة لدليلا عليها واشارة الها ولكنها كالسر المكنون

والناس'سرع ثى” ال اىنكار مالم يألفوه وتزييف مالم يعرفوء ولاييؤمن فىنشرها وذكرها
'ر الافهام اعلنوعى والتحصيل مع قلة الانضاف فىهذا الل
سوء:التأويل لقصورا دث
انبى ( ومها.ان أو ب جهم سبعة سنةمنهاللكفار وواحد للفساق ثم ان الكفار يدخلون
النار لا “موو ثلاةة ترك الاعتقاد وترك الاقرار ورك ا!عمل فيكون لكل باب منتلك

الابواب السنة ثلاثة فالمجموع تمانيه عشسروامابابٍ الفساق فليسهناك الائرك العمل 0
| تسعة عشسر ( ومنها ان الساعات اربع وعشرون حمس منم! مشغولة بااصلوات امش فق

منها تسع عشرة «شغولة بغيرالعبادة مصروفة الى مايؤاخذيه بأنواع العذاب يعنى اله لممخلق

| فىمقابلة الخجس التى جملت مواقيت .,الدلاة زبانية تكريما لها فلايلزم الاختصاص بالمهلمين
من عصاة المؤمنين كافى حوائى سعدى اللمفتى فلا جرم صار عدالزبانية تبعه عشير ومنها
اله تعالى حفظ جهم عاحفظ به الارض مانلال وهى مثة ونسعون اصلها تسعة عشير
| ( وها ان المدبرات للءالم النحوم الس.ارة وهى سبعة والبروج الالناعشر الموكلة ببيردالءالم

)نها ماقال السجاوندى فىعين
 ٠السفلىالمؤارة فيهتشمعهم بسياط التأثير وتردجوفىمهاوا وم

ال(معاني )

ج© #»©# ٠١ه

نحووة ةلذ

الاسحر يؤئر © اى يروى ويتعام امانغير ولبس هو مسنخره ينفنه يقال اثرت
قنوم فى 1ثارهم اى بعد مامانوا هذا هوالاصل 3:
الحديث  7-5اا اذا حدثت به ع

كان' مس االرواية:عمن كان حديث :مأنور اى منقول .يتقله :خلف عضناف :واوعنة
مأنورة اى مسوية عن الاكابر وفىتعلم السحر لحكمة رخصة واعتقاد حقيته والعمل .ه

ل ع(رفت الثر لاللاشترولكقنىيه » ويمنعلرمف الششر مالنناس هم
قربكا
كف
فيه ) وقد سبق معناه ومابتعلق به فىعواضعه فإ ان هذا تك ماهذا ف الا قول البشر »#
تأكيد ما قبله ولذا اخلى عن العاطف فاله تمردأ وعنادا لاعلى سبل الاعتقاه لماروى قل
اه !اقرَبأنَة القرءآن' اشن نكلام؛ الاناراا وان" وأزاذ بالشر يسنارا؛ وجيرا' وأبافكبة

اما الاولان فكانا عيدين هن بلاد فارس وكانا بمكة وكان النى عليه السلام مجلس عندها
ودلا أبوفكهة فكان غلاما روميا يتردد الى مكة من طرف مسيامة  الكذاب فالىعامة

سأصله سفر  #اى ادخله جهتم لما قال فىالصحاح سقر اسم ماسنماء النار وقال
ابن عباس رضىالله عهما اسم للطبقة الى_ادسسة من جهم مال سقرته الشمس اذا اذته

والمته وسمست سقرلايلامها قوله سأصليه سقر يدل هن سارهقه صعود ابدل الاشهال

سوآء جعلمثلالمايلقىمن الشداندأوامم جبلمن نار لانسقر تشتمل علىكلمنهما
وما ادراك ماسمّر » ماالاولى مدأ وادراك خبره وما الثالية خبر لقوله سقر لانما
المفيدة لما قصد افادته املنتهويل والتفظيع دون العكس سيق فىالحاقة والعنى اى ثى”
اعلمك ماسقر فىوصفها يعنى انه خارج عن دآثرة ادراك العقول ففبه قعظم لشأنه
لابق ولانذر © بان لوصفها وحالها واتواز للوعد الضمنى الذى يلوح به وما ادراك

ماسقرأى لانيق شبأ يقلفا الااهلكته بالاحراق واذا هلك لتمذره هالكاحتى يعادخلا
جديدا وتهلك اهلا كائانيا وهكذا كا قال تعالى كلانضحت +لودهم بدلناهم جلودا
| غيرها اولاثيق على شى” اى لاتترحم عليه ولاندعه مانلهلاك بل كل مايطرح فها هالك
لامحالة لانها خلقت مغنضب المار قال فىتهذيب المصادر الاسَاء باق كردن ونيز شفقت

بردن * وقيللانيق حباولانذرميتا كقوله تعالى ثم لاعوت فيا ولانحى طإلواحة للبشر»
هال لاحت النارالئى” اذا احرقته وسودهولاحه الف راوالعطساى غيره وذلك انالثى”

اذا كانفيه دسومة فاذا احرق اسود والبشر مع بشرةوهى ظجااهدىالاانسان أى مغيرة
“لعالى الجاد وظواهيه مسودة لها ة.ل تلفح ال4لد لفسحة فتدعه اشدسوادا منالايل فان
قلت لايمكن وصفها بتسويد البششرة مع قوله لانتى ولانذر قلت لبس فالااية دلالة على
ابنهااتلفكنىلية معانهجوز اينكون الافناء بعدالتسويد وقبل لاحة لاناس علىان لواحة
افسامعل من لاح يلوح اى ظهروأن البشمر يمدنىالناس اقنلهاتلوح للبشر مسنيرة مسهائة

عام فهوكقوله تعالى ويرزت الحم لمن يرى فيصل الى الكافرسمومها وحرورها كايصل
الى المؤمن ريع النة ونسيمها سمينرة حسمائة عام «إعلءا #اى ع«لإىسنقسرءة عشر»
اى ملكا بتولون امسها ويتسالطون على اهلها وهم مالك وثمانية عشر معه اعينهمكالبرق

الجزء ناشم

والعشرون
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اسفله اندق اى كثير الماء شبه القرءان بالشجرة الفضة الطرية التى استحكم اصلها

فسماء وانبتله اعلى واسفل ول “اعلاءالائمارولا سفلهالاغداق
بكاة الماء وأمرت فروعها ال
على طريق التخيل ( قال الكاشنى ) مراورا حلاوتى وعذوى هستك هيج سخن
رانراشد وبروى طر اوى ونازى هستكه هيج حدك اراننود اعلاى :ان مهال مشقر
سعادات كليه واسفل اين شحرٌ طببه عروق فضائل وحكم عليه است ٠ ثمقال الوليد

وانه يعلو ولابعلى فقالت قريش صبأ والله الوليد اى مال عن دينه وخرج الى دين غيره

والله لتصبأنقريشركلهم عاتىابمته لكونه رئيسالقوم فقال ابنأخيهاً بوجهل أن كفيكموء

فقعد عنده <زينا وكله مااحماء اى اغضيه ٠ يعنى كفتكه قريش ميكويند توسخنان
تدرا عليه السلام إسئد ميدهى اناا زرك ميدارى وثناممكوبىنا ازفضله” طعام اإيشان

مهره بردارىا كرجنين است اهمه قريشس فراهم شوند وثراكفاى حكانصنلدما ازطعام

ررش
قمتع
ايشان بىنياز شوى وليد ابن سخن از ابوجهل بشنيد درخثم شدكفت ال

اتى من| كثرهم مالا وولداوثين اتاب ممد خودهىكز ازطعام سير نشويد واز فقر وفاقه
نياسا سند حه صورت تددكه ايشائرا فضاه” طعام بودن يديكرى دهند بس هم دور خاستتد

كي.دفت شنا كه قريش ابديدانيدكه حال وكار اين حمددر
ْ وير احمن قريرش شادند وا
عرب منقصز :كدت وموسم حج تزديكساتكه عر بام اند وازحال وى برسند
جواب ايشان حه خواهيدداد  .تزعمون انه يحون فهل رامموه مات لان المرب كانت

تمتقد انالشيطان ومخدق المئون وتخبطه وتقولون انه كاهن فهل رأتموه بتكهن وتزهمون

انه شاعى فهل رأوه بتعاطى شعرا قط وتزعمون اله كذاب فهل جرتم عليه شأ
مانلكذاب فقالوا فىكل ذلك اللهم لاثم قالوا فاهو وماتقول فىحتّه ففكر فتال ماهو
الاسا حرأمار أَعوه شرق بان الرجل واهله وولدء ومواله وما الذى شَوله الاسحريائره
عانهل

بابل فاريج النادى فرحا ونفرقوا معحين شوله «تمحبين مله راضين »ه

نم تقل كيف قدر » تكربر للتعجب للمبالفة فالتشتيع وثم للدلالة على ان النكرة
للائق فاشتأنه نشل
الثانية فىالتعجيب ابلغ من الاولىاى للتزاغى تحب الزتية .وان ا

الاهذا القول دغاء عليه وفما بمدعلى اصلها منالترخى الزماق طثم نظر» اى فىالقرء ان

م بعدمية وتأمل فيه هثم عبس فقلت وجه يعنى روى ذاعم كشيد وترش كرفت »

لأإيجدفيهمطمناوم يدر ماذا بول ف ويسر » اتباع لعيس قال سعدى لفق

لكن عطف

الاتياععلى العمتغبويرهءروف والظاهى اكنلامهماله معتى «غابر اءنى الا خر فعبس ععنى

قط وجهه ويسر يمنى قبض مابين عينيه املنسوء واسود وجهه منه ذكرء اللي
والعدة عليه وقال الراغب البسر الاستعجال بالثى” قبل اوانه نحو ابسر الرجل حاجته

طلا فىغير اوانها وقوله ثم عبس وبسر اى اظهر العبوس قبل اوانه وغفيىر وقته انهى
طم أدبر » عن الحق  واستكبر  6عن انباعه «إفقال» عقبب توليه ع«نهالاقن»
لذا اوردالا بسدها  8هذا » الذى بقوله مد عليه اللام اى القرءآن
| بافية عمتى ما
( الاسحر )

©؟ » ١هه
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ناركا للءئاد فى سائر الاشياء بدل على قانة السران قبل مازال بعد نزول هذه ابلاةفى

شصان من ماله <تى هلا وهو فقير

انكسك نصيحت زعزيزان تكند كوش

0٠ بسار يخايد سراتكشت ندامت

تله
دهفمث
رهقت
 0ير هقه صعودا  4قال الراعب رهقه الام عشيه شَهر شال رهقته و ار

واردفته و سعته و اتمعته و منهارهقت الصلاة اى اخرما حتىعَدْى وقت الاخرى والصعود
عار لكل مشاق وهو هفعول نان لأار<ق وفى بعض التفاسير دعودا
يشاسقةتو
العقبة ال

اما فعول بمعنى فاعل يستوى فيه المذ كر واللؤنث مثل عقبة كؤود فكون مقنبل لامية
امحل اسم اكاك اماد مقمول من سعد وهر الطامل» فكو نين كر امباباعخار كران

مو صوفه طرا او بانياع مثل كؤود والمعنى سأ كلفه كرها بدل مايطمعه من الزيادة ارظاء
عقبة شاقة المصعد على حذف المضاف محيث تغشاه شدة و مشقة من م الجوانب على ان
كو الارهاق تكليف الثى* العظمم المشةة يحيث تف المشكلف شدنه و مشقته من جيم
زقااللى رحمه اللهحتالصةعد فهانفسهللتزع و ان لمبتعقيه موت اننهىوهو
لافغ و
احوا
ال

مثال لما .يلتى من العذاب الصعب الذى لايطاق يوجوز أن محمل على حقبقته م قاال عليه
السلام الصعود جبلمن نار يصعد فيهسبعينخريفاثم وى كذا ابدا ٠ يعنى بر بالاى
أن حوات رفك الأوادر رمحي هاى اتشين كشيدء ازبيش ى .دفار عستت عاق
القن كاشد ارين ى كشيدرو ازيعت «كرزهاى أقفسان ميزنند نار انا «يروددر

عفتا دسال و بازكشكن وزير افتادن او *مسجثين ات ٠ قوله سبعين خريها اى سيءين هاما
لان الخريف آخر السنةفيهتمالمار و درك فصار بذلككا“نهالعامكلهو هذاكم تسمى

العلة الصورية علة نامة لذلك قال فى القاموس اريف كا ميرثلائة اشهر بين القدظ والشتء
0

فناالقار اى تمنى و غنه عليه السلام يكلف ان يصمد عقيه ف لىنار كلاوضعبده

علبها ذابت فاذا رفعها عادت و اذا وضع رجله ذابت فاذا رفمها مادت  8انه فكر وقدر»

له من ااتفكير عمنى التفكر والتأء.ل كا قال فى ناج المصادر ااتفكير |
آعليل للوعيد واستحقاقه
لاق
رسق
قى,
للف
اشو
اتدهن ,اائ فككر ماءدال
رو
كان
الام دن او هد ل
0

ه
شر فى
هن جهة الطءن و قد

ماشوله و «ياء © فقتل كيف قدر © تمجحيب من

تقديره و اصابته فيه الفرض الذى كان نتحيه قريش قاتلهم الله ثانواء علره بطريق الاسمز اء
ككل امعو أن لهذا عد اكه وأعوكيق اللثرمان دراب ايكالركا كه الع طلز
هام بتقديرء واستعظاءهم لقوله
بوب
اهم
جكما
عر ته
 0قولهم قتل كف قد
ةا

ومعنى قولهم قتله الله مااشجمه وأخزاء الله مااشعرء الاشعار بانه قد بلغ منالشجاءة والشعر
ملفا حقيقا بأن يدعو عليه حاسد بذلك وقدسيق فىقاتلهم الله فرالمنافقين بمدزالبيان(روى)
النوليد بمالنى عاليلهسلام وهو سر أحم السجدة وفىبعضالتفاء سيرفوانح سورة حم
المؤمن فقال لنى مخزوم والله أكراساضة من د

انشاكلاما ماهو من كلامالانس ولا هن

كلام الإن ان له لحلارة وان عليه لطلارة اى حسنا و بهحة و قبولا وان اعلاء لمر وان

 225والمشرون

جو

أنه

قوول أ الوحيد 'بن الوحيد ليسلى
لهفىوجاهته ولافىملهوكان بمتخر بنيفسه
افلعرب نظير لالابىالمغيرة نظير أيضا فسماء الله بالوحيد تهكمابه و استهزاء بلقبه كقوله
ال

1د اك إنت المزيز الكريم و صرفاله عن الفرض الذى يؤهونه من مدحه الى

جهة ذبمكهونه وحيدا من المال والولدأووحبدا مأننه ونسبه لالهكانزنها وهو من
امن بالقوم لودس هنهم كاص أووحيدا فىالشرارة والخياثة والدناءة ه و جعات له مالا
تمدودا « أى ,بوط إاكشيرزا وهو مكاازله بين مكة | الطائت من ص-نوف الاموال

| وقال التورى كان له ألف ألف دينار وه ونين © ودادم اورا يسران © شهودا #ججع

شاهد مثل قاعد و قعود وشبده كسمه حضرء اى حضورا معه ككة تتم بمشاهدتهم

اسان ,قوم [التضفب قير تل تار بكوك مكفيين اوفور لمهم 0

خدمهم

اوحضورا ممه فىالانذة والمحافل اوجاهتهم واعتبار حمو
:كانله عسرة بنين اسل منهم ثلاثة
خالد وهشام وعمارة قاله المفسرون واطيق الحدنون على انااوليد بن الوليد اسلم و حمارة

قكنالفرا اما .وم بدرأ وفىالحشة علىبد النجاشى قال السبلى رحمه اللههمحشام بن
الوليد والوليد بن الوايد و خالد بنالوليد الذى الله سيف الله و ام
هاؤغيلراء من مات
مهمعلى دين الجاهارة فلمنسمه ف ومهدت لهمهيدا * وبسطت له الرؤسة والاه العريض

فأعمت عليه النعمة فان ج|ماع المال والجاء هو السكمال عند اهل الدنيا و لذاكان يلقب

رمحانة قريس والريحان نيت طيب ال'رآحة والولد والرزق وف التأويلات النجمية يشير الى
الوليد بن مغيرة النفس ١لوحيدة فىالشر والظلم والجور والمهل كوثرة اموال اجماله السيئة
الذميمة و أروة اجناس اخلاقه الذممة و الى نى اتماعه الخبيثة الحسيسة و بسطة و ساطتته
روياسته و وجاهته عند ارباب الانلفومستمردة عن اوامي البق أونواهيه المعريدة معالحق

ى
فنىاوانياه
واهاليه واهلمقوى الطبيعية الظلمانية يعنىدع

اسلط عليهأبابكرالخقى و عمر

الروح و عمّان السسر و على القلب حتى امم بأنوار روحانيتهم يطمسون ظلمات فسابيته
ويغيرون عالعىماله و هتلون بى اساعه و شيعته و يطوون باط سلطنته و يدون ياب
بسطته ه ثميطمع © برجو ان ازيد6#علىمااونيه املنمال والولد اوسثتمبعادواسة كار

لطمعه و حرصه امالانه لامزيد علىمااونيه سمة وكثرة يعنى انهاوتىغايهمااونى عادة
لامثاله اولابه منافلماهوعليه منكفر ان ال و معائدة المنماى لامجمع لهبعد اليوم بين

ا
جطع
روق
اارغ
الكفر والمزيد منالثم9كلا» ردع و زجرله عنطمعه الم

الحائب

فكون متصلا يما قبله© انهكانلآ يانناعنيدا  #هال عندخالف الح و رده ارفابه فهو

عنيد و عابد يعى منكر و ستيزه كننده ٠ والمعائدة المفارقة والحانية والمعارضة بالحلاف
كالعناد و العنيد هنايمعنى المعاتدكالجليس والا كيل و العشير ممعنى الجالس والمؤاكل والمعاشر
وهو تعليل لما قبله على وجه الاستثناف التحقيق فان معاندة آبات لمنموهىالا ياتالقرءاسّة

موضعوحها و كفرانله معسيوغها ما بوجب حرمانه بانكللية وانمااوتىمااوتى استدراجا
و تهديملاانناعلىمتعلقهو هوعنيد!يدلعلىالتخصيص فتخصيص «لعناد مهامعاكونه

ن(اركا )
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اى المتليس بدثار البدن المتحب بص_ورته م عما ركنتت اله و :ابت هه هن اشفال |

الطبيعة و انقبِه من رقدة الغفلة فأنذر نفك و قواك و جع هن عداك عذاب بوم عظم |
نىك غيره |
يف
ععظم
| وان كنت تكبر شيأو تعظمقدره فخصص ربكبالتعظم والتكيير لاب
و ليصغر فى قلك كل ماسواه بمشاهدة كبريائه و ظاهيك فطهره اولا قتبطلهير باطنك
عن مدانس الاخلاق و قا الافعال وءذام العادات ورحز الهيولى المؤدى الى العذاب.

فار اى جرد باطنك عن اللواحق المادية والهيئات الحمانة الفاسقة والغواثشى الظلمانية

والهثولانية#ولا :تقل امال بعد دك عنة!مشكتمارًا:طالنا' للاعواضل وَآلوَات'الكثرية
فان ذلك احتحاب بالنعمة عن الثم و قصور همة بل خالصا لوجه الله افمل ماتفعل صاررا
نا#قور يمعنى مابشقر فبه
الالقور
للةثلىه' اخر غيرء  #فاذانقرفى ال
الفض
لىا
عل
والمراد الصور وهو القرن الذى فخ فيه اسرافيل مرة للاصعاق واخرى للاحباءفاعول

املننقر يمعنى التصويت واصله القرغ الذى هو سبب الصوت يعنى جعل الثى” بحيث

يظهر منه الحوت بشوع قرع والمراد هنا النفخ اذهو نوع ضرب للهوآء الخارج من
الحلقوم اى فاذا نفخ فاىلصور والفاء لاسسية اى سبية مابعدها لما قمها دون البحكس

فهى معنى اللام السيبية كا“نهقيل اصبر على اذاهم فبين ابدهم بوم هائل يلقون فعايقهية.
اذام و تاق عاقبة صبرك عليه والعامل فى اذا مادل عليه قوله تعالى © فذلك بومئذ بوم
عس_-ير على الكافرين * فان معئاه عسير الااص على الكافرين من <هة العذان و سوء

ومئذ يدل منه مينى على الفتح لاضافة
الحساب وذلك اشارة الى وقت النقر وهو هيتداً بو
املىتغيمركن وهو اذ والتقدير اذوثقارلفيخهبر بوم عسير عولى متعاقة سير عدلليه

قوله تعالى وكان بوما على الكافرين عسيرا كا*نه قولى فيوم النقر نوم عسير عامم © غير
سير  #احيرا لعن أخبراء اكد لعسيره عايهم لقطع ا<مال يسيره بوحه دون وجه مشعر
بره على المؤمنين ثمالمراديه يوم النفخة الثانية التىبحى الناس عندها اذهى التى بخص
عسرها بالكافرءن حميعا و اما النفخة الاولى فهى مختصة عن حكان حيا عند وفوعها

وقد جاء فى الاخبار ان فىالصور قبا بعدد الارواح كلها و الما مجمع فى تلك الثقب فى
بة روح الى الج_د الذى تزع منه فيعود
النفخة الثانية فيخرج عند النفخ مشنقكل
اليد ا باذنا تقال “و الطدشبكمة اع صواحب القرن قد الثقم قرنه..نظر متى

ؤم أمننفخ فيه فقيل لكهيف نصنع قال قولوا حسبنا الله وم الوكل و قال القاشانى
تقر فالبدن المبعوث فيش فيه الهيئات السيئة المردية الموجبة للعذاب او الحسنة المنحية
الموجبة للثواب ولا مخنى عسمر ذلك اليوم على الحدوبين على احد وان خذى يسرة على

غبرهم الاعلى اللققين من اهل الكشف والعيان ذ8رنى ومن خلقت وحيدا » حال
اما من الباء اى ذرنى وحدى معدفانى ١كفيك افلىانتقام منهاومن التاء اى خلقتهوحدى
يلشمركنى فى خلقه احدا ؤامن العائد الحذوف اى ومن خلقته وحمدا فريدا لاماللهولاً
ولد نزلت فىالوليد بن المغيرة الخزوى وكان لقب فى قومه بالوحيد زعما ١لهم ابه لانظير ا

الجزء اسع والعشرون
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وفااعهد اإلنغادنوالفاجربنتجن! تنس ”اعجارتكا]ن” اغن5المتد 9105817102ترامرا

||الثّاتٍ آء .واذرضحات_ازشياح ابوالحسن ادل قدمن إسرء قل ينث حضرت رسالت ظ
| راصلى الله علية وللر درخواب ديدم ومن! كفت اى علىطهر ثيابك من الدنس محفظ
ناجره مندكردى |
ك
رااز
جد ر
| بمدد الفلىهكل نيفعسنى يكايزه كردان جاءهاى خو
لهبس نهر
عدد وتأسد خداى تعالى درس فى كفم طاو ءاف لوكا.نات
| ب رتوحق تعالى بج خلعت

ب«وشابيد خلعت محست وخاعت

هعرفت و ولاعت توحيد

| وخلعت اعان وخلعت اسلام هركه خدا برا دوست دارد بروى اسان شود جهيرز
وه ركه خدا برا بشنا سد

درنظروى خرد ايد هص جيز و5

خدابرا به يكانى بدايد

بوى شريك نياردهيج جيزرا وهرلكه خد اى تعالى را ايعاناردايمن كردداز جهبرزوهسكه

باسلام متصف بووخدا براعاصى نشود وكارعاصى شوداعتذاركندوجون اعتذاركندقيول
افد مضل اله تعالى بس شيخ فرمود ازاحا دانتم قول خدا يرا وثيايك فطهر
درنو بوشيد لطف يزدابى

.

خلعق از صفات

روحانق

تاسا كيبزكى شوى مشهور
٠
دارش ازلوث خثم وشووتدور
« والرجز فاثجر * قرأءاصم ففرواية حفص الرجزبالضم والياقون يكسر الراء ومعتاهم
واحد وهوالاوثان وقد سبق معنى الهحرفىالمزمل إى ارفض عبادة الاوثان ولانقرما م

قال ابراهم عليه السلام واجنينىوبى انتعيد الاصناموغال الرجزالعذاباى وام

رالعذاب

| بالثباتعلى عمجاريؤدى اليهمنالمانمسمىماليؤدىالىالعذابرجزا عآسلمىيةالمسبب بساسبمبه
والمرادالدوامعلى ال
يهح
ئر ل
اان
مهك
ناعنبيرادة الاوثانو محوها  9ولامنن تستكر © رفع

تدتكث لاله مستقيل فىمعتى الخال اى ولاتعط هستكرا اى راثيا لماتعطيه كثيرا اوطاليا
للكثير على انه نهى اعلناستغزار وهوأن هب شيأ وهويطمع أن بتعوض منالموهوبله
اكثرتما اعظاء وهو جائز:ومنه الحديك المستغزر ثهاببمتنه اى #موض “مها والغزارة
بااغين المعدمة وتقديم الزاى الكثرة فهو امالاتحرمم وهو خاص برسول الله عليه السلام
لعلو منصسيه فالىاخلاق الحنة ومن ذلك حلت الزكاة لفقراء امته ولم تحللهولا*هله

لشسرفه اوللتنزيه لاككل اى لهولاءته وقال بعضهم هومن المنة لان يمنمن عايعطى يستكثره
ويعتد به والمئة تهدم الصنيعة خصوصا اذا من بعمله عاللىله بأنيكعثدهيرا فان ال
اعملللمنه
منة عليه ماقال تعالى بل الله .يمن علكم ومن شسكر طول عمره بالعبادة لفمض شسكر
نعمة الامحاد فضلا عما لامخصى من انواع الحود  ولريك فاصبر  #اى فاصير لحكم ربك
ولانتألم من اذية المشركين فان المأمور بالتبليغ لامخلوعن اذى الناس ولكن بالصير
يستحيل المر <اوا وباءرن محصل الذوق

محل جو زهرت”أما يدتخسدت” 0 ١

“ولى شبههكرددا جودر طبن رضت

علنمعص.ة
هل المعرفة اى جرد صبرك عن مالاحظة الغيرفى يسعالمراتب اىفاىلصير ا
وقال باعض

والصبرعلى الله والصبر افلىنلاء كافال تعالى واصبر وماصيرك الاباه وقال القاشانى ياأما المدر
راى )

683  "7١١تهه
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و«زاك يفكير اه أواخصصض.ولك .باشكبير إوهو وطفه .تعالى ,بالكبرياء اعتقادا.وقو وعلظامة
عما شَول فيه عبدة الاونان وسائر الظالمين وبروى انه لما نزل قال رسول الله عليه السلام
الله ك!بر فكبرت خدمجة ايضا وفرحت وابقّنت اله الوحى لان الشيطان لايم بالتكبير أ
ونحوه ودخل فيه تكبير الصلاة وان ليمكن فىاوائل ااثوة صلاة وذلك لان الصلاة أ
عبارة عن اوضاع وهيئات كلهاتعطى التقبيد والله ٠نزه عن حميم التعينات فلزم الشكبير
الفا
فنها لان وجه الله محاذى و-ه الع.د حيتئذ على ماورد فىالخبر الصبح وا
منى
لءشلمع
رط| .

كا نهقبل ماكان اى اى شى“ حدث فلادع تكبيره ووصفه بالكبرياء اوللدلالة على ان

المقصود الاول من الامى بالقيام ان يكبرربه ويئزهه عانلشرك فان اول ماتجب معرفة |
الصانع ثمتنزمه عما لايايق مناءه فالفاء على هذا تعقيبية لاجز آئية ٠ واعلٍ ان كيرياءه
تعالى ذائن له قائم بتفسه ,لايغيره عن المكبرين فهواكيرمن أن يكيره غير بالتكبير .الحادث !
 :ولذا قال عايه السلام ليلة المعراج لااحصى ثناء عليك أنتم أنننت على نفك فهو |
المكبر والمثنى لذاته بذاته شكبير وثناء قديم من الازل الى الاير «إونيابك فطهر» جمع |

لوب مالنلباس اى فطهرها #اليس بطاهى #فظها وصياتها عن النجاسات وغسلها بلماء

الطاهى بعد تلطخها فانه قبسح بالمؤمن الطبب أن حمل خبيئاس_واء كان فىحال الصلاة

اوفى غبرها وبتقصيرها ايضا فان طولها يؤدى الى جر الذدول على القاذورات فكون
التطهير كناية عن التقصير لانه من اوازمه وممنى التقصير أن تكون الى انصاف ااساقين
اولى الكعب فانه عليه الك_لام جءلل غاية طول الازار الى الى الكمب وتوعد على ماتحته |
بالثار ه وحضرت مىتكى راضلله عندركعت موا كن حامه را ٠ فانه ألو وانق وابقى

وهو.اول ماأمى به عليه السلام ٠ن رفض العادات المذموهة فان الممركين ماكانو| |

يصونون الياهم اعلننجاسات وفيه انثقال هن تطهيرالباطن الى تطهير الظاه لان الغالب
ان مق باطنه أنىاالجاتناب الخبث وايثار الطارة فىكل شُى” فان الدين نى على الظافة
ولاسدخل النة الانظف والله بحي الااسلك النظيف وفالحديث غسل الاناء وطهارة |

الفناء نورثان الذنى وفى المرفوع نظفوا أفواهكم فانها طرق القرءان قال الراغب الطهارة
ضربان طهارة حسم وطهارة نفس وقد حمل عليهما عافة الا يات وقوله وثيالك فطهر
قل مءناه نفسك نزهها عن المعايب اتهى اوطهر قلبك كافاىلقاموس اواخلاقك فحسن

آله الحدن وفىالخبر حسن <اقك واومع الكفار تدخل مداخل الابرار اوعملك فأصليح
كا فىالكواشى ومنه الحديث محشراهرء فىثوبه اللذين مات فهما اى عمليه الخبيث والطرب
كا فعىين المءاتى وانه لبعث فىثيايه اى اعماله كمافى القامو او اهلك فطهرهم مالنخطايا

اع 1قاناد لتقا رن انس الال عو ولاس ايقل تللم ع ولياى لك وات لين
لهن ( م فىكدف الاسرار ) وقال ابن عباس لاتليسها على معصسية ولاعلى غدار البسها
وأنت برطاهى كافىفتح الرحمن قال الشاعص

 2روح البيان وا اشر )
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لتشين |
وليمستأنسبهبعدفظن أن بهمسامن ان ناي أخراضئلهاذيكووذا"كااحص
قدس سرة الاطهر ان التدثر انما يكون املنبرودة التى محصل عقيبٍ الوحى وذلك
الاكبر

ان الك اذا ورد على النى عليه السلام بم اوحكم يلتق ذلك الروح الانسان وعند ذلك
الحرارة ابلغزرية وؤتغيرالوجه ودقل الروطوبات الى سطح البدن لاستيلاء الحرارة
تشتعل

فكون منذلك العرق فاذا سرى عنه ذلك سكن المزاج وانقشعت تلك ارارة وانفتحت

تلك المسام وقبل الجسم الهوآء مخانرج فيتخلل الجسم فييرد المزاج فتأخذه القشعريرة
فتزاد عله الثياب لسخن اننهى وقرر بعضهم هذا المقام علىغيرماذكركاقال فكىشف

ر وتفسير الكاثنى جابر بن عانلدله راضلىله عنه نقل ميكند از رسول صاللله
الاسرا

عليه وسلم درزمان فترت وحى براهى ميرفتم نأكاء ازآسمان اوازى شنيدم جثم بالاكردم
ديدم مان ملاكك درغار حرا يمن آمدء نود بركرسى نشت ميان زمين اوسمان ازسطوت
هصكل اوخوفى برهن طارى شدحانه ا كشتم وكفم
وهأت وعظمت و

حائها" رخ «#وشيد نداوفقثدار أنديشة آن حال بودمكه تاشر نغ

| روشاسد

ت*جلاشنانة وغ

ستادكه يااباالمدار ٠ وقالالسب.لر الله كان عليهالسلام متدثرا شاءهحينفز ع من هول
فر

نزوله قال دثروتى دثرونىفقال له ربهيااما المدثر ولم شلياعد ولايافلان لمستشعر
الوجى اول
اللينو الملاطفة منربه كا تدم فىالمز مل وفائدةاخرى مشاكلةالاية بمابعدها ووجهالمشا كلة

بين اول الكلام وبين قوله م فأذر اخلئابعد التأمل والمعرفة شَولِه عليه السلام الى انا
ذير العريان ومعنى التذير العرئان الاد المشمر وكان النذير هنالعرب اذا حَمهدجردثوبه
الن
أشاريه مع الصباح تأكدا فىالانذار والتحذير وقد قبل ايضا ان اصل قولهم النذير
و

العريان ان رجلا من ثم وهوكمفر جبل واعل ختعميون وابن اما رابو قببلة من معد

يا فالقاموس اخذء العدو فقطموا يده وجردوا ثيابه فأفلت الى قومه نذيرا لهم وهو

عريان فقيل لكل ينهد فىالانذار والتخويف النذير العريان فاذا نبت هذا فقد تشاكل

الكلام بعضه ببعض فأمى المتدثر بالثباب مضاف الى معنى النذيرالعريان ومقايل ومببط به
لفظا ومعنى ثم »#اى منضحعك يمنى خوابكاء « فأنذر © الناس ججيعا عمذناب

انلمِوْمموا لانه عليه السلام مرسل الى الناس كافة فلمتكنملة نمالملل الاوقديلغتها
الله
كلرذمع انه ارسل بشيرا"ايضا لان التخلية بالمعحمة
دعوته وقرعها انظاره وافرد الانذار با

لية بالمهملة وكانالناس عاصين مستحقين للتخويف فكان اول الامرهواالايذار ٠
قبل التح

سٍِل الفقير امده الله القدير بالفيض الكثير خوطبت وله ثمفانذر وانامتوجه مراقب

عند الرأس الشريف فىالحرم النبوى فحصل لى اضطر اب عظم وحيرة كبزى هسنطوة
اب الالهى رخدي الارناة وطاعاف باغ ربالاءزارالظاهرى فىذلك ااقاءلماان ١كثر
| الحط
اللاس كانوا يون الا,ناتك ذلك

الحرم كك الكت مرة يكاء شديدا من علية الغيرة

فقيل لى اولك الذين لعنهم الله فأصمهم واعمى ابصارهم ثم انى عرفت بالهام املنله تعالى

| انى000

جرديات وسي ع
ل
ك
 3يي
77722ب

يست الات
ورك ) '
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قن يني قيلانويك مساا روي إاومل لفن إلى كود دل ©
عر رضو ان كيه لعن جر ارد كلا بان حادم مسكان فاتحقة

)دن

ركفت لله 'نقال بوبم اتإدارق عدا لكان باهذ نإفقال مر للكن)راتكت إدرى) |
ماهو فكا أنهقال وما تقَدموا ال
فحن ان ل اداراق كاء

اكر ماص ندايد داندالله

.

«« و استغروا الله  4اى سوا الله المغفرة لذاثوبكم فى جميع اوقاتكم و كافة احوالكم
وان الساف الصا يصلون الىطلوع الفحو ثم
فان الانان قلما مخلوه عن شريط ك
مجاسون للاستغفار إلى صلاة الح واستحب الاستغذار على الاسماء من القرءان مثل

أن هَول استغفر الله انه كان أنوايا استغفر الله ازالله غفور رح استغفرالله اكناهن غَفارا ١

رب افر و ارحم و أنت خير الراحمين اغ
وفرلنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ف ان الله
غفور  6يغفر مادون أن يشرك به ر
©يم  #يبدل السيئات حسنات وفى عايلنمعانى
عفور يسار على اهل الجهل والتقصير رحم مححقف عن اهل الخهل والتوفير و*ن عىرف

انه الغفور الذى لاتعاظمه ذنب يعفر ١ كثر من الا_تنفار وهو طلب اللمغفرة ثمان

كان مع الانكسار فهو بح ا
ون كان معالتوبة فهو كاءل و ان كان عريا عنما فهو
انو بم جد افلاار ودع لمر هِب علدرالموب انلق لباه ورمعل عليه
)وقد لجرك ]اتسيف الاستهان قله الم إنك وى الاناله ارايت خلمتى
وانا عبدك و اناعلىعهدك ووعدك مااستطعت اءوذ يكمن شر ماصنعت ١نوءلك نءمتاة
على و أنوء بذئ فاغفرلى اله لازققر الذنوب الا أت
نمت سورة المزمل بعونه تعالى بوم الاريعاء الثانى والعشرين من ذى القعدة من سئة ست
عشرة و ماثة والف
نفسير سورة المدثر مكة و

ام

امها لنت وأبالارؤن

المفارار) سعد دان سال المتلى  غيزا

ل

وهو مابلدس كوق الشعاها

الذى ,لى السك و منه قوله عليهالسلام الانصار شعار والثاس دنار و فيهاشارة الى ان /

الولاية كالشعار هن حرث تعلقها بااباطن واليوة كالدثار من حيث -تماقها بالظاهر و لذلك |
خوطب عليه السلام فى عقام الانذار بالمدئر ( روى ) عن جار رضى الله عنه عن النى ١
خيل إجاء فودنت إن عمد ]ان ستول اللمزى طرت) يعني

| عليه السلام قال كتغل
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/

عنى و عن بسارى ولم ارشسا فنظرّت فوق ذاذابه قاعد على عرش بعنااسماء والارض
لعى الملك الذى ناقهاء فرعبت و رحعت
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'

رىض
ترهغ<ت
عن 'زولهفيهدلالةعلىانهسينجز وعده ارسوله و يم دينهو يظه

الزكاة و تؤدى  8واقرضوا الله قرضا حسنا  »#و قرض دهيد خدايرا قرض سكو ٠ |

ويدقع .الى الانبكاق مارلامءال بشبرط بود بدله قرض] !
والقرض شرب كسنناعلىقط,ما
لنه
ام
مطوع
لانه مقروض مق

فرروض
ابرلاتمغي
اريد بالهانفاقات فى سدبلى ال

ث
حفه
|افرض الذى لاخاف فاىداله و
#

فانها

على التطوع كا قال عليه السلام |

اذفىالمال حقا سوى الزكاة على احسن وجه وهو اخراجها من اطيب الاموال وأكثرها
نفعا للفقر اء محسن الذة و صفاء الباء الى اخوج 'لصلحاء وجه هذا التفسير هو ان قوله

وانوا الزكاة ابممسحرد اعطاتها على اى وجه كان هوقوله و اقرضوا اقلهرضا حسنا |
لفش_كداك بل هو امن بالاعطاء المقبد يكونه حسنا و كسمة الانفاق لوجه الله اقراضا |
استعارة نشدهاله بالاقراض هن حيث ابما ن|فقه يعود عليه مع زيادة و قال بعضوم هو قول ظ

سبحان الله واد للهولا اله الا الله والله ١ كير والنفقة فىسبل الله كاقالمر رضى ١
الله عنه او النفقة على الاهل وافلىحديث ماإمطع الملى سه واهل بته فهوله صدقة اى

يؤْجِر عليه محسن نيهتههثنما امسفاءض وهو انه روى الامام الغزالى رحمه الله عن
القاضى ااباقلاني ان ادعاء البراءة هانلغرض بالكلية كفر لان التنزه خاصة اةللهابتصور

الاشراك فها فلعل ماسّال ان العبد ايباغ الى درجة ب .لل مايعمل لالغرض بل لرضى
الله اولامتثال اعسء فقط اما هو ءانلغفلة عن غرض <فى دل هوغرض +لى لك
ضاد عزل  »:سول الفقير هذا وارد على اهللارادةوامااهل الفناء عن الارادة وهم اهل

الامروهم عجيب لايمرفه الا امثالهم او منعرفه
النهاية الا كلون فغلارض اهم اص
فشومراء#ا6ية تهقودهوأ لضب امن خير  #اى خيركانمماذ كر ومالم
الله غلب ش

ا جزم  8عند اللد هو خيرا اوعظم اجرا ©
ذو
إشرط
ظجدوه  #جواب ال
| يذكر ت
| منالذى .تؤخرويه الى الوصبية عبد الموت وكىشفت الأسرار محدوا نواه يختا لك
من «ماع الدنيا ر اعظم اجرا لان الله عط المؤءن اجره غير حس_اب قوله خيرا ثانى
وصلى بينه وبين المفعول الثئى وان
مقعولى محدوا وهو تأ كد للمفءول الاول لاجدوه ت
ك
ل
الم شع بين معرفتين فان افعل فى حكم المعرفة و لذ
ع
ن
ت
م
ن
ه
حرف التعريف وقوله
واعظم عطف على خيرا و اجرا :يز عن نسبة الفاعل والاجر مالعود هن نواب العمل
وا<دد ودوههنا ععناء لاعءنى عام ولابعدان كان خيرا حالاءن الطير وفىالحديث اعلموا

ان كلامرى على مقدم قادم وعلى ماخاف نادم و عنه عله الام انالعبد اذا مات قال
الانانماخاف وقالت الملثاك.ةماقدم و صرمر رضىالهع» قبع|لتخدراىءةيرة المدينة لاما

لمانتبت الفرقد وهو بالنين المعحدمةشحر فقال السلام علكم أهلالقرور اخبارما عندنا
ان نام قد تزوجن و دور قدسك.نت واموالكم قد قسءت فأجابه هاتف يا ابن
(دم)
ق

©
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نحب الدنيا وشهواما فانه لايظهر علا من اسرار القرءان وحقائقه ثى” ٠ اله شيخ |
رزق
حت ج
عجنب مودكراز قران نصبدت س

كه از خورشيد جزكرى ليابد جثم انابينا
عروس خضرت قارن تقاب ات رائدازد

.٠ كه دارالملك اعائرا محرد يانداز غوظا |

واخرون  #عطفمعلى مرضى '9يضنربون فىالارض -#صفة اخرون اى يسافرون
فنها للتجارة .ن ضرب فى الارض سافر فها ابتغاء الرزق قال الراعب الضرب فىالارض |

| الذعاب قيها وهو بالارجل  8ببتغون  #الاسنفاء جتن © من فضل الله  #وهو الررعح
وفيه تصرع ما علم التزاما و .ان ان ماحصاوه من الرزق من فضل الله و حل بيتغون
حال من ضمير يضربون وقد تم ابتغاء الفضل تحصيل العلم فانه من افضل المكاسب وفيه

ان معلم الخير وهنو رسول الله عليه السلام كانحاضرا عندهم وقت نزول الايةفين
يذهون" الا ان مجحل "آخر السوراة مدنا فكقادنوا مواحروّن هن مكة الى المدسة لطلب
العلم و ايضا ان هذا بالنسبة الى خصوص الخطاب و اما بالنسية الى اهل القرن الثانى
فبقاء الحكم بوقعهم فىالحرج وفى حديث الى ذر رضى الله عنه انه قال حضور مجلس
علم افضل هن صلاة الف ركبة وافضل من شهود الف جنازة ومن عيادة الف مريض

قبل ومن قراءة القرءان قال وهل تنفع قاءرة القرءان بلا علم ٍ واخرون شاتلون »
الاعداء © فى سدلل الله  #عطف على مرضى ايضا وشّاتتون صفته وسديل الله مباوصل

الى الاجر عند الله كالجهاد فويه تطبيه على انه سؤذن لهم فىالقتال مع الاعداء سوى الله
فى هذه الايهبهن درجة الماهدين فى سبل الله و مكتسبين لامال الال لانفقة على
نفسه وعياله والاحسان الىذوى الحاجاتحيث حمع سهمافو عب انالتجارة منزلةالجهاد

وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ابما رجل جلب شيأ من مدينة من مدائنالسلمين
صارا ل فناعه بسعر نومه كان عندالله منالشهداء هٍِفاقرأوا مانسسر منه  #اى

وق كأنالا  515كك"وتناكداك الداواعئ :آلى الرلشصض قاقر أوا ماسر نمالهرء ان
لف
ك
من عبر حمل اللثاق فان ق

قل قيام الابلى على الاسحاب رضوالله علهم وقدخف

على كبر هنالتابعين حتى كانوا شومون الى طلوع الفجر هنهم الامام ابو ختيفة وسعيد
بن المسيب و فض ل بن عياض و ابو سليان الذارانى و مالك /ن دنار و عَلى بن بكار

واغبرهم حى قال على بن بكار الشائى مذ أربعاق ستتة م محزنى 'ثى” الا طلوع الفحر
قلت الثدلة لتمكن فى قيامه بل فى محافظة القدر الفروض كأ س.قى على ابه لابعد فى ان
يشقل عليهم قبل التعذر بذاك ثمكان من آم بعضهم انهخم القرءان فرىكعة واحدة

"كنان وهم الدارى رضى الله عنهما  #واقبموا الصلاة © المفروضة  وانوا الزكاة #
الواجبة وآلى هى زكاة الفطر اذلميكن يمكة زكاة غيرها وابما وجبت بعدها وءن فسرها

ل

ل

كل

كان خلا  0آى انار حكة
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لل

ظالليل على ساثر التطوعات فانالتطوع عا كان فرضا فىوقت نمناخ افذل من التطوع عا

اليكن فرضا اصلا م قالوا صوم بومءاشوراء افضل لكونه فرض قلى فرضية رمضان وفى
| الحديت ليصلاحدم نماللبل ماسر فاذا غاب عليهالنوم فقلديروقدكان 0

لله

| ريخا كه التوقاعدا وعنه عالليهسلام غلِكم شامالللى فاته دأ الصالمين قلمكمو

قربةلكم الىربكم فيكو للنيات ومتهاة عنالام وهنا الحديث دل على 0
يكن فرضا عاللىمتقد مين مالنانداء وامهم نلكان م نشعار صلاحهم وعنه عليه ليقام
ان الله لبغض كل جعظرى

الدنيا جاهل بأمرالا” خرة

حواظ سخاب

بالاسواق

حيفة بالل حجار بالهار عالم بأمص ا

والحعظرى الفظ الغليظ والجواظ كشداد الضحم الختاروالكثير

الكلام والجمموع المنوع والمتكير اللافى واليخاب منالسخب وهو  0نعلت الملوك
سخب كفرح فهو سسخاب واقل الاستحراب منقنام الايل سدسه سواءكان متواليا اوقام
ووأ ثم نامنومة اخرى ثمقام قباما نايا لاله عليهالسلام لميهم لللة قط حتى اصح بلكان
ينام فها ول يم ليلة قط بلكان سوم فها وبأى ورد اح الابل فقد دخل فىاهل الإلى

| وله معهم تصيب وءناحى اكثرللة اونصفها كتب له احباء ليلة ججيعها وبتصدق عليهما
بتى منها كذا فىقوت القلوب وقبل المراد بالاية قراءة القرءان بعينها قتكون على <قيقتها

فالمعنى ان شق علكم القيام فقد رخص فىتركه فاقرأوا ماسسر مالنقرءان هنغير وقبت
لصلاة فانه لايشق وتنالون شراءنه خارج الصسلاة ثوابٍ القيام فالام اندب وفىالحديث

امجه القرءان قال الطبى فىقوله لممحساجه القرءان ان
حةل
من قرأ فىللة مائة آي
قراءنه لازمة لكل انان واجية عليه فاذا لشّراً مخاصمه الله ويغلبه بالححة فا_ئاد
| الحاجةا الى القرءان بحاز وبشهم مكلنامه ان قراءنه مقداو ماثة آية فىكل ليلة واجية

ْ ابعل يفن الحانجة وغئة :عليه'السبلام!يمأنقلزاالااًنتين».نبشوزة!!البقرة :لفبىلةكفتاء
ال يعنى اغنتاه عن قيسام الإلى او<فظتاه هن كل شر وسوء
لاد ادرا
وعنه عله السلام ايعجز احدكم أ هرأ فىللة ثلث القرءان قالوا وكيف شرأ
ثاث القرء أن قال قل هوالله احد تعدل ثاث القرءان وهن ذلك قلوا انقر اءة الاخلاص

ثلاث مرات تقوم «ق-ام ختدة واطول الى افضاها لكثرة الحروف وان اقتصر على
قضار الا-ىعند فتورة ادركالفضل ان حصلالعدوكذافىقوت القلوب وفىالتأويلاتالحمة
| فى اغارة الايةيمنى احمعوا و احفظوا فى قلوبكم الصافية عن كدورات النفس والهوى
| مايظهر علما لاستعداد اتكم مالنحقائق والدقائق والعوارف والمعارف ولا ث_وها الى
|غير اهلها فينكروا علكم فيرءو؟ بالكفر والزندقة والالخاد والاتحاد فان حقائقهودقائقه
' دن المكنونات الالهية  8عام ان  #اى ان شأن  سيكونمتكم مرضى » استئناف
| مين طكمة اخرى داعية الى الترخيص والتخةيف مرضا مع مريض والمرض الحروج
| 'عنَالاع لال الخاض بالانان وفيه اشارة الى مرضى القلوب ب

الانانية الاتشبيهدال

ب
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الهمكانقول امجن د (أرادات الوعدله انا اعلم مافعات لىه فى قوت القلوني دقرناللهتءالى

قوام الإلى برسوله الأصطئ عليهالسلام وججعهم معه فشكر المعاء.لة وحن الزاء وفى

الىاللهوالاعراض عن النفس الافى اوقات قلائل وذلك لكمة مقتضية/اححاب ذانالح<اي
|رحمةكاقبل لولاالححاب .اصرف الآله وطائفة هن الذين مع رسول القلب منالقوى
| الروحائية والاعضاء والجوارح  0والله شَدر الايل والهار  #وحده لاشدر على هديرها |

| ومعرفة مقادير ساعاتهما واوقامهما احد اصلافان تقد الاسم الجايل ميتداً ومناء شدرعليه
| موجب للاختصاص قطعا والتقدبر بالفارسية اندازه كردن يمنى وخداى تعالى اندازهمكند

شب وروز را ومداند مقادير ساعات أن ٠ قال الراغب التقدير نين كية الشى” وقوله
اببلرى عالنىهار لطر المارعلىالابلىادىخال
انلكو
ظ تعالىوالله الؤاشارة املاىاجرى م
هذا فىهذا اوانليس احد يمكنه معرفة ساعائها ونوفة احلوعبادة منهما فىوقت معلوم
 ٠والحاصل ان العالم ءةادبر -اعات اليل والهار على حقائقها هوالله وام تعل.ون ذلك

بالتحرى والاجهاد الذى شّع فيه الخطأ يفمرا بمشنعكم الخطأ فىاصابتها فتقومون اقلهن

كموذرة ولذاقال  8عام  :6الله © ان
| المقادير ال

اى انالشأن  8لن تحصوه  #ان

| سَدروا على شَدِير الاوقات على حقانتها ولن تستطيءوا ضيط الساعات ابا فالضمير عائد
| اللىالمصدر المفهوم ٠ن هدر قال فىتاج المصادر الاحصاء دانسان وشمردن برسبيلاستقصا
ونوالسان

.

وال الراعب الإقخصاء

التحصل

بالعدد وروؤى

استقيموا

ولن تحضوا اىلن

محصلوا ذلك لان الى واد والاطل كثير بلاق بالاضافة الى الباطل كالنقطة بالاضافة |
الاير

اا

اللأاوة وكالمرى

هن الهدف

واصضابة

ذلك

شديدة

واحتج لعديم لهده

| الاية على وقوع تكليف مالايطانى فانه تعالى قال لن لخصوه اىلن قطيقوه ثماكنلهفهم

| ستقدير الساعات والقيام فها حيث قال مٌ,الايل اسل ويمكن أنيجاب عنه بان المراد صموبته
| لاانهم لاشدرون عليه اصلاكا هال لااطيق ان أنظر الىفلان اذا إستثقل النظر الهوفى
التازيلاك الليلكة ريدي الحؤلة.من لل الغلسيةا ناهلاىر الحتنقة بمتقظر.الله لانتقدايزالننالك
علم أنان دروا على هدة ذلك السلوك بالودول الىالله اذالوصول مترتب على فضل الله
ورحمته للاعلى سلوككم وسيرك نكم دن سالك شطع فىالطريق ورجعم القهقرى و+يصل
كقابل ليس كل منب_لك” ودلى ولا كل من وصل اتصل ولاكل هن اتصل اتفصل

« قاب عليكم  #بالترخيص علىترك القيام المقدر ورفع التبعة عن التائب ماستعمل لفظ
المشيهمه فىالمشبه ثم اش:ق منه فتاب اى فرخص والتعة ماترتب على الثى” من المضرة

فراأقواما تبسر املنقرءان  6انىفصلوا مانيس لكم مصنلاة اللبل غميقردرة بكونما
رمتين عير
فىثلث الايل اونحوه ولوقدر حلب غاة فهذا يكون اربع ركعات وقديكون ك

اعلنصلاة باسلقمرااءعةبر عنها بس_ائر إركانها عطلرىيق اطلاق امم الجزء عاللىكل مجازا
مسلا فتبين ان التهحد كان واجا على التخيير المذكور فدسر علهم القيام بفنسخ هذه |

© ذ#اه؟©>
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| والثانى قوله السماء منقطريه لان السهاء علىعظمتها وقوتمااذا انشقت ب-سبب ذلك البوم
.فاظتك بغيرها من الخلائق فاليا .لاسبة وهو الظاهى ونذكير اعخيرلاجرائه علىموصوف

مذكر اىثى'منفطر عبرعنها ذلك لاتنبيه علىاءه تبدلت -قيقم! وزال عنها اسمهاورسمها
وقال ولقال تاقواو رمفاكوابعرو اذيكؤن الاك
فو ل
واستيق ,حاهة)لإساجدا جليف

معتى فىواله ذهب المكى فىقوت القلوب حيث قال حروف الهو امل هوم بعضها مقام!ءض
| وهذا مثال قوله تعالى السماء منفط_به اى ذه يعنىفىذلك الغومءقبل الباء للالةوالاستعانة

| مثلها فيفطرت العود بالقدوم فانشطر تنه يعنى انالسماء سنقطر إشدة ذلك الوم وهوله كم
| ينقطرالثى” عا يغطر ب.قهالبعضهم المخاذالالةوالاستعانة لايلدق ناب اللهتعالى ولابناسب
قنوعده مفعولا  #الضميرلله وانلم محرله ذ كرللعامنهلوقاف
ذاتالماء ايضا هكا
الى فاعله اىكان وعده تعالى اى يكون مم القيامة علىماوصف هن الشدائد كا متحققا
لانه لانخاف المعاد فلاجوز لعاقل أن رناب فيه اوالضمير لاموم والمصدر «ضاف الى
مفعوله والفاعل ودو إلله «قدر قال فىالصحام الوعدي>ع لم فىاطير و الثير فاذا اسقطوا

| الخير والدمر قالوا فىالخير الوعد والءدة اف ذلكلةالايعاد والوعيد هف انهذه  #اشارة الى

الآايات المطوية على ااقوارع المذكورة وعى هنقوله انلد .اتكالا الىهنا ف يذاكر 5#:
موءظة ان بريد الخير انفسه والاستعداد لريه وبالفارسية بندى وعبروست ٠ قبل القوءان
موعظة لامتئقين وطريق لاسالكين ومحاة للوالكين ودان للمستصر بن وثشفاء للمتحير بن

وامان للخاضين وانشل للمزيدان ونور القلوب :العناازفعخاهفوائ أمرنادة الطريق+الزب
العالمين © ثشفانء وه ١انلمكلفين ٠ يعنى بهسكد خو اهد ازمكلفان ف اتخذالى ربلا »
بالتقرب اليه بالايمان والطاعة فانه المنهاج الموسلى الىم ضاته ومقام قرنه  8#ان ريك يعلمء

اك قوم ادلى هنثائى الدلى  4ان اقل ١مها فاطلاق الا'دنى على الاقل از مرسل
| منقديل اطلاق الملزوم علىاللازم  !1انااسافة بعنالثيئين أذا دنت قل ماينهماءن الا<راز
| والحدود واذا بعدت كثر ذلك روى الدتعالى افترض قناءالاالى فىاول هذهالسورة فقامالنى

ظ عليها!_لام واكاءه حولا مع «ثقة عظمة عحنرث أنه بعسر عامم كيز القدر الواجب

| حتى قام ااكثر الصحابة اليل كلهخوفا ملنطأ فىاصابة المقدار المفروض وصاروا محيث
| انتفخت اقداءهم واصفرت الوانهم وام الله خاعة السورة منةوله اذريك ا الواعفها
| شهرا فىالماء <تى انزلالله فىآخر السورة التخفيف فنسخ تقدير القنام بالمقادنرااذ كورة

ْ معنقّاء فرضية امل الجد <سما تبسر ثم فخ نفس الوجوب ايضابالصلوات الأسلماروى
ْاالزيادة على الصلوات الس زيادة و8ندةءوثلاه » بالنصب عطفا على ادنى والثاثاحد

وكم اقل من ثلثى الليل ولقوم هأنصفه وثلثه
ىان
اجزا .الثلاثة وام اثلاث ان
© وطائفة منالذين مءك »* مرفوع معطوف علىالشمير فىتهوم وجاز ذلك لافصل بنهما

اى وشّوم معك طائفة عن:ايك ومن نديئية فلادلالة فيه على انقيام اللبل لميكن فضا
على اربع وحاصل المنى تتابمك طائفة فقيام الالى وهم اكدايك وفه وعدلهم بالاإتدسان
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عالىعثيل بأن شبه البوم ىشدة وله بالزمان الذى يشب الشبان لكثرة همومه واهواله| .
واصله ان الهموم والاحزان اذا شاقت على المرء ضعفت قواء واسرع .فيه الشيب لان
كثرة الهموم توجبانعصار الروح الى داخل القلب وذلك الانعصار بوجب انطفاء الحرارة

الغربزية وضعفها وانطفاؤها وجب بهّاء الاجراءالغدا ثيةغيرئامة النضج وذلك بوجب
ومحمجب تغير القلب تغيرالبشرة |
بحك
ناض الشعر و«سارعة الشيب تقدير العزيز ال

طنط المتز ةالو الوجوملخر ااملنجحن :واللسواذامن بكضر]! الااللاعراوقاعله الندن١,

املنشعرتابع للبدن فتغيره بوجب تغيره فثبت انكثرة الهموم وجب مسارعة الشيب كاقيل
»#

دهتناامور تشب الولد

*»

و#دذل فها الصديق الصديق 

*

ينكان كالسيل الراك سرن| لكواكزااذة لقواالطللا! ك اكلإشفوعالذ كد ملفْخل الوم
| المذكور الولدان شببا عيارة كعوننه «وماشديدا غاية الشدة وفىالحديث ( شولالله) اى
فىبوم القيامة ( ياادم ) خص آدم عليه السلام هذا الطاب لاله اصل الميع ( فقول

لبيك وسعديك والخير فىيديك فيقول اخرج بعث النار ) اى ميزاهلها المبعوث البها

ق(ال ومازِغث النار) :ا عدد ءا(قال,الله تعالى هنكل ألف تسعمائة تسعة وكسعون قال )

اى العنلىيه السلام (فذلك) التقاول ( حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل سملها ) ||
ظقال ابن الملك اعماق االفات والوضع ليسا على ظاهى ها اذلس فيذلك اليوم حل

ولاصغير بل ه'مكانانتان عشندة اهوال نوم القيافة -مناه لوتصورت الحراء.ل والصغار
هنالكالوضعن:ااحالهن ولشاب الضغار!اتيق ٠ اوق :ناه نظرستاى الاشارة الله افلىونجه

الثالث .و(ترى :الناس سسكارى ) .اى من الخوف .و(ماهم بسكارى ) اى مانر
و(لكينا عذاككالله اقدف) :ا أوالثالت الفبعوول عن الفزقن .والتقديزرجان يكؤن” مناه
ان ذلك اليوم محال لوكان هناك صى لشاب رأسه من الهية والدهشة وهذًا الوجه غير

تون (ذيلدانا
كته

يستكت نوا سعدجلة «لقق لشي دهشمو نيذه القباعة

كان حفقة وؤقدايت! اننا جعك ركد ولداقة “كتتزة ترماتول؛ فالصاغن
قرله

وكذا هالنمقرران الحلى تبعث حلى فتى ذلك اليوم حبل وضغير أم اذذا دخلوا
الجنة صسارو بناء ثلاث وثلانين ٠ والرابع انه جوز ذلك وصفا لليوم بالطول يعنى على

الكناية بانه فىطوله يرث يباغ الاطفال فيه اوان '!شيخوخة والشيب وهولا<.قضى بعدبل
يعتدالى حدث يكون مقداره حمسين ألف سنة فهوكناءة عنغاية الطوللاانه تقديرحة .يعنى

لَجِدَا راغ عدم الكايا تلتقسير اعلنطؤك.اعلل شيل العثل كايميوؤن إاعلناسْد” وعدم
الاشطاع شولهم ماناحت حمامة ومالاح كوكب وماتعاقبت الايام والشبوروفالاية اشارة

الىالنفس والهوى ويعد نفوسهم منالله فىنوءقباءة الفناء الذى معلل ولدان اعمالهمالسيئة

القبيحة الخبيثة الخسيسة شببا منهدمة متفانية © المماء  #مبتدأ خبره قوله ل '٠فطربه *6
اى منشق تسيب ذلك :اليوم .لان اللةتعالى مسيب الاسباب ,فيجوز أنخ للشدة ذاللكيوم
سببا للانفطار ٠ كذرالله منهول ذلك ال.وم امرين الاول قوله تعالى مجعل الولدان شيبا

©

| الجزءنءاسع والعشرون

"١0 جع

جئ نه لاتنيه على ابطق وله مَالئاق بأولك الاحالة

فكف تت ةْقوونّن  4قال ان

الشيخ مرتب على الارسال فالعصيان وكان :الغاهن أن سدم على قوله م لوطلا االاباية
 5زيادة فىالهويل اذ علم من قوله تخد ااا يم خأسراد و 5مثله واشد فاذا قبل بعده

لكش تتقون كان ذلك زيادة كا*نهقل هيوا انكم لاتؤخذون فالدنيا اخذة فرعون

وامثاله فكيف نتقون اى تقون أنفسكم فاتقق ههنا مأخوذعمنى وق المامدئ الى مفعولين
دل عليه قول الامام البيق رحمه الله فىناج المصادر الاتقاء حذركردن وخود رانكاء
داذكن انبى ٠ وافتعل حو ععنى فعل نص عاللهزةخشرى

كنانت
فالمفصل وا

الامثلة

| لاتساعده فانه لوبقسواتق مجلذب واجتذب حوتيلب رالولبسالمة :الئل يوان كفرتم»

'اى سم على الكفر  8نوما »#الى نطفراى)لؤاء :فهواحضو الا :لقان «وبجو و أيلذكوق
|لو اى فكيف لبكاملتقوى والتوحيد فىبوم القياءة ان كفرتمفىالدنيا اى لاسييل
اله لفوات وؤ:ه فائقى على حاله كنا اذا اضف 7-7

علىتأويل جحدم اى فكيف

| نتقون الله وخشون عقاءه ان جحدتم نوم التبامة والجزاء © عل الولدان © مشندة
| هوله وفظاعة مافيه مالندواهى وهو صفة ليوما نسب الجعل الى اليوم للمبالغة ففشدته
والاننفس ال .م لاتأثيرله البتة والولدان بالفارسية نوزادكان ازمادر ٠ حمع وليد سال لمن
عبعد مهاومن لعد

قنرب
| قنك عهده بالولادة وان كان فىالاصلل نصح اطلاقه على م
|| © شيا  2شموخا لعوف جارك اداوموا خ سر النشان! سفيدا نازو ٠ جمع اشيب والشيب
ٍ ساض الشعر وأصله ان يكون بيغم الثشين كمر فى مع احور لاق الضم شتضى الواوفكسرت

|اجل صمانة الياء فر قابين مثل سود وبين مثل بض وجعلهم ش.وخا فيه وجوه ه الاول
ل

| انه مول على اللةرةّة كاذهب اله بعض اهل التفسير ويؤيده ماقال فىالكشاف وقدصبى
| فإعض الكتب إن رجلا امسى فاحم الشعر كلك الغراب اى سواده واصبح وهوأبيض
| الجاوق واللحءة كالثغامة ساضا وهو شتح الثاء المثاثة وبالغين المعحة بست ايض والكناايت
القيامة واطنة وأألنان ورا تاالناس -سّادون فىالسلاسل الى النار قن هول ذلك اصبحت

ك 5از نافوان” ةناسيتورى كات موسق اوحتف

اللترديوشتوعاف مكلت
ابل اباددرااته ا

| وماقئص تك قال دفن يشر مقيرتنا '"فزفرات جهم زفرة شات منهاكلمن فىالمقبرة كما
| و(فكل الفسطانل لزاه الوا ءوهوادة قرية بمصر اخد الفقه نأ بود_ف القاضى

|الله اشتغل بالكلام وقال #لق القرءآن .واضلى خلقا كثيرا سغداد فان قلت ايصال
ال
إلا 4والضرر الى الصبيان نوم القيامة غير جائزيل هم لكوم غير تكافين معصدومون
حفرظون  01خمار قات قديكون فىالقامة منهسةة المقام مامحو بهالاساء علوم السلام

على الركب شهاظنك يغبرهم هالناولياء والشبوخ والشبان والصدان وفىالا بة بالغة وهى
انه اذا كان ذلك الوم مجعل الولدان ثانا وهم انعد الناس ماله .عذوخة

لقرب عهد

شناب بمحرد الرؤيا فكيف
| الاوعي فنيرهم اولى بذلك وكذا فالقصة ال_امّة فان م
عل لاسن ار

ا

م٠ن الاهوال مايذوب محته الال الرواءى او انتاو وا زه

((عق)

#7 >: "٠6

-ورةالمزمل

-:لكونا خسان عظاما (وإنادا :لها /قاذاتزازلت الاوناذا لمق اللازضل ““قزار.وايضا ان
زازلة العاويات اظهرمن زازلة السفليات وزمازناتها سلغ القلونك الحناجر خوفا م نالوقوع
© وكانت البال 6ه من شدة الرجفةمعصلاتها وارتفاءها ك
©ثيا  3قا 1
ا
ع
ت
ا
ف
الكثيب للتلااو قالع انان اجنعورا لان ج 5614نظلا و سوك ىا
ثم صاراممًا بالغلية لارمل اجتمع  0اعهياة 7ا كانت مث رمل محتمع هيل هيلا اى

نبز واسلى مدث لوحرك مانسقله انهال هانعلاه وسال لتفرق احز ا نه كلعهن المنفوش

قثن عزداووارز

كارع
كن عر شع لوحك نوول
ااك

فكؤه امتفراق باولاام معي رانلج تلق |

لاف 7و ربد عا بويااغارسنيف ,كوحهاط سحت ون رءك روان شد از هيبت ْ

ان روز »٠ فقوله مهيلا اسم مفعول من ههاليل واصله مهيول #بسع مبناع لافميل |
ق.منهل مهل .وخصن الماك بالتشنيه :بالكثيت :المهيل إلان ذلك خاضّة لها قان الارض |

ل
تكونمقررة فىمكانما بعد
عالر
لجفةد
يه

قوله تعا ويألونكعن الجبالفيقنلفها ب |

فذرهاقاءاصفصفالا ترىفهاعو حا  0وَالجاخل انالارض والجبال بدقبعضها سءضكةال

تع
اوح
لمل
تالى
ارض

|

والبال فد كتادكةوةاحدة فترجع البال نثيبا مهلا ثمينفها الرمم

فتصير هياء منبثا وتى الارض عكانا ثم انيدل كامس وفىالتأويلات الحمة نوم -

ْ

ارض البشرية وجبال الاءانية وكانتجمال انانية كولاحد رهلا منئورا متا شبهالتعينات
«بإايننا الكم يااهل مكة شزوع ١
الاعتباريةالموهومةبالرمللسرعة زوالهاوانتثارها ف ا

افلتحويا :اناهوال الدنيا بعد مخوغهم بأعوال الا خرة

ي  0عونم عله السلام

واكثلة مسلا الهم لاسنافى ارساله الى عمدناهم فانمكة إم القرى فن أرسل الى اهل
| شكدقة وعد ايبن الى اهل الدنيا حميعا ولذائص الله تعالى  3شوله وها إأرسلا! بالاكافة أ

للناس ليندفم اوهام اهل الوعم و شاعدا عليكم  5يشيد بوم القيامة ا صدر عنكم |
ملنكشن وززليه .مياق تكويدا بشديد يعن (غننا؟ اكابقالر :,إلى وحثنازيك عله جؤلاء! تترننا |
« كاارسلنا الى فرعون رسولا » #هوءوسى عليه اللام لان هرون عليه السلام ردءله |
ونابع وعدم تعينه لعدم دخله فىالتشيه ونخصيص فرعون لاله من رؤساء اولى النعمة |

المترفهين التكبرين فبينه وبين قريش جهة جامعة ومتشامة حال ومناسية سريرة |
ف فى فرعون الرسول » #اى قءصى فرعرن المعلوم حكاليهزا ونشما الرسول لذى
وملام النه روركل/الكافى لظاير يعن نهار كنانة عدار اكودفك ائتانارا رت جلنا الكم

ناا
لام
سائن
را ك
أسال
رسولا فعصيتموه كايعرب عنه قوله تعالى شاهدا عليكم ار

الى فرعون |

ضعو لالمقطنا رين جحد رسالته ولميؤمن به وفى اعادة فرعون والرسول مظاهدين تفظيع |

| الشأنعصناه وإن ذلك للكونه :دان الرسول لالكونه عصيان «.وسى .توىرك ذكر |
ملا فرعون أشارة الى ان كل واحد مهمكا نهفرعون فىنفه لعرد « فأخذاء ١ #
اهب

عصسيا به  0اخذا وملا « قلا لايطاق العووام

قل الدم

واررا 5

|

الآقه نادم ٠ والور ل الثقيلالفليظومنه"الوانك مط رالعظموالكلاء جاه 2عنالتفية |
الصاممطططموووساااغ2
س
ات
ع
س
ا 3ل

©

اخزاء الاسم والعشر ون

ليا

تحن

| سناز زيسكن ٠ وفىه اشارة الى ان متعلق الم ل
ا

فس النعمة والرزق بل الام هما كان

قال عليه ال_لام لءعاذ رضى الله عله <ين لعثه الى لعن والا اياك وَالحِم فان عاد الله

لبسوا بالمتتعمين و فيه تسلة لافقراء فانهم يدخلون الجنة قبل الاغنياء مخممائة عام

© ومهاهم » العهيل زمان دادن ٠ والمهل التؤدة والسكون شال مهل فى فمله وعمل
فى مهلة  8قليلا  #اى زمانا قليلا و اجلهم اجلا يسيرا ولا تعجل فان الله سيعذمم
فىالا خرة اذ عمر الدنا قليل وكل ات قريب و يدل على هذا المءنى مالعد الا ءة من
سان عَدَات الا خرة و قال الطبرى كان بين تزول هذه الا بة و“وقعة بدر زمان لإسسس ير

و لذا قبل انها مدنية هار لدنيا  6#فى الاآخرة و فها هبأناء لاعصاة .ن1لات العذاب
و اسبابه وهواولى من قول بعضهم فى علمنا و شَديرنا لان المقام مقام مهديد العصاة
فو<ود الات العذاب بالفعل اشد تاثيرا على ان تلك الا لات ص_ور الاعمال القسحة
والاكاءل

ان

معاصرى

لق

عليه الدلام

:ن'لكفار

قد

قدهوا تلاك

الذالات

ع فعلوا

منالسيئات ف انكالا و قيودا مالا شَيد ها ارجل اله ١يناهانة لهم وتعذسا لاخوفا
من فراره ,جمع كر بالمكار بَؤاعو “الملل الفراينطية شين للمعرسق ينك ١نتتداد

ماعنده من اسباب التعذيب الشديد فى حكم بيان اقتداره على الانتقام نهم فهم يتنعمون:
فىالدنيا ولا سبالون وعندالله العزيز المنتقم فىالا خرة احور مضادة لت.مهم  8وجحها #

وبالفارسية و اتثى عظم ٠ وهى كل نار عظيمة فى «هواة وفىالكشاف هىالنار الشديدة
الحر والاتقاد  و ذعاما ذاغصة  #هو ماشثب فالحاق و يعاق من عظم و غيره فلا

بنساغ اى طعاما غير سائغ يأخذ بالحلق لاهو نازل ولا هو خارج كالضريع والزقوم
وهها فىالدنيامن البانات والاشحار ممان قائلان للحوان الذى يأكلهما مسةكرهان عند
الناس شا ظنك يضر حهام و زقومها وهو فى مقابلة الهننى' والمربى' لاحل النة و اما

ابتلوا مما لانهم كالو! لعمة الله كوفروا ما  8وعذابا ألما  #وانوعا آخر منالعذاب
هونا لأشادر قدره ولابدرك م

يدل عليه الكتكن كل ذلك معدلهم و صد

فلمراد

بالعذاب سائر انواع العذاب جاء فىالتفسير لما نزلت هذه الا يةخر الى عليه السلام
مغشيا عليه و.عن ادن البصرى قدس سيره انه امسى صاثما فالى بطءام فعرضت له

هلم اد فقال ارفعه و وضع عنده الايلة الثالية فعمرضت له فقال ارفءه وكذلك
إلعاثة وكير بابنته .الباق ربدزيعا /الف نؤعلي الا عنساقا انايو ةالو اقدى شقايه نشرزية

مق سويق  2.1اعليواق اسقاا الفذاك /الذوهاق فالا جلاه.تيقل طلفة ارقة لكات
وخزى خحلة الفاضحات وحسرة فوت الحدوبات ثمينتهى الاص الى مقاساة النار المسمانية

الحدية والخزى الذل واطقارة والخجلة التحير منالحياء والفاضح الكاشف عيب الجرم
هو بوم ترجف الارض والجال  #ظرف للاستقرار الذى تعلق به لد.نا والرجفة الزازلة

والزعزعة الشديدة اى تضطرب وتتزازل -ريبة الله وجلاله ليكون علاءة لح” القيامة /
ا وامارة طريان حكم الله فى«ؤاخذة العاس_ين افرد الجبال بالذكر كموعنها نمالارض :

ل(كونا )

صوق ادحل
<5  ٠١م
كد كت و د ا ل فس للكك اه
و
ل
للستت
| [وتجودك الحاؤىرو ,انح وحودة ,الف رهام ووجودك الحازئ وامشن ,جاساك:هذا عثل

ماقال المريد لشيخه بريد ان احج على التجريد فقال له شيخه جرد فسك ثم سر حرث
شمُث قال الامام القتشيرى رحمه الله ان الله هو المتولى لاحوال عباده يصرفهم على ما

مشافكى مختارزرورإذا ب«تولى امتن_عيد .ميل |العناية "كفامكل ث_غل إرى :اغناء( عنأكل/علد
نيس يستكي السب يعوا مج لعلمسيان مولام اكافيم :وزو لفت القبل مق علافاتك ١التوكية
كثرة الغبال على باط التوكل ( حكى ) عن تمشاد الدسنورى رحمهاللهانه قالكان على
دين فاهتممت به فى بعض الاناللى وضاق ا

قرأيت كان قائلا سول إن أَخَدَث وذا

المقدار عليك الاخذ و علينا العطاء ثماشهت ففتح لى ماقضسيت به الدين ثملماحاسب
بعد ذلك قصابا ولا شَالا ثقمال القشيرى اعم ان هن جعل الخلوق كولاله فانه يسأله
الاجر وقد مخونه فى ماله وقد مخطى' فتىصرفه او مح عنه الاصوب والارشد لصاحبه
وامن رذئ :الله وكيلا اإعطاء .الاجر:و حقق اماله و الى عليه و لطف به فى .دقائق
احواله با لامهتدى اليه اماله ستفاصيل سؤاله ومن حمل الله وكيلا لزمه ايضا ان يكون

وكيلالله على نفسه فى استحقاق حقوقه وافنرضه وكل مايازءه فبخاصم نفسه فى.ذلك
ليلا ونهارا لاشتر لأظة ولا يقصر طرفة قال الزروق رحمه الله خاصية الاسم الوكل نفى
الوا م والمصائب فن خاف رحا اوصاعقة او تحوها فليكث منه فانه يصرف عنه السوء
وشتحله فاك الخير والرزق  #واصير عملاىشّولون  #يعنى قريشا ما لا خير فيه من
الخرافات والهذيانات فى حق الله من الشريك والصاحية والولد وفى حقك من الساحر
والشاعى والكاهن والمجنون وفى حق القرءان من انه اساطير الاواين و نحو ذلك

 9و اغبرهم مرا ججيلا كه تكأيد للامبالصيراى واتركهم تركا حسنا بأن انهم سَلبِك
وهو اك و تدارهم ولا تكافتهم و تكيل امورهم الى رهم كااعرب عنه ميعد الااية قال
الراعب الهحر والهخران دفارفة الانس_ان عبره اما بالبدن او باللسان اوبالتاب و قوله

تالى و امبرهم غبرا ميلا محتمل ناثلاثة ويدعو الى نحربها ماامكن مع نحرى الجاعلة
قال الحكماء تالمح على الاعداء بحسن المداراة حتى نيصر فرصة
اسايئس .دوك فين ان دو حرفست .٠ :.با.دوستان تلطف بادشمنان مدارا
|فيكهم وقد سيق
و و ذرنى والمكذبين » #اى دعنى و اياعم وكل امهم الى فانى ك
فى ن والقام و قال بعضهم #وز نصب المكذبين على المعية اى دعنى معهم وهو الظاهص
و #وز على ااغطف اى دعنى على امزى مدا ستِضه المكمة ودع المكذبين يك

و بالقرءآن وهو اوفق لاصناعة لان النصب انا يكون نصا فىالدلالة على المصاحية اذا
كان الفعل لازما و هنا الفعل متعد ل اولى التعمة  6ارباب الم و باافارس.ة خداوبدان

وانوا اهل برفه و اننملاسها إى
نازوتن أسانى ٠ صفة لامكذبين وهم صناديد قريش ك
المغيرة والتعمة شتح النون التتعو بكسيرها الانعام وما اع بهعليك و بالضم السرور

| والتم استعمال مافيه النعومة واللين نمالأ كولات واالبوسات وفى

باج الإصاباده الهم

الجزء ناسع والمشرون
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ارادعم نالعة لارادة الله واللهتعالىى واد ملكهم و دولمم اناق  5وساف

وداود

را

وال سكندر و غيزَهم علهم السلا و اما ظاه! و باطناكا كثر الاندباء والاولياء وقد يكون

التبتل املنخلق اما ظاهى| فقط كتبتلبعضالمتعبدة فىقللالطبالاوجواف المغارات
شلاد و هم طامة الاندياء وبعض
ر“ه
ليااكا
اظاه
لحذب القلوبٍ و جلب الهدايا و ابمااطذا لا
الاولياء اذلايد افرىشاد الخلق من خالطتهم و اما ظاهى! و باطنا كعض الاولياء الذناختار

وا العزلة و سكنوا فالىمواضع الخالية عنالناس قال بعضهم الاوك الى الله تعالى يكون
بالتتل و مناه الاقبال عاللىله ملازمة الذكر والاعراض عن غيرء تمخالفة الهوى و هذا

هو الشفر بالحركة المعنوية من جانب المافر الى جانبٍ المسافر اليه و ان كان الله أقرب الى
العيد من حبل الوريد فان مثال الطالب والمطلوب مثال صورة حاضرة مع مراءة لكن
لابلى فهالصدأفىوجهها فىصقلتها جلت فهاالصوزة لابارتحال الصورة الهاولامحركتها

الى جانب الصورة و لسكن بزوال الحجاب فالحجاب فى عين العبد والا فالله متجل بشوره
| غير خقعلى اهلالبصيرة و ان كان فرق بيننجل و نجل محسب الحل وإذا قالعليهالسلام
! ان الله تحلى لئاس هامة ولا“نىبكر خاصة فتحلى العامة كتحلى صورة واحدة فىص الى
|كثيرة فى حالة واللمتقوة عن رسوالارش وطق صورة واحدة فىاصءاة واخدة واللة الاثارة

| شوله عليه السلام لىمعاللهوفت اذلامخنى ان التحلى فىذلك الوقت مخصوص .ههعليه
السلام لا.زاحمه غيره فيه ٠ شّول الفقير ان فهىذا المقام اشكالا وهو انه عليهالسلام اذا

كان مستغرق الاوقات فىالذ كردآثم الانقطاع الى الله على ماافادء اسلتاان فكيف يتأىله
| السبح فى الهار على ماافصح عنه قوله تعالى ان لك فىالهار سبحا طويلا و لعل جوابه .ن

وجوه الاول ان الام بالذكر الداثم والانقطاع الكلى من باب الترق من الرخصة الى

| العزيمة كا تيه شأن الا كامل والثائى ان السبح فىالنهار اليس من قبيل الواجب فله ان
وون
كقلب
يالت
مختذر التوكل على

مستوعب الاوقات باولاذكلرثالث ان الشغل الظاهص

لاشطع السكملل عن مماقبته تعالىكاقالتعالىرجاللاتلهيهم مجارة ولابيع عن ذ كرالله ا
و قال تعالى الذن هم على صلاهم د ا مون والرابع ان ذلك محسب اختلاف الاحوال والا
ظ تخا رفن طتتعل وتط ذا ارك واه اعلبمالمرام© رب المسرق والمغرب  4مرفوع على
المدح اى هور هما و خالقهما و مالكهما ومابننهما منكل دى” قال فكىشف الاسسرار
بريد به جنس المشارق والمغارب فىالشتاء والصيف  8لا اله الا هو  #استناف لبان

ربو بته ينفى الالوهية جما سواء يعنى هيج معبودى تست سنزاوار عدادت مكر او
ذائخذ » .لمصاطٍ دينك و دنياك و الفاء لترئيب الاعس و «وجبه على اختصاص الا

لوهية والربوبية به تعالى و كويلا © موكولا موفوضا اليه لاصلاحها وامامها واسترح
انت و فىالتاو:لات التحمة :رب مشترق الذات المطلقة عن ححب آعينات الاسماء والصفات

و رب مغرب الصفات والاسماء لاسةتاره يا .ستتار حب الدفات وهى حب الذات وهو

| االلممتتععنين وق قتمرع االاإهجوادات 0فلا اله الاهو فزاتاخخذهدة كويلا انى 6جرد 2نفكها ععولناهك و ع 0ن
( وحودك )
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المنات.ة الخاصلة

مماسية

هدرها قوة

وملا

 8دى بلغت

الى هد الكمال ايضا هده

|

المناسية الثانية الخاصلة بيثه وبين هذا الاسم الحقرتى مود الحق سبحاه وعطاله محصل ينه
وبين مسماه الحق تعالى منا.-ة بمقدار الماسبة الثانية من جهة القوة والكمال لان العد |
يسدت هده المنا.-ية يغلب قدسه على دنسه و يصير مناسيابالعالم الّدس هدر ارشاع َك
0

رمد

د

سللة راسك 0

الحق سبحا ندله دن

وهشدر ا

يفملام 1
مساسة ذلك

والحضرات وعيرها من الوسائط والاسءاب 1

 000و هبرض ا

والموادالمعموية

والصورية و اما منالوجه الخاص بدون الوسائل والاءَار اوءنهما معا حميعا اذ وجه اما

| هذا اوذاك لاغيرها غير نسية المع بينْما و قال بعضهم فالايةاذاأردت قراءة القرءان'
او الصلاة فقل بسماللةالرحمن الرحم وقال القاغانى واذ كراسم رءك الذى هو أنت اى
اعرف فسك و اكذرها ولا 'شسها فينساك الله واد لتحص.ل كالها بعد ٠عرفة حقيقتها

و لل اليه بتيلا ا©لتبتل الاشطاع و بدلى دل ازدنا بريدن ٠ والمءنى و اشطع الى,
ريك انقعااطا ناما بالعادة و اخلاص وااية والتوجه الكلى "م قال تعالى قل الله ثم ذرهم
و بالفارسية يعنى نفس <ودرا از انديشة ماسوى الله تجرد ساز واز همكى روى بردار
دلا دتوواعد واازالعياق كدو “ل هينه لجرا تار وق كن «ازادل
وابس هذا هنافا لقوله عايه اللام لارهيانية ولا نيل فىالاسلام فان ااتّل هذا هو

الاشطاع عانلنكاح ومنه قبل لمريم العذراءرذىاللهعنها البتول اى المنقطعة عن الرجال
علنتكاح والرغدة عنه لقوله تعالى وأنكحوا الايائى ملك وقوله علهالسلام
والاقطاع ا
وجاكوا تكثروا فاتى اباهى بكم الاثم بومالقياءة) واما اطلاق اأبتول علىفاطمة|لزهي اء

رضى الله عتها فلكونها شبهة بسدة نساء نى اساسريل فى الاشطاع عما سوى الله لاعن
التكاح وقبل سلا مكان متلا لان دءنى متل سل اشفسه فحئ' به على معناه مرافاة التق
الفواسل لان حظ القرءان من حسن الظم والرصف فوق كل حظ و قال بعشهم لما ل |

يكن الانقطاع الكلى الى ريد الى هعاللسلام نفسه عن الموائق الصادة عن مراقية '
الله و قطع العلائق عما سواءقلى تبتلا مكان نبتلا فيكون الظم من قبل الاحتياك |
تعالىواللهاليتكمءن
قوله
فى
كا

الارضضن نانا على وجه

وهو

ان التقدير انيكم مها انانا

ممانا و كذا التقدر ههنا اق يتل اليه نيتلا ّلك عما سواهمتيلا والان_ب ّلك
ا

ريك ننثثلا فان التنتيل فمل الله فلا صل للعيد الا معاونته وفى التأويلات النحمية و اذ كر
8

.٠

اسم ربك غناء صفاتك و افعالك و تبتل اليه نبتلا بفناء ذالك و شّاء ذاته ثم ان التبتل يكون |
ْ مانلدنا ان ظاهرا فقط فهو مذموع /كقض الحفاة الءراة الذين اظهروا الفقر فىظواهرهسمْ /

تدميناء والاولياءعلهم |
الالغن“ياء
وابعانوا الحرص فى ضمائرهم واماباطنا فقط وهو تمدوم كا
التلام اناذهنمقطعوا عنالدنيا باطنا اذليس فيهم احلبدنيا .اصلا و اعالمينقطوا ظاهالان ْ

المزء ناسم والعشرون
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رفسم هابيق من شاع الشمس فىالقطر الغربى اذا قطعت الارض العليا ودارت 2
جبل قاف «صعدة تطلب المشرق فهذا الوقت هو المستحب لصلاة العشاء الاآخرة وهو

|

آخر الوردالاول مناوراد الليل والصلاة فيه ناعئة الابل اى :ساعته لانهالول نشوء ساعانه
كا ابن عاص وأبو>رو و طبااءلكسر والمدئن الموا طأة يمعنى الموافقة فانفشرت النائئه
بالافبى!لاغيئة كان المعنى اهااشد.ن جهة موافقة القلب!لكائن لها لامها وان فسمرت بالقياماو

العيادة او الساعات كان المعنى انها اشد من جهة موافقة قاب القاثم لاله فهااءو من جهة

كونيا موافقة لما براد ٠ن الخشوع والاخلاص واعنمسن رحمه الله اشد موافقة نبايلسر
والعلاسة لاشطاع رؤية الخلائق  2ان لكفىالهار س.ءدا طويلاه اى تقلا و تصرفا فى مهما

الخدكر دد الاح فالماء و اشتفالا بث_واغلك فلا تستطيع ان تشفرغ لاعرادة ف.ليك بها
الال و هذا سان للداعى الخارجى الى قيام اللبل يعد نيان مافى نفسه مالنداعى قااللراغب

البح الاملرسردع فىالماء او افلىهواء استعير مر النجوم فىالفلك كقوله تعالى وكل فى

فلك ب_بحون و لجرى الفرس كقوله تعالى فالسابحات سبحا و لسرعة الذهاب فالىعمل

كت له تعالى ان لك فى الهار حا طويلا وفى ناج المصادر السبح تصرف كردن در
احة
لسير
اتفا
معيشت ٠ ولى بعض ال
ببل
سق

حسم

ل
قلماء
 1فا منالتقلب باليد والرجل فىا
بو

«غنى الايةان فانك هن الليل ثى” فلك فىالهار فراغتقدر على نداركه فيه <تى لايتقص

منثهى فمقنرأحهظلا .من المناجاة اريك و يناسبه قوله عليه السلام عن نام عن حزبه أو عن شى”
فها بصيلناة الفجر و صلاة الظهركتبلدكا"نما قر
األهمينل و امقنوال
|الخطع إتتالزم السيادع اخلاه زرط عر لوعفم فر إل فملية  002داكن

| لالتعود النفس بالكل فلورد منالشؤون الواردة عنالرسول عليهالام و أخبار امته

ومن لاوردله اى واردخاص بالخواصض وافىلقو
قتلوب من فابه ورد ٠ن الاوراد استح له

فعل هلله متى ك
ذرء لا على وجه القضاء لانه لاتقضى االلافرآئض ولكن على سيلالتداراك

و رياضة النفس بذلك لأخذ بالعزائم كلا يستاد الرخص ف و اذ كر اسم ريك 4ودم على

ذ ثرء تعالى الا و ارا على اى وجه كان من تسبح و
ملل موحميد و صصلاة وقراءة
قرء'ن و دراسة عام خصوصا بعد صلاة الغداة و ل غمروب الشمس فانهما .ن ساعات
الفح والفييض وذ كر الله على الدوام ءن وظائف المقربين سؤااء كن لقاو للثانا رد رونا
و:بسؤراء كان قاما أو قعودا او على الوب و-بالفارسية.و.ياد كن,زور دكار ودرا أو يابهاء

حسنى اورا مخوان ٠ قال عليه السلام من احصاها اى حصلها دخل الطْنة فالمراد )من ذكر
ا ا تعالى بواسطة ذكر اسمه و لذا قل تعالى و اذ كر ربك اذ سنت فالذ كر |

والنسبان فىالمةر ةكلاها مندفات القاب و عند تحلى المذ كور يفنى الذ كر والذا كر م قال ظ

شيخى و سندى روح اللهروحه فىشرح تفسير الفائحةللقنوى قدس سارشسمتنغفل من ظ
الاسماء الجازية عا ايسلرله الاشتغال بهو داوم عليهفرلا
يب ان
مهحصل منه و بين سر هذا

الاسم ااشتغل به وروحه (مناية الله وفضله مناسية .ما شّدر الاشتغال و هتى قويت :لك المناسءة
ا
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سورة المزمل

على المدة الباقبة و جعل القرءان حملا ثقيلا لانه عليه السلام بعث لتتمم .مكارم الاخلاق |
ولاشك ان مكان اع كان اثقل والله تعالى اعلمعراده وايضًا ان كون القول شلا اا

هو بالنسبة الى النفس الثقيلة الكثيفة لثراكمححبا و بعدها .عن درك الق و اما بالفية |
الى النفس الخفيفة اللظفية فخفيف واطيف ولذاكان تعب التكاليف مرفوعا نعالكمل |
فهم محدون العبادات كالعادات فى ارشاع الكلفة وفى الذوق والخلاوة #3ان ناشئةاليل| 6#

اليل الى لز

شين الاك اوا اهارن عفدا كين ردان

عض فالمو دوف محذوف والاضافة للملاببة بعمنى النفس الثاشئة افللبل  8هى »* خاصة |
اشد و طنًا  #اكىلفة وثقلا مصدر قولك وطتى الشى” اى داسه برجله اوجعل عليه |

ثقله فان النفس القائمة بالليل الى العبادة اشد وطنًا من التى تقوم بالنهبار فلا بد من قيام ظ
اللدل فان افضل العبادات اشقها فالوطى” مصدر مالنمبنى للمفءول لان الواطى” الذى ياتى
قله على العاءد هو العنادة فىالايل فيكون الءابد بالليل اشد موطو أله من العايد بالنهار
كنون امعيل!اخاذ ووطتا اعد ثنات” قدم'و"الستقرا زعا |
يا
اوو
ووطنًا تسل" عل" العبيز “"وعج

فيكون المقصود يان وجة اختوار الليلى و مخصيصه بالانمس بالقيام فيه من حيث اله تعالى
جعل الايل لياسا يستر الناس و عنعهم عن الاضطراب والانقلاب فى ١كتساب المعاش
وحمل الهار معاشا ساشرون فيه امور معاشهم فلا شيب فيه اقداعهمللعبادة #واقوءقيلا»

اسم من القول بعناه سَلبٍ الواو ياء اى ازيد من جهة السداد والاستقامة فىالمقال ون

جهة الثبات والاستقرار على الصواب يعنى خواندن قران درو بصوا بتراست كه دل فارغ

باشد و اصوات سا كن و زبان بادل موافقت عايد بزبان مى خوائد بودل شكر ميكتد
خاموش شد الم بشب «احدست باشى در طلب

زيرا كه باك عربده تشويش خاوتخانه بود

و محتمل ان تمكون ناشتئة الايل عمنى قيام الليل على ان الناشئة مصدر من نشأ كالعافية
ععنى العفو وهذا و افق لسان الحبشة حيث شولون نشأ اذا قام اويكون عمنى العادةالتى |
تنشاً بالايل اى تحدث فيكون الوطى”' مصدرا منالمبنى للفاعل فانكل واحد هن قيام
اللبل ومن العادة التى نحدث فه #يلان على العايد من قيام اهار والعادة فه فعنى
اغذ واملنا املا" وااعلظ ل امسر شون اتاو لجان فكون! لطن "الى ان شكن اراعت
ازجهت حش وكلفت حه ترك <واب و راحت برنفس لذغابت شاق است ٠ و محتمل ان

يكن ]اذا ناكما فتل] انناناءاوان نكر

ايلاه .اق داعا ىكالادل»النايقتة
اكه اركذ اع

اى الخادثة شيا بعد اثى” فتكون الناعئة صفة شاعات اليل فتكون اشد وطبًا اى علاحظة
القيام فها من ساءات الهار لكن ابن عباس رضى الله عنهما قيد الناشئة مكماان بعد
العشاء شا كان قبلها فلس بناشةة و خصصتما عاشة رخوالله عنها بكان بعد النوم فلولم
يتقدمها نوم لمتكن ناشئة وفى قوت القلوب ان يصلى بين العشاءين ماتيسر الى اينغبب

الكتزالناق :معي لياش 'النائ ككون ارد اتهاتك»اعخزء وافتلّا تسق اليل «ود لاحت لاله

( 0انان 4١ غاتر )

الحزء اناسع والعثشر ون
| والتقهموا

< 75ه٠١ جهه
للاحاديث لازذلك  000قة00 5

|بوديفة وجماعة م 25

|وفىابكار الافكار اعا أستحب دين الصو ت

زىادحرفا
| بالقطط فان افرط <
التلاوة

اتل وحاءت

عن حد الفرلم

الع اءة وكز_بدنه ما  :رج

اواخفاه فهو حرام وقال يعض اهل المعرفة قوله رتل اى

ا تى الابلاغ فىموا 2

من المّرع ان فالمعنى بانجاحكام القر م أت لاهل

النفوس المتمردة الدرفة ع نالأفك علالاء خرةوهم العوام وهذا لواحيب
عامه السلام مامن اية الاوالها ظهر وبطن
فصلكت

علىالمولى كاقال تعالىكات

وحدومطلع

وفصل

انانة وحم أ واص

معانرة لا مان القلون

وهذا

النطن وفهم

متسل

0

| لسدنة الاسرار المستهلكين فعين المشاهدة المستغرقين ىحر المءابنة وهم اخص الخواص
وهذا من فلل

اشْراره

الخدواوجد

الفانين  6ناسو سوم الياقين

لارياب الارواح الطاهرة

بالاهوينته فوااستاعليك» اى سنوحى اليك وايثارالانقاء عليه لقوله تعالى قر لاثقلاك»
وهوالقرء ان العظم المنطوىعلى تكاليف شاقة ثقيلة:على المكلفين واتكا ان .الشرعان قدم
غيرلوق  55يذوبٍ نحتسطوة القديم الامن كان مؤيداكالبى عليه السلام والتكل
عليه السلام
حققةا" ثم شال فالمعانى وقال بعضهم فيلا تلقية كماسئل 0
 11يثراك الوحى قال ا<انءا يأمق مل صلصاة اتخرريق وَعوا يل فنصم  2اى شلع

ونحى وقد وعبت ماقال واح.اءا ثل الى الك رحلا فكلدنى فاعى ماشّول قالت عائكة
رذى الله عنها ولقدر أسنه.عزل عاءه الوجى فىالوم الشتديد البرد فيقصم عله وان جيه

ابرفض عمقا اى يترشح ( قااللكاغثنى ) درحين لوت
حو لوز 1

رشثتر سوارى تودى دست ولاء .عجرهخا و14كلنكله وران >

شكدان ان ودى ودرن حلبروء 0

ازياران .داشقخوف

ّ 1 50ي إطصدن حمن برافروزد

| الخال ولاشك
وط|.

واكلهم رو حاسة

لطبك

0

 0وفىالتأويلات اللحمية شل درل حب اغا

ان “ '.عليه ال_لام كن “إاقافت :الانباء خلقا واعدلهم 1
ورحمامة

نن
خص المّرءان بالثقل مم
واك رائع

وان خضرت ءبن أيوشاك

قطر به

وافضاهم

ا

وشءول

نشأة وفطرة

فعا

وقاباية

الادءئتادا

فإذلك

الكاوسة"الشتكرة 21لىالاوامس والنواهى والاحكام

رحمنه

اعتراضص

واطلة

تعلله ودر أنناشئة الدل الم لقكاالك ماكافه عله

بل

ا لاس

وهوش

اللدلل

دفن

لسالام دن المهام .يعنى ان:ى+توست.فت

ْ ماسياى عله بالثقل اعاء الىبان أبكلم هذا الأكاف بالنسية اليه كالعدم فاذا كان ماسكائف
اص 0

ا

شق ققد عاك هذا

دن قاءالاإلى محنملة يج
والراحدة

0والهدوء

ا“سي
قل .

ن
|

اعكابمكة وق #لشكدظل ف

أراده هذا الاعتراض ان ما كلفه

بلا المعة ااتى و ردما القرء ١لاق
احياه من

ااذه

لطبعه و اهدة

الالل وقت السسنات

هه

أدتا نس عدا

و

| التكليف لانثثلى عله اءثاله ٠ شول الفقير سورة الزءل ادرغز ل فإباوة!كل النوة فكان
ف له

ظ

|

انا سناقى

عدك

فلا شلا يشير

 , 2فسأ و كلو

الى هدو

الوجى الياقه لان حروفه

شع

اعشار

الذون

 87اتعراواظ ودين َّ علق البتدفان 7.تجموع اليزوف

عل )

ه
٠00
جه
5
لها "لانتضوز:أق 0

سورة المزمل

من فرض العين بتكل" انعات على فاعلها لمافِه من حرج

ولاركاف الله ها اولؤاش١ها وفىلعض شروح الطر هة وهدانلفتنة أن شول لاأهل القرى

والبوادى والعحائز والعيد والاماء لانموز الصلاة بدون التجويدوهم لاشدرون على
ار

فناكون الصلاد
الا فالواجب  3حلم مقدار مأيصح به النظم والمعنى وسوعل

فىالاخلاص و<ضور القاب

لعنت ااسبتنكه مهر لهجه وصوت
بكو سلان عا ند حوشليك!
لعنت ,يليت  ,ب|ن كه-سازدت بىسيم
حت

للكت

اهدق

عمزرت

٠2
.هم
٠

شود از احنوضور خاطر فوت
كلمي شليوة فارمواكست
روز وشب,امير وخواجه لديم.

.

كنت مصر وف لفظو<رف وكلام

رع اة

خرج شد در رعايت مخرج

انك مت تو هام
زفكرت

مغواج

صرف كردى همه حيات سيره

٠. در قرا ات سيعه وعثيره

از كلام اخدا

عا

هرجه

محنين

٠

قبله” دلينتى

«<زخدا

موجب؛ لعن .وماية طرد سنت.2.ه ..حيذا «قيلىكه .زان فردس.ت
معو"

لعن

إجست,

صودى.
د

.٠  .يمحقامات

لعد 

خشلودى

هنك ايد ل زاجندا ميلك عاصرمى

!]٠١

هد لادن قام للعد ,جربو

زحق ٠طاق

٠

هست

كرحه ماءون نشد
مريان
ذدى باحن,

ملى
بن <صين رضى الله عنه ع

ملعون هنر بعدازحق

وقاص هَراثم إشال فاسترجع ثم قال '

سمعت رسول الله صلىاللعهليه وس بقول مقنرأ القرء ان فليسأل اللهبهفانهسيج |

| اقواميقرأون القرءانيسألونبه الناس اتهى فيكوناعطاءثى” اياءمنقببل الاعانةعلى المعصية
كالاعطاء لسائل المسجد وخهخوطى رقاب الناس ولابيدع السواك فىكل ما استبقظ مننوم
ابل والهار وفى الخبر طيبوا طرق القرءان من افواهكم باستعمال السواك والصلاة بعد
قىوت
لقعو اك تفضل على يغير سواك سبعين ضعفا وث

القلوب وفى الجهر بالقرءان سيم |

ن|يات .هنها الترتيل الذى اعريه ومنها تحسين السوت بالقرءان الذى نادلبيه فىقولة
رنءان اىمحسن
قتغ
انللمب
باه
عليهالسلام ينوا القرهأن بأصواتكم وقفوىله ليس من
صونه 0

 7ناخذه ععبى الغنية والا كتفاء ومنها أن يسمع أذ نيه ونوقظ قفليه ليتدبر |

الكلام وسفوم لاق ولايكون ذلك كله الافىالجهر ومها أن يطرد اللوم عنه إلفعصونه 0

وها أن برجوبجهره نّظةنائمفيذكرالله فيكون هوسيب احائه وما أن بره بطال غافل |

فينشط لاقيام ويشتاق االلىخدمة فيكون هومعاونا له اعلبىروالتقوى وعنها ان يكتزجهرء |
تلاوبه ويدوم قأمه على حسب عادنه للحهر ففى ذلك ك2

عمله فاذا كان القارى” على هذه ا

النيات فحهره افضل لان فيهاعمالا واعافضل العمل يكثرة اللنات وكان اداب رلساولله

عليه السسلام.اذا اجتمعوا امروا احدهم أن شرا سورة املنقرءان وشفىرح الترغيب
اختاف فىالقراءة بالالحان فكرههامالك والمهورخروجها تماجاء القرءان له منالخشوع |

:
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1لمشعرون
الجزءلت وا

 2لِؤْنى شارى "القن  1لويالله يوتف فىاول درج 52كن اقرزوارقال 6

١

 0رتل الفلانيا :ان عتزتك عدا اح رةه رأها) ولكون المتشطره فازيل #القرءاق ظ
فهم الحقائق والعملى بالفحاوى شرع الأمننات لقناة المؤمراق واجونا فى الصلاة ا ا
فىغيرها ولاقارى” اجر ولامستمع اجران لأءه يسمع وينصت أوسمع ياذسه َرأ اسان

واحد والمستمع يؤدى القررض «لذا قالوا اسماعه نوب من تلاوته ( وفى سلسلة الذهب
لاءولى الحائى )

وقف اوكن قواى روحانى
0602
صرف  1حواس جسمالق
دل عمق" زبان بلفظ؛ عبار ١١ م  11حشم برخط وقطاوي كداز

كوش از ومءدن جواهكن

602

هوش از ومخزن سرا ركن

دادرايش كن زبان كم م

٠

حرفهاش اذا كن از مخرج

وانعجيق

رل“ ألى”

نأنن 0يسن

دوا باعل ااجنك7

زلقاكاه ا

واما حدر فهوالاسر اع فىالقراءة واروى أنه خم الدرنه ركم واحدة اربعة منّالامة

مان بن عفان وم  34وسهيد ابن جير وابوحدفة رضى الله عمهم وكان همسربن
المتهال سم 0

تسعين <تمة ومالم دهم رجع فقرأ  30اخرئى وفاىاتماموس

وأوالحدنء ىن اعتذالله ءن الاسادان ن الت نكقران مقرى” خ فمىالمار اربع خمات
الاعنا مع  3التلاوة اثتبى ٠ واماماروى فىءثاقب الشبخ موءى السدرانى ه١كنابر
اكاب الث.سخ الى مدين رضوالله عنه هن ان له وردا فىاليوم واللباة سبعين لاي

مسا ان البوم والايلة اربع وعثمرون ساعة فيكون فىكل انق عششيرة ساعة خمصة
وثلانون الف ختة لاما أما ان تنسط الى ثلاث واربعين عله ونشكعه شرن اما الخ

ال

ازاز الاوك عقون اليوم والليلة متبطا الى سبع وكانين يلو راطق اكد

ويكون فىكل بوم وليلة هن ايام السئين المتد_طة ايامها وليالها ختمتان ختمة فىاليوم
وختة فالىالة كاهو العادة وتحتمل التوجه بأقل هن ذلك باعتئار سسرعة القارى” وهذا
اى ادر عختار اكبثنير وأبى عمر ووقالون ٠ واما التدور فهو التوسط بين الترتيل
والحدر وهو تار ان عاص والكسائى وهذا كله اعايتصور فىمراتب الممدود وفىالحديث
( رب قارىء للقرء'ن والقرءان يلعنه ) وهو مناول ان ل عرانيه اومعانيه اوبالعمل

با قبه وذلك موقوف عبليىان اللحن وهوانه جلى وخق فالجلى خطأ يعرض لافط ويخل
خان
بالق الأن#اننانا عزن عون عدر اجن سول أبعةالمنالياك 'أيلالء المت تلاحاو

رجا

كرفم اللرور ولعس.ه  000تغيرالمعنى به ام لاكا اذا قرأ ان اللهبوبى' ان المثرنكان

وعواله #ر رولهوالى خط نخلبالعرفو الضابطةكتركالاخفاء والادغاموالاظهاروالقلب
وكترةقااذ<م وعكه ومدالمقهوروقصرا مد ودواءثال ذلك ولاشك انهذا النوعتمالس

ين رتب عاءه العققاب الشد بدواعافيهاللهديد وخوف العقابقالبعضهم الا دنالأنى الذى
قعرض

لتظ
غونا
تلا
لاءرفة الاعهرةالقر اهس رتيركالرا آتوتطنين و ا

اللاماتوترقيق الراات فغير
ساس

<5 4 ٠٠١ه
لتعجل
عن
عندها ولذاهى لبن مسءعود رضى الله عنه ا
م

سورة المزمل
وقال ولايكن م احدك اخر

السورة يعنى لابد للقارى” املنترئيل ليتمكن هو ومن حضرء من ااتأمل فىحقائق
الآ ياتافده الوضبول اق ذكر الله ستشعر.عظمته .وجلاله وعِند الوصلدول :الى الوعد
والوعيد شع فىالرجاء والخوف ولبسم نظم القرءان مالنخلل والزئل انسباق الثى*
وانتظامه عانسىتقامة والترتيل هويدا كردن سخن بتىكلفت ٠ قال فىالكشاف ترتيل
ولىسل وتؤدة بتبيين اروف واشباع الحركات حمتجىى* المتلو منه
رع
"ءنه
القرءان قرا

شبها بالنغر المرتل وهو المفلج المشبه بور الاقحوان وأن لاهزء هزا ولاإيسرده سردا
كقال عمر رخىالله عنه شرالسير المقجتة وشر القراءة الهذرمة حجئى .نحجى” المتلو فىتتابعه
كالتغر الالص والامن بتزتيل القرءان يشعربآن الام يام الل رول بعدمائعم عليه لسلام
مقدارا منه وان قل وقوله الاسناتى على الاستقبال بالنسية الى شيةالقرءان م الظاص
ان الاعس كبهالغ الامة لانه اص مهم للكل والاص ار

 5دل عليه التأ كد اوللندب

وكلقت ,قرااءية عليه السلام مدايعد يسمالله وبمد بالرحمن ويمد بارحم اما الاولان ففدها
طبينى قدر الالف واما الاخير فده اردق بلللكؤن فحوز ف +ثلاثة اوحه إإطول وهو

مقدار الفات ثلاث والتوسط قدر الفين والقصر قدر الف وكان عليه اكلام مجودا

للقرء انكا انزل وتجويده حسين الفاظه باخرا ج الحروف متخنارجها واعطاء حقوقها
من صفانها كالمهر والهمس والاين ونحوها وذلك بغير تكاف وهو ارتكاب المشقة

فى قراءنه بالزيادة على اداء مخرجه والبالغة فسىان صفته فذنى أن تحفظ فالترتيل
عن الغطط وهوالتحاوز عن الحد وى الحدر عن الادماع والتخليط بان لكوان را

محال كا"نهيلف بعص المروف والكلمات فبىعض آخر ازيادة الشرعة وذلك ان القراءة
ثر صاريرصا ومافوق اللعودة فاهلوقطط شاكان
عنزلة الياض ان قل صار سمرة وكان
فوق القراءة فليس برء اة فعلممن هذا ان التحو يدعثللىاث مراتب ترمل وحدرويدور ٠

اما الثزتيل فهو تؤدة وتأن .ومهل قال فالىقامومن ورتل الكلام ترئيلا احسن تأليفه
وتدئل فيه ترسل اننهى وهو مختار ورش .وعاصم ومزة ويؤيده قوله عليه الستلام مقنرأ
١القرءان اقل هن ثلاث ل.شمهمه وفى قوت القلوب :افضل القراءة الترئيل لان فيه التدبر
والتفكر وافضل الترتيل والتدر للقرءان ماكان فىصلاة وغن ابن عباس رضىالله عنهما

لاق :اكواالقو ازتلها واتتايرح اجحببالى افق أن قلأ القرءان كلهعدّرمة زاى سرّعة
ع

ا

سماللاهلرحمن الرحيمقرأها عشمرين مرةوكانإه كلمرة

فهم وفى كل كل)ةعل وقد كان بعضوم دول كل  1لاأفهما كرك

قلبىى فها لماعدلها

 7وكان بعض العلافي ام ولا جو ره ل يكن قله اعادها ثاسة قال يعض العلماء لكل ١
ابة سستون الف فهم ومابق من فهمها 0

قال مألك بن دنار رحمه الله إذا قام|لمد

يتبجد هن الدلى وبرتل القرءان كا أمس قرب الْبار منه قال وكانوا يرون ان ماتجدونه ا

فقلومم منالرقة والخحلاوة وتلك الفتوح والانوار من قرب الرب هانلقلب وافلىخحديث
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٠مسأت رشعلاونو

©

دا |
الداعت ا3ومان ون نأ ملاطفة واشمار! برك الض والتامن فقول اهيتل
علبها!_لام طأايها المزمل تأنيس وملاطفة ليستشعر اله غير عانبعليه والفائدة الثانية التتبيه أ
لكل مزمل راقدليله لنتبه الى قيام الالى كورذالله فيه لان الاسم المشتق منالفعليشترك |
ذيه مع الخاطب كل من عمل بذلك العمل واتصف بتلك الصفة انتهى وفى فتح الرحمن
| الخطاب القاص بالنى عليهالسلام كاأبها المزمل ووه عام للاءة الايدليل مخصه وهذا قول

احمد والختفية والماللكية وقال ك|ثر الشافمية لايعمهم الابدليل وخطابوعليهاللام لواحد
 ١من الامة هل يم غيره قال الشافى والحنفية وكاللاايع وقال أبوالخطاب من اتمةالتابلة
انوقم جوابا عم والافلا هف اتلشلبل  #بكسر المملالتقاء اكلناين اىلاتئزمل وترقدودع
| هذه الال لما هو افضل ما ومّ الى الصلاة فاىلالى فانتصاب الال على الظرففة وان

ظاستغرق أدث الواقع فيه فحذف فىواوصل الفعل اليه فنصب لان عمل الجر لاييكون
| فىالفعل والتصب اقرب اليه من الرفع ومن ذلك قال بمضهم هو «فعول نظرا االلىظاهص
فالاططجيال وممادلكة ف كع منكم الشهر فليصمه وقوله لنذر نوم التلاق فىاحد
| الوجهين م سبق ومثله الاحاء فىقواه ءن احى ليلة القدر وجو فان الاحاء وان كان

واقما عالىابل فاىلظاهس لكن المراد به احياء السلاة والذكر فااىليل واستحمالهما وحد
| الالى من عسوب الشءس الىطلوع الفجر قال بعض العارفين ااناسلٌلهستقاق الى مناجاة
| حيده فإناء ان شوم فجىوف الابل وقد قالوا انالقيام والمناحاة اسا من الدسا بلمناطنة

نالى
| لماحده اهل الذوق من الخلاوة هه الاقليلا  6استثناء منالاالى  8نصفه  6#بدل مال

:الاق بعد التشاببدك الكل «والتصفتك:احد شو الغى٠اى قي تطدفه:والتضر عانلتضتت
الخرج بااقَايل لاظهار كال الاعتداد 20الخزء القارن لاقيام والابذان غضله وكون ||
القيام فيه عنزلةالقام ١ ك9
ا و 1ألا ا سامةة الى مين

ثرةالثواب يعنى انه جوز أن تودمالاصف امات تكبازنه

 7-5هتاويان
المشغول بالأدة مع

فىالمقدار من ح.ثٌ اناتصف

ٍ

| امارغ لايساويه محسب الفضيلة والشرف فالاعتار بالكنةءلا اليكار وةقال بعضهم انالقلة
مهايا لضدةالى الكل لال [الشكلق الا" سدور لالدو ان يكون احدالصفين الاين اقل
عنالا خروفيه انه من عس| لهاعلنفائده خلاف الظاهى م فىالارشاد ا8وامّص منهك |
اى انقص القيام اهأنخصدف المقارن له الى الثلث  8قليلا ه'اى سّصان قللا اومقدارا
لبلا حدث لاخط الى نطف الايل ِِاوزد عليه  4اى زد القام على النصف المقارن له ْ

الى الثاثين ذالمءنى مخبيره عليه السلام بين أن هوم نصفه اواقل منه اوا كثر اى م الى
الضلاة فالزمان الحدود الممى بالابل افلىاالشرء القايل هنه وهوتصفه اواقص القَنا
من نصذه اوزدعليه قلى هذا التذير

على حدب طول الابالى وقصرها فالنصف اذا ١ ا

©رتل الهرءان» |
ا والهار والنقص منه اذا اقصراالايكو.الزيادة عليه اذا طال الال و
دلى لؤدة وسين دروف وباالفارسة وقر اراكا
فى ادناء هن ل من القيام ١اناقل اع

حروف خوان محديكه غى أن يربى بعضى باشد «زتركلا © بيغا ميكث مكون السامع

( من )

ظ

صورة ميلج

ج 52 ٠١هه

و|مسبكون  «8عددا » اى فردا فردا فكيف لامحيط عالدهم قالااقاسم هو اوجدها
فأحصاها عددا وقال ابنعباس رضوىالله عنهما احصى ماخلق وعرف عدد ماخلقلم شته
عاماح 4ن عافن الندر) واعدردل ز فال الكاعدوة ) لاد هال علم :اسك وتئلق ان
مجميع معلومات يعنى معلوى مطاقا از دائرٌ علم اوخاري بست
هى حه فى

الست أدر  3ولجهان”7105

سك ازعلم شاماش بنهان

قوله عدوا عير منقول منالمفءول.ه كقوله وفحرنا الارض عدونا والاصل احصى عدد

لبان ارو نز بال رعوااد

و بايا انحل رفي كل بالجال با عل رجهلاق

فصلى فان الا<صساء قديراد به الاحاطة الاحمالة كم فىقوله ته_الى وان تعدوا عم الله
لامخموها اى لانقدروا على حصرها احمالا فضلا عن التفصيل وذلكلان ادل الاحصاء

ان الحاسب اذا بلغ عقدا مءنا من عقود الاعداد كااعشيرةوالمائة والالف وضع حص_اة

ب مجطان 6-0-0

طلقلادط كلت «الهاددة جوغغريا 31ذ! ملام وفلف

لت أنتى”لانة.لوكان شنا لكانت الاشاء غير «تناعنة وكونه احصى علددها صتضى كونما
متناهية لان احصاء العدد انما يكون فى المتتاه فبلزم المع بين كونها متناهية وغير متناهية

و
و
ح
ي
س
ي
ت
ل
س
ر
س

وذلك محال فوجب القطم بأن المعدوم ليس بثى” حى بندنع هذا التناقض والانا فىكذا
فىحواثى ان الشيخ رحمهالله
تمتسورة ان بعون ذىالطول وامن فىعصر الثلاثاء السادع ذمىنالقدة شمهنور
امروب
سير

سور ه

ات

|

و أمائهأوآلفت

المزمل  1ها تسع عشمرهه

اوعشرون

ابة

2 ١سماهلهالرمن الر محيم 62م
اح

سح

ع

-

ّ-

 --لسسع

راي
لاقل ال  11-10كن مز ناذا علدية ©وت]تطل” قادعم لااد

فقيل المزعل .تشديدين كان عله السلام ناما بالالى متزملا فىقطيفة اى دنار مل فأمرأن
بترك التزمل الىالتشمر للعادة توار الحد على 0
اول ماجاءه جبربل خافه فظن انبه مسامنان

وقال اعءنباس رذوىالله عنهما

فرجع هن جيل  2اءلى شت خدمحة

ةوقال" قاوف قدا هو :كذلك اذجاء جيريل وناداموتال يماا الازهل وعن عكرمة

ا

اا الذى زمل اصراعظها أ مله والزمل" جلوازدملة احتملة “قال السببلى

رحدالله لس المزمل من اعماله عليهاللام الى يرف ما كاذهب اليه يعضالتاس وعده أ

فىاسماته واما المزمل مشتق محانلته التىكان علها حين الخطاب وكذاالمدثر وفىخطاءه
بهذا الام فا نان احداها لاي فانْ العرب اذا قصدت

ملاطفة الخاطب وترك الماسة

سهوه اسم مشو محالت '[إلى هوا علمارمه النى عطلهالسلام لعلى رضوالله عنه حين

معظج

له ق يأباتر اب اشعارا بأنه عبرعائب عليه وملاطفةله وكذلك قوله عليهاللام لمذفةرذى
ودسه
م
صتم
ي
م.ت
س
ه
م
عم
ت
ص
ام
ع.
>ن
ع
و
ج
م
ع
س
ح.ص
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الجزء ناسم والمشرون

|منالغني غيرالرسل كااشثهران كهنةفرعون اخبروا إظهود٠ومى عهاللسلام ويزوالملك ظ
فرءون على يده وان بعضص الكهنة اخيروا بظهور سنا د عليهالسلام قبل زمان ظهوره
وتحوذلك منالمغسيات وكانوا صادقين فه واربابالملل والاديان مطيقون على حة عل املتعبير

والمعبر قديخبر عن وقوع الوقائع الاانية فىالستقبل ويكون صادقا فثيمهالاية نظيرقوله
ه منيشاء فوفانهيساك ©
ستىلمن
رهيجت
أعالى وماكان االيلطهلمكم على الغنب ولكن الل
االزدع ٠
بمس
ربية
ونى
| كدر كيكرشق اك دراي ار خداى تعالى يع

يدخل وشت  #دن بان

بذيه  5اى قدام الرسول المرتغى ف ومنخلفه رصدا » قال فالقاموس الرصدمحركة

ْا

اى الرافءون بالفارسية تكهنانان ٠ شال لاواحدوااءة كافىالمفر دات وهو تقر بر

ومحديق الاظهار المستفاد من الاسلئثناء وسِان لكيفته اى فانه تعالى سللك

ا
ذكا
ايل
نجبر
من الغو بالمتعلقة رسالته يعنى ان

وم

ها جوات

'زلبالرسالة“زل معهملائكة حفظو نه منان

فتذير نه الكهئة كَل الرسول ؤ.ختلط على الناس امس

قلقو نه كيم
| يسمع ال0
ْ الرسالة قال القَاثٌانى الامن ارتكخى منر سول اى اعده فىالفطرة الاولى وزكاء وصفاء

| منرسول القوة القدسية فانه يسلك منبين نيه الى من جاليه الالهى ومنخلهائومن

 1جهته الدسة رصدا حفظة امامنجهةالله النىالماجهه فروح القدس والانوار الملكو:ئرة

| والرياسة وامامن جهةالبدن فلاكات الفاضلة والهيدات الذو ريةالخاصلة منهيا كل الطاءات

| والبادات محفظونه من ط المن وخاط كلاءهم من الوساوس والاوهام واخبالات'
|عارفها الدَرنة و.عانيها القدسية والواردات المغبية والكشوف التيقية © لعلم ازقد
م

ابلغوا رسالات رهم » متعلق شلك ذابةله من حيث اله «ترتب على الاابلاغ التزتبعليه |

ظاذا لمراديه العلم المتعلق بابللااعغ الموجود بالفمل وان #ففة مناأمملة  18الذى 7

صَدر الشآن محدوق والجلة 1ن والابلاغ الايصال وبا'فارعية رسائيدن ه ورسالات
دم عبارة عنااغبب الذى اريد اظهار المرتفى عليه و المع باعتيار تعدد افراده وضمير
ار صد فاللعنى انه تءالى !-لكهم من جمبع جوائب اارتكذى بعلم اكاك يان قد
أباغواامال

و رعالات رهم سالمة عن الاختطاف والتيخلرط كا فتلكنا اننا كغو أن ننه

موجودا حاصلا بالفمل كا فىةوله تعالى حتى نمام الجاهدن متكم والغاية فىاطقيقة هو

ظلابلاغوالط+هاد وابراد علمءته لى 00اعتنانه  77بأمهار أن البوتس الل ءامنا
ا
والمالغة فىالحث عاموما والتحذيرمن التفريط فهمواامالمنارتةتغىو المع باعشار فراعان

|الافرادفىالضمير بنالساقين اغتبار02

عام الدقد اباغائرسل هلوا سولاك

رم الى انميماح نَع أاخنظاف وملالظ نموا الرصدالهم كذلك ووو حاط
»لدعم

اى بماعندالرصد اوالرسل حال عَن فاعل يلاك باضمار قداويدونه على لاف

المشبور جىئ”+بالتحقيق استفنائه قعالى اوقىد انحاط عالديهم نمالا ال حميعا «وواحصى »
8له ى' © مكمان
|علم غاما بالا 'الى 'خد .الاحاطة تقعالا وبالمارسنيةاوشدزوء؟ادت ك
ااا

يي

ست

(( وماسكون)

1

©

1 ">> "0.١

سورة الجن

وقوع عين القيامة للمتأخرين كااوعد نوم عليهال_لام بالطوفان فلم يدركه
| للمتقدمين و
بعضهم بهللك قبله وغسق فىطوفان الموت ونحر البلاء قال بعض اهلالمعرفة قلانادرى

| أقريسمابوعدون فىالقامة الصغرىمن الفناء الصورىوالموت الطبيجىالاضطرارى والدخول
| فىنارالل الكبرى عند البعت لعدم الوقوف عقلدىرالله اوفى الكبرى من الموت لارادى
| والفناء الحقيق لعدم الوقوف على قوة الاستعداد فيقععاجلا امضربالله فاية واجلا ع8الم

|الغيب وحده وهو خير مبتدأ محذوف اى هو عالم لميع مافاب عنالمس على اناللام
اناف مقرر لاقبله عنعدم الدراية  9فلايظهر * #اكاءه نكند
للاستة_اق والجلة ك
| « على غبيه احدا  5الفاء لترييب عدم الاظهار على فردء تعالىباعلمغنب على الاطلاق

اى فلايطلع على غببه اطلاءا كاملاتكشف به جلية الخال انكشافا ناما موجبا لعيناليتين
احد من خَلقَه ِ الامن ازنضى منرسول  0الارتضاء إسنديدن واصله حا لصن حل العو»

اى .ارلوالا اتسزامرو حتااره لاظهار» عل بعص إغوه المتطلقة رشكالته كايعزق'عنه ان
| منارتضى بالرسول تخلقا ماامالكونه:من مبادى رسالته بيانكون معيحزة دالة على “دما
امالك من ادتكانا واخكنها كامة التكالت الشرعة الى 'إخوعها" اكلىفول”وركقتات
اعمالهم واجزيتم! المترتية علها فى اخلارة ونمتاوقف هى عليه من-١وال الا خرة التى
من حمللها قيام الساعة والبعث وغير ذلك منالامور الغببية التى سيانهامن وظائف الرسالة
واما مالاسعلق ما على احد الوجهين مناله.وب التى من حماتها وقت قنامالساعة فلايظهر

عليه احدا أبدا على ان سان وقته مخل بالكمة التششريعة التى علها ايدور فلك الرسالة

ولبس فيه مابدل على فى كرامات الاولياء المتعلقة بالكشف فان اختصاص الغاية القاصية

من مراتب الكشف بالرسل لايستلزم عدم حصول مرتية مامن تالكمراتب لغيرهم اصلا
ولابدعى احد لاحد من الاولياء مافى ضننة الرسل مانلكشف الكامل الحاصل بالوحى

اق فيدخل فاىلرسول وارنه قااللجنيد
الصريح بل اطلاعهم بالاخبار ااغبى والتاقف من

قدس سره قعد على غلام نصرانى متتكرا وقال أها الشيخ مامعنى قوله عليهالسلام انقوا
فراسة المؤمن فانه سنظر .دورالله قال فأطرقت رأسى ورفعءت فقلت اسام اسلم فقد حان

وقت اسلامك فأسام الغلام فهذا اماإطريق الفراسة اوبغيرها منانواع الكشوف وخرج
املنبين اهل الكهانة والنتحملانهم لسوا هناهل الارتضاء والادطفاء كالانداء والاولياء |

فامس اخبارسم بطريق الالهام والكثف ببللامارات والظون ونحوها وإذالاش ١كثرها

الاكاذبا ومن قال أنا اخبرمن اخبار المن يكفر لاناطن كالانس لاتعلم غيبا وقدسيق
ان الكهاثة انقطعت اليوم فلا كهانة أبدا لان الشياطين منعوا هنالسماء قال ا/نالشيخ انه

آالى لابطلع على الغيب الذى مختص» علمه الاالارتضى الذى يكون رسولا ومالامختص
ه يطلع عليه غيرالرسول امابتوسط الاسياء اونتصب الدلائل وترتيب المقدمات اوبان
يلهمالله بعض الاولياء وقوع بعض المغ.بات افلىمستقبل بواسطة الملك فايس مرادالله هذه
الآانة انلاريطلع ا<دا

عل

من المغيعات إلجزا تال

لظيئور ل انعالى قد يطلع 00
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وود قاع بواليترون

ابلغ سنالا به الق ارسلبى  +هن عير ريادة ولاشصان

وقال سعددى

المفى أعل المراد دن

بلاغا املنله ماهو مايأخذه منه تعالى بلاواسطة ومن وسالاته ماهو بها انتهى والمراد
بالرسالة هو هااوسّل الرم ول به من الامور والاحكام والاحوال لامعنى المصدر والظاهسان

| المراد االلاتبليغ والرسالة منالله تعالى وجمع الرسالة اعتار تعدد ماارسل هوبه  ومن

بالعلصهورسوله  5فىالامبالتوحرد بأن لاعتثل امسهانه ودعوتهمااليه فيشركبهاذالكلام
فنه وهو «صلح انيكون مخصصا للعموم فلامتمسك للمعتزلة فىالا ية على ليد عصاة
المعنى ف ابدا © بلانماية فهو دفع لان يراد باللود المكث الطويل  8#حت اذارأوا

مابوعدون  #ذاية لحذوف يدل عليه الخال من استضعاف الكفار لاتضاره عليهلسلام |
ولاستقلالهم لعددهم حتى قالواهم بالاضافة الكيانلاحصاة من جبال كانه قبللى لابزالون على
ماهم عليه حتى اذا راوا مابوءدون من فون العذاب فىالا خرة  8وسيعلمون * #حيئذ
عند حلولههم © من اضءف ناصرا واقل عددا  #اى فس.علمون الذى هواضءف واقل
اهم امالمؤمنون فشن موصولة واضءف خبر مبتداً محذوف ومحوز ان تكون استئهامة
مم فوعة بالاستداء واضعف

خبره واجلة فىهوضع نصب

سدارك

هملك

مفعو لى العلم وياصمرا

وعددا منصوبان على العيز وحمل لعديم ماتوعدون على ماراوه لوم دروايا مكاان قفه

دلالة على ان الكفار مخذواون فىالدنيا والا خرة وان كثروا عددا وقووا جسدالان

' الكافرين لامولى لهم وان المؤمنين منصورون فالدارين وان قلوا عددا وضعفوا جسدا
لان الله مولام والواح_د على الحق هوالسود الاعظم فان نصره ينزل هن العرش
هل قال الافظ 6ه
-

سد

+

ينىكه اماس ازفيض خود دهداب

.

» تنهاجهان بكيرديى منت سياهى

| © اقنلادرى  4اى ماادرى لان اننافة ده اقريب . #ثبر مقدم'قوله هق ماتوعدون»

| القا#ووزر ان ,لكون ماتوعدون فاعلا لقريب سادا مسد الخير لوقوعه بعدالف الاستفهام

' وماموصولة والءائد حذوف اى اقريب الذى توعدونه نحو اقائم الزبدان 8ه ام محملله
رنى اهدا ه اىغاية تطول مدنها والامد وازكان يطلق على القريب ايضا الا انالمقابلة
مخصصةه باللعيد والفرق بينالزمان والامد انالامد َال باعتيار الغاية و لزمان عام فىالمبدا

والغاية والمعنى انالموعود كائن لاعحالة واما وقته فا ادرى متى يكون لانالله لمبيينه لهارأى أ

| فىاخفاء وقته مناللصاحة وهورد لاقاله المشركون عند سماعهم ذلك «تى يكون الموعود
| اتكاراله و'ستهز اء فان قبل أليس قال عليهاللام بعثت أنا والساعة كهاتين فكان طالما
ا

شرب

وفوع الق.امة فكيفت قال هين

كد

قريب

ام يعد

والآواب

إنالراد

|

شرب

اكونه بحيث بتوقع فىكل ساعة فغير معلوم على انكل ات قريب ولذاقال تعالى الى !مرالله |
فلال_:تمحلوه وقال ا

الوم يرون هابوعدون  ,يلوا الاتاعة هن مهار وذلك بالموت

|

© © ١55

سورة الجن

لعيين العدد على مافعله بعضهم بلا معنى وان كان المراد ماذهت اليهإن مسعود رضى -الله

عنه ففيه ان ذلك كان بطريق المشاهدة على مااسفلاء فىالاحقافولا معنى لاخبارهبطريق

الوحى على مامضى فى اول السودة وايضا انه لميكن ممه عليه السلام اذ ذاك الانفرقليل

من اصصابه بل ليمكن الازيد ابن حارثة رضى الله عنه على مافى انسان الع.ون فلا عمنى
للازدحام وألله اعلم عراده  0قل ابما ادعو ١2 5 أعيد  2ربى ولا اشره به

م

ربى فىالعيادة © احدا  فليس ذلك سدع فلا مستتكر يوجب التمجب او الاطياق
على عداوتى و هذا حالى فليكن حالكم ايضا كذلك « قل الى لا الك  #لاانتطبيع
لكم يه اما المشركون © ضرا ولا رشدا كانه اريد لااملاك ضرا ولا وشلااغنا
ولا رشدا اى ليس هذا سِدى بل ند الله تعالى فانه هه الضار النافع الهادى «اضل قترله-

منكلا المثقابلينماذكر فىالا خر فالابة من الاحتياك وهو الذف من كل مابدل
' حقابله مله وفى التأويلات التجدية اى هن حيث وجوده المضاف اليهما قال انك لانهدى
ظ احنبت واما هن حبث وجوده الحق المطلق فعاهلك الضر والرشد كقوله و انك
من
لهدى الى دراط مستتةيم قال القاشانى اى غيا وهدى انا الغواية والهداية من الله ان

!| سلطى :عدكم تهتدوا بشورى والاهَيتم فى الضلال ليس فى قوى ان اقسرك على الهداية
© قل ان امحنبربى * #نقذى و مخلصنى  8منالله  #من قهره و عذابه ان خالقت
اميه واشركت .ه  8احد » #ان استنقذته اولن حبنى هزه احدان ارادنى بسوء قدره
على 3

ص

ض ,اوهدوت او عيرها قال لعدوم هذه لفظة يدك على الاخلاص فىالتوحيد

اذا

ااتوخيد .هو ضرف النظر الى الهق لاغير و هذا لباياضحل االقابال على الله والاعىاض
جما توام والاعماد عليه دون ماعداه  2ولن اجد من دويه ملتحدا  #هال ألحد قَّدن

الله والتحد فيه اى مال عنه و ء دك و شال للماحاً االتدد .لان اللاحى” عمثل اليه والمعى

وان !الخد" عند الكلدا يد “ملتحا غيزاءتدالى وموائلا ةذفلا ملح ولا.موئل ولا٠:هدلالاهو
وهذا .ان لمحزه عل :السلام عن دُوون نفسه بعد سان عحزء عن دُؤون عيرة اى واذلا

املك لنقسى ث_بأ فكيف املك لكم شيا ف الا بلاغا من الله  #استئناء متصل من قوله
“.لك اى من مفموله فان التلدسغ  ارشداد و شع ومابيهما اعتراض مؤكد لنفى
الاستطاعة عن فسه فلا يضر طول الفصل بنهما وفائدة الا-تثناء المبالغة فى توصيف تفسه
بالتتليغ لدلالته على إنه لا.دع التليغ الذى ل_تطعه أتظاهرهم على عداونه وقوله منالله.

شفة بلقا أى بلغاكاثنامنة" ولن امتملقا شولة أبلاغالانة دنلة الَابتغ فالمشهور' انعا عىكلة
ا دون عن وبلاغا واقع موقم التتليغ كاش السلام والكلام موقم التسليم والتكلم ار

استثناء قمونله لمتحدا 'ى لان اجد هن دونه تعالى ماحى الااناباغ عنه ماارلى يهفهو
حينئذ منقطع فاناللوغ لمباستحدا ٠ن دوزالله لانهءن اللهوباعانته وتوفقه وؤور -الاك يه

عطف على بلاما باضمار المضاف واهلربلاغ اىلااءلك لكم الاساغا كاننا مذ تعالىوستايغ
نس
أ

 3و حو 0

ابن عنالله وقول قالالله كددا ناسيا للمقالة اليه وان

الجزءناسم والعشرون

 5هذا ©

فلا تدعوا معاللهاخبنارئن الاسماء:الكوسة اى ,شراه
وا فلمتاجد قلويكم ارا

0

سم اللهالاعظم فها لاعبر وقال اين عطاء مساجدك اعضاوك الى امت .ان تحد علما

7مخضعها ولا نذللها لغير خالقها وهى الوجه والبدان والركيتان والرجلان والحكمة فى

| .اب السجود على هذء الاعظم ان هذه الاعضاء التى علبا دار الحركة هى المفاسل
التى يتفتتح وتنطيق فىالمثئى والبطشس واكث السبى ويحصل ما اجتراح السيئات وارتكاب

الشبوات فششرع الله مها السجود للتكفير و حو الذنب والتطهير  8و انه  6من حملة
بللوعى اهإباى! .ؤناوغخق .الى ان .الشآن لما قام عبدالله  #اى الى عليه السلام و اذا

جعلو فى اسماله لاندهو العبد الحقيتى فالحبقة المضاف الى اسم الله الاعظم فرقا ك
واانن
هو المظهرله حمعا ٠ ودر اثار امدمكه ان حشنرت راعليهالامهيج نام ارين
خوشدثر

إمده جه شريطة عبادت و عبوديت د وجهىكاان حضرت قيام هيركس را

قدرت راقامت يران سوده لاجرم دروقت عوج ان <حضرت رمنازل ماد بان اسم

هركذوى الشددك ابخان الدئ .امترى ايديف وبتكا نزول .قران از مدارج فلكى اورا
تتد عمين نامسكن دكه شارك الذى تزل الفرقان على عبده
أن ننده شعار شدى ذوشت

داديد 

ند كك

راص

.٠

كزحل” ندكان كورننا وست

74

ديده

هيج

شاصضى

| وابرادء عليهالسلام بلفظ العيد للاشعار ا هو المقتضى لقيامه رعبادته وهو العمودية اى
كونه عنداله و للتواضع لآنه واقع موقع كلامه عن نفسه اذا التقدبر و أزقرا ةا
فت وهذا على قلأ الفتح واما على قراءة اقم وأبى 1

فيتعين نا

0

للاشعار بالممتكذى

وفيه عريض أقريش بالهم سموا عبد ود وعبد يعوث وعبد مناف و عبد شمس و محوها

لاعد الله وان هن سمى مهم بعد الله فاعا هى من قل التسمية الجردة عن معائما

ف بدعوه ف حال ٠ن فاعل قام اى يعبدء وذلك قنامه لصلاة الف
كحر
اةم
دسق
وف
اك
اف

قرب امن و يكونون عليه دا  #معلبدة بالك

ا

ماتلي.د

بعضه على بعض اى عزنابكك وتلاصق و مها لبدة |الإإمليد وى الشفل المزا كن بيناكمفية
1

2
11111102

يطلاكؤاابقم) نب !ايوم

218ال ى عليه السلام

شاهدوا هعنبادته وسمعوا من قرا امار اكد اقانهبه قاما |

تمحا مما

وسحودالا6هم وأو

مالم روا «ثله .قبله وسمعوا الم وسمعوا ينظيره وعلى قآرءة الكسر اذا جعل *قول ان

فضمير كادوا لااءه عله السلام الذين كانوا مقتدين به فاىلدلاة ٠ مول الفقير فى هذا

المقام .اشكال على االقءرتين حميعا لان المراد ان كان ما ذهب اليه ابن عباس رضى الله
عمءا على ماذهب اليه المفسرون فلا معنى للازدحام اذكان الحن غذلة نفرا دمعة أوسعة
ول معنى لازدحام النقر القايل معسءةا كان وقرب القارى وابما وقع الازدحامفىاجون
بعد ال
عود من حاة على مارواء ان مسعود رضى الله عنه ولا مخلص الا بان هال لزالوا

بل
هببددااوبأنعوذ فالبفر و حنئذ سق
يوق من حهة.واحدة  -5ى كادوايكو نون عله

يها

©

سورة ان

!وا هه

عاما فيجذب من اعلاء باأسلاسسل فاذا الى الى اعلاء اتحدر الى اسسقله ثميكانف ثانيا
يعذب

و 0

ان المس_اجد

اندا  0و ان المسا<دلله

ة

عط

بالله تعالىن وإعناد نه خصدوصا

على قوله اد استمع اى واوحى ان
الجرام  59لذلك سل بدت ألله

ألمىعدد

فالمراد بالمساجد المواضع التى بذيت للصلاه وذ كر الله ويدخل فبا الببوت التى بها اهل
الملل للعادة مو الكنائس والببع ومساحد المسلمين ْمهذا لاسانى ان تضاف المساجد |
و طسب الل عبره تعالى بوجه ادل اما لنانها كناتدن وسدول
الى عيره ذلك

المعدس

المدينة ثم مدتعود

ن
م 3

الاءعشارات

واعظم المساحد

مس_احد

يدت المقدس  3او ام 6.

الله او انبل

نيت

در مة المستحد ا رام # 5سعدالد

الحال # 2سدء -احد العكة  0ع ثم أ

مساجد ابوت ف فلا ندعوا » اى لاتعردوا فها الفاء للسبية هه مع الله احدا  6#اى |
لإمجعلوا احدا غير الله شريكا لله فى العادة فاذا كان الاشراك ٠ذهوما فكيف يكون حال |
مخصيص العبادة بالغير ( قال الكادنى ) يس مواد دران باخداى تعالى يك راجتانجه

هود وتصارى در كنايس ودوامع خود عبر ومسيح رابالوهيت ياد مكتتد وجناتك
اليرت الارال لمكويقد لزنا الامتر .كن ازانه ل|تعزايى تجو رك فلكي
مركا لوسر

وألاأساكر كيه د 22إدلاثزان بلاق عل روي ساد تك ادجن
لقوله عله

َك

البلاه

دعاك

م

لىالارض

حد! ور  23طهورا سس

لدان[ رسطلين

در

جع

شعدياأ ياد ا

عد با تطكرئ :ككروجامه

الاناذرى]! وبكوا شرتاكرنا يذ لين
رجوعلة
وكرام امك الفغالكق
قال إءعض [العارافين  11عبرأ اتعالى مالنشرنك :لآ عدم والله وجود :فتيرأً من«العنام:الذئ
١

ملعله لانه تعالىيسلمهم |
لاباحقه اذهو واجب الوجود لذانه والله تعائى مه الخلق ماالخلاق ا

وهم الابعلمونه فهو تعالى معهم اكنامانوا ى طرفة امكنتهم وازمانهم واحوالهم مالاخلق |
موه

تعالى فاعم لا يعرفونه

حتى

كلل

هه

ولو عل فوه 0

 3أنه جلدن زد فلكن لآراء فهو كا يه يران لاف

طريق

الاعان كانوا كالامى

اهل المشاهدة فايه ذو بصرالمى

3ت
و
ص
يما
عحت
د
حهل
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دنعاء الله مع الله  95دعاء الخلق مع الله هذا ممنى فلا تدعوا مم الله احدا ثم
 7السعدود؛ و :ان كان اللهلهلابقع ف طن أدا الا الغين الله اى طية عبر الله لان الله

لين هة بل.هو بكل.شثى' .حط .فا:وقم ٠ن عبد سحود :الا “لغير الله لكن منه هكان
لغير الله

ء 605

للاصنام وهو مردود

الله كالسحود لا دم وهو

واعا وضعت

«شول وهنهما كان

.١ساحد للتعظم م انمه اح

عير امه كاالحود

 44زد * دب بروى عن

ككف :ام قال زان /نلااجداآفى البواداد :نأاج تعالى [لقؤك! النالكوض ”فى الارترخ شط .ودانق
0سام

ا نودا بن

الوذ_وء

م ادك المسعدد فهو رز ١ الله وحدىق ,على المزور

ا

بكرم ١زاثره ومن هنا قالوا؛ان« :ن ادخل المسخد ننوى» زيارة الله ؛تعالى قال عض اهل
للففة .ان كبلقل
 /ان ما<د

المعلوية الصافة

ةظلزوااء راتافا شن انبكوك مما  0غير الله :قال يعضوم
ع وللقاديق تت

ختصة

بالله آءالى وبالتحدات

الذاية والصفاسة
22222252
لي
ل
2
ب
2
ي0
0

 5:ذذا >:
الجزء بوااسعلعشر ون
اى اهتداء عظها الى طريق الحق والصوابٍ سلغهم الى دار الثواب فتحرى الرشد مجاز
عذنلك بعلاقة السدية وبالفارسية قصدكرده أندراه راست وازان مقصد <واهندرسيد ٠

ودل على ان للحن 'نوابا على احمالهم لانه ذكرسبب الثواب وموججه وقد سيق محتيقه
سنان
د واما القاسطون  #الخائرون ع

الهدى  8فكانوا لهم حطيا

ا حطب

مايعد للابقاد اى حطا وقد هم  5توقد بكفرة الاس (روى ) ان الحجاج قال أسعيد
إن جير حين أراد قدله:ماهّول فقال انك قاسط عادل فقال الهاضرون مااحسن ماقال

حسبوا انه يصفه بالقسط والعدل فقال الحجاج ياجهلة جعانى جاهلا كافرا وتلا قوله
ين كفروا برمم يعدلون
االلىذثم
تعالى واما القاسطون فكانوا لهنم حطبا وقوله تع

واسند يعضهم عوَل طق آل لأنجراة كاقال فىالصحاح نشول لت المراء للحجاج انك

فاسط طادل فبحتمل التوارد  8وان اواستقاموا  5#ان مخففة منالثقلة واجخملة معاوفة
قطعا على انه استمع والمعنى واوحى الى ان الشان لواستقام امن اوالانس اوكلاها |
© على الطريّة  »#التىهى ملة الاسلام 8و لاةيناهم ماء غدقا  #الاسقاء والدتى ععنى

وقال الراعتٍ الس والسقبا هو أن تعغطه ماء ليشرب والاستاء أمنجمل له ذلك لهحتى
يتناوله كيف شاء كا يال اسقيته نهرا فالاسقاء اباغ وغدق من باب علم اذا غرر وصف

الماء به للمبالغة فىغنارته كرجل عدل وتخصيص الماء الكثير بالذكر لانه اصل السعة
وان كان اصل المعاش هواصل اماء لكئارنه ولعزة وجوده بين العرب قل عمررذوالله
عنه انماكان الماء كان العشب وانما كان العشب كان المال وانما كان المال كانت الفتنة

وامعنى لاعط:اهم مكالثايرا وعيشا رغدا وو-عنا عامم الرزق فىالدنيا وبالفارسية

هآببنه بدهيم ايشان را آب بسيار بعداؤتئك الى يعنى روزى برايشان فراخ كردالم ٠
وفبهدلالة علاىن ان يكألون ويشمربونوليكنفيهنفصيل وقدسيق واقلالمبععرضافهةلالمراد
2لط2ر2ش2ه7هو القيام على سدلل السنة و اليلالىاهل الصلااح وبالاسماء الافاضةعلى
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قلومم ماء الوداد

نتنبفبهي لاتحتبرهم فىذلك الاسقاء والتوسيع

كف يشكرو نهكاقالتعامي

وبلوناعم بالحسنات اوفى ذلك الماء والماً ل واحد (وقال الكاثفى) تاسازمايم ايشانرادران
زندكاقكه نوظائف شكر حكونه قيام بماند ٠ وفه اثارة الى ان المرزهق بالرزق
الروحانى والئذاء المءنوى يجب عليه القيام بشكره ايضًا وذلك بوظائف الطاءات وصنوف
العبادات وضروي الخدمات  9وهن يعرض عن  1ره  #عن عباد.ه اوعن موعظته

او وحيه ف يلك » يدخله « عذابا سعدا  #اى شاقا دعبابتصعد اى يعلوا لمعذب
| ويغليه فلا بطيقه على انه مصدر وصفهه للمالغة شال سلكت الشط فىالابرة اذا ادخلته
 ٠فما أ ا

فداه صعد  5وَل ماسلككم

سهر أى أدخلهم فمها فخدف الخار

ْ واوصل الفعل م ان كان اعماذه بعدم التصديق عذا»ه بالتأسد والافقدر جر:ت» ان لم

يغفرله و روى ان دمعدا جبل فىالنار اذا وضع عليه يديه او رجابه ذابا و اذا رفعهما
عادنا و قال لعضوم صودا على املس  3جهم و كافك الوليد اس المغيرة صعو ده اربعين

م(اما)

سورة الحن

<5 #و١ ته

دؤازة عفاغر فيندرج القسمان الاخيران فيه  8واناظننا © اى علمنا الا ن بالاستدلال
لضن قال  7اللام اناالتذر العريان 2 8
رقينة لرغلي وترهيبهم وذا الملاب
اى ان الشان  8لن نعحزاقه 6ه عن امضاء مااراد سكناائنين هفهىالارض 6ه الغا كنا
ادقنطارها فقوله فىالارض حال هفناعل نعحز والاتحاز عاجزكر دن «إوان نعحزمع ربا

قوله هربا حال منفاعل ان نعجز اىهاربين هانلارض الىالشهاءؤاى الجاروالى جبل قاف
اولان نءجزه فاىلارض ان أرادينا أمنا وان نمجزء هرن ان طلينافالقرار منموضع الى
موضع وعدمهسيان فىأن شيأمنهما لايفيد فواتنامنهولعل الفائدة فىذ كرالارض حينئذالاشارة
فانا لما سمعنا الهدى #
الى اءها مع سعتمها وانبساطها ابست مح منه تعالى ولا مهريا و

| اى القرءان الذى بهدى للتىهى أقوم  9امنابه ©#منغيرتأخير وتردد إفن يؤمن ره
ا وما أتزله.ن الهدى جوفلا نخاف» اى فهو لاحخاف فالكلامفى هدر مدا وخبر ولذلك دخات

الفاءو لولاذلك الل لأف وفائدةرفم الفعل ووجوب ادخالالفاءانه دالعلى محقيقانالمؤ من

اج لامحالة وانه الختص بذلك دون غيره © مسا 6هاى نقصا فىالجزاء و©لارهقا #
اى ط ادلم حس

احدا

حمقا ولارهق

ول أن ترهقّه ذلة ولغشاه اوعز ا 0

ولارهق

ياه
واءف ه
اف ظلم احدا فلا مخاف جز

دلالة على ان من حت٠ن امن باللهمأجنتنب

:منه الاس على ألم وامواأهم قال الواسعلى
المظالم ومنه وله عليه السللام المؤهأن منا

رحمه الله حقيقة الاعان مااوجب الامان شن بتى فىخاوف المرنابين لسملغ الى حقيقة
الامان 00وانا عفار لاون  4اى اننا اسماع القره ان ظِ ومنا القاسطون 54الجائرون

ذحى
لال
ايق
قطر
عن

هوالاعان والطاعة فالقاسط اللائرلانهءادل عنالحق والمقسط العادل

لانه عادل الى الاق .قال قسط اذاجار وأقسط اذا عدل وقدغلب هذا الاسم اى القاسط
(اتل النا كين والقاسعلين
على فرقة معاوية ومنه الحدرث خطابا لعلى رضي الله عنه ش

والمارقين ) فالنا كئون احاب مائشة رضى الله عنها فانهم الذين تكثوا البيعة اى سَضوها
واسعزلوا

6الفة وساروا

مها الى البصرة على حمل اطتؤه

سكلا ولذا .سمت

الوقعة 6

امل والقاسطون احاب معاوية لانهم قسعلوا اى جاروا حين حاربو الامام الحق والوفعة |
تعرف سوم صفين والمارقون الخوارج فالممالذين صقوااى خورا «ندين الله واإستحلوا
القتال هع خليفة رسول الله عليه اللام وهم عبدالله ان وهب الرا-وى وحرقوص
بن زهر البدلى المعروف

دع الئدية ونعرف تلاك الواقعة سوم المزوان

هن ارض

العراق على اربعة فراسخ هن بغداد © فن اسلم © بس هركه كردن نهادءاص خدايرا
محناه ماكرده انم قال سعدى المفتى يجوز أن يكون منكلام الجن ووز ان يكون
مخاطبة ادلله لرسوله ما فها بعد مالا يات ظٍ فاوائكك  6#اشارة الى عن اسنلم واجلمع
ااعتبار المدنى تفحروا » التحدرى فىالاسل طاب الحارى والالق قولا اوفعلاءاى /
لو 00

«ورشداع قال رشدكتصروفرخرشداورشدار شادا اهتدى كافى القازيوتن

ج
ي
ي
ي

ااام

07:00

222232322952525

| بالاستفهام وأن يكون فاعل فعل مضمر «فسر عابعدء عنى لاندرى ء اريد شرام خير |
--

ورجحوء للموافقة بين المءطوفين فىكونهما لة فعلية والاء افلىموضعين متعلقة بما قبلها |

|نطلا لهاس :واعتعلى التفول تونية الخوز

!فد تال بان ,لقي من الاداك |

الشرفة القرءآنيةكمفقوىله تعالى .واذا امرضت فهو يشفين ونظائرء قال صاحب

الانتضاب وعَعقنَادِ امن ان |الهدئ والصلال حميعا من لق ايله أتعالى فتأديوا ينمْسنَةٍ
الرشاد اليهوجملوا ااشر مضمز الفاعل فجمعوا ببن حسن الاعتةاد والا “دب وانامنا
|

|الصالحون » اى الموصوفون بصلاح الحال فش أنأنفسهم وفى معاملهم مع غيرهم |
 ١اومايكون الى .الخبر والصلاح حسما تقتضية الفطرة السايمة لاالى الشير والفساد ك هاو
| مقتضى النفوس الشسريرة والقصر ادعانى كاتممليعمتدوا بصلاح غيرذلك البعض فاالصالحون

| مدا وهاخيرة المقدم والجلة خبران ومموز أن يكون الصالمون فاعل الجار والجرود
| الناقق .عدف الظرف لاعاده على المبتدأ و8م9نا دون ذلك » اى قوم دون ذلك

فالصلاح غذف الموصوف لاله يجوز حذف هذا الموصوف افلىتفصصل بمن حتى قلوا ظ
ف
| مناظطْن وهنا أقام» يدون منا.فريق .لين وما فريق,أقام بودون .ظرفف وهم المقتفدون
ففصلاح الال على الوجه المذكور غير الحاملين نيه لانى الامان والتقوى

تكوام ذان هذا :يان الهم قابسلماع القرءآن كأيمرببهعنهقول تهعالى طوكا
ائق قدا

بعد اسماعه .فينح بيقوله بوانا امسا الهدى الى قوله
واما؛ حالهم .

| طر المسلمون ىاكذا قبل هذا طارنق فىاختلاف الاحوال فهوبيان لاقسمة المذكورة
وانامنا
مضاف لامتناع كؤن الذوات طُواملق قالوا فىامن قدرية وص حئة و<وارج وروافض
| وقدرال

وشيعية وسنيةقال افلمفرداتجمع الطريق طرق و ججع الطرق طارق والظاهى أنالطراق

طرقّة كقصائد جمع قصيدة .م قال وقوله تعالى كنا طرائق قددا اشارة الى
| جع
ا اختلافهم فىدرحابه كقوله ثم درحات

| و5

3

والطريق الذى يطرق بالار<حل اى يضرب وعهنه

ماجل
مكلك لك الانتان .فافمق ذا كان لومنهويًا وقل يطرهه ن

طع المي طولا والقد المقدود ومنه قيل لقامة"الانسان
نشيها بالطريق فىالامتداد والعد ق
نى اما منالقّد كالقطعة من القطع وصفت الرءانق
ا قد كمولك شطبعة والقدة كالقطعة لع

نناس سورع مكل
دد لدلالها على معنى التقطع والتفرق وفى القاموس القدة الفرقة مال
بالق

واحد-عق حدة ومئه كنا.طرآئق قددااى فرقا مختلفة .اهووها وقد تعددوا قال
|

منا الصاهون كا'قوى المدبرة لنظام المعاش وصلاح البدن ومئادون ذلك
القاش-انى وانا
م والغضب والهوة والمعاملة »قتضى هوى النفس والمتوسطات كالقوى
ظ من المفدات كالوه

الذائية الطببعية كنا ذوى هذاهب مختافة لكل طرعّة ووجهة ثما عبنه الله ووكله به قال

بالصالحين الساهون بالخيرات وبا دون ذلك اى ادبي مكان مهم
تشم التسارين المراذ
المةقتصدون

الذين خلعاوا عملا ع

انا والحريسنا واما الظالماون

الاتشسعوم فندرج فىقوله

تعال كنا طارثق اقدوا فيكون  لعميا بتعخدصيص عن الاستتاف

وختمل أن يكون
د
(ون )

ج+ 5ذا ج»>#

 ١لكل نذا خ5ل
ول
نت خرسا حاك مل مفمول ا

سورة المن

ا

مامصنيىنا وصادفنا

وم أ انكان من افعال القلوب اى فعلمناها تملوءةوحرسا يبز © وشهبا  6عطف

على حرسا وحكمه فىالاعراب حكمه جمع شهاب وهىالشعلة المقتبة من نار الكواكب
هكذا قالوا وقدعس حقيقه « 9كم سعد  6قلهذا © منها  #مانىالسماء © مقاعد
للدمع 6ه خالية عنالحرس والشبب لحصل ممما مقاصدنا من الماع الاخبار للالقاء الى

الكهنة اوصالة للترصد والاسماع وللسمع متعلق .عد اى على الوجه الاول اى لاجل
السمع اوعضمر هو صفة لمقاعد اى على الثانى اىمقاءد كائنةللسمع وكفىشف الاسسرار

اى مواضع لا-ماع الاخبار من|اسماء وكان لكل حى مانن باب فىاأسماء يستمعون فيه
ومن احاديث البخارى عمنانس زضالله عنها عنرسولاللهصلىاللعليه وسلم انالملائكة |
تنزل فىالءنان وهو بالفتح السحاب فتذ كر الام الذى قضى فىاسماء فتسترق الشياطين |

السمع فتسمعه فتوحيه الى الكهان فكذبون ممه مائة كذبة من عند أنفهم ٠ هَول |
الفقير وجه التوفيق بينالاستراق اهلنسهاء ومن السحاب ازالملامكة مية يتزلون فىالءنان |

وج الشباطين االلىسماء فىهدة أ
عن
فيتحدنون هناك واخرى بتذا كرون فالمماء ولامنم «
قايلة للطافة اجساءهم وحيث كانت ناوجةازحوةا ييااوأذاعاقةب لإلتا ون املننار اوثهواء |

حين المرور بكرتهما ولودلم فعروجهم من قبل الاستدراج وللهفىكل ثى” حكمة واسرار |
#افن » شرطة  8يتمعالا ن  4فى«قعد نالمقاعد ويطاب الاسماعوالا ن اىفىهذا
الزمان وبءد المبعث وفىالللاب ظرف <لى استعير للاسةقال هؤجدله» +وابالشرط والضمير
لمن اى جد لفسه « شبابارصدا #ك الرصد الاستعداد للترقب اى شهابا راصدا له ولاجله
لصباده 0

الاسماع بارحم اوذوى

شهات

راصدين

ا

[ه لير موه تامعهم مراالشهت على ل

اسم فرد فى معن العكالحرس فيكون المراد بالشباب الملائكة بتقدير المضاف ويجوز |
أتشك “زاستككل انرما لوال

لمأو(لاكنة ,اكباواة إلى تطلب» القوقء#الطسلة أن خقبدلاستاذ

القاب فوجدتها محفوفة حراس الخواطر الملكية والرحمانية محرسونها عن طرق الخواطر
التفسانية والشيطانية بشهاب “ار نورالقاب المنور بنور الرب وكان الشهاب والرجم قبل

|

تالرمناومقعاصلا
سو
انيس
لالا
الها
البعئة النبوية كلتكنربعدها وزاد زيادة ببينة حتى تشه

الثلايلتيس على الناس اقوال الرسول المتندة الى الوحى الالهى باقوال الكهنة المأخوذة |
املنشياطين مما استرقوا من اقوال اهل السماء ويدل على ماذكر قوله تعالى فوجدناها ١
ملت “حرست شديدا قانه نذل .على ان الحادث هو الكمال .والكثرة اى.زيدت حرزسا |

عقن "<-ىا انتلة لغ رجفا قؤوله» تعللهتاؤا نالمكنا! سعد يمنا بمقاعدةالى كناد فبمازئنض |
المقاعد حالية نعالحرس والشهب والا"ن قد ملثت المقاعد كلها فلما رأى الن ذلك فالوا |
ماهذا الالامأراده الله بأهل الارض وذلك قواهم «ؤوانالاندرى أشرأريديمن فالىارض #
محراسة الثياء ما  0ام أراد عم دعم وشكنًا
والاستةهام

لاظهار

العحز

عن الاطلاع ع

رصعو

للك

اق خيرا واصسملاحا اوفق لمصالحهم ا
قال لعضوم

و

أعل التردد سم ١ خصص

ا

الحزءع وترون
طن اشكد

نكفخن د
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|الخ قال مقاتل كان اول هن تعوذ بالمن قوم من اهل العن ثم من حتيفة ثمفث_أذلك
افلىعرب فلما جاء الاسلام عاذوا بالله وتركو»ه ,وعن على بن ألى طالب رضىالله عذه انه
قال اذا كنت نواد مخاق فيه السبع فقل اعوذ بدائيال وباحب مشر الاسدد التهى
اأغار ذلك الى از النهق 'قالش ازدائيال طرحفى الله وألقنتعلنه لبعد
0

تاحسه وتيصص اله ف ناه رسول قال يادائيال  1 3اعفان اطول ريك

اليك أَرَسَلى الك 'بَظماء فقال الخددلة "الى الالق هن كر ( اوروائ') لق أى! الرالنا
ارمخت نصر ضرى اسدين وألقاهها فجىب لجاربدائيان فألقاء علمهما فلم يضراء وذاكر

قصته فلما ابتلى دائيال بالسباع جعل الله الاستعاذةنه فىذلك عنم الشر الذى لايستطاع
كافىحياة الوان فعلم مذنلك انالاستعاذة بغيرالله مششروعة فىاجملة ليكشنرط التوحيد

| واعتقاد التأثير اهلنلةتعالى قال القاث_الى فالا بةاى تستند القوى الظاهرة الى القوى
ْ الباطنة وتتقوى مافزاوهم غشيان الحارم واتيان المناهىبالدواعى الوهمية والنوارع الشهوية
والغضيية والخواطر النقفانية و
#ام »© اىالانس  #9ظنوا ماظنلتم كه اها الجن علىانه

كلام مؤءنى الجن للكفار حين رحعوا الى قومهم'«نذرين فتكذبوهم اوالجن ظنوام
ظننم أا لكفرة على اكنلاهمالله تعالى هانهان بسعثالله اجدا  6انه الةفة واخلة
سادة مسد مفءولى ظنوا واءمل الاول على ماهو عذهب الكوفيين لان هافى كاظاقم
مصدرية فكان الفعل بعدها فىتأو.ل الصدر والفعل أقوى منالمصدر فىالعدلى والظاهس

ان المراد بعثة الرسالة اىلن سعث اللهأحما بالرسالة بعد عبسى اوبعد موسى يههمالحجة
على الخاتى ثم اله بعثالبهمممداعالليهسلام خاتم النبيين مفناوابه فافعلوا ثم يامعششر الحن
مثل مافعل الانس وقلى بعد القيامة انى أن نءاثلله احدا ا

الحسات واطزاء ٠

شو“ لقره كارك كاسن الغفلة مانلانس وان فانيممظاون بالله ظن السوء
وشولون ان الله لاسحث احدا هننوم الغذية بل سقنه على حالهبا

فىاللذات

والامماك فىااشهوات ولابدرون ان اللهتعالى سعث من فىالقور مطلقا ويحى اجسادهم
وقلومموارواحهم بالحاة الناقيةلان اهل النوم لانقطاع شعورث ,لادءرفون حال ااهلليقظة

وفبه اليات العحز لتلعهالى والفهه علىكلثى” قير  8#واالمسنا السماء و اى طلبنا بلوغ
السماء لاسماع مانقول الملاتكة ٠نالحوادث اوخبرها للافشاء بين الكهنة والامس مستعار

نالل "لنطللك ”.72الملا ؛بالملق؟ والنشق بالنذا»فلكون:كلا أواالخدا هلما واشيلة! الى “طرفت
1

فعبر عنه بالمس وألامس قال الراعب اللمس اادلربظاهى البشيرة كالمس وإعبرءه

عَقالطلك قال كدق تالاطراق زط لدبتت الطوزا ورواةان تجا فوالوطليوالك العلا

اامرأق الأتزع عنبا مزالآكرا اآئا لاؤسل طاليط “سالجةشفن 1يلكوتسم اله
الدلؤم ن
هو فوجدناها مائت حرسا  5اى حراسا وحفظه وهم الملاتكة أعونهم عنها اسم جع
| لخارس ع©ءنى حافظط كؤدم لخادمتت

ولذلك قل ِ شديدااي اىةر ياولوكان ءا

( ِنَم

ا

سورة الجن
© ١و1 »>
انالعالم الغير العائل فىيدكم ااهل فان ابليسكان من اهلالعرفلما لحمل مقتطىعلمه '
جعل سفماجاهلا لامجو زالتقليدله فالانباع للجاهل ومن فىحكمهاتياع للشيطان والشيطان
دعو االلىنار لاه خلق مها ©ه وانا ظننا ان  0مخففة املنثقيلةاى انالشان  2إنشول

الانس والجن على الله كذبا  6#اعتذار منهم عن تقليدهم اسفبهم اى كنا نظن انالشان
والحديث لن يكذب عاللىله احد ابدا ولذلك امنا قوله وصدقناء فىازلله صاحة وولدا
فيا يننا عر ران وثبين لنا الحق بسبيه علمنا انهم قديكذ.ون عليه تعالى وكذيا مصدر
متكا لتقول لانه “نوع هناملقول واشار بالانس الى القوى الروحانية وبالجن الى القوى

الطبيعية وقال القاغالى انس الحواس الظاهية وجن القوى الباطئة فتوهمنا ان البصر |
يدرك شكله ولونه والاذن تسمع صونه والوهم والخبال بتوهمه وتخيله حقامطابهًا لماهوعليه
| قبلالاهتداه والتنور نور الروح فعلمنا طمرنيق الوجى الوارد على القلب بواسطة روح
القدص اناسنا فىثى” مادنراكه فليسله شكن ولالون ولاصوت ولاهو داخل فىالوهم
والخيال وليس كلامءالله من جنس الكلام المصنوع المتلقف بالفكر والتخيل والمستنتج
قنبل الخلوق جنسا اونوما
املنقياسات العقلية اوالمقدمات الوهمية والتذبياية فاللسله م
©ان  #فىاجاهلية
اوصنفا اوشخصافكيف يكونلهصاحة وولد «إوانه اى وانالشان ك

 #رجال ك6امنون  8مالنانس * خبركان قوله ي8عوذون »* العوذ الالتحاء االلغىير
والتعاق.ه © برجال منالحن  *#فيه دلالة ان للحن نسكااءلانس للانهم رجالا ولذاقيل
فىحقهم انهم بتوالدون لكمم لبوا عنظرين كابايس وذريته قال اهل التفسيركان الرجل
قانشر اذا مسن واد قهز يعون نيلا يَدحاف عل شسة زعولاعود شد اذا
الوادى شمرنسفهاء قومه بريد الجن كوبيرهم فيستفىامن وجوار حيتصبح فاذا سمعوا
بذلك استكبروا وقلوا سدنا الانس وان وذلك قوله تعالى  #فزادوهم » #عطف على
بعوذون والماضى للتحقق اى فزاد الرجال العائذون الالس.ون الجن © رهتقا  #مفعول
نان لزاد اى تكبرا وعتوا وسفها فان الرهق محركة يج على معان منها السفه وركوب

الششر والظلم قالفى!كامالمرجان ومهذا يحببون المعزم والراقى ياسمائهم واسماء ملوكهم قانه
بقسم علهم باسماء من يعظمونه فبحصللهمبذلك منالرياسة والشرف على الانس ماجحملهم |

على انيعطوهم بعض سؤلهموهم يعلمون انالانس أشرف مهم واعظم قدرا فاذا خضعت |
الانى لهم واستعاذت مم كان عتزلة ١كاير الاس اذا خضع لهم أصاغى هم بقضون لهم

مفأمنوا ظنوا
مهم
اا ب
وذو
ذتعا
اىاس
عحت
تهم
اناسضلو
ابأ
ذيا
ا.نغ
وائذ
ن الع
كزاد
لف
امعنى
حاجامهم اوال
ازذلك هنافانذدادو | رغبةفىطاعةالشياطين وقول وساوسهموالفاء حينئذلترييب الاخبار
وَاتَسَنان الريادةالىالاشل :وان اباعتباز! السِيلية (.وروى )عنكردم بن إلى السبائب
الانضاوى.رخئالله عنْه انه .قال خراجت معأنىالىالمدمئة فىحاجة وذلك اول مكارذالنى

عليهالسلام بمكة فأدانى المنت الى راعى عم فلما انتصف الايل جاء الذئب فحمل حملا
من العم فال الراعى ياعاصي :الوادى حارك فنادى مزاد لاتراه سول ياسرحان ارسله فالى

المزء ثاسع والعشرون

١٠١ ج>©#

2

تمرك بإاواو عع ان الظاهى الفاء ض وانه تعالىجدربنا © بالفتح و كذا مابعده من الخخل
5الضدرة نان فىاحد عشمروضما عطف على إله استمع وكون منحملة الكلام الموحى به

على ان الموحى عين عدارة ان إطريق المكاية كا نه قبل قل اوحىالى كت وكنت وهذه
مانك لوعطفت واناظننا وا.اسمءناوانهكانر جالوا المسناوشيه ذلك على
السارات فايدفعماقلى ن

اا
بتباىولمنكسر
رسهم
قانف
أنه استمع لمجمزلانه ليمنممالوحى الي وها تماهو'م اخبروابه عن

عطف علاىلى بمد القول وهو الاظهر لوضوح اندراج الكل تحت القول وقيل
افلىفتح والكسر غير ذلك والاقرب ماقلناء والمعنى وان الشأن ارتفع عظمة ربناكمانول |
هم
لن
وم
افلىثاء وتعالى جدك اى ارشع عظمةتك وفىاسناد التءاللى الى العظمة مبالغة لقان

جدفلان فَعَتى اى عظم عكنه اوساطاءه لان الملك والسلطة غاية العظمة اوغَناه على انه
مستعار" مانيد الذئ هوالخت ,والدولةوالحظوظ الدسوية سواء استشمل عع املك

والسلطان اومنى الغنى فان الدفىالاغة كايكون عمنى العظمة ومعنى أب الاب وأب الام
تكوق عنى الحظ والبخت َال رجل #دوداى محظوظ شبه ساطان الله وغناء الذائيان

الازليان يخت الملوك والاغنياء فأطلق اسم الجدعليه استعارة و مااتخذ صاحبة ولاولدا »

لخترئفه لكمال /
بان لحكم تعالى جدهكا نهقبل ماالذى تعالى عنه فقيل ماالخذ أى ب
تعاله زوجة ولابننا كماشول الظالمون وذلك اهم لاسمءوا القرء'ن ووفقوا لاتوحيدوالاعان

ننهوا للخطأ فهااعتقده كفرة الجن منتشيه الله بحلته فاتىخاذ الصاحبة والولدفاستعظموه
وتزهوه :تعالى عنه لعظمتة ولساطانه اواغناء فان الصاحية د لاحاجة الها والولد للتكثير
واشاء النسل بعدفونه وهذه مناوازم الامكان كدت وايضاهو خارج عند نزة التصور
و لادراك

فبكيت يكيقه اود

ود له نا

جنس

< ى' خذصا 1.-هن صنخف ته اوولدا

من تواع عائله وقدقالت التصارى ايضا المسيح ابن اللهم

عن بران الله وبعضص بر

العرب اللملائكة بنات الله ويلزم منكون البح ابن الله على مازتموا ان تكون مريم
صاحمة له ولذاذكرالصاحية يعنى ان الولدشتضى الام التى صهاىحمة الاب الدالدواشاريااصاحية
الى النفس «بالولد الى القاب فيكون الروح كالزوج والاب اهما وهو فالحةيقة محرد
عكل علافة عواتعاق بالددن لتظهر قدرة الله وايضااشيتتكملذايه من جهة الصفات وؤوانه©»
ن

لشأن «كان دول سذمنا  #اى جاهانا وهوابايس اوعردة الحن فقوله سافليلجنس |
اى ا
والظاهر ان ككورن ابلس من انم قال تعالى كان م نان ففسق عن اع ر به والسفهخفة

لفءىدن واستعمل فخىفةالنفس
الحمانوقضه اوال+هال 5فى'لقاموسوقال الراغب|اسفه خافة

لقصان ااعقلوفىالامورالدييوية والاخروية والمراده فىالا ية هوالسفه فالان الذى
هواب_فه الاخروى كذا والمقزدات ٍِعلى الله  0متعلق سِقول اورد على لان ماقالوه
عل 5يه تعالى لاله ٠ شططا

اى قولاذا شطط

« هوحاوزة

الحد فىالظم وعيره وفىالمفردا تت الافراط

فواللعد

|

اى بعد عنالقصد ومحاوزة الحد أوهو شطط فنىفسه لفرط بعده عن

هقمالي قرالا بهة اشارةالى |
رد بلسمة الصاحية والؤليد الوم
لوق توصفه بالصديلامبالغة والم ا

(ان)

©

عورة الجن

ددا »>©©#

| امكنا ان تلق م ن عالهاإن الف فلالس لبعد أذ و افك“اللياءمرا الم
ا

من كلام الملامكة

اى الفؤاق ار ده

ولا كانت ارضة

دذعبق ةه بالنس.ة ا

القوى

الساوية

تأئرتتلك القوى فرت بتأثيرها عن بلوغ شأوها وادراك مداها من العلوم ولابتكر أز
تداكال الجراله علائلية بلدا الكو كك مكران وتبرك اواتنؤج ركز الأزتفاء آى )الاق |
السهاوى .فتتسفل فانها :امور لست" مخرجة :عالنامكان وقد اخبر عنها اهل الكقف |
والعبان .الصادقون هالناساء والاولياء خصوصا آكلهم بينا مد صلى الله عليهوس |
وى

فىالوجود

الاتسابى

لاسنتارها

عا

لاطي  9فقالوا ي لقومهم

الهم  8ان سامعنا قرءانا  4اكتىابا مقروأ على لان الرسول 

زاك رجوعهم

جا 6همصدر |

بديعا ماينا لكلام الناس فىحن النظم ودقة المعنى وقال البقلى كتاباتجا تركبه وفيه
اشارة الىانهكمانوا «ن اهل الاسان قال عيزار بن حريث كاعتند عاللدله بمسنعود

وضىالله عنه فأناه رجل فقال له كنا فىيسفر فاذا تن محة جرعحة تشخط فىدمها اى
فها فدفنها فلما امسينا ونزلنا أنانا امس أنان من احسن نسساء ان فقالتا يكم ماحب
عمرواى اللية التىدفنتموها فأشرنالهما الى صاحما فقالتا اكناهن اخرمن بق مناستمع
 0نبول" الله ص الله عليه0 100

 0ومساءهمقتّالادل

 2وذهبّا سال اسم الذى لف  0صفوان ين معطل المرادى صاحب قصة الافك
واحنى 0

خار رحمه الله و مهدى الك" الراشطد ي لخ الحق والصواب وصلااح

الدين والدنيا كماقال عليه السلام اللهم الهمنى رشدىاى الادتداء الىمسال الدبن والدنما
فدخل فه التوحيد والتيزيه وحقيقة الرشد هو الوصول الى الله تعاللى قال لعضهم الراعد

كالقفل خلاف النى شال فاىلامور الدنيوية والاخروية والرشد كالذهب شال فىالامور
الاخروية دعل

00فا منابه  4اى ذلك القوءان ومن ضرورة

الاعان ب الاعان َس
ل

حاءيه ولذا قال بعضهم

داخل اندر دعوت اوجن وانسى
6٠02
تقيامت اهنش هه نوع وجنس
راثلا با الأريخك شهداعنماء :كان )اوهل
واتلمع مكلظانة وظفيلة اوهتها"”
© ولن نشرك  #بعد اليوم البتة اى بعد علمنا الحق  8بربنا احدا  4حسما نطق هه |
مافيه .ن دلائل التوحيد اى لاجمل احدا هن الموو ودات ششريكاله اعتقادنا ولالعيد غيره
فان عام الامان اما يكون بالبراءة ءن الشمرك والكفر كم قال ابراهيم عليه السلام الى |
برنىء ماتشركون فلكونه قرءا نامعجزا بديعا موجب الايمان به ولكونه مدى االلىرشد
موادت قطم الك ك هناصله والدخول فىدين الله كله ف<موع
برا ف مسبساع ته

قوله فا منا بهولن نشرك

ناقرءأماجااهدي الىالإكدؤارن ا طقطية َس
مال |تايمنا
لو

 5هما يقه

الجزء ناسع والمتصرون
تفسير سوره

0

امن كان وءثمرون

اي مكية

خسم اللهرمن الحم دم

طقل باعمد لقومك ظ اوحى الى » اى ألتىعتلطىريق الوحى واخبرت .باعلام
منالله تعالى والاحاء ١تلام فتخفاء وفابدة اخباره هذه الاخبار سان

لىقعزنّك
النب
وا

أنه رسول

الثقين

ولخت عل التواسينا فان الجن مععردهم وعدم يجانتهم اذا أمنوا

يهبالفت لاه فاعل اوجى
فكيف لايؤءن البشر  8سهولة طبعهم وصاليياة و آنه ©

والغمير الشأن اى ان الشأن والحديث طؤاستمع  #اى القرءان ارطه اواقرأ وقدحذف |
لدلالة مابعده عليه والاسماع بالفارسية نيوش.دن ٠ والمستمع هن كان قاصدا لاسماع مصغيا /
انتفق سعمهامرعير قصد اليه فكل ' هتمع سامع فوطكدو يؤنفر عن ان 64
اليه والسامع م

جماعة هنهم مابين الثلاثةوالعشرة وبالفارسية كروهى كه ازده تر وازسه بسثتر يوديد .
قال فاىلقاموس النفر مادون العشرة من الرحال كالذفير واجلع انشار وفىالمفردات النفرعدة '
رحال يكنوم النفر الى الحرن بالفارس.ة

درون دنه

والمن واحدة ع

كو

'(روى ونحوه قال ابن عباس رخى الله عنهما الطاق رول الله عليه السلام وطافة |
تخد هو عايه السلام !

هن اتكابه الى سوق عكاظ فأدركهم وقت صلاة الفحر وهم

حن :وهم قالصصلاة فلما .سمعوا:القرء ان |
لمن
اغ ا
| يصلى باصحابه صصلاة الفحرعفلرهم فلر
استمعوا لهوفبه دلبل على اله عليه السلام لبرمالمن حيئذ اذلو رأَهم لما اسند معرفة هذه
الواقعة الى الوحى فان ماعرف بالمشاهدة لايستند اثمانه الى الوحى وكدذا لميعر بحضورهم,
| وباماعهم ولم شرا علوم واما اتفق حضوزهم فىبعض اوقات قارءنه فسمعوها فاخيره الله |

ج سهعح

|

بدلك

وقدمضى

مافيه من التفصيل وسطورة

الاحدقاف ولالعيده

والحن

ا<سام

رقاق فىصورة

|

| تخالف صورة الماك والانس عاقلة كالانس <فية عنانصارهم “لايظهرون أهم ولايكلمو مم |
الاصاءيمعدزة بل نوس_-وسون سائر الناس يغلب عامهم .النارية او'لهو انية ويدل على

طير ومايغ فيه الماء قائىكاللك |
كءافهلوا
ثهوا
لسثفياهر فنارىكلن ومالِغاب فيهال
فاايغا
وكاات المح
يال 0
كفا

بالخر

لواح وآناكالاباكومسي

١3 ا
وفلة

كي

ا

ارضيدة

ولاعلى هيات

سو :

قوي :ة لافىعاظ ايان الدسيعية وس

النفوس اااسلاطة

واستعدادتها

لمازم تعاقها ْ

ام الك دنة الغالف عليها الارضية ولافى صفاء النفوس المجردة ولطافتها تل بالءالم

اأعلوى وغرزد اونتعلق سعض

الاجرام السهاوية متعلقة باجرام عنهم  4لطيقة عات عام' |

الهو ا نيةاوالارية اوالدخابية على اختلاف احوالها سماها بعض الكماء الصور المعلقة |
 00اهاعلوم

10

 4ولماالكانت 59لالط
عاومنالانت

وء
دمماا
لذ
]الىالمكوت اال

كه 0

سورة “وح

ج© #بدا »©#

ستل عن ذلك فقال علم اله براءنهم فأهلكهم بغير عذاب و 5هن الصببان من بموت
بالغرق والحرق وسار اسباب الهلاك وقبل اعقم الله ارحام نساتهم وابنس أصلاب

ابامهم قبل الطوفان بأربعين اوس_بعين سنة فلميكن معهم صبى ولاتجنون حين غرقوا
لان الله تعالى قال وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغمرقناهم ولم بوجد التكذيب منالاطفال
ىمااذلايرضنروبية اليس
والانين وفىالاسئلة المتحمة ولوأهلك الاطفال يغيرذنب :مفهم
لفاىرض
الله شول قل فن علك من الله شيأ ان أراد أن بهلك المسبح بن مم وامه وامن
جميعا ٠ شول الفقير الظاهي هلاك الصبيان مع الا باء والامهات لان توحاعليه السلام

ألمقهم هم حيث قال ولا يلدوا الافاجرا كفارا اذمن سبفجر ويكفر فحىكم الفاجر

اق
قاس
حك ل
تهلا
والكافر فلذلك دعا على الكفار مطلتا عموما بال

بعضهم له بالاصالة

وبعضهم بالتبعبة ودما لامؤءنين والمؤمنات تموما وخصوصا بالنجاة لان المغفور ناج لاححالة
ودوئ عكرهة عن ابن عباس رضوىالله عنهمااندكان اذا قارلأقرء ان بالليل قربايةبول لى
ياعكرهة ذكرنى هذه الاااية غدافقرأذات الة هذه الآ يةاى رب اغفرلى اللفال ياعكرمة
| ذكرنىهذه غدافذكر اله فقال ان نوحادماملاك الكافر بنودماللمؤ منينبالمغفرة وقداسحرب

دعاؤه على الكافر ن فاهلكوا وكذلك اسح دعاؤء افلىمؤمنين فيمفرالله للمؤ منين والمؤهنات
بدعائه ٠ وردعن بعض الصحابة راضلىله عنهم اله قال نجاة المؤمنين د أمسياء مدواء
توح وبدعاء اسحق ورشفاءة محمد عليه السلام يعنى المذثين وهىالتايلات النحمية

رب اغفرلى ولو الدى مانلعمل الكلى والنفس الكلى ولمن دخل بمتؤمنا منالروح |
والقلب وللمؤمنن مانلةوى الروخانية والمؤمئات من النفوس الداخلة نحت نور الروح
أ والقلاب ببب نورالاعاز ولاتزد الظالمين النفس الكافرة والهوى ااظالم الاثبار هلا

ب|الكاة بالفناء افلىرو ح والقلب وعلى هذا التأويل يكون دعاء للهامدماء علهم
روحى وسو اللدذين
انهى وقال العَاثانى رب اغفرلى اى استرنى بورك بالفناء فدىاولتاوح

ع أيؤاء يقلقت ولق إدتخك الى اىمقاعى فحضىزة_القدس_ مومنا بالتوحد لعل اولا
رواح الذين امنوا ونفوسهم فبلغهم الى مقام الفناء افلىتوحيد ولاتزد الظالمين الذين
تقصواحظهم بالاحت<اب بظلمة نشوم عن علم الور الاتباراهلا كابالغرق فىبحر الهيولى

وشدة الاحتجاب انتهى فيكون دءاء علهم كملاخفى
عت

سورة

وح لءه ن من بده

الفتوح نوم الاريماء الرابعوا لعشرين من شوال

ست عشمرة ومائة اراك"

دن كي

(قال باضهل
 7غليك غلان فاعامذلك فاقتد شبك ؤذلك والله يتولى هداك و

العرفة ) 'نوح جون از قوم خود برتجيد بهلاك يشان دعا كرد و.صطنى عليه السلام
جون از قوم خود برمجد بشفقت كفت اللهم اعد قوى فانهم لايعامون * واعام انه
لاموز ان بدعى عكلاىفر معين لان لانعام خامته ومجوز على الكفار والفحار مطامًا
وقد دعا عله الدلام على ٠ن #زب على المؤمنين وهذا هوالادل فالدعاء عاللىكافرين
و وااعدرق  5ذنوبى وه ماددرمنه ٠نرك الاولى © ولوالدىو  4دنومءا اتودلك

مبتنوشاخ على وزن الفاعل كندحرج اوهوبغم ايم والتاء المشددة المضمومة وفتح
الشين المعحمة وسكون اللام وروى لعضهم الفتيح فىالمم وامه سمخابنت ا١توش كانامؤ هنين

قال ابن عباس رضى الله عنهما ليمكفر لنوح أب مابينه وبين ادم وفىاشراق التوارحخ
انه قوس نكاتليّلْ 'وىكثف الاشرار هيحل أبنت لاموسن ابن هتوشلخ نت سمه

وكانا ملمميزعلى ملة ادريس عليه السلام وقبل المراد بوالديه ادم وحواء علمهما السلام

وان دخل ببتى 4اىمنزلىوقيل -.حدى فانهبيت اهل اللهوانكان بيتاللهمنَ وجه وقيل

سفينتى فانها كالييت فىحرز الحونج وحفظ النفوس عن الخر والبرد وغيرها ههمؤْمنا #
حال كون الداخل وما ومهذا القيد خرجت اعرأنه واعلة وابنه كنعان ولكن ليمجزم
عليه اللام روه الابعد ماقل له انه ليس مناهلاك  9وللمؤ منين والمؤمنات » فى

خص
ولا
اوءن لدن ادم الى نوم القامة ٠ وكفته اندماد ابن امت مرحوهه اند ٠ ا
مننتصل به سيا ودسا لامهم اولى واحق بدعائه ثم عم المؤْمنين والمؤمنات 0
( هاالمبت فىالتبر الا كالغريق المتغوث طنتظر دعوة تاحقه مناب اواخ اوصديق فاذا

لمقته كانت أحب اليه من الذنيا ومافها وان الله ليدخل على اهل القبور مندعاء اهل
0ا  2امثل الجبال وان هدية الاحماء الى الاموات الا-تففاراهم © ولاتزد الظالمين
|
| نبارا و اى هلا كاوكسرا وبالقار_ءة مكر هلاق بسحت ٠ والتبردوق الذهب قال

1الارار ولاتزد الظالمين الاذ_لالا لاله وقع بعد قوله وذ أشغلاو سكم وفى الثانى
ؤ

 ١الاتبار الانه وقع بعدقوله لاتذرعنى الارض الل فذ كر فىكل مكان ما اقتضاء وماشا كل
ا
ا

اك

و لظاهص انه عليه ال 2

وا

بالكافر بن والظاللئى الذين كانوا مو

-حودن

فى ز مانه.

|ا متمكنين فاىلارض مابعن المشسرق والمغرب فسئوله ان مهلكهم الله فاستحيب دعاؤه فعدهم
الطوفان

بالغرق

وماشل

عن !ءعضص المنحمين

دن انه اراد جزرة

العرب فوقع الطوفان

علهم دون غير من الا فاق مخالف الظاهى الكلام وتفسير العلماء وقول اسان
التوا أ 5

ا

من الناس بعدالطوقان بوالدوا وناسلوا واششر عترم الاط فاك مغار ها ومشارقها

السة.ادل

االكلام على ١ن الظالم اذا ظهر ظلمء واجا عله وم اقعه النصح

لين ان بدعى عليه وعلى اعوابه وانصارء قلى غرق مهم كجيامم ارضا لكن ا

وجه العقاب لهمبل اتشديدعذات ايائهموامهاتمهماراءة اهلاك اطفالهم الذينكاوا اعزعابيم
من أ هنهم قال عله ااتللام عالكون ملكا واحدا واضدرون

*صادر دق و 18

اله

س(ثل ).

حث >> ١6

سورة لوح

|

غمبعرلوم قلت الظاهى ان مثل هذا الدطء اما يكون فىالا واخر بظعدهوء امارات

الكالقال بعضم لايد الحبة االاطية وذلكفى الاغلب وءن هناك قبل ( اذاطاباصل المرء

طابتفزوعه)وتحوءالولدسرأسيه قال بعضهم فىتوجمهان الولدااذا كبراءاستعلمءناوصا ف أبيه
بلالمرء رجلافسرق هن طباعهفى الخيزو اإشر ٠ شول الفقيرمعناء
يهصنطيباحءهي
قيسدمرق
ا
و

فيدمافيه اى دن اللماولالجحلالفقدبكون اللمااللظاهسفالا“بباطنافىالابنك كانف قىابيلينآدم
طهن
بفي
اهر
مث ظ
حي

فىأسهمنالال وكانالامىنالمكس فى هاسِل بن ادموهكيذا الامرالى بوم

القيامة فىالموافقة :واللالفة وفال بعض الكيار اعتذار نوح بوم القيامة عند طاب الخلق

الشفاعة عنه بدعوته على قومو اما هولما فها قمونله ولايلدوا الافاجرا كفارا لاس
داه علهم هن حيث كوه دءء انتهى اشاز الى ان دعاء توحكان بالامارات حيث جرم

قربا .نألف سنة فلم يظهر منهم الاالكفر ,رالفجور ولوكان بالوجى لما اعتذار كاقال
القاشانى مل هن دعوة قوهه وضحر واستولى عله الغضب ودهاريه لتدمير قومه وقهرهم
وحكم بظاهى الخال ان الححوب الذى غَابٍ عليه الكفر لايلد الامثله فان النطفة التى
نينأ نها:التسلمالحنيشة الحجوبة بوتتربى ,مهيثتها|المظلمة لاتقل الامثلها اليد ر الذى لبت |
الامن صافه وسبخه وعفل عن 02

مياشة اى خاله ااغالة على ااباطن فر يماكان |

الكافر باقى الاستعداد دافى الفطرة نق الاسلى محسب الاستعداد الفطرى وقد استولى |
على .ظاهيء العادة ودين اباله وقومه الذين نكأ نهم فدان يدينهم ظاهىا وقد سلم باطه |

فبلد المؤءن على حال النورية كولادة أنى اراهيم عليه اللام فلا جرم نولد من تلك |
الهمّة الغضبية الظلمائية التى غلبت على باطنه وححيته فىتلك اللالة عماقال مادة ابه كتمان |

كله عقامة انيذن لفك نر ويد لمعلج إخافركر بويان حوداف البزلةناك على الويسن |
مانبت::ان النى عليه السلام دنه راضلىله عنه فالىشسدة توح وأيابكر رضى الله عنه |
افلىاءن بابراهم قال بءض العارفين فقىوله تعالى وما ارسلناك الا رحمة لاءارلين فىهذ| .

الآية عتاب لطيف فانها تزلت حين مكث يدعو على قوم شبرا مع ان سبب ذلك الدعاء |
اعما هوالغيرة على جناب الله تعالى ومانستحقه مانلطاعة ومعنى العتاب الى ما ارسلتك |
سبايا ولالعانا وام بعثنك رحمة اى لترحم مثل هؤلاء الذبن دعوت علهم كا نهول |
لوكان بدل دعاك علهم الدعاء لهم لكان خيرا فالك اذا دعوتى لهم رما اجيت دعاءك
فوفقهم لطاع فترى سرور عبنك وفرما فىطاعمم لى واذا ا لعتهم ودعو تعلهم واحجيت |

دهاءك فهم لميكن هن كردى ان اخذهم الابزيادة طفيانهم وكثرة فسادهم فىالارض
وكل ذنك اعاكان بدمائك عامم فكا يك اعتمم بالزيادة فااىطغيان الذى اخذناهم به
فتنبه رسول الله عله اللام لما اده به ره فقال ان الله ادتى تأحدن تأدى ثم صارسّول
بعد ذلك اللهم اغفر لقوى فانم لايعامون وقام لله كاملة ا'لاىلصباح شوله تعالى

ان تعذهم فانهم عبادك وان تغفرلهم فالك أنت المزيز الحكم لابزيد علما فأين هذا |
دهعنالة قبل ذلك على رعل وكذوان وعصية وعلى صسناديد قريش اللهم عليك لان |

ال

لاغاىهصنىامن'كمنلاءالاعلذابٍ واسابه هو وقال نوح © دما قنط مناهتد امم قنوطانا مابالامارات
لاهشع

ا

ر
فة راب » اى بروردكار عن  8لانذر على الارض »* #لاتتره
الغالبة وباخباز اللهتء!الىبدعو
ج
ا
ب
ة
على الارض  8عانلكافرن  #بتكوحووعتاسجلاء منعندك حال متقدمة من قوله  8ديارا 64
ية

احدا يدور فىالارض فيذهب ويجي” اى فأهلللكرهسمولباعللايسهتتاصلال واجملة عطف على نظيرها
السابق :وقوله تعالى نما خطيئامم الل اعتراض وسط بين دعا_ئهلامعلويهاللام للابذانمناول
الامربان مااصاهم م نالاعناق والاحراق ل لصوم الالاجل

اص
حابه وم
خ
و
ه
ا
خطيئاهم البق عددها

نو

واشار الىاسةيد اقهم للاهلاك لاجلها لما اها حكاية لنفس الاغراق والاحراق عطلرىمّة ْ
حكاية ماجحرى ننه عليهالسلام وينم من الاح<وال والاقوال والالا خر عن حكاية دعانه ا

| هذا وديار منالاسماء المستعملة فىالنق العام هال مابالدار دإر أودبوركقيام وقيوم اىاحد ١
وسا كن وهو فيعال نفالدور او مالندار اصله دنوار وقد فمل همافمل باصل سيد فعنى ا

دياز على الاول احد يدور فالازض فبذهب وى" وعلى الثمانى اد يمن ينزل الدار ١

ويسكتها وأنكر بءضهم كونه من الدور ان وقل اوكان من الدور ان لمسق على ويا
الازض جى ولاشنبطان ؤاسن :المعنى غل :ذلك واما-الممنى اهلك كل :سنا كن دار.هن

الكفار أى كل الى مهم ٠ شول الفقير جواءه سبل فان المراد كل من يدور على
الارض هنامة الدعوة ولمس الحن والشنطان منها اذلم ا توم مبعوانا الى الثقاينوليس

مالك قاذم الاو ا لالني اولان الاسل رمان لور ليع وؤلة ,الها أفلماة لطت .نه
كان دوارا بالواو الصح<ة المشددة اذلاو<ه لقلماياء  0انكان بذرهم

علما كلااويءضا ١

ولاتهلكهم سان لوجه دعائه عدهم واظهار بأنهكان من الغيرة فىالدين لالغلية عضبالنفس
لهواها هه يضلوا عبادك  6عن طريق الحق قال يعضهم عبادك المؤمنين وفيهاشعار بأن
الاهل لان َال لهمعباداهل الاعان'نهى وؤ.هنظر يلالمر اديص واعيادك عن سبملك كنةولهتعالى

وصدوا عننبل الله ذل عله انه كان الرجل هنهم ينطلق باننه إلى توح فيقول له احذر
هذا فاه كذات:ؤان اى'اخذرتيه :واوضاقى :عثل! هذه اللآصضية فللمويتا الكبير اونا
الصغير على ذلك  #افا  #وتزاشد © الافاجرا  #لحر شق الشى” شقا واسعا
اكفجر الاندان! لكام عونا كلس اسم لد الهر وماسديه الور والف<دور شق سنر

الديانة كففارا 6ه الغا فىالكفر والكفران قال الراغب الكفارا باغين فلكتفور

وهو المبالغ فىكفران التعمة والامنى الا هن سديفحر ويكفر فلوجه ارتفاعهم عن وجه
راطق  00لك وو صةهم عا يصيرون اانه بعدالبلوع فهو من محاز الاول وكا أنه اعتذار

ما عسى رد .عليه من ان الدعاء بالاستئصال مم احمال ان يكون ماخنلافهم من يؤمن

( عير )

ج 852 ١١ه
عميع ل بتبواى فاخد لهم الوا

-ودةنوح

وحنئد ٠
 0011والمراد بالضلال هوالضيام والهلاد

والغلال فىكشية مكرهم وترويجه مصالح دنياهم لافى امردينهم حتىلاتوجه انهاها بعث أ
نضلال فكيف يلبق به أن بدعوالله فى أن يزيد ضلالهم وان هذا الأعاء
ال
لبصرفهم ع
نتضمن الرذى يكفرجحم وذلك لاوز فى <ق الااساء نكا يعكق أن يجاب اهابعدما

اوجى اليه انه لابؤمن مقونمك الامن قد آمن وانالحذور هوالرضى المقرون باستحسان
الكفر ونظيره دعاء مومى عليهالسلام وله واشدد على قلومم فن احب موت الشرير

بالطبع على الكفر حت بنتقم الله منه فهذا ليس يكفر فيؤول المعنى الىأن عَال ولابزد

الظالمين الاضلال وغَنا ليزدادوا عقابا كقولهتعالى اعاملىلهم ليزدادوا اما وقوله الىأريد
أنقو امي يلمك سكو ن عن اكاب الثار قالوا دعانوح الانال بلعاطوا بجيلواح
قرون فلما ابس عن اعانهم دعا عا هم

واعمالهم الخالفة لاصواب م

ماخطيئاتهم

اىمناجل خطءات قوم وح

والمعاصى وار لتقي ليا زايا وو رولكنايرطعيل

المستفاد هن تقديم قوله ماخطيئامم فانه بدلعلى اناغاقهم بالطوفان لميكن الامن اجل
خطيئاهم تكذنا لقول المتحمين من انذلك كان لاقتضاء الاوضاع الفلكةاياه وتحوذلك
ذواكئكاافره لكونهمخالفا لصررعح هذه الاية ولزيادة:ماالا مهامة فائدة .غيزالئوكد وحمى
تفخم خطيئا هماىمن اجل خطيئامم العظيمة ومولوانتا يتك وجعل خطيئاتهم
بدلا منها والخطئات ججمع  0000ابوحمر وخطااهم بلفظ الكرة لان المقام مقام

تكثير خطيئامم لانهم كفروا ألفسئة واليئات لكونهجمع السلامةلايطاق على مافوق
العشرة الابالقرسئة والظاهص دن كلام الرذى اذكل واحد من جمع الكلمدو |لكبرلمطلق

المعنعي نظرالى القلة والكثرة#فبصلحان لهما ولذاقيل انهما مشتركان ينما بواستدلوا

عليهشولهتعالى مانفدت كلات الله ©« اعرقوا 6ه فىالدنرا بالطوفان لابسبب آخر وفيه زجر

لرتكب الخطايا مطلقا  8فأدخلوانارا 6ه تشكير النار اما لتعظيمها ومويلها اولاءه تعالى
اعدلهم على حسب خطئامم نوعا منالنار والمراد اماعذاب القبر فهو عقيب الاغسراق
وانكانوا فىالماء فان هنمات فىماء اونار اكولاته السباع اوالطير اصابه مايصيب المقبور

اهلنعذاب عالنضحاك اكمامنوا يغرقون من جانب اى بالابدان ويحرقون منجانب اى
بالارواح فحمءو ا بين الماء والنار كاقال الشاعس
الخلق جتمع طورا ومفترق
0

لاتعحين لا“ضداداذا اجتمءعت

*

واللادثات فون ذات اطوار

*

فالله جمع بين المناء والتان”

2

اوعذاب جه والتعقيب لتتزيله منزلة المتعقب لاغراقهم لاقترابه ومحققه لامحالة واتقصال
زهانه بزمانه كادل عليه قوله ٠ن مات فقد قامت قباءته على ان الثار امانصف ناروعى
للارواح ف البرزخ واما تمام نار وههى للارواح والاجسام حميعا باعلدحشير وقس على اجيم
النعم 00فل مخدوا لهم دننادلوله انصارا  #اى دا حد ١نم لنفسه واحدا منإلانشار
دنصرهم على من اخذهم بالقهر والاندةام وفيه  -راض امداذهم آلهة هن نادلوله دبأما

الجزء“ناسم واأمشرون
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الاهلة وذلك اماباخرابالشسيطان اللمينتلك الصور 6

نان مارت حة وبالضرع

سق اوباءه كان اعمرو نلى ١وهو'ءاول دن قصب الاو9

ف لكعية ناببع منان وقَال

 05المحَداة وات هدي باللهة الى كانت تعد ففزمن نحووادريس وه وداإفذهب

 1فى بها :الى مكنة ودعا الى عنادتما فاطثمرت عادة الاصنام فىالعرب وعاش عمر وين طلى
ثلاكائة واربعين سئةورأى مولنده وولد ولد ولده الى مقاتل ومكث .هووولده فىولاية

الببت حمسمائة ساانةتنمقلت الولاية الىقريش فكوا فيهاحسمائة اخرى فكان الييت. .بيت
الإقطداء ألفساة التة لز لكر الامام الشعرانى ان أصسل وضع الاصنام اما هومن قوة التتزية '
املنعلماء الاقدمين فائهم نزهوا الله عنكل ثى” واصوا بذلك امهم فلم إاأواإزرانمن
وضعوا لهم:الاصنام وكوها الديباجواحلى والهواهي وعظموها
عامتهم 0

بالسحود وغبره ليتذكروا عا الحق الذى غاب عن نويع وغاب عناولك العاماء ان |
ذلك لاوز الاباذل م  0تعالى هدًا كلامه قال  0ولاأدرى هن أبن سرت لهمتلك
الاسماءالقدعة أمنقبلالهندفقدذ كرعتهمانمهمكانواالمبداً فعبادتهم الامنام بعد توحام الشيطان
ألهمهم ماكانت عليهالجاهلية الاولى قبل نوح اولفتكملة روى تقبنلد أنهذه الاسماء

اكلموذرة فى لسورةكانوا انناء ادم عليهالسلام منصلبه وأن يغوث ككابنرهم وهىامياء
يسامنية ثم وقدت تلك الامماء ااهل الهند فسموا مما اصنامهم التى زعموا انها علىصور
الدرارى السعة وكانت ان تكلمهم من جوفها فافتتنوا ها ثم ادخاها الىارض الءعرب

ماران دطلوا #قرياان الزامن شو ستاو لوقو ف
ادهلا اوكا الجا لم 1مارك امك كا اودلا
دورة رجل وسواع على نوا أذ زأبعوق رمل )#سلور ابره ويلعوق على صورة فرس

ونسر على صورة نسر وهو طائر عظم لانه بسر الشى” وشتاءه وفى الاأويلات التجمة
0
لصورة
ول

عودية وعم

الى هى فهر الطؤارة بدورة البااة وسواع الهوى المدور

الرحل ولعو ث الطبيعة المشكلة 1
الدعره المصور

مرق  915الندن الذى

الماتونشر لكين

بصورة
1

الدد وقال
فر

|الأننا وزلعو قالشووة

القاشانى اىمعبود

اك وا حيشّموه وسواع

المشكلة بصورةالغفرس

اتتكم الى عكفم ءا

الفكس

ولغوث

الاهل

 0علما

ولعوق

وقدأضلوا  6الىرؤساء واملة حالية كيثويرا  #اىخاقا كثيرا

اؤَاضلا الامنا م كقوله قا ااا نالشوواك دا اعلنناس جمعهم حمع ااعقلاء لعدهم
لييّة ووصفهم أوضافا المقلاء ف كردا لطيلا » بالاشتراكفانالك لاظلعظم دصل
الظام ا

ادكه فى عبر موضعه

ل

زرا

 3هذا

0

نجع

ادس

الوق

وعناد »

موضع الخالق الفرد الصمد وعاديه © الاضلالا  6اججلة عطف على وله الى رباعم
عضو  720قال رك اهم ع

وقال ولا زد الظالمين الاضلالا قالوا ومن المكاءة ادن

' المحكق اوءن كلامالله لامن كلام 'نوح فنوح قال كل واحد من هذبن النولين من -نَ
' يعطف احدها على الا خر فحى الله احد قوله تصديره بلفظ قال وحكى قوله ص
| لعطفه0

قوله الأول ناا و الثائة عنلفطوود زم سيا الانشاء علىالاخبار ا

© ١ام١ >

سورة توح

1

اذلاعبرة لانتفاعه مها فىجنب ماادت اليه

توتافل كشرياغدة سود وبال

عبريإشيدمال

ا

با الراك باعتمار
و«مكروا  #عطف على صلة ١نلان المكر الكبار يلبق ك بكبر
فلغة عانق ]يرازو هرقن نعل
لاخر آرالمككوا] إل
معناها والمكر اللدلة م
الله تعالى اخفاء التدبير © مكرا كارا » اى كبيرا فىالغاية وقرى” بااتخقيف والاول
ابلغ ونه وهو أبلغمو الك حو طوال وطوال وطويل

ومعنى مكرهم الكبار احتيااهم ا

مفتىم الناس اعلندبن ونحريشهم لهم علا اذية نوح قال الشسيخ لما كان التوحيد اعظم

المراتب كان المع منه والا”مس بالشيرك اعظم الكائر 'فلداوصفه الله بكونه مكرا كارا |
8انذرن الهتكم  اى لاتتركوا عبادتما |
| وقالوا #ه اى الرؤساء للاشياع والفلة ل
عاللىاطلاق الى عبادة رب توح وءن عطف مكروا على البعوا شَول ممنى وقلوا |
| وقال بعضهم لبعضفالقائل ليسهوامع «ولاتذرن وداولاسواعا ولايغوث ويعوق ونسرا» /

جرد الاخبربن عن حرف النى اذبلغ التأكيد نهابته وعلم ان القصد الى كل فرد فرد |
لاالى المجمدوع من حيث هجومضوع

والمعنى ولايذرن عبادة هؤلاء خصص_وصا

فهو |

هن عطف الخاص على العام خصوصا بالذكر مانعدراجها فسهاسيق لانماكانت
:اكير أصنامهم وأعظم ماعندهم وقد انتقلت هذء الاصنام بأعيانها عنهم الى العرب
فكان ودلكلب بدومة الإندل يضم دال دوهة ولذاك سمت العرب بعد ود قال الراغب

الود دنم سمى بذلك اما لودمم له اولاعتقادهم ان ينه وبين اليارى تعالى ٠ودة
تعالى عن ذلك وكان سواع لهمدان بسكون الم قببلة يالءن ويغوث لذحج كجلس
<يم ومنه كانت الغرن تسمى

بالذال المعمحمة فاخن

:عبد يغوث

ويعول :اراد

احرش وركاان )لانو اباو ع لاا يل لون يارتكد الام أكوون
بوزن درهم موضام عربى صاعاء الههن وقيل التقلت

كلم

اسماؤها الهم فاخذوا

البزلياج قد وجا جاكياك زظاها راعياق لعزن انلاإتاه يركف وقد خريت!اللانيا
فى زمان الطوفان ولميض_مها و ح فى الفيئة لانه بعث لذفها وجواه ان الطوفان دفما
فوساحل جدة فام تزل مدفونة حتى اخرجها الاعيئ لمشرك العرب نظيره ماروى ان ادم

عله السلام كتب اللغات الختلفة فىطين وطبخه فلما أعاب الارض الغرق بتى مدفونا ثم

' وجدكل قاكوتمابا'فتكتيوه فضاتٍ السمعيل عهل'يلنلام الكتَان العربى وقيل عى امماء
رحال صاطحين كوا

0

ادم ونوح وقيل هن اولاد

ادم مانو فدزن النان

عاموم حزنا أ(

شدددا واجتمعوا حول قبورهم لاإكادون شارقوم! وذلك بارض بابل ؤاما راى ابامس |
 ٠فللهم ذلك جاء اليهم فىصورة انان وقاللهم  1أن أصورلكم ضررهم اذا نظرتم| 
ْ اللهاذ كرعو هم واستأنسم وتبرككم هم والوا 005
ا و<شبو#

ْ

ر

وسمى تلك

قال إن حوَددنتٌ لعز

الصور

هما( سن

لاتقادمالرهن
بأسماتهمنم

دورم

واشر صت

هن صهر ورصاص

ونحاس

أل باءوالاسناءواسنا «الاسناء

قلكم كانوا يء.دون هذه الور قعدوها فىزمان٠هلا مل ن |

الجزء ناسم والمشرون
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الارض ليست كرية بلمى«بسوطة قال سعدى المفتى واتماهو فالتقاب علبها عمالفىسروء 

انتهى وقدمى مراراءان كرية الارض لاننا فار ث والغرس ونحو هالعظم داثرتهاتم
يظهر اله,رق بان مضه ة الخجامة وسِضةاللعامه ب لتو كوا  4من السلوك وهوالدخول

لامنالسلك
وهو الادغال  منهاسيلافجاجا © اى طرقا واسعة حم.عسبيل وفج وهو

الطربق الواسع فحر دهنا لمءنى الواسع فحعل صفة لسبلا وقبل حو ا
قال 3

بين الحبلين

الفج طريق  00جملان ويستعمل فىالطريق ال واسع وهنمتعلقة

عاقبلها لما فيه هن معنى الاكاذ اى ليتليكوا | متذذين هن الارض سيلا فتصر ؤوا 5

ميا وذهابا اوعضمر هو حال مسنبلا اى
اكاث
لئة
امن
رض

ولوتأخر لكان صفة لها ثم

جعلهابساطاللسلوكالمذكور لاينافىغيرءحال بكي هبيه بارىعندالا
ومحوها ثالمسلوك اما جسمانى بالحركة الايذية الموصلة .الى المقصدواماروحاى بالهركة

الكيفة الموصلة الى المقصود ولكل منهما فوايد جددلة كطلب العلى والحج والتحارة
وغيرها كوتحصل الحبة والمعرفة والانس و>وها وقال القاشالى والله جعل لم ارض

البدن .بساطا لتسلكو ١ عن
نهسايل الحواس فحاجا اى خروقا واسعة اومن جهتها سل

مناء الروح الى التوجيد كا قال امير المؤمنين رضوالله عنهسلوق عن طرق السماء
فاتى أعلمبه ماط
نرق الارض أراد الطرق الموضلة الى الكمال هن المقامات والاحوال
كالزهد والعادة ووالتوكل والرضى وامثال ذلك ولهذا كان معراج النى عليه السلام بالدن

| قال توح يهأعيد لفظ الكاية لطول العهد محكاية مناجاه لر.ه فبهو
ذل منقال الاول
| ولذا ترك العطف اى قال مجنمااله تعالى #رب  #اى بروددكار عن  #انهم عصوى #ه

ااهل عل مياد وخالفتى فياامسمم به مع مابالغفتىارشادحمن بالعظة والتذ كير

وو
اسعوا من لمبزده ماله وولده الاخسارا © اى استمروا على انياع رؤعاتمم الذين
الطرعيح ا
موالهم وغس 6م اولادهم وصارت تلك الاموال والا لالد سما لزيادة خسارهم

فىالا”خرةفصاروا سوة لهم الخسار وفوصفهم ذلك اشعار بأنهم اما الرعوهم لوجاهتهم
الخاصلة لهم يسيب الاهوال والا ولاد لما شاهدوا فوم منشبهة مصححة للاتراع  5قالت

0
تزل هاذلاقرء ٠ن على رجل من القريتين عظم فجعلوا الغنى سبا مصحيدا
للاترا
ع
و
د
ل
ا
ل
ك
ل
ا
م
ع
لى ان ازدياد المال والولد كثيرا مايكون سبا للهلاك 0

ويورث الضلال فىالدين اولاوالاضلال ا
علنيقين ثانا قالابن الشيخالمفهوم من

الا به ان اموالهم واولادهم عين الخجار وان ازديادهااىا هو ازدياد خسارهم 9

افلىحققة كذلك فانهما وان كاناعن حملة المنافع المؤدية الى السعادة الا “بدية باالشلهكيا
عامهما وصرفههما الى وجوه

احير الا امهما اذا اديا الى الاطر والاعترار وكفران حو

انتم هما وصسارا وسيلتين :الى الغذابالمؤيد فالا خرة صار اكا" نهما مخض الحشتار
دنه إلد.
عقيف

الا”خرة

كالعدم قن افع مهما فىالدسا

خنح ويطيادة اله خرة

| وصار مكن . .
|كلإلقلمةة مسعومة | هن الخحلوى فهلك فان تلك اللقمة فحىقه علاك خض

(اذلا )
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الى ابصاره وليس القمر مهذه المثابة اما نهوو فىاخملة ٠ وحضرت رسول صلىالله عليه
وبسم بهت ان جراع كفتهكه كا قال تعالى وسراجا مثيرا توروى ناريك" كفر ونفاق

را ازعرصة روى زمين زائل كرداليد

اغ جان رسول الله ٠ مكلهتشامسعتازبرتواحكاماورخشان
رشم
جمج
جراغ دولجش
درينظلمتسرا كرنهجر اغ'فر و <تىشرعش  .عا كس راخلاصى بودىازناريى' طغيان

والسراج اعىاق عند الناصس من الشسن بوحه اله الذى هو ازالة ظلمة الى لانهم

يستعملونه ف اىلايالىفلارردأن قال ان نورالقمر عسضى مستفادمن الشمس كضوءالسراج فتشبه
يلىشبمنيه الشمس ه وايضا الهمتنشده ا“لعالى با“لدانى وقال حضرة
القمربالسراج او
الشبخ صدر الدن الةقنوى قدس سره فىشرح الاأربعين حدما الضياء هو اممزاج

النور بالظمة ولبس ففذات القمرماعمزج بالش.س حت يسمى النائجهما ضياء ولهذا-مى
الحق القمر نورا دون الشمس المشهة بالسراج لكونه ممدودا من الشحرة اللمباركة المى

عنها الجهات وامها الحضرة الجامعة للاسماء والصفاث  8.والله أنشىم مانلارض نيانا 54

اى اتباناء جنا اوانأاك امنباءانقّاء تيبا بوامظة 'انشاء أب آدم مها او انثا الكل مها
هن ح.نث أنه خلتهم من اللطاف المتوادة من النيات
للانشاء لكونه أدل على الحدوث والتكون منالارض

المتولد من الاارض اسستعير الاننات
لاعهم اذا كانوا سانا كاانوا حدئن

لامحالهحدوث النبات ووضع باتاموضع انياتاعلى انهمصدر .كد لا” يبتكم محذف الزوابد

ويسمى اسم مصدر دل عايه القرية الا ثية وه قوله ومخرجكم اخراجا وقال بعضهم
جنا حال اهكان ونلا تزف وا الانسكاق مر وجنات قن حك ان مداه ونشساه

مالارض
مالنتراب واه تمواموه وان كانلهوصنف زا ثد على الندات والندات مارج ن

سواءكان لهساق كالشحر أولميكن كالنجم لكن اختص فالتعارف بلمااساق لهبل
اختص عند العامة بما يأكله الحبوان وقال بعض اهل المعرفة والله أنيتكم من الارض نيانا
اى جعل غذاء  5الذى نمويه اجسادم منالارض  5جمل الات نمو بالماء بواسطة

التراب فغذاء هذه النشأة ونموها بما خلقت منه ه ثم يعيدك فها © اى فالارض بالدفن '
عند موتكم

وخرحكم  #مما عند البعثوالمشر هؤاخراجا» محتقا لاريب نيه رذلك

لحازاة الاولياء ومحاسية الاعداء ولمشل ثممخرجكم بكلرذبالواو الخامعة اياها يمعيدم
رمنا الى ان الاخراج مالعاعادة فالىقبركشى” واحد لاوز أن يكون بعضها حقق
الوقوع دون بعض والفتأويلات النجمة والله أندت من ارض بشر كم نيات الاخلاق

والصفات ثميعيدكفىتلك الارض بالبقاء بعدالفناء بطريق الرجوع االحىكام البشمريةبالله
لباالطيموالميلالطبيعىوخر جكم اى ويظهر؟ ويغابكمعلىالتصرف ف العالمبالللابكمو لاد رتكم

فلله © كرر الاسم الجليل للتمظيم والقين والتبرك فو جعل لكم » اى
' واستطاءتكم وا
انافعكم  9الارض  #سيق سانا فىسورة الملك وغيرها  #بساطا « #بسوطة متسعة

كالب_اط والفراش تتقلبون علها تقابكم على بسطكم فبىوتكم قال أبوحيان ظاهرء ان

|

هلا >54
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امس

مطنين ثم جعلتاه نطفة فىقر ان مكين ثمخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا |

المضغة عظاما فكسونا العظام لخائم انشأ ناه خلقا اخ فتبارك الله أحسن الخالقين فهذه |

كعل 'نارة أشرف مماقبلها وحالالانسان
ضىب
اهلىتارات والاحوالالسبع المترتب بعضها عل
فها احسن مما تقدمها
<ون صورت نوبتءه نكاريزمكشمين

٠

نحونقامت توسيرونه كارزيد كقوان

كر نقش نوبيش بت از بشكاريد

الزن

لوؤشىم! يفوكوراودا مزاوع لزه

فخلق
وقيل خلقكم صددا ناوشنانا وشروخا وقبل طوالا وقصازا واقوياء وضعفاء مختلفين ال

والخلقكاقالتعالى واختلاف السنتكم وألواتكم وقبل خلقهم اطوارا حينأخرجهم ْ

من ظهر ادملاعهد ثمخلقهم حيناذن بهابراهمعليهالسلام للحسثمخلقهم لي اسرى بارسلولله

صبلىالعلليهوسفأراه اياهموقالبعض اهلالمعرفةخلقتكماطواراءن اه اللمعرفة ومناهل الْحبة
ل الحكمة ومن اهل التوحند ومن اهل الشوق ومن اهل العشق ومن ااهللغناء
ومناه
ومناهل اليقاءومن اهل الخدمةومن اهل المشاحدة خلق طورالارواح القدسبة هننور

الجبروت وطورالعقول الهادية العارفة نمونر الملكوت وطور القلوب الشائقة منمعادن
القربة وطور اجام الصديقين من تراب الجنة فكل طور ير جع الى معديه منالغيب

ف ألمتروا » إقومى والاستفهام للتقرير والرؤية يمعنى العام اعلهم علموا ذلك بالسماع
ار والمراد مشاهدة مجائب الصنئع الدال على كال العام والقدرة
من اهله اوععنى الابص

« كف خااللقسيعسموات  64حال كونها ف طباقا  «اتطىابقابعضها فوقبعضكاسبق

فىسورة الملك انيعالدليل الدال على انه عكن ان يعيدهم وعلى انه عظم القدرة بدلاثل

الافس لان نفاى الانسان أاقلرابشياء اليه ثم انيع ذلك بدلائل >ف١اق فقال «ووجعل
ماء
القمر فين نورا  #اى منور الوجه الارض فىظلمة الايل ونسبته االلىكل ماعالنسهف

الدنيا لواناكحلدة منالسموات شفافة لاحجب ماوراءها فير الكل كاأنهاسماء
واحدة ومن ضرورة ذلكأن يكون مافى واحدة منها كا'نهفاىلكل علىانهذهبابنعباس
ر ووهب إن مليه رذىاللهعنهم الىوانالشمس والقمر والنجوم وجوههاءابلى السماء
واانجم

وظهورها مما بلى الارض وهوالذى ضتضيه لفظ ااسراج لان ارتفاع نورء فيطرف العلو
ولولا ذلك ل“احرقت حمييع مافى الارض بشدة حرارتها فجملها الله نورا وسراجالا'هل

الارض والسموات فعلى هذا ينيتى أن يكون أعَدير مابعد .وجعل الشدس فبين سراجا
وقيل فاىلخامسة
وجعل الشمس #»#هى فالىسماء الرابعة
حذف إدلالة الاول عليه
وقال عابلدله بن عمر وبنالءاص رضوالله عنهما فىالشتاء فىالرابعة وفىالص.ف فالسابع

ولوأضاءت من الزابعة اوهن السماء الدنيا يلطمق -لهائى” (كا قال افلمثتوى )

آفتاق كروى ابن فلم روعت

1.٠ :٠::امدى كر يتن «أبداجلوسوخت/

سراجا يه مبناب التشبيه البلبع اى كالسراج إذيلظلمةالال عندالفحر وسصراهل

الدنيا فىضوتها الارض ويشاهدون افلاق سكصارأهل الببت فىضوء السراج ماتحتاجون
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فمعنهم ا
سمعين سه لي قاط 5ثرا  15يرذقهماللهالخصب ويدقع

فه .هول الفعير

هذا القول هوالموافق لكك واه تعالى آلىع.اده باخير والشر لبرجعوا اله ألا"ك1

الى قريشس حيث ازالله جل لهم سبع سين كسنى بوسف بدعاء اللبى عليه السلام ليرجءو |
اعماكانوا عليه منالششرك فل يرفعوا لدرأسا © ويعددك باموال ونين  #اى بوصل اليكم
وبنعا لم المدد والقوة مهما  6قال الله تعالى ويزد؟ قوة الى قوتكم
اىو لشو نكم < 0نات

2

اشحارواار ف ويجملللكم

وعل لكم يه
فها ص لننااراك

جارية تزبنها بالنيات وتحفظها عن اليس وتفرح القلوب اولتنفوسكان الظاهتقديم
ررأحا ءلواياية انالا يه
المنات والانهار على الامداد  0من اتواببع الاولاال اخق
اكل اصرق كذ من وم ان جد
دوياق تعداوها | ماعده ودزيب ل
وا رالاسسه وبأ

شكا اليه الحدب فقال استغفر اللهوشكا اليه آخر الدقر وآخر قلة النلى واخر قلة ربع

ارضه فأمرعم كلهم بالاستغفار فقالله الربيع بن دببح اتاكرجال يشكون أبوابا ويسألون
اناما فاغرتج كاهم الاتستعناز !"فتلاله“الااية قال فىفتح الرحمن ولذلك شرع الاستغفار

فىالا-تسقاء وهو الدعاء يطلب السقيا على وجهمخصوص فاذا اجدبت الارض وقحطالمطر

سن الا-تسقاء بالاتفاق ومنع أنوحنيفة واصحاءه منخروج اهل الذمة ولم معوا عندالثلاثة
ولم مختلطوا بالمسامين ولم بفردوا بوم وقدسبق بعض تافلصه فسورة البقرة ف مالكم
لعلرىجاناء ععنى
اارا
لائرجوزلل وقارا» انكار لانايكون لهمسببمافىعدم رجائمللتهعالىوق
الاعتقاداى! لظنسناءعلى انهاى الجراءبمايكو نبالاعتقاد وأدنىدرجتها لظنوالوقار فىالادل السكون
والخموهوههنا .مدنى العظمة لانه.تسيب عنهافىالاغاب و لاثرجون حال مضنمير الاطبين والعامل
فَتَنامةى الأطلتة رارف لكموقه متعاق عضمر وقع حالامن وقارا الوياج لكان صوفاةللمهعنىاى
حت خحصل لكم دمن

؟ذكم عير «عتقدنلله عظمة موجية لتعظيمه بالامان
عالانا و

والطاعةله !ىلاسبب لكم فىهذا معتحقق مضمون اعميلة الهالية وبالفارسيةحست شماراكه
دداريد يعنى ع شناس.د مذسدابرا عظمت وازسكؤاى
ابمي

واعتقاد مى كين بابترسيد

كىشف الاسرار .هذا الرنجاء معنى الخوف.والوقار العظمة:اى
ازا فرماق” اواء وف
لاتخافونلله عظمة وعن ابنعياس رضوالله عنهما مالكم لاتخشون منه عقابا ورلجاونمنه

ثوابا ستوقيرك ااه وفىاتأويلات النجمية مالكم لاتطلبون ولاتكسبون هناسمالله الاعظم

مانوقرك عنده بالتخلق بكل امم نحته ىحتتصيروا بسبب محةقكم مجمبع أعماله الداخلة فيه
مظهره ويحلاء © وخقلدةتكم اطوارا 6ه عَانَ فاللكد طللورايقد طلوّا ى 1تالاءا يمذتاوج

وعدا طوره اىتهاوز حده وقدرء والمعنى والحال انكم عحلاىلة منافية لماأنتم عليه بالكلية
الا بعدحال عناصر ثماغذية

ات
ويم بكيم تماق اوماق خلقكم ل"قدرع اراتزا

تماخلاطا ثمنطفا ثم علقا مثضمنا >عظاما ولحوما مانشأ  5خلقا اخرفان التقصير فىتوقير
من هذه  2ع القاهرة فالإحيان  8لاو3ممالا 3يصدر عن العاقل

) 0

1
يذلا

(

لذك)والعشرون

خخ ١7١ ©

لىه داعسوتتغ#فروا.
وواال عقيل فقلت © لهمعقيب الدعوة عقطفوعل
ا
 74 7اطلنوا المغفرة :منه لا” سكم بالتوبة ء نالك يواليام قبل

بالموتهوانه

تعالى ل كان غفارا  6للتائيين مجمل ذنوهم كانمتكن والمراد من كونه غفارا فىالازل
ك|وونه مريدا للمغفرةفىوقما المقدر وهو وقت وجود المغفورله وفى كدف الاسرار كان

| صلة اليه ورؤية التقصير افلىعرودية الندم عملاىضاع منايامهم بالغفلة اعلنله وفىالحديث
| (من اعطى الاستغفار لامنع المغفرة لانه تعالى قال استغفروا ربكم اهكان غفارا ولذاكان

على رضىالله عنه شَولٍ ماألهمالله عبدا الاستغفار وهو بريد انيعذيه وعدن بعض العلماء
|قااللله تخالى اناحت عبادى إاللىمتحاون يحى والمعلقة قلوهم بالمساجد والمستئفرون

بالاسدار اولئك الذين اذا اردت اهل الارض يعقوبة ذاكرمم فتركتهم وصوفت العقوبة
|عم والغفار ابلغ من الغفور وهو من الغافر واصل الغفر الستر والتغطية ومه قلى لخزة
ظالراس منفر لابه يستر الراس والمنفرة منالله سستره لاذنوب وعفوه عنها فضله ورحمته
ل|انتوبةالعباد وطاعتهم وانما التوبة والطاعة للعودية وعرض الافتقار وفىبعض الاخبار

ظعبدى لوأنيتتى عراب اصرض ذنوبا لغفرتما لك مالم تسرك بى( حكى ) ان شيخا حجج مع
 ١شاب فلما احرمقال لبيك أللملبيكفقيل لهلالبيك فقال الشابلاشبخ ألاتسمع هذاالجواب
فقال كت اسنع هذا الجواب مذ سيعين سنة قال :فلاى شى” تيب نفسك فكى الشبخ
فقال فالى اى باب التحى” فقيل لدقد قبلناك
٠

سانا يدراه مسكين نواز

عله جلاعت] بارند ومسكين نياز

حو بج برهنه دارع وتلق ين رد به

كهنى بر كازن يس نتوان نشست

ل برسل السماء  :5اىالمطر كا قال الشاعى اذا تزل السماء بار قوم وقال يعضهم اىماء

السماء فحذف المشاف فعليكم  6حالكونه ف مدرارا 6ه اى كدير الدرور اىالسيلان
والانصياب وباافارسية فكرشوابدبرثما باران بىدر لى وسِهنكم ٠ وفىالارسال مالغةبالنسة

| ,الى ,الااترالوككذاة المدؤار صسيغة مالفة فال  00نش اليكل والمؤنث كقولهم
| رجل اواصرأة معطار ويرءلى جواب شرط محذوف اىان تستغفروا برسل السماء وفىقول
التحاة فىمثلةانه جواب الامس وهو ههنا استغفرواتساع فالعبارة اعمادا على وضوح المراد |
يف
كلح
فىا
كنا عل
كن قوم توحتعلاوا وقالوا ا
وسكهر الاقا اتحرك البساتكن

له بماحق
الالنم
موي
ههاط
نزكه وانكنا على الباطل قكيف هبلنا بعدما عكفنا عليه د
ماسلف همم هالنمخاصى ويجلب عليهم المنسافع وهو الاستغفار واذلك وعدهم بالعوائد |
لعاجلة التىعى اوقع فىقلومم املنققلة

ثوحب الهم اذا الأفس حريصة بحب العاجل

ولذلك جعلهدا جوابٍ الامن بأن قال فوسل السماء الل دون المغفرة بأن قاليغفرلكم
لبرغيوا فما ورشاهدوا إنزائرها وبركتها ماسّاس عليه حال المنفرة فالاشتغال بالطاعة سبب
لانفتاح أنواننالخيرات كاان المعصية سبب راب العالم بظهور اسياب القهر الالهىوقيل

ما كذبوه بعدتكرر الدعوة حدس الله عنهم القطر واعمم ارحام نساتهم اربعين سئةوقيل
س(بعين )2

حي ولا >

دورة نوخ

معلؤما على كل حالعلىان التغطى من موجبات الدعوة لباذنلك لم كونه من اهل |
الفرار اذلميكن فىذلك الزمان حاب وقال بعضه .ومجوز اينكون التغطى مجازا عنعدم

#صروا #
ميلهم الى الاسماع اولقبول بالكلية لان منهذ تأنه لايسمع كلامه غير وأ
اى اكوا واقاموا على الكفر والمعاصى وفى قو  .القلوب الاصرار يكون يمعنى ان يعقد

هَلِه انهمتى قدر على الذنب فعله اولايعقد الاد ولاالتوبة منه وا كبر الاصرار السمى
فطلب الاوزار ( وفى ناج المصادر ) الاصرار برجيزى باستادن وكوش رات كردن
ورحشس اذا ضم اذنيه الى رأسه
است ٠ بال اصرالجار على العانة وهى القطيع مانلحم

واقبل علها يكدمها ويطردها ١ -تعير للاقبال على الكفر والمعاصى والا كباب عليهما
لدشامه الاققال لديز رقفااصلرتاتزرم عن بالغانهالكياقهًا ويطردها وأو ليمكن انعكاك

المعاصى الا:التقبية باخمار لكنى به مزجزة فكيف والتشيبه فاىسوء حاله وهو حال
الكدم والطرد لاسفاد  #واستكيروا  #تعظموا اعتنباعى وطاعتى واخذتمم الدزة
| فىذلك ا8ستكبارا © شديدالانهم قالوا أنؤءن لك وانبعك الارذلون قال باعلضعارفين
هانصر على المعصية اورلته العادى فىالضلالة حتى يرى قبح إعالة حار ةاذاناء

حسنا شكير ويعلو بذلك على اولياء الوللهاشبل بعد ذلك نصيحتهم قال سبل قدس سره
نىب
لرذعل
اصرا
الا

بورث النفاق والنفاق «ورث الكذر © ثم الىدعوجم  64دعوة

© جهارا © اى اظهرت لهم الدعوة يمنى اشكارا درحافل ايشان :٠ والجهر ظهور أ

ررت لهماسرار ©
سهم
ال
ولنت
الثى” بافراط لحاسة البصر أوحا-ة السمع ثم اتىاع
امَو بال تيكل عموم الحالات بذعدكر عحموم الاوقات اى دعوم نارة بعد نارة ومرة
غب مرة على وجوه متخالفة واسالب متقاوتة وثم لتفاوت الوجوه فان الار اشد

من الاسرار والمع بينهما اغلظ دن الافراد والاعلان ضد الاسرار يهال اسررت الى
فلان حديدًا افضدت .ه اله فىخفية اى من عير اطلاع احد عليه وجهرت به اظهريه

بحيث اطلع عليه الغير ووز ان يكون ثلتمراخى بعض الواجوه عن يعض محساب |
الزمان بأن ابتدأ صنحاتهم ودعوتهم فىالسر فعاملوه بالامور الاريعة وهى اللعل

د والتغطى والاصرار والاستكبار ثم نتى بالجاهرة بعد ذلك فلما ليؤمئر حمع بين الاعلان

' والاسرارأى خلطدطاءه بالعلانية يدماءالسرفكما كلهمجميءاكلهم واحداوا حداسراوقال بعضهم
شنكىباارا اوز برداشتم وباعلاى دوت دعوت كردم
| اشكارا كردم مربعضى ايشارا يع

ديكر از ايشائرا ٠ وفى بعض التفاسير ناونحا عليهالسلام لأمذاوه
ظبراز كفتم مربعضى
و

بحيث لابوصف حتكانوا يضر بونهفىالوم مراتعيلصيرء فسألالله ان يواريه عنابصارهم

ظحسث كن

اه فلار نرتقتالوانهيمكروه تفعل اللهذلك به فدعاهم كذلك زمانا فم

اا ِؤْمنوا فسأل انيعيدهء الى كمان وهو قوله اعلنت لهم واسررت لهماسرارا وقالالقاشانى |

ْمباق_دعوتهم يتجهارا.ائ نزلتبعن.فقام التوحيد .وداعوتهم الى مقسام بالعقل وطلم التور

| ثماى اعلات لهم بالمعقولات الظاهية واسررت لهم فىمقام القلب بالاسرار الاطنة ايتو

المزء تاسع والعشرون

5

:7١ 2ه

|ساراض لقمااعنكم به اولعلمتم ان الاجل لاتأخير فيه ولااهال وفيه اشارة الىانهم/

ضءوا اسباب العموالات محصيله بتوغلهم فىحب الدليا وطلب إذاتهم حتى بلغوا يذلك

الى حيث صاروا كا”نهم شاكون فى الموت
أورعيبك اخل تش نا ارين وس]]

أ

يارى .ترسد دران دم از هيج أأكبت

«

كلك سيكة مهات يدهديك نفست
برباد شود

ححمله هوا وهوست

#ؤدّل» الى نوح مناجيا ريه وحا كاله وهوأعلم محال ماجرى بينه وبين قومه املنقبل
والقال فتلىاك المدد الطوال بعد مابذل فاىلدعوة غاية المجهود وجاوز فاىلانذار كل حد
معهود وضاقت عايه الخيل وعيت به العلل #رب» اى بروردكارمن #الى دعوت قوى»

الى الاإعان والطاعة  8ليلا ونهارا  4افلابل والهار أىدا ثمامنغير فتور ولانوان فهما
ظرفان لدعوت أرادهماالاوام على الدعوة لان الزمان منحصر فهما وفىكشف الاسرار
بشها درخانهاى ايشان .وبروزها در اتجمتهاى ايشان  .+وكان يأنى باب احدهم ليلا

فيقرع الباب فيقول صاحب الببت معنلى الباب فيقول أنانوح قل لااله الاالله
ف فل يزدهم دمائى الافرارا  6ما دعوتهم اليه اولفتأويلات النجدية من متابعتى ودنى
وطااسا عليم.سق.و1نلاجالشة .والننان يلكا بهم كنحت رغ 'متتول (ان لقزلد
ازلدهم لاه بتعدى الى مفعولين َال زادء الله خيرا وزيده فزاد وازداد م فىالقاموس
واسناد الزيادة الى الدعاء مع انها فعل الله تعالى لسسدته لها والمعنى ان الله يزيد الفرار

عندالدعوة الصرف المدعو اختبارء اليه «وانى كلا دعوتبم» اى الى الاعان وفالتأويلات
النجمية كلا دعوتهم بلسان الاص جردا عن انضمام الارادة الموجبة لوقوع المأمور فان
ان
الا اكذا

جردا عالنارادة لامجب ان بقع المامور بمهخلاف مااذا كان مقرونا

بالارادة فانه لابد حبنئذ من وقوع الأمور به

لتنفرلهم  #بسببه  حعلوا اصابعهم

ور كناية عن هذا السد
ظافذىانهم و اى سدوا مسامعهم .ن اساع الدعوة فالجءل الكمذ

ولامانع من امل على حقيقته بأن يدخلوا اصابعهم فىثقب آذامهم قصدا الى عدم الاسماع
© واستغشوا اهم  »#الاستغشاء جامه بسر در كشيدن ٠ كم فىناج المصادر مأخوذ
هن الغشاء وهو الغطاء وافىلاصل اشمال من فوق ولا كان فيه معنى الستر استعمل بمعناه
واصل الاستغشاء طلى الغشى اى الندوللكن معى الطلب هنا للك عقصود بل هو بممعنى ظ

التغطى والستر واما جيىص'ينته التىهى السين لامالفة والثيانٍ جمع نوب سمى بهلثوب
الغزل اى رجوعه الى الخالة التى قدرلها والمعنى وبالغوا فىالتغطى باهم كا”نهم طلبوامها
ان تغشاهم اى جميع اجزاء يدهم الة الابصضار وغيرها للا سصمروه كراهة النظر الله

فان المبطل يكره رؤية اللحق لاتضاد الواقع بينهما وقس علبهما المتكبر والتكافر والمبتدع
بالنسة الى المتواضم والمؤمن والسئى اولثلا يعرفهم فيدعوهم ٠ سول الفقير هذا الثانى

لبيشسى' لان دعونه على ماشيق كانت عامة جطيع فمىنالارض ذكورهم وانائهم والمعرفة

لبسست مشنرط الدعوة واشتباه الكافر بالمؤمن مدفوع بأن المؤمن كان اقل٠١اقليل

ظ

0

<ة
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سورة توج

جهه

|لحةا«للتكمال “الال  4.هول"الفقيز الظاهس ان الانذار أو الام "6قال تمالى النناا |
با
عليه السسلام ف فأنذر والتتشير ثاتى الامس كم قال تعالى ويشر المؤمنين .فالانذار بتعلق
بالكافرين والتبشير بالمؤمنين وان امكن تبشير الكفار بشرط الاعان لافى حال الكفر ١
فانهم فىحال الكفر اما ي_تحقون التبشير النهكمى كاقال تعالى فبشرهم بعذاب ألم /

مين موضح لطتيقة الام باغة تعرفونها اوبين الامذار فل ان اعبدوا اله متعلق
الواحجبات والمندوبات

ا بنذار اى أ اع.دوا الله“واللاص بالعمادة اول ع

١ن افعال

التاوب والجوارح عو اشوءيه بتناول الزجر عن ج -مم المحظورات والمكر وهات 8و اطبعون ْ 6

اول اهم بطاعته فجىميع المأمورات والمنهنات اولاعتقاديات والعمليات وفىالتأو.لات
التحمية اى فىاخلاق وصفانى وافعالى واعمالى واقوالى واحوالى انهى وهذا ءنكاكان

داخلا فىالاص بعادة الله وهواء :الا انه خصه بالذكر تكأيدا فىذلك التكايف ومالغة
فىشريره
|

واطعوق بالماء وم شل

قال لعضوم اصله

وأط.عوه

بالهاء هع مناسيته لمأ قله لعنى

:

اسند الا طاعة الى نفسه لما ان اطاعة الرسول اطاعة اللهكاقالتعالى «نبطع اترسول ققد |
أطاع اللهوقالقءالى واط.ءوا

الروك

فاذاكانوامأمورين باطاعةالر-ول فك نلارسول ان هول

١

واطيعون وايضا ان الاجابة كانت لهف الظاهي  8يغفرلكم» جواب الام هومن ذ نويكم» |

فلجاهلية فان الاسلام بجب ماقبله لاماتأخر عن الاسلام /
اى عض ذنوبكم وهو ماسلف ا
.

||

©

فانة بيوًاآخن»هااؤلايكون! ٠عقورا "بسنل ١الاتمان ولذلك لمبهليغفرلكم ذنويكم بلى '

املتنيعيضية فانه يع مغفرة جبع الذانوب ماتهدم مها وماتاخر وقيل المراد عض الذنوب

بعض ماسبق على الاعان وهومالا يتملق محقوق العباد «#ويؤخر؟» بالحفظ مالنعقوبات
المهلكة كالقتل والاغراق والاحراق ونحوها من اسباب الهلاك والاستئص ال وكان
اعتقادهم

ان دن اهلاك لسدب

دن هذه الاساب

اعت

مأحقلة فخاطهم على المعقول عند ثم ا

فليس يريد أن الايمان يزيد فىاجالهم كذا فى بعض التفاسير  8الى اجل مسمى » معين
مقدر عانلدله والاجل المدة المغضمروبة للثى* قال فاىلارشاد وهو الامد الاقدى الذى
قدره اللهلهميشرط الاأعانو الطاعية رخ

فىؤان لهماجلا اخر لاجاوزويه ان

لِوّملوايه

وهوالمراد:شوله تعالى ان اجل اللهكهوهو ماقدر لكم على شَدبر شائكم عاللىكفر
وهو الاجل القريب المطلق الغير المبرم حلاف الاجل المسمى فاه اليعيد المبرم واض..ف |
الاجل «ا الى الله لانه المقدر والخالق اسسابه واستد الى العماد فىقوله اذا جاء اجلهم |

لام المبتلون المصابون ا8ذاجاء 64وأنتم على هاأنتم عليه منالكذر لايؤخر»ك فبادروا |
الى الاعان والطاعة قبل عه حى لحاةتى شرطه الذى هو شَاؤْك على الكفر فلانحى”

وحقق شرط التأخير الى الاجل المسمى فتؤخروا الله فالنحكوم عليه بالتأخير هو الاجل |
شجروط إشسرط البقاءعلى الك فرفلا |
ملا
لو ا
اعهه
لتنا
المشروط بسرطالابمان والحسكوم عليه بام
تعالى هن قبل ان يأتهم عذاب ألم فاته اجل موقت له حا  #لوكتتم تعلمون  #شيا
الموج

لمي

جماج ل إل
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اَالموارّق “وقدقالة" نم الآ دميين وعبر هم فلامخالفة دغاعل من عدام 3كر
أزتننائة ك ق
ا باستتصال

العذات لهم فكان الطوفان الذى كان يههلاك 0

اهل الارض

0
الآاء 1

ولولميكن مرسلا الهم مادتطعلهم بسبب خاافتمله فعيادة الاصنام لقولهتعالى وماكنا

معذبين اى فالدنيا <تى نبعث رسولا وقول يعض المفسرين ارسل الى ال قابيل لاينانى
اثرأهلالارض وقتئذوقد “نيت ابونحاعليه السلام
ماذكر لانهجوز أنيكون آل قابيل ك
اول

اارسل ا

ان لإعبد الاصنام لك

ت فىقومه وارس_لهالله
نت
عادة الاصنام اول يل حفاك

الهم بنهاهم عذنلك وحيتئ ذذ لامخالف كون لآل الراك ادم ارسلهالله الىاولادءبالا يمان

نه تعالى وتعلم شر ائعه فازقلت اذاكانت رسالة نوح عامة مع اهل الارض كانت مساوية'
الرض فىزهنه ورسالة
لأه
لرسالة نينا عليهالسلام قلت رسالة توح عليه السلام عامةجايم
نينا مد عليهالسلام عامة جميع من فىزمنه ومن بوجد يعدزمنه الى ابلوقميامة فلامساواة
وحينئذ يسقط السؤال وهوانه لس يعدالطوفال الامؤهن فصارترسالة نوحءامةوسقط

وا لفل ان خر ع بان هذا "المي الذي حل بعدالطوفان يكن أن صل رمد
بلطرأ بعدالطوفان بمخلاف رسالة دنا عليهاللام © أن » اى 

انذرقومك  64خوفهم

بالنار على عبادة الاصنام ى هوا عن الشرك ويؤمنوا باللهدوحده فانمفسرة ؛افىالارسال
همنعنى القول ووز اتنكن |ممما يشكدف ميا لاد ملأوئضال المهاالفعل ابىأن
أنذرهم وجعلتصانها امسا كافىقوله تعالى وأنأق وجهاك لان مدار وصلها يصيمغالافعال

دلالتها على المصدر وذلك لامختاف بالخبرية والانشائية ووجوب .كون الصلة خيرية
والرسللول الى اعاء قجوسل اولىدس
| الخبرية ولبس

ااوصول الرفى كذلك وحيث

.للكيارف بالل وى الازيوست الال
استوى الخبر والانشامه فىالدلالة على المصدر

استويا فىحة الوصل ها فبت<رد عند ذلك كل منهما عنالمعنى الخاص بصيغته فيبق الحلاث

| الجردعن مفنى :الام وانهى والمضئ_والاستقبال كانه قأرسلاء بالانذار .كذا فىالارشاد
العارفين الاساء والاواءاء فىدرحات القرب على شاوت فبعضهم خرج
وقال يعض

0

الجلال وبعضهم من نورالخال وبعضهم ٠ن نور العظمة وبعضهم من نور الكبرياء فن
مه اورث 5
عظنو
اخرلجءن
خرج هنونراج مال اورث قومه البسط والانس ورمن
والجلال وكانتو محشكاة نور عظمةالله ولذلك أرسلهالى قومهالايذار فلماعصوء أ خذ ه بمالقهر
©ذاب ألم» حل كالطوقان_ذالمر فى اوواحل
© من قل ان يأنهم م مالنله آعالى ع

كعذاب الآ خرة ثبلابق لهم عذرما املا كاقال تعالى اثلا يكون للناس على اللهحجة

بعدالرسل والالم فى المؤلم او المتألم مبالغة والا"لمجسمانى وروحانى والثانى اشدكا” نه

 0فافمل نوح علايلهلام فقيل فال *#لهم ي©اقوم  #اى كروه من واصله ياقوى
خاطبهم باظهار الشفقة عاهم وازادة الخيرلهم وتطيبالهم ا©نى لم ذر» «نذرمن عافة

عنه بكديرا ايضالان الانذار أقوى فىتأثير الدعوة
الكفر والمعامى وافرد الانذار مكو

لما ان١كز الناس يطيعون اولا بالحوف منالقهر وثانيا بالطمع افلعىطاءواقلهم بطيعون

2
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ي©هه

اليوم المذكور إلذى سقع فبه الاخوال الهائلة وهو مبتدأ خبره قوله © اليوم الذىكانوا ||

بوعدون * اىبوعدؤنه فالدنيا على السنة الرسل ويهكمذبون #فاندفع توهم التكرار |
لانالوءد الاول مول على الانىوالاستمرارى كامى وهذا الوعد مولعلى الماغى '
دلالة لفظ كان وفىالذلةاشارة الىذلة انلااسة فأمهمهوم #رجون من الاحداث يسارعون

الوصور تناسب هيئاتهم الباطنة فيكون أهل الا*بانية فىانكر الصور محيث بقع السخ
على ظاهرهم وباطنهم كاوقع لابليس شوله أنا خيرمنه فكما ان ابليسطرد هن مقامالقرب

ورهقته ذلة البعد فكذا منفىحكمه مانلانس .ولذاكان السلف سكون دمامن الاخلاق |

السيئة لاسما مايشعر بالانانية آمثنار التعيين فانالتوحيد الحقبتى هوأن يصير العبد فانيا
عن نقفشسة ياقا ريه فاذا +حصل ددا فقد بق قه اشة من النادومة وكل اناء رشح عافه

فطوبى لمن ترشح منه الحق لاالنفس والله أسأل أيكنرهنى بدوايا م
عمتسورةالمعارج بعونخالق الداخل والخارج فىالعاشر منشوال سنةست عشيرةومائةالف

 2توح مكية وأها سيع اومان وعششرون
0

بسمالله اأرحمن الرحيم كم

اناأرسلنا توا الىقومه » مرسرانون العظمة مرارا والارسال يقابل بالامساك يكون
للتسخير كارسال الرريحج والمطريبعث هنله اختبار محو ارسال الرسل وبالتخلية وتركالممع
وان

أرسلنا الشياطين على الكافرين

قال قتادة

اذطل

و

دن

حزّرهة

فذهب

الممونوح

ا

اسك ااعلدععاو غللئشةلاء الشى ينو للك رء ةا عإلؤي.ة اوهونراق “مساء الساباكى] |
لان”الأرعن طهراك) من نك الكقاز وسلكنت البةاوهواؤل من اوى االشريطة وقول

واول اولى العزم فنالر-لل على قول الا كثرين واول نذيرعلىالششرك وكان قومهيعيدون |
عنذبت امته وهو شيخ المرسلين بعثابن اربعين سنة اوثلا مائة وحسين
الاصنام واول م

اواربعماثة وتمانين وليث فهم ألف سنة الاحمسين عاما وماش بعدالطوفان تسعين سئة قال
بعض متنصدى للتفسير فيه دلالة على انه لمرسل الىاهل الارض كلهم لابه نعالى قالالى
قومه فلو ارسل الى الكل لقيل الىالخلق اومايشام»كاقيل لزسو لالله وماأرسلناك الا كافة ١

للناس واقول رس_ولالله كان النى يبعث الىقومه خاصة وبعشت الىالناس عامة ثم قال ان |

قبل فا جرعة غيرقومه حعتمىمهم فىالأءاء عليهم كاقال لانذر على الارض هالنكافرين |
ديارافانه اذالميرسل الهم لريكنكلهم مخالفا لامىء وعاصياله حتى يستحقوا الدعاء بالاهلاك ١

أجبب بأنه محتمل اله تحقق ان نفوس كفرة زمانه علىسجية واحدة يستحقون بذلكأن |
يدعى علبم بالاهلاك ايضا انتهى وفنه نظر لاله قال فىانسان العيون فىقوله علءهالسلام
وكان كل نىاتما برسل الى قومه اى حميع اهل زمنه اوجماعة منهم خاصة واملناول توح ا

عليهاللام فانه كان مرسلا ليع مزكان فىزمنه منأهل الارض ولا أخير بأ لايؤمن |
مم الامن امن معه وهم اهل السفينة وكاثوا تمانين اربعين رجلا واريعين امرأة اوكانوا |

١٠٠ >

الجزء ناسع والعشسرون

المشارق والمغارب امالان المراد مهما مشرق كل نوم منالسنة ومغربه فيكون لكل من

الصيف والشتاء مائة وتمانون مشسرقا ومغربا وبالفارسية فبر]يدكار مشسرقها كهافتاب دارد

وه زوز ازهّطة ديكطرلوع هيمايد ومخداوند مغرماكه إفتاب راهست وهرروزشقطة
ديكر غروب مبكند اوم
كشرق
وك
كلب ومغربه يعنى مراد «شارق ومغارب نجومست
جههر يك ازايشان راحل شروق وغسوب ازدائرة انفققطة ديكرست ٠ اوالمراد بالمشرق
ظهور دعوة كل نى وبامغرب موته أوالمراد انواع الهدايات والخذلانات «انالقادرون»
حواب القسم مهعلىأن تدك خيرامهم 4اى بد لهم حذف المفعول الاول للع بهوخيرا

منعوله الثانى ماعلنىتفضيل عاللىتسلم اذلاخير فالشراكن اونهلكهم بالمرة حسماتقتضيه
جناياهم ونأنى بدلهم مخلق آخرين ليسوا عل ص
ىفتهموإتقعهذاالتبديلوام ذكرافة
ذلك هديدا لهم ي
لؤكمنوا وقيل بدلالله مهم الانصار والمهاجرين © ومانحن عسبوقين ©
عغلو بين انأردناذلك لكن مشيئتنا المبنيةعلى الحكم الاالغةاقتضت تأخبرعقو بانهم وبالفارسية
بلكل برمايشى توامذكوف غت 1اك ااذه امرىكم ومغلوب نّوان ساختوزاظهارٌان»

وقبل عاجزين لان مسنسيق الى دى” جز ط فذرهم» فخلهموشأنهم ط بخوضوا »
وتقع وا فباطلمالذى هنسملته ماحكى عنهم وهو جواب الامص وهونهديد لهموتوبيخ

كته |حملوا ماشئمويلعوبوا © فىالدنيا بالاغتغال عالاستقعهم وأنت مشتغل عأملتبه
وفك الى به منسوخةبالسيف

ب حت يلاقوا  4املنملاقاة يمعنى المعاسنة  9تومهم

هوبوم البعثعندالافخة الثانيةوالاضافة لانه باولمك
يللق وهم منهم الهلا نوم القيامة
حنيث العذاب وبوم المؤمئين من جهةالثواب فكاآية «ومان نوم للكافرين
بوملكفارم

وبوم للمؤمئين  8الذى بوعدون  #الا ن اوعلى الاستمرار وهو منالوعد كقولهم
مق هذا الوعد ومجوز أن يكون هنالالعاد وهو بالفارسية يمكردن  #بوم مخرجون
من الاجداث » بدل بمونمهم واذاحمل على باولمبعث مع جدث وهوالتير #سراعا»

حال ممسنرفوع #رجون جمع سرييع كظراف جمع ظريف اىمسرعين الىجانبالداى
وصويه وهو أسرافيلينادى علىالصخرة كاسبق ف كانم الىصتصب  #حالثانية املنمرفوع
ووهكل مائصب فعبد هن دونالله وعن احبنمر رضىاله عنهما هوشكة بشع فيهاالصيد

| فبسارع الها صاحها واحد الانصاب ا قالتءالى وماذيمعلى النصب وكان لاعرب مخارة
تعبدها وذ علهاوقالالاخفش حنمصبكرهن ورهن والانصابجع ا«لمبعوفضون »©
مانلاشاض وهو بالفارسسية شتافكن ١واصله متمد اى بمرعون اعم يستمله اولا وفه

|| نفجعاينولااضلرهام اولجاخهالشيةعةوتهكم بهم بذكجهالتهم التى اعتادوها منالاسراع الى مالاعلاك
ابصارهم  4حال من فاعل بوفضون وانصارهم فاعلها على الاسئاد

ظ الجازى يعنى وصفت الصارهم بالمشوع معانهوصف الكل لذاية ظهور اثاره فا والمعنى

[|ذلئمضلهة خ هاضعة نكلايرفعون 7-0مانتوقفون املنعذاب :٠ 5لرغقهم 3ذلة  6#عوايضنا  3حال من  :فاعل
| بوفضون اى تغشاهم ذلةشديدة وحقارةعظمة وهوبالفارسة خوارى ونكونبارى

ذلك»

ا(ليوم )

© ذذا هه
حلقه زدكان ٠ 2
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عنه وهى الذرفة من اللاس واصلها عمزرة دن العزو معنى الاجماء

والاشساب كان كل فرقة تعتزى الى غير متنعتزى اليه الاخرى اما فىالولادة اوفى
المظاهية فهم مفتيقوق كانانا لمش ارون يحلقوان هحول رريملحقوه حلفا كلقا وفزيها فنا

وبستهزثون بكلامه وقولون ان دخل هؤلاء المنة كا بقول عمد فلندخلها قبلهم فنزت
أيطمع  #الطمع نزوع النفس الى الثى' شهوة لهوكاثر الطمع مجنهة الهوى
ف كل امرى”  #هرمردى ظ منهم » اى من هؤلاء المهطمين « أن يدخل جنة تعيم 

بالاعان اى جنة ليس فبا الاالتتم الحض من غير تكدر وتنغص كلا © ردع لهم
عن ذلك الطمع الفارغ اى اتركوا هذا الطمع واقطعوا مثل هذا الكلام وبالفارسية نه

انين شلك مكافرا ذا مهتت بان ميت لنب ما يكلب مكنا لطر ور قلي

ذلك استهزاء أجبب بأن الله علمهم بأحوالهم فلعل هنهم من كانيطمع والا فيكون المراد
من الردع قطع وم الضعفاء عن اعمال صدق

قولهم لعل وجه اراد بدخل مجهولا

فرد قولهم ندخل,ا اشعار
منالادخل دون بدخل معلوما من الدخول معانه الظاهى ى

بأنه لابدخل من يدخل الابادخال الله واعسء للملائكة به وبأهم محروهوز هن شفاعة

تكون سببا للدول وبأن اسنادالدخول اخبارا وأنشاء امايكون للمرضى عنهم والمكرمين
ير
عندالله بابماهم وطاعتهم كقوله تعالى اولك يدخلون المنة وقوله اد<لوا الهنة وكفى
عار يأنهمبد دون :الكل يمان كانت إن كثير ة رف توصيفها سنعيم اشعار
بأنكل جنة مملوءة بالتعمة وان م
طنرد هن راحة النعيم وقع فىكدر الجحيم وفىا رادكل |
اشعار بان من امن مهم بعد قولهم هذا واطاع الله ورسوله حق له الملمع وتعميم للردع ْ

من © انا خلقناه ميمعالمون  #م قال ولقد علمتم |
ان مينؤلم
لكل هكنهامثنا كمن

النشأة الاولى ودوكلام مستأنف ومن ذلك وضع السجاوندى علامة الطاء على كلالقام
الفكلؤة #عناء يلاتون

ذا ابيدة من عن [قياز ككال “عل .أن ملكهم لكفرهم ١

بالبعث والحزاء واسبن آم رسول

الله وما كه عليه عن الوجى وادعانهم دخواطنة ا

بطريق السخرية وينثى' بدلهم قوما آخرين فان قدريه تعالى على مايعلمون من النشاة
فمة خمة ببنة على قدرنه تءالىعلىذلك م تفصح /
ضةث
ملعلق
لثما
افة
' الاول هحنال النط

عنه الفاء الفصيحة قفوىله تعالى فلاأقسم وافلىتأويلات النجمية انا خلقناهم منالشقاوة |
الازلية للعداوة الا“يدية باليد الإسرى الملالة القهرية كيف ينزلون مكان من خلقهم |
من السعادة الاأزلية لامحية ابلداية باليد العنى الالية اللطفية هذا مما يخالف الحكمة |
الالهية والاردة السرمدية ولاعيرة بالنطفة والطين لاشتراك الكل فيهما وا العبرة
بالاصطفائية والخاصمة فالىمعرفة قن عيف الله كان جفوىارالله لان ترابه منترات اطنة |

فحقيقة وروحه منونرالملكوت وهن جهله كان فىبعد عنه لانه ءمانلم النار افلىحقيقة |
ال
قءا(ل الكاشق ) فلابس |
وائر
وكل يرجع الى اصله ف«ل9اأقسم »#اكىأاقسسمبق نظ
تم عار سك دن اقسمسوكندميخورم  9برب المشارق والمغارب  6#جمع |

الجزء اناسع وااعشعرون

١١١ 5 ©#ه

ر ذكر الصلاة ووصفهم ما اولا واخرا باعتبارين للدلالة غلى فضلها وانافها على
ففتكري

| سائر الطاعات وتكربر الموصولات لتنزيل اختلاف الصفات منزلة اختلاف الذوات ايذاها

 1واحدة متنلك الصفات حقيق بأن بفردلها موصوف مستقل لشا ,٠ الخطير
ولامجمل عى” منها تتمة للاخرى قال بعضهم دلت هذه الاية على ان التغابر المفهوم

ماْلنَعطف! الدبن بدا بلى هو اعتبارى اذلامخق انه ليس المراد من الهاثمين طائقة |

والحافظين اخرى فالمقصود مدح المؤمئين ماكانوا عليه فىعهد رسول الله من الاخلاق |
الحسئة والاعمال المرضة .ففيه ترعَنب .لمن محخى” مهم الى بوم القيامة وترهيب عنالخالفة |
ىبرهان القرء ان قوله الااللصلين عدعقيب ذكرهم الخصال المذكورة اول سورة |
قال ف
لمؤنين وزاد فىهذه السورة والذينسم بشماداهم قامون لانه وقع عقيب قوله والذينم ْ
ا

اانانهم وعهدهم راعون واقامة الشرادة امائة يؤدما اذا احتاج الها صاحهالا حياءحق
ألم
فهى اذا من حملة الامانة فىسورة المؤمنين ولمنيك مده اللو ركدأدتحضايها «اسسكت
باعادة ذَكرالصلاة حث سول والذينهحم على صلاتهم بحافظون بعدقوله الا المصلين الذينهم |
عصللىاتهم دون انتهى وقال القاشانى والذبنحم عصللىاة القاب وه المراقبة محافظون |
ام |
عوفى
اهمنهنا
للات
| اوصلاةالنفس على الظاهى وفىفتح الرحمن وانفق القرءاعلى الافرادفىا ص

الحرف المتقدم فىالمؤمئين لانه يلكمتنفها فهما مكتافها فىالمؤمنين قبل وبد من /
' مخلاف
1عظم الوصف المتقدم وتعظيم المزآء فالمتأخرفناسب لفظ المع ولذلك قرأه |كث لقراء |
ولميكون ذلك فىغيرها فناسب الافراد ي اوائك » المصوفون اذ كر من اله_فات
الفاضلة جفنىات» اى مستقرون فىجنات لاشادر قدرها ولايدرك كنبهها ##مكرءون»

|بإلدوات الاسى والحزاء السرمدى اى سكونون كذلك فكاتن الا كرام فيها واقع لهم
|الآن وهو خبرآخر أوهو الخبرو فىجنات متعلق بهقدمعليه لمراعاة الفواصل اوعضمر |

 ١هوحال املنضمير فالخبر أى مكرمونك”نيين جفنىات « افلادلين  #اى فابال الزبن
ة وما استفهامية للانكار
كموذر
' ك©فروا» وحرموا من الاتصاف بالص_فات الايلة ال

فىموضع رفع بالاحداء والذينكفروا خبرها واللام الجارة كتبت مفصولة انباءا لمصحف
عئمان رضى الله عنه قال فىفايح الرحمن وقف انو عمرو والكتالى بمخلاف عنه على الالف

ْدون اللام منقوله فال هؤلاء فىالنساء ومال هذا الكتاب فاىلكهف ومالهذاالرسول

' فىالفرقان .وفال الذين .فسىأل .ووقف الباقون فىقال على اللام انراعا للخط حلاف
ءا الكانى قال ابن عطية ومئعه قوم جلة لامها حرف <رفهى بعض الجرورو

هذا كله

وانقطاع نفس واما ان اختار احد الوتف فياذكرناء اشداء فلا اثهى
حب ضرورة

ههقلك ي حال هن المنوى فيلاذين كفروا اى قالهم نابسين حولك  8مهطعين © حال

من التكن فىقبلك من الاهطاع وهوالاسراع اى مسرعين تحوك مادى اعناتهم اليك

مقبلين بابصارهم عليك ظ عن الببين وعن الثيال عنزين » المار متعلق بعزين لا» مني
روه
اسياةككر
والءفار
فرقاشتى وب

| مفترقين وعنين حال بعد حال هن النوى فىلاذين اى

سدع
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الخالفات الشرعية والموفقات الطبعية وقال بعضهم والذين هم لآماناهمالى استودعوها |
ينيب ا 0ت

العقذة

ا

وود

ف ص

 0اخد الله مداقه

0

 0556للتعدية ام للملايستة  7إعناد اتواع |
الياءمتعلق وله
الشبادة اى «قيمون لها بالعدل ومؤدونا فىوقا احباء لحقوق الناس فااراد بالقيام
قنريت
بالشبادة اداؤها عند الاحكام على ٠ن كانت هى عليه ه

أوبعد شريف أو وضييع

قالعليه السلام اذا علمتاملثلشمس فاشهد والافدع وتخصيهما كرك انه بها
فىالامانات

لآبانة فضلها

لذن فىاقاهما احياء المقوق وتصححها

وفى اكعمها كي

١

تضدبعها وابطالها وفىالاشس.اء اذا كان الحق شوم يغيرها اوكان القاضى فاسما اوكان يعم

انها لاتقل جاز الكتان وفىفتح الرحمن تحمل الشهادة فرض كفاية واداؤها اذا تعين

فرض عين ولامحل اخذ اجرة علما بالاتفاق فاذا طلبه المدعى وكان قربا من القاضى |
ننصف نوم لايأثمذفه لانهيلحقه الضرر وان |
لزمه المشى اليه وان كان بعيدا ك|ثر م

كان الشاهد شّدر على المثشى فأركه المدعى منعندء لاتقيل شهادته وان كان لاشدرفأركيه |
لابأس به و شتصر ف المكر على ظاهر عدالته عندأى حشفة رحمهالله الافىالحدودوالقصاص

وعايه الفتوى وجعل بعضةم شهادة التوحيد داخلة فهاماقال سبل رحمهالله قانمون محفظ |

ماشهدوا بهعن شهادة أنلااله الاالله فلا يشركون به فىثى” من الافعالوالا قوال وقال
القاشانى فالااءة اى يعملون عقتضى ثاهدهم من للخمفكل ماشهدوه قاموا محكمه
وصدروا عن حكم شاهدهم لاعير © والذين هم على صلامهم يحافظون  6هدم علىصللامم
شد

الاختصاص

الدال على ان حا فظوم «قصورة

الل امور داهم

على صللاتهم لاوز

ْ

اى براعون شرا تطهاويكملون فثرضاها و-خنهاوستحاتها واداها ومحفظونما املناحباط
باقتران الذنوب فالدوام المذكور اولا رجع الى انفس الصلوات والحانظة الى احوالها

وفىالمفردات فيه شه على امهم محفظون الصلاة امعراة اوقاتما واركاتما والقيام ما فىغاية

اء
شىعن
حتمب
فلاة
لنالس
اواها
وق فانالصلاةتحفظهم بالحفظ الذىنيه عليه فىق
لنطهن
ايكو
ما
والمتكر وفى الحديث هحانفظعلبا كانت لهنورا وبرهانا وتاة .نومالقيامةومنلمتحافظ علما |
تكن له نورا ولابرهانا ولانجاة وكان بوم القيامة مقعارون وفرعون وهأمان وانى

بخناف وهوالذى ضريه النى عليه السلام فيغنوة أحد برج فىءنقه فات منه ففطريق ١
 1وكان اشد واطنى 2
عاءه السلام

حجهل دل عليه وين ممَتولا يد الى عليه الام ولم شّل

يده عيرء ولعضص العاماك حدءل

الحافظة

-

1

للادامة

عن

ماهو الظاهص.

هن قوله تعالى حافظوا على الصلوات فبكون من قبلى التعميم بعدالتخصيص لتتس الفائدة
وللاشغار بأن الصلاة اول ماب على العد اداؤه باعلدايمان وآخر ماتخب عليه رعابته |
يعده كاسيق

.٠ وكنم انددوام تعلق ذرائض

دارد

ومحافظات

شوافل

.

وَاخاطكيلن

ان

الجزء اسع والعشرون

ج١١٠١ 53 >

١لاسغار فنزت الايةوفالحذيث ومن ليسمتطم اى التزوجقمليهبالضوم استدل+ 
وا
الى
بعض المالكية على محريم الاستمناء لانه عله السلا ارشد عند العجز عن الَزوج

شاطأعشهوة فلوكان الاسستمناء مباحا لكان الارشاد اليه اسبل وقد أباح
الصوم الذى

الاستمناء طائفة ءن العلماء وهو عدا مثابلةوبعض اللفية لاجل تسكين الشهوة جائز
وفىرواية الخلاصة السام اذا عاج ذكره حتى امنى حب عليه القضاء وكلفاارة عليه
الفعل خارج رمضان ان قصد قضاء الشمة وان قصد تشكاين شهونه ارجو
ولامحل هذا

أن لأبكون عليه وبال وفى بض حوائى البخارى والاستمناء باليدحرام بالكنتاب والسنة
اى الضالون
الله تعالى والذين عم لفروجهم حافظون الى قوله فاولئك هم العدون
قال

المتحاوزون املنخلال الى الحرام قال البغوى الاية دليل على ان استمناء باليد حرام

قال ابن جرع سألت ان عطاء عنه فقال سمعت ان قوما بحشرون حبالى واظنهم هؤلاء

و تمك  3جر عذاب الله اكماةنوا يعبثون مكديارهم والواجب على فاعله التعزيز

كباعقاضلهم ليمبماج  0حنفة واحمد اذا خغافعلىنفسه الفتنة وكذلك بباح
الاستمناء د امرأته وجاريته لكن قال القاضى حسين مالعكراهة لانه معنى العزل
خانية قال أبوحتيقة احسبه ان مجورأسا برأس ٠ شول الفقير امضنطر الى
وفالتانار

شهوته فعايهان يدق ذكره حجر كافعله عض الصلحاء المتقين حايلنتوقان
تكين
عن الزتى ومحوه والحق احق ان شع وهو العمل بالارشاد التبوى :
صانة لنفسه
|
ا
!
|

م قان اضطر فالعمل يما ذكرناه اولى واقرب مانفعال اهل الورع والتقوى
اولصو
ه
هقنوقها والامانة اسم نس
والذين عم لامانانهم وعهدم راعون » لامخلون يشى” ح

يه الانان سواء من جهة البارى تعالى وعى امانات الدين التي هى الشيرا ثع
مايؤيمن عل
والاحكام اومن جهة الخلق وهى الودانع وتحوها والمع بالنظر الى اختلاف الانواع

هد شا_مل لعاهلدله وعهد الناس وهو ماعّده الانسان على نفسهلله اولعباده
' وكذا الم

هويضاف الى المعاهد والمعاهد فيجوز هانلاضافة الى الفاعل والمفمول وقال الحنيدقدس
و
امانة الحافظة عاللىجوارح والعهد حفظ القلب ماعلله على التوحيد والرماية
سرء ال
القام على الى" محفظه واصلاحه وقدجعل رسولالله صلالله عليه وسام اليانة عندائةان

عانلتحديث والغدر عند المعاهدة والفجور عند الخاصمة من خصال النافق
والكدث د
ازآتتى امانت ٠ فرومكذار قانون امانت
1
٠ زسومخح قكزارىرا ادا كن
مورعهد 011 4
|

| فااللبكضياركل مانتصف بالامانةوكّالاسرار سمعكلام الومنوقعويعذماههميإاسمعت

البائمعذ 'اباهل القبوراعدمالنطقوكذلك يسمع هن اتصف بالامانةكلاماءضا» ل فهىدارالدنيا
ناطقة ولذلك تستشمد بوم القيامة فتشهدولايشهدالاعدل مرضىبلاشك اولفتأويلات
لانهاحة

اتحمية يشير الى الامانة المعروضة على السموات والارض والبال وهىكال المظهرية
هام المضاهاة الالهية والى عهدميثاق الت بريكم قلوا بولرىعاية ذلك العهدأن لاممالفه
و

با
(لخالفات )

©5 ١5١6
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برحمة الله وغفراته وفيض علهم من بركات افاسه الشرشة لثلا يرم منكرم الولهف.يض
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 #والذين يصدقون سوم الدين © اى باعمالهم حدث بتعبون انفسهم فىالطاعات البدنية
والمالية طمعا فىالثوبة الاخروية بحنث يستدل بذلك على تصدقهم بوم الجزاء جرد

التديق بالجنان والاسان وان كان نبى من الخلود فىالنارلكن لايؤدى الى ان يكون
صاحبه مستثنى هالنمطبوعين بالاحوال المذكورة قال القاغانى والذبن يصدقون من اهل
اليقين البرهاتى اوالاءتقاد الامانى باحوال الا خرة والمعاد وهم ارباب القلوبٍ المتوسطون
 2والذين هم منعذاب رهم مشفقون يه خائفون على انفسهم هع مالهم املناعمال الفاضلة |
اتقصارا لها اوستعظاما طلنابه تءالى « قال الكاشى »© وعلامت ارس الهى اجتناب |

تقان
يدا
رعم عرمإْمون  7كعدياك ج

بده تدك ازان اعن باثند ٠ وهواعتراض

'مؤذن بانه لاينينى لاحد أن يأمن عذابه تعالى وان بالغ فىالطاعة والاجهاد بيكلون بين
الخوف والرجاء لابه لايعام احد عافيته قال الاثانى والذين هم ا اى اهل الخوف ظ

من المتيدين فىمقام النفس السائرين عنه بور القلب لا لوافتين مغه ارالمشفقين منعذاب
المرمان والححاب فىمام القلب مال
نسالكين اوفى مقام المشاهدة من التلوين فانه لايؤمن |
الاحتحاب ماقيت بقبة ماقال ان عذاب رعم رن ومن العذاب اتجاب المرء بنفه |

فانه ادلنموهّات الموقعات فىعذاب ناالرجحيم وجدم العقاب نألاللهالعافية © والذينهم

1ما اى قبلهما عبريه عنبارعاية للا'دب فىالكلام |
لفروجهم  6فرج الرجل وامرأة سوء مه

وأدب المرء خمينرذهبه وار متعاق وله ح#افظون  6املنزنى .متعففون معبناشرة
ارام فان حفظ الفرج كتاية اعلنعفة #الاعلى #بمعنى من" فكىتب الحو ههازوجهم ©
نان ارات
اوماملكت ايانهم  #منالجوارى فىاوقات حلها كالطهر منالرض

والقاسس اوامسق ,مدا الاح ار عي عون 41ل اه لون ركنن خركى ”عابرلفلا
اولاوثمن

المندسة عن

القصور

وابراد

1

الاإ
عان يدل على المراد دن

الحافظين هنا

ان الحفظ لازما للاناث ايضابل اشدلانه لازم.علمين على عبيدهن وكااننوا
الذكور وكان
1
:
ا
عاملكت اعامن ترح.ءدا لخانب سر

فىصيانة ع

ذم ُ فاعم  03اى الحافظلين ِ عم /

ملومين  #على عدم حفظها همون اى غير معيوبين شرا فيلؤااخذون بذلك فالديا
فظ تكفيه ملامة
وألا خْرة وبالقاوبية محاق .سرزنش يتد"ة وقيه اشعار بن ممنحلم

اللائمين قكيف العذاب «إفنابتنى» بس هركه طكلنبدبراى نفس خود ور اءذلك »©
الذى ذكر وهو الاستمتاع بالنكاح وملك العين واحلدنكاح اربع منالرا ثرولاخد
املك العين #فاوائك) :الميتغون هم لعادون © المتعدون لدودالله الكاملون فىالعدوان

المتناهون لانه معندا عليه اذا تجاوز اد فيالظلم ودخل فيه حرمة وطىء الذ كران
والهائم والزنى وقبل بدخل فه الاستمناء ايضا  8روى .#ان العرب كانوا يستءنون

0

الجزء نوأاسلععشمر ون

هذا #ه

بالرذائل التى اردأها المينوالخل المشار الهما وله واذا مه الشراط لهبة البدن
مدأما القلب الى اسفل عاتب الؤجود
مايلائمه وتسبه فىشهواته ولذاته واتماكانا ار
وفىالتأويلات التحمية بشير الى هلع الانسان المستعم اقبول الفيض الالهى ساعة فماء
ولحظة فلحظة وعدم صبره عن بلوغه الى الكمال فانه لانزال فىطريق السلوك بتعلق باسم
| من الامماء الالهبة ويحقق به وتخلق ثمبتوجه الى اسم آخر الى ان يستوفى سلوك جميع
الاسماء اذا هسه الثير القترة الواقعة فىالطريق مجزع ويضطاب .ويتقلقل ولاعلم ان هذه

| الفترة الواقعة فيط نّه سيب لسرعة ساوكه وموجب لقوة سيره وطيرانه واذا مسه الخير
 3المواهب الذائة والعطايا الاسهائية ينع من هتحقه و يخل على طاليبه ©ا«لا المصلين ©#

|احتتاءءن الانتان لهاع المع للاخنتن  وغنذا :الاستتئناء باعتا الاشتمرؤزارأى"ان
| المطروعين عاللىصفات الرذيلة مستمرون علبها الاالمصاين فاءهم دلوا تك الطبائم واتصفوا

| باضدادها ف الذين هم  #تقديم هم شتدتقوية الحتكم وشريره فذهن السامعكا قولك

| هويعطى المزيل قصدا الى تحقيق انه شعل اعطاء الحزيل  8#على سحلاتهم دثامون #
لايشةاهم تون

واف

لكاي  66روى عن التى عليه السلام انه قال افضل

العمل اودمه وان قل وقالت عائشة رضىالله عنها كان عمله دعة قدم الضلاة على تائر

| الخص_ال لقوله عليه السلام اول ماافترض الله على امتى الصلوات انس واول مايرفع
| واجح وان فدت فقد خاب وخسر وانها آخر ماتجب عليه رعابته فانه يؤخر الصوم
| فالمرض دون الصسلاة الا ان لاشَدر على العبم والاكاء ولذا خثم الله الخصال مهام قال

والذيهم عصللىامهم محافظون وكان آخرما اوصى به عليه الام الصلاة وماماحكت
| ابمانكم وفىالابة اشازة الى صلاة النفن واهلىتزكة عالنخالفات» الشرعئة
وصلاة القاب وهى التصذة عَنْ المل الى الدنيا وشهواتما وزخارفها وصلاة السروهى
التخلية عن الركون الى المةانات العلية والمراتب السنية وصلاة الزوح و بالمكاشفات
الريانية والشاهدات الرحمانية والمعابنات الحقانية وصلا الخ بواىلفناء فىالحق والبقاء »
فالكمل بداومون علىهذه الصلوات هلوالذين » اى والاالذين © فىامولهم محعقلوم 6
اى نص.ب معين إسدّو جونه على امم تقربا الى الهه تعالبى واشفاقا على الئاس مانلزكاة

| المفروضة الموظفة هلاسائل »#اى للذى ن_أل ومن كان له قوت نوم لاحل له السؤال
| واها حكم الدافعله هلما محاله فكان القياس ان يأثم لانه اعانة على الحرام لكنه مجمله

هبة ولااثم فىالهة للغنىوله انبرده بردحميل مثل ان شول آنا  5اللمنفضله وؤواخروم»
| الذى لياأل اماحاء اوتوكلا فيظن اله غنى حرم وفبه اشارة الىاحول اليقائق والمعارف
الخاصلة من رأس مال الاعمالالصالحة والاحوال الصادقة ففها حق معلوم لاسائل وهو
المستعد لالرك والاجتاد فيذتى ان فض عليه ورشدء الى طلب الق والحروم «والمرئى

| الساقط على ارض العدز بيب الاهل والعيال والاشتفال باسياعهم فيسلهم ويطرب قلوهم
ب(رحة)

©

خوردهمهمرجهبرش وجه؟
وزره

حر ص واملشهمحنان

م

5ه
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روزى ههمروزه زخوان كرم
هبح تمى تت

بز فكرنان

والاوصاف الثلاثة وهى هلوط وجزوءا ومنوعا:احوال مقدرة لانالمراد :مها مابتعلق» الذم|
والققاب وهو مايدخل ناحلتتكليف والاختيار وذلك بعدالبلوغ اومحققة لانها طبائع جبل
الانسان عكلاهاقال المننىالظلمنشم النفوس فان مجد ٠ ذاعفة فلعلة لايظٍ ٠ ولايلزمان |
ورة  6-5الاخلاق فاها كبرودة الماه لست من اللوازم المهيئة
لاتفارقه بالمعاكات الكمذ
للوجود بل احنصماولها فيهبوضع اللتعالى وخلقه وهو يزيلهاايضابالاسباب التى سيما |
اذا أراد فان قبل فيازم ان يكونله هلع حين كان فىالمهد حي لانم وملحاذور الاررى
انهكيف سرع الى الندى و خرص على الرضاع وى ع

لمووعنع يماوسعه
مس الا

اذا أ

س
بك
شى” فزوحم فيه قالالراغب فانقيل مااط.كمة فىخاق الاذمان علىمساوى الا<نلاق
قلنا الحمكمة فىخاق الثهوة انعانع نفسه اذانازعته نمحوها وبحارب شيطانه عند تزيينه
المسد ب جو من اههمويه وعنة ات إمق  511يكت فايلهشيوة و كلرقه [البعل
الرادع وحصلت الدلالة الىالصراط السوى من الشارع قبالعض العارفيانلشحفىالانسان

اجملى لاعمكن زواله ولكن بتعطل عليه لنهل استساله لاع ردك قل وعرروق
ق
لان
خلا ن
شح افسه فأئيت الشح فىالنفس الاان العيد بوقاه بفضلالله وبرحمته وقال انا

|

هلوعا ا واصل ذلك كله انالانسان استفاد وجوده منالله فهو مفطور على الاس_تفادة |

لاعلى افادة فلا تعطيه حقيقته انبتصدق اويعطىاحداشياً ولذلك ورد الصدقة برعانيمنى |
دلل انهذا الانسان وى +اشح النفس ٠ شولالفقير وعلهالمزاح المعروف وهو أنبعض

العلماء وقع فىالماء فكاد يغرق فقال لهبعض الاضرين ياساطانى ناولنى بدك فقيل لاسّل |

عكذا فانه اعتاد الاخذ لاالاعطاء بلقل خذسدى وقال يعضهم الغضب والشر .والحرص
والجين والبخل والحسد وصف جلى فلىانسان والجان وماكان منالجبلة حال انيزول
الاناتعدام الذات الموصوفة

دولهذا عان الشارع صل اللهعلدو

لهذه الامورمصارف

/

ففالن لاخر الافىانين وام بالغضبلله لاحمية جاهلية وقال ولاثقل لهما اف ثم |

هدح من قال اف لكم ولاتعيدون هن دوزالله وقال ولاتخافوهم ثم قال وخافون
فالكل..مسستعماون هده“الصفات  اشتعمالا محودا .وكثير من الفقراء يون زوال هذه
الصفات مهم حين يعطل الله استعمالها فهم وليس كذلك ٠ بقول الفقير ومنه يعلم مة
بوسف والحاصل اناصول الصفات باقية فىالكل ليقاء المحارية املعنفس اذلاحصل الترق

الا بالمحارية والترق مستمو

الى الموت فكذا

الحارية المنية على سَاء اصول

الصفات فآصل النفس امارة لكن لايظهر اثرها افلكاملين كا يظهر فىالناقصين فاعام
ذلك قااللةاشانى انالنفس بطيعها معدن الشر ومأوى الرجس لكونما من عالم الظامات
فن مالالها هلبه واستولى عليه مقتظى خبلتهبوخلقتة.ماسي بب الامور السفلية وايصت

© ١١٠١ يه

اءلجازسم والعشرون

ظى نفسما للجنسية فاحترق بنازها الروحانية الم_تولية على الافئدة فكيف يمكن الامجاء
ال
| منها وقد طلها بداعى الطبع ودماها بلسان الاستعداد © وجمع  #المال حرصا وحبالادنيا

فأوعى * فحعله فيوعاء وكتزء ولم يؤدركاته وحقوقه الواجبة فيه وتشاغلبه عنالدين
وتكبر باقتناله وذلك لطول امله والعدام شفقته على عباداللوهالا ماادخربل بذل وىجفمع

اججمع معالادبار والتولى تنبيه على قباحة البخل وخساصة البخبل وعلى انه لايليق بالمؤمن
وفىاخبر بحاء باإن ادم نوم القيامة كانه بذج ببيدنىالله وهو بالفارسية بره ٠ فيقول له
اعطبتك وخولتك وانعمت عليك فا صنعت فقول رب جمعته وعرته وتركته ١كثرما كان
فارجعنى آنك بكلهه فاذا عوعيدلم سدم خيرا فمغيئيه الىالنار وفىالخبر يصق عليهالسلام

بوما فىكفه ووضع علا اسبعه فقال اَلوله لابن ادمتعحزنى وقد خلقتك منمثلهذه

حتى اذا سويتك وعدلتك مشيت بين ,ردين وللارض منك وثيد يعنى زميزيرا ازنو اواز
شديد بود .٠ فحمءت

ومنعت

حىق اذا دلغت التراق كات اتصدق

وق اوان الصدقة وفى

التأويلات التحمية حمع الكمالات الانسالية منالاخلاق الروحانية والاوصاف الرحمانية
ولمشئق علىالطلاب الصادقينالعاشةكن والحين المشاقين إطربق الارشاد والتعام والتسايك

© انالانسان  #اى جنس الانان  خلق » حكاولنه هفاوءا © مبالغة هالع من
الهلع وهو سرعة لوز ععند مس دكن و 2يرث لايستطك”

:وتبرعة المنع ع مس احير

ب علم وقدفسره احسن فسير على ماروى عن
غَال باقة علواع سريعة الير وبجامن

اإنعباس رضوالله عنهما قوله تعالى © اذا » ظرف طزوعا © همالشر  #اىاصابه

ووصل اليه الفقر اوالمرض اوختوها  جزوءا 
وهو

ضد

مالفة فالىحزع مكارا منه لجهله بالقدر

الصير وقال ابن عطاء الهاوع الذى عتدااوحود يدذى وعند المفقود س_خظ

وفىالحديث كش ما اعيلى ابنادم شح هالع وجين معي

ال#زن يعنى ابد وهكين

اكيبيد | والخالع «ذى ملع قابه قال عض الغارفين اعا كرهت تفوس الخلق المرض لابه

شاغل لهمعن اداء كملافوابه من حقوق اللهتعالى اذالروح الْوانى حين بحاسلا لإيغيب
عن تدبير الجس_د الذى بوم بالتكليف واعا لمتكره نفوس العارفين الموت لمافيه لمقناء
الله تعالى فهو نعمة ومنة ولذلك ماخير ى فىالموت الااختاره © واذا  #ظرف لموعا ْ
مسهاخير  #اى السعة اوغيرها #منو عا مبالغا فىالمنع والامساك لجهله بالقسمةوبواب
| الفضل ولاصحة مدخلفىالشح فان الغنى قديعطى فىالمرض مالابعطيه فىالصحة واذا كانت

الصدقة حاالصحة افضل ٠ ودرلباب ازمقاتل نهل مبكدد كه«لوع جانوريست دريس كوه
| قاف كذارهانؤزا احقث !| ازكاء عالح .يكت بكحكوسهلاهيقق» ااأرسن يخود الرانَفَفْكَ
دريا عن اشامنا زأدواكيما وسرما صير

رايا

وهم شب

درانديشة

ك#فردا حه<ذواهد

اناك

| خورد بس حقسبحانه وآعالى ادئىرا درن صبرى وانديشة روزى بديزدابه تشببه ميكند
حابور بك  3عي
ادمست

لعشت

(زد
انك ناشين !

.٠

معده

.

سير

حو

وشدك سنب مغك

اير ىو مم روزى

خورد

( اجوؤضضه )

©

اذا

سورة

ع>
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| عذان نوم

المعارج

رادو به |

اوىايعه وشيعته ومن فىارض (ششيريتّه حميعا منالةوى الروحانية والجسمانية شم كيه هذا ا
ت

8لا © ردعلامجرمءن لواصم2
الاقتد ااهء.ونلفاعهلفساد الاستعداد وفوات الوقت ك
| بامتناع امجاء الافتداء اىلايكون كاءنى فانه هيلت الظلماسة الخاصلة من الإجرام استحدق |

| العذابفلاخو منه وفىالحديث ول الله لالهون اهلالنار عذابا «ومالقيامة اوأنلك |

|نت تفتدىيه فيقول نمفقول اردت منك اهون .ن هذا وأنت |
| مافىالارض من ثى' ك
| صلب ادءانلاتشرك بى وعن القرطى انكلايكون عمنى الردعوعمنى حقا وكلاالوجهين ١
ا  0ان هنا فعلى الثابى يكوان تمامالكلام::يه قيوقف عليه ويكون كلام ٠ن اجلة القاسة ظ

ىتقله والمتقون عاللىاول وهمنذلك وضع السحاوندى علامة الوقف المطاق علوكلد أ

 # 0اىالنار المدلول علا بذكر العذاب والمراد جهم «لتلى  6وهو عل النتاد ||
ولادرك الثابى منها منقول مناللظى عمعنى اللهب الالص الذى لامخالطهدخان فكونفطل |
الاحراق لقوة حرارته النارية بالصفاء وهو خبر ان معنى مسماة بهذا الاسم ومجؤن أن ظ

براداللهب الخالص على الاصل فيكون خبرا بلا تأويل ( كاقال الكاشق ) بدرستىكهانش ْ
دف
كفى
دوزذكه يحرم ازوفدا دهد زباءه ابست خالص ( و

الاسرار ) انانشى است /

زبانه زن © نزاعة لاشوى  #نزع الثى' جذيه منمقره وقاعه والشوى الاطراف اى |
| الاعضاء التىلست عقتل كالايدى والارجل ونزاعة علىالاختصاص للتهويل اىاعنى باظلى |

| جذابة للاعضاء الواقعة فىاطراف الإسد وقلاعة لها عرهالإكخرااق تعد الطزارة ثمتم دو

|6الكانت وهكذا ابدا والشوى جمع شو اذاوكى ,مجلن ةكلاسر يعنى انالنار تنزع جلاذ اراس
للاحعضاء
وهشم ما عنه وذلك لامممكانوا يسءون بالاطراف للاذىواطفاء ويصرفون عانا

ا

ا الر شه يلوا تشتمل علما الرأس خصوصا العقل الذى كانوا لايمقلون بهفىالرأمنه دعو
وحضر
نمادير  5اى عنالحق ومعرقته وهو مقابل اقبل ومعنى ندعو مذي انلفىسها ن

فهو مجاز عناحضارهم كاأنها ندعوهم فتحضيرهم ( قالالكاشنى ) زبانه ميزند وكافرراود
بكس ازصدساله ودويست سالهراء حناحه مقناطس اهن راحذن مكند ٠ ونشول لهم

' الى الى ياكافر ويامنافق ويازنديق فالى مستقرك اوتدعو الكافرين والثائقين بلفظ قصيح
الام م تاتقطهم كالتقاط الطير الحب ووز ان مخاق الله فها كلاما  5خلقه فىجلودهم
| وايدمهم وارجلهم وكساخلقه فالىشجرة اوندعو زبانيتم) على ذف المشاف اؤعلى الاسناد

المجازى حيث اسند فعل الداعى الى المذعواليه  ونولى * #اىاعرض عانلطاعة لانهن

اعرض بولىوجهه وفالتأويلات النجمية امدنير عن التوجه الى الح بموافقات الشريعة

وضالباي.الطليسةروتول عل ؟الاقنآن على اعلجأره والادبان عن الفنياء وقال الفاشاق] عناشة

نفسه لاستحم اتحر الها اذالجنسالاىلجنس غيل واظى نارالطبيعة السفلية مااستدعت الاالمدبر
عنالمق المعرض عجنناب القدس وهلم الور المقبل «وجهه الى٠عدن 'لظلمة المؤثر لحبة |
الجواهى الفانية السفلة المظامة فاتجذب بطبعه الىف»ود النيران الطببعية وا-تدعته وحددتة !||
) عر

١اعاشر )
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المنفوش اذا طيرته الربع قال فىكشف الاسرار اول ماتتغير الجبال.تصيررملا مهيلا ثم
صشا
عهنا متنفو
يرثهمباء منثورا  ولايسأل حم حها » اى لاإسأل و
اعحنواله
و
ل
ا
ب
ك
ل
م
ه
ل
ا
ب
ت
ل
ا
ء
ك
ل
م
ن
ه
م
كايشغله عن ذلك واذا كان الخال بين الا“قارب |
هكذا فكيف يكون بين ا“لجاانب والتدكير لاتعمم ب©بصرونهم » استشاف ك” نه قبل
لعله لإسبصرء فكيف يسأل حعانله فقل ببصرومم والغمير الاول جم اول والثانى للثانى

وحمع الضميرين لعموم اليم لكل حميمين لالميمين انين قال فىناج المصادر التبصير
هداون

٠ والتعريف والايناح ويعدى الى المفعول الثاتى بالياء ومقحدذف الباء وعر

هذا بعر و نهمأنهى نعنى عدى صر وهم بالتضعيف الى نان وقام الاول مقام الفاعل

والشائع المتعارف تعديته الى الثانى حرف الجرشال بصرنه به وقدحذف الار واذا نسبت
الفعل للمفول به حذفت الخار وقلت بصرت زيدا وما فىالا ية هن هذا القسمل والمعنى

يبص الاحماءالاحماء يعنى بيناكردء شوندايشانويشان خود ٠ فلا مخفون عل مولاععهم

املنتسأول الاتشاغلهم محال انفسهم وليس فىالقيامة مخلوق الاوهونصب عين صاحبه
فبيصر الرجل أباه وأخاه واقرياءه وعشيره ولكن لابسأله ولابكلمه لاغتفاله بماهوفيه قال
ابن عباس راضلوله عنهما يتعارفون ساعة ثم
0
وقل كل هدنت طاريق ععنى العو فهو حكاة أودادهم

الانان عن التائية عه سَدل 1

0م
عنذاب

« باومدجرم  #اى تَنىالكافر
فتدى  64فدادهد

نومئذ « اى

ا

٠ وهوحفظ

الذى اسلواه

بوم اذكان الامس ماذ 2ر" وهويكسر المملاضافة العذاي اليه وقرى” بومئذبالفتتح عالبىناء

للاضافة الى غير متمكن

نيه  6اصله بنين سقطت نونهبالاضافة وجمعه لان كرتخ

محدوبة مرعوب فا © وصاحته  4زوجته الى يصاحماعا © واخه © الذى كان ظهيرا له||

إن إن ت
رمد واحة لياف ل
احال ك حرم بنفسه بلغ الى حرث كنى أن ندى
0

الناس اليه واعلقهم سَلْهُ ونجعله ا

لنفسه حتى عو هومن العداب فصلا عنأن

3ماله ,وماك تعنيا كا به قل شفع لاسنال معيمكنه مانل_ؤال فقيل بودالح |
| © وفصيلته ©» وهى فىالاصل القطءة المفصولة منالحسداوذتلق عل الا.1ناء ل قربين

| وعلى الا ولاد لان الواد يكون مفصولا مانلابوين تاكن الزوا.نظعيالا_ميما كنا
| مفصولن منه ايضًا فمى فص.لة لهذا السس والمراد بالفصيلة فالا بةة هوالا”باء الاقر بون
والفقيرة الادنون لقوله ونه  2الى تؤويه  0الى اكد انهم اليه واقااء غيره م

قال تعالى اوى اليه اخاه اى ض_-مه الى نفسه فعنى تؤووه تضمه الها فىالنسب

اوعندالشدا يُدفللوذ ما وبالفارسية وخويشان خودراكه جاى دادء اند اورا دردئيا زد

فلارض يما أ املثنقلين والخلائق وم لناتغليب
جود اف لاوا نوه اند ظوومن ا
ظن عه » عطف على شتدى اى بود لوشتدى ثم نيه الافتداءوم لاستتعاد الاتمحاء
| للعفى عنى لوكان هؤلاء حرها نحت بده وبذلهم فى قداء نقفسه ثميه ذلك وههات
| أن جه وفه اشٌارة الى رم الرووح المتصبغع لصمغ ةة النفس فأأيه بودأن ستدى

٠ن هول

و(عذاب )

©

يهه
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سورة

.

المعارج

ود برع  1الردوسية والتدببر واماالبو .الذى هومن الاياء الالوهية فمهقود.ارانتداء
الردوبية باسماء الله الغير اماناهية التى تندرج معها لانناهها فىالاسماء السبة وهى الحى
العالم القادر المريد السميع البدير المتكلم ولكل ههنذه السبعة ربوبية مطلقة بالنسبة الى
ر نوسيات .الاسماء المندرجة حته ومقيدة بالنسة الى ربوة كل واحد مناخواته الى انهائما

بالتحلى الذانى وكا ان هذا اليوم المذ كورسبع من ايام الدنيا دة الدنيا سبع هن ذلك
اليوم الالهى الحاسل هضنرب ايام الدنيا فيعدد امماء الربوبية وهى تسع واربعون سنة

واخرة اول السين الذى هونوم واحد منالام الله وهووم القياءة الكبرى ذ8امير 6
امد  8صيرا جميلا  6لاجزع فيه ولاشكوى لغيرالله فان العذاب شع فهىذه المدة

المتطاولة التى تعرج فها الملاتكة والروح واعلنحسن الصبر اليل هوالجاملة فىالظاهص

وعن ان محر انتظار الفرج بلااستعحال وهو متعلق بسأل لان السؤال كان عن استهزاء
وتعنت وتكذيب بالوحى وذلك مما يضحره عليه السلام اوكان عتنضحر واستيطاء
للنصر والمعونة «انهم  ا زاعل زككة هيرهونه  #اى العذاب الواقع اى .يزحمونه

فىرأهم ب8ع«دا)ه اى يستبعدونه يطريق الاالة كا كانوا بقولون الذامتنا وكناتراياالا ية
من بحى العظام وهى رميم فلذلك بسألون به وسيب استبعادهم عدم علمهم باستحقائهم

اياه شول المرء لخصمه هذا بعيد رد الوقوعه وامكانه © وثرا » .اى نعلمه  قربا #
لعلمنا باستحقاقهم اياى حب استعدادهم اى هينا فىقدرتنا غيريعيد علينا ولامتعذر فالمراد
بالبعد هواليعد منالامكان وبالقرب هوالةرب .منه وقال سبل رحمه الله انهم يرون المقعمى

عليهم منالموت والبعث والحساب بعيدا لبعد امالهم وثرا قربا فكاناكئلن قريب والبعيد
كاثوب شق بائنين وبتى خيط واحد
مالا يكون وفى الحديث مالادنيا فما حضى ومابق ال
ألاوكان ذلك الخيط قد انقطع قال الشاعى
٠

هل الدنيا وما فنها حميعا

مامحو مسافريم درزبر درخت

قزر
فك

ه

سوى طيلزول

مع المهار

:

 ٠حون سابه رفت زوه بردار درخت

بإذتن حت اللااياة رانك .قالعد: .بيهل رعق اتشلا الماوأبنت سيرج +
لافسسيرلكزيرجيقاال_.اكتايد تتغينة / ».لان رومقوم ي هنموق ولنقالوبك ركس 1 1/

د يوم تكون السماءكالمهل  6وهو ههنا خيث الخديد ووه تمابذاب على مهل وتدررح
هل
' اودردى الزيت ليلانه عملى

لثخانسه وعن ان مسعود كالفضة المذابة فىتلومها اوكالقير ا

والقطران ففسوادها ونوم متعاق شَريبا اى يمكن ولابتعذر فىذلك اليوم ائ يظهرامكانه
والافنفس الامكان لااختص اص

له بوقت اوهتعلق ععضمر موخرأئ نوم تكون السماء

كالمهل يكون هن الاحوال والاهوال مالا بوضصف  8وتكون الجبالكالعهن » العهن
الصوف ااصبوغ قال يكنعاالع)ينالمنقوتك باتوخصيصو السقن لمادفن .شن الإلون)كادكن
فىقوله تعالى فكانت وردة كالدهان والمانى وتكون الجبال كالصوف المطبوغ الوانالاختلاف
| ألوان الجبال ها جدد بيض وحمر وغساءدب سود فاذا بست وطيرت فىالجواشهت العهن

7
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وكراهته وهو السماء فى.وم كان مقداره حمسين ألف سنة منسى الدنيا لوصعدفيه غيراالك
انسفل
لان الملك يصعد من منبى امس الله م

السفل الى منتهى امه مفنوق السماء

السابعة فىبوم واحد ولوصعد فيه سوا ادم لصعدوا فىحمسين الف سنة الى وه
مافىالسابق دن سَدر البو شق

الملائكة هج ان قصر الصعود على الصعود مجر دالعمل

قصور لانه شأن" الملائكة الحافظين والاابة مطلقة عامة لهم ولغيرهم منالمدبرات ومنه ان
قوله فى«وم متعلق بواقع علىأن يكون المرادبه نوم القيامة والمعنى شع العذاب فى«وم طويل

مقداره حمسون الفسنة منسفى الدئيافتكون جلةقوله تعرج الملائكة معترضة بينالظرف
ومتعلقه اننهى وقه أنه من ضي.ق العطن لانه لامانع هن ارادة نوم القيامة على هدر لعلقه

عر ج انِضًا على ماعرف مشنديرنا السابق فان قلت لما ذاوصف الله ذانه فىءثل هدا

انما هوللامى الالهىكا قال تعالى بزل الاص بون ومن اميه ايصال اللطاف الى اوليائه
' وارسال القهر على اعدا نهففيه تحذير للكفار منعتّوية السماء النازلة «واسطة الملائكة كم
| وقعت للاتم الماضية المكذية وزجرلهم ما يؤدى الى الحاسبة الطويلة .نوم القيامة هذا
ماتيسرلى فىهذا المقام والعلم عندالله العلام وفالتأويلات النجمية فىذى المعارج اى يصعد

| اشد مانول وفى قوله تعالى تعرج الل اى تعرج الذواطر الروحانية خصوصا خاطر جبريل
الروح فىبوم كان مقداره حمسسين الف سنة منايام الله وهى ايام السماء ااتى محت ححبطة
الله الاسم الججاهم فافهم قال القاشانى ذى المعارج اى المصاعد وهى مراتب الترق .ن مقام

الطبائع الى مقام المعادن بالاعتدال ثاملى مقام النبات ثاملى الحيوان ثاملى الانسان 
فىمدارج الاستقالاث امترسيبة بعضها فوق بعص ثمفمنازل السلوك بالانشاه واليقظة والتوية
والانايةالى اجتزما اشارالهاهل السلوكمن منازل!ليقعن ومناهل القلبفىصىاتب الفناءفى الافعال

فىالذات عالاحصى كثرة ذان له تعالى بازاء كل صفة مصعدا بعدالمصاعد المتقدمة على مقام
و الصفات الىالفناءالفناءفىالصفات تعرج الملائئكةمنالذوى الارضيةوالسمائيةفىوجودالانسان
والروح الانسانى احلضىرته الذائية الجامعة فىالقيامة الكبرى فىيوم كان مقداره خمسين
الفيلذعينة وهو بوم من ايام الله العلى بالذات ذى المعاررج العلى وهى الايام الستة السرهدية

كلاف سنة مماتعدون فهو بوم من ايام الرب المدير الذى وقت به العذاب واتحاز الوعد

| الى الارض ثيمعرج اليه فىنوم كان مقدار الف سسنة مماتعدون وذلك اليوم الاخير
من الاسبوع الذى هومدهة

الدنما المنهنة سوة الخاتم صلىالله عليه وسام والذى

قال قه ان

ْ
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منالعرش فيكون الجموع دقدار سين الف سئة تأمل تعرف أن كلامه لبس بصحيح
من وجوه الال ان المراد فىهذا المقام سيان الطول ٠ناسفل الغالم الى اعلاه واه مقدار

حمسين الف سنة لامن صحن الننة الى سقفهالانه عل ماذكره منالم افة بينالعرشين يزيد
على ذلك المقدار بالنظرالى اسفل العالم زيادة بينة فةلسل التصولةً والثالى ان امادالنى
عليه السلام منالتثيل عا بين السماء والارض لبس التحديد بل بيان يرد السعة وطول
الامتداد عالا يمرفء الا الله كا شتضيه المقام والثالك ان الحديث الذى اورده لابدل على

ان ماية الدرجة الاخبرة هتنلك الدرحات .مم ة الى الدرجة الافلة من العرش بل
دوسا كت عنه فبجوز أن يكون المقدار ازيد مماذكره لان طبقات الجاهدين متفاوتة على
ان سقف الْنة وان كان هوعمش الرحمن لكن المراديه ذروته وه التى يْهى دونها

عالم التركب وهى موضع قدم النى عليهاللام للا لمعراج ومابين اسفل اللنة مدنب
الكزاموا !الى «أغلزهااكملزك ازلذه الورك عدان) التق الللاذي روات عن
قَسَورة الاعلى ان غاذ ااه تعالى“فاذا محققتا هذا" النان الشنافى .فالااية الكريمة
وهوالذى أشار اليه الحكماء الالهية فدع عنك القبيل والقال الذى قرره اهل المراء
والحدال فنه ان قوله فىبوم بيان لغابة ارتماع تلك المعارج وعد مداها على منهاج القثيل
والتخبيل والمعنى نمالارتفاع محدث اوقدر قطعها فىذلك .لكلن ذلك الزمان مقدارحمسين

الك اطتة ,مشنين “الدتا'انهئ :وفنه* 'اكنونه؛ عقولا على "العشل ”اما بيظهان اذا فشرت
المعارج بغيرالسموات وهوخلاف المقصودومنه ان مداه تعرج الملائكة والروح الى عرشه
فىهوم كان ٠قدارء حمسين الف سنة اى شطعون فى نوم منايام الدنيا ماشطعهه الانسان

فسىين الف سنة لوفرض ذلك القطع وذلك لغاية سرعتم وقومم على الطيران
دياز دثيا نتاجااكه محل امس ملائكه
نس
ككه:
راهد
وبالفارسية اكر بى ازى ادم خو

اعك) اماق “يكور امواويل اوالدن عقداو سان لوانت رفت ديق » ونه بن اندز
الملائكة لظى ففصلون هنأعلى الاوج الى اسفل الحضض فى ان واحد فتقدير سيرهم

باليوم المعلوم فىالهرف غيرواضح ومنه ان اليوم فىالا “بة عبارة عن اول ايام الدنيا الى
انقضائها وانها حون أاف سنة لايدرى احدكم مضى وىبق الاالله تعالى اننهى وفيه /
ان ايام الدنيا تزيد على ذلكأزياذة ةما لافى على اهل الاخيار وعندى انها ثلاعاثة

وستون ألف منة عقدار ايام السنة دل عليه قولهم انعمرالانسانجاممة منمع الا“خرة

وقداسفلناء فىموضهه .ومنهانالمراد باليوم هوبوم منايام الدنيا يعرج فيه الام همنهى
الذى مقداره النه شنة كافىساورة المالسحدة فاعتار زول لاس دن السماء الى الارض

وباعتبار عروجه ٠انلارض الى الماء فللنزول خمسمائة وكذا للصعود واللجموع ألف فيه
انه زادفىالطنور لغمة اخرى حيث اعتبر العروجمناسفل الارضين لعلول المسافة وظاهص

انه لايتم المقصود بذلك ومنه ان المرادتصءدالحفظةباجمال تى ادم كل يوم الى حلى قربته
مسي

بحصت ممصم
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وذلك لازلله تعالى فىكل موجود مايا ووجها خاصابه حفظه فنزول الملائكة وعروجهم
دائما الى الحق لعدم يزه وكل ماكان اليه فهوعروج وا
كنان فيالسفلءات لانه هوالعلى

| الا علىفهو صذة علو على الدوام وجعلت اجزحة الملائكة للهبوط عكس الطائر عبرة
| لعرف كل موجود تجزه وعدم يمكنه متنصرفه فوق طاقته الى اعطاها الله له فالملائكة

اذا نزلت نزلت مجناحها واذا علت علت بطبعها والطرور باامكس فاعل ذلك وكذلاك يكون
| روجهم ونزولهم اى شّ فاليوم الطويل الذى هوبوم القيامة لاجراء احكام الله على
ماشاء وانفاذ امره على مقتضى عامه وحكمته وهومتدار خحمسين الف سنة منسنى الدنيا

ودل على مدة هذا اليوم قوله عليه السلام ماءن صاحب ذهب ولافضة لايؤدى منها-قها
| الااذاكان بوم القيامة صفحت له صسفائم مننار فأحمى عامها فىنارجهنم اى مية ثانية

| ليشتد حرهافيكوى اجنبه وجبينهوظهره كلابردت اعيدت له الكىيه الىنارجهم فىبوم
كان مقداره حمسين الف سنة حتى شَضْى بين العباد فيرى سدله اما الى اللئة اى ان لم

يكن له ذنبٍ سوء اوكان ولكن الله عفا عنه واما إلى النار اى انكان على خلاف ذلك
رواه ٠سلم ( وروى ) ان لأقباءة حمسين موقفا يسأل العبد فىكل منها عن امم نامور

الدبن فان لهمدر على المواب وقف فىكل موقف عقدار اليوم الالهى الذى هو الف

سنة ثم لاينتهى اليوم الى إلى اى يكون وقت اهل الطنة كاانهار ابدا ويكون زمان اهل
الناركالابل ابدا اذم لاظامة لاهل النور كذلك لانور لاهل الظمة وفه تذكير لاعاقل
على ان بوم القيامة اكذاان اوله مقدار خمسين الف سلنة فهاذا آخرء ثم هذا الطول
فىيحق الكافر والعادى لالمؤمن والمطييع لما روى ابوسدد الحدرى رضى الله عه انه

قبل لرسول الله عليه السلام متأطول هذا اليوم فقال عليه السلام والذى نشمى ده انه

ليخف على المؤمن حتى يكون اخف مصنلاة مكتوبة يصلمبافىلدنيا وفى القثل بالمصلاة
نازلا ولك اوس نشد ولنوران الدكف راتت الفديةة وى :ولاس حون
صلاة فكأنهعذب بكل واحدة منها الف سنة واهذا اأسر يكلف نوم القيامة بالسحود

لابغيره ولايازم هن وجود هذا اميوم مهذا المطول ومنعروبٍ الملائكة افثىناله الىمعرش
أن يكون مابين اسذل الممالم وام تهات المكرش هسيرة خمسين الف سذة لان المراد
بيان طول الميوم عروج الملائكة ونزولهم فىءثل هذا الميوم الى المعرش ومنه أتاتى امره

وتبليةه الى مله مسار اوكرارا لاسيان طول المعارج لان مابين مركز الارض ومقعر
النهاء مسيرة خحسمائة عام ونحخن كل واحدة مالنسموات السبع كذلك فكون المج.وع
تسءة الاف الى المعرش اى بالمنظرالظاهرى والافهى ازيد منذلاك بل مكل عددمتصور
ظا ستح” الاشارة اليه وقول قمانل جعل مابين الكرءى والعرشكا بين غيرها غيرموجه
ك
| لما فىالحديث الصحبح ان نىاطنة مائة درجة اعدها الله للحاهدين فىسدله كلدرجتين

ماما ما بين لمماء والارض فيكون بين الكرمى الذى هون اللنة وبين العرش
| الذى هوسةف اللنة حمسمائة سنة مائة ممرة اولها منارض الكرمى الى الدرجة السافلة
ع
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هذءالبرو جالسته وهى اليزان والعقرب والقوس والجدى والداو والحوت احد وعششرون ١

الفسةو من امل الىبرجالسذ.لةفى الحكم سونالف ساهو مدةدورالسنيلةسبعة ]لافسنةوهى

الا خرة وفىاول هذه الدورة اأبى هىدور السنلة وجب الام الالهى الموجى نه هناك |

ظهق التوع اننلنالاتن! ويطك وزنينا علوة الفللام ال
فالفك إلأاخن اهلقسيعةوؤالا جر أ
البرز.ىة بين احكام دور السأبلة ودور الميزان الختص باخلارة فاته ااذاأثم
بدوبروج
الانى رعيشنتقل الحكم الىالميزان وهوزمان القيامة الكبرى فأخذنا كفة الالف الاولى |
|الكفة :الارتخوئ الاتغره والشنائ /أخذنا انمتا الاؤل
فدىاة قفي و
الِذطا ال
هنالف
ن
ا
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الاخير منه للنشأة الا“خرة ولهذا استقرت
الاخبار فىقيام الساعة وامتدادها الى حمسمائة سنة بعدالالف ؤهى التصف الاول منالالف |
الثاى من الميزان الثابى وم عاوز حدالدسا ذلك عند أحد من علماء الشريعة فبعث النى
عليه السلام م ففزمان امتزاج الدنيا بالخرة كاله حالذى هواول الهار المشمررع ومنه الى

طلوع الشمس

نظر الزمان الذى هومنالمبعث الى قيام الساعة فكما بزداد الضوء بعدطلوع

الفحر بالتدريج سا عدت كبالك ظهور احكام إلا خرة منحين المعث بزداد الى زمان

طلوع الشمس ممغنزنها ماأشاز بعليه الشلام الله بقوله بعئت انا والساعة كفرمى رهان
وشوله لاشوم الساعة حقق كام الرجل عذبةسوطه

وحى دنه فخذه عا يصنع اهله

بعده وكلذا إسمع ججهور  32افخرىزرالزاتآن ,نلق طدات والنبانات والميوانات عل
 .وهؤ أدى مابطلق
ماورد فىالاخبار الصحيحة فلا.وم صراتب واحكام ٠ قوم كلا ن

عليه الزمان ومنه د الكل وهواامشار اله سَوله تعالى كليوم هوفى شأن فسمى الزمن

الفردبوما لان الشان يحدث فيه وهواصغر الازمان وأدقها والسارى فىكل الادوارسريان
المطلق فىالمقيد ٠ ونومكا لف سنة وهواليوم الالهى ونوم الا خرةكال قال تعالى وان
بوماعتدريك كا“لف سنة وقال يدير الااص من اأسماء الى الارض ْميعرج الله فىبوم كان

مقداره الف سنة مماتعدون ٠ وبوم كخمسين الف سنة والى مالايتتاص كيوم اهل الطلنة

| فلاحد لكيارالايام بوقف عنده فهذا اليوم الذى كان مقدار .حمسين الف سئة هوبوم
المعراج ونوم القيامة ايضا ٠ درفتوحات اوردمكه هراسمى رازااسباء الهيه روزيدست
ولنعها نوم ربك هراز إكالست
خاساكد تعاق بدوداردودر  65در روزاز انها مذا ك ز

وبوم ذى المعاريكه اه هزار سالست ٠ وكل الف سنة دورة واحدة تقع فها القيامة
الصذرى لاهل الدنيا شديل الاحكام والشمرائع وأنواع لفيا كل :اموس وكل ,سينية |
ارفك سه داور لنوع خاص كالانسان وكل حمسين الف سنة دورة ايضاتقعفها القيامة

| الكبرى فيفنى العلاواهلدوكان عسوج الملائكةءن الارض الى السماء وزوهم من السماء
السالاد سن الانجناء احكام الله وانفاذ امه فىء٠دة البروج الستة الاآخر التىهى الجل
واه والسرطان والاسدوالخيلة وهى مون الفسئةكماسبق وعندالعارفين |
| والتوللاواط
يطلق على “زول الملائكة العروج ايضا وانكانت حقيقةالعروج اما هى لطالب العلو ,

الجزء ناسم والمشسرون
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وهو التفتيش والاستفسار لان الكفرة كانوايسألون النى عليهالسلام و اسحابهانكارا 
و ادمهزاء عن وقوعه وعلى هن ينل وامق :ينول بؤألنالأامدئ عن كا قولهاتمالى' فاكال
به خخيرا اى فاسال عنه لان الحروف العوامل سوم بعضها مقام بعض باتفاق العلماء وعن

الامام الواحدى ان الباء فى بحذاب زائّدة للتأكبدكمفى قوله تعالى و هزى اليك مجذع
النخلة اى عذابا واقعا كقولك سألته الشى' و سألته عنالشى”  8للكافرين » اى عابهم
فاللام معنى علىكافى قوله تعالى و ان اسأنم فلها ان فعلما او بهم فاللام بمعنى الباء على
كا فىقولهتعالى و ان اسأتم فلهااى فعلها او مهمفاللام يمنىالباءعلىماذهب بمضهم
فى قوله تعالى وما امروا الالسدوا الله اى بأن يصدوا الله او على معناه اى نازل لاجل
كفرهم و»تعلقه على التقادير الثلاثة هو واقع قال بعص العارفين هذا ودف اهل الامل

والظن الكاذب الذين يظنون انهم يتركون فى قبانم اعمالهم وعم لايعذون  8ايسله #
اى لذلك العذاب  8دافع من الله  #اى من جهته تعالبى اذا جاء وقته واوجيب الحكمة

وقوعه 

ذى المعارج  4صفلله لانه من الاسماء المضادة مثل فالتق الاصياح و جاعل

الل سكا و نمحوها والمعارج جمع معر ج فتح الميهنا #منى مصمد وهو موضع الصعود
قال الراغب العروج ذهاب فى صعود والمعارج المصاعد و معنا ذى المعارج بالفارسية
خداوند درجهاى باند اس_ت  .والمراد الافلاك التسءة المردة بعهما فوق بعض وهى

| السموات السبع والكرسى والعرش ظ تعرج الملاتكة  #الأ.ورون بالنزول والعروج

أأملان تيكلر«ماقلمعمات بو ضام لان مره فلكو ران يفال جالمنماك اسل يلورايز!|

 ١املايشراي عن الارض قطعا  8والروح  4اى جبريل افرده .بالذكرلمَيزْه و فضلهكم

| فى قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فقد ذ كر مع تزولهم فى آبة وعروجهم فى اخرى
«له ) ياعىرجون هن مسقط الامي الى ععرشه و الىحيث تمبطهنه واه كقول
ْا
اراهيم عايهاللام الى ذاهب الى رنى اى الى حيث اصن رن بالذهاب اليه فجعل

| روجهم الى العرش عروجا الى الرب لان العرش حلى صفة الرحمانيء فنه تايلداحكام

و الى حيث شاء الله تعالى تهمط الملائكة بأعمال تى ادم الى الله تعالى والروح البانا
|ظرفى ذاللكمشبد (بفوىم ) متعلق بتعرج كا لى (كانمقداره حمسين الف سنة )
| ما يعدء الناس كا صرح به قوله تعالى فى نومكان مقداره الف سنة مما تعدون وقوله
خحمسين خكبارن وهو من باب التشبيه اليليغ واالأسلل» كيشا زلائال ع غلب ؤمامه شه
| واعلم ان تحقيق هذه الا ءة يستدعى هيد مقدمه وهى ان المبرو ج اثنا عشسر على ماافاده
هذا اللبث وهو قوله
١

حون حمل جون 'نور و جون جوزا و سرطان واد

سنبله هيزان و عقرب قوس وجدى و دلو وحوت
وكان هبدأ الدولة العرش.ة من الميزان وميه الى اهوت اوجد الله فيه الارواح السماوية

| والصور الاصلية الكاة التمبنة فىجوف العرش ولسكل برج بوم مخصوص به أو مدة'
سم
ك
ا ا
(ذء )
ه
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وهل الذوق وقال القاشانى نزء الله و جرده عن شوب الغير يذلك الذى هواسمه
الحق ا

الاعظلم الحساوى للامماهكلهابان لاشيظههروفىدك تلوين منالنفس او القاب فحتجب

إرقية الاشئلة او _الاامة ورالار كنت متها لامتحا .رؤى عن عبر بن قطان رضي

عكرةضا لرسول اللهصلىاللهعليهو سام فوجدته قد
ممتايم
ت .بو
جال
رنهق
خها
الله عن
ان
ءمرد
رعت س
ف سم
للما
اقة ف
سبقنى الى المسجد فحت فوقفت و راءهفاقتتح سورة اللا

قلت فى نضسىالهلشاعى كاشَول قريش حتىبام الىقولهانهلقول رسول كر وما

هو بقول شماعاىتقلؤيلمائون ولا شول كاعن قليلاماتذ كرون تنزيل من رب العالمين

ْىهى الى آاخلرسورة فأدخل اللهفىقلى الاسلام
ثم ماسنحت

' مت /اسؤرة الحاقة ,بعون الله تعالى فىالسابع عشر هن شير رمصان هن شهور سنة ست

عشرة و ماثة و الف
تفسير سورة المعارج اربع واربعون ابةمكية

مق بسماللهالرمن الرحيم 7م

سأل سائل بعذاب واقع  »#منالسؤال يمنى الدعاء والطلب شال دعا بكذا استدطاء
و طليه و منه قوله تعالى بدعون فيهابكل فاكهةاى يطلبون فالىلنة كلفاكهة والمدنى
دعا داع بعذاب واقع نازل لامحالة سواء طابه اولم يطليه اى استدطه وطليه اولمتنوسعات
الشائعة فل .لسان.العرب إعفلا النظين هإخالنظير .و حمل النقنض على_النقص قتعدية سأل
بالباء من قبيل التعدءة حمل النظير على النظير فانه نظير دعا وهو يتعدى بالياء لامن قدلى

التعشة ,التضمي يان تمن ساك ,مم .دءا(فعدى :قدسه > زعنة ساحن .الكشاف لان
فائدة التضمين على ماصرح به ذلك الفاضل فى تفسير سورة النحل اعطاء يموع المعبين

ولا فائدة فىلمع بين معنى سأل و .دا لان احدها يننى عنالا خر والمراد بهذا السائل
على .ماروى عن ابن عباس رضى الله هما و اختاره المهور هوالنضر بن الحارث من
بى عبدالدار حيث قال انكارا و استهزاهاللهم اكانن هذا هو الحق من عندك فأمطر
عليئا حجارة هن السماء اوتنا بعذاب ألم و صيةء الماضى وهو واقع دون سيوقع للدلالة

على محقق وقوعه اما فىالدنيا وهو عذاب بوم بدرفان النضر قتل بومئذ صيرا و اما فى

الاتخرة :لاع عذابة انان اوضر معاوية' ابه قالالرجل رمن اعل أسباًااهل قومك حين
ملسكوا عليهم امرأة قال اجهل هن قومى قومك قلوا لرسول الله عليه السلام حيندماهم
الى اق ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علا #ارة منالسماء ولم سُولوا ان كان
هذا هو الحق من عندك فاهد اله وقيل السائل هو الرسول عليهالسلام استعحل بعذاهم
وسأل أن يأخذهم الله اخذا شديدا و محمله سنين كمنى بوسف و ان قوله تعالى سأل

سائل حكارة لسؤالهم المعهود على طرلءّة قوله تعالى يألونك عنااساءة و قوله تعالى منى
هذا الوعد وها اذهو المعهود باوقوع على الكافرين لاما دعانه النضرؤالسؤال معناء
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مكذنى الالهام ايضا فانهم ملتحقون بمكذبى الوحى لان الكل من عند الله لكن اهل
عرمى فكيف شَرون  8وانه » اى القرءان «لسرة »©
النو
لا
ارون
كسبص
الاحتجاب لا
8لى الكافرين  #المكذبين لهعندمشاهدتم لثواب الؤمنين
و نداءة نوم القيامة ع

المصدقين ب وهفىالدنيا ايضا اذا رأوا دولة المؤمنين ومجوز أن برجع الضمير الى التكذيب

المدلول عليه يوله مكذيين  8و انه اى القرءان 8هلمقاليقين » اى لليقين الذى

لاريب فيه فالمق واليقين صفتان يمعنى واحد أضيف احدها الىالا خر اضافة الذى” الى
نفسهكي الخحصيد للتأكيدفانلمق هو الثابت الذىلابتطرق اليهالريب وكذا اليقين
قال الراغب فاىلمفردات اليقين من صفة المفوق المعرفة والدراءة و اخواتهما سال ع

البقينعينالبقين حقاليقين و سا فرقهذكورفىغيرهذا الكتاب اثهى وقد سبق
الفرق من شرح الفصوص فى آخر -ورة الواقءة فالرجع و قال الامام مناه انهحق
فين اى حق لابطلان فيهو ين لاريب فيهثمأضيف احد الوسفين الى الاآخر
تأ كبد و قال الز مخشرى للبقين حقالبقين كقولك هو العالم حتى العالم وجد المالم
بوراد باهاللللكيغامل فىشأنه وتففىسير القاشانى ماحلضيقين و صرف اليقين

هو العالم حق العالم وجد العالم اى خلاصة العالم و حقيقته من غير شوب شى'
كقولك
ان وقال ال.:د قدس سره حدق اليقين ماتحقق العبد يذلك معرذة باحق وهو أنيشاهد

الغنوب كشاهدته للمرئيات مشاهدة عيان و محكم على المغببات و يخبر عنها بالصدقم
اخبر الصديق الا كير فى مشاهدة الى عالليهسلام حين سأله ماذا أشَيت لفسك قال الله
ورسوله فأخير عن محققه باحق و انقطاعه عن كل ماسوى الله ووقوفه على العاد اندي ١١

ولم يسأله النى عليه السلام كعينفيته ماأشار اليه لما عرف من صدقه و باوغه المذنهى فيه
وما سأل عليهالسلام حارثة كيف اصبحت قال اصبحت موْمنا حقا فأخير عن حقيقة ايمانه
فسألهعليهالسلام عن ذلك لماكان محدفىنفسه من عظم دعواء ثملمااخبرلممحكمله
بذلك فقال عرفت فالزم اى عرفت الطريق الى حقيةة الايمان فالزم الطريق حتى تبلغ
شااف
ك ول
تعنة:
سخباز
ا:است
اليه وكان 'رئ..حال ألى:بكر رضئ الله عنه مشستوراءهن غير
لما عم دن صدقه فهالذن وهذا مقام حق القن والمتى اسمللعلم الذى زال عنهاللس

ولهذا لا«وصف عام رب العزة باليقين #فسبح اسم ريك العظم» اى فسبح اللديذ كر

اسمه العظم بأن تقول سبحانه الله تنزماله عن الرضى بالتقول الله و شكرا على ها أوجى
اليك ففعول سبح محذوف والباء فى باسم ريك للاستعانة مافى ضيربتهبالسوط فهومفعول
نان بوا-عاة حرف الجر على حذف المضاف والعظم صفة الاسم واتملة اتسكان لم1

ريك و يؤيده ماروى ان رسول الله عالليسهلام قال لما نزلت هذه الااية اجعلوها فى
ركوعكم فالَزْم ذلك حماعةمن العلماءكافىفتح الرحمن و قال فى التأويلات النجمية نزه
لمعميسنمى عنذاًرباب
اسم
يك اى مسمى ربك اذا لا
و قدستزيم فىعينالتشبيه ارسم

ا(لحق )
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كالاجوبة لماتعحب نه والاضحوكة ما يضحك منه وكان الاقاويل حمع اقوولة منالقول

|وان ليت عن أقلة اللغلة ويلكمن اقوولة مستعملا لكن كونهعلى صورة مم افمولةكاف
| فىالتحقير ويؤيدانه ليسجعالاقوال لزوم أن لايعاقب عادون ثثلاثة اقوال فالاقاويل ههنا
ععنى الاقوال لاابه جمعه وفى وات ى ابن ليخ الظاعس اانلاقاويل جع اقوال جع قول

4131ناعيمجمعالعام0

يىنه وقال سعدى
 9لا اعد باهده  5حال منقوله و بالعين  4ا

المفى هومن باب المنشر ح لك فىالتفصيل بدالا هال  300لقطعنا منهالوتين  5اى شاط

قلبه بضرب عنقه والنياط عرق اِض غَاظ كالقصبة علقبه القلب اذا انقطع ماتصاحبه
وفالمفردات الوتين عرق يستى الكبد اذا انقطعمات صاححه ولمقّل لاهلكناء اواضرينا

عنقه لانه تصوبر لاهلاكه بافظع مافعله الملوك من يغضيون عله وهو أن يأخذ القتال
عيله ولكددة بالسيف ويضرب عنفه فانه اذا أرزاد أن وقع الضرب فىقفاء اخدذ مبيجارة
واذا لادان بوقءه فجىيدء وناكد بالس.ف اى بواجهه وهوَاشد من المصصور لنظ

الوالسيف اخذ عينه فإذاخص العين درنالسار وفىالمفرداتلاخذنا مزهنهبالعين 1
ذنلك بالاخذ بالعينكقولك خذيين فلان انتهى وقبل ابيينععنى القوة
ودفعناه فعبر ع

فالمعنى لاسّقمنا هونا وقدرتنا وقيل المعنى حُئئذ لا“خذنا منه العين وسدنامنه القوةوالقدرة
على التكلم ذلك على انالاء اد

لثى فىهسامته
وعبرعن القوة بالعينلانقكوة

ذر الحل وارادة الحال اوذ كر الملزوم وارادة اللازم  8فا نى 6
فيكون منقبيل ك
أها الناس © من احد عنه © اى عن القتل اوالمقتول وهومتعاق وله © #حاجزين ,
دافمين وهو وصف لاحد فانه عام لوقوعه فيسياق الننىم فى قوله عليه السلام لمتحل
الغذائم لاحد اسود ا

غبرنا دن احد فى موضع الرفع بلاسداد ومن الال

ك2

النفى ومتكم خبره والمدنى فا منكم قوم محجزون عنالمقتول اوعن قت واهلا كه المدلول
عليه ل لقطءنا منه الوتين اى لاسّدر على الحجز والدفع وهذا مبنى على اصل
نى عيم فانلهاميعلمون مالدخولها عاللىتسلتين وقد مجعل حاجزين خبرالما عاللىلغة

ل

ولعله اولى فتكون ححامة ماه المشبهة بليس فن احد اسم ماوحاجزين

منصوب

صدفة لاحد وفى

خهيرها
على ال

ومنكم حال

مقدم ركان

والاصل

الآ ية ييه على انالنى عليهالسلام لوقال من عند نفسه شيأ اوزادأً ونقص حرفا واحدا
ك١رم الناسعليهفا ظنكبغيرهممنقصدتغير
حهو
على مااوحىاليهاماقبه اللو
 [١شى' منكتاب الله اوقال شيأ من ذات نفسه كا ضل بذلك بعض الفرق ااضالة9إوانه»
اى القرءان  8لكنذرة © موعظة وبالفارسية بندست#لامتقين ان اتتى الشرك وحب

الدنيا فانه بتذكر مهذا القرءان وينتفع به لاف المششرك ومن مال الى الدنيا وغليه حها
فال يكذك به ولا ينتفع و فنىاج المطبادانالتنتمكر  والنةكرة بايادبدادن و حرفينازا

ه>ذكالكدن ,إن أوازإمنة ١القديث :ه)ذاكرو افأ جلوة لان !فىاذ كبن:الى احنة لاله
و وان انعمان منكم مكذبين » اى ان منكم ايها الناس مكذبين بالقرءان فنجازهم |

الجزءلو والعشرون

١٠٠ *©©»

 700-1القرءالو وكيد والتقاف ووه ومكنالزن اقم ا كلالج «واتلقاألة١
واليعة وتحوها وعلى هذا التذ كقربل د ارلايمان مع نى الشاعرية والتذ كرمعنق|
ني لانكره الامعاند فلاجال فبهاتوهم
بريام
الكاهنية لما ان عدم مشابهة القرءآن الشع
عذراترك الايمان فإذلك ونوا عليه وجب منه مخلاف مبابنته للكهانة فامها نتوقف على
تذكر احواله عليهالسلام ومعانىالقرءان المافية لطرشة الكهئة ومعانى اقوالهم فالكادن
ستصب نفسه للدلالة علىالصو ام والاخمار بالمغسات يصدق تبان وايكنائل كغنا وجأبيك

جعلا عذللىك وقتصر على من يسأله ولس واحد مها مندأبه عليهداللام والحاصل ان

الكاهن منيأئيه الشباطين ويلقوناليه مناخبار الدياء فيخبر الناس بماسمعه منهم ومايلقيه
علنكلام مشتمل :عدلمىالشياطين وسهم فكيف يمكن أنيكون ذلك بالقاء
| علنهااسلام ا
الشياطين فانم لايراون شافه ذمهم وسهم لاسما على هن يلعنهم ويطءن فهم راكنا كماع

ماايلقليهسعلليهام منافية لمعانى اقوال الكهنة فانهم لابدعون الى تهذيب الاخلاق وتصحيح
العقايْد والاعمال المتعلقة بالمبدا والمعاد حلاف دعاتى قوله عليهاللام فلوتذكرأهل مكة
معانىالقر.آن وهات اقوال الكهئة لماقالوا بأندكاهن وفىيرهان القرءآن خص ذكرالشعر
 .شوله مالؤمنون لان من قال 'القرءان شعر وحمد عليهالسلام شاعى بعدما علماختلاف ا

القرءآن فىالطول والقصر واختلاف حروف «قاطعه فلكفرء وقلة ايمانه فانالشعر كلام
موزاون مق واخصٌ ذكر'الكهانة سوك مانذكراون الان آمْنََهَ انان الفؤءآن كها
وان مدا عليهاللامكاهن فهو ذاهل عن ذككلرام الكهان فانه اسجاع لامعاتى تحتبا
واوضاع 'شبوالطاع عنما ولايتون فىكلامهم ذكرالله انتهى قالالمولى ابوالسعود فالىارشاد
حرت
وانت خبير بأن ذلك ايضا #الابتوقف على تأمل قطعا انتهى اى فتعلياهم بالفرق غي
وفبه انالانابة شرط لذ كر  +قال تعالى ومانتذ كر الامن شب والكافر لس من اهل
الانابة وايضا مابذكر الااولوا الالباب اىاولوا العقولالزا كية والقلوبٍالطاهرة والكافر

لنس منهم فيس من اهل اتذكر ولاشك انكون الثى” اصرابينا لابنافى التذكر ألاترى
الموقوله تعالى' اله معالله قلبلا مانذكرون مع ان شواهد الالوهية ظاهية لكل بصيرباهرة
عندكل خير على انه يظهر تمقنريراتهم انه لابد منالتذكر فىنى الكهانة لخفاء امرها
فىاجملة بالنسبة الىالشغر والعام عندالله العلام © تنزيل » اى هومنزل فعبر عنالمفعول
للاشةياء كاقال تعالى نزلبه الروح الامين عقللىبك لتكون منالمنذرين وقالتعالى ومبشرًا
ونذيرا ف ولوتقول عاينا بعض الاقاويل 4كابتقوله الشعرآء اى ولوادعى مد عليناث.ألم

نقله كاتزحمون كا قال آعالى امشولون وله بل لايؤمنون وفىذ كر البعض اشارة الىان
القايل كاف فالمؤاخذة الانيةفضلاءنالكثير سمىالافتراء تقولا وهو نانلاءتكلفلانه
قول متكلفكاقال صاحبالكشاف الةول افتعال القول لان فيه #كلفا منالمفتعل وسهيت
ااال

ا

اقارل محقير| لهالان صخة إقاراة اما تطلق على ا

ا

وغ اثبها

كا(لاجوبة )
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وقتكقت :الامتززازة أهنكافلإلمول ,اليه لاه خالاقالا قالرلوحتولتكضتى جردلا .وكان :معاوبيا
| انماشرأه كلام مرسله واماهومباغه فالاضافة الاختصاصة الىرسولالله تدلعلى اختصاص
| القول بالرسول هنحيث التبليغ ءالا إدشان الرسول التبايغ لاالاختراع وقديأنىالقول
فىالقرءآن والمراده القراءة قال الله تعالى حتى تعلموا ماتقولون اى ماتقرأون فىصلاتكم
9ريم  #عالتىعالى ينى بزركوار نزدخداى تعالى ٠ وهوالنى عليهالسلام ويدلعليه
ك
مقابلةرسول بشاعي وكاهن لان المعنى عالثىيات انهرسوللاشاعرولا كاهن ولمغواوالجيريل
شاعى ولا كاهن وقل .هوجبريل اى هوقول جيريل الرسول الكريم وماهو هتنلقاء

محمد م تزعمون وندعون اله شاعى أو كاهن فالمقصود حينئذ الات حقة القرءان وانه
من عندالله -والحادل انالقر ء أنكلاماللهحقيقة اظهره فاللوح المحفوظ وكلام جبريلايضا

منحيث انه انزله من السموات الىالارض وتلاء عخلاىنم النبيين وكلام سيدالمرساينايضا
من حيث انهاظهره للخاقودعا الئاس الىالاعان بهو<فله خة لتيونه #وماهو شولهشاعي»

كاتزجحمون 'نارة ( قالالكاغفى ) جناجه ابوجهل ميكويد وسبق معنى الشعرىيس قفليلا
مائؤمنون » اانا قليلا تؤمتون بااقرءان وكونهكلامالله اوبالرسول وكونه مسلا املنله

وارزا8ة| التواك (لاتؤمتارن (اولسكاذمو
ايقه بنكلا زورك قلا تابنا توانت تريد لاتامنا
اصلا ٠ شَوَل الفقير يجوز عندى أن :كون قلة الايعان باءتبار قلة المؤمن بمعنى انالقليل
منكم يؤمنون وقس عليه نظائره  #ولاشّول كاهن  #كاندعون ذلك ثارة اخرى (قال
الكاشفى) جنانجه عقبة بن ابىمعيط كانهيبرد ٠ كررالقول مبالغة فىابطال اقاويلهما لكاذية

علىالقرءانالحق والرسول الصادق والكاهن هوالذى مخبر عانلكو اتن فاىسلتةزبملان
ويدعى معرفة الاسرار ومطلعة علمالغيب وفىكشف الاسرار الكاهن هوالذي يزعم ازله
خدما هانلجن يأنونه بضرب مانلوحى وقد انقطعت الكهانة بعد ندا محمد عليه السلام

لانالكن حبسوا وهنعوا نالاسماعانتهى واقلارلاغبفالمفردات اللكاهن 'لذى مخيربالاخبار ,
الماضية الخفية بضرب هناالظن كالءراف الذى مر بالاخبار المستقلة ع#لوىذلك ولكون
هاتينالصناعتين مبنيتين على الظن الذى مخطى” ويصيب قالعليهالسلام هنأنىعرافا اوكاعنا
فصدقه عاقال فقد كفر باائزلالله على مد وسشّال كهن فلان كهانة اذا تعاطى ذلك
وكهن اذاتخصص بذلك وتكهن تكاف ذلك انتهى وفىشرح المشارقلابنالملك العراف

|
|
|
|

وان فىالمستقبل وفىالصحاح |
هبنممخابارخنى مالنمسر وق ومكان!لضالة واللكاهن هينحكبرم

الان' قليلا تتذكرون اى |
ملي
زا ق
وكر
انذ
العراف الكاهن  8#قليلا ماتذكرون »*اى
أ

للانودكزرانيا2
5:2قللكات )انستئ رسدفيكرد ببق كسبرام شود ( وى كدض |
الاسرار ) اندك ينددى يذبريد ودرى بابد ( وفىناجالمصادر ) التذكر يإدكردن ويا ياد |

| اوردن ويتدكرفتن ومذكرشدن كله كهمؤنث بود ٠ وقال بعضهم المراد منالابمانالقليل

اعانهم واستيقاهم بأأفسهم وقد جحدوا بألستهم لامعنى النفى وقال بعضهم اكانن المراد |
| منه الاايمان الشرعى فالتقليل للذنى وانكان اللغوى فالتقليل على حاله لانم كانوا يصدقون |

الجزه الناسع والمدسرون

25١ ©

صورة الخافة

شال للنار دركات ولكل دركةة بوعطعاموشراب وس خحى “ وجهااتافيق بيه وبين قوله
لبسلهم طعام الامن ضرريدع فىالغاشية وهو فعلين مانلغسل فالياء والثون زائدنان وفى

االاستثاء
الكوائى اونونه غير زائّدة وهوشحر فالنار وهومناخبث طعاءهم والظاهى ن
متصل انجعءل الطعام شاملا للشراب كافى قولهتعالى ومن اطعمه فانه منىفانهم فسروه
نذقه منطيالى" اذاذاقه مأكولا كان اومشروبا هل لايأكلهالاالخاطئون  #4صفة
لع+ي

عسلين والتعبير بالاكل باعتبار ذكر الطعام اىلايأ كلذلك الفسلين الاالا ممون اصماب
الخطايا وهم المشركون ماروى عن ابن عناس رضوىالله عنهما وقد

ا يرادهم الذين

طون الحق الىالراطل وبتعدون حدودالله مخنطى” الرجل مزْباب ع اذا تعمداطخطا

اىالذنب فالخاطى” هوالذى شعل ضد .الصواب متعمذا لذلك والخطى” هوالذى عله غير

بدسب
متعمد أى تريدذ الضواب قصير الىعبره “من عر" قكصشدال الشهدا فذا مخلى” وق
وفى عين المعانى الخاطئونطريق التوحيد وفىالتأويلاتالتحنية ولاحض مساكين الاعضاء
والجوارح بالاعمال الصالحات والاقوال الصادقات والا<والالصافيات فايسله الوم ههنا
منيعينه وبؤنه لان المؤنس لالساالاعمال والاحوال ولاطعام لنفسه الميشومة الاغسالة

اعماله وافعاله القبيحة الشنيعة لاأ كلهالاالمتجاوزون عاعنمال الروح والقلب القاصدون
حراضى النفس والهوى متبعون لاشروات الجسمائية والاذات الخوانية « فلااقم » اى
فأقسمعلى الناعن بدة لت كد واماحمله على معنى ىق الاقسام لظهور الامصس واستغنانهعن

التحقيق بالقسم فيرده تعبين المقسمبه شوله بما ال وقال بعضهم جهمولتان والتقدير وماقاله

المكذبون فلايصح اذهو قول بالطل ثمقال'قمم © عاتبصرون ومالاتبصرون »© قسمعظم
ينن هبصر وغير
مج ع
سمخر
قا لا
لانه قسم بالاشياء كلهاعسلدىلل الشمول والاحاطة لام
مبصرفالمبصر المشاهدات وغيرالمصر المغنيات فدخل فهماالانيا والآخرة والاجسام
والارداح والانى والمن والخلق والخالق دكالظاهى:والباطنة وغير ذلك ممايكونلانْهَا
ا مكيل مس هد الأشاء كالبلق بان يكون مقسماءه واله الاشارة لساوةلشانى

اى الوجودكله ظاهى! وباطنا ومّول ابن عطاء انار القدرة واسرارها وقول الشيخ
املدين ماتبسرون من المشهودات والمحسوساتبابدار الظواهى ومالاتيصرون من المغبنات
سصائر البواطن يعنى بالمظاهى الا-مائية والمظاهى الذانية وسّول الحسين اى با اظهر الله

ملائكته والقم واللوح وما اختزن فعلمه ٍ مجر القلمبه ولم تشعر الملانّكة ذُلَكَ وما
اظهرالله للخلق من صفانه وأراهممن منعهوأدى لهم منعلمه فى جنب مااختزن عم

أقلاار قجس اسلندا وال خرة وكا طهر الله مااختزن لذابت الخلائق عن اخرهم

فضلا عنله وقال الشيخ أبو طااب المي قدسسره فىقوت القلوب اكذاان الصد هن
يره وابصر ماحمى عنه
عن
اهل العلم بألله والفهم عنه والسمع منه والمشاهدة لهشهد ماغاب غ

سواه كاقال ت_الى فلا اقم بماليصرون ومالائيصرون  8انه » اى القرء'ن © لقول

رول

وقوله قول المقكاقال ومانطق عن الهوى وكاقال فأجره حتى يسمع كلامالله

المحم مدوج -حعج ج بيب بسب ب ببح لجيه ١ سوس الوب ع م ص يلووسعه  2سوه  7مسب ميموي ب سس سبج
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سورة الطاقة |

| اللحتضحرريك كاللحث الاانالحث يكون يسيروسوق والحضلايكون بذلك واصله ءنالحث

عحلىضايض وهو قرار الارض والمعنى ولامحث اهله وغيرهم علىاعطاء طعام يطعبهالفقير
فضلاعن انيعطى وسذل ماقلهيعل !ايكون المراد اهلنطعام العين فاضمر مثل اعطاء
اوبذل لان الحث والتحريض لايتعلق بالاعيان بلبالاحداث واضيف الطعام الى سكين

هنحيث اله الية نسية األومعنى ولاحثهم على اطعامه على اينكون انما وضع موضع
الاطعام 35يوضع العطاء موضع الاعطاء فالاضافة االلىمفعولوذ كر الحض دون الفعلليعام

انتارك الحض بهذه المئزلة فيكف بتارك الفعل يعنى يكون ترك الفعلاشد فىانيكون سبب

االمخؤذة الشديدة وجعل حرمازالمسكين قرينة للكفر حيث عطفه عليهلادلالة علىعظم
الجرمولذلك قال عليهالسلام البخل كفر والكافر افلىنار قتخصيص الامرين بالذكرلماان
اقح العقائد الكفر واشنع الرذائل البخل والعطف للدلالة علىانحرمان المسكين صفة

الكفرة كافىقوله تعالى وويل للمشركين الذين لايؤنون الزكاة فلايازم ايكون الكفار
مخاطبين «بالفروع وفىعينالمعانى وبه تعلق الشافى فىخطاب الكفار بالشر ائع ولايصح
عندنا لان نوجده الخطاب بالامى ولاامى ههنا علىانه ذكر الاممان مقدما وبه لهاونتهى

وقال اابنلشيخ فيه دليل على تكليف الكفار بالفروع على معنى انهم يعاقبون عتلرىك

الامتثال مهاكعدم اقامة الصلاة وابتّاء الزكاةوالانتهاء عن الفواحش والمتكرات لاعلى معنى
انهم يطاليون مها حال كفرهم فانهم غيرمكلفين بالفروع ذا المعنى لانعدام اهلة الاداء
فهملان مدار اهلية الاداء هو استحفاق الثواب بالاداء ولانواس لاعمال الكفار واهلة
الوجوب لاتستازم اهلية الاداء كامرر فىالاصول اتتبى والحاصل ازالكفار مخاطيون
بالفروع فىحق المؤاخذة لاغير وعن أنىالدرداء رضواللهعنه انكان محض امرأنه على
تتكثير المرق لاجل المسا كينوكان سول خلعنا نصف اللمسلة بالايمان افلا مخلم نصفها

الا خر بالاطعام والحض عليه
جوى بازدارد بلاى درشت

٠

عصان شنيدىكه عوجى بكشت

كنونيك بيند مبردوسراى

05٠

لكي رسالد مخلق خداى

© فليس لداليوم © #وهو نومالقيامة ه©هنا  #اىفىهذا المكان وهومكان الاخذ والغل
 3حم  4اىقريب نسبااوودا محميه ويدفععنه ويحزن عله لان اولاءه حامونهوشرون

امكنقوهله:وَلا ينال حمم حمما وقال فعين المعانى قريب محترق لدقلبه من حمم الماء وقال
القاشابى لاستحاشه هن نفسه فكيف لاستوحشس غيره منه وهومن .عمة ماسّال لازبانية فى

حقه اعلاما بانه محروم من الرحمة وحثالهم على بطشه هل ولاطعام الامن غغسلين » قال
ولتاموس (التشلي الكسم مالسل من الثونه و حو كالسكالة وماتسيل من لومز اهن

نل
انا
سلي
روا لخديدك طروعر  1لاد لأشيق وزلعل رولاطساءاالاررني عنلالش ه
امبندانهم منااصديد والدم بعصصر قوةالحرارة النارية وبالفارسية زردابه وريمىكه ازتنهاى
اإيشان ميرود ( روى ) انه لووقعت قطرة منه علىالارض لا“فسدت عاللىناس معايشهم

المزء اسم والمششرون
شير

»# 141 5

521525252525222

222200170100092

لنفسىلة
لنو
لاإستطبع حراكا ماكاروى عنابن عباس رضوالله عنما اناهل النار ياكو
لىية لاسئان وهىالدرع وذلك
حف
لخل
ادا
ايكون التعلب افلىملية والتعا طرف خشبةالر ال
انما يكون رهقًا اىغشية وبالفارسسية بس دارريد اورادران يعنى درجسد احويد كم

مركت انتواندكرد .ه وتقدم السنسلة عكلكاىلتسقلديم الجدم .اعللتصىلية .الدلالةغى

الاختصاص والاهتام بذكر ألوانمايعذبيهاى لاتسلكوءالافىهذه السللة لاماأفظع منسائر
لمحم
ورها
ها سبعينذراعاارادة لوصف بالطولكتاقسالتاغنفر لهمسبعين
فواضع الا
عاىل
جق ف
مرة بر يدصرات لاز دلانمااذا طالتكان الارهاقاشدفهو كنايةعن زيادة الطوالعو عاستعمال

فتكثير وقال سعدى المفتى الظاهى انه لامنم مانمل على
الدبعة والسعين والسعمائة ال

ظاهىء هن العدد قالالكاشق يعنى بذراع ملف كددذهزائى_حفتاذ باعدات طباض ازكوقه

نامك ٠ وقال بءض المفسربن هىبالذراع المعروفة عندنا وانما خوطبنا اتعرفه وصنلهحوقال

الحسن قدس سسرءالله اعم بأى ذداع هىوعن كعب اوججع حديد الدنيا ماوزن حلقة مما ٠
جىل اذاب مثل الرصاص ,تدخل الساسلة فىفيه ومخرج هدنره
واؤوضعت مها حاقة عل
ويلوى فضلها على عنقه وجسده

وهرن مهايله وبين شطانه ه شَول الفقير هذا شتذى

|انيكون ذلك عذاب الكافر لان جسده يكون فااعظم مسيرة ثلاثة ايام وضرسهمثل جبل
|احد على ماجاء فالحديث وعنالنى علهالسلام قال لوأن رضراضة اى صخرة قدررأس
الرجل وفىرواية لوأن رضرضة مل هذه واشار اصلىخرة مثل المحة سققطت هنالسماه

ومىسمائة عامابلذت الارضقبل اللبل ولوأنها ارسلت منرأسالسالة لسارت
اللىارض ح

اربعين خرها الادل والهار قل ان سلغ اصلها وقعرها قالالثشسراح اللام فىالاسلة فىهذا

| الحديث للعهد اشارة الىالساة التى كذرها الله فىقوله ثمفىساسلة ال( روى ) ان شابا
قدحضر صصلاة الفجر مع الماعة خاف واحد منالمشا.خ فقرأذلك طشيخ سورة الحاقة
فلما باللغى فوله تعالى خذوء فغلوه ثمالجحم صلوه صاحالشاب وسقط وعشى عليه فلما
اثمالشيخ صلاته قال منغعيذا قالوا هوشاب صا خائف منالله تعالى وله والدة تجوز لبن

لها غبره قال الشيخ ارفموه واحملوء حتى نذهسبه الىامه ففعلواماامىبه الشسبخ فلمارات

امهذلك فزعت واقبلت وقالت مافعلتم بإلى قالو ا مافعلنابه شيأ الاانه حضر اجاعة وسمع
آية مخوفة منالقرءان فلميطق سماعها فكان عكذا بأمرالله فقالت ايةآية هى فراأقوهاحق

اسمع فقرأها الشبخ فلما وصلت الاي المسمع الشاب شوق شبقة اخرى خرجت معها

روحه بأمرالله فلما رأت الام ذلك خرت ميتة وفالتأويلات النجمية قوله نمفىسك ةا

شؤزاك كررة اخلاقه السيئة واوصصافه الرديئة واحكام طبيعته الظلمانية اذهى نوم القيامة

كلها سلاسل العذاب واغلال الارد والحجاب ف انه يه بدرسقك ابنكس ٠كأنه قيل
ماله يعذب .ذا العذاب الفديد فاجيب بانه ك©«ان لايؤمن بالله العظم  #ودفه قعالى
| بالعظم للايذان انه المستحق لاعظمة :فتحسبفن نشسها الىنفسمه اسمتحى.اعظم العقوبات

الاض الحث عاللىفعل بالحرص:عولقىوعه قال/الزاعب
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رضوالله عنها ومعناء بطات عبت الكتىنت احتج ما عللهم افلىدنيا وبالف

١

ازهن محجقكه دردنيا جنك دران زده بودم ٠ ورجح هذا المعنى بأن من اوتى كتاية أ

بثماله لااختصاص له بلملوك بل هوعام عم اهل الشقاوة ٠ سول الفقير قوله تعالى
مااغنى عنى ماليه يدل على الاول على ان فيه تعريضا .نحو الوليد من رؤساء قريش واهل |
تروتهم ويجوزآن يكون المعنى تلطى علىالقوى والآ لات فعجزت عن اسمّالها فىالعيادات
وذلاك لان كن اكحدان له ساطان على نفسه وماله وجوارحه بزول فالقيامة سلطانه فلا

علك لنفسه نفعا  #خذوء »#حكاية لما سول الله بومئذ زنة «لنار وهم الزبانية الموكلون
على عذابه والهاء راجع الى اهلنثانى اى خذوا العاصى اربه ف©نلوه  #بملئالة اى
احمعوا ببديه الى عنقه بالقيد ولحديد وشدوه به شال غل فلان وضع فيعنقه اويده الغل
منحرك الرأس وبالفتح دست
وهوبالضم الطوق محنديد الجامع لليد الى العئق المائع ع
اردن بسان ٠ وفالفقه وكره جعل الغل فىعنق عيده لانه عقوبة .اهل النار وقال
ك

الفقيه ان فىزماننا جرت العادة يذلك اذا خيف منالاباق كال فىالكبرى مخلاف التقييد

فانه غير مكروه لانه سنةالمسلمين فالمتمردين فثمالمحمصلوه !دل التقديمعاللىتخصيص
دىخلو ءالا الجحيم ولاتحر قوه الافها وهىالنار العظمى ليكون از اء
اوهن ا
والمعنى لالتصل
على وفق المعصية حيث كان بتعظم علىالناس قال سعدى المفتقى فيكون مخصوصا بالمتعظمين

وفبه بحث انبى وقدمص جوابه « ثم فىسلاة © مننار وهى حاق منتظمة كل حلقة دنها
فىحاقة والخار متعلق شوله فاسلكوه والفاء ليست عانعة اعلنتعاق ه ذرعها  #طولها

وبالفارسية كزان ٠ والذراع ككتاب مابذرع به حديدا اوقضيبا وفىالمفردات الذارع
العضو المعروف ويعبرءه اعلنمذروع والممسوح بال ذراع من الثوب والارض والذرع
يمودن ٠ قوله ذرعها مبتدأ خيرء قوله « سبعون » والة ففيحل الجر على انها صفة

ساسلة وقوله « ذراعا © كيز ©«فاسلكوه  6السلك هوالادخال فيالطريق والخيط
والقيد وعيرها ومعنى ثم الدلالة على شاوت مابين العذاين الغل وتسلية الجحيم وماسبءا

وبين السلك فىالكف-لة فى الشدة لاءلى تراخى المدة يعنى ان  6اخرج عن معنى المهلة

لاقتضاء مقام المويل ذلك اذلاسناسب التوعد بتفرق العذاب قال ابن الشيخ انكتى  6ا
والقاء كااننتا لعاف جملة فاسالكوه لزم اجماع حرفى العطاف وتواردها على معطوف

واحد ولاوجه له فينتى ان يكون كلة ثم لعطف مضمر على مضمر قل قوله خذوه
اى قبل لخزية النلر خذوه فغلوه ثم الجحم صلوه ثمقبل لهم فىيسالسلة ذرعها سبعون

مفعادة املعتنعقيب وكلة لثممطاف
عللمقول ا
ذراطا فاسلتكوه فيكون الفاء لمطف المقول ا
املعة
لقول
د ال
لعبى
اقول
ال

علىان الامى الاخير|شد واهول تماقبلهاملناو اتمعماعقب المأمورما

من الاخذ وجعل بده مغاولة اعلنىقه ونصلية الجحيم وسلكهم اياه السللة المودوفة والمعنى

فأدخلوه فا بتألنفوها على جسدء وتجعلوه محاطاما فهو فياينها مرهق مضسيق عليه
 2روح البيان 6٠ عاشر (

1١١ »>#

الجزء ماسم والمسرون

وا
|لقدم من المناية اذبتلك العناية قم مع الحق فىججيع الاحوال
حؤن .عدن اعاقنتاانه إزندى وَوّاهَائِهتب

“اد تان ككاهزلخوكا قلنابت:وها كنيد

واماءن اكوتقابه إثماله  4تحقيراله لاالنشمال يتشاءم مما بان تلوى يسسراء الى خاف

ظ

| ظهرءه فأخذه ا وبرى مافيه قمبنائح الاعمال ظ فتقوحلز»نا وتحسرا وخوفا ممافيه
وهو مقنبيل لالم الروحانى الذى هوأشدد فق الام الحسمالى !» 4عؤلاء بالمعكثر

امحشر هو ايتنى ك©اشى من ٠ وهو لعانمحال 

لماوت » متكلم مجهول من الاباء |

يعدنى لماعط ك9تابيه » هذا الذى جمع جيع سيثانى © ولم ادر  #متكلم املندراية
يمعنى العم ماخسايه »© لما شاهد من سوء العاقية وبالفارسية كاشى بدانستعى اموز

إجندلت ايكديار زهن نجه تلفاسق .المنشع.غلنن| ر]1اجراعفااك وتشبان راطنق |بالثقه امفيافية

معاااقلفعلعن العمل ويمجوزأن تكون موصولة بتقدير المبتدأ فىالصلة يليم تكربر
ادن بز يالبتالموتة التىعتها وذقما وذلكان الموتة وان لمتكن مذكورة
جر ه
لموا
الت
الاانها ففحكم اكد ركاذ بدلالة المقام كهاهنت القاضية  6اى القاطعة لامرى وحانى ولم

| ابغث بعدها ولم ألقألقما نى عند مطالعة كتابه ان تدومعايهالموتة الاولى وانه لاسعث
للحساب ولاياتى .ما اصابه نمادالة وسوء العاقة ومجوز ان يكون ضميرليتها لما شاهد

هن الالة .اى ياليت هذه الخالة كانت الموتة التى قضت على تمنى ان يكون يدل تملك الخالة
الموتة القاطعة لاحياة لما انه وجد تلك الحالة امس من الموت فتمناء عندها وكان فىالدئما
اشد كراهية للموت .قال الشاعن
ء وشرهنلموت الذىان لقيته ٠ تنيت منه الموت والموت اعظم ٠
ف مااغنى عنى  #اى لميدفم عنى شيأ من عذابالا خرة على ان مانافية والمفمول #ذوف
مه ماأنه  4اى الذى كان كاف النانذا من المال والاماع على ان ماموصولة واللام حارة

داخلة على باء المتكلم لمم مثل الانباع فاه اذا كان اسما «.عضافا الى ياء المتكام ليمم
|وإقىاليكشاقف مااعنى أفى واستفهام

على و<ه

الانكار اى ا و

اعئ عنى هاكان ك4

| املنبسار النهى حتى ضيعت عمرى فيه اى لينمفعنى ولم يدقع عو فاه اسللبفافكلها

استفهامية منص_وبة المخل على انها مفعول اغنى ٠ نقول الفقير الظاهى أن مالية هو المال

| المشاف الى ياء المتكم اى ليمغن عنى المال الذى حمته فىالدنيا شيأ املنعذاب بل ألهانى
عخنارلآة

وضرى فضلا اعننينفعنى وذلك ليوافق قوله تعالى ولايغنى عنهمماكسيوا

شا وقوله ومالغنى عنهماله اذا 'ردى وقوله مااعنى عذه ماله وما“كلدت وانظائرذلك فاذهب

8لك عنى سلطاليه©
| اليه ك|ثر اهل التفسير املنتعمبم عدول عماورديه ظاهى القرءان ه
| قال الراعب السلاطة الشكن هانلقهر ومنه سمى السلطان والساطان شال فىالسلاطة

كاثر وسمبت
نحو قوله تعالى فقد جدانا لوابه سلطانا وقد غَال الذى السلاطة وهو ال
الححة سلطانا وذلك لما لحق من الهجوم على القلؤب لكن ١كثر تسلطه على اهل العلم
' والحكمة املنمؤمئين وقوله هلك عنى سلطانيه محتمل الساطانين انهى والمعنى هلاك عنى
ا

الا

ااا

م(دى)
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أن ندنو الى فيه ديت مخلاف مار الدنيا فان فىقطفها وتحصملها تعبا ومشقة غالبا وكذا
لاتؤكل الابعز اولة اليد ه سول الفقير اشحارالجنة على صورة الانان يعنى اانصل

الانسان رأسه وهى فىطرف العلو ورجله فرعه مع انها ففطرف السفل فكذلك اصول
اشجار ال فىطرف العلوواءغصانما متدلة الى جانب السفل واذا لايرون تعبا فىالقطاف

شيافء مهشنغقيةر  كاواواشربوا #
علىان ناعلمْنة تابع لارادة المتنع ».فيصر ف فييهك

باضمار القول الع بعدقوله فهو باعتبار المعنى والامس ام امتنان واباحة لااعض تكليف
ضرورة ان اخلآرة ليست بدار تكليف وجمع بين الاكل والشرب لان احدها شقيق
اللعدة فلاينفك عنه واذا لكيرذهنا الملابس وان ذكرت فىموضع آخرقال لمن اوى

كتابه بهبنهكلواهنطعام الجنة وتمارها واشمربوا من ششراءهامطلقاه9ن9يئا ب اكلا وشريا
هنيئًا اى سائغا لاننص فه فالىحلقوم وبالفارسية خوردنى واشاميدنى كواريده ٠ وجعل

الهننى' صفة لهما لان المصدر يتناول المثنى ايضا مهنو الطعام والشراب وهنىمتأومنؤ
وعبنى' هناءة و هناء اى صارهزيئًا سائغا فهوهنى ومنه البنى” المشتهر فىالاسان الترى
فلمثنوى
فالاحمالمطبو خ ويستعمله العجم بالاء القيخمة بدل الهاء م قال ا

وين بزاز مبرمان روزرا

ه  +.امح" باشدشه .فيروزرا

واسناد الهناءة الى الاكلوالشرب محاز للمبالغة لانما للمأ كول والمشسروب وقولهم هنيثا
عندشرب الماء ونحوه عدنى صحة وعافية لاالنسائغ محظوظ منه بسبب الصحة والعافية فاليا
هه عااسلقم  5عقابلة ماقدمم منالاجمال الصالحة اوبدله اوبسببه ومعنى الاسلاف فالىلغة
تقدم ماترجوأن يعود عليك مير فكهاولا قراض ومنه َال اساف فىكذا اذا قدم فيه

دةنفيىا وعن مجاهدايام الصيام فيكون اىلكملواواشربوا
ماله طإفىالايام اخالية اىاالملاضي
بدلماامسكتم عالنا كل والشرلبو جهالله فىايامالصيام لاسمافى الاياماالحارة وهوالاولى لان

الإاءلابدوان يكؤنمن جنس العمل وملاكماله كااقاللكعبضار لهل اش,دواولااسمعوا
وابما جوزوا من حيث تسملوا ونظيره فاليوم ننساهم ل نسوا لقام بومهم هذا وقوله
ان تسخروا منافانا نخرمنكم ونظائر ذلك ورؤى بعضهم فىالمنام فقيللهمافعل الله بك

فقال رحنى وقال كل يامن ليأكل واشرب يامن ليشمسرب فلم بقل كل يامن قطع اللبل

اقع النجوم
موكا
ىمة
فحك
تلاوة واشرب يامن نبت بوم الزحف فان هذا مالاتءطه ال
و(روى ) قو الله يا اوليائى طالما نظرت اليكم فىالدنيا وقدقلصت شفاهكم عنالاشربة

وغارت اعينكم وخصت بيطونكم فكونوا اليوم فىلعيمكم وكلوا واشربوا هنيئا بمااسفلتم
فىالايام الخالية ٠ قوله قلصت ٠نالباب الثانى َال قلص الظل اى نقص والماء اى ارتفع
افلىبثروالشفة اى انزوت والثوب اى اتزوى يعدالغسل ومصدراطيع القاواظن زالعاكيت

يدل على الشمام ثى' إعضه الى بعض وحمصه الموع خمصا وممصة من الباب الاول يعنى
سراككرع ٠ وفيه اشارة الى ايام الازل الهالية اعلناعمال والعلل
باريك ميان كرد وي
والاسباب اكىلوا أمعنبم الوصال واشربوا ن٠شراب الفيض ا اسلفه الله لكم فىالازل

الجزء تاسع والعشرون
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تعالى و ظن واود اما فتناه لى ع و اسن بالعلامة القوية قال القاضى و لعل التعبير عن

العلم بالظن للاث_مار بانه لاشدح فى الاعتقاد وما بحس فى الفس هن الخطرات التى
لالكتفك عنبا العلوم النظرية غالبا يعنى ان الظن استعير للعلم الاستدلالى لانه لاخاو عن

الخطرات والوساوس عند الذهول عما قاد اليه منالدليل للاشعار المذكور و اما العلوم
الضرورية والكشفية فعارية عن الاضطراب وفى الكشاف و اما اجرى الظن محرى
العلم لان الظن الغالب شام مقام العلم ىفالعادات والاحكام وبال اظن ظكاليقين ان

الام كت وكيت و فهو © اى هن اكونتىابه بهمبنه  فىعيشة » نوع منااعيس

بلض
وهو بالفتح.و كذا العيشة والمعاش والميش والعبشوشة بالفارسية زيسان ٠ قا

العلماء أذا كسسر العين نمالعدش يلزمه التاء كمافى عدشة والعدش اليا الختصة بالحدوان
وهو اخص من اللاة لان الباة نال فى الْيوان وفى اليازى وفى الملك ويشتق منه

المعيشة لما تعيش منه قال علءهالسلام لاععيش الا عيش الخارة  راض  #ذات رضى

برضاها مبعنيش فها على النسية بالصيغة فان النسية نسبتان نسبة بالحرف #كى و مدنى
و تسية بالصيغةكلا بن و نامس يممنى ذى اين و ذى كر وجوز أن يجعل الفعل ,لهاوهو
الصاحها فيكون من قبيل الاسناد الجازى و مال الوجهين كون العدشة مرضية و الى
ما كذرنا يرجع قول هن قال راضية فى نف.ها ف'نكهاالر غادتما قدرضيت بما هىفيه
حازا او عمو مرضية كاء دافق اى هدفوق اتهى وفى التأويلات النحمية راضية هنيثة
صريئة صافية غن:شوائب الكدر طاترة عن نوائي الحذر وبالفارسية در زندكانى ياشد

بسسنديده صافى اكزدورت و «٠قرون محرمت و حشمت ٠ و ذلك اكىون العيشة
مرضة لاشتالها على .امور ثلاثة الاول اكوانها :منفمة ضافة عن الشوائن .والثاق كوهاد

أئمة لايترقب زوالها و انقطاعها والثالث كونها بحرث قصبد 3ا.ظم من رضى بماوا
كرامه و الا يكون استهزآء و استدراجا و عبشة من اعطى كتاءه مزه جامءة لهذه
الامور فتكون مرضيا بهاكال الرضى قال ابن عباس رضى الله عنهما يعدشون فلاعوتون
و يصحون فلا يمرضون ويتعمون فلا يرون بؤسا ابدا 8ه فى جنة عالية  4شمءةالمكان
الاها فىاسماء كم ان المثار سافلة لانها نحت الارض او الدرجات او الابشه والاشجار

| يكون عالية منااصفات الجارية على غير من هله وهو بدل «ن عيشة بإعادة المارويجوز

كونه متعاقا بعيشة راضية اى يعيش عبشا مرضاا فجىنة عالية  قطوفها » راتما
جمع قطاف بالمكير وهو ما سّعاف و محدنى بسرعة والقعلف بالفتح مصدر قال سعدى

المفق اعتيار السرعة فى هفهوم القطاف مكحلام قال ابن الشبيخ معنى السرعة قطع
| الكل بمرة وفى القاموس القططدف بالكسر العنقود و اسم للمار المقطوفة

| انتهى فلا حاجة الى أن َال غلب هنا فى جميع ماعيتنى املنمْر عنياكان اوغيرء#ؤدانية»
مانلدبو وهوالقرباىقرسة منمس مها ٠ يعنى خحخوشه هاى ان ازوست حجنلده :زديك ٠

ينالها القائم والقاعد والمضطاجع ان عبراتل شودلا

بجال ادرا كها انهى واذًا أراد

(نت
ل
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قال هاء يا رجل شتيم الهمزة و هاء يا امرأءٌ بكسرها و هاؤما بارجلان اويا امرأ نان
وهاؤم يارجال وهاؤن ياندوة يمنى خذ خذا خذوا خذى خذا خذن و منعوله محذوف

وكتانى «فمول اقرأ ولا اقرب العاهلين فهو أقوى لكونه عنزلة العلة القربية وادله

«اؤم كتانق اقرأ كوتااى فحذف الاول ادلالة الثانى عليه و نظيره نوتى افر غ عليه
قطرا والهاء للوقف والاستراحة والسكت نشت بالوقف و تسقط فاىلوصل  5هو الاصل
نينا لمكك :لوكا " 5مطرطي كنض لكفااكة إلى اكير ارخك االلؤقرافلا .عليه :اذلو
لأها امات لا الوقف فتدثيت حالالوقف اذلا حاجة الها حال الوصل فإذلك
كان حقها ان الات فىالوقف ونقط فالوصل الا ان القرآه السبعة اشقوا فىكل المواضم
على اثيانها و قفا و وصلا اجراء لاوضلل #رى الوققف و اتياعا لرسم الامام فاما 'ناسّة

فيالمصحدف فىكل المواضع وكهتتىابيه وحسابيه وماليه .وساطانيه وماهيه فىالقارعة وما
أككةوصلا
كان كنكاالافة> لابذا أن تبكون)التتا اللمّظط الةإانا جاه السقظ «الهاء:منثلات
وى ماليه وسلطانيه وماهيه واثها وقنا عاللىاصل ولم يعمل بالاصل فكىتابيه وحسابيه

| وأنتَ! فىالمالين حنءا بيناللغتن و نين من هذا التقرير ان ااستحب ابثارالوقف اتماما
لاوصل و ان اثياتها و صلا انها هو لانياع المفلخف قال "ف القامون هاءالسلكث.م
اللاحقة ليان حركة اوحرف لحو ماهيه وها هناه واصلها ان بوقف علها وريعاوصلت

إشة الوقف انهى وهذه الهاء لاتكون الاسا كنة و تحريكها لحن اى خطأ لانه لا يجوز
الوق على المتحرك و هاء السكت فى القرءان فى سبعة مواضع فى لمينسنه وفى فبداهم
اقتده وكفتىاسه وفى حسايه وفى ماله وفى سلطائيه :وفى ماهيه واما الهاء االلىفقىاضية
وفى هاوية و خاوية و أمانية وعالية ودائية وامثالها فللتأنيث فيوقف علين بالهاء بوصان
بالتاء جه الى ظننت الى ملاق حسابه #ه الحساب ععنى الحاسية وهو  1اعمال العباد

ذاللكو 2د ا" و تسلوةاخلاازاءكرى اعلوك واأطنت ال ايتصاوفق تسا فق ادرنوان
الحساب الا لهى و الى احاسب فىالا خرة يعنى دانم و ابمان اوردمكه مرا حاب
و لظ ركو دازو“ إانذا “«اماذه و منبى” شدم ٠ قال الراعب الظن اسم لما يهل هن امارة
و متى قويت ادت الىااعلم وءتى ضعفت جدالم تجاوز حد التوهم اتهى ومنه يعام قول
من قال سحى اليقين ظنا لان الظن يلد القين انهى و انما فسر الظن بالعلم لان البعث
والحساب مما يحب هما الايمان ولا ايمان بدون اليقين قال سعدى المفتى وفيه ححث فايمان

القلد ذو اعتبار و صر -وا بأن الظن الغالب الذى لا مخطر معه احمال النقيص يكى
فالاعان ثمانه موز أن يكون ألمراد ماحصل له من حسابه الدسير ولا ين به لوجوب
ان يكون المؤهن بين الوف والرجاء والمراد الى ظتنت الى ملاق حسابى على الشدة
والمناقشة  1سلف منى هانلهفوات والا ن ازالالله عنى ذلك وفرج همى انبى ٠ سول

الفقير هذا عدول عتما عليهظاهى القرءان فان الظن فى مواضع كثيرة منهيمدنى اليقين م
فى قوله تعالى حكاية قالالذين يظون الهم ملاقوا الله وهم المؤمئون بالا خرة وفى قوله

الطرزء اناسع والعشرون
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وذهب المشية ءن حمل العرش والعرض الى كونه تءالى مولا حاضرا فىااءرش واجدب
| بانه على اعظمة الله بما يشاهد ءن احوال السلاطين نوم بروزهم لاقضاء العام فيكون
| المراد من اتيانه تعالى فىظلل مانلغمام انيان اصيء وتضانه واما حديث التحول فشحمول

على ظهورء تعالى فى مرئية الصفات ولا مناقشة فيه لانالنى عليهااسلام راه ليلة المعراج
| فى صورة شاب امرد لانااصورة الانسائية اججمع الصور و مثله الرؤيا المنامية والله تعالى

| مزه فى ذاته عن اوصاف المسمانيات ل8اتخى منكم خافية  #حال من مرفوع تعرضون
| و هنكم كان فىالاصل صفة لخافية قذم للفادلة فتدول حالا اى تعرضون غير خاف عليه
| 'تمآلىافعلة ألخفئة اى تسر نشخ" اسزارام وانما؛ امرض ةلافغاء خاالا روالمالدة>ف القدل:واغير

خباوفهئذ علىالناس كقوله تعالى بوم اسالسىرائر فقوله منكم بتعلق عا قوبملاهبعدعلى
(ال فىالكشاف ) خافية اى سربرة وحال كانتنح فالىدنيا بسترالله عليكم
|التجاذب ق
والسر والسريرة الذى يكتم و مخ فتظهر نوم القيامة احوال المؤمنين فتكامل بذلك

| سرورهم وتظهر احوال غيرهم فيحصل المزن والافتضاح ففىالااية زج رعظمعن المعصرة

| لتأديها ىااللافتضاح على رؤوس الخلائق فقلب الانسان ينينى ان يكون محال لو وضع فى
|طق وأدير عاللىناس لما وجد فيه مابورث الخحالة وهو صفة اهل الاخلاص والنصيحة

فإفاما  #تفصيل لاحكام العرض و من © موسولة  9اونى كتابه  #اى محكتوبه

| الذى كتنت الحفظة فيه تفاصلل اعماله هه ينه  #تعظياله لان العين يمن بما والباءمعنى
' فى او للالصاق وهو الاوجه والمراد مهم الابرار فازالمقربين لكاتاب لهم ولا حساب
| لهملمكانهم منالله تعالى و عن ابن عباس رضى الله عنهما انه عليه السلام قال اول *ن

| يعطى كتابه بمينه من هذه الامة عمر بن الخطاب وله شماع كشءاع الشمس قل لفهأين
| أنوبكر فقال هبهات زفته اللانتكة الىطْنة ٠ سول الفقير لعل هذا مكافاةله حين اخذ
سيفه بيده وخرج من دار الارمٌ وهو يظهر الاسلام على هلا من قريش فسيفه ظهر
الاسلام فرضى الله عنه وعن جيه وفىالحديث انيب احد فاما عليك وى والصديقوشهيدان

وكان عليه رسول الله عليهالسلام و أبوبكر و عمر و عمّان رضى الله عنهم فتحرك فقاله
دل الحديث على اله رثية ألى بكر فوق رة غبره لان الصدهية تلىاللبوة  #فبقول »#
فرحا و سرورا فانه لما اونى كتابه عينه عل أنه من الناجين مالننار ومن الفائزين بالة

فأحب ان يظهر ذلك لغيره حى شرحوا عا ناله  8هاؤم اقرأوا كتابيه » 4اى خذوا
ايهال بدت وقراءتى واصحابى كتابى وتناولوء اقرأ كوتاابى زيرا در اعنمالى يستكه

از اظهار ان شرم دارم ودر تبان اوردءكه ابن كاب ديكر .است غير كتاب العكه
'وشته ودراو بشارت جنت است وبس جهكتاب حفظ مان بده و+دا ويدست ويكنى

آترانه بيند ونه خوائد ٠ وفالخبر حسنات المؤمن فى ظاهى كتابه سويئانه بفاىطنه
لابراها الا هو فاذا انهى برى مكتوبا فقد غفر تمالك فاقلب فيرى فىالظاهى قد قيلما

منك فيقول هن فرط السرور عاؤم اقرز وااكثاسنه اى.هلموا:احابن  6فىغؤق !امانى
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كا ىفالحديث وكان عرش الرحمن والفائدة فىذكر العرشعقيبماتقدم انالعرش مخاللهاق |
السماء والاارض ولذلك لاهنى وايضاله وحه اويا

وعن على لطن

رخى الله

عنهما قال انالله خلق العرش رابعا لمتخلققبله الاثلاثة الهواء والقم والنور ثمخاقالعرش

وراطا نت

ةا دون الكترحينكير لشضودانسار أشنو عله شرت اقفر

 :ونور ا حمرمئة امرك

الجرة ونور اسيض وهونور الانواروهنه ضوء الهار قال بعضالكبار

ٍ الانوار أربعة على عدد المراتبالاربع فاذا اععطى الانوار لعطى فىماسة الطبعة تورأاسود ْ

وفىصسة النفس ورا احمر وفىصيسة الروح نووا اخضر وفى مرة السر نورا ايض

« فوقهم  اىفوق اللملاتكة الذينم على الارجاء اوفوق العُانية اى يحملون العرش |

| فوقانفسهم فالمحمول لايلزم ايكون فوقالامل فقديكون يده وقديكون فىجبءفكل |
واحد

من قوله فوثهم وبومئد ظرف لةوله حمل

حنئذ واماغلى التقدير الاول

فالظلاهر ان

فوقهم حال ثممنانية قدمت علها لكونها تكرة ه بومئذ * #اى بوالقيامة  هانية |
املنملائكة عالنننى عليهالسلام هم اليوم اربعة فاذاكان بومالقيامة ايدهمالله باربعة اخرى

فكونون منحملته حكما وروى ثمالية املاك ارجلهم فىنخوم الارض ال-ابعة والعرش |
فوق رؤسم

وشم مطرقون

مس.حون

قال عليهالسلام اذنلى ان احدث

عن ملاك من حملة

إلفزدئق /أمن مشتحبة :انها المج رؤاقةوالخفقا وا اللكلار يجشية بللحماثةينية سول ملحائك حك |
كنتت قال حى بن سلام بلغنى اناسمه زوقيلل وعنالحسن البصرى قدس سره ثمانية اى

فانية الاف وعن الضحاك ثمانية صفوف

لايعلم عددهم الاالله ٠ شول الفقير الانسب

عورالاولة, :للكواند دغل فالىعامة والهببة واظهار والقدرة ولان الاركان إربعة كاركان
| الكعية واركان القلب اذفىعين القاب الروح َلتء وفى كار

النفس والطبيعة وباعتدار

الظاهى والناطن حصل ثمانية الا اذالالف بفصيل الواحد #لياثنفصيل وراءء الاباعتبار
التضعيف

والله اعلموص

ىاو ال

سورة

حمالمو هن بعضص الرتماقة هذا المقام قلا تعيده

وفالتأويلات النحمية يشير الى عرش الذات الاملة للصفات الانية الذانية الغبية التىهى
مف امح الغيبالموصوفة حمل ذوات١اصفات والصفات حمل ظهورات!اصفات فافهم و :وو مئذيه ا

العامل فيقهولتهعر ضو ن  #على الله تاسىألون وتحاس.ون عبرعنهتشببذملكمالهبع راضلسلطان

ااعسكر اتءرف -١والهم َال عرض الْند اذا انهم عليه و نظر ماحالهم والخطابٍ عام |
كات
لادكل على التغليب لودولى!)1ان ف بوم القيامة ثالث اع

فاما عمىضتان فاعتدار |

واحتجاج وانويخ واما الثالثة ففها تنثمر الكتي فيأخذ الفائز كتابه جينه والهالك بشماله

| و هذا الءرض و ان كان بعد النفخة الثائية لكن لاكان اليوم اسما لزمان متسع هع فيه
ْ النفختان والصعقة والنك_ور والحاب و ادخال اهل النة الهنة و اهل الار النار صح

طعلة بظوفاا للنتكناك تقول حجنت غام ,كذا او انمذا كان ؛ححبئك اى .قت واحد بِمَنْ اؤاقانه
د
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سس

وحافنها قلوا وفوفهم لحظة على ارجائها وموم بعدها فان الملائكة بموتون عند النفحة 
الاولى لاينانى التعقيب المدلول عليه بالفاء وقد بعال امهم تيه سَوله الامنشاء الله

اى وفخ فاىلصور فصعق منفى,اسموات ومن فىالارض الالملائكةونحوهم قال المولى
الفنارى فىتفسير الفاحة فاذا تواهلسماء نزلت ملائكتها على ارجائها فيرون اهل الارض
خلقا عظها اضءاف ماهم عليه عدد افؤتخلون ازالله تزل فلهممابرون من عظم الملائكة
نما لجبشاهدوه من قبل  9افكم ربنا فيقول الملائكة سبحان ريا لبس فينا وهوات

فيصطاف الملائكة ها مستديرا علىنواجى الارض يطين بعالمى الانس والجن وهؤلاء

هممار السماء الدنيا ثميئزل اهل السماء الثانية بعدما هَبِضها الله ايضا وبرعى بكوكهافى النار
وهو الى كتياب وج راكترعددا مناهل السماء الدنيافقول اللائق افيكم رفبنفازع
الملانكة فبقواون بخان وردنا لين هوفينا وهونات فيفعلون فعل الاولين منالملامكة

يصطفون خلفهم صفانانيا مستدييرا م ينزل اهللسماء الثالثة وبرمى يكن المسدمى زهرة

افلنىار فيقيضهااللهبعينه فيقولالخلائق افكم ربنا فتقول الملائكة سبحان دبنا ليس هوفينا

وهوات فلابزال الامى هكذا سماء بعدسماء حتىينزل لااهأسماء السابعة فيرون خلقاا كثر
من جمبيع ٠نزنلفيقول الخلائق افيكم ربنا فيقول الملائمكةسبحان ربنا قدجاء ريناوانكان
ورعسادلمفعولا فيأنى الله فوظلل مالنغام والملائكة على الجنية البسرى مهم ويكون

اثيانه اثيان الملاك فانه شّول ملك بومالدين وهو ذلك اليوم فسمى بالملك ويصطف الملائكة

عليهسبعة صفوف محيطة بالخلائق فاذا ابصر الخلائق جهم لها فوران وتغيظ على الجبابرة
المتكبرين بفرون بأجمعهم «نهالعظم مايرونه خوفا وفزعا وهوالفزع االلااكايلرطائفة التى

لامحزهم الفزع الاكبر فتنقاهم الملائكة هذا بومكم الذى كم توعدون فهم الآآمنون
مع الندين على انشسمم عيران النبدين فزعون على امهم لاشففة التى <يلهمالله علها لاخلق

فقولون فىذلك سلمسام وكان قدامرأن سنصب لملانين مخلنقه مناار من نور »تفاضلة
محسب منازلهم فىالموقف فيجلسون علها امنين مبشرين وذلك قبل يب“الرب تعالى
فاذافر الناس خوفا جمهنثم مجدون الملائكة صفوفا لامجاوزوتهم فتطردهم الملائكة وزعة
الملأك الحق سسبحانه وتع_الى الىالحششر فيْادهم اساؤهم ارجعوا ارجعوا ايخاد»

بعضهم إعضًا فهو قولالله تعالى فها بول رسولاللّه عليه السلام الى اخاف عليكم يومالتنا
بالوهى سقوط الخلناء على الارض

الى لسعى بالشاغصة

وان زول

الملائكة على ارحاء الباء

| لايكون نوم بوم الناس منقبورهم بالنفخة الثانية وانذ كرفىائناء النفة الاولى كادل

لىاعوان ولى به ستلطان

ل وحمل عمس

ريك

وهوالفلك

بم الاللتهعالىلابهفالافاق عيزة لقاب الاق
ان
لأنمامب

55

التاسع وهو

جيم عظم

ىىالماوسع الله
اللقهاب اوسع ث
اوا

373

!
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| اثرسيانعظم شأنها بادملاك مكذسها والنفخ كال الرخ من الفموبالفارسية دميدن ٠والصور

قرن مننور أوسع منالسموات فخ فيهاسرافلى بأمرالله فحدث صوت عظم فاذا سمع

“لنا

الناس ذلك الصدوت يصيحون ثيممواتون الامن شاءاللهوالمصدر المهم هوالذى يكون جرد

كاد 'وأنكانا لأقاء لتقامالشاعل” فلاشال ضرت ضري ااذلماشلدزاز] ندأاعى هدلول

| الفعل الا نوحسن اسناد القعل فىالاية الىالمصدر وهوالفخة لكوم 'انشخا مقيدا بالوحدة
واللرة لانشخا محردا همهما والمرادها ههنا النفخة الاولى ااتى لاسىعندها حدوانالامات
| ويكون عندها خراب العالم
لمادل عليه امل والدك انلياان وفىالتكشاف فان قاتها
تفحتان فمقبل واحدة قلت مءناء الما لالثنى فىوةعا انهى يعنى ان حدوث الاالمعظم
بالنفخة وعلى عتما اما استعظم هن حرث وقوع النفخ مرة واحدة لامن حيث انهنفخ

فأبهعلىذلك قوله واحدة وفىكشف الاسرارذ كر الواحدة للتأكد لان النفخة لاتكون
الاواحدة  8#وحملت الارض والجبال  68اى قاعت ورفعت هناماكنها بحرد القدرة
سووط
الالهية ا

هونةعصفها تمل الارض والبال
الزازلة والررعج العاصفة فان الررح ق

كاحملت ارض وجود قوم عاد وجبال الهم مع هوادجها  8فدكتادكة واحدة #اى
لت الللثان حملة الارضين وحلة الجبال رافرعهابعضها سعض ضربةواحدةبلاا-تياج

الوتكرار الضرب ولأثية الدق حتى تندق وترجع كايا عهيلا وهباء هنيما والافالظاهس
ولخال وهى امور متعددة ونظيره قوله
فد ككن دكة واحدة لاسناد الفعل الى الارض ا

تعالى انالسءوات والارض كانتا رشاحيث لهل كن والدك ابلغ هن الدق وافلىصحاح
| الدك الدقى وقددكه اذا ضريه وكيره حتى سواه بالارض وبابه ردوفالمفردات الدك الارض
| اللينة السمهلة ودكت الخبال دكا اجىغلت عتزلة الارض الليئة ومنه الدكان  8فوومئذ  6اى |
وجذا الاعتئار استداليه وقعت اى اكذاان الام كذلك قامت القيامة التى توعدون ها |
ا

لعاول الكلام والعاءلل فمبماوقعت  9وانشقتالسماء © واسمان برشكافت

| ازطرف تحر ٠ يعنى انفرجت لنزول الملائكة لامرعظم أرادهالله كاقال بوم تشقق السماء |
| بالعمام ونزل الملائكة تنزيلا اوبسبب شدة ذلك اليوم وهو معطوف على وقعت  8#فهى» |
ا ا المعاء د تومكد  5ظارف لقوله ؤواهية

ضعيقة مسر خية ساقطة القوة جدا كالغزل ١

المنقوض بعدما كانت كمة مستمسكة وانكانت قابلة لاخرق والااتئام هال وه

البناء يهى

وهيا فهو واه اذا ضءف جدا قال فىالقاموس وهىكوعى وولى ترق وانشق واسترخى
رباطه وفىالمفر.ات الوه شق فالادم والثوبونحوجما هه والملك » اى الخلق المعروف

بالللك وهو أصم هن الملائكة ألاترى الى قولك مامن هلك الاوهو شاهد اعم ءن قولك
مامن ملائكة و علىارجاتها  #اى جوانبالسماء جع رحىبالقصر وهى حملة حاليةويحتهلى
هم فيلجأون الىا كذافها
انتعطف عملاىقبلها كذا قالوا والمدنى تنشق المماءالتى هكىمنسا
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فضمير لنحءها الى المفعلة والقصة بدلالة تانكاك لا بة م نالوعى (وقال الكاشى) نلكزدائة |

اذ ك
كشى رابراى شمابندى وعبرنى درنجات ٠ؤمنان وهلاك كافران وفىكشف الاسرار
| انرا يادكارى كام ناجهان بود ٠ وقد ادرك الفينة اوائل هذه الامة وكان ألوحها

عالىجودر ف
ا وىتعن
»ظها وبالفارسية ونكاه دارداين بندرا ٠ والوعى أن محنظ
تها
حف
العلموووءيتالثى فىنفك بعالو عيتماقلته ومنهماقالعليهاللام لاخير فىالعيش الالءالمناطق
ومستمع واع والايعاء ا

عير نفشسك م
وع
ناء شال اوعيتت المتاع فىالوعاء مه ماقال

عليه السلام لاسماء بنت أنىبكررضوالله عنهما لانوعى فبوعىالله عليك ارضخى ماستطعت
وقال الشاعس

ع الخبرستق وان طااللزمان به © والششرأخيث مااوعيتهن زاد ©ه
ادن واعبة » الى قاف هموانن أن م#فظ ماجب تحفظه .نتذكره؛والتفكرفبه ولاتضاعة
بتك العمل به عَال الوعى فعل القلب وللكنالا ذانتؤدى الحديثالى القلوب الواعية

فنعتت الا ذن بنعت القلوب ( وفىالبستان )
0.٠20

وكرنستى سهى جاسوس كوش

خبركى رسيدى بسلطان هوش

شهلَلالآ ذانالواعية للدلالة عقلىتها وان منهذا شانه معقلته
والشكر والتوحيد حيث ل

يتيب لنحاة الم الغفير وادامة نللهم يعنىان من وعى هذء القصة اكابعمها ويحفظها لاجل
أن يذكرهالاناس ويرغمم فىالاعان المنجى ومحذرههم عانلكفر المردى فيكون سبباللايحاة
والاداهة المذ كورتين قال فىالكشاف الاذن الواحدة اذا وعت وعقات عنالله فهىالسواد
الاعظم عند الله وان ماسواها لابسا!:مم وان ملا"وا مابين الخافقين وفىاعييث ( فاح
00لق اله لهقلا واعيا ) وء

 3عليه السلام انه قال علىرذى الله عنه “زول هذه

الايةسأات الله أن مجعلها اذك ياعلى قال على فا أسيت شأ بعد وما كان لى ان أنسئ
اذهو الحافظ للاسرار الالهية وقد قال ولدت على الفطرة وسبةت الى الارمان واله<رة

ذه النقاش
ورىواة اختا:بأذن على نن الى طالب وقال ع هذه ك

ان ا

رئدوة رإذو وتنايق اواعنه

كرجه ناصح الوذ يفبي اهن

 13102كوتهائ) غلب "كين :٠70

اوت ناوزذى زكراوون يكانشير

قال بعضهم تلك اذان اسمعها الله فاىلازل خطابه فهى واعية تمى من الحق كل

عطات اوعن أن عور اه اركنعل امسن ايكو دوكرلا

تفع ان أأيها زوين وبا فد
كينا

ألزم رسول

كن

ال لني قازر تياك

افويا غلنابالمواالق الابتكنه :نامر

الله وأقم بوت وقال عليه السسلام بوما من الايام

اله إن ببسط احد ثوبه حتى اقضى مقالتى ثتمجمع اليه ثوبه الاوعى مااقول فيسطت كمرة
على <تى اذا قضى مقالته جمعتها الىصدرى فانسدت ممقنالتهعليهالسلام شيأ وفيه اشارة
| الىتاثير <سن المقال وفائديه والالكان دعاؤهعليه|اسلام كافنا فىوعبه كاو قع“لماير املانوين

رضىاللعء ف فاذاشخ فالىدور نفخة واحدة » شروعفىسان نفس الحاقة وكيفيةوقوعها
( اثرمان )

|
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اى قرى قوم لوط اى اهلها لانها عطفت على ماققلها هفنرعون ومنقبله شَال اذكه
اعلنثى" اى قلبه وانتفكت البلدة بأهلها اى انقلبت والله تعالى قاب قرى قوم لوط علهم
فهى المقلبات بالخسف وهى حمس قريات صعبه وصعده وعمره ودوماس_دوم وهى اعظم

القرى ثم هذا ٠نقبيل ااتخصيس بعد التعهم للتتميم لان قوم لوط انوا بشاحشة ماسبقهم
بها هانحد املنعالمين « بالخاطئة  6#الباء للملابسة والتعدية وهو الاظهر اى بالخطأ

اوبااغفلة اوالافعال ذات الخطأ العظم التى هن جاتها تكذيب البعث والقيامة فالخاطئة على
الاول مصدر كالعاقبة وعلى الاخيربن صفة لحذوف والئاء للنسية على التحريذ والاظهرانه
8عصوا رسول رمم *#اى فعصى كل امة رسولهم حين
اهلنجاز العقلى كشعر شاعى ف
نهاهم عكماانوا يتعاطونه اهلنقبانم فالرسول هناعمنى المع لان فعولا وفعيلا يستوى فهما

المذكر والمؤنث والواحد وا معفهومن مقابلة المع باعالمستدعيةلانقسامالا حادعلىالاماد
ْ فالاضافة ليست لاعهد بل للجنس  8فأخذهم » اى الله تعالى بالعقوبة 'ى كل قوم هنهم
©خذة رابية  6اى زائدة فالشدة على عقوبات.سائر :الكفار أوعل القدر المعروف
ا

عندالناس لمازادت معاصهم فىالقبح على معاصى سائر الكفرة أرق مكنذب نوحا وهم
كل اهل الارض غير هنر كب معه فىالسفينة وحمل مدائن لوط بعد ان نتقها هنالارض

على هن الري بواسطة مناه بذلك هنالملائكة ثم قاما واتبعها الحجارة وخسف با

وتمرها بلماء المنتن الذى ليسفىالارض مايشبه واغرق فرعون وجنوده ايضا فىمحرالقازم
اوفى النيل وعكذا عوقب كالمة ماصية بحسب اتمالهم القبحة وجوزيت جزاء وفاقا
وفىكل ذلك ويف لقريش ونحذير لهم اعلنتكذيب وفيه عبرة موقظة لا“ولى الالبابٍ

نمك الربآزااا
فلك قلتي ثسميق اانا د ويامنةلزالمبان المدرغق لوقو رلتهرااننا ها
على ماأعطاه  انالماطتى الماء » المعهود وقت الطوفان اى جاوز حده المعتاد <تى اراقع

عل كلا نى) يانه ذراع وال يسضهم رع اعلىارفع يل الرابا#نفسلةاعشيرةاا
اوحده فىالمعاملة مع خزانه منالملائكة محيث لمشدروا على ضبطه وذلك الطغيان ومجاوزة

الحديسيب اصرار.قوم توح على فنون الكفر والمعاصى ومبالفتهم فىتكذبيه فها اوحى اليه

املناحكام التى حماتها احوال القيامةفانتةماللهمنهمبالاغراق  8اناكم #اءهاالناساى نا
ابام واتم فىاصلامم فكا'نكم ممولون باشخاصكم وفيه بيه علىالاتةفىامل لاو عات

آبائهم سيب ولادتهم © فىالجارية » يعنى فسفينة نوح لان منشانها أن تمجرى على الماء |
والمراد محملهم فها رفعهم فوق الماء الىانقضاء ايام الطوفان لامرد رفعهم اللفاينة كم
يعرب عكنلهة فىفانها ليست بصلة للحمل بل متعلقة بمحذوف هوحال من مفعوله اى

رفعنام فوقالماء وحفظنا  5حال كوتكم فالسفيتة الجارية بأمرنا وحفظنا منّغير غرق |
وخرق وفيه 'شيه على ان مدار مجاهم مض عصمته تعالى وابما السفينة سبب صورى
النحعلها » اى لنحعل الفعلة التى هى عبارة عن اتماء المؤءنين واغساق ,الكافرين
« لكم بذكرة  #عبرة ودلالة علىكال قدرة الصالع وحكمته وقوة قهره وسعة رحمته |

الجزءناسم والعشر ون

؛١٠٠١ #هه

5

بآ"

قوم عاد فاللام للعهد وبالفارسية سس توميديدى قوم اددع رابى «ودى ووفرا»

اى فىحال هوب تلك الريع اوفى تلك الايالى والايام ورجحه ابوحيان لاقرب وصراحة

الذكر«ؤصرعى هونى جمع صريع كقتلى وقتيل حال منالقوم لان الروية بصرية ولصريع
أ ععنى «٠صضروع اى مطر و ح على الارض

| ظوك
ا
كا'وهم
ب»#

ساقط

ايشان ازعظم اجسام 

لان الصرع الطرح وقد صرعوا عو هم

اتجازتل » #خهاى درخت خرما اند ١٠٠

المنوى فىصسرعى عندمنلم مجوزذلك اى مصروعين مشيهين باصول تل م قال فىالقاموس
التبتى متلئترى يكتوسوو كتعك موتاانى .واتجاز النخل اصولهااتهى والنخل اسم جنس
ٌ مْفردأفظا وجمع معنى واحدتمانحلة هوخاويةي اصل الخوى اخلاء شال خوى بطنه املنطعام
| اى خلا والمعنى مكتلاة الاجواف خالتها لاثى” فها يعنىانهم متساقطون علىالارض اموانا
حنيث اانبدانهم خوت |
ظ طوالا غلاظا كا نهم اصول محل محوفة بلافروع شهوا ها م
|افخلت من ارواحهمكالتخل الخاوية وقيلكانت الرع :ندخل منافواهم فتخرج مافىاجوافهم
ن ادبا رهم قص_ اروا كالدخل الخاوية ففيه اثشاره

ٌْ1
الى أ
ا حلااب

الى عظم خلقهم وضخامة اجسادهم

شولون بنإشدمنا قوة والى الذالرع ابلهم فصاروا كالنخل الموصوفة فتهإثازة
اهل الغ 011
كه

لاحماة

حق.قية

لهم لام قائمون

بالنفس لاباللهكم قال  "6هم

نم أحاز خل  9فؤاير نسي الصراة»عد
"1

_ اقطة
واصبلار.-
3

ا

 ١الله وصلح قابلاللصفات الالهية والامات وفسد  8فهل ترى لهم «نباقية 6ه الاستفهام

ترى اى ماترى متهم بقية م  -غارعم وكارهم وذكورهم وانائهم غير المؤمنين ووز
! اكيز عزة موصرف #ذوف ععنى نفس باقية اومصدرا عمعنى اليقاء كالكاذبة والطاغية |

والبقاء ثبات الثى” على الحالة الاولى وهويضاد الفناء
مقر القتكك نزقالدوبرزطالة سو اا

تشلان تت نعي بلشيؤليان عاء ريفان

.٠

خاك وازان خاك نيزسست نشان

<وعاصفات قضاازمهب قهروزيد

شه

ظفعلى العاقل أن يّدحت ببق افلدنيا بالعمر الثانىكادل عليه قوله.تعالى حكاية عنابراهم
الخليل عليه السلام واجءعل لى لان صدق فالا خرين على ان اطياة الناقية الحقيقيةهى
ماحصات بالتحلى الالهى والفيض المالىالكلى نسأل الله سبحانه أن فيض علينا سحال
فيضه وجوده محرمة أسمانه وصفانه ووجوب وجودء و9جاء فرعون  #اى فرعون موسى

فهو «نقبيل التعمم بعد التخصيص وءن صولة وقبل قيض بعد وقرأ |بوحمرو ويعقوب
والكساف قبلهبكسر القاف وت الباء عءنى و من معه من القيط من اهل مسر ف

 9والمؤتدكات 6ه

( لى).
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٠ 5م جه>

صمبنيحة الاربعاء لعان فين مشنوال وال اخر أسبوع مشنهر صفر الىغروب

الاربعاء الا خر وهو آخر الشهز وعن ١زعناس رضوالله عنه برفعه آخر أربعاءفى !اشير

لوم محس مستمر وانها سءيت تجوزا لان تجوزا عماندتوارت فيسرب اىفىبيتفىالارض
فاتيزعها الررعفىاليوم الثامن فأدللكما وقلهى ايامالعدز وح اه المعاء  53بردورياح

ظر االلىثانى قال بردالعحز وفىروضة
شديدة فن نظر الىالاول قال بردااءحوز ونهن
الاخار,زعبت جوز الى اولادها أن بدزَووعا وكان 'لها سنغة نين فقالوا الى أنتضيرى أ

على البرد عارية لكل واحد منالبية ففعلت فلما كانت فىالسابعة مانت فسميت تلك الاياء
ايام العجوز وامماء هذهالايام الصن وهوبالكسر اول ايام العجوز كمفاىلقاموس والصنير

وهىالر.ح البساردة وااثانى من ايام العجوز كافىالقاموس والوير وهو ا'ثااث ايامالعدوز
العلل مكنا وهوالرابع امينامها ومطق” ابر وهو خامس ايامالعجوز اورابعها كم

افلقاموس ومقكلنى” الظعن اىمميلها وهوججعظعينةوهو الهودج فيه أاةامملاوالا
والمؤيمر قال فىالقاموس امس ومؤتمر آخرايام العدوز قال الشاعى
»
شهينر
لتنا
علعشتاء بسبعة غير  #2اوامثهل
ه 22ا

فر

بالصن والصنير والوير 

فاذااشّضت اإم شهلتنا 

*#

وليااج بلوسن يلامج

).بيط 7قبوستبلل» وطق «اللية !ا ده

رلف
عانم الارحيذيغ الععامامو لاعوا) يبب ,راربانوكيا ا نحادق

مس

»

ام

قال الكوائى ولم يسم الثاء.ن لان هلاكيموغل كيظاكان فيه وفى عين المعانى ان

الثامن هومكئى” الظعن ثمقال فىالكوائى ومجوز انها سميثايامالعجوز لمحزهم عماحل
بهم فبها ولم يسم الثامن على هذا لاهلا كهم فيه والذى ليسم هوالاول وانكان العذان
واقعا فىابتدا نهلان اللته غيرمذ كورة فام سم اليوم سعالاتلة لان التارعخ يكون بالليالى
كموذرة
دون الايام فالصن ثانى الايام العانية اول الايام ال

ليالها انتهى ٠ شول الفقير

اشلرلينذاد :أن :عترا(/الد:ابالنسية ,الئالانين استلسمة .انامرامينام الا خرة.وفى :البوع التسامن
تقع القيامة ويعالهلاك ثمف اىلليالى السبع اشارة الىالايالى البشرية السسائرة للصفات السبع
الالهية الى هى الحياةو العلم والارادة والقدرة والسمع والبصر والكلام وفىالايام اشارة

الاىيام الكاشفات لاصفاتٍ العان الطبيعية وه الغضب والشبوة واطحقد والحسد والخل

والجين والعحب والششره التى سطع امورالق واحكامه منالخيرات والمبرات يعنى قاطعات
كل خيروير وقال القَاث_انى واما د اللمغالون اللجاوزون حدالشر انع بالزندقة والاباحة

افلتىوحيدفأهلكوا .رم هوىالنفس الباردة يجمودالطبءة وعدم حرارةالدوق والعشقالعاتية
اى الشديدة الغالية علم الذاهية مم فىاودية الهلاك سعخرها الله علهم فىمراب الغيوب

السبع التىهى ليالمهم لاحتحاءهم عنها والصفات العان الظاهرة لكهالمايام وهى الوجود
والحياة والعموالقدرة والسمع والبصر والتكلم عملاىظهر هنهم ومابطن تقطعهم وتستاصلهم

« فترى » امد اويامن ث-أه أن برى وسصر اكننت حاضرا حينئذ هه القوم  #اى

الجزء ناسع والمشرون

اسسسصمم سم ست ممسسبب سج جو م ب عدم

صمي ١ <2 اه

فالظاهى وذلك لانهم لميتبعواصالحا املنصلحاء المقيقبين فبقوافىفساد النفس فواماماد»

حىضر موت والعن وكانوا ععربا ايضاذوى
وكانت منازلهم بالادقاف وهىالرمل بينتمان ال
بسعلة فىالخلق وكان اطولهم مائة ذراع واقصرهم ستين واوسطهم مابين ذلك وكان رأس
الرجل مهم كالقية شرخ فى عبذ.ه و مره

السباع وتاخيره عن

قو

0

سدمهم

زمانامن

قبووله عله
قبل الترقى منالضال الشديد الىالاضل الاشد  9فاهلكوا دع  4فرىاللد
السلام تُصرت بالصدا واشلكت عادبالد.ور ِ صر صر

 4اى شديدة الصوت لها صر صعرة

فىهبوها وهىبالفارسية باك كردن بازوجرغ و انه بدان ماند ٠ اوثشديدة البرد تحرق
ىةالعصنئ
ببردها الننات والكرث فانالصر بالكدر شدة البرد جومانيةو اوزة للدد فشد

نبه
ائيل
بمكا
كاأنهاعتت عخلزىالمافلم تمكنواءن ضيطهاوالرياح مسخرة ل
ذت
اعوانكا أعوانملك الموت(روى انه مارج من الررمح ثرالا
بتهمو جت خارحة
أصا
على قوم عاد

ن ضءط
ع ع

شدد معلوم ولما اشتدغضبالله

الخزان ولذلك ساانت

فلم هدر واعلى ردها حيلة هن استتار بدناء اولياذ نجل

وتنقطع باذنهوله

ماسة اوالمعنى عانية على عاد

اواختفاء فى حذرة

فامها “انث

تتزعهم من مكانهم وتملكهم  8سخرها عليهم »* التسخير سوق الشى” الىالغرض
انلص به قهرا والمسخر هوالمقيض لافعل والمعنى سسلط الله تلك الررمم الموصوفة عقلوىم
عاد بقدرته القاهرة كاشاء الظاهرأنه صفةاخرى ومَال استشاف لدفع مابشوهم كموننها
باتصالاات فلكية مع انه لوكان كلك لكان لأسطيي 4وهدرمه فلا رج هن لسحؤيره تعدالى

| © سبع ليال » منصوب عاللىظرفية لقوله سخرها انثالعدد نلاكلولبالى حمليلة وهى

«ؤنث فتم مفرد موصوفه غَال ليل ولِلة ولاهّال يوم وبومة وكذا نهارة ومجمع الايلة
على الايالى بزيادة اليا على غير القياس فبحذف ياؤها حالة التذكير بالاعلال مثل الاهالى

والاهال فىجع اهل الاحالة النصب مخوقوله تعالى سيروا فيا الى وايا ماامنين لانه غير
منصرف والفتح خفيف  8ؤأكهانية ايام © #ذاكر العدد لكون الايام جمع نوم وهوهذكر

حسوما » حمع حاسم كشبود جشع_اهد وهوحال ممفنءول سخرها يمعنى حاسمات

عبرعنالر.ع الصرصسر بلفظ الهم لتكايرها باعتيار وقوعها فىتلك الابالى والايام وقال
بعضهم صفة لماقبله ( قال الكاشق ) روزها وشهاى متؤالى ٠ 'والمعنى على الاول حال

كون تلكالررع متتابعات ماخفق هيوم فىتلك المدة ساعة حتى اهلكنهم أكثيلا لتتابعها
دء الدابة مرة بعد أخرى حتى سم وينقطع الدم
بقتابع فعل الحاسم فىاعادة الى على ا
كاقال فىناج المصادر الجسم بريدنووسته داغ أكرجنا دفه لامر استسال! المفكا اولاللوه

اذ
|الحسم م ههوو تتابعتتابع الكى اونحسات حسمت كل خي
ار و
واس
قتأ
اصل
طته
غات

قطعت

دابر 3

والخاصل ان تلك الرباح فها ثلاث حيايات الاولى ستابنع هيوما والثانية كونمها قاطعة لكل

 ١جلو وك بجطأناقرلفق اراكة اتت علها والثالثة كوا قاطعة دابرهم فد.يت حسوما مممنى

| حائهات اماتشبها الهايهن بحسمافلدىاتءتابع الفعل وااماللالنالغخسةمافلقطع والاستئصال

ا وسمى الفنة حس امالانهمحسم العدو مارريده دن بلوع عداويه وهىكانت ايام ردالعحوز

َم

جات

:

من
(

2 ©# 1١١ه
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تأكيدالههولهاكا بالزيدمازيد على التعظم .لثأنه فقوله الحاقة ميتداًوما منداً ثثان وم أا
بعده :خبره واملة خبر للمتدأ الاول والرابطةكرير المبتدأ بلفظه هذا ماذكروه فىاعراب 0
|
مذ ران رؤفظارجا والقعدى1رلتجكاى أن ككون :املاانخنهامة ,تحر للايندتها دان عاط
الفائدة بان أن الحاقة يادميع وخطب فظيع كافيده كون ماخبرا لايان انامسابديعا |
الحاقةكافيده كوا متدأ وكونالحاقة خبرا كذا فىالارشاد ف وماأدراك  6#املندراية
ركعفى العمَال دراه ودرى به اى عامءه من بابر وأدراءيه اعلمه قال فىتاج الملصادر ا

الدراية والدرية والدرى دانستن ويعدى بالياء وسنفسه قالسدويه وبالياء ك|ثر قوله مامتدا |
وادراك خبره ولامساغ مهنا لاعكين والمعنى واى ثُى” اعلمك ياد وبالفارسية وجهجيز

داناكردايدترا © ماالحاقة  6حجلة ممبتنّداأ وخبرفىموضع الفعول الثانى لا“دراك واعلة .
الكبيرة تأكيدلهول الساعة وفظاعمها بان خروجها عن دآثرة عامالخلوقات على معنى
ان اعظم اما وماد ]رعو له روكدم يرث لايكاد 'شلغه دراية احد ولاوهمه وكفما

قدرت حالها فهى اعظم مذنلك واعظم فلايتسنى الاعلام قال بعضهم انالبى عليهالسلام '

وان كان عالما بوقوعها ولكن يكن عالما بكمال كيفيتها ويحتءلى أانلله عليهالسلام اماما
لغيره وففالتأويلات النحمية يشير بالحاقة الى التحلى الاحدى الاطلاق فىصىءاة الواحدية
المفنىللكل كافال إالنملك اليوملله الواحد القهار شهرم_طوات انوار الاحدية جميع
ظلمات التعبنات السائرة اطلاق الذات المطلقة وسمى بالحاقة ليوته فىذاءه ومحققه
فىنفسه « كذبت  4 5قوم صا منالعد وهوالماء القلل الذى لاماددله  9وعاد

قوم هود وقهبىيلة ايضا وعنع فى القاموس  8بالقارعة 5ه من حللة اسماء الس_اعة ايضا
اتضرب فون الافزاع والاهوال اىآصيجم مهاكانماشرعهم ما والمماء |
لماشرع الناس ى
بالانشقاق والانفطار والارض والجبالبالدكوالندف والنحوم بالطمس والاتكد ارووضعت
موضع ضمير الاقةللدلالة عهلعىنى القرع فيها زيادة فووصف شدتها فان فىالقارعةماليس

فالحاقة منالوصف غّال اصابتهم قوارع الدهى أى اهواله وشدائده قبل منها قوارع /
اننس لقرع قلوب المؤذين يذكر جلالالله
لط
امن!
وفزع
القرءان للآيات التى رتأقحين ال
والالدت ناد إزمحنمتة ,وحمابتةامثل !ةابلتكرمئى ونحوهابوف الااثة مخوريئ الاهل مكة
من عاقة تكذسهم بالبعث والحشر هٍِ فامامود  0وكانوا ع بامنازلهم بالححدر ببنالشام

والحداز براها اج الشأم ذها باوايابا « فاهلكوا يك اى اهلكهم الله لتكذيبهم فأخير
اعلنفعل لانه المراد دون الفاعل لاله معلوم  8بالطاعية  #اى بالصيحة التى جاوزتعن
دا دار الصيحات فىالشدة فرجفب منها الارض والقلوب وتزازلت فاندفع مرى

|من التعارض بين قوله تعالى فأخذتهم الرجفة وبين قوله تعالى قأخذنهم الصيحة والقصة
لجح واقاللارية اشارة الىاهل العلم الظاهى الحو بين اعلنعلوم الحقيقيةفانهم اهللعلم

القلل كان ود اهل الماء القليل فلما كذبوافناء اهل العام الباطن من طريق الساوك
اهلكهمالله بصاعقة نار البعد والا<تجاب فليس لهم صلاح فىالياطن وان كاذلهم صلاح ١
و
ص ب
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و الثانى الكرى لايطا الارض قدمية بل باحداها فاذا و طبا ليعمتمد عاما خوفا ان
خسف الارض والثالث الطائر الذى بعد على سواق الماء من الانهار يعرف مالكالحزن

شبيه الكركى لايشبع منالماء خشية ان تفن فبموت عطشا .افلقاؤل اشازة االىلدسمجب
وفى الثانى الى مدح الخوف وفى الثالث الى قدح احرص فليعتبر العاقل من غير العاقل

والسهيد من وعظ بغيره و اخذ الاشارة هن كل شى* نسأل الله البصيرة التامة منه
ف وشولون  6اغاية حيرتهم فى امه عليهاللام و نهاية جهلهم بمافيالقرءانعن بدائع
|ااعلوم ولتنفير الناس عنه والافقد علموا اله اعقلهم  +انه  6#عللهالسلام © لجنون »#
| الظاهى أنه مثل قولهم يأيهالذى نزل عليه اكلرذانك نون و(قال الكاشى ) بدرستىكه
اتلايق .علاذا دبو كرفته اوتا

تر

اورا تعليم مبدهند  :م قال الوليد ابنالمغيرة

| معلم ينون يدنى يأنيسه رثى هن امن فيعامه و حيث كان مدارحكمهم الباطل ماسمعوا
منه عليهالسلام رد ذلك سان علو شأنه وسطوع برهانه فقيل ف وماهو اكلرالذاعاللين #
على انه حال هن فاعل يقولون «فيدة لغاية بطلان قولهم وتعسجبب للسامعين .هن اجءرنهم
ذر للعالمين من الجن
على التفوه بتلك العظمة اى سّولون ذلك والحال ان القرءان ك

والانس اى نذكيروبيان لمع ماحتاجون اليه من اءور دينهم فأين من انزل عليهذلك
وهو مطلع على اسراره طرا و حيط مجميع حقائقه خبرا نما قلوا فى حقه من ال+نون

اى انه من اول الامور علىكال عقله و عاو شأنه فن شب الله القصور فاما هو من
جو فز ةقالوزتقل التي الاذوو<
اذا ليمكن للمرء عين حة
واأقال ,فمام شاف و افضل لقوله :مالك روانة الن كرالك !والقومك .وفنه اشاوة :الى ',الالهلام
| فانه ذكر لصاححه ولمن اعتقده واقتدىبه اذا الا ثار باقية الى .بوم القيامة لواقلضمير
لرسول الله صلىالله عليه وسلم وكونه كذرا شورفا للعالمين لاريب فيه
روشتى ديدهٌ عالمبو
اى شرف جمله” عالمبتو 06 0 2

5٠02

فلا غموأن رناب والصحسح مسفر

وفبه اشارة الى سادات أمته و اركان دينه

تمت سورة نون بعونه خالق القلم وما يسطرون فالخامس والعشرين بوم الاننين من
| شعبان هن سنة ست عشيرة يعدالمائة

تفسير سورة الحاقة وها احدى و حمدون اية مكية

#الحاقة» هنمناسهاءالقيامة من حق محق :بالكسيراذاو جبوثليايتنهاحق اى بحب ينهاوبثيت
االلى انالساعة انية:لاريب فا فالاسنادحقيتى وقال الراغب فىالمفردات لانما
عف
وقوعهتاكا

يحق فبا اهز اء فالاسناد يحاذى كلهاره صائم ونحو و ماالحاقة  #الاصل ماهى اى اى

(ناكد)
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فها بالقوة قت قبت قذرها.

البفت ملها قوة غطبية و تكيفت نفسما بكيفية خبيئة مؤذية وعم! مالشتد كفم و تقوى

حتى تؤثر فى اسقاط انين وهنا مابؤثر فى طدس البصر ومنها مايؤثر فىالانان كيفتها
راد الرؤية من غَيز الال «:هه :لشداة تك للع التقدس؛ و كفيئها الحيثة الوئرزة:أوالتأثير

غير هوقوف على الاتصالات الجسمية بل مضه بالمةابلة والرؤية كااشتهرعن نوعهنالافاعى
اها اذا وقع بصرها على الانسان هلك فهو من هذا الجنس ولا يستسعد ان طعث ٠نءعين

يعض الناس جواهى لطيفة غير مرئية فتتصل بالمعين وتلل مسام جسمه اى بهكالغ
واهياما لمعتنعايضا
والمنخر والاذن فوتضرر به واذا كانت النفوس مختلفة فى جواهرها م

اختلافها فى لوازهها واثثارها فلا يستعد ان يكون لبعض النفوس خاصة التأثيرالمذ كور
وبه يحصل الهواب عمن انكر اصابة العين وقال الما لاحقيقة لها لان تأثير الحسمفى اسم
لايعقل الا نواسطة المماسة ولا مماسة ههنا فامتنع حصول التاثير انتبى :و عقلاء الام على

اختلاف مللهم ونحاهم لاندفع ام العين ولا نشكرء و بعض النفوس لا محتاج االلقىابلة

وهصف
لفي
افسه
بل بتوجه الروح ووه محصل ااضررفر يمابوصف الثشى” للاجمى فبو ثرن
ار زمقائلة وارقنةالو ذااقرت دزا لللمق ابةلاه كب تنقيا لان اللكالين

تكيف بكيفية الاسم و صار قابلا للاتحراف فا داءحت حية فان نفسها تمده بامتزاج الهواء
بنفسما والنتشاق الملسوع به قال الحاحظ علماء الفرس والهند و اطياء الوثانيين و دهاة

العرب و اهل التحرية من المعتزلة و حذاق المتكلمين كانوا يكرهون الاكل بين بدى
السياع مخافون عبوعا ا فها منالهم والشره لما حل عند ذلك من اجوافها  79البذار
الردى” ونفصل من عبوتما مااذا خالط الانان نقصه وافسدءوكانوا يكرهون قيامالخدم
بالمتااك والاشربة على رؤسهم مخافة الععن كاوق

اتباعهم قبل ان ونا ان

يطردوا الكلى والس:ور او يشغلوه ما يطرح له و هن هذا يعرف بعض اسرار قوله

عليهالسلام من ١كل و ذوعينين منظر اله ولم بواسه انلا بداء لادواءلهو فائدة الرقى ان
الروح اذا" ملكافت)به وقويت و استعانت بالنفث والتفل قابات ذلك الاثر الذى حصللءن

ظ

التنوس :اكفتتةروا ونامق! الفاشدكاةفأزاالتة إويلا ع كل :النرقية اغا لبسو ربغرلهامشروعة

لكن التحرز ءنالعين لازم وانه واجب على كل مسام اعحبه ثى ان ,برك وغول تارك
الله احسن الخالقين اللهم بارك فيه فانه اذا دما بالبركة صرف الحذور لاالة ومن عرف

بإمسابة العين منع هن _هداءلة الناس دفعا لضرره قال يعض العلماء يأملء الاهام بلزوم

وبل سق و الاحتياط
ته وان كان فقيرا رزقه ماسّوم به معاشه ويكف اذاه عالنناس ق
الاص بازوم بينه دون الحبس والتى و هذا التقربر يعرف حال المجذومي و لذا انخذوا

لهم فى بعض البلاد مكانا مخصوصا ميث لايخالطون الناس ولا بشار كونهم فى محلاتهم
وذكر الاحظ ان اعحب ها فىالدنيا ثلاثة اليوم لاتظهر بالنهار خوفا ان تصسيها المين
لحعنها .قال فى حياة ايوان ولما تصور فى نفسه انه احسن الحيوان لميظهر ابلالااايل
) رذح البيان  9عاشر َ(

الجزء اناسع والمششرون
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ذىه الا بة خاصية لدفع العين تعليةا و غسلا و شيربا
وفىالاسرار الحمدية قدقلىاهنف
)ى اثرها فىالمعين واقع قالوا ان الثشى” لايعان الابعد
اتبى و فىالحديث ( العين حق ا
كاله وكل كامل فانه يعقبه النقض هضاء ولماكان ظهور التضاء يعدالعين اضيف ذلكااما |

| ولما اق يعقوب عليهالسلام على اولاده منالعين لانهم منالعين لكانامنوا اعطوا
| حمالا و قوة و امتداد قامة وكانوا ولد رجل واحد قال يا نى لا تدخلوا ٠ن باب واحد
|و ادخلوا من أبواب متذرقة فأمهم ان بتفرقوا فى دخولها لثلا يصاءوا بالعين كوان
رسولالله صلىالله عليه و سام يعوذ الحسن والحسين فقول اعوذ بكلمات الله التامة هن
|ل شيطان وهاءة وءن كل علدانمة و سول هكذا كان يعوذ ابراهماسمعيل واسحق
ك
عليهم السلام وعنعبادة بن الصامت رضوالله عنه قال دخلت ء!لكايه عليهالسلام

ف|ى اول النهار فرأبته شديد الوجمثم عدت اليه آخر النهار فوجدنه معافى فقال انجيريل

|انى فرقاتى فقال بسمالله ارقيك هن كل شى”يؤذيك و من كل عين و حاسد اللهيشفيك
ان

قال علدءهالسلام فأفقت والرقة بالفارسية افسون كردن ٠ َال رقاه الراق رقيا و رقية
ا|ذا عوذه و نفث فى عوذتهقلوا واما تكره الرقية اذاكانت بغير لسان العرب ولا يدرى

(

تلا بأس به
ماهو ولعله بدخله لتك[ واتكدية ؤلتر :ثااكان مق دز ان وشوج الناعراتف

كا فالمغرب للمطرزى ولا تختص العين بالانس بل تكون فىالن ايضا وقبل عونمم
اشْدذ من اسن ةة الرماح وعن ام سلمة رضوالله عنها انالنى عليه 'لسلام رأى فى سها حارية
هوي

نمسابهامن
نا النظرةو أراد بها الميا
فا ب
براي ره فقالاسترقوالها

(وكان شى' يسبى القدر لسبقة العين ) اى
الجن كمافى شرح المصابيح و فالحديث ل
لوكان شى” مهلكا او مضيرا بغير قضاء الله و قدره لكان العين اى اصابمها لشدة ضررها
وعنه عليهالسلام انالعين لتدخل الرجل التبر وامل القدر و مما بدفع العين ماروى ان

عْان راضلىله عنه رأى صبيا ملحا فقال دسموانونته لثلا تصبيه العين اى سودوا شرة
ذقنه قالوا و هن هذا الهء.لى نصب عظام الرؤوس فىالمزارع والكروم ووجهه ان النظر

الشؤم هع علا اولا فتتكسر سورته فيلظاهر اثره وهن الشسفاء ءنالعين ان هال على
ماء فى اناء نظيف و يقه منه و يغسله عنس عابس بشمهاب قابس رددت العين من المعين

عله و الى احب الناس اليه فارجع الصر هل ترى ءن فطور والفاتحة و اية الكرسى
وست آنات الشفاء وه و يشف صدور قوم مؤمين شفاء لما فىالصدور فيه شفاء لاناس

و ننزل هن القرءان ماهو شفاء و رحمة للمؤمنين و اذا مرضت فهو يشفين قل هو لاذين

اكوا :هدئ و عنتفاة

!اومن :الشقاء آنا يوم العائن فمتسل -اوانتواضا_بماء يتب
مال بين

المعين قلى وجه اصابة العين ان الناظر اذا نظرالى شى” واستحسنه ولم برجع الىاللهوالى
رؤية عه قد يحدث الله فى المنظور علة بجناءة نظرء على غَفلة ابتلاء لعباده ليقول اللحق
انه الله و غيره من غيره فيؤاخذ الناظر لكونه سببا و وجوه سن اناماها
شعث ٠ن عبله قوة سمية نتصل بالميين فيلك او فسدك قبل مئل ذلك ف بعض المنات

ق(ال )
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قال جبيت الماء فيالحوض جمته والحوض الجامعلهجابية والاجتباء المع على طريق |
الاصغلفاء وقبل اشت.اء ان دح انه ليمكون نقابل هذه الواقعة وامانالنككررامات
والارهاص لابدان مختار القول الاول لان احتياسه فىبيطن الحوت وعدم مونه هناك لأ

لميكون ارهاصا وكلراامة لابدان يكون معحزة وذلك َتغى اينكون رسولاقل هذه
الواقعة  0فحمله من الصالحين * من الكاملن فىالصلاح بأن عصمه هن ان شعل فعلا

يكون ترك اولى روى انها تزلت بأحد حينهم رسول الله عليه السلام انيدعو على
المنوزمين فتكون الا“ية مدينة وقلل حين ارادأن بدعو عشلىيف ٠ حق تعالى فرمودكه
صبركن وان دها درتوقف داركه كارها بصير نيكوشود

كارها ازصير كردد دايئد . 0
حو ندرافتادى بكرداب حرج

كاني سريت عهزّهاعتها

.٠

شيلركقن والصير مفتااح الفرج

دلت الا يات على فضلة الصبر وعلى اتنرك الاولى يصدر هن الاساء علهم السلام والا

لماكان نونس عله السلام ماما وعلى ان الندم عملاىفرط مانلعبد والتضرع الىاللهلذلاك

دن وسائل الا كرام وعلى ان توفيقالله نعمةباطنة منه وعلى ان الصلاح درجةعاليةلابنالها

الااهل الاجتياء وعلى انفعلل العبدخلوقلله لدلالة قوله فحعله املنصالحين على ازالسلاح ١
اعايكون مجملاللهوخلقهوان كان للعبد مدخل فيه يسبب الكسب بصرف اراديه الإزسة

والمعتؤلة يأولونه أنارة بالاخبار بصلاحه وتارة باللعلف له <تى صلح لكنه مجازوالاصل
هواطقيقة «ؤوان  #مخففة واللام دليلها كاد الذين كفروا ابزلقونكبابسارهمي سال

الزاقهازل ر حلهيعنى لمنزائيد  8لما سمعوا الذكر © لما ظرفية منصوبةبيزاقونك والمعنى امهم
مشندة

عداومم لك ينظرون اللك شزرا اى أظرالغضبان مؤخر العين يحيث يكادون

بزلون قدمك فيرمويك وقت سماعهم القرءان وذلك لاشتداد بغضهم وحسدهم عتدممااعه

اظلرهصرع لفعله اوانهم يكادون
قمونأهم نظرالى نظرا يكاد يصرعناىواأىمك:ه بن
يصدونك بالعين قال فكىدف

الامرار الوذ على وقول روى انكهان فىتى اسد

عياثون والعبان والمعيان والعيون ديد الاصابة بالعين وكان الواحدمنهم اذا ارادان يعين

شبأ تجوعلدثلاثة ايامثم ستعرضلفيهقولتاللهمارأيت احسن هن هذافيتساقطذلك الثنى'وكان
الرجلمنهم سنظرالىالناقةالسمينة| والبقرةالسميينةعثنمهائم هو ل لاحارية خذىالمكتل والدرهم
فاقيا بلحم 0

هده شاتبرح <بى نتشعمفتلحروالخاصل انهلاعر بهثى”' فيدول فيهلجاركاليوم مله

الاعانه وكان سببالهلاكه وفساده فسأل الكفار هنقريش مبنعض مركانت

له هذه الصفة

ان يول فى رسول الله سلىالله عليه و سلم مارأيت مثله ولا مثل ححجه ٠ ابر توججمال
ان ضرت بسايب عين الكمال از ساحت كالم و سازد ٠ فقال فمصمه الله تعالى
و(قال الكاشى ) حق تعالى براى عصمت وى از جِشم بداين انك وارفرش ادج

ترفك

الحسن البصرى قدس سسرء دواء الاصابة بالعين ان تمرأ هذء الاية (ك قال الحافظ )
حضور مجلس انس است دوستان حمعند

٠

وان يكاد مواد ووزتفواذ .كنل
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وواجرا »#دسويا ونيم © لاجل ذلك ف من مغرم  4اى من عسامة مالية وض مائوب
الانسان فىماله هن ضرر لغيرجناية مه

مثقلون © مكلفون حملا تشبلا ؤيعرضون عنك اى

لاتسأل منهمذلك فايس لهم عذر فىاعراضهم وفر ارهم وام عندهم الغيب  اى الاوح

اوالمغييات ووفهم يكتيون© مندماحكمون منالتسويةبين المؤمن والكافر ويستغنونبهعنعلمك
فلتضحر والعجلة
#إفاصبر هكم ريك وهوامهالهم وتأخير نصرتك  0لؤولاتكن» ا
ببة
وقو
بع
القوفمك
ارسية مباش در دلتنكى وشتاب زدى ٠ ف كصاحب الحوت  #اى بونس
عليه السلام يعنى بولسكه صير تكرد براذيت قوم وبى فرمالى الهى ازميان قوم برفت

تابشكمماهى محبوس كش تت ا9ذنادى  #داعبا الى الله فىبطن الحوت وله لااله الاأنت
سابك اكلىنت مالنظالمين و#ه8ومكظوم  #6مماوء غيظا وما َال كظم السقاء اذا
مالا اماو خباوائصة وبالقيد الثانى قال تءالى والكاظمين النيظ

ل

عله وعليه

قول النىصل اللهعليه وسلم من كظر غيظا وهو شدر على انفاذه ملا الله قلبه امنا
وايمانا واجملة حال ضهمنير نادى وعلها بدور النهى لانها عبارة عن الضحرة وديا
| المذكورةصرمحافىقولهوذاالنونذذهب مغاضيالاءلى الند ا«.فانهماسمتسحسن ولذلك ليمذكر
المنادى واذمنصوب ضاف محذوف اىلايكن حالك كاله وقت نداله اى لابوجد منك
ماوجد مه م نالضحرة والمغاضية فتسّى سلانه وهو الما 0

اوخو ذلك قال لعضهم

فاصبرلحكم ريك بسعادة منسعد وشقاوة منشق ونجاة مننحا وهلاك منهلك ولانكن

٠كصاحب الحوت فىاستبلاء صفات النفس عليهو غدة  97والغضب للاحتحاب عحنكم
|الزب حتى ردعنجناب القدس الى مق را لطبع فالتقمه حوت الطبيعة السفلية فمىقام النفس

ايل بالاجتنان فىبطن حوت الرحم ا9ولاان ندا ركو ناله وباغه ووصلاليه وبالفارسية
نهذ انينحكهدرياذت اورا هونعمة © رحمةكائنة امن ربه» وهونوفيقه للتوبة وقبولها

عفعل فتأرالا ادر مذا خرء,مقذز
0بتع وار لهزد الفعل لافصل بالضمير وان مال
| يمنى ولولا يذارك نعمة منريه اياه حاصل « لبذ  4اى طرح هبنطن الحوت فان اللبِذ
القاء الثى' وطرحه لَمَلةَ الاعتداديه © بالذهاء 8اى بالارض اذالية منالاشحار قال
 ٠الراغب الفارااء مكان لاسترة به هوهو مذموم © ملم مطرود مرنحالمة والكرامة لكنه

رحم فنبذ غير مذموم بل سقها مجنهة الحسد وملم من لانمالرجل ععنىانى مانلام عليه
ودخل فاللوم فان قلت عولد بالملم وقداثته الله تعالى وله فالتقمه الحوت رهوملم
اجيب على ذلك |اتفسير أن الالامة حين الالتقام لانتلزم الالامة حين النذ إذ التدارك

شاها فالتفت على ماهو  5م لولا الاءتناعية شير اليه فىتط_وير المعنى هنا وهو حال

مك

111

ل
بولا لا
انه
لااهفى.ة

لاالنيذ بالءراءكم فىاال الاولى

لابه ند غيرمذهوم نلك مود إناجتباءرهق عطف عملى
ةقدراى فتداركته تلعمة ورحهة

منزان ففجمعه "اليهل

الاي عليه .أندر اليه الوحى وارسله الى مائة الف اووزيدون

0

2
ال اماسلصوا

حورة نْ

 ١76جه

متإذذونباحوالهموهجمونءبى اللهفىءقام الادلال
فتراهب
من
ل دب الواقع

وماعمفوا .دخاي من الموٌّاخدات نأك الله العافة وقال نءض العارفين مكر اللهفى أعمه

اخفى منه ىبلا فالعاقل هن لابمن مكرالله 0

وأدق حك بصاءت النعمة الظاهرة

اواللالا تجا هما فحىا امتححق التلاك التحلة ارجا من ا جل١سكا ء القت وغول |
ان الله ليس بمحتاج الها فهىلىباحلكامستحقاق وهذا مَع فكيثهيرا لمانمحقيق عنده
املنعارفين لازالله اما خلق الاشاء بالاصالة اتسبح محمده واما انشتفاع عباده بها
فبحكم التتعية لابالاول وقال بعض الحققين كل عام ضرورى وجده العبد فىنفسه «نغير

تعمل فكرفه ولاندير فهو عطاء نالل لوليه الخاص بلاواسطة ولكن لايعرف ان ذلك
املنله الاالكمل املنرجال ومحتاج صاحب مقام الفتوج.الىقيزان دقق<لاه قديكون
سنتىدراج ولذلك ذكرء تعالى فىالقراء على 'نوءين بركات -وعذاب
اخ
افلفتوح موكر

سس
جب
1يوار
سم

حى لاشرح العاقل بالفتح قال تعالى ولوأن اهل الكتاب اموا واندوا لفتحناعلهم بركات |

املنسماء وقال تعالى .قتحنا عليهم يابا ذا عذاب شديد وتأمل فول قوم عاد هذا مارض
ها

ا

فقيل لهم بلهومااستء حلم به دو فها عذاب ألم ٠ واعلمٍانكل |

فح اعطاك  5وترقا فايس هويمكر بلعناية هنا٠لله لك وكل فتح اعطى العيد أحوالا

وكشنا واقبالا من اق فليحذر منه ذانه ن2دةتحلت فى غيره موطنها فينقاب صاحبما الى |
الدار الآ خرة صفراليدين نأل الله اللاف قال أبوالحسين رضىالله عنه المستدرج سكران
كر تم خاص ذلك الى
والسكران لايصل :الله ألمم المعصية الابءد افاقته فاذا افاقوا سمن
فلومم
مسحت
فقدان
وسعيه

فااز وا ويلطممثنوا والاستدارج هوالسكون الى اللذات والتم بالنعمة ولسيان |
ولاغترار محل الله تعالى .وقال أبوسعيد الخرازقدس سر الاستدراج
الع مانلمن ا
اليقين فالمستدرج من فقد فوايد باطنه واشتغال بظاهىء واستكير مننفسه حركانه
اغسوبته عنالمنه وقال بعضهمبالاستدراج قعرف العقوبة ويخافاالمقت وبالان'اه تعرف

النعمة ويرعى القرب «وأءعلىلهم  #الاملاء مهلت دادن ٠ اى وامهلهم ياطالة العمر

ولك ليحك ايزدادوا اتماوهم يزحمون ان ذلك لارادة الخيرمم  8ان كبدى  6أئ ادف
«تين  #قوى شديد لايطاق ولابدفع بقى  /وبالقاوبتتة|:ويدرستى كه عقوبت ||
بالعذاب م
من ححكم است مور جِيرزى دقع نشود وكرفن من سعخت اميتي يكينوا طاقت ان ساشد ٠ه

وال كان يل وجالا ناواككنى هذا كاسيلء|اشدراما الكوهروصوزة الكد حت
كان سبدا لاتورط فاىلهلكة ووصفه بالمتانةلقوة اثر احساله فالتسبب للهلاك قال بعضهم
الكيد اظهارالنفع واإطان الذر لامكين وافلىمقردات الكيد ضري منالا<تيال وقديكون |
تمودا ومذموما وان كان يستعمل فىالمذموم ١كنيو كذللف الاستدراج والمكر وليكون

لا ل
بعض ذلك مودا قال تعالى كذلك كدنا ليوسف قال يعضوم أر
عكي
اادي
ذداب والصحبح
انه الامهال المؤدى الى العذاب اننهى وافلىتعريشات الكيدارادة مضرة الغيرخفية وهو ا
يمال
اذ
هاليديهباحق لجا
يئة وهنن أل ب
ل
لس
ا
مل الاق الحيلةا

الحلقوام تألم  4ايامبعلل
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افكان :فيتكفةاو[ ند جد الجوان أن 'يكرفيتجةن بدن العدي انائق داد واول اناد |
التى يصلى فا اقرما اليه الا أن يكون لله نية فى الابعد لكثرة الخطى اولفضل امام فيه
قالصسلاة خلف العالم الفاضل افضل او يريد اى يعمر نيتا هن وت الله بالصلاة فيه و ان

بعد وقال سعيد ابنالمدبس رحيوالله من صلى امس فى حماعة فقد مللا” البر والبحر عبادة
ق:ال انو الدرداء رضوالله عنه حالفا بالله قعالى من احب الاعمال االلىله ثلاثة اإمصسدقة

وخطوة الى صلاة حماعة واصلاح بايلنناس وفىالا يةاشارة الى انه برفم الحجاب ويقى
الحجوبون فى اب انا نبتهمع و يشتد عامهم الامى ويدعون الى الفناء فىالله فلا يستطيعون
لافساد استعدادهم الفطرى بالركون الىالدنيا وشهو انها ذالة ايصارهم «تحيرة لذهاب
قوتما النورية تلحقهم ذَاة الاب وهو ان الاحتجاب و قكادنوا فى زمان استعدادهم
يدعون الى سود الفناء“بترك اللذات والثمووات وهم امون فىنوم الغفلة لا يرفعون له

رأسا الفساد استعداد مزاجهم بالعلل النفسانية والامراض الهيولانيه #فذرنى ومن يكذب
| بهذا الحديث  #هن منصوب

لاعطف .على ضمير المتكلم او على انه مفعول معه وهو

درلحراقسد عي
كلا
وذاكان حالهم فا
| مرجوح لاءكان العطف من غير ضعف اى ا
ومن يكلذب بالقرءان وخل نى ونه ولاتشغل:قليك يشانه وتوكل على فالانتقام هنه

 ١ؤالى .الم هاا تمه |مالنعذابمو رظوز ,لنزاوكاقنكةالمسل» .شال الذرق .وواياء زريديون كله,الى
فانى ١كفيك قال فى فتّح الرحمن وعيد ولم يكن مة ماع ولكنه كاتقول دعنى معفلان
| اى سأ عاقيه والحديث القرء ان لان كلام بلغ الان_ان من جهة السمع او الو
فى شَظته او منامه سال له حديث  8سننتدر جهم © شال استدرجه اكلىذا اذا
استنزله اليه درجة درجة <تى بورطه فيه وفى تاج المصادر الاستدراج اندك اندك نزديك
| دائيدن خداى بنده را مخثم وعقوبت خود ٠ والمعنى سنستتزلهم الى العدّات درحة

| فدرجة بالاحسان وادامة الصحة وازدياد النعمة حتى نوقعهم فيه فاستدراج الشخص

الى 'لعذاب عبارة عن هذا الاستنزال والاستدناء هو.ن حيث لايعلءون » #اى منالمهة
الى لايشعرون اله استدراج وهو الانعام عامم لانمهم س.ونه ابثارالهم وتفضيلا على

المؤمنين وهو سيب لهلا كهم و فالحديث ر اذا رأت الله ينم على عبد وهو مقيم على
| همعص.ته فاع أنه درج

).وتلا هذه الا به وقال امير المؤمنين رضوالله عنه دن :وضع

عليه دثياء فييلمانه قد مكربه فهو ختروع عن عقي لترروى )ان رو السو ا ايا سك[
ضميك ومأنت لاتعاقئىفأوحى الله الى بى زمانه ان قلله  5ماكتويةاا
ع"
ارب
! قال .يا
لى عليك وان لاتشعر كوا عقوبة انمود عينك وقماوة قلبك استدراج ١فى و عقوبة
وم العمل به |
حر
يعلم
لو عقلت قال بءعضالمكاشفين «نالمكرلاالهى بالع.د أن يرزق ال
اويرزق العمل ورم الاخلاص فيه شنعا 5اتصافهءهذا عن لفسه فليعام انيهمكوريه وا<نى ١
ا مايكون الىززالا لقى فىام :أواين من اهل الاحدم,اد وعير *ممودن اقل أذكل تسود ضيب يدعو ا
أ

الناسعلى إصيرة وعام قطلىو كذاك عكرالله

فاه فى

#سدكواررفىاشا واعليالن علوم وتأسدم
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ا

صورعاة

ياانهنلابيؤمن وقد أحاز الاشاعىة التكليف به و منعه المعتزلةواما الحال العقلى وهو

الممتنع لذاءه كاعدام القدم فل يذهب الى جواز التكلف به احد جٍخاشعة ابصارحم »#

حال من فوع بدعون عالنىابصارهم مستفع به على الفاعلية ونسبةالخشوع االلىابصار
لظهور اثره فها و الا فالاعضاء ايِضا خاشعة ذللة ماتضوعة بل الخاشع و
لكونه مدا الخشوع ) وقال الكاشق ( لعى خداويدان

انصار سر دريس

0
افكناء

ولك ان المسلمين اذا رفغوا رؤوسهم ٠21
منده باشد ٠ قال انوالليث ذ

قر

اك

بيضاء كالثاج فلما نظ ر الهم الهود والنصارى والمثافقون وهم الذين لمشدرواعبىالسحود

حزنوا اوغتموا واسودت وجوههم م قال تعالى 0#ترهتيم  4تلحقهم و تفشاهم فان
ل 1

© ذلة  6شديدة مخز مم كا نه تفسير لخشوع ابصارهم شال

ذل يذل ذلا بالهم وذلة الكدر وهو ذلبل يعنى خوار © وقد كانوا  #فىالدنياه يدعون»

دعوة التكليف 

الىالسجود  #اى اليه والاظهار فالموضع الاضمار ازيادة التقريراولان

ات
عظم
اهاع
طان
ليث
لدصبلهاة اوما فيامنالسجود وخص السحود بالذكر مانح
الامرا
دوا
يله
عل
اوا
وس<د
إل بعضيم بدعون بدعوة الله صرنحا مثل قوله تعالى فا
|| مثل قوله تعالى

اقموا الصلاة

فان الدعوة

الى الصلاة

دعوة

اوضمنا

الى الحدة

يربكموان العبد من ريه
و بدعوة رسولالله عليه السلام صريحا كقوله عليهالسلام اق
وهو ساجد فكاثروا الدماء قالوا اى السحود اوضمنا كقوله عليهالسلا م صلوا سكم
و ا وذو روك اموالكم واطيعوا اذا امك للعلا نهو ولدعو حلناء
كل عصر ومن اعظ لمالدعوة اىىالسحود اذ ان المؤذنين واقّممهم فان قولهم حى علىالصلاة

دعوة بلااعزية قطوقمن اجاب دعوتيم بلوع لااكراء اتالا لله قمالى اجبواادح

الله والملة حال من ضمير يدعون 

وهم سالمون  6#حال من رفوع يدعون الثانى

اى اخاء فىالدنيا سلمت اعضاؤهم و مفاصلهم هنالا فات والعال متمكنون هن ادآه
السحدة وقبول الدعوة اقوى تمكن اى غل
ياون اليه يوانونه و اما ترك ذكرء نقة
بظهوره وبالفارسية وايشان نندرست بودئد وقادر بران جون فرصت فوت كرديد درن
روز جز حسرت ويدامت جره داري

مده فرصت از واكك  1بابدت

كرصت عنءزست حون فوت شد
ف

سعادت زميدان ,رى

0

ا

٠

بسى دست حسرت بديدان رى

وفىالا ية وعيد لمن ترك الصلاة المفروضة اواف عانلماع المشروعة قال رجل لرسول
الله صلىاللهعليه و سل ادع الله أن برزقنى مسافقتك فىالطنة فقال اعنى بكثزة السحود
وكان الف عزون اسم ثلاثة ايام اذا فامهم الشكير الاول وسيعة اذا فاتهم الجباعة

قال انو سلهان الداراتى قدس سرء أقت عشرين سنة ولم أحتربالك مكة فَأحَدقك
ها حدما فا اصبحت الا احتلدت وكان الحدث ان فابته صلاة المشاء مجماعة وقالالشيخ
ابو طالب المكى قدس سره فى قوت القلوب ولابد مق صلاة الجاعة سا اذا سمعالتأذين
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,خَديئًا هو أنحب الى.من هذا الحديث.وفى سير الفاحة
من ماسمعت من اهل :التوخيد ن
للذنارى رحمه الله حلى الحق فى ذلك اليوم فيةول لتتبعكل امة ماكانت تعيد حتى تبتى
هذه الامة وفها منافقوها فيتحلى لهم الحق فى ادنى صورة منالصور اكلىان تلى لهم

فها قبل ذلك فيقول أن ربكم فيقولون تعوذ بالله منك نحن منتظرون حتى ينيأنا ربنا
يونتنحعول لهم
فيقول لهم جل و علا هل بينكم و نه علامةتعرفوئه ا فيفقول
فاىلصورة التى عرفوه فها سّلك العلامة فيقولون انت ريا فامرهم بالسحود فلا بتى

منكان يسحدفة الاتتجد :ومن كان إسحد .اتقاء :ورياء جعلظهره طبقة تحاس كلاأزاد

كشف ال وقال اياضاليكاونمعلرىاف
ان يسجد خر على قفاء وذلك قوله تعالى بيوم
من نساوت كفتا ميزاه فهم نظرون الى النار و ينظرون االلىجنة ومالهم رحجٍحان با
يدخلهم احدى الدارين فاذا دعوا الى السحود وهوالذى سق نومالةامة من التكايف

ورى
يسحدون فير حج ميزان حسناهمفيدخلون الإنة انتهى .٠ وكفته اندكه درأن رنوز

عظيم تمايد و خلق بسجده در افتند ٠ فيكون كشف الساق عبارة عنالتحلي الا لهى
كا ذهب اليه البعض وافلحديث ( بوم يكشف عن ساق ) قبل عن نور عظم يخروزله

سجدا كافكىشف الاسرار وفيهايضا عن أنىهربرة رضوالله عانهلعننى صلىاللَ
اسِق مظلمة عند احد <تى
لق
ونجل انطاوم من الظالم ح
| عل وترون عن الله ع

| انه لكاف'شائب الاين بالماء م إشعه أن سق اللبن هنالماء فاذا فر غ من ذلك نادى ماد
ْليسمع الألائقكلهمألاللحق كل امهنا لهم وما كانوا يعددون مدنون

الله فلا سق

اد عبد شأ م ن دونالله الاجمثلت له الهته بين يديه وجعل الله ملك منالملانكة على

| صورة عزير وجعل ملكا منالملائكة على صورة عدسى بن ميم فيتبع هذاالهودوشع
هذا

التصارى

 2تلوهم امن

الىالنار وم الذين شول

الله لوكان هؤلاء اليد ماوردوها

وكل فا خالدون و اذا لمسبق الا المؤمنون و فهم المثافقون قال الله لهم ذهب الناس

بمدون فبقولون والله مالنا اله الا اللهو ماكنانعبد غيره
فالحقوا بلاهتكم وها ت كعدت

| فتصرف

الله عنهم فبمكث ماشاء أن يمكث ثم يأتتهم فيقول الما الناس ذهب الناسفالمقوا

ليت وهاع تعدون فيقولون والله مالنا اله الا الله وما كذ تسد غيره قكشاف

اهم عن ساق ولى لهم من عظمته مايعرفون به انه رهم فيخرون سحدا عولجىوههم
رب الصراط بينلهراى
يقرضثم
وخر كل منافق على قفاء وتمل اصلاءهم كصراصى الب
جهم انتهى ٠ واعم ان حديث التحول ممع عليه وهو هن انار الصفات الالهية كرؤيته
|

فالمنام ففالمدورة

الانساسة

والا فالله تعالى سات

ذاه

ميزه عن

الصورة

وما عه

ومن

| مثى على امراب ليمعثر ثم ان الا ية.دلت على .جواز و رود الا شكليف مالا إيطاق
والفدرية لاعولون بذلك ففها ححة عليهم كافى اسئلة المقحمة لكن يذبغى أن يعل ازالمراد
بما لايطاق هوالحال العادى كنظر الاعمى الى المصحف ولا نزاع فى مويز التكليف به
وعدا

الال

العاركى كاعان ا

جهل

قانه صار

الا إسالتب

عار ض

كو

اخبار الله

ت(عالى )

سب
7ب
7ا
ل

ج 25 ١7١ذيه
الوملشدد لاص امي لماي كنل

رع ذا

الساق مثلفىذلك ولاكثشف ولاساق عة كاصول ا

للاقطع الشحيح بدهمغاولة ولادئمة ولاغل واما هو مثل فىالبخل  5شهت حال الخلل

فطدم) تسن الاغاق له بككال» منّغلت يذهاوركذا نكببأتمال يامغنعد ,عليه الام.افلمىوقفك
بالخدرات اللانى اشتد علهن الام فاحتحن الى تشمير سوقهن فىالهرب بسبب وقوع

هاامئل بااللىغنماية الشدة معانهن لامخرجن مينوجن ولا ببدين زينتهن لغيرحارمهن |
لغاية خوفهن وزوال عقلهن من دهشهن وفرار هن لخلاص انفسهن فاستعمل فىيحق
اهل الموقفت اهلناشقناء:ماإستعمل فحىقهن منغيرتصرف فىمفرداتالتركيب .باللتضرف

اتمارهو فىالهيئة :التركبية قتكشف النساق استعارة 'مثيلية فىاشتد اد الاص وصعويته قال '
شفت لهم عبارة عن امس عظم ٠ناهوال
المولى الفنارى فىتفسير الفاتحه فالساق الكتى
اامعظرمها وول من وقع فىامص
بومالقيامة تقول العرب كشفت الحرب عن ساقها اذ
عظم شديد يحتاج فيه الى جهد :ومقاساة شمر .عن ساقك .وكذإك التفت:الساق بالساق
اى دخلت الاهوال والامور العظام بعضها فىبعض نومالقيامة وقيلساق االصشىلهالذىبه
قواهه كساق الشحر وساق الائسان فان ساقالشجر مثلا اصله والاغصان تننت على ذلك |
الاصل وتوم به مفعانى حينئذ بوم يكشف عن اصل الامرفتظهر حقائق الامور واصولها |

حبث تصير عيانا وتشكيره عاللىوجه الاول للتهويل لان باولمقيامة يوم هع فايمهرفظيع
عائل متكر خارج عن المألوف وعلى الثانى للتعظم ويدءون  4اى الكفار والمنافقون
«الى الجوديه توا وتعنيفا على تركهم اياء فىالدنيا وتحسيرا لهم على تفريطهم فذلك |
لاعلى سبيل التكليف والتع.دلان نوم القيامة لايكون فيه تعد ولاتكليف و-يأنى غيرهذا
« فلاسامون  4لزوال القدرة الحقيقية عله وسلامة الاسساب .والا لات وفيه دلالة |

على انهم تقصدون السجودفلا يتأنى منهم ذلك امبسنعود رضىالله عنه تعقم اصلا بهم
اى ترد عظاما بلامفاصل لالثتتنى عند الرفع والخفض فببقون قياما على حالهم حتى تزداد
( وسق أصلامم طبعا واحدا ) اى فقارة

حسيرمم وبداهممهم على شريطهم للد
دشت يكور افق حوق سرون كاويك ههره شود  6ك
واحدة ٠ه مضه
لله
سفاقيد الجديد فىظهورهم ) عنالى بردة عنابى موسي رضى اللهعنه قالسمعت راسو

صلىعليه وسامشولاذا كان ابلوقميامةمثل لكل قوم ماكانوا يعبدونه فىالدنيافذهبكل قوم

.المىماكا نوايسدون فالدنياويقاهلالتوحيد فيقاللهمكف عاَملفينقوالوسنذفهيبقولون

ا قالوالايشهه م 1فيكذاك لهم الحداب فينظرون ال اللهتعالى فيخرونن له سححدا وسق

| شف ال ول الله يا عبادى ارفعوا رؤوسكم قد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا
املنهود والنصارى فالنار قال ابو بردة فحدئت بهذا الحديث حمر بن عبد العزيز رحمه
| الله فقال والله الذى لااله الا هو أحدثك ابوك هذا الحديث فحلفت له بثلات اعانفقال

الجزء تاسع والمصرون
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|:يكؤنلاضن المطسعيل"اقمخالامته فائتوا بكتاب انكم صادقين ويجوز أن يكون
لوه تعالى وتركنا عليه فىالا“خرين سلام .على توح افلىتالمين |
واه
قس ك
كدرو
حكاية لام
فيكون الموقع من مواقع كسر اناءدم وقوعها مؤقع المفرد حكاء الله فىالقرء ان بصورته
والقرق بين الوجهين انالمدروس .فىالآول :ماانيك مناملة وفى الثانى املة بلفظها
وقوله فنه لاستغى عنّه فيه اولا فيقكدتب المؤلف فكىتابه غيم للناس :فىمطالمته ان
فىهذاالكتاب كذا وكذا فالسعدى المؤىلك أن منعكون الضمير للكتاب .ابللظاهنانه
لنؤم القيام المعلوم بدلالة المقام ط املكم أيمان علينا  6قوله علينا .صفة أيمان وكذا بالغة

| اى عهود هكوذة بالامان بالغة يه اى متناهية فىإلتوكيد والضحة لانكل ثى” يكون

| فنهابة الجودة وغاية الضبحة بوسف بأنه بالغ هال لفلان عمليىن بكذا اذا ضمنت

وكفلت لهيه وحلفتله عالوىفاءية اي بأضلمنا لتكم اوأقسمتا يايمان مغلظة فثبت لكم
| علينا عهود مؤكدة بالامان هذ الىبوم القسامة ».متعلق بالمقدر فلكم اىثابتة لكم الى
 1نومالقبامة” لامرج عن غهدتها 'حتحكمكم بومئن” ونغطكم ماتحكمون اوسالغة اوايمان

| تبلغذلك اليوم واشهىاليه وافرةم تبطل منها بمين المىانحمل المقسمعليه الذىهوالتحكم

واماعنا لحكمهم  9انلكم لا تحكمون “ #جوابٍ القسم لان معنى املكم اععان عليئا

| اماقسمنا لكم كاسبق  9سلهم

اميمنسال يسال محذف العن وهصمزة الوصل وهو

|تلوين لالخطاب وتوجءله الى رسولالله علىالله عليه وسام باسقاطهم عنرية الخطاب اى
| عل بكتالهم يعنى ببرس امىد مششركائرا كهمؤايهم» كدام ايشان  9بذلك ا#لحكم

الخارج عنالعقول  زعم اى قائمنتصدى لتصحبح»ما.قوم زعم القوم باصلاحأمورهم

| فقوله نذلك متعاق نزعم والزعيم بمعنى القائم بالدعوى .واقامة الحدة علبها قال الراغب

تولدزعم امامتالزعامة اىالكفالة اومن الزعم بالقول وهوحكايةقول يكون مظةللكذب

ا وَل لكحكثل والريسن زعم للاءتقاد فىقولهم انه مظلة للكذبي وه املهم  7اياايشا
| تراست  #2شر كاء  9شنار كونهم فىهذا القول وبذهبون مذهيوم ِ فيأتوا بشركام #

حلية انكانواصادقين»
اا
بسبكوياريد شريكان خود ٠ فالياء للتعدية ويجوزأن تصكون

واهم اذلا اقل من التقايد يعنى انهكالس لهم ديل على قاناث هذا المذهب وهو
ا فىدع

لنحن والمىء كاقال مالكمكف تحكمون ولادالى نقلى وكهتوابيدرسونه
|التسوية بي
مونافقهم منالمقلاء على هذا القول حق عَلدوهم
| ولاعهود مومّة بالاتمان فليس لهم ب
| وانكان التقليد لابفلح من تشبث بذيله فثبت ان مازحموا باطلهنكل الوجوء وفيه اشارة
| الى اناللائق بالا تحرى الصواب هدر الوسع فها لبس محاضر عنده وانحكم الأتحجر
' فلاخلو عن نحا ونان اصاب هصللى صلى فىارض لميعام القبلة فيهافانه انصلى حر فصلاته

| صبحة وان اخطأ القبلة وان صلى فنها بغبرحر فغير دبحة وان اصابها واذا كان الحكم

 ١بلاتجر خطأ فكيف الحكم بثى” والا*دلة قئمة مخلافه © يوم يكشف عن ساق  #نوم
ماك واد كرس درام رحا شاف  02مقام الفاعل ليكشف والمراد بومالقيامة اى اذكر
 ١وم
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فمافعل انناو اناكناظالمين © بقصد حرمان الما كين انياعالشح النفسكا نهمقالوا
يث 'يتناحيث قصدنا عدم اخراج حالما كبن
خن
ناغفرالله منسوء صنيعنا ونتوب الء» م
منغلة بستاننا ولوتكلموا هذه الكلمة قبل نزول العذاب لأجوا متزنوله لكنهم تكلموا

مها بعد خراب البصرة ف©أقبل بعضهم على بعض © بس دوى اوردند بمضى ازايشان
ربعكى
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هيدن

لعى

خوار

داشاكن

.٠

اىيلوم لعضهم بعضا عملاىفعلوا فان هتوم مناشار يذلاك وه مم من استصو بهودنهم كك
راضمايه وههم من انكرء وبالفارسيةاءن! ترا ى كفت نو جنين انديشيدىو ان در م اوردكه

نوم بدين راضى بودى قفالوا  4زمنى بكناء خوه اعتراف #ودئد وازروى نيازكفتد
 0ياويلك)  5اى واى بزما ودر دزدى د اناكناطاغين  0متحاوزين حدود الله تعالى
وبالفارسية أزحد بريدكان تراكبكا راواه درويشانا تحروم ساحتم ب عسى رمنا

شايد

بروردكار ماله ازكرم اواميد و أرم #ؤان بلدنا» انيعطينا بدلاءنها ببركة التو بةوالاعتراف
بالخطئة #ؤخيرا هنما  #ممترى ازان باغ  9اا الى را راغبون  ##راجون العفو طالبون
الخيروالى لانهاء الرغبة لان الله مننهى رجاهم وطلمهم اوالتضمنها معنىالرجوع والافالمشبور

كا ضنع أنوناقدعوا الله وآضرعوا اليه فأبدلهم الله لملنتهم ماهوخيرهتها قالوا ان الله أمس

جبريل ان شتام تلك الإنة الءترقة فبجعلها بزعى من ارض اشام اى «وضع قايل النيات
د

من الشام دلة فحعلها مكانها وقال ان مسعود

ركى الله عنه ان القوم لما اخلصوا

وعيف الله هنهم الصدق ابدلهم جنة شَال لها اليوان فها عنب يحمل البغل مله عنقودا |

قال أبوخالد العانى دخلت تلك النة فرأيت كل عنقود هنها كالرجل الاسود القائم يعنى |
دران باع خوثة ون

ديدم رار مص دى سمأه برباى اإستاده #ققان كك

ايده كه

بإلان الوك يداوكثال وا طلةيلتك شود وارعامل وعااددايدكهباستحقاق برو نارل ,نشد
باليليكفاد اعتراف موده حضرت عت بازكشت كندوترو خوشتر ازا له ازوبازستده

بدودهد جنانجهبوستان حيوان بعوض باغ ضروانى وببررومى قدس سيره ازين معنى خير
ميدهد احا ميفر مايد

ااوباوكةالتيكد اولك بعك
صدحم شنين) محا

ازنى ان

داق

رقن كوم كرابن زياع كرد

ف

عوطم داد وشادماتم 3

وسئل قتادة عأنحاب اللنزة أهم مناهل الإنة اممناهل النار فقال لقدكلفتنى تعباوعن
لسن احرهالله_قول .أحمان_الزة انا الى رننااراغ.ون لاأدرى اعانا كانذلك منهم اوعلى
عله ماك ون يافلمغر كين اذا أصابتهم الشدة فتوقف فىامهم والا كثرون علىامهم آنا

وأخلصوا حكاء القشيرى قدس سره ٠ بول الفقير انكان ذلك القول منهم على حدماإصدر
د
من المضعار فابدال الله ابام
-

ل
٠ ---منقبل رباع ركاناا َ
سس

 5عند عههك

لاجر

الجزء التاسم والعشرون
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وبالقارسية ام و زر شمايعنى درباغمهادر ويشى ناهر هبكيرد واز حصةما؟ نتكرود » وان مفدعرة

مافىالتخافت دمعننى القول بمعنىاى لايدخانهاتفسيرا لتمخاافتون والمسكين هوالذى لاثى'له

وهو ب
ألغ من الفقير والمراد بنهى المسكين اعلندخول المبااغة فىالنهى معكنينه منالدخول
كقولهم لاارسنك ههنا فان دخول المسكين عليهم لازم لمكينهم اياه منالدخول كاان رؤية
المتدكلمالخاطب لازم لحضورء عندء فذكراللازم لنتقل منه الىمازوم إوغدوا) مشوابكرة
دة وغضب قال نزل فلان حريدا
وبالفارسية وبامداد برفتند لإعلى حرد) :ارد المنع حعن
اع اعثرنيا هن خالطة القوم وحاردت النة منعت قطرها والاقة معت درها و<رد غضب

بإقادربن)» حال مقدرة مفناعل غدوا فان القدرة معالفعل عنداهل اق والمءنى وخر<وا

اول الصياح على امتناع .نان بآناول المسا كين جمتننتهم حال كونهم قادرين على نفعهم
اوعلى الاجتناء والصرم بذهم فرصل الاالنكد والهرمان وفىالكشاف وغدوا قادرين
على نكد لاغير عاجزين عنالنفع يدتى انهم معونا ان يتمكدوا على المساكين وبحرموهم
وهم قادرون عنلفىعهم فدوًا حال فقروذهاب مال لاهّدرون فا الاعلى الدكدوالخرمان

وذلك .انهمطليوا جزمان المساكين فتسجاوا الحرنمان والمكنة لإفلما رأوها) بسن ان عتكامك
ديدتدباغ رامخلاف انه كذاشنه بودند لإقلوا) اى قال بعضهم لبعض لان(الضالون) اى
طريق جنتناوماهى الما رأوا منهلاكها ههبلنحن #رمون  #قالوء بعدماتأملوهاووقفوا

على حر الاصروانها هىمضربين عنقولهم الاول اى لسنا ضااين بل نحن >رومون

حرمنا خيرها ومنعنا نفعها مجنابة] على انفسنا بسوء نيتنا وهى ارادة حرمان المسا كين

وقصد منع حق الفقراء قفال اوسطهم  اى رأيا إوسنا وافلىك.شاف أعدلهم وخيرهم
من قوأهم فلان هن وساطلة قوده واعطنى دن وسسطات مالك ومنه قوله تعاللى امة وسطا

(وقال الكاشق ) كفت فاضلتر ايشان ازروى عقل يازركترتّسن باصائن “ربراى ٠ قال
الراعب الوسط نارة شال فمالهطرفان مذمومانكاطء اد الذى بيناابخل والسرففستعمل
استعمال القصد المصون عنالافراط والتفريط فيمدح به تحوالسواء والعدل وتو وكذلك

جعانا ك'مة وسطا وعلىذلك قال اوسطهم ونارة بعال فبالدطر وفدوطر ف مذءوم كالخير
والشنرويكنىبه عن الرذل محوقولهم وسط بين الرجال تذبيها علىان قهد خر من حد الخير
بث
من
آم اقل لم لولاتبحدون »#اولابذ كرون الله بالتسبموالتهليل ونتوبون اليه خ

نيشم وقدكان قال لهم حين عننموا على ذلك اكذروا الله وانتقامه من الرمين وانوبوا

اليه منهذه العزعة الخبيئةفمونرم وسارعوا الى حسم شرهاءقيل <لول النقمة فمصوه
فميرهموفالا بةدليل على ان العزم على المعصية ممايؤاخذبه الانسان لانهم عنمو على ان
ى
لليم
عب ا
وعذا
ردومفنيه بالحاديظام نذقه من
يالى
هلم ونظيرها قوله تء
عالقب
فوقبو
بفعلوا فع
ه
هذا قول
ى
ل
ا
ع
ت
ا
و
ر
ذ
و
ه
ا
ظ
م
ث
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ا
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و
والعزم قوة قصدالفعل والطهزم به واللحققون على
انه بايخوذيه واماالهم وهوثر جيح قصدالفءل رفوع «ؤقالوا »6معترفين بالذنب والاعتراى

ه يعدمن التوبة © سبحان ربنا © نعزء ربا عنكل سوء وقّصان سما عنان يكون ظالا
( فها )

5 2 ١١6ه

دؤرة اف

ادر |
أبوهم وقال أو حيان ولا ينثنون ععمزاموا عليه من مانلعما كينقااللفمىنصاج
الالينتناى.ان! شاءاهه كشخن واسكنا كردن م :واليات إبدل .عل تكرير ,الى" ممتي او
حدله شثر

متوالبين او
مانن و[الامتناء دن قاس ا
لاب و ذلك ان اكيم شى مه

|

افملة و مرة فىالتفصيل لانك اذا قات خرج الناس فالقناس زيد وعرو فادًا قلت الا
كرت زيذا .صرة اخرى ذ كرا ظاهسا انتهى قال الراغب الاستثناء اءراد لفظ
زبدا فذقد
وتمى رفع حكم الافظ كم هو فن الاول
وجبه عحموم لذنظ «تقدم اسُ
اببعض
َتضى رمفع

اجدوفحاى
قوله تعالى قل لاا

الى محرما على ظاجم يطعمه الا ان يكون مياتلةوثماننى

©طاف علها #
قوله لا'فملن كذا ان  50025عبده عق واس أنه طالق ان شاءالله ف

اى عاللىنة أىاحاطبها  9طائف ##بلاء لائف كقوله واحيط ثمره وذلك ليلا اذلا
ذر النوم وكان ذلك الطائف نارا
يكون الطائف الا بالليل اويضًا دعليه مابعده من ك

نزلت منالسماء فأحرقتهبا  #من ريك © مبتدى” من جهته تعالى قال الراغب الطوف
ونر حول البدت حافظا و مانسهتعير الطائف
د لم
يائف
الدوران حول الثى' و منه الط
ها قال تعالى فطاف اتلعريضا يما نالهم املننائية اتهى
يدمرو
غلخا
من الجن والخبال وا
وحم ناثئمون » فافلون ما جرت به المقادير اوظفلون عن طوافه بالنوم الذى هو اخو |
الموت وبالفارسية وايشان خفتكان بودبد ٠ والنوم استرخاء اعصاب الدماغ برطوباتالبخار |
الصاعد اليه اوان توق الله النفس من عبر موت اى ان شطع ضوء الروح عن ظاهم (١
الحسد دون باطنه اوالنوم موت خم.ف والموت نوم شل و كل هذه التعرهات صححة |

كسشت
ِ فأربحت  4ب

©لصريم »© قعل يمعنى مذمول أى
جنت ايشان با ان بلا كا

كالبستان الذى صرهت ماره لمبحيث لمببق فها ثى' لان النار السماوية أحرقها وقلى
كالايل لان الابلى شال له الصريم اىلصارت سكوادلاءليل لاحتراقها ف'تنادوا» انىادى
بعضهم بعضا © مصبحين © حكاولنهم داخلين افلىصباح  أن اغدوا » اى اىاغدوا
على ان ان مفسسرة أوبان اعدوا عالنىها مصدرية اى اخرجوا غدوةواولالهاروبالفارسة

بامداد بيرون اسِد 8على حرثكم  4بستانكم وضيعتكم ون كشنساوالا بر از«داان

بستان م زرع بودهم درخت اتكور اننهى ٠ بول الفقير فالحرث جوز أن براديهالهاصل
| مطلقا و ان براد باهلزرع خصوصا لانه اعن شى” يعيش به الانسان و تعدية الغدو يعلى
لتضمنه معنى الاقبال والاسسآبلاء و قال بعضهم انه مدى يعلى  5فىالقاموس غدا عليه

عدوا وغدوة بالضم واغتدى بكر قال الراغب الحرث القاءالبذرفىالارض وتميثتها للزرع |
' ويسمى الحروث حرا قال تعالى ان اغدوا على حرئكم  8ان كنتم صارمين  #قاصدين

للصرم وقطع المْرة وحمع الحصول اى فاغدوا واه محذوف ف8انطلقوا  4فضوا الها
كفتدبياكن
يتخا
«هم تحخافتون  #ال
بوالفارسمة بس برفتند مجانب باغ و
| كفان ٠ اشىشاورون

,تبان اراز

فما بهم بطريق الافة السو كلد يسمع احد ولا يدخل علوم

ظان لابدخانها» اى الجنهوالوم عايكم مكين  #منالمسا كينفضلا عنان يكزوا

<4١١ 2 »©#
الجزء ناسع والعشرون
والاثم والجفوة والدعوة فأق به عارالاشارقه فىالدنيا والآخرة قال والذى بدل علىهذا
ولزنم الذى له زعة ن٠الشر
ماروى عن الشعئ فى قوله عتل حيث قل العتل الشديد ا
يعرف هاكاتعرف الشثاة وقل ستعلمه نوم القيامة بعلامة مشوهة يعلم مها*

عسات لكاروا

بأن نسود وجه غةاابلتسويد اذكان بالغا فىعداوة سيدالمرسلين عليه وعلبمالصلاة والسلام

اقصى مراتب العداوة فيكون الفرطوم ازا عنالوجه عطلرىيق ذكراطزء وارادةالكل

وفالتأويلاتالنحمية تكوى خرطوم ا-تعداده بى نارالحجاب والبعد حتلايشمالنفحات

الالهية والنسمات الربائية هو انابلوباهم© مال بلى الثوب بلى اى خلق بلونه اختيرته كا"فى
ثرة اختارى له والملايا اختيارات واللمعنى انا اسّلينا اهل مكة بالقحط والجرع
اخلةته كمن
 8بدعوة رسولالله صالله عليه وسلمحت اكلواالحوف والْلود والعظام والدم
رد |كفراعم اللهتعالى هوكم بلونا اصعاب ان و اى انتّلاء مثل انتلاء اكاب
اخنة المعروف خبرها عندهم واللام لاعهد والكاف فى موضع النصب على انها نتّعالمصدر

محذوف ومامصدرية واطنة البستان وبالفارسية باغ ه واسحابالمنة قوم من اهل ض:ماء وفى

كلثافسرار سه برادر بودند »كانت لابيهم هذه اطنة دون صنعاء شر سذين و قال
ا
السيلى هجنىة بضروان وضروان عفلرىاسخ مصنعاء وفىفتسالرون المنة بستان شال له
ضروان بالعن وكان اما هذه الزة بعد رفع عسى عليهالسلام بفسير وكانوا مخلاء وكان
ابوهم يأك اه
قاوت

سنة وستصدق بالياقى وكان ينادى الفقراء وقت الممرام ويرك لهم

| انتاخبطاق المنجل ومافى ا-فل الاكداس وما اخطأء القطاى منالعنب وما بتى وعوجه
الذى بسسط نحت النخلة اذا صرمت ( قالالكاشفى ) وده ازيك حاصل نير برايشان قسمت
15  ٠فكان جتمع لهم 0-1

وينزودون به اياما كثيرة فلمامات ابوهم قال سوه

ان فعلنا ماكان عل أبوناضاق علينا الام وين اولوا عيال فحلفوا فها نهم وذلك قوله

تعالى  8اذا قسموا  #ظرف للونا والاقسام ومكاد خوردن يمى سوكند خورديد
وارنان باغكه يهان اذفقرا © ليصر منها ! #لصرام والصرم قطع رماالتخيل و بالفارسية

بار خرما بريدن ٠ هن صرمه اذا قطه اى ليقطمن ثمارها مانلرطب والءنب موجمعن
حصولها منالحرث وغيره © مصبحين »#اىداخلين فالىصباح ميكرين وسوادالايل باق
وىقهم لقيل النصر ْ
ناءطعل
موج
قوله ليصر نها جواب للقسم وجاء على خلاف منطوقهم ول
مها نون المتكلم و«صبحين حال هن فاعل ليصر نها  #ولايستئنون  #اى لابواون

انشاءالله و آسمرته استثناء مع انه شرط من حيث ان «ؤداء مؤدى الاستثناء فان قولك
لاأخرجن انشاءالله ولااخرج الا انشاءالله ممنى واحد والجلة مستأنفة اوحال بعد حال
لعل إراده بعد اراد اقسامهم على فعل مضمرلمقصودهم مستنكر عانردبابالمروة واصىاب

الفتوة لتقبببح شأنهم برذاكلسدين حرمانهم وانكان احدها كافيا فيه لكن ذكرالاقسام
عن اششوعز اولا وجعل “رك الاستثناء حالا منه فيد اصالته وقوته فى اقتضاء الحرمان
والاظهر ان المعنى ولايستثنون حصةالمسا كين اى لاعيزونها ورلا
جمونها ماكان شعله
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ذل

احلىمنيت اىالمؤمن |
قادلسله اسرارهم فالزتى اقبح مانلكفر من -وجه :فانالله مخرج ال
املنكافر لاف الرثيد من الزانى فولدالزنى لايصلخ للولاية القة.ةٍ وان كان صاطا |
للؤلاية االصوزية وقيل 'زلت«الاااية فالا خنس ابنّشريفت واشمه اى وكان فنا مصطلقنا |

فتك قدا نارم لأكن جهةالت لنعبهالوكن كبليه التارتكية ذكرء الى
قال ان عطية وظاهى اللفظموم من هذه الصفة واللهاطية بذاالمءنى مستمرة باالقزمنلاسما
لولاةالامور قال فى فتحالرحمن ثم هذا الترنيب انما هو فى قولالواصف لا فى حصول

تلك الصفات فىيالموصوف والافكونه عتلا هو قكبولنه صاحب خير بمعه وفى برهان
القرءان قوله حلاف الىقوله زنيماوصاف تسعة ولم يدخل ينها واوالعطف ولا بمدالايع

فدل على انضءف القول بواو الهانية بح هف أن كان ذا مال وبنين  68متعلق وله تعالى
لاتطع على حذف اللارالىاقطع دن هذ مثاله لا ن كان مثولا ذا مال كثيرمتظهرا بالبنين

هلاذا نتلىعليه اانا قال اساطيرالاولين  #استئناف جار مرى التعليل المبى اى اذا تقراً
عليه آيات كلامنا القدسم قال هى! حاديث لانظام لها اكتتبوها كذبا فا زعموه لقوله اكتتها
فهى على عليه وبالفقارسية افسا نماى بيشينيا ست  6قال السدى اس حىبعالاولين اى جعل

خَازاةالم ١اختوىلناها منالمال والينين التكتفرا باآيانتا "قال ليزه  0جمع اسطورة
عقا احجدونة (واخاذ يك وقد قو غير عذاة اولقتأؤئالات"الندقه لاتطامالحلاف المهينالحقير
فى نفسه يسبب ثروة اعماله المنسوبة الى الرياء والسمعة و يانيلناحوال المطعونة بالعحب

والاهاب اذا تتلى عليه اياتنا من الحقائق والد قائق قال أساطيرالاولين ماسطره الصوفية
المتقدمون وص من ترهاتمم وخرافاتهم © سمه عاللىخرطوم  6#ادلهستوسمه منالوسم

وهو احداثالسمة بالكسر اى ااعلافة وبالفارسية دكارغدن ٠ والميسم بالكسرالمكواة
اى الةالكى والخرطوم كزثمورالالف اومقدمه اوماضممت عليه المتكين كالخرطمكنف
كو لاو

انتج الركبن رد ةو ةا

ردك

,التو "عرق كرا نوااطلله رلقاية

اهانته واذلاله اذلائف ١كرم موضع منالوجه لتقدمه له لوذلك جعلوه مكانالمز واحمية
واشتقوا منه الافة وقالوا الانف بالانف وحمى انفه وفلان شاغةالعر نين وقلوا فىالذليل
جدع انفه ورتم انقه ولقد وسمالعياس رضى الله عنه اباعىء فوى<دوهها فقال له رسولالله

للهالبظاذه) كرما الواجو ا فواسيها فى جزاعلنها'اى:فى ادبارغاا وق التسلرع نالانفك
رفظطالوخم استهانة يصاحبه واستقباح له لانه لايستعمل الا فىالفيل وختزير وكا كان
با
يد
و النف
لاب
الاص
الحدوان اخيث واقبح تكالناستهانة والاستقباح اشد واكثر قب

جراحة

نوم بدر قبقيت علاضما قال صاحب الكشف هوضهيف ذان الوليدمات قبله فلم يوسم وسم
بتى الره مدة حيانه وقالالراغب نلزمه  02عزه كماقال صاحب الكشاف هو عبارة |
| عن ان بذله غابةالاذلال وذلك لانالوجه ١ >ر"م ٠وضع والانف ابين عضو منه فالوسم على

الانف غاةالاذلال والاهانة لانالوسم علىالوجه شين فكيف اذاكان على اظهر موضع |
هله وك قال العتىوصف اللهالك الأ والمهانة والهمزوالمئى .بالنمميةمة والبخل والظلم
ث 2البيان م عاشر )

المزء التاسعوالعشرون

سورة ن 

حي ١١١ ##ه

رف
يهعلم
فيعكلرامها والظاهى هقنول ابن عباس رضوالله عنهما الحقيقة حيث قال ان
<تى قبل زم فعرف انهكان له زئمة اى فىحلقه وشَال كان

زها قال العننى ع

انالله وكفلفله افا له 0

1

الشاة

عن عوانه؟ ماف ك« 3ن عيوب

الوليد بن المغرة فأحق بهمار اشلارقه ابدا وفى قوله بعد ذلك دلالة على ان دعوثه اشد

معاببه واقبح قبائحه وكان الوليد دعيا ىقرش وليس من نسم و ستخهم اى اصلهم

ادطاء ابوه المغيرة بعد تمانعشسرة سنة من «ولدهيمتى وليد هؤده ساله نودكه مغيره

دعوى كردكه من يدر اووامورا مخود كرفت ٠ فقوله بعد ذلك ههذا فظير ثم فىقوله
تعالىثم كان هن الذين امنوا من حيثانما للتراخى رنية وفىالحديث ( لايدخل النة جواظ
امل)جوظ الموع المنوع واللمظ رى الفظ الغظ والعتل
فزي
ولاجءظرى ولالمتل ال

كل رحيب البوف اكول شروب غشوم ظلم وفى الحديث ( ألا اخبرة بأهل النة كل
ضعيف متضعف لواقسم علىالله لاثره الى اخبرك بأهلالنار كل عتل جواظ مستكير )
وقبل بغت اءالوليد ولم يعرف حتى:زلت هذه الآآية فعنى زانم حينئذ ولدالزنى وبالفارسية
حرام زادمكه يدر او معلوم تياشد قال الشاعس

رم باارط ملموا باع دبووالاه ار جيل طيتب

د
راهااه
و

سنك شار جون حضرترسولصبىالله عليهوساماين آبت درائجمن

فريش إر ولبد <وائد عر عي ىكهرسيد درخود بازيافت مكر حرام زادى باخود كفت

هن سبد قريش ويدر من مردى هءروفست وميدانمكه ممد دروغ نكويد حكونه ابن
مهم ا

بر لجيه كيت الاي ]نا اقل عبين ار ولاش الحان بزو ةاتولاً

كش.دكه بدر نودر قصة ؤنان جرأنى

ورا

برادر زادكان بوديد جشم برميراث

وى نهاده مرارشك امد غُلام فلائرا بمزد [الرف ونوفر زنداوبى ودليل روشن برصدق
فول زن شدت

خصومت وليدست وستيزة اوبان حضرت

هدبىالله عله وسلم ودرين

بكاقبت"ة١ا ير
حرم كا امدغعق أو فعل مادر ر١ *

 701اخطاى مادر انعاكلاد الأر

والكاك انالنطفة اذا خردّت خاسلنولد النائى' منها وهن نمة قال رسولالله عةلايلسلام

ل(اءدخل المنة ولدالزنى ولا ولدء ولا ولد واده ) م فىالكشاف وافلىحديث ( لاتزال
امتىمير مال ,مشن فهم ولدالزنى فاذا فشافيهم و]ْللةقو التهكر ان يعمهمالله بعذابه )
دينة  2زو

الاق اشلرثلاثة ) قال الرهاوى فى شرح المذار هذا فى مولود خاص

لا'نا قدنشاهد ولدالزنى اصلح مولندالرشدة فىام الدين والدنيا وستحقج .عالكرامات

مقنبول ثمادنه وعبادنه وصحة قضاله وامامته وغبر ذلك فاهد.ث لبس على عمومه اتهى
ان الرضاع ذبرالطباع فان منارتضع امراة فالغالب عليهاخلاقها خمينر
 ٠شولالفقير اكذا
ليثد(ت
ولحد
ولكرامات الصورية و فىا
ال بالزى ولاعيرة  0اللاهم ا

هن تكاج لامن سفاح ) وكذا سائر الاندباء أعليهم السلام وجميع الاولياء الكرام
( قد س الله (

>2 ١١ 55ه
سواطن ا

5

مبالغة هاض والهمز الطعن والضرب والكسروالعيب ومهالمهمز

والهماري كسير© حداليمدة تطعن بها الدابة قبل لاععرابى اياك

لور مها

واستمير للمغتاب الذى يذ كر الناس بالمكروه ويظهر عيومم ويكسر اعراضهغ كأنه
نر بهم بأذاه اياعم ٍِمشأخم » مضر نه تقال لاحديث هن قوم الى قوم عولحىهالسعاية

والافساد يسوم فان العم والنميمه الدعاية واظهار الحديثبالوشاية وعد من الكبائر اما

يهل,الكلام ,مَضد النصيحة فواجب  5قال من قا ياموسى أن الملا"يأمرون .بيك ليقتلوك
|خرج ابىلك مانلناكدين وافلتعرشات العامهوالذى حدث معالقوم فينم علهم فكفت
فا

1فن.
فإلكىة خن

نام كرهقا مول عَنَه اى ,الممقوزل] البعاو الثالك أو سوام كن الك من

بالعبارة او بالاشارة او يغيرها وفىالحديث ( لابدخل النة عام ) اى ماش بالسعاية وهى
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ظَمناع  #مبالغة مانع١الخير  6اى مخيل والخير المال

او مناع الناس منالخير الذى هالواعمان وااطاعة والاان ولاربابٍ اللوك من ارشاد
الطالين المسترشدين فذ كر الممنوع مله دون الممنوع وكان لاوليد/ /المغيرة عشرة

منالبنين وكان قول لهم و لاقاريه من نيع منكم دين مد لا اشعه ثى' ابداء وكان
الوليد موسراله نسءة الاف ٠ثقال فضة وكانتله حدشة فىالطائف  8معتد » متحاوز
فىالظلم اى #اوز الحق والحد بيأظنلم على الناس ويمكن حمله عر حمييع الاخلاق
فلظلم على
الذميمة فان حميءها حاوز عن حد الاعتدال وفالتأويلات النجمية متجاوز ا
نفسه بانغماسهفىبحر الشهوات وانهما كه فىظلمة المهيات © الم ك#ثير الاثم وهو اسم
0
للافعال المبطعة اعلنثواب ( وقال الكاشفى ) بسيار كتاهكار زيانكار ٠
النجمية كثيرالا نام بالركون الى الاخلاق الرديئة والرغية فىالصفات المردودة  #عتل #
جاف لظ من عتله اذا قادهبعتف وغلظة قالالراعب العتل الاخذ مجامع الشى' وجره

شَهر كمّل البعير وبالفارسية كه دن بعنف ( وقال الكاشفى ) عتل يعنى سعخت روى
وزشتخوى انبى ٠ ومن كان جافيا فىالمعاملة عليظ القاب والطبع ميث للااشليصفات

الروحانية ولايلين للحق اجترأ على كلمءصة قال فالىقاءوس العتل بضمتين مشددة
اللام الاكول المنياعلمافى الغليظ  8بعد ذلك  4اى بعدما عد منمقابحه 8لزم »#
دعى ملصق  0وماحق6م فىالنسب ولسن متهم فالزيم هاولذى يناه إحد (ىالحدء

اننا وليس بابنله هن نسبه فىالحقيقة قال تعالى وما جعل ادعياء؟ ابناءك ذل قولكم
بأفواهكم قال الراغب الزانم والمزنم الزائد فىالقوم ولس منهم اك المنتسب الى قوم
وهو معلق مم لاهنهم تشبما بالزعتين منالشاة وها المتدليتان من اذنها وهنالحلق وفى

الكناف الزنم من الزئمة و الهئة من جلد الما عزة تقطع فتخلى مسفة فيحلقها
لاندزيادة معلقة بغير أهله وفىالقاموس الزئمة محركة شى” سطع من اذن البعير فبترك معلا

عسعروون
شنا
مجزء
ال
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سس
سس
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لاسي لاسي
اد قالفىتاج المصادرالادهان مداهنتكردن » والتر كيبيدلعلىلوسيهنولةوقلةوالمعنى
وكتر

أحبوا لوتلاينهموتساحهم فيعضالامور ورك الدعوة ظٍفيدهنون» ابىدفاهمهنويك <ينئذ
بتك الطعن (ك قال الكاشى ) فرمان ه«بشرشركان رماككه 'ئرابدين اباء دعوت عمى ماسند
ي راشرلة ماامسان محرت وائرع ,كتنف
كَعى
تروْ ن
ودوستىدار ندلهتو نرى كيباليشان وَسْ
ووردين نوطعته تزنئد ٠ فالفاء للعطف على ندهن فيكون بدهئون داخلا فى حيزاو ولذا

لمسنصب يدهئون بسقوط النون حوابا للتمنىوالفعل للاستقبال او الفاء لاسدية فهو «سبب

عنندهن ويجوز أينكون الفلى للحال علىمعنى ودوا ادهالك فاهملان يدعنون
طمعا فىادهايك فالتسبب عن التمنى وتقدير المبتداً لانه لولاء لكانالفعل منصوبا لاقتضاء
التسبب عما فى حيزالةنى ذلك قال بعضهم لانوافقهم فىالظاهي كلا نوافةهم فىالباطن فان
موافقة الظاهى اثر موافقة الباطن وكذا الخالفة والاكان نفاقا سريعالزوال و مصائعة
وشبكة الانقصاء واماهم فلانم .كهم فىالرذائل وتعمقهم فى التلون والاختلاف لتشعب

اهو امم وتفرق اماننهم يصاون ويضمون تلك الرؤيلة الى رذيلهم طمعا فى مداهنتك
| معهم ومصانعتك اياهم قال بعضهم المداهنة سءالدبن بالدنا فهى ٠نالسسيئاث والمداراة
ْبم الدنيا باالدين فهى مانلات

وشال الادهان الملاسنة لمن لابشتى لهذلك وهولاينا فى

الامس :بالمداراة كا قال عليهالسلام امرت مداراة الناس كاأمرت بالتلميغ قا اللامامالغزالى
| رحمهالله فىاحباء الفرق بينالمداراة والمداهنة بالغرض الباعث على الاعضاء فان اعضيت

| للامة دينك ولماترى فيه من اصلاح اخك بالاغضاء فأنت مداز وان:اغضيت لظ
سك

واحتلاب شهوايك وضحاج.ة حاهك فأنت مداهن,قال ابو الدرةا 1وى الله عنه

|انانبش فىوجوهاقوام وان قلوسنا لتلنهم وهذا معوالمداراة وهومع من مخافشره «ؤوولا
تطع كل حلاف  #كثيرالحاف فىالق والباطل هله حرمةالعين وعدم مبالانه منالحنث
اسوء عقيدته وتقديم هذا الوصف على سائر الاوصاف الزاجرة عنالطاعة لكونه أدخل
فىالزجر قال فىالكشاف وكنى به مزجرة ان اعتاد الحاف ومثله قوله تعالى ولا مجملوا
الله عرضة لماانكم انتبى ودخل فيه الحاف بغيرالله تعالى فانه املنكبائر واصل الخلف

الهين الذى يأخذ بعضهم هن بعض با الحاف اى العهد ثمعير.ه عن كل بين «إمهين»

|حاقليررأى والتديير لاه يعرف عظدةالله واذا اقدم عكلثىرته الف مالنهانة وهىالقلة
والحقارة ووز أن براد باهلكذاب لانه حقير عندالئناس  8هاز » عراب طعان يعنى
عبب  71-7درعقب مردم ياطعنه زئنده در روى بااليشان ٠ قال الحسن رحمهالله يلوى

| شدقيه واففيهالناس وفيهاشارة الى هنبه.ب ويطعن فىاهل الحق فىرياضاتهم .ومجاهدا مهم

ظواتزواومعنانهم عنالناس ( وفىالحديث لايكون المؤمن طعاءا ولالعانا ) وفى حديث
| آخر ( طون لمنشغلهعيبهعنعبوبالاس ) يعنىمنينظر الىعبب نفسهيكون ذلك
| ماتعاله عنالنظر الى عبب غيره وتعيسهبه وذثك لاقتضى ان لايهى العاصى عن معصيته
ْ اقتداء بأمرالله تعالى بالنهى عانلمنكر لااعحابا منفسه وداه لقدرغيرهعندالله فاهانهالعالم

( سواءان )
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ْ عدنىالعقل م ففقوله (.ختى اذا لمإتركوا العظامة كا وللفاؤادء معقولا ) والياء للالصاق '

| محو به داءاو بأى الفرشّين متكما نون اشريق المؤمين ام بشريق الكافرين اى فىامهما
| بوجد من بستدق هذا الاسمفالباء معنى فى والمفتون متدأ مؤخر والامة داخلة فى-خطاي

قستيصر بالتبعية لامختص به علهالسلام كالسوابيق وهو تعريض بابى جهل منهشام الوليد
ابنالغيرة" واضراما كةولهنعالى .-علمون غدا منالكذاب الاأشراى أصاطٍ عليهالسلام
ام قومه و ان ربك هو اعلم عن ضل عن ستيله  0تعالى المؤدى الى سعادة الدارين
وهام فى نيه الضلال متوجها املاىشضيه الىالشقاوة الا'بدية وهذ هو رق الذى لاشرق

هرحرء © وهواعلم بالمتهدين #ه
فعيضي
انف
بايلننفع والخر بل محسب الضر نفعا فيؤرء وا
الى سسجيله ألفائزن كل مطلوب ا حيءن هن كل محذور وهم العقلاء المراجيسح فبحزى كلا
حسما لاستعحقه سن العقاب والثواب

من الفر شن

بأنالنون فىالحقبة] هوالعادى

إعكاة
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لاالمطبيع واشازة

وفى الاابة

سد.ل الوصول

لخ الضاك عن

الى

حضرةالولى إسيب حة الدسا والميل الى شهواها والمهتدى الوطريق التو<يد والوحدة ور

العناية الازلية والهداية الا'بدية قال بعض الكبار وهو اعلم بالمهتدين اى القابلين لاتوفيق
فهدةالببان هاملرسل وهادىالتوفيق هواطق تعالى فللهادى الذى هوالله الابانة والتوفيق

ولس للهادى الذى هوا لوق الا الابانة خاصة ومن لاعلمله بالحقائق بظن انالعيد اذا
صدق فىالارشاد والوءظ الرذلك القبول فى نافولسسامعين واذا لميصدق فىذلك لميؤار
وهذا منالوهم الفاس_د فاه لااقرب الىالله ولا اصدق فىالتبليغ عنهولا احبَ للقبول لما
حاء عمنندالله تعالى منالرسل لغاية رلحمة عقللىومم ومع ذلك فاحم القبول فيمن سمعهم
ل قال الرسول الصادق فىالتبايغ الى دعوت قوى للا وهارا قام بردم دعالى الا فرارا

فلما لممهالقبول معمحمقنا هذه المهمة العظيمة مكنا١بر اولى العزم منالرسل عامنا ان
| الهمة مالها الرحماة واحدة فىامدعو وانالذى قبل هن السامءهن لسرهو ماثنرهمةالداعى
الهادى

الذى

هوالمباغ واعا هو

قْ بحل القبول من ححد.ث

قو ةّالاستعداد

م

وهيهالله تعالى

فىخلقه دن ماج شتذى له دولا مثلل هند انواانتعاله وهو المزاج الخاصض الذى لاتعلية
الاالله الذى خاقهم عله وهو وله تعالى وهواعام بالمهتد.ن قال الشيخ سعديٍ قدص سمر ه
عالمتكوش حان إشنو
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مده  3حنقه ولخدي كينا تبدار

مرد بابد ك كهيرد اندركوش

0٠2 ورانوشته است يند بردبوار

ِِؤللاتطعالمكذبين 6أى اذا سن عندك ما هدم قدم على ماانت عليه من عدم طاعهم

لكف عن كفو عنك و تصلب فى ذلك امىء عليهالسلام بالتشدد
فها بدعونك اليه ٠ان
معقومه وكوى
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فان ا
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حنْ اوائل
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ادكه على انالاطاعة للعاصى عصان والافتداء بالطاغى طغيان  2ووا لوتدهن 0

لولاتمنىوالادهان

فىالادل

مثل التدهين واشتقافهما

من الدهن لكن جعل عبارة عن الملامة
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وخل وخوف وكل صفه مذموهة؛ ثن اجراها عتلىلك
م

المصارف مادت كلها مكارم اخلاق و زال عنها اسمالذم قال صلىالله عليه وسلم لمن ركم
دون الصف زادلالله حرصا ولاتعد ول لاحسد الا فىاثنتين و قال٠:كترواءن ذكرالله

وقال تعالى فتلخافوهم و خافون وقال تعا فلا تن لهما اف و قال أ لتكمع و غير ذالك

هالنا يات ولاخبار فا المله باجتناب ب.ضالاخلاق الا ان إعتقد انها سفساف اخلاق
جنهل
و جهل معنىقوله عليهالسلام بعت لام مكارمالاخلاق فنالناس من عموماهم م

فالكامل لابرى فىالعالم الااخلاق الله تعالى التىنه وجدت و فىكشف الاسرار فنفىسير
ايه عرض عليه مفايح العرض فملها ورقاء ليلةالمعراج و  35جميعالملائكة والنة

قي
لانتهت
افلتها قال الله تعالى مازاغ النِصرٌوما طتى ها التفت عينا وشمالا فقال تءالى ايك
لعلى خاق عظم كرا  +اعراة قدران مهتركه داند وكام خاطر سدايت عزاو رسد

صد هذار وبيست وجهار هزار نقطة نبوتكه رفتند در برابر درجات اوكوا كب نودند

وبا انك اوؤائب بودهمه نور نوت ازوكرفتئد جنات ف
اتاب أكرجه ائب باشد كواكب
نور ازوى كيريد يكن حون .افتات دا شود كواكه دنرور او ندا شويد ينين ره

اننا تور !اوفظن لكج
نون محمد عليهالسلام بعالم صورت  005ابشان هم شدئد

٠اأنك شمس والملؤك كواكبٌ » :اذا طلعت لميبدهكنهونكن'؛
ك
وف القصيدة اأبردية ٠ فاقالنيين فىخاق وفىخلق

٠فانه شمس فضل هكوماكها

٠ ول يدانوه 0

٠ يظهر انوارها لاس فالىظام

ومناخلاقه عليهالسلام ما أشار اليه قوله صل مقنطعك واعف عمن ظلمك واحسن

(نااؤءن
الى مناساءالءيك فانه عليه السلام ما امس امته بِشى”ان كار به وفى الحديث ا
اليدرك حسن خلقه درجة قائمالايل #اتمالهار و
)روى عن عل نان موانى الرضئ عن أنه
د
هو سى اجنعذر عن م
هفر
نه ع

عن اده عمد ابن علىعن اسهعلى ناسين عناسه الحسين

بعنلى عن اسه على بن الى طالب

رضوالله ء:جم قال قالرسولالله صبىالله عله وسا

م |

علكم حسانلخلق ذان حسن الخلق فى النة لا محالة وايام وسوءالخلق فان سوء الخلق
فىالنار لا محالة  3فستيصر و بسصرون ه شال ابصرنه ويصرت به علمة وادركته فان

النصر شال لاحارحة 0

 5القاب0

 5كاد شال 0

لصيرة
73

 -الال و 03لقاعاوق #هداقتطراباوة لنطراواةياال د:فاالغا 75وقال مانا

هذا  0بعذاب بدر و(لذا قال الكاشئ ) بدان وقتكه عذاب نازل شود بر ابشان

| م

 4وواكد دنوابه الواعون ب
أافذكاناء

انم

وهوالاوضح قف.ه وعد

لرسول الله عل الشلام

واهليه وبالانتقام م نالاعداء ل َك م المفتون  5 0بكمالنام ادك شتنة

لااطبوان فيكم ا والمفتون عمعنى المئون خبره والياء مزيدة فىالىتدأ م

00

او14ك ا
منونعالىانالمفتون مصدر »متالفتون وهواط:ون كللاود بنىالخلادة والمعقوك
(منى
ي
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يعنى اقرأ الى العشير فى سورةالمؤمنين فذلك خلقه وفبه به للسعامعين ععلظىاماخلاقه
املنايمان الذى هو اصل الاخلاق القلسة والصلاة التى خى عمادالاخلاق المدنية والزكاة

للق على وأشن الاتخلاق المالية:نالم لخر مالقالا انات وق) ساسا الح اللمولى )الحا
رحمه الله

بود خمبيحعركرعت يرعكمان

ان
ءقة
لشقكازن خل
ااهو
ادن كو

سهد خكلقلك ق:ارنشت!! , .لف ,شل درا ,عت :اوه المكانست
وفىالتأويلات النجمية كان حلقه القرءان بل كان هو القرءان كا قال العارف باطقائق
 ٠انا القرءآن والسيع الثانى .٠ وروالروح لاروحالا'والى. 

محمدبنحك الترمذى قدس سفسرهمودهكه هبج خاقبزر كتراز خلق حضرتمحد
عليهالسلام نروده حهزميشت خوددست باز داشت و ودرا اكى باحق كداعت وامام

بتري لقنن ركءفت ركه ازبلا متحريف شد ىرو لرازء طايمتعر ف كشت و كثله كة
ان حيرت راهيج مقضدا روا مقصؤدى حر خداى تعالى وده كادقال اليد قدسس سره

كان على لق عظم لوده بالكونين

.

 ٠محلل ىهتنمال اهرابكل  .26و رغصلاهتمه ىلجا منالده
هركف لايكون <نلقهعظها وقدنحلىالله لسره بانوار اخلاقه ٠
وقالالسينالنورى قدس سس
ول الفقير كان خلقه عظها لانه مظهر العظيم فكان خاق العظيم عظها فافهم جدا وفى تلقبح

الاذهان لخحضرةالشبّخالاكبر قدس سيرءالاطهر اوتى عليهالسلام جوامعالكلم لانهمبعوث
لتتميم مكارمالاخلاق م قال عليهالسلام و لذلك قال الله تعالى و اانعكلى خلق عظم وهو

وين خلقامنلقيهمخلق
ول اللهثلاثمائةست
عكيوننه صر اط المستقيم قال صلىالله عليه س
منها معالتوح.د دخلالنة قال ابوبكر رضوالله عنه هل فى منها يارسولاهه قال كلها فيك
ياابا بكر و أحبها الىالله ال.خاء انتهى ولذلك كاناحسن اخلاق المرء فىمعاملته مالعحق
التسليم والرضى و احسن اخلاقه فىمعاملته مع الخلقالعفو والسخاء وانما قال معالتوحيد
لابه قدتوحد مكار مالاخلام والامان كما انه قدبوجدالايمان ولا اخلاق اذ اوكان الايمان

يععلىبذاته مكارمالاخلاق لمل للمؤمن افمل كذا وائرك كذا و للمكارم ١ثار ترجع

على صاحبها فى اى دار كان ما وردفى حق الى طالب قال بعضالكبار من اراده اذيرى
رسولالله صلىالله عليه وسلٍ تمن لميدركه منامته فلينظر الىالقرء آن فانه لافرق بينالنظر

زد بلاطي اللى راوداك!فووفتكا والقرء إن اتشاءصيورة حهدية َالاهادرن ضاق
بن عبدالمطلب والكقلرءاامنالله وهو صفته فكائن دا عليهالسلام خلعت عليه صافلهحق
من بطعالرسول فقد اطاعالله و قال بعضهم من أراده انيرى رسولالله فليعمل بسفته
لاسيما فىمكان :اتماتلسنه فنه فانحاة وَشولالله ابعدبموهى حناة ستته و من احماها
فكا'بما اح الناسحجيعالاالنمهجموع الاتم الآكل اصللله عليهو سل قوال بعضهم مييق
بعد إعثئة رسولالله سفساف اخلاق ابدا لاله صلىالله عله وس ابان لنا عن مصارفها كلها

طك#دالاةة!لق.كه
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وجزاءنلاسععشر ون
ال

25١٠ >

| بشاهدها البصر الذى هو فالرأس وهى عالم الماك وهىالشكل وصورة باطنة لها سيرة |
يشاهدها البصيرة التى هى فىالقلب وهى من االلمملكوت وى الخلق فكما ان لهبئته
الظاغة حشًا :او قيحا :ضوزيا باعتار باشكالها :و اؤضاعها و ألوانها .فتكذلك .لسيرته :الباطنة
حسن او قبح معنوى باعتبار ثهائلها وطبائعها ومنذلك قسموا الخلقاىاللحمود والمذموم

نارة والى الحسن والقبيح اخرى وكثيرا مايطلق وبرادبه الحمود فقط لانه اللائق بأن
يسمى خلقا ومن هذا قوله تعالى خلق عظم وعليه قول الامامالرازى الخلق ملكة نفساسة

يسهلل :ل التطفت” نما الاثئان .بالافسال:لالةوتقتلن الامنان :بالافغال باجخميلة| شى” ,واستهولة
الانيان مها شى” آخر فاخالة التى باعتبارها محصل تلك السهولة الخلق وسمى خلقا لانه
لرسوخه وثياته صار عنزلة الخلقة الت جبلىعلها الانسان واناحتاج فىكونه ملكة راسخة
الى اعتهال وطول رياضة ومجاهدة وإذا قالوا الخلق يتبدل بالمصاحبة والمعاملة فكو نالحسن
قبيحا والقيح حسسنا على حال المصاحبين والمعاملين م افلىحديث ( المرء على دين خليله
فلينظر احدك من يخالل ) وفى حديث آخر (لناحالوا اهل الاهواء والبدع فان لهم
عرةكعر ارب ) ومنذلككانت مصاحيةالاخبار مستحسنة مرغنا فها ومصاحبةالاشرار
مستقبحة مرهبا عنها وكذلك بتبدل بالسهى فىاسبابه ولذلك صنف اطباءالازواح انوابا فى

عاالماخلاق لبان ماهو حة روحانية وماهو مرض روحاق كا ألف اطباءالاشباح فصولا
ففعلمألابدان لبيان سب كل مرض وعلاجه واتما أفرد الخلق ووصفه بالعظمة)اوصف
القرءان بالعظم لينبه علىان ذلك الحلق الذى هو عليهالسلام عليه جامعالمكارم الاخلاق
أجتمع فيه شكر نوخ وخلة ابراهم واخلاص مومبى وصدق وعد اسمعيل صوبر يعقوب
وا«وب واعتذار داود وتواضع سلمان وعسى وغيرها مانخلاق سائرالاساء عامهمالسلام

كا قال تعالبى فوداهم ,اقتده اذليسرهذا الهدى معرفةالله تعالى لان ذلك ليد وهوغير لاق

| بالزسول عليهالسلام_ولا .اشراع لان شريغته ناسح لشسرئعهم وتخالفة لها فى الفروع
والمراد منه الاقتداء بكل مهم فما اختص به منالخلق الكربملوكان كل منهم مختصا مخلق
حسن غالب على سائر اخلافه فلما امس بذلك فكاءنه امى لجمع جميع ماكان متفرقا فيهم

اق
فهذه درجة عالة لمنتيسر لاحد هالناساء علممماللام فلاجرم وصفهالله بكونه عخلى

عظم ماقال باعلصعارفين
ت< الاكق) الىبالانام فطيلةة .نل نامجوللها[جموعة الحاجك ا
ولم بتصف عليهالسلام عقضى قوته النظرية الا بالعام والعرفان و الابقان والاحسان ولم
ا
||

بشعل يمقتضى قونه العملية الا.مافيه رضىاللهمن فرض او واجب او مستحب ولم يصدر
منه حرام او مفسد او مكروه فكان «و الملك بل اعلى منه ومجمع هذاكلهقول مائشة
رضىاللهعنها لما سملت عخنلقه علبهالسلام فقالت كان +لةهالقرء ان ارادتبه اوعلهالسلام

اتكدا بغدءى ارلءلإؤا لو كاز لزه
|كان م

ادق الإرؤسلا ما لنايجالا كبا برط م12
(يعنى )

1

بردها ب ل

5

سورة ن

 ٠١٠١جه

ليد ماكانوعاشتكواة قال الامام القشبرى قدس لزعل وهاهبا اكلاكتباء

اللفبو نصرة الأق لعيدهه ام هن نصرة العبد لنفسه قال هع لثفية عليةالسلام ولقد تعام

انكيضيق صدرك ما شّولون ثامنظر بما ذا سلاء بوأى شى” خفيف عليه تحمل اال
الا ذى حيث قال فسبح محمد ورك ,نسى اذا تاديت بسماعالسو فيك منهم فاسترح روح

وشغلك عنهم ثمانه عهلايلسلام نا
تناك علينا لوذة التنزيه والذكرلنا فان ذلك برمحك ي

 :قبلهذ ,النصيحة وامتثل بأضس ربه تولى نصريه والردعنهفلماقبل انهيحنون اقسمعلى

أنى ذلك قوله ن والقلم ال تحقيقا لتتزيهه لمااشتفل عاهم بتنزيه ربه عثامباله القسادح

ذه بالإنون بعشر خصال ذهيمة شَوله ولاتطع كل حلاف مهين الى قوله اساطيرالاولين

ن'ة
سلا
وكان ردالله عنه وذبه اتم من رده عن نفسه حيث كان من جملةالقرء ان باقيا عللىا
الى بوءالقّامه  وان لك  4مقابلة مقاسانك ألوان الشدا يدهن جهتهم وتحملك لاعباء
الرسالة ©9لا“جرا 6هلثوابا عظيما 88غيرممنون © مععظمه كقوله تعالى عطاء عبرحذوذ
اى غهينرتقوص ولامقطوع ومنه قلاائون لامنية لانها شقص العدد وتقطع المدد وبالفارسية

انقطاع بدان راء نيايد و»ال ا رجالنى مثل اجرالاهة قاطبة

كز
هوارم
مزدى برد
ونن
كا
يجوز
| غيرمنقوص ون

معناه غيرمكدر عليك بسبث المة لانه واب تستوجبه على
--2---2-2-5----77
227777277272222
27
-

عماك وليس نتفضل ابتداء واتها مت الفواضل لا الاجور علىالاجمال م فىالكشاف
و(قال الكاشق ) غيرممنون منب نانهاده يمنى تحعقالى بىواسطةً كسىكه ازو منت بايد

ذاكلة كز :اعطكز هبك وقزاعازة .انان اأنؤار:التكاشقات والمشاخدات اغيزمقطاوغة لكونها

رية فيلزاال العارف يترق فالشهود فى جميعالمواطن ولا منونة لان الفتح والفيض
هد
س
عند غيره فالله عن على عبادء لاالعباد بعضهم على بعض وقال
اما ع عمنندالله لا م

بعضهم اجره قبول شفاعته و هى غمينرقطعة عن انوااتكطر من امته لاحباللهرساءه
عليهااسلام فى غفرامم حميعا بلاعئاب ولاعذاب ٠ لشاولفير الظاهى أانجره عليهالسلام
هو اللهتعالى لاله عوض له عما سواه وإذا حاء اللهم انت الصاحب فىالفر والخليفة فى الاهل

واللهتعالى مان لاتمنون والى هذا المقام يشير قولالصديق رضوالله عانلهله ورسوله اى

1

ورسوله حين ما قالله عليهالسلام ما أهَيت لاهلك باأبابكر فالله تعاللى عوض عن

وهلوع
دنه
اسلفانى عن نفس

وماله اولهاو“جرااعظم لانهالعظيم و وانك لعلى خلق

 00ا شاو احد منالخلق ولذلك نحتمل هن حينم مالايكاد محتمله البشرقال

بعظوم لكونك «تخاتقا باخلاق الله و اخلاق كلامه القديم ومتأيد بالتأسيد القدمى فلاتأئر
بافتنهمولاتحاة بأذاهم اذ بالله تصبر لاسنفسك يأ قال واصير وماصيرك الا بالله والاحد

أصبر من الله وكلة على للاستعلاء فدلت على انه عليهالسلام .مشتمل عاللىاخلاق الخيدة
ومستولر عاللىافعال المرضية <تىصارت

متزلة الامور الطسعية له ولهذا قال تعاللى قل

لاأسالكم عليهاجرا وماان مانالمتكلفين اى/لمعامكانا فيابطي كم٠ن اخلاق لان |
|

المتكاف الياة امه

ممص

طويلا بليرجع اليه الطبع وللالسان

٠

صورة

ظاهرة لها هئة

لط

ةا

و
ا
ر
و
سو

الجزء اناسع والعشرون

©

:١٠ قتقه

اللحط»هالتحيظات” المقول”فه هافر رظانلاكثان :عن ثى روهو اكتاب ,تنطوى عاللىلو !|
اجة النطوى علا ايضا مداد النون وتشتمل على مائة وازيع عقو سرد رك اكول
النون على عدد يطاشها فان الثونين والواو والالف الذىاتهى اليه اسم الئنون مائة وثلاثة

| عشمروكون «سماءحرفا واحدا متمملاربعة عشم فاعلم ذلك فانه دقيق قل أن مده فىكلام
احد انهى وقالالقاشانى ن هوالنفس الكلية والقامهوالعقلالكلى والأول هن بابالكناية

بكالتا.فاء امن التكلمه ياول .وحفرها :والثاق :من بالاتشببه :اذ :تقس افلنفسن! صو وا مو

جودات بتأثبرالعقلى كا تنتقش الصور ف اللوح بالقلم وماي طرون من صور الاشياء
وماهاما وا -الها المقدرة على مانقع عليه وفاعل مايسطرون الكشة مالنعقول المتوسطة

والارواح المقدسة وان كان الكاتت فىالحقيقة هوالله تعالى “لكن ا كان فى حضرة
!العامة اليهايجازا اقسم هما وعا يصدر عنهما «مبنادىالوجود وصور التقديرالالهى

| وهبداً امه ومخزن غيره لشرفهما وكومما مشتملين عاللىكولجود فىاول ممربية التأثير

والتأثر ولناسبتهما للمقسم عليه وهو قوله ف مانت بنعمة ريك بمجنون #/جواب القسم
والباء «تعلقة يمضمر هوحال هناالضمير فى خبر ما وهو يحنون والعامل فا معنى الى
والجنون حائل بايلننفس والعقل وجن فلان اى أصاءه الجن او اصان ان او حيل

بين نفسه وعقله فحن عقله ذلك كانه قبل انتنى كعانلطنون ياحمد وأنت رب منهملتيسا
منعمةالله التىهى النبوة والريا-ة العامة والمراد تتزمهه عليهالسلام كعاانوا ينونه عليهالسلام

اليه امنون حسدا وعداوة ومكابرة جعزعمهم بأنهعليهالسلام فىغايةالغايات حهصنافة
العقل ورزانة الرأى قال انو حيان قوله بنعمة ريك قسماعترضبه بينالحكومعلبه والحكم ا

على سبيل التأكيدوالتشديد والمبااغة فى انتفاء الوسدف الذميم ععنليههالسلام وذهب الى
القسم ايضا حضرة الشبسخ اتلمدين فى تأويلانه روى انه عليهااسلام غاب عن خديحة
رضوالله عنما الى حر اء فلم تحدء فاذا هو قد طلع ووجهه متغير بغلباار فقالت له مالك

فذكر نزول جيراثيل عليهالسلام وانه قالله اقراً اسم ريك فهو اول مانزل املنقرهان
قال ثم تزل بى الى قرارالارض فتوضأ وانوضات ثم صلى وصلنت معه ركمتين وقال هكذا

الصلاة امد فذكر عليهالسلام ذلك الخدعهة فذهيت خديجة .الىورقة بن نوفل وهو ان
|لمعمدفاربللته
عمهااوكان قنا.عالفت يق اقزيسن) ودغل_فلالضوانية فثألته فقال الاتتلق ا

فأناء فقال هل امرك جابثريل ان تدعو احد فقال لا فقال والله لبن نقيت الى دعوتك

لا'نصرنك نصرا عننيزا ثم مات قبل دعاءالرسول عليهالسلام ووقعت تلك الواقعة فىأاسنة
كفار قريش فقالوا انه نون فَأقسمالتلعالىعلىانهليس عحتدون وهو حمس ايات مناول

هذه السورة قال ابن عباس رضوالله عنهما اول مانزل قوله سبح امم ريك وهذه الااية
احلثىانية اولتفأويلات.الاجمية أما'انت .نتغمة ,رانك دوز احمااكان :نمالازل.وماشكون
لمالا سارلان كل قلي وماسمى ان جنا الا لاستتاره املنانس بلانتءالم يماكان

خبير يما سيكون و بدل على احاطة علمه قوله عليهالسلام فوضع كفه علىكتف فوجدت
7
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القام المدلول عليه بذكره والمعنى بالفارسية وديكر سوكند ياد فرمود بنآجه اماب قلم

از آسمانيان وزمنينيان مىنويسند از كتاب وكلام درميان از ابن هيم رجه الله تقل |
فرمودكه نون دهنست وقلم زبان وما يسطرون انحه حفظه بربندءى نويسند تحعقالى
فمات
لمصقل
القل
كابر دكت انرلاودة ٠ قال بعض العارفين النون نون الذات وا

وما

يدطرون هىالافعال والشؤون الالهية .يكشونما على لوح القدرة والارادة حرفا حرفا

. .قول الفقير فيه اشارة الى اننون امع الذانى اى دواته وهو أصل كاب الوجود
الذى هواءالكتاب سمى بالنون لكونه مجتمع مداد مواد نقوش العالم وان شئت قلت الى
هرىبية الاحدية وقد كان الامام على رضوالله عنه سول فىخطته على
نون النقظة اابى ص

رؤوس الاشهاد انا نقطة باء بسمالله الذى فرطتم فيه أنا القام وأنا اللوح المحفوظ وانا ْ
العرش وأنا الكرسى وانا السموات السبع والارضون فاذا ا وارتفع عنه تجلى الوحدة
الناء الخطية بشرع معتذرا وشّر بعبوديته وضهفه واتقهاره نحت الاحكام الالهية وفى

التأوبلات النحمية بشير بكلمة ن الى العلم الاحمالى المندمج فى الاحدية الذاتية الجعية
دوة الامهائية واعانسينا الاحماللى الروحى الى ونالتفصيلى
وبالقلم :الى العام التفصلى فحىال
القبى الى القلم لان هذه الدواة مشتملة يما فىبطها عجلمىيع الحروف المحردة والكلمات

المركية اشمال النواة على الشجرة واندماجالشجرة الفدلة فالىنواة المحملة فنا لقاوسطر
على لوح القلب بالتفصل كل ماهو فىضمير الدواة بالاحمال فاذا فهمت المقصود فاعلم
انالله تعالى اقسم .بعامه الاحمالى الكائن فىالاحدية وبعلمه التفصلى الثابت فىالواحدية

وبالتحقرق أقسم بأحدية ذاته المطلقة ونواحدية امماثه المعية اذالعلم من حيث هوعينذاته
واقسم اذا ,كل ماسطر قلمه الكريم من دواته القدم منالحروف الالهية المحردة العلوية
والكلمات" الرباضة»الللوكلة:السشقلية :نتباك :قال أبحضن (الكاز.ى"ليان خرواككتانا

الؤأخوة .الظلَ وكلانة"'وايانه:وشورة :ان الدؤون”الفنية حرّوفه'العاليات والاعتان 'الثانتة
العلمية كلاته الثافات والحقائق الارواحية وامثالة اانه المتعاليات والصور الحسية العينة
سوره الكاء.لات واما كتاب الوجود الْقيق فحروفه المحردة الاسماء الذاتية الاحدية
وكاتة'الاسماء :الصفاتنةالواحدية يانه الاسماء الافعاليته الواخدية وضورء الامماء الا نازية

المظهرية وكل منكهتااب هبين اننبى وهكذا قال بعض الكبار القلم علمالتفصيل والنون
لصبل
لقبتف
اات
علمالاجبال وتلكالحروف القىعى مظاص تفصيل القام حملة فىمداد اادوأة ول

اهلااقلىام تفضا  000كن وتفصلالعلم بالا الىغاية
ماهالج اانا انتقل المدادمن
واما عا م الاحمالالمعبرءنهبالتون فان الزنفى الرق نص فد رة حسوسة وتلق د |أرةمعقولة

تشعر نقطتها قالوسط بكونه ماد التتممالداثرةالذانية الى ظرف مدادالوجودولذلك
كان من اروف الدورية عكسه كطرده فان الله افلمحسوس ظرف مداد عالم الخلق والتف
المعقول ظرف هداد طلم الامى والخط الفاصل بننهما وهو لعلللهألرله قام بين تدوور

النونين برزخ جامع وهو مستوى الصحف الالهية كلتكابلمتفرقة'منحيطة الكتاب
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شَامت نياردكه مجنيد ماهى جون بار برداشت وثناليد ربالعالمين او را دو تشسريف
داديى انك بد وقسم يكادرد حل قسم خداوند جهان كشت ديكر تشيريف انستكه

كلرد ازحلق اوبرداشت همهجانور اترا بكارد ذع كتند واورا تكتئد ناعاليان بدانشدكه
هرك بار كشد رن اوضايع تكنتد اى جواةرد اكر ماههبار زمين كثيد بندهُمؤمن
|اد امانت مولى كشيدكه وحملها الانان ماعىكه بار زمين برداشت از كار درعقوبت
ب
لعن «تكفت حه عحباكه  05هومن بار امانت برداشت از كارد قطبعت اعن اكيود

والقلم © هوما يكتببه والواو وللقسم على التقديرالاول وللعطاف على بالثاقوالمراد

مللوح ماجاء فىالخبران اول ماخلقالله القلم ونظر اليه فانشقبنصفين ثمقالله اجر
|ق ا
| ماهوكائنالى.ومالقيامة فجرى على اللوح الحفوظ بذلك منالآحال والاعمال والارزاق
بخوالقة الى بحت ليق ةن عدن مقر

نطق الى
من خلاالقلم فاام نطق وسلا

بومالقيامة وهو قام من تورطوله كم© بين السماء والارض وبعدما خلق القلم خلتق النون
 1السمكة فدحا الارض علما قارشع عار الماء ففتق منهالسموات واضطرب

النون

فادت الارض فأنيتت بالجمال وان الال لتفخر على الارض الى بوءالقيامة وقد عرفت
المناسة بين القلم وبين النون ععفى الدككة وفى رواية الواحدى فىالوسيط اول جيزى كه

خداى تعالى با فريد قلم بود يس .ورا نيا فريدو ان دو انست وقام ازان دوات
نوشت أنجه بود وهست وباشدوبرين تقدير خداى تعالى قم فرمود بدوات هَلماعلى كه
از نورست كا فىفسير الكاشنى ٠ وفىالقاموس انون هحنروف الزيادة والدواة والحوت

اننهى وعن ان عباس رضوالله عنهما انالمراد بالقلمقلم الكرام الكاتبين او جنس القلم
اقسمالله بالدواة والقلم لكررة منافمهما وعظم فدوهاما فان التفاهم بالنطق والمبان اتما
يكون افون

واما بالنسية الى من غاب ولعد من اهل عصر

واحد ومن اهل

الزمان الا نى فاما يكون بالكتاية ياقال بعضهمالبيان ,اننان بان لسان وسان بنأنومن

فضل بان البنان ان ماتثية الاقلام باق على الايام وان الاسان تدرسه الاعوام ولويكن

للقلممزية سوى كونه آل لتحريركتباله لكف فضلاموجبالتعظيمهووغق سي

تعظم برابته فتوضع حيثلاتطأها الاقدام والا اورئت الآ لام وعن بعض الحكماء قوام
اور الدن والدسا بششن القلم والسيف والسيف و تالقلم لولا القلم اما قام دن ولا |
صلح عش قال بعضهم

 ٠انمخدم القامالسيف الذى خضعت ٠ له الرقابودانت خوفهالاتم٠ 

ك٠ذا

قضىاة للاقلام مذيريت ٠ انالسيوفلهامذأرهفتخدم٠ 

وقال بعضهم ٠ اذا اقسم الابطال بوما بسيفهم ٠ وعدوءممايخاب المجدوالكرم ٠
يوك قلم الكتاب فخرا

ما ا

ورفعة ه مدى ١إدهىانالله اقم بالقلم ٠

والعائد حذوف والسطر الصف مانلكتاية ومنالشجر |

ظ ومن القومالوفوف ورسعللفان ركذا اى كته سطر اسط ا
المرذوي.

لسك
0
امب

لاحاب |

ا(لقلم)

سورة ن
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محر ل تالارض السفلى اسمه ليوثا او موت بالياء المثنساة التحتانية عويفنىالمعانى لوثيا
اورهوت م قال على رخوالله عنه

فالى ارام كلكم سكونا

٠

والله رى خلق البرهونا

(وفَ) ناللتعالى :لمااخلئالازاض كانت؛ بتكها كانتكيفا .السفنة اتلىضطرب :وفل يفبعثالله
مانا فهبط حتى دخل نتحالارض فوضعها علىكادله وكهصواحب ماابلينكتفين ثماخرج |
اضل عالرىضين السيع نضيطها فاستقرت |
يديه احداهما بالمثمرق والاخرى بالمغرب ثمف

فل يكن لقذئى الملك قزار فأهطالله ثوراامنالنة ل:اهربمون .ألف قرن واربعون اللف
قائة فجعل قرار قدىى الملك عسلاىمه فالسمتقر قدماء عسلنىامه فبعثالله ياقوتة خضراء
هانطنة غاظها مسيرة كن الف هام فوضعها علىسنا مالثور فاستقرت علها قدما الملاك

وقرون الثور خارجة «ن اقطار الارض مشبكة الى تلّالعرش اك فى شين ٠ن

تلك الياقوتة الخضراء تماحلبحر فهو ,تنفس' فاىليوم :نفسين فاذا نفس مدالبحر و اذا |
رادلنفن جزرالبحر وهو ضد مد ولميكن لقوائة قرار فخلق دكاتا من الرمل:

كفاظ سبعسموات وسبعارضين فاستقرعليه قثومالثور نملميكن للكمكام مستقرفخلقالله
حونا شال له برهو فوضع الكمكام فاده اموت والوبرالجناح الذى يكون فى وسط
ظهره وذلاك مزموم بسلاة من القدرة  :5لالسمواتوالارض ممراروا أمهى| بادس لعنهالله

الى ذلك»الحوت فقال له ماخلقالله.خلقا اعظم منك فاملاتزيل الدنيا ظعهنرك فهم بشى”
هن ذلك فساط اللهعايه هة ؤىافه فشغاته وفىرواية لعث الله دابة وذاحلت منخرهفوصلت الى

دماغه فعجالحوت االلىلهتءالى منها فاذنلها فدر جت قال كعب فوالله الذىنفسى سدءالنيهنظر |
نت
كدتا م
الهاءوانها لتنظراليه انهم بشى” منذلك عا

قبل واتبتالله منتلك الياقوتة جيل

قاف وهو مزنصدة ولهرأس ووجه واسئان واندت هنجبل قاف الال الشواهق كابت
الشحر من عسوق الشحر وزحم وهب انال*+وت والثور نتاعان ماستصى :هن مياه الارض

فىاللحار فلذلك لايؤثر فىاليحار زيادة فاذا اءتلائتا<وافهما منالمماه قامت القيامة وزحم

قوأة«ان الارض, :اعللماقء.والماء .على الضتخرة “على نشنام الثوز اولاتور ,كعملكىاء«..ن الرزفك
متليدا والكمكام على ظهر الحوت والموت عاللىريع العقيم الرممعلى حجاب هنظلمة
والظلمة عاللىثرى وقد انهى علمالخلائق الىالتزى ولا يعلم ماوراء ذلك احد الاالك
الذىله مافىالموات ومافىالارض وماءانهما ومانحتالثرزى وهذء الاخنار مما بزيدالمرء
لصيرة فدىب«نه وتعظها لقدرة ربه ونا قجطدائية خلتفتانان حت ذا خلقها على الصاذم

| القدبر بعزيز وان تمكن من اختراع اهل الكتاب وق القصاص فكلها عل وتشببهْ

قٍا(ل فى كف الاسرار ) بعض مفسران كفتند |
وجائب
ليس منكر كذا فىخريدة الع
| ماهنست براب زير هفت طبقةُ زمين ماه از كرائى” بارزهين حم درحم كرديد برمشل
نون

شدشكم

باب فروىرده وسراز

مشرق ابداوازدع

وقانت ابر دوك

ملشزاسككهراز,كيلن

بارى سنالد جبريل بالك بروى زد جنان بترسيدكه كران بارى” زميز فراموش كرد ونا

|
|
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شك رارع ومكةة ادنرا تان وو لمان

آل قا نهل تلووة  3ار عق م

مسق السول انو لامكل للحن اكنذ

فى اثيات الحكم على ما عليه عادة الخلق معمافيه هن ,بان عظم أن المقسم به والافكما
انه تعالى لايق القسم بشانه العالى فكذا لايصح لغيره 3

و 3مقسمابه و الون حرف

واحد فىالكتابة وثلائة احرف فالتلفظ وقد قال عليهالسلام هن قرأ حرفا كعتنابالله
تعالى قلهنه ا

والسنة بعشمر امثالها لا اقول المحرف

بل الف

حرف

ولام حرف

وههيم

حرف أراد عاءهالسلام بالحرف مايتبجى به فيرحى أن يعطىالله بلفظ ن ثلاثين حسنة لاله
مشتمل فالتلفظ على نونين ينما واو وقال بعضهم هو مفتساح اسمالئور و الناصرأ وقسم
تصرةالله المؤمئين اءثار اشوله تعالى وكان -قا علءنا نصرامؤمنين وقال سبل قدس سره
ولك ابه اذا اجتمعت اوائل هذهاك_ور الثلاث الروحم
| 'آلون اسم ٠ن اعماءالله تعالى ذ

.ة لءاللىهقذاهئل
كاف
تم ك
لسلا
اهال
ون يكونالرحمن وقيل فيه انه اسم عن اسماء النى علي
أغار اقلوىله عليهالسلام اول ماخلقالله نورى فيكون النور اسمه عليهاللام فان قات
فبلزمالتكرار لان القمابضا دن امماثه كما قال اول ماخاق الله الم قتلالتضاى ؤزالمتوان
#نزلةالتغابر افلىذات فسمى عليهالسلام باعتمار تورائيته نورا وباعتيار اله صاحبالقالٍ قلما

كاسمى خالد بن وليد رضىالله عنه سايلفله المسلول لكونه صاحب سيف وقال بعضهم «و

 0اسسمنهرف اىللئة(وفىالمفردات) النونالحوت العظم ولذا قالعكرءة فىالاالية

| اقسمالله بالحوت الذى لطاخ مهم تمرود يدمة لان ترود لما رم اأستهم لاحلموسماء قاد السهم
و

01

 0مالهذلك اموت أناقسمب وهاحل جنسهمن غيرذكاة

فاه لاحل الامتتان السمك و الحراد وفى معناها ماتحيل من الاطعمة كدود الفاح

والجين فانالاحترازءنهما غيرتمكن فاما اذا افردت واكلت فيحكمها حكمالذباب والأنفساء
والعقرب وكل مالبس لنهفس سائلة ولا ستب فمىحرعه الا الاستقذار واو ليمكن لكان
ا لابكرء وانوجدشخص لايستقذره لابلتفت الى خصوص طبعه فاله التحق بالخائت لعموم
العتمذ ان فكردة كلهكالوجمعالخاط وشربه كرءاكلمافحىياء شال لوأريد نمءهنىالحوت
ماي  002فى مابين 5الخلفة والف باذكانة ٠ بول الفقير المناسبة
“كانتمان

هما <فية لاد كها الا لااهلقائق وهى ان كنا اوت غذاء"اعل؛اللثة قل كلشف"

| فبيجدون بعدا كله حباة ابدية فى ابدانهم كااالنقلم يكتب به منالعلوم مافيه حياة باقية
' لارواحهم ولذاسمى جبريل روحالاه كان نحي 'بالوحى الذىهوسيب ايلاقلوب والارواح

فكوثهن والقيكاماء و العم ولاشك فى روت المناية التامة بنهما فالقياس الذى ذكره
| القاثل باطل وقائل الباطل جاهل وقاليعضهم هو اسمالأووت الذىاحتيس فونسعايهالسلام

فى بطئه ودام التهعالى ذا النونوقال بعضهم هواموت الذى عظلهىرهالارض وهو فى

( نححرتالارض )
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وقت الموت قيض الملكوتالذى هوااروح وهو بيده تعالى إتىالكلام فى قراءة الموتى

فى قبور هم وهل يصلون وهل بتعلمونالءل بعدالموت فدل حديث أبن عباس رضوالله
عنهما عالىقراءة وكذا مااخر السيوطى رحمدالله عن عكرهة رضوالله عنه انه قياعلطى
المؤمن مصحفا َرأ فىالقبر واخرج عن سصد ,بن جبيز: -وحمداهه ,انه ,وأى .يعت مايا
الينااى رءدالله يصلى فى قبره <ين سقطت لينة من قبره وكانو ايستمعون إلقرهان قرا

| من قبره واخرج عنه الحسن البصرى قدس سسره انه قال باغنى انااؤمن اذامات ولميحفظ
لوحتف

ان ارملاموةالطروان فى قبره حت سعثهالله «ومالقيامة مع اهله وذ كر

النافى رحدالله ان مالك بن دينار ماتثله قبل 'نوبته بنت لها سنتان فراها فىالمنام وهى
تقول لديا أبت الميأن للذين امنوا ان مخشع قلومم لكرذالله فى وقال يبناية وانم
تعرفون القرءان فقالت ياابت تحن اعرف به منكم فكان ذلك سبب توبته وانلقالمام
افر انلكذ ل لازاه عن عض اهلالله انه قال من اهل البرزخ من مخلقالله

تعالى هن همتهم ءن يعمل فقبورهم يغالب اعمالهم فالدنيا ويكتبالله اعبده 'نواب ذلك
تاقالع اندب البرزح كاوقع لثابتالينائى رحهالله فانهم وجدوا فىقبره شخصا على صورنه

يصلى فظنوا انه هو وانماهو مخلوق من همته وكذاك المثالاتالاخيلة فىدور اهلالبرازخ
لاهلالدنيا فىالنوم واليقظة فاذا رؤى مثال احدهم فهو اماملك خلقه الله تعاللى من همة

ذلك الولى وإما مثال اقامه الله تعالى على صورة لتنفيذ ماشاء الله تعالى من حاولاننماس
فبرزخ مالها خروج منه ابدا واما :ازواحالانبياء علهماأسلام فانها
وغبرهافاً رواحالاوليا ال

مشسرفة عولجىودالدنيا والا خرة انتهى ٠ وقال السيوطى رحمه الله نقلا بععنضالحققين
ان رسولالله عليهالسلام رأى للةالمعراج مومىعلبهاللام قائما يصلى فىقيره وراء فىالمماء
السادسة فالروح كانت هناك فى مثال البدن و لها اتصال بالدن بحيث يصلى فى بره و برد

عل اىلمسلمعليه وهو فىالرفيق الا' علىولاننا فى بينالامرين فان ث_أن الارواح غيرشأن
الابدان وقد مثل بعضهم بالشمس فىالسماء وشعاعها فىالارض كالروالحمدى برد على هن

يصلى عليه عند قبره ثدمآا ممااقطع بأن روحه فأىعلى علبين وهو لابنفك عنقيرهكاورد
عانلاهقمالمالغزالبى رحمهالله تعالى والرسول عليهاللام له الخيار فىطواف العوالم معارواح

الصحابة رضوالله عنهم إقبار ك]تبيز مالاو لباءإاقالاعذرالذين القنوى (قس |سبو لفن

ثبتت المناسبة بينه وبينالاوواح الكمل املنانبباء والاولياء الماضين .اجتمع هم متى شاء
وتوجه 'نوجها وجدائيا سَظة ومناما انهى

مرةان المنار ككشميكوازسنة ست عصرة نومائة وألفخ
تك يد وة للقك) تفده تثالمن فتىشن

2
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موجوه واعن مفقود كافىالاسئلة المع وو ررورو ورام 5

بعد از تلاوت ابن زعت

فتك الله ربالعالمين در تفسير زاهدى رحمه الله «كلىور استكه زنديق شند كه
كيد
با
معلمى شاكره ,خودرا تلقين

 1يأنيكم عاء معين واو جواب دادكه يأنىبه

المعول والمعين قال فىالقاموس المعول كتبرالحديدة تنقربها الال انتهى شبانه نابينا شد

هاتى وهو «ن يسمع صوته ولابرى شخصه اواز دادكه ابنككه آب جشمة حشم

توغائر شد بكونا بمعول ومعين بآارزند نموذيالله من الح ارءة علىالله وبينانه وترك حرمة
القرء'ن والانه وانما عوقب :بذهاب ,ماء عينه لان الحزاء من .جنس العمل وفىالمثنوى
اععي.م

منطق”

منتهان

حون لقند لت لوار  0يك

و

2

تزسوى >>كد أن رَمَآن
يت ا
ل

ت2قه2ت70

 1كر د

نا بزْحم بل وتبزى” تبر

) 1بض نادي لور

شب مخفت وديد او يك شير مرد ٠
كفتهان زينحشهة جشم اىشق ٠

زد طباه هدو جشمش كور كرد
باتبر نورى برا رار صادق

روزبرجست ودوجشمش كورديد ٠2 نور فائض ازدو جشمش نابديد
لاالقخدت سوه مكتناناقه ماهى الاثلا بون ١بت تفْعتَ لرجل -فأخرجته .نوم القيامه
املننار وادخلتهالنة وهى سورة شارك قال فالىتسير هى ثلانون آية وثلاامائة وثلاث

وثلانون كلة والف وثلاكائة واحد وعشرون حرفا وفى حديث ١ خر وددت ان مارك

الذى بيدهالملك فقلب كلمؤءن وكان عليهالسلام لاينام حتى يقرا سورة الك والم تتزيل

السحدة وقال على رضوالله عنهمن قرأها بحى” بوءالقيامة على اجندة الملانكة وله وجد
فىالحسن كوجه بوسف عليهالسلام وعن ان عباس رضىالله عنهما ضرب ياعلضصحابة
خاءه على قبر وهو لايشعر أنه قبر فاذا فيه انسان رأ سورةالملك فأنى النى عليهالسلام
فقال يا رسولالله ضربت خانى على قبر وابا لااعلمانهقبر فاذا انسان َرأ سورةالملك
فقال علهالسلام هىالمائمة اى معنذاب الله تءالى هى المنحية كيه من

عذاب القبر وكانو

يسمونها على عهد رسولالله علهالسلااملمنجية وكانت تسمى فى التوراةالمائمة وفىالاتحمل

اأواقة .و,االن مسعود رشىاقه عنه يؤلى,الرجل فى قرم من قبل راسنه ,فيقال لبن لكم

عليه سبيل اكناهن هرأعلىرأسه سورةالملك فيؤتى مقنبل رجيلهفيقالليسلكم علي
سبيل اكناهن سوم فيقرأ سورةالك فيؤتى من قل جوفه فيقال ليس لم عليه سيل انه

وعى سورةالملك اى حفظها وأو دعهاى جوفه وبطنه من قرأها فى ليلة او بوم فقد
اكث واطاب ٠ شَولالفقير سورةالملك عند اهل اللكقائق هى سورةالمام الذى يلى يسار

القطب وينظر الى دالمالشهادة واليهالاثشارت شوله ملكالناس فسر هذءالسورة فى اولها
كا ان سر يس فى آآخر ها وهو قوله تعالى فسحانالذى الل واذاتقرأ عندالحتضر لان
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( وقتالموت )

سورةالملك

به جه

بلتاسيلراعنههلاك لكماناوا بدغون عليه صلىالله عليه وسام وعلىالؤمنون بالهلاك ويتر|
وا
بسونبه ربالمثون وشولون ان امس ممد لاثم ولاسق بل,زول عنقريب © وممنى»
بتأخير اجالناوحصل مقصودنا فنحن فىجوار
وح8نا
رد؟
اصو
اعلنمؤمنين وحصل مق
رحمته متريصون لاحدى المسنيين اما أن هلك فتنقلب الى المنة اوثر -م بالنصرة والادالة
للاسلام كماترجو فاتم ماتصنعون واى راحةلكم قموتنا واى منفعة وفاتكم ال العَنااي

كا قال تعالى فوفن  6#بكسبست انك او و يمير  #حجى ولص قال فىمذيب المصادر

الاجارة زينهار دادن ٠ وفىالقاء.وس اجاره انقذه وأعاذه  الكافرين من عذاب أأيم#

هوم شادلياديلرلام اىلانيكم منهاجد اذاتزلبكم اسءومتنا اوبقينا اما النجاة بالايمان
ل أفى
والعمل الصا ووضع الكافرين موضه ضميرهم للتسجيل عاء

الائاء.ه وقال بعضهم كيف قال ان اهلكىالله ال بعد ان عام  5تعالى لامهلك الاندياء
والمؤمنين قلت فيه مااغة فىااتخويف كاأنهقلى نحن معاشر الاساء والمؤمنين مخافالله أن
دا

يذنوينا فن عنعكم من عذاءه وااثم كافرون 0

لاافون وا مهذه المثابة

خالكفايلين  8قل #
املناجرام فيكون ممنى اهلكنا عذبنا بعذاب ومعنى رحمنا غافلران
يلاشذق الخلق  8هوالرحمن #.#اى الذى ادعوك الى عبادته مولى النعمكلهاوموصاحا
ف آمنابه  #وحده لما علمنا ان كل ماسواه فاما نعمة اومئعم عليه ولم تكفربه ماكفرتم
لان ككرة وقوع امنا مقدما على بهتعريضا للكفار حيث ورد عع د ابعر © وعليه

نوكلنا  6فوضنا امور الاعلى غيره اكصالفاعاتم الثم حيث نوكاتم على رجالكم واموالكم
| لعلمنا بأن ماعداء كاسنا ماكان بمعزل مالننفم والضر فوقوع عليه مقدما يدل على
الاختصاص  8فستعلمون »#يكافار مكة عنقريب البتة عند معاينة العذاب 8#هن 6
استفهامية اوموصولة  هو فى ضلالمين  4منا ومنكم اى خطأ ظاهى وفى التأويلات
الاحجمية وعلى فيضه الام ولطفه الام توكلنا بكذتنا لعالى عيره فستعلمون ٠ن هو |

فىضلالمبين اى من نوجه اله بالاستفاضة اها اومن اعميض عنه بالاتكارله  8قل »#
!١رمالخاق أ«رأتم » اى اخيروتى  #ان اسبح » ١ كركردد  .فهو تمنى صار |
ك

ماو  4وكان ماء اهل مكة ٠ن بثرين بثر زمزم ويثر ممون الحضرئ غ8ورا / #
خير اصبح وهو مصدر وص به اى فائرا فىالارض بالكايبة ذاهيا ونازلا فها وقل محيث

لاثناله الدلاء ولا مكن للع يله سنوع حلة كابدل عليه الوصف بالمصدر وبالفارسية |
لاله  :سدم

رحسل

00

أبدرزهعبن

وفىالمفردات الغور الممنط منالارض  8فن يأيكم ع4لى ضعفكم حينئذ ف عاءممين»
حارو الواركة و اه نك تَارد بزائ أعهااات حار ٠ 6  05لكاو ممن كلاها |
عءنى جرى أو ظاهى للعبون سبل لقان بدنى ماله الابدى فهو على هذا اسممفعول |

نان عمق الباصرء مسبم منالببع لعل تكرير الام ل لتأكيد المقول واتنشيط |
ل
المقول له فانقلت كيف خص ذكر النعمته بالماء *ن بين شاك ده د لان الماء اهون |
0

( 00 7 0

ج5 75ه يه

ءاسع والعشرون
ايلنو

ررك

 1هنا القول فىالمستّة.ل واما لانالمعنى وكانوا شواون © ان " 9م صادقين » يخاطبون
بهالتى والموّ منشين حرث كانوا مشاركين له علهالسلام فىالوعد

وتلاوة الذبي تات المتضمنة له

وجواب الشرط محذوف اى اكننتم صادقين فما تخيرونه من مح“ الساعة والشر فينوا
| وقته ف قل  7يااعلالخلق و اما العم 3بوقته  2عتدالله  7الذى قدر الاشاء ودبرالاهور

كاشف
ما انا نذر بين » مخوفظاهى بتلغعةرفونها ومظهر لقاح
لابطلع عليه غويراهن©«
ْ عن الواقع الذرك وقوع الموعود لامحالة واما العلم بوقت وقوعه فايس دن وظائف الابذار

 ٠قال حى بن معاذ راخلوله عنه اخؤالله عامه فىعباده وعن عبادءا وكلن لاجع .إسءعلىجهة

| الاشتباء لايعلم ماسبىله ويا ذايتمله وذلك قوله تعالى اقنلما اس هففامارأوه ك اهلفاء
ْ فصريحة معر بة ع
تندر حماتين ورربيب اكم طءة اجاراكاهةلماوع انلها لادليام
 0اى رؤية بصرية فلما 4

تزل الاعس الغير الواقم «يزلة الواقع التحققه ههزلفة © حال

من مفعول أو الان راع من رؤية اللصريم اشير اليه انها اماتقدير المضاف اى ذا زلفة
وقرباو

على أنه مصدر

,ععنى الفاعل اى ممزدافا وقرب المشرهو قرن مااعدأهم قيه

© سيئت  #بكدرادد وزشت شود

وجوه الذن كفروا  #بأن غشيتها الكا بة ورهقها

| القرَوالذلة وخص الو وه بالذكر لانالوجه هوالذى يظهر علايرهالمسرة والمساءة ووضع ١

| الموصول هوضع ضميرهم لذمهم بالكفر وتعليل المساءةيه واصل الكلامساءت رؤية الموعود

عىبذعضاب
لعل
ارض
|وجوههم فكانت كوجه من اد الىالقتل او بع
ا

اإستوءعهة

سوا

واقساءة

تقيض

يا

فىناج المصادر

السوء مك

والسياءة منساءءالشى
ردن

م

ى

للمفءول

| ساء مثلا وسبى”" اذا قبح قال بعض المفسرين واهل الاغة ومنه الااية فالفعل فىالْقيقة

| مسند الى اسصحاب الوجوه يمعنى ساوًا وقبحو! قال بعضهم الححوبين مم اعترافهم بالابداء ا
| منكرون للاعادة فيلساوجرءموجوههمرؤيةمايشكر ونهوتعلوها الكا بة وياتهم منالعذاب |
' اكلم مالا يدخل ت الوصفف جه وقيل يهنو خالهم وتشديدا لعذاهم بالنار الروحاسة ١
قابللاحراقبالنار الحسمانية والقائلونالزبانية بوراادالمحدول لكو نواد سان المقول لاسان

القثل هو هذا » عاك اغيراعل اتلاىراق زلفة وخبرء قوله © الذى كنمبه ندعون  6اى |
تطلبوانة أفإىوتياا:وتكتسحلونة تاق ا.بوازبااء على نان اشتعلون ممق الباطاء ,انالا علا هِذا
صلة الفعل شال دعا بكذا اذا استدعاء وقبلهو منالدعوى اى كم يسبب توكرالنى|
عليه|الام والمؤءنين العذاب لم بومالقيامة تدعون ان لابعث ولاحشير ولا عذاب
فالباء لاسدبة ومحوز ان تكون لاءلابسة وعن بعض الزهاد انه تلاها فىاول الايلة فىصلاءه

فتى يكررها وهو سكى الى أن نودى لصلاة الفحر هذه معاءلة العارفين جلالالله معالله
عند ملاحظة جبروته وقهره  9قل6كياخير الخلق ألرأتم » اى اخبروتى خبرا ااتم
فىالوابوق به على ماهو كالرؤية قل بعضهم لكماانت الرؤية سببا للاخيار عبرا عنه وقال

بعضهم لماكان الاخبار قويابالرؤية شاع أرأيت فىمءنى اخبر 

ان اهلكنىالله يه اى اماتى

(لتعبير )
وا

1
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سورة الملك

خلت لاجله «3الاانوان لذكوروة وقلءلا نعت لحذوف ومامق ادة لنأكيد ْ
|اىباستعمالها قبا

القلة اى شكرا قايلا او زمانا قليلا تشكرون وقبل القلة عبارة عنالعدم :قال سعدى الماتى
القلة ممنى الننى اانكلاخنطاب للكفرة او بعناها المعروف اكنان للكل شال قلما افعل

كذا اى لاأفعله قال بعضى العارفين
 ٠اوعشت ألف طام ٠ فىسجدة لربى ٠ شكر الفضل بوم ٠ لاقض ,الام* 
 ٠والعام ألف شهر ه والشهرألفبومء واليوم ألف حين ٠ والمينأافطام٠ 
قال بعضهم هن وظائف السمع فىالشكر التعلم املنعلماء والحكماء والاسخاء الى الموعظة
ونصحالعقلاء والتقليد للااهلق والصواب ورداقو ال الاهليدعة والهوى وحن وظائف

الابصار فيه النظر الى الملصاحف وكتبالدين ومعاند المؤءنين ومسالك المسلمين والى
وجوه العلماء والصالحين والفةراء والمساكين بعينالرحمة والتفاتال سنين الى المصنوعات
ونظر اكاب اليقين وارباب الشوق والذوق والْذين الى غير ذلك ثما فيهخير

بان آمدااز:جر أشكن واساائن!<...*:

بعلت انكنةدايدشن حدق شنا

٠2

ب#بمتان وباطل شنيدن مكوش

كذركاء قر ان وبندست كوش

دو جشم ازبىصنعبارى تكوبيك اجا يهاإؤاغيكل از اذار» مرو كأ ودؤمنك

ود اناكوؤيا خسار
تعلخ عا
دفاش
نطق اعت وعزقلااددى
بكبفدتنخاق جون دمزدى

تارناكةجثمودهاندادوكوش

افطع كزيادو كوا والوخبباع بشن
٠ حوطوطلىس <ن كوىرناذان ان
0٠ ١كر رتاكسوبىسخن هبمدى

٠

اكر وقلى درخلافش مكوش

٠ كه روزيسين سعربر أرى ميسج
ازنك 2
1
وهن وظائف الافئدة الفكر فى جلالالله وكاله وحماله ونواله والخوف والرجاء منه
والحة له والاشتياق الى لقائه والمحية لانبيائه واوليائه والبغض لاعداله والنظر فالمسائل

والدلائل والاهمام فى حواتم العيال ونحو ذلك مما فيه فائدة
ديقلى كن دلت بنور حمال ٠ تاكه حاصل شود حميع كال
© قل 6يا 15الحلق « هوالذى ذرأ > فالارض » #اى حلقكم وكترك فا لاغيره
اقلنذوجاوائوك العا(لعنةماافثان 3ف الفامواس أذلاا اكملن »حل والت) )كثرءاوقته
الذرية مثلثة لنسلالثقلين  واليه 6تعالىلاالى غير اشتراكا او استقلالا م©حشرون #

حشراجسمانيا اى مجمعون وتبعثون للحساب واطزاء شيأ فشبأ الى البرزخ دفعة واحدة
بومالبعث فاسوا امور على ذلك تم الآاية وله واليه تحشرون فبين ان ججيع الدلائل

المذ كورة انماكان لاثيات هذالمطلوب و8شولون » مفنرط عنادهم ,واسستكيارهم
اوبطريق الاستهزاءكادل عليه هذا فى قوله  متىهذا الوعد » اى اشير الموعوب م
للهى واليه محشرون فالوعد بمعنى الموعود والمشاراليه الحشر وقيل ماحو
اقو
ءنه
تى' ع
ين

تواالياهلولنانفا رانسبوا تان النسظتعيل امازلان امعط دايا تماينوحد ااملنكيغار

ازا'ءناسع واأمعرون

حو

فرفقست مان انك از روى شين
ا

دوحثم إسته وذط تكن

 414م

٠

باديدةٌ بنا روداندرره دين

.٠

هىكوشه همى رود لظن وتخمين

وقال قتادة هوالكافر اكب على معاصى اللهفىالدنيا فحثيرءالله على وجهه الى النار فىالعقى

والمؤمن استقام على امرالله فىالدنيا فحشسرءالله على قدميه الى اللنة فىاخلارة وقيل للنى
عليهالسلام وكف عشون على وجوهم قال ان الذى امشاهم على اقداءهم قادر على أن
يعشيهم عولحىوهم وفبه اشارة الى انالله تعالى يظهر للانسان ابلوقميامة ما ابطن اليومخيرا
اقضرا

سيرنى كاندر وجودت فالبست

» #هم بران تصوير حشرت واجيست

قال القاشاتى افن عشى منتكسا بالتوجه الى الجهة السفلية والحية للملاذ الحسية والاجذاب
الىالامور الطيعية أهدى اتمن يمئى مستويا منتصيا عصلرىاطالتوحيد الموصوف بالاستقامة
|امة التي لانوصف (الهاهل المححدوب الطالك للدنيا المعرض عن المولى الاعمى عطنريق
الت

اىلوخجهحلة بواسطة ظلمة الغفلة والعارف الحةق التارك لادنيا المقبل
المق مك.وب عل
علىالمولى المنصر الصير لطريق الحق ماش سويا بالظاهى والباطن عطلرىيقالتوحيد الذى
فلذى انشاكم » اما
اعوج قل  #ياافضل الاق ل هو » ت#ءالى وحده ا
لاففهوالمت
الكفار كادلعلءهالسباق والسياق ويندي فنهيااللانغاافل ايضا اىانشا 3انشاءبريعا قابلا

مع جيع الحقسائق الالهية والكيانية وابشدأخافقكم على احسن خاق بأن صورك فأحسن
سورك 9و8جعل لكم السمعم واعطى لكم الاذن لتسمعوا اياتالله وتعملوا بمو جمابل
لتسمعوآ الخطابات"الغنسة منألسنة الموجودات:يَأسَرها فاتهاكلها ننطق:نطق الانسان :قال
ناشفهون تسبيحهم قل لبرز حمهر منا كل
الله تعالى وان من ثى” الايسسح بحمده وليكنل

الناس قال من لمجعل سمعه غرضا للفحشاء وقدم السمع لانه شرط الليوةولذلك مالعثالد أ
رسولا اصم ولان فوا ل السمع اقوى بالنس.ة الىالعوام وان كانت فوا د البصمر اعلى بالنسبة .

االاىلخواص ولان السمع صنةالطاب روطم باب القلب والبصر ميتيةالرؤية ولاشك ١
يهى
نؤية
رالر
ةا
مة
ان ميئية الخطان اقدم بالنسية الى مرس ةة الرؤية لان مم

لتجلى فهى |

هانة لاص الاترى انه ليغالياوم مع قل النبوة صوت اسرافيل ولمير شخصه واما بعدها |ا

فقد رأى جبع الملائكة وأم لهم ليلةالمعراج عندالشدزة بلاورَأىاللهتعالى بلاكيف فترق |
هن سمةالخطاب التى هىمرنيةالوجى الىمستيةالتحلى التى هى مستيةالموحى «والابسارع» |
لنظيرو اامالى الا يات التكوبنة الشاهدة بشؤوزالله تءالى واتبصروا جميع مظاهء تعالى|
الا يات أ
|غايةالكمال ونايةالانمان «والافئدة لتتقكر واءما فهاانون انها ومن
فى
| التتزيلية والتكويئية وترسوا فمىعارجالامان والطاعة باللتقملوا مها الواردات القلبية ؤ

و|الالهامات الغيدة قال فىالقاموس التقؤد التحرق و التوقد ومنه الفؤاد لقاب مد كراواجلمع |.
ظافئدة انبى وخص هذء الثلاثة بالذكر نلاالعلوم والمعارف بها محصل  6فاىلكاشف
سرار

ولان القلبكالحوض حيث بنصباليه ماحصل مانلطسريمقعوالبصر ف قليلا ماتشكرون ©
( اى بادتعمالها )

< 3؟د به

سورةالملك

«ان الكافرون الا فىغسور  ان نافية يمعنى ما اى ماهم فى زعمهم انهم بحفوظون من
الثوانبمحفظ الهتهم لاتحفظه تعالى فقط او أن الهتهم محفظهم من بأسالله الا فى غرور
عظم و ضلال فاحش هن جهةااشيطان ليس اهم فى ذلك ثى' يعتديه فى اجملة والالتفات
الى الغيبة للايذان باقتضاء حالهم الاعراض عنهم وبيان قباسحهم لغيرهم والاظهار فىموضع-
الاضار لذمهم بالكفر و تعدل غرورهم به © اتمن هذا الذى يرزقكم * #يعطيكم الرزق
إن امسك  #الرحمن وحيس  8رزقه © يامساك المطر ومباديه ولوكان الرزق موجودا
كاثويرا وسهل التناول فوضع الاكلة فى فه فأمسكالله عنه قوةالابتلاع تجزاهل السموات

والارض عن أن يسوغوءه تلكالاقمة و اعاءه كاعراب ماسبق والمنى على تقدير كون من
موصولةالله الرزاق ذوالقوةالمتن إدزفكم ام الذى هال فى حقه هذا الختيرالمهين الذى

ندعون انه برزقكم قال بعض المفسرين كانالكفار عتنعون اعلناعان ويعاندون الرسول
شىن
عهلايلسلام معتمدبن عل

اددها اعمادهم عالهموعددهم والثانى اعتقادهم انالاوئان

توصل العهم جامليخعيرات وتدفعععنهنمهمجميعالا فاتفأبطلالله علهم الاول وله امن هذا
الذى هجنودلكم  3ورد عالملمثاى بقوله امن هذا الذى يرزقكم ا © بل لوا فى
عتو وشور »#من عمنقدر يس_تدعيه الما م كا*نه قيل از النكبيت و التعحيز لم تأئروا

بذلك ومبذعنوا لادق بللوا وتمادوا فعىتواى عناد واستكيار وطفيان ونفور اىششراد
عنالحق وساعد واععراض لمضادتمهم المقبالباطل الذى اقاموا عليه فاللجاج القادى فى
العناد فىتماطى الفءل المزجور عنه والءتو والتجاوز عنالحد والنفور الفرار ففيهمحقيرلهم

فررة
نحم
ت(
سنهم
مىا
واشارة ال

فرت مقنسورة )يكعنوىبا ايشان خران وحثى اندر

مدكان كهكر ته باشند از شيريا از صياد يارسمان دام يماردم تيرانداز ي ااوازهاى مختلف
كيى راكة دار درسر بود

ىه 
دوجه
هلى
ا ع
افن  2322مكبا

.٠ مبندار هىكزكه حق بشنود

رلب
ض مث
ال

للمشيرك والموحد توضيحا لالهما

والفاء لترس ذلك على ماظهر م نن سوءحالهم وهدم الهمزة علمها صورة اتماهو لاقتضاتما

الصدازة :اوما محستالمعنىفالامى بالمكمن حق لوكان مكان الهدزة هل لقيل فهل من يمثثى
ربهعه
صقل
وبه
كب وك
لفى
اخل
فكدا والمكن الساقط علىوجهه وحقيقته صار ذا كب ود
ياعنسىقطه على وجهه ولاشال اكبه فان| كب لازم وعند صاحب القاموس لازم ومتعد

ومكبا حال من فاعل يمثثى والمءنى ن يمشنى وهويمثر فى كل ساعة ويخر على وجهه فىكل
خطوة لتوعىطر شه واختلال قواه اد هداية ورشدا الىالمقصد الذى يؤمه قال فىالمناسبات

ان ريما صادف السهل لباصعينرة بل
كلك
اذ
متحق
لايس
ونهل
لسيمبسحمانه لمشيانه طربعًا لا
اعننفاق قال اهدى 88اتمن  #اى اهواهدى اممن هيموثىسويا  6#اىقائْما سالما منالخبط
كلب
موقي
لراف
اااتح
والمثار  #على صراط مستقبم  #مستوى الاجزآء لاعوج فيهول

اكناية اعلنأعمين لانم لامبتدى .الى الطزيق افنتسفك :زميق ئتزاءميرود :فبلؤمه إاينكت.عقى
وحهه حلاف البصير السوى

ا

© ؟١ تته

الجزءتاسع والعشرون
| .ويدى لايءزب عنه .مانحت الثرئ وح فحىقه :الى عنارة علنوصف الذئ نة
كك
اش ف
ل

| نعوت المبصرات فالبصر صفة زائدة علىعلمه تعالى خللالفقادرية فن عرف هذه الصفة.
كان المرادبه دوام المراقبة ومطالبة النفس بدقيتى المحاسسية والمراقة احدى ثمرات الايمان
( حكى ).ان بعضالملوك كان له عببقدبل عايه ك|ثر مماقبل على امثاله و لميكن احسن
منهم صورة ولااكق معنمقيمة فكانوا بتعجرون هذنلك فركب الملك نوما الىالصحرااء
ومعه اصصابه وعبيده فنظر الىجبلبعيد عليه قطعة ثلج نظرة وا
احدة
طث
رمق

فركض

ذلك البد فرسه من غيرأن بنظر الملك أله ولاأشار بشى” ذ«لنك ول تعلماجماعة لاى”

ين كرا فرسه فاليث الاساعة حتى عاد ومعه ثى” اهلنثلج فقيل له بم عرفت انالملك
ار ادالئاج فقال لانه نظر اليه و نظر الملوك الى شى” لايكون عبثا فقال الملك لهذا أقربه
| واقدمه علكم فاتكم مشغولون بأنفسكم وهومشغول عراقية احوالى وفىالتأويلاتالتجمية
| بشير الى طيران الارواح العلوية الخاوقة قلابلاجساد بأنى عام الباسطات الاجنحة الرو 

| حانية القايضات القوادم المسمانية منالعوالم .الهيولانية ماعسكهن الاالرحمن المشتمل على

| الاسم الحفيظ ويه يمسكها فى جو مماءالقدرةانه بكل ثى” بصير يعر كيف ماق الاشياء

 .الغ
كريبة
يو
ف يدبرالامور المحبة أفتمن هذا الذىهوجندلكم سن
دصر
وكنمانلرحن

لصله ام من على ان ام منقطعة مقدرة سبلالمقيدة للانتقال من نوخهم على ترك التامل فها

يشاهدونه هناحوال الطيرالمنيئة عن تعاجيب انار قدرةالله الى التشكبت ماك ورالالتفات

| للتشديد فى ذلك والاستفهام متوجه الى تعيينالناظر لتكتهم باظهار جرهم عن تعبينه ولا

الاستغها] اومن فيا وهذا خبره والموصول ممصلته صفته وابثار هذا لتحقير المشاراليه

وينصرك صفة لند بالاعتبار لفظه والمند حمع معد للحرب والمعنى بلمنهذا اللقير الذى
ا هو  0زحكم جندلى

وعتكاكن :وعون من الهتكم وعيرها إمنصيزي؟ عند زول العذاب

| والا فات «تحاوزا نصرالر من قو دونالرمن حال من فاعل داصرك ودون ععنى غيراً

وننصر؟ نصراكائناهن دون نصره تعالى على انه تعتالمصدره او بنصر» منعذاب كائن
هن عندالله على أنه متعلق ينص
رك وعد عون من مودو لة ميدأ وهذا مبتداً نانسا والموصول

ا مع صلته خبره واخجلة سلة دن سَمَدبرالقول و سنصرك وام منقطعة اومتصلة والقرسة محذوفة

بدلالة السباق على ان يكون المعنىاللهالذى له هذه الاوصاف الكاملة و القدرة الشاءلة

الذى تزيمون اله جندلكم بنصرك من دونالله وايثارالرحن للدلالة على ان رحةالله هى
المعجية من عصيه لاع
ير قال القاشاى اى دن يشاراله من إستعان به من الاعيار حت ال+وارح

الا لاك
|

-

ا

تهمرم

والقوى وكل مابنسب اليه التاثير والمعونة هن الوسائط فيقال هو جندلكم

مندونار

ةن

فيرسل ماامك

ا

مانم الباطنة والظاهرة

اوعمسك

ماارسل

من الم

لمشو قرورالرميعة االو يحطلن للكم مامئع ولم شدر لكم او هنع ما | صايكم به وقدر عليكم
كت

-

سس

-

تت

2

-

( انالكافرون)

سَوَرَة اللك

2 »©# ١١

يعنى حين حققتم المنذريه تعلمون اله لاخلف لخبرى وان عذان لشديد واله لادافع عنه

|ولكن لاشتمى العم حينئذ فالاذير وكذا الذكير الانى مصدران يمنى الانذار والاتكار
|واصلهما نذيرى ونكيرى اء الاضافة أذفت ١كتفاء بكسر ماقبلها قال فىبرهان القرءان
ظخوفهم بالخسف اولالكونهم على الارض وانها اقرب الهم املنسماء ثمبالخاصب املنسماء
| فلذلاك :جاءنانيا ه .تقول الفقتر أشارت الا'ية :الاولى على هاألهمت فجىوف

:الاال .الى

ان الاستنار نحت اللحداف وعدم النبوض الى الصلاة والماجاة وقت السحر عقوية منالله
تعالى عل اهل
اتوت للدئة ولذا لماقام بعض اأعارفين ممحدا اناه البرد وبى من العرى

| قبللهمنقبل الله تعالى اقناك وامناهم فتكى علبنا يعنى ان اقامتك وانامة الغافلين نعمة لك
وشحة لهمفاشكر علمما ولامجزع من العرى فان بلاء العرى اهون هن بلاء اغفلة .واشارت

الآنية الثانية الى نزول المطر الشديد من السماء فانه ريما يمنع امتمسجد اعلنقيام والاشتغال
بالوضوء والطهارة فيكون غضبا فوصورة الرحمة فعلى العاقل أن لايضيم الوقت ويغتثم الفراغ
قبل الشغل أبغَظنااللهواياك  ولقد كذب الذين منقبلهم 6هاى مقنبل كفار مكة
| م نكفار الام السالفة كوم نوح وعاد وأضرامهم والتفات الى الغسة لأبراز الاعراض عنهم
| © فكيف كان تكير  4اى انكارى علمم بائزال العذاب اكىان على ذاية الهول والفظاعة

وهذا مورد التأكيد القسمى لاتكذيمم فقط واتكار الله تعالى على عبدء ان بشعل به امسا
صعنبا وفعلا هائلا لايعرف وفى الااية تسلية لارسول صبىالله عليه وسام وهديدلقومه
© اولمإروا» اى اغذلوا ول ينظروا  0الى الطير ي فالرؤية بصرية لانها نتغدى بالى واما

القلبية فتعديته! بنى والطبريطاق على جنذس الطائر وهوكل ذى جناح يسبح فىالهواء امالكون |
شد فاعتناز كدقف المسول وك "|
ناا
الاموكالدا! مواد ره جل ان
لفاو الاامذز ك ركاك و

بصافات وفى المفردات انه جمع طائر © فوتهم  #وذآن يكون ظرفا ليروا وأن يكون لا |

أائنات خوقوهمصافات» حالمن الطير و الصف أنمجمل الى 'علىمخسطتوكالناس
 ١هن الطيرىك

والاش<ار وتحو ذلك ومفعول صافات وكذا فيضن انما أهجوئحة الطير لاانفسها والمعنى
باسطات اجنحتهن فاىلوعندطير انمافانهن اذابسطها صففن قوادمهاصفا وقوادمالطير مقادم
ربشه وهى عشر فكىل جناح الواحدة قادمة © وشضن  6ويضممنها اذا ضرين بما جنوين

درك وهوالشر فىابثار شبضن الدالعلى جددالقيضتارة بعدنارة
تا
حمنا يناللاستظهاريه عللى

على قابضات فان الطير ان فالىهو اء كااسياحة فىالماء فكما ان الاصل فالىسياحة مدالاطراف
فلطيران صف الاجنحة و بسطها والق.ض اا يكون 'ارة بعد ثارة
وبسعلها فك.ذا الاصل ا
للاستظهار المذكور كافىالسام قال ابن الشيخ وبشيضن عطف على صافات لانه يمعنى
وقابضات والالماعطف الفعل على الاسم ِ تكن  0فىالو وما يأخذهن عن السقوط |

عند الصف والقبض على خلاف مقتضى الطبع المسمانى فانه يقتضى الهبوط الى السفل

الا الرحمن  64الواسع رحمته كل شى” بأن برأهن على الشكال وخصائص وهيأهن للجرى
قواليواذ انه 0
3

بصير 64يعلمابداع الممدعات ويدبير العدائب والنصيرهوالذى يشاهد
-

1
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"يكون عامل الختراء*ايشا “قاند“من :زؤقه! أيضا وان "كان #النارزك امجيخهوامًا « وليه #اى
8لنشور  #اى المرجع بعد البعث فيالغوا فى شكر تممه شال نشر الله
الىاهه وحدء ا
انلك شرا هه إمتدسفل اوالسودايت الأسبحهد لقوراا نبوا لوق الألاا لصاف كيه
وجع بنفسه رجوعا الا ان المت لاحت بنفسه بدون احراء ال اذهو محال
رجعا ر

«ءامتم » ايا امن شديد اى مكذبان ٠ وهو استفهام ويخ فالهمزةالا ولىاستفهامية
والثانية من نفس الكلمة  8من موصولة  8فىالسماء  #اى الملائكة الموكلين بتدبير
هذا الءالم اؤاا"له لشيكاته عل تأؤيكا من فالماءاح ا فا ولجكدر ورم وهو
والارض و حقيقته «امنختمالق المماء و مالكها قال فى الاسئلة خص
الله فىالسموات ف
لفان نانك يعمان الاضنام الى فالارض1

لهة لالانه تعالى فى جهةمن الجهات

ةلقدرة والسلمططة
لان ذلك من صفات الاجسام  8راد انه فوق السماء والارض و ا

لافوقبة الجهة اتهى على انه لايلزم من الايمان بالفوقية الهة فقد نت فانظر ماذا ترى
وكن مع اهل السئة من الورى م فى التكبريت الاحمر للامام الشعرانى قدس سيره و اما
فدعاء فللكونها محل البركات وقبلة الدعاء م ان الكمرة قبلةالصلاة
رفع الابدى اوالسماء ال

و جناب الله تعالى قبلة القلب و جوز أن تكون الظرفية باعتيار زعم العرب حيث كانوا
تخلوق! أنااىاارشتواللؤأنائ متم من لزعموق اله افلىمماء وهو متعال عنّامكان وى

فيال رحمن هذا الحل منالمتشابه الذى استأثر الله بعلمه ونؤمن بهولا نتعرض لمناءونكل
ف الىالله قوله من فالسماء فى موضم النصب عل اله مقمول اماتم « أن مخف

بكم الارض #ه بعدما جعلها لكم ذلولا تمشون فىمنا كبا وتأكلون مرزنقة لكفرانكم
تلكالنعمة اى هلها ملتبسة بكم فيغكم فيا كافمل بقارون وهو بدل اشّال من من اى
عاهتتم هن فىالمماء حسفه والياء لاملابسة والخسف يزمين قرو بردن ٠ والخحسوف بزمين
فروشدن  ٠والمشمور انالباء فى مثل هذا الموضع لتعدية اى يدخلكم و يذهكم فا
و بالفارسية فرو برد ثمارا بزمين ٠ قال الهوهرى خسف المكان مخسف خسوفا ذهب
فىالارض وخسف الله به الارض خسفا غاب به ها وافلىقاموس ارضا خسم الله شلان

الارض غبيه فيا  9فاذا هى  #بن انكاء زمين ابس زفرو يردن شمانوى  8مورك

قال فى القاموس المور الاضطراب والريان على وجه الارض والتحرك اى تضطرب
ذهابا وييئا عخللىاف ما كانت عليه منالذل والاطمئنان وقال بعشهم فاذا الارض تدور
| 8الى الآرض السفلى  4حضوم تتتكادية نارة لاخوض فيا وتلتام اخرى للتعذيب 3

« أمأمثم  #يااامن شديد ٠ وهو انتقال الى الهديد بوجه آخر  هن فالسماء أن

ملسماء كماارسلها على قوم لوط و اساب الفيل اى
برسل علكم حاصبا ب اى خارة نا

| امأمتتمافمانلشياء ارشاله على :ان قولة أن برعل ندل من مانيا اوالمتى هل تل لم
منهذين امان واذلا امان ألكم منهما ف معنى كاديكم فشىر ككم ف8ستعلمون © عن قريب
د
ٌْالبتة كيف نذير » الى انذارى عند مشاهدتكم للمنذريه أهو واقع اللأ د ناا
يعني(

<< ور >

0

تايل وننقل بأهلها ولوكانت هضطرية «مايلة لماكانت .منقاذة لنا فكانت على صورة

الانسان الكامل فىسكونها وسكونها وكانت هى.وحقائقها فىمقابلة القام الا” على والملامكة '
المهيمة والخاصل ان الله .تعالى تجعل الارض بحيث امتقع مها و-قستمها الى سيول و جبال 1
و برارى و حار و اتهار وعيون وملح وعدب وزرع وشحر وراب .وخر ورمال وهدر

و ذات سياع و حيات و فارغة وغير ذلك محكمته وقدريه قال سبل قدس سرء خلق الله |
الا2ن“فس ذلولا فن اذلها بعخالفتها فقد مجاها منالفآن والبلاء والحن ومنل يذلهاوانيعها
اذلته نفسه و اهلكته َال دابة ذلول بينة الذل او بهاولكسر اللين والانقياد وهو ضد
الصعوبة فالذلول :هن كل شى” المنقاد الذى ..ذل لك و بالضم الهوان ضد العز قال الراغب

الذل.ها كان عن :قهر هال ذل بذر ذلا والذل مكان بعد تصمب و شماس هن غير قهر

يقال ذل .يذل ذلاو جعلهما الببيق .فى :ناج المصادر مانلاب الثانى حيث قال فى ذلك
ار الصحاح و جعل |
خاتفى
إكذ
ولنات:الذل خورشدن :والذل رام شتدن :٠ .و
الكتابن ا

صاحب القاموس الذل ضد الصموية بالشم والكسر والذل يمنى الهوان بالغم فقط
والذلول فءول ععنى الفاعل و إذا عمرى عن علامة التأبيث همعان الارض موتك شما

عل المذ كور وهو أم اباحة عند
لعجلى
اامس
« فامشوا فىمناكها و الفاء لترئيب ال

بعض اى فاسلكوا فى جوانها وخبر فى صورة الامص عآنخدرين اى يمشون فى اطرافها
من حْيث اى منكى الرجل جانياه فشبه الجوانب يالمناكب واذا مشوا وساروا فىجوائبها
اوطرافها فقد احاطوا مها و<صل لهم الانتفاع مجميع مافها قال الراغب المتكب تمع
مابين الخد والكتف وامنه استعير للارض فقىوله فامشوا فى منأكهاكاستعارة الظهر

وفلىه ماتركعلىظهرها انتهى او فى جبالها و شبهتبالناكبمن حيث الارتفاع
لقها
ركان ولشيى بن كعب سريةفقاللهاان اخبرتى مامناكب الارض فأنتحرة فقالت

هناكها جبالها فصارت حرة فأراد أن يتزوجها فسال ابا الدرداءرضىالله عنه فقال دع
مابريك الى ما لاربك وهو مثل لفط التذليل ومجاوزهه الغاية اى تذايل البعير لامطلتًا

كافىحواثى سعدى المفتى فان مشكب البعير ارق اعضائه وانياها عن أن يطاها الرا كب

 ١تقدمه لل ال

لال

رحد يتأنى المثىفى.مناكيا ل بمبق بانج تدا

| فخرج الجواب عن وجه تخصيص الشنى فالجبال علىمنرم انز فادها ناكك الال
الكن امطنبال عادر سلواكها كيل السد يثنا وبين يأجوج ومأجوج ورد فالحديث
أنه تزالق عليه الاو لونو ولاإشعة زوامنها سافلتتى ,سايكها واما لتعمتبر لندرتها و قلها وفى
|التأويلات النحمية هوالذى جعل ل ارض البشرية ذالولا منقادة فخذوا منارضها شدر

الحاجة من اعالبها واسافلها من اللذات المسمانية المباحة لكم محكم الشرع لتقويةابدانكم
ونجيئة اسيابطاعاتكم وعباداتكم لثلا تضعف بالكلية وتكلعن العيادة © وكلوا ملنكلة

رزقه  #والقسوا من نعالله تعالى فيها منالمبوب والفوا كه ونحوها والامى ان كانامس
اباحة فالرزق مايكون ,حلالا و ان كان خيرا فى صورة الاص يمنى تأكلون فيجوز أن |
دوم

سس

-سج جو

تج ات
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ومشبروب وملبوس فيه مقدمات كثيرة لواجتاج العيدالى مباشرتها بنفسه لمجز عن ذلك
نة الودائعفىالمواضع اللجهولة
ايفة
صل.يكث
كطىك
ومن سئة الله سبحانه حفظ كللطيفة بفى

ألاترى .انه جمل التراب الكشف معدن الذهب والفضة  وغيرها املنجواهى والضدف

|[

| معدن إلدر والذياب معدن الشهد والدود معدن الحرير وكذا جعل قلب العبد محلاومعدنا
خمرفتة :وحبته .وهو مضنة .علهبفالقات خلق_لهذا لالغيرء .فعلى العبد .أن يطهرء علنوث
المتعلق بعاسوى الله فاالنله تعالى لطف به باجاده ذلك القلب فىجوفه ووصف نفسه باءه

لطيف .خيير مطلع على ماافلىباطن فاذا كان هوالمنظر.الالهى وجب نخايته .عن الافكار
والاغيار وتحليته بأنواع المعارف والعلوم والاسرار وتخليته على الله الملك العزيز الغفار

بوجوه اسهائه وصفاته بل بعين ذاته نسأل الله تعالى نواله وأن بريناجاله ف هو  #وجده
الذى جعل لكم » اق لنافمكم ف الارض » اختلفوا فىمبلغ الارض وكبنها فروى
عن مكبحول انه قال مابين اقصى الدنيا الى ادناها مسيرة مسمائة سنة مائتان من ذلك ||
فىالبحر ومائتان ليس يسكنها احدومانون فوايأجوج ومأجوج وعشرون فها سائرالاق

وعن قتادة انه قااللدنيا ان بسيطهًا حمنيث بحيط بهاالبحر الحيط اربعة وعشرون الف
فرسخ فلك السودان هنها الناعشرالف فرسخ وملك الروم كانية لااف فرسخ وميك
العجم والترك ثلائة ل|اف فرشخ وملك العرب الف فرسخ وعن عبدالله بنعمر رضىافة

عنهما ان قهال ربغ منلايليس الثياب املنسودان !.كثرمن يع الناس وقدخرج بطليموس
مقدار قطر الارض واستدارتها فىالمجطى بالتقريب وهوكتاب له ذكرفيه القواعد التى

بتوسل ما فىاثيات الاوضاع الفلكية والارضية بأدلتها التفصيلية قال استدارة الارض مائة

الف ومانون الف اسطاربوش وهى اربعة وعشرون .الف ميل فتكون على هذا الحكم

مانية ل|اف فرسخ والفرسخ ثلاثة اميال والميل ثلائة ١لاف ذراع بالمكى والذراع ثلاثة

اشبار وكل شبر اثنتا عشرة اصبعا والاصبع حمس شعيرات مضمومات بطون يعضها الى
عض وعرئض الشعيرة الواحدة ست شعرات مشنعرلغل والاس_طار دوس اربعماية الف

ذراع قال وغلظ الارض وهو قطرها سيعة الاف وسمائة وثلانون ميلا يكون الفين

وخحسمائة فرسخ وحمسة واربعين فرسخا وثاثى فرسخ قال .سيط الارضكلها مائة واننان

ولن
ك مي
فئةال
| وثلاثون الفالف وسيّا

ماكىالف وثمانيةالاففرسخ قصاالحباخريدة

| فانكان ذلك حقافهو وحجىمنالحق اوالهام وان كان قياسا واستدلالافهوقريبايضا منالحق

واما قول قتادة ومكحول فلابوجب الاعلليمقينى الذى شطع عاللىغيب به انتبى ذ©اولا ©
اى لينة منقادة غاية الانقياد لما تفهمه صغة المبالغة يسبل عليكم السلوك فها لتتو صلوا الى

ماينفعكم وبالفارسية نرم ومنقادنا اسان ياشد سيرثمابران ٠ ولوجعلها صخرة خشنة تعسر
المثثى علبا اوجعلها لبنة منبتة .كن فها حفرالا باروشق العيون والانهار وبناء الاينية
وزرع الوب وغغرس الاشحار ولوكانت صخرة صلبة لتعذر ذلك ولكانت حارة فىالصيف

|جدا وباردة فىالشتاء فلاتتكون كفاناللا حباء والاموات وايضًا ثيتها بالجبال الراسياتأكيلا
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سورة الملاك

لام هد

يتعلق به الاسرار غفالتبعالق علمه آعالى محالته الاولى متقدم على تعلقه تحالته الثانية  8انه
علم بذات الصدور  #مبالغ فالاحاصة بمضمرات جمييع الااس واسراهم الخفية الكنة

فيصدوره ,محيث لاتكاد تفارقها اصلافكيف مح عليه ماتسرونه وتجهرون به ومجوز أن
براد بذات الصدور القلوب التى فالىصدورو المعنى انه علم بالقاوب واحوالها فلا يمحن عليه

سر مناسرارها قال القاشانى انهعلميذات الصدور لكون تلك الاسئررعين علمه فيكف
لادعل ضمائرها مخلنقها وسواها وجعلها مر الى اسراره ولم شل' ذوات الصدور لارادة

الجنس وذات هناتأنيث ذى ممعنى صاحب حذف الموصوف واقيمت الصفة عقامه اى علي
فيه وجعلت صاحبة الصدور بعلازمتها لها وحلولها فهام يمال للاين اذلواناء ولولدامرأة

وهوجنين ذوبطها  8ألايعلم  6اإندائد  من خلق  6اى ألايعام السر والجهرمن اوجد
حكمته جم الاشياء التى هما حممنلها فهو انكار وى لعدم احاطة عامه تعالى بالمضمر
والمظهر ومن فاعليعلمويجوز أينكون منصويا علىانهمفعول يوعاللمعائد محذوف اى

ألايعلم الله من خلقه © وهو » اى والخال انهتعالى وده  8الاطيف  #العالم بدقائق
الاشياء برى اثرالغلة السوداء على الصخرة الصماء افلىايلة الظلماء :الخبير  6العالم ببواطنها
قال القاشانى هوالحيط سو اطن ماخلق وظواهيء بل هوهو فىاطْةبقة باطنا وظاهرا لافرق
الابالوجوب والامكان والاطلاق والتقبيد واحتحاب الهوية بالعندية والحقيقة بالشخصية

فان قلت ذكرالخبير بعدالاطف تكرار قلت لاتكرار فنه فانه قال الامام الغزاللى رحمه الله
انما ستحق اسم الاطيف من يعلم دقائق المصال وغوامضها ومادق مها ومالطف ثم يلك .
افيىصالها الى المستصلح على سبيل الرفق دون العنف فاذا اجتمع الرفق فاىلفعل والاعطاف
فىالادراك م معنى اللطاف ولاستصور كال ذلك فىالعلموالفعل الالله تعالى واخير هو الذى
لايعرب عنه

الاخبار الباطنة فلا جر ى فىاالك

والملكوت

0

ولاخحرك

ذرة

ولاتستكق

ولاتضطرب نفس ولاتطمن الاويكون عنده خبرها وهومعنى العلم لكن العلم اذا أضيف
الى الخفابا الباطئة يسمى خبرة ويسمى صاحها خبيرا قال بعضهم كناججاعة مالنفر آء
فأصابئّنا فاقة ومجاءة فذهينا الى ابراهم الخواص قدس سره وقلت فىنفسى اباسط الشييخ
فىا<والى واحوال هؤلاء الفقراء فلما وقمبصره علىقال لىالحاجة التى جتتنى فبها اللهعلم
ها ام لافارفعهااليه فسكت ثمانصرفنا فلما وصلنا الىالمتزل فتح علا بثئى” واذا علمالعبدانه

مطلع على سره علم مخف مافى صدره يكت من سؤاله برفع همته الله واحضار حاجته |
فقىله من غيرأن نطق بلسانه الله لطيف بعباده ومن لطفه مهم انه بوصلالهم مامحتاجون

اليه بسهولة فن قونه رغيف لوافكرفيه يعلم  5عين سهرت فيه من اول الام حتى ثم
وصاح

للاكل م

الحارث والاذر للندر والخاصد والداكش والمذرى والطاحن والعاجن

والخابز وبتشعب من ذلك اللاات التى نتوقف علها هذه الاعمال من الاخشاب وطحارة
واهديد والجال والدواب يرث لدككاذ خحصر وهكذا كل 1

 2به على عيده من مطعوم

مج >©#

الجزء ناسع وانعشرون

'عظم فالا خرة فضلا منه تعالى يكون لهم به من اكلراام ماينسيهم ماقاسوء فىالدنيا

من شدآئد الاالام و تصغر فى جنيه اذاندالدنيا وهواطنة و نعمها ٠ كفته اندايى

| از وشدايد و مكاره يعنى مد ثرسندكان امان باشد ازهى جهىى ترسئد

اه را

|سلسطج تت كرامرباد نييلت
ك

خوف وبحشيت أخاس3انايان تود ب( +1١

ىساق ,نواد

لإتاقئ ا فكوااة تقو اتن

تارقن وعنكجكازى ع ارد

بايت
لههناكه ان

هركه درد ارد عوض درمان نود

.

فلايد املنعقل اولا حتى يحصل الخوف ثانا وكان بعض الكاسرة وكانوا اعقل الملوك
اإيرتب:واحدا يكؤن ورراودل ايالتويل لتم شو :33١ اسشبلكه وو باغ تعيب لايزال الإكلزر

| ذلك والملك يدول لهكناقاله نعوهكددا تحال مينرف نكر النقين اواخافت /اللم :شلية(قال

مسروق ان الخافة قل الرجاء فان الله تعالى خلق جنة ونارا فملخنلصوا الى الجنة حتى

تمروا بالنار قال تعالى وان هنكم الآ واردها قال فض.لى قدس سمره اذا قبل لك اناف الله

ونا لكك زات زقق تلب ةلاافين ختث لا /2عظم واذا قلت نم اراي الإكون رعو رينانت

| عليه ألاترى ان الله تعالى لما اتخذ ابراهيم عالليسهلام خليلاًاتى فىقابه الوجل حتى ان خفقان

سكماع خفقان الطير فىالهواء وقول لفضيل بم باغ بك الخوف الذى
ييد
قله يسمع من إع
بلغ قال مَلة الذنوب فلاخوف اسبابٍ واول الام العقل اللم ثحمصل أ له بترك
|

العصيان وذلك ان ترك المعصية وان كان نتيجة الذوف لكن القلب يترق فالىرقة بترك
| المحصية فيشتد خوفه فقاسى القلب لايءرف الوف لان ءدله ضعيف مغلوب َال العقل

| كالبعل والنفس كالزوجة والجدم كااببت فاذا سلط العقل عاللىنفس اشتغاتالنفس بمصال
الجسم كا تشتدل ارلأةمالمقهورة بمصاللالبيت فصاحت اججملةوان عَلبتَالنفسكان سعبها فاسدا

كالرزاء رالح هرات [روعها فنسدك اتلد
هبر طاعت نفس شهوت رست

.

كه هسراعةشس قله ذادكرس

كرا جامه بكست وسيرت بليد 
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ِ واسروا قولكم اواجهروابه © ونهان سازيد سخن <ودرا درشان سغمبر عليهالسلام
اماعيتزوا كمه مرائرا  .قال اءن عباس رضوالله عنهما زات فالمشركين كانواسكلمون

فياينهم بأشياء يعنى درباب حضرت بيغمير سخنان ناشايستة كفتندى ٠ فيظهرالله رسوله

علا فقال يعضوم أبعض أسر واقولكم كيلااشبيع رب محمد فخيره +الونشون فقبللهم أسمر
| واذلك اواجهروابه فان الله يعلمه واسرار الاقوال واعلانها مستويان عنده تعالى فىتعلق
| علمه والام لاّديد لاللتكايف وتشدمااسرعلى الجهر للايذان بافتضاحهم ووقوع ماحذرون

| مناول الامىوالمالفة فىنيان شمول علمه الميط جميع المعلوماتكاءن علمه تعالى عايسر
| ونه اقدم منه اهرون به مع كونهما فىالحقيقة على السوية فان علمه تعالى #عاومانه لبس

| بطاريق حصول صورها بل وجود كل شى' فنفىسه علٍ بالنسبة اليه تعالى اولان صريبة
ْ لجز مدق داقة عل صل نسنة الخهر اذما لو

جهر به الا وهو اوماديه وضيجن فىالقاب

2

هه

وم

ذللك

سورة

كن إسمع او يعقل 2ه لوكنا  :قالذئنا  2لتشمع كلاما ف اوتمقل  6ف وقه دلل |

علىانالعقل ححة التوحيد كالسمع وقدم المع لانه لابد اؤلا من سماع ثم تعقلالمسحوع

و قال سعدى المفتى قوله لوكنا اللموز أينكون اشارة الى قدمى الامان التقايدى
ائْ ليون لابه يتااج الى النظر دون 0

ا

ا

العااى وي

ىاعيفثك
ف ت
وحم الشياطين واهتعالىوإسطارهه اق الشعير كا”ن الخزنة  6لهم

التبويخ ألمتسمعوا اياث ربكم منالسنة الرسللولم تحقلوا مغانيها حتلىاتكذبوا ما /
أسمع اسماعأفلونيها  6نعقل بعقول ارواحنا ْ

فأحابوا ذلك وفىالتأويلات اللحمية و

ما كانا فى اكات السعيز و لكنا سمعنا باسماع محتومة وعقول .معلولة مقفولة «إفاءترفوات» |
اضطرار احين لايتفعهم الاعتراف وهو اقرار عن معرفة ونى عبن المعابى عرقوا |نفسهم ا

وكذيهم
الجرم  2بذنهم  #اختيارا بصرف قواعم الى سوء الاقتراف وكهفورهم ت
بايا الله ورسله

وقال إعقوم افرد الذاتلانه هب كك فابلا اجمع كنا اسم جنس

شامل للقليل والكثيرا و أريد.به الكادرااو:دو وان كان على انواع فهو هلة واحدة

فكىؤنه نهاية ارم واقتضاء الخاود الاادى فىالاار فسحتقا « 6#صدر .ؤكد اما لفمل |
معد

ص

المزيد بحذف الزوايد الى فاسحدةهم الله اع ايعدم 00

رحمةه سعدوًا 2

ا

اسعداقا

وابعادا بسبب ذنهم او لفعل رتب على ذلك الفعل ابى فأسحقهم الله فسحقوا اىبعدوا

سحقا اى بعدا وشال سحقالشى” هثل كرم فهو سحيق اى بعد فهو بعد قلى هونحقيق
و قبل هو على الدعاء وهو تعليم اهلنله لعلهه أن بدعوا علهم بهكافىالتسير و معناء
رد خداى
بالفارسية بس دكور

ا

ايشان را از رحمت خود » قالبعضهم

دعاء عليهم هن الله اشعارا بأن المدعو علمهم مستحقون أهذا الدعاذ وسقع علمم المدعو به
لك الياطين

مالنبعد والهلاك ِ لالب السعير  0 7لبانكأ

والذالوق مانكد افيه القازة إلى اناس “تاق بعد “اهل لساري ايثنةا القزت
إٍوقرهم من جهم |أبعد

انالذين حشون

رمم بح

وهعي
اى بهعذاب

0
مم
مه
م

وم ءاوه بعد على ان بالغنب حال ا

لايد أو ينعنه 2خ اى عن 1

|

 0انما تحن مستهزؤن على أنه حااللمفناعل
دالو| انا
ألو ناامنا 'وآذا خالوا »الك ماو ف
وهو ضمير خشون او بما خى هنهم وهو قلومم فالياء للاستعانة متعلقة شون والالف
المأوائ. :هن شد" الوا املنله تعالى وكان عليهالسلام يصلى ولصدره ازيز اويا عن
الم

والادزيز الغليان و ول صونه وارحك

قدر وكن

محاس ف لهم مغقرة

تأىعلىجيع ذنوهم ولما كان القاوز اع مم بالاغطاء قال  0ل

عظلمة

كير » اى واب ا

الجزء ناسم والعشرون
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|
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عليه السلام كوان آخءذنا جل ففال عليهالسلام بلغ منىاللام الى هذا الل و قل له

يسقيك ان كان فيه ماء قال فذهبت اليه وقلت السلام عليك أيها الجبل فقال الجيل ينطق
نطق فصي لبيك يارشول رسولالله فعرضت القصة فقال بلغ سلاىى الى رسولاللهوقل

منذ سمعت,قوله/تعالى :فاقوا :النار:الى وقودها الناش والدحارة يكبت ,خوفا!أن١. كؤن
.الحجارة التى مى وقود السار محيث لمسبق فى ماء  كلاألق » الالقاء يفكندن

ف:ياج افرفىجتناطفوج جاع اعلنكيفوة يدف ةلهم :القيناموراغيظ

علهم من النار وهو است.ناف مسوق

لبيان حال اهلها بعد بان حال نفسها  سألهم 4

اى ذلك الفوج و ضمير ابجع باعتيار المعنى  8زتها  3اى خزنة انار وق مالك

و اعواءه هن الرباية بطريق التوبيخ والتقريع ليزدادوا عذابا فوق عذاب و حسرة اى
ليزدادوا العذاب الروحاق عاللىعذاب المسمانى مع خازن بمعنى الحافظ والموكل يعرف
ذلك هن قولهم بالفارسة خزينهدار ٠ قال فى ناج المصادر الزن نكاه داشكن مال وسر

« ألميأتكم » اى و قلوا لهم ايها الكفرة الفجرة ألميأتكم فىالدنيا « نذير  #اى
منذريتلو عليكم ايات ربكم  1خيذر؟ لقاء «ومكم هذا والانذار الابلاغولايكون الا
فىالتخويف و يعدى الى مفعولين م فى ناج المصادر « قالوا  6اعترافا بأنه تعالى قد از
اح علاهم بالكاءة ببعثة الرسل و انذارهم ما وقموا فيه و انهم لمبأتوا من قدرء كماتزعم
الجبرة وائما آبوا من قبل انفسهم واحتيار*م خلاف مااختار الله فأصربه واوعد على ضده

بلى  4لامجاب ننى اتيان النذير  قد جاءنا نذير » معو بين حرف المواب ونفس

اجثملةالجب بها مبالغة افلىاعتراف ونحسرا على فوت سعادة التصديق ومهيدا لبيانااتفريط
الواقع هنهم اى قالكل فوج من تلك الافواج قدجاء نا نذير اى واحد حقيةة او حكما

كانياء تى اسرثيل فانهم فى حكم نذير واحد فأنذرنا و تلا علينا مانزل الله عليه هن
أيانه روى ابو هريرة رضى الله عنه عنالتى عليهالسلام انه قال انا النذير والموت المغير

يعنى موت ارت ركقدن بيت رازمام موعت يعنى قياءت وعد كاهست  89فكذينا 4

ذلك النذير فكىونه نذرا من جهته تعالى فان قلت هذا متضى أن لابدخلها الفاسق

للع لوه جا,مكندبديللق يزقلت قطوحلت إل دالقلالعمستيعزنا عند مزالعبلعاننا
والمراد بالفوج هنا بعض هن أل فبا وهم الكفرة م سبق

قولنا » فى حق ماتلاه

منالا.يات :افراطا فىالتكذيبو عاديا:فىالكين .بسين  الاشستعال فالامور الدليوية
والاحكام الرسومية الخلقة هه مانزلالله  #على احد 8ه من شى”  #منالاشياء فضلا
تاب ولا رسول  #ان انم » اى
كن,
عن جتنيل ابليآات عليكم وقال بعضيم قائزل اللهام
ماانتم يامعشر الرسل فىادعاء ان اتللعهالى تزل عليكم ايات ننذر ونا بمافها 8الافى

ضلال كبير » بعيد عنالمق والصواب وججع ضمير الخطاب مع ان مخساطب كل فوج
نذيره لتغليبه على امثاله مبالغة فىالتكذيب وماديا افلتضايل كا نى” عنه تاعلمميتزل مع

طووا © ايضا معترفين بأيعكملؤمنو
ترك ذ كرالمنزلعليهفانه “لوح بعمومه حقاال
لعن

:
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وهو متعلق بمحذوف وقع حالا من قوله  8شبيقا  #لانه فىالاصل صفة فلما قدمت|
كارت حالا اى سكمعاوئ|نا لها شهيقًا اى صو كصوت اين الت هو انكر الاصوات
وافظعها غضبا علهم وهو حسيسها المنكر الفظيع كأ قال تعالى لايسمعون حسيها قلوا أ

الشويق فىالصدر والزفير فاللق اوشبيق امار آخر صوته والزفير اوله والشهيق رد
النفس والزفير اخراجه هٍ ومى غور »#اى والحال انها تغلى مم عليان المرجل ما فيها
من شدة التلهب والتسعر فهم لابز الون صاعدين هابطين كالب اذاكان الماء يبغهللىاقرار
| لاهصملا الفورشدةالغليان وقّال ذلك فىالناروفى القدر وفىالغضب وفواراتالماءسمي تتشبها
؟ بغلنان القدر وؤءات ككذا هن فورى اى هن غليان الخال وفارة المسك قشيبابه افلىهيثة

كا فالمفردات قال بعضهم نطقت الايةبأن سماعهم يكون وقت الالقاء على ماهو المفهوم
من اذا و على المفهوم من قوله وهى تفوران يكون بعده اللهم الا أن تغلى ما فا كاثنا
كمان ويؤول اذا ألقوا باذا أريد الالقاء اواذا قربوا نمالالقاء ناء على ان اصلوشبيق
شتضى أينسمع قبل الالقاء اتهى ظ تكاد عيز منالفيظ  #اجثملة خبر آخر و كيز اصله
تيز بتاءين والقيز الاشطاع والانفصال بينالمتشاهات والغظ اشد الغضب بعال كاد فلان
نشق هن غيظه اذا وصف بالافر اط فىالغضب والمعنى تكاد نتفرق جهام من شدةالغضب

علبع :اى سرب أن يعزق اتركنها ه ونتفضل ابمضة من بعظن وبالفازسة تزديكست كديازء
باره شود دوزخ از شدت خثم بركافران ٠ شبه اشتعال النار مم ف وبا عأنتارثوا 0

و إنصال الضرر الهم باعتياظ المغتاظ على غيره المبالغ فى ايصال الغرر اليه فاستعير اسم
الفيظ إذلك الاستعمال استعارة تصركءة قال الامام لعل سبب هذاغاز ان دم القلبيغلى

عند الغضب فيعظم مقدارء فيزداد امتلاء العروق <تى يكاد #زق قال فىالمنا.-ات و كان

حذف احدى التاءن اشارة الى انه محصل افتراق و اتصال على وجه من السرءة لايكاد
يدرك حق الادراك وذلك كله اغضب سيدها وتأنى نوءالقياءة تقاد الى الحشر بألف زمهام

لكل زمام سبعون ألف ملك قود ونهابه وهى من شدة الفيظ تتوى علىالملاتكة وحمل ||
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على الاس فتقطع الاأزمة يما و معطم ااهللحششر وقول لا'نتقحن الوم تمن اكل رزق
الله وعيد غيره فلا بردها عنم الا النى دبىالله عليه و سم شَابلها نوره فترجع مع ان

لكل ملك هالنقوة مالو أمربه أن قتلع الارض وما عايها منالجبال يوصعد بها فعل هن
غيركلفة و هذاك اطفأها فىالدنيا بنفدة كا قال عالليهسلام لقد أدنيت منى اسار حق
جعلت انفنها خشية أن تغشاكم قال بعضهم نلك المهواة لشدة منافانها بالطبع لعالم النور
واصل فطرة النفس ليشتد غيظها على اانفوس كم ان شدة منافرة الطباع بعضها بعضا
تستلزم شدة العداوة والبغض المقتضدة لش_دة الغيظ ٠ شَول الفقير تقرر هن هذا المبان

ودل سائر الآ ثارالصحبحة ايضا ان جهنم اها حداة وشعور كسائر الاحياء و لذا يصدر
جكعقافلر
منها كا يصدر منهم فلا حاجة الى ارتكاب الجاز عند اهلاللهتعالى فى امثال ذل
نت مع الى عليهالسلام فى ط ,ببق فاشتد على العطش فعلمه الى
الطرار رضوالله عكنه

اثلجنزاءسع والمفمرون

٠ 55 #ه

سبقرىوط النجم فكدفع الشمس من «وضع الى موضع وهذا لا يطلع
كلذى
اللطيغة وا
عده الحكماء و انما إعرفه اهل اللوك انتهى و قال اافلاسفة ان الشبب انما هى اجزاء
نارية #صل فىاطو عند ارتفاع الاكؤرة المتصاعدة واتصالها بالنار التى دون الفلك وقد

سيق بيان هذا المقام مفصلا فى او ائل الصافات والححر فلا تعيدء والذى يلوحانمذهب
الفلاسفة قريب فى هذه المادة من مذهب اهل الحقائق وم بيان ٠ذههم فىالصافات
والله اعلمبالافيات  8واعتد نالهم #اى هيئُنا للشياطين ىالا خرة بدمالاحراق فىالدنيا
بالشبب و هنه العتاد اى العدة والاهة و عذاب السعير  4ائاغداتك جهم الموقدة

المشعلة فالسعير فعيل ععنى مفعول من سعرت النار اذا او قدتها ولذلك لميؤت بالتاء فى
انجوه مع اله اسم للدركة الرابعة من دركات الثار السبع وهى جهنم ثمالى ثمالحطمة
ثمالسعير ثمسقرثم الجحيم ثم الهاوية و لكن كل مرح اهاٌّلذءاءستان يظلق نعلكالراجن
فيعبر عن الار نازة بالسعير و ثارة هم و اخرى با خر ٠ واعرٍ ان فىكل دركة هنا

فرقة من فرق العصاة كعصاة اهل التوحيد والنص_ارى والهود والصايئة والجوس
والمشركين والمافقين ولم يذكروا الشياطين فى واحدة منالدركات السبعولعلهم بقسءون
على مراتب اضلالهم فدخل كل قم نم مع قسم عه فى اضلاله فكان سبالدخوله

فى دركة منالدركات الست التحتانية جزاء لضلاله واضلاله واذية لمن عه فما دما اليه
بمصاحبته ومقارنته ماقال تعالى وترى المرمين بومئذ مقرنين اى مع شاطينهم وفىالااية
اشارة الى شياطين الخواطر النفسانية والهوا جس الظلمانية و عذاها عذاب الرد

والاعّلاب بغلية الخواطر الملكية والرحمانية  8و للذبن كفروا برعم  #منالشياطين
وغبرهم وكفرمبه اما بالتعطيل اوبالاءساك وقال سعدى المفتى الاظهر حمله علىالكذرة
غيرالشياطين كايشعر به مالعده و لثلا يازم شبه التكرار ٍ عذابٍ جهنم » اىالدركة
النارية التى تلقاهم بالتحهم والعيوسة شَال رجل جهم الوجهكال منقض وفيه اشارة الى

سيف ولاسوط ولاعصاو نمحوها
ان عذابه تعالى وانتقامه خارج عن العادة لكونه ليبس
صير 6#
بل بالنار الخارجة عن الانطفاء وليس للكافر المعذب منالخلاص رجاء  الويمدس
اى جهم وقال.بعضهم جينم املنمهنام وهى بثر إعيدة القعر ففيه اشارة الى ان ااهللنار

مبعدون:عن حمال الله تعالى وعن فعيم اللنة #رقون فى ار البعد والقطيعة نسأل الله
العافية قال فى فتح الرحمن تضمنت هذه الآبة ان عذاب جه للسكافرين ال#إدين وقد
جاء فىالا”ثر انه يمر على جهنم زمن مخفق ابوانها قد أخللها الشفاعة فالذى فى هذءالا ية
هى جهنم بأسرها اى ميع الطبقات و التى فىالا”ثر هى الطبقة العليا لانها مقر العصاة
انبى وهو ماد من قال كمينار المكاشفين يأتى زمان تق جهم خالية عناهلها وهم

| عصاة الموحدين ويأتى على جهام زمان ينبت فى قعرها المرجير وهى مَلة  اذا ألقوا 

|اى الذين كفروا اى فىجهنم و طرحواكا يطرح الحطب فىااللنعارظيمة وفى ابراد الا
وون جهنم سفلية ل سمعوالها  #اى لهنم نفسها
|لقاء دون الادخال اشعار تحقيرهم ك
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سورة الملك
الشموات اع هو بالاضافة الى

ا اه 3الارض لامطلقا لان الامس بالعكس بالاضافة الى مافوقها من العرش وعصاميِح»

جراغها ٠ جمع مصباح وهو السراجم
لكا السرج مقإلشاراكت 0

٠ لاتعظم وت لبك الك عضيثة ليل

عام النضا مع ان بعضم|
تتاال كلهالكعورد ا١لق

اكوا اغر اخدلاواخراورت؟ اكذاانت رعمنافة ياحرا مارمد رفي فالكوزا يكن مصواء
انيتا فىالدماء الدما او سموات اخرى فهى لايد وان نظهر فىالسماء الدنيا وتلوح مها

| فعلى الاقديرين تكون السماء لديا مزينة هذه المصابيح و دخل فيالمصابيح القمر
لانه اعظم نير يضى” بالائل واذا جعل الله الكوا كب زيئة السماء التى هى سقف الدنيا
فحعل العياد المصابيح والقناديل زيئة سسقوف المساجد و اجوامع ورلا رفك

وى اير وذ كر ان مسحد الرسول صالبلةعليه وس كاناذا جاء العشاء توقد فيهسعفت
النخل قاما قدم كم الدارى رضوالله عنه المدينة حب معه قناديل وحبالا و زيتا و عاق
تلك القناديل بسوارى المسحد و او قدت فقال عل.هالسلام نورت مسددنا نورالله عليك

ه١اجمر
كحثارثم
ا|ما والله لوكان لى اننة لانتكيحتكها وسهاه سراجا وكان اسمه الاول فت
كيت رضىالل عنهفصلىاة التراوح ؤامار اها
نعاس عر
لج
اين
رغوالله عنه ح
على ركى الله عنه زاهص قال نورت

مستحد نا نور الله قبرك ياابن الخطان وعن لعضهم قال

اماق الأمونان ك١نتب بالاستكثار املمنصابيح افلمساجد فملظ انالاكلمطإست ويم
اس.ق اله ورايغ ى :11م كس فان فيه السا للمتهوحدين و ها ليبورت الله عَنه :وجشفة
الظلمفانابهت 6035

ذلك

وقه اشارة الى شما القابت إد بوه منك

من سهاءالروح وزسة

ا

انوار المعارف والعلوم الا لهية:والواردات الرحمانية وهجنءلناها يه اى المصابيح المعير مما
اعلننجوم اى يعضها كافى تفسير أبى الليث ل رجوما  #ججمع رج بالفتح وهوما يرجم
به و إربى للطرد والزجر 1حم راحم وكددية جمع ساحد و للشياطين  #حم كفار

كث ,بر لكرنم
تفة
لصي
الجن مخرجون الانس من اانور الى لظمات وجمع الشاطين عالى
هجىحم  2كمبانقضاض اليكل لحيلية عن
فىالواقع فالمعنى وجملنا اها فائدة اخرى ر
اكرات لا بالكواا كي نفسها فانها قارة فىاافلك على  000 00هلهاودر
من شد عضوا من اعضاله أو عقله والشهاب شعلة ساطعة من نار وهو ههنا شعلة نار

تنفصل من النجم فأطلق علها الاجم ولفظ المصياح ولفظ الكوكب ويكون معنى جعلناها
ر<وما جعانا منها رجوما وكهاتللشهب وثما يؤيد انالشعلة منفصلة مانلنحوم ماجاء عن
سلمان الفارمى رذى الله عنه انالندوم كلها كالقناديل معلقة فىالماء الدئيا كتعليق

نافيل اافلاقالج :غخاؤةة نمي إتون و قبل انها لينتلقة ,بأندءن الملارتكة .وننصر بجنا القؤل
قوله .تال اذا الدماء:انغطرت واذا الكوا كب انتئرت لان .انتثارها يكون بموت هن كان
م|حملها منالملائكة و قبل ان هذه نهب فىالسماء و ينصره قول بعض المكاشفين ان |
| الكوانيوكلي  3اليكو ة بف.هذا الننين وانما فىبانمكاسالااوزالزناى /لسريرعياواقه
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الجزء ناسع والعشرون

ذلا نسم وحمرل من (سياة امب نارر ل

اي
رد  2يك

التكار ولناد وله تعب ولتم عل زلنة كناك الل اليا رحن را
مع انه اسم فاعل من سأ بمنى تباعد و هرب ففيه معنى الصغار والذلة فاذا قبل خأ
الكلب حي افعناء ساعد من هو اهبو خوفهكاألىزجر و طرد عن مكانه الاول

بالصغار و خسا محى متعديا ايضا سّال خسات الكلب فحسا اى باعدنه و طد.نه و زجرته

ورا عرق ذاك اذلركن للزلكي ن اوردك راان عا

ايا

مهانة وفى القاموس الماءمى” من الكلاب والخناز ير المبعد لايترك أن يدنو منالناس
ولا يكون خاسئا فىالابيةمن امتعدى الا بأن يكون يمنى المفعول اى معدا و هو
حسير » اكىليل و بالغ غاية الاعياء لطول المعاودة وكثرة االمجرعة رهو فعيل بمعنى
وتندشدن
الفاعل من الحسور الذى هو الاعياء مافىناج المصادر الحسور ره شدن ك

وحسور أما الحاسر فتصور انه
جشم از مسافت دور ٠ وقال الراغب يقال للمعبى <اسر م
قد حسر بنفسه قواء و.اما المحسور فتصور.ان التعث قد حسرة و قوله تعالى وهو حسير
يمح أن يكون بمنى حاسر و ينى سور اننهى واجمملة حال من البصر او ١ن اأضمير
التتتروة عاستا فكون من قبيل الاحوال المتداخلة قال بعضهم فاذا كان الال هذا فى

واله فكيف يمن يتفوه
واله حم
بعض المصنوع فكيف عند طلب الع بالصائع كفاىله جل
بالحلول والاحاد حسيه جهتم و ينس المهاد
سبحانه من حير فى ذاله سواه
تمر خرى حو اكه ها عتمي اكتات
تت طالب رو كديده شيل

فهم خرد بكنه ك'شض تيرد راه
٠
يه اله اكيت 0ك
 71بار كال
يعي "البق كيليا تكرت واد ظ

وفى التأويلات التحمية فارجم بصرك الظاهى من ظواهى الاشياء الى بصرك الباطن ومن
يصرك الباطن الى بواطن الاشراء يعنى انظر باتحاد يصرك و نصيريك الى ظواهى الاشسياء
وبواطها هل 'رى هن شقوق الخلاف محسب استعداد كل واحد هانلمويجودات لاعطانه.

كل ذى حق حقه ثم ارجع البصر كرتمن يقاب اليك اليصر خاء_ءًا وهو حسسير مبعد
عَنَ رؤية الل و مطبّالعة,الزلل كآقال الامام حخة"الاننلام 'قدسن سرء افا كبلضكانه
لبس فىالامكان أبدغ .ن هذا الوجود لانهلوكان ولم نظهر لكان ملا وهو و ادولكان

جزا وهو قادر كاقل تعالى الذى أعطى كل ثى” خلقه ثم هدى وقال بمذمهم اما لميكن
غاثم الارتيتان الحق فىالمرنية الاولى
سن هذا العالم لابه م
ل مماكان اى اظهر م
ين ابدع
سىالامكا
اف

ْ

وهو القدم والعالم فى الثاية وهو الامكان والحدوث فلو خاتى ماخاتى الى مالا يتناهى فلا
ذال فىالمرنية الثانية الامكانية وض ولقد زينا السهاء الدنيا ©#بان لكون خا السموات
فى غاية امسن واليهاء ائر سيان خلوها عن شائبة ااقصور وتصدير الخملة بااقسم لابراز
كال الاعتاء هونا اى و بالله لقد زما اقرب السموات الى الارض والئاس و حاناها 0
فالزين وااتزيين بالمارية الل

صب
م
2
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الرحمن تمفناوت  استثناف والخطاب لارسول اولكل احد من تصلح لالخطاب و وضع
خلق الرحمن موضع الضمير ااذلامقام مقام أفنىَ#خاللقه وهى السموات على أينكون
ععنى الخلوق والاضافة ممنى اللام الاشعار بأنه تعالى خلقها شدرته القاهرة رحمة وتفضلا

وأفن لاتككأاد:القّ والح ماترى .فيه شأ امخنتلاف 'واضطران افلخلقة وعدم تناسب بل
هومستو مستةيم قال القاشانى ساب التفاوت عنها بساطتها واستدارما ومطاهة بعضها بعضًا
اوتين هوت منه بعض مافى
وحسن انتظامها ومناسها وهو مانلفوت فاانلكملتافمن
لسار قلا بتاسيه ولابلائمة قال الر اغب التفاوت الاختلاف فىالاوصاف كا*نه فوت

وصنل) الحلتها الخ “أووصقت كلقا مما الاشر وتجمل بسن العلماء“خاق الرحَن
أرها على غابة 'التفاوت لان اليل غير البار الى غير ذلك
بأس
قانا لغلا عبان الخلوقات ب
نلاضداد شم الاق أ ليشا فهاانناقص او زيادة غير متااج الهااو نشصان محتاج اليه
ا
لع مستقيمة مستويةدالة على ان خالقها الم التهى  1بة اشارة الى شمول
3
رحمته الرحمانية الواسعة كل ثى م قال يحارمن

الدما ورحم ال خرةلان الموحدودات

كلها علوية كانت اوسفلة نورانية كانت اوظلمانية روحانية كانت اوجممانية نخلقت متنور
الرحمن ورحمته ٠ن غير تفاوت فىالخلقة واصل الرزق

اذ ازمل السفرء عام أاواست

79

جوانإغطاح» ”شدمن جه دوست

©ارجه البصر * #اى رده الى رؤية السماه حتى يتضح ذلك بالمعابئة ولابيق عندك شهة
ف
ماورجع ئ” لازما ومتعديا شال رجع بنفسه رجوعا وهوالعود الى مامه البدء مكانا كان
اوفعلا اوقولايذاته كان رجوعه اوعمزء مانجزا نهاوبعل هن افعاله ورحعه غيره رجما
اى رده واعاده  #هل ترى * فا © من فطور  8حمم فطر م فى القاموس وهوالشق

(ك قال فنىاج المصادر ) الفطر افريدن واتّدا كردن وشكافتن ٠ هال فطره فانغطر
شنقوق وصدوع لامتناع خرقها والتثامها قاله القاشانى ولوكان
اى شقه فانشق والمعنى م

لها فروج لفاتت الممافع التى رئدت لها الندوم المفرقة فطبىقاتها او بعضها اكولها م
انلخسوامصانيات
فمناسسات فاذا لفىمبارلسماء فطور وهى مخلوقة فاخالق ش١دامئناءا م
ال

ع ثم ارجم البصر كرتين “د اى رجعتين راخريين وأعد النظرمرة بعدمرة فى طلب
قوزرم

للقن اوت

 4ريو

الريلاي زا «الوالزاة ريع ١

الككراز مه فلىيك وسمديك بريد احابات كثيرة واعانات وفيرة بعضها فى
امزيِمض وذلك لان الكلال الا لىلابّع بالمرتين اى رجعة بعدرجعة وانكثرت قال الحسن
سلطى رحمهاللهكرتين اى
اوقا
وط روا
لهف
ارفي
رجهالله لوكررته مرةبمدصة االلىنقويماءة لمت
دفكنر تحماقشيق
قلباوبصرالان الاولكان بال.حن خاصة والحاصل ان تكرار النظر وتجوال ال
الحائق و اذاكان ذلك النظر فها عند طل .الخروق والكقوق لاشد الا الكلال |
والحرمان مق الاءتناع وما اتعب هن طلب وجود الممتئع  8سنقلب - #نصرف ويرحم |

سامح مطار وراد دوك 00 4
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الجزه ادع وامسرون

جع  7جه

الى البعض اكلاخلرصلاة فامم! معراج الشرود وفها

كدمر نفس واتعاب البدن ولذاكان

الاف الصال يكترون منها حتى ان منهم ميصنلى فىاليوم واللبلة أاف ركمة ونحوها
وكالصوم وتلل الطعام فانه سيب لورود الحكمة الالهية الى القلب وإذاكان بعض الساف

بواصلون فنهم مينطوى ثلاثة ايام ومنهم مينطوى فوق ذلك الى سبعة الى ثلائين الى
اربءين قن طوى اريعين نوما انفتحلهبابٍ الحكمة العظمى مع انفىالصوم تهذيب الاخلاق

ايِضًا فان أكثر المفاسد يجي ٠قنبل الاكل والشرب قناأما المؤمتون ساهَوا واشارعوا
فالنفس مطة والدنما عبار والساسّون السادون اولئك المقردون وقد قال عليه اللام

قد سيق المفردون والتفريد تهقوطيع الموحد عالنانفس والآ فاقوشهود الحق فعىلم |
الاطلاق فلابد منالسير واللوك ثم الطيران فىهواء الوحدة:والهوية الذائية فان بمهحصل

الانفصال عن منازل اكلاوان السفلة الحادثة توحقق العروج الى عالم الوجوب والقدم
نأن الله فمضنله أن برينا وجهه الكرم انه هوالبرالر<م © زهو » اى والال اونحهده
«العزيز » الذى لابغوته ماسناء ااعمل 8اللغفرر كهلشمانء منهم بالتوبة وكذا بالفضل
قال بعضهم لما كان العزيز هنا ملك كل من خالفه اذا علم عخاافته قال معنا لامسئ'
افلىتوبة <تى لاشول مثلى لايه_لح للخدمة لمالى ا
هلنقاطعة وان التراب ورب الارباب

الغفور الذى يستر ذنوب المسبى وتلق نعاقيل الايحهدن اق كا قال فىالحديث القدسى
ومن اتانى يمشى انيته هرولة  8#الذى خلق سبع سموات  »#ابدعها من غير مثال سيق

طفباقا  #صفة ليع سموات وقولهم الصفة فالىاعداد تتكون للعضاف اليهكافقوىله
سبع راتدهان لايطرد ووز عله حالالان سبع سموات معرفةاشمولها الكل وهو «صدر
كلاب مطافّه بكسير الياء وطاهّت بين
ععنى الفاعل َال طامّه مطافّة وطباق الثى” مث
الشبئين اذا جعلت.ا .على حذو واحد وألزقهما والباب يدل على وضع ثى ٠ب وط على
مثله <تى إغطيه والمعنى مطاشّة بعضما فوق بعض ومماء فوق سماء عاظ كل سماء حمصمائة هام |

وكذا جرها بلاعلاقة ولاعماد ولاماسة فالسماء الدنيا موي مكفوف اى منوع هالنسيلان
والثانية عن درة بضاء والثالتة من <ديد والرابعة هن نخاس اوصفر والخا ة من فضة
والسادسة منذهب والسالعة عنناقوتة حمراءوبين السابعة ومافوقها منالكريبى والعرش
حار ٠ن "نور فال القاشانى نماية كال عالم املك فخىلق الس.وات ان لابرى احكم خاقا

واحسن نظاما وطباقا منها قال التهور ان الارض مس-تديرة كالكرة وان اللماء الدنيا
حبطة .ما عن كل جانب احاطة الييضة بالمح فالصفرة منزلة الارض وياضم! منزلة الماء

وجلدهاتممزلةالسماء غير أن خاقهالس فيهاستطالة كاتطالة الرضة بل هىءستدرة كاستدارة

الكرة المستدبرة الخرط حى قال مهندس_وهم اوحفر فالىوهم وجه الارض .لادى الى
الوجه الا خر ولو نب مثلا بارض الابداس لافذ الثقب بارض الصعن وان الدماء الثانية

>بطة بالدنا وهكذا الى أن يكون العرش ىبطا بالكل والكرمى الذى هو اقرما الله
 .بالنمة له كلقة ماقاةفىفلادها ظنك عانحتهوكل سماءفىالى فرقها عمذهالك  © 1.م
ترى ؤكاى

©

بب؟ >

سورة الملك

فهومى” نية وعملا وهوحال الكفار واما أن يكون متعلقها فىاانه هوالا خرة وفىجتانه
هو الدنيا أفسهوأئية وعملا وهو حال النافقين واما أن يكون متعلقها فىاسانه وجنانه
فثابه وجيانة
هوالا-لدىة» قهوكحكل ةاوأعبلاا واحوا ال الاوار وامااانريكوتق متملقها لب
حسن نية وعملا وهو حال المقربين ولماكان المقصود الاعظم
اهو
هو وجه الله تعالى ف
وصيل هاذلاا<.سن صرح يديكتتا دون داكا لسنءفاةامتهو :بطري الإشارء وكدا
هتح

مد
| غبره ولقد أصاب من قال فىتفسير ايةلتاابيازمايد ثمارا يعنى باثما معامله” ازمايند ككان
ناظاهس شودكه .درداز تكليف كدام ازثما سكوترند .ازجهت عمل يعنى اخلاض كدام

سشترطت »:وكذا من قال .أحسن/الاسمال .ماكان :ااخلص+بأن يكون لوجه الله خالصا
واشموكددانيكون موافقا لد.ئة اى واردا على اللبج الذى وردعن الشارع فالعمل اذا
كان خالصا ولميكن دوابا لشميل واذا قال عليه السلام للا عرانى ثم صل فانك لتمصل
وكا اكذاان صوابا ول يكن خالصا ليمبل ايضا ولذا جعل الله اال اهل الرياء والنفاق
همبناثءوراوقول مقنال مالنعارفين حسنالعمل نسيان العمل ورؤية الفضل هوهن مراتب
الاخلاص فان الاخلاص سرعظم هن اسرار الله تءالى لانناله الاالخواص وفىالاشارد ايثار
صيغة التفضيل مع ان الابتلاء شامل لهم باعتيار اعمالهم مال الام والقببح ايضا

لاالى الحسن والاحسن فقط للا بذان بان المراد بالذات والمقصد الاصلى هن الابتلاء هو
ظهور كال اسان الحستين مع محقق اصل الايمان والطاعة فىالياقين ايضا لكمال تعاضد

الموجيات له واما الاعراض عن ذلك فلكونه ععزل هن الاندراج نحت الوقوع فضلاءعن
الانتظام فى سلك الغاية للا فعال الالهية واعا هو حمل يصدر عن ماملهيسوء اختيارههن غبر

مصحح لهولاتقريب انتهى ٠ ثمان المراد أيكم مله احسن من عمل غيره ولامعنى لقول
السحاوندى فيعين المعانى ا-تفهام يمنى الهمزة ولذا ل إمعمل فبه الفعل تقديره ا احتق
عملا ام غيرم انتهى فانه يشعر بأن يكون التفاوت بالنسية الى الانسان وغيرهكالملائكة

| وهام للحن مثالا ولدبر /قراد .وعبارة -الغرءاإن/افىاستاد السو الى :الانسان يدل عل أن
من كان عمله .احدن كان هو أحسن واوأنه ابشعالئاس-مِمَن [اوآمن كان “عله سوا كان
حلاف ذلك
+زهرات باندئد بالاى.راست.٠ - : .كهكافرهم ازروى صورت جوماست ٠ ...
ناه
سق
حشرع
ولمشل اكير عملا لانه لاعبرة بالكثرة معالقبح قالوا والحسن ايادرك بال
الشمرع فهو حسن وماقبحه فهو قبيح وقل بعضهم باو يكم احسن اخذا هن حيابه

لموته واحسن اهبة فدنياء خلرآته قال الى صلى الله عليه وسلم لعبد الله ببن حمر رضىالله
راغك لشغلك و-مينانك اويك
عنهما خذ محنتك لدقمك ومن شيايك لهرمك وفمن

| قَانكَ الاتدرى:مااسمنك غدا وسئل غلبه .السلام أاىالمؤمنين )١كس :قال ١كترم للموت
ذكرا واحسنم له استعدادا فالاستعداد للموت وللاخرة يكثرة الاعمال المقارئة للاخلاص
سكواآءنت صلاة او صوما او زكاة اوححا اونحوها وان كان لبعض الاعمال تفاوت بالنسبة

الجزءناسع والمعمر ون
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فىظهور سطوات القدم ويحى قوما بتناعلبقاء فيظهور انوار الرقاء لولا التحلىوالاستتار
يلظمهر شوق المشتاقين وتفاوت درجات الشوق ولايقبين وله العاشقين وتفاوت درجاتهم
فىالعشق دقال سبل قدس سيره الموت فىالدنيا بالمعصية واناة فىالا خرة بالطاعة فىالدئيا
وقال انيد قدس سيره حياة الاجسام مخلوقة اولهتى قال الله تعالى خلق الموت والحماة
وحاة الله د ١ثمةلاانقطاع لها اوصلها الى اولياه فىقديم الدهى الذىليسرله ابتدآء فكانوا

ففعلمه احياء قبل ابجاده لهمثماظهرهم فأعارهم المياة الخلوقة التى احبى مها الخلق وأماتهم
ففسره فكانوا فسره بعدالوفاة ككاناوا ثم اورد علهيم حاالةايد فكانوا احياءأبدا وقال
الوا-على قدس سرء من احياء الله عند ذكره فىازله لاعوت ابدا ومن أمانه فذلك لابحى
ابدا وكحى غافل عن حياته وهيت غافل عن مماته ف اربلوكم ايكم أحسن عملا 4ه اللام
«تعلقة مخلق وظاهرها يدل على ان افعال الله معللة بمصال العياد وانه تعالى بفعل الفعل
لغرض اذهب اليه المعتزلة وءند اهلالسئة لبس هى على ظاهرها بل معناها ان الله تعالى

فعل فعلا لوكان بشعله بمرناعى المصال لشمعله الالتلك المصلحة والغرض فثل هذه اللام
ايوزلة
لام العلة عملا ولام الحسكمة والمصلحة شرعا وايكم مبتدأ واحسن خبره وعملا ي
الاسمية سادة مسد المفعول ااثالى لفعل اللاوى عدى اله بلا واسطة لتضمنه معنى الء
باعتبار عاقبته والافهو لاستعدى بلا واسطة الا الى مفعول واحد فليس هومن قل التعايق

المشوور الذى شتضى عدم ايرادالمفعول اسلا وقدذ كر المفعول الاول هناوهوكم هاخعتصاصه
بافعال القلوب ولامن التضمين المصطلح بل هومستعار لمءنى الل البلوى الاختبار ولس
هنا على حقيقته لانه اما بتصور من فى عليه عواقب الامور فالابتلاء من الله أن يظهر
هن العيد ماكان يعم منه فالىغيب والمعنى ليعاملكم معاءلة من تيرم أيكم أحسن عملا
فيجازيكم على مراتب متفاوتة حسب تفاوت طبقات علومكم واعمالكم فان العمل غير
التسط زخولا الجوارح ولذلك فسره عليه السلام شوله ايكم أعسن عقلا واورع محنارم

الله واسرع فطاعة الله يمنى أنلم.عقلا عند الله فهما لمراده فان لكل من القاب والقالب
عملابخاصابه!.فكما. .ان الاؤل..أشرف «فن_الثاق اكذيك بالخال ,مفله كدف لازوعمله

معرفة الله الواجبة على العباد اول كل شى” واتماطر ها النظر والتفكرفىبدائع صنعالله
والتدر فاىانه المنصوبة فاىلانفس والا فاقا قال عليه اللام لامضلونى على «ونس
بنمقفانهكانيرفع لهكلبوم «ثل عمل اهل الارض الوا واتما كان ذاللكتفكر فىاصيالله

الذى هوعمل القلب ضرورة ان احدا لابقدر عيلىعأنمل وار حهكل بوم مثل عمل اهل
لى
امل
قهع
| الارض كذا فىالارشاد ٠ه شول الفقير أعل حال بونس عاليلهسلام اشارة الى ان
مفضل على تمل اهل الارض فيزمانه مخواص قلسسة فان اعمال المقربين وأاحدمنها مقابل هاثة

سان والشهود والخلوص”واذا قال تعالى
ألف بل بغير ساب باعتبار التفاوت ف<اسلا
ارهبمرمار والكفار
للغي
احوا
احسن فانه بعبارته اشازة الىاحوال المقربين وباشارته النىشا
والمنافقين وذلك ان نية الانسسان لاخلو اما أن يكون متعلقها فلسانه وجنانه هوالدنيا

(هر )
ف
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انا اعا يشا

ظاهرة فاىلعى حسئة اوقسحة فلا ثى” مالنمعاى الا  -يسم مصور فقول ان عباس
رضىالله عنه مول على هذا نمان قولهم انالحياة فرس اتمىحالف قولهم انالبراق حفيقة
نالثة لاذاكاولا فل وكال إعضوم الموت عمارة عن عدم صقةة الحماة عن محل هلها ١يعنى انالموتُ

والحماة «ن باب العدم والملكة فان الحراة اهلىاحساس والحركة الارادية والاضطرارية

كالتنفس والموت عدم ذلك هما هشأننه أن يكون لهك قال صاحب الكشاف الحباة مايصح
بوجوده الاحساس واموت عدم ذلك ونعنى خلق الموت والماة امحاد ذلك المصحح
وإعدامه انتهى ٠ اى إياد اثر الموت شطع ضوءالروح عن ظاهى الى وباطنه مكعونه

فىفاية الاقتدار على الحركة والتقلب وحعله حماداكان لمتكن .هحركة اصلا وكذا امحاد
ار الحاة سنفخ الروح واضاءة ظاهى البدن وباطنه بهوتحعله قادرا على التقلب بنفسه
بالا رادة وعدم تلكالمالكة لبس عدمامحضا بل فيه شائمية الوجود والا يعتبر فيه امحلالابل
| للامس الوجودى فلذلك صح تعلق الخلق بالموت كتعاقه بالحاة وهذا التقرير اندفع ما
| اعترضوابه من ان العدم حال لايبكون مخاوةالان الخلوقحادث وعد الحوادث ازلىولوكان
مخلوةائزم وجود الوادث ازلا وهوباطل وقال بعضهم دمن خلق ال موتعتلىقدر أينكون
| الموت عبارة عنعدمالحياة قدره فانالخلق حى' عاملنىتقد يرك فىقوله تعالى فتباركالله اسن
الخالقين ولاسعد أن شال ان تعاتى الخلق بالموت يممنى الا اد اما هوبتعية تعاقه بالحباة

بذلك المعنى وقدم على الحاة لان الموت فىطلم الملك ذانى والحياة عمرضية يعنى ان الموت
اسبق لان الاشياء كانت «وانا تمعيضت لها الحماة كالنطفة على مادل عليه قوله تعالى

ووكاثقترمب اامولاىناقهفرأحايلانفموسمنيفمتنكم-علهنمنيصكبمثعيانميلهي“ارهفجلمحونوفاوللاحندهيثادع١اللىولااجثلسااثس مااطلاعطامل

ان ادم راسه الفقّر والمرض والموت »و©فى الارشاد الا قرب ان المراديه الموت الطارى
وبالحاة ماقله ومالعده لذاهور مداريهما  5نطق  4مأبعد الآابة لباوك ا فان استدعاء

ملاحظها لاحسان العمل ممالاريب فيه مع ان نفس العمل لحادق بدون الحياة الدنيوية
انتمى

.٠ وظاهيء

حالف

قوله تعالى ولاملكون

مونا ولاحماة

والاانشوازا

فان

المراد مهاده

الحناة هى الاة الديوية شرسة النشوو والقرءان 2بعضه بعضاً ثمان الالف واللام
ال دي لان خلق
 7 0 0عنالفضاف اليه اى موتكم
عىذان لاني

فى بعرت5

له تعالىأن9

حاة ليه 0

الموت موت

استتارء وهابتعاقان للعارفين فىالدنيا فاذا ارتفعت الححب بنع اموت عنم بأنهميشاهدون |

عيانا بلاا-تتار ابدا لامجرى علمهم طوارق التحاب بعد ذلك قال الله تعالى بل احياء عندرهم
| اخللقموت والْياة يميت قوما بالمجاهدات ونحى قوما بالمشاهدات يمت قوما عت الفناء

 7 5جه
الجزء اناسع والعشرون
وملك داها جدا و.لمك
ج
ا
ن
م
ا
ج
د
ا
ز
ي
را انسانيت ملك وز دنيا راند اما اللياة الدنيا لعب
ولهو وزيئة ودل «للك دآرخرت راندحهم وحبونه وجان ملك درعالم حةيقت راند وجوه

بومئذناضرة المورما ناظرة آنعنيزراءكويدفردا ككدبعرلياى 'وشيامت برايدكه نالملك
اليوممنازكوشة دخلورش

بدستورى اواذرئ برككشاما ودردى ازدردهاى او ببرون دهم,

ا ان الاك 1كزاممترغق زا ايراكوام:احلَوكون”ما .سلما
لديم
ومساكين دارد ميكويد ل!مانلك ماجون ارملك جارى اريم جراتكوي لامنلملك كر
اورا حون ماشدكانست مارا حون اوخداويداست » ومن هذا اسان يعرف سر قول
عين العارفين ابى بزيد السطاءى قدس سسره الهى ملكى اعظم من"ملكك اى فان ملك

العد هو القديم وميك الرب هو الحادث فاعرف جدا فان هذا المقام من عالق الاقدام
و وهو  0كهالى وحده © على كل  * 3املناشياء وعلى كل مقدو رمن الاتعام 0-
اىلى
وعيرهما ف قدير  #مالغ فىالقدرة عاءه ومته

اقصاها بتصرف فيه حسما شتضيه

مشي امبنية على اللمكمالالفة والخلة معطوفة على الصلة مقروةلضموتها «فيدة لجريان
احكام ملكه تمالى جفلىائل الامور ودقائقها قال !ضيم وهو علىكل سى” قدبر اى مامكن

أنالى به المشيئة من المءدومات الممكنة لان الموجود الواجب لاحتاج فىوجوده الى
شى' وكتنع زواله ازلا وايدا والموجود الممكن لابزاء وجوده اوذتهحصيل اللاصل والمعدوم

الممتنع لمكن وجودء فلا لتعلق به المشيئة فتعلق القدرة بالمعدوم بالامجاد وبالموجود بالاقاء
والتحويل ٠ن حال الى حال قال القاشاى وهو 0غوأكنا حدم أانمفكنات واه
على مايشاء فان قرءاة القدرة ماخلصشى' بالممكناذتعلل القدرة به فقال انه مقدور لاله

تمكن ١الوتفأويلات التجمية » تعالى وتعاظم فذاته وصفاته واسماله وافماله الذى بيده
المطلقة الملا'ى السحاء سلطنة الوجود المطلق الفائض على الو<ودات المقيدة وهواى هويه
المطلقة ظاهرة فىكل مُى” قادرة علىكل ثى” اهلذى خلق الموت والحماة 6هشروع ف#ىصيل

ظ

بعض احكام املك واناز القدرة والموصول بدل هنالموصول الاول فلا وقف علىالقدير

واللوت عنداهل الدنة صفة وجوديةمضادة تق

اللوانة والبرودة والماة صفة وجودية

ظائدة علىنفس لذات مغارة للعم والقدرة مصححة لاتصاف الذات مما وماروى عنا.ن
ز
|عباس رضى الله عنهما من ان المؤت والحاة جسمان وان الله خلق الموت على صورة كيش

|املح لاعر بشى”'  1رائحته دى” الامات وخلق الحاة على صورة فرس اثى بلقاء وهى
|الكان جبريل والانباء عابهمالتلام يركوتها خطوتها مَدالِضَر فوق الخار وذون اليغل
لاد

اىلاخسذاصى من اثرها قضة فألقاها على
ولاعد رامحهائى الاحى وص ال

العحل

فكلام وارد على سيل العثلى والتصوير والافهما فىالتحقيق منتبل الصفات

لامن قبيل الاعبان هكبذا قلوا وجوابه ان كون الموت والماة >فتين وجوديتين لابنانى

أن يكون لهئما طلورة' تحتتو-ةكالاعيان"فانهما "عدانؤقات" طلم لكوت وَلتكنا منهما شور
لمت .عنالدن إؤبدء صعما
مثالة فيذلك!اعالممابرى ويشاعديغاعدائن ساعن قالالاك

©
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هادلت عل ,ذ:فلىكقكواةنالمعلوم عندالعاقلواليدحجاز اعلقندرة,النامة .والاستللاءا لكافل |
ماان اثرها يظهر قالا كثر نماليد هال ؤلان سده الام والهى والخل والبتمباى ل 0

القدرة .الغالبة والتصرف ,الوعااملحكم النافذ 

قال الحكم السنائى  6#يد اوقدر تست أ

ووجه هشاش

امدن حكمشس ونزول عطاش ٠ اصبعينش نفاذ حكم قدر ٠ قدمينش جلال وقهر وخطر |
وفى عهنامعانى اليدصلة والقدرة والمذهب انما صفة لهتعالى بلاتأويل ولاتكييف والملك
ععنى التصرف والسلطنة واللام للاسئغراق ولذاقال فىكشف الاسرار ملك مبده هزار
عالم يدست اوست ٠ والمعنى تعاللى وتعاظم بالذات عن كل ماسواء ذانا صوفة وفعلا الذى

قبصة قدرثهالتصرف الكلى فكل الامور لابقضةغيره فيأمص وينهى ويعطى وينع وبحي
ويميت ويمز وبذل وشقر ويغنى ووكرض ويشق وشرب وبسعد ويعمر ؤيحرب وبشرق ويصل
ويكشف ومححب الى غيرذلك من شؤون العظمة واثار القدرة الالهءة والساطّة الازلية

بدية وقال باعضلهمبركة كثرةالخيرو دوامه فنسبتها الىاللهتعالىباعتبار كثرة مافيض |
والا
فنون الخيرات اى تكاار خيرالذى بده الملك وتزايد تعمة واحسانه كا |
منه عمخللىوقانه م

قال تعالى وان تعدواتعمةالله نمحصوها قالالراغب البركة وت الخيرالالهى فىالثى'” والممارك

مافيه ذلك ألخيرو م كاانالخير الالهى يصدر محنيث لاجس وعلى وجه لاحخصى ولاحصر
قبل لكل مايشاهد نه زيادة غيرحسوسة همبوارك وفبه بركة والى هذه الريادة أشير بم

و حي

لالس

اام

0

ذرفيه لفظة ثيارك
علينا مننعمه بوساطة هذه البرورج والنيرات الكموذرة وكل موضع ك

فهو بيه عالخىتصاصه تعالى بالخيرات المذكورة معذكر ثيارك وفالكواثى ممنى ثيارك |

صنفات
تعاللى ع

الحدثين وجميع المستعمل هن #برك» وشكدنة بعتملا مع تتدئ ظ

تااىنليشبوت الخيرفى.ذر !من الذى وقالسهل قدس سيره تعالى من تعظمعن الاشياءوالاولاد
والاضداد وانذاد سدوالملاك شلبه محوله وقوته يؤنيه منيشاء ويتزعة تمنيشاء وقل بريديه |

النبوة يعزبها مناتبع ويذل ا منخالف وقال جعفر قدس سرء هوالمبارك على مناشطع

|ظ

اليه اكواله اى فانه وارث الى عليه اللام وخايفة وقدقيل فىحقه وبارك عليه وقال ١

القاشانى قدس سره الملك طالماجسام م انالملكوت الم النفوس ولذلك وصف ذاه
باعتيار تصرشه فىعلم الملاك حسسب مشيثته بالتيارك الذى هوغاية العظمة وماية الا زدياد
فعلو والبركة وياعتبار تس<يرءءالم الملكوت عقتضى ارادتهبالتسبيحالذى هوالتئزيه كقوله |
ال

فسبحان الذى.بيده ملكو تكلثى” كلابماسناسب لانالعظمة و الازديادواليركةتناسبالاجسام |
والتنزهسناسب اللجرداتعن المادة وفىالا يةاشارة الى انلملك اذا كانسده فهو المالك وغيره ا

المملوك فلاءد للمملوك مخندمة المالك
خدمت اكون مكرشاهان تراخيمتكتند ره :ب,اكاويائن تاسلطان ثكررادد غلام

ولولدك القديق ددالخدمو رتضخدوى قال فىكيععقم الام ار لزاكتاتعتم عايض |
وسمصص ديه سه مسومب بحا 1

جه ١7 2ه

المزءالتاسع والعشرون

مول الفقيررأيت فىبعض الليالى الورة كان الىعليهالسلام بول لى عائشة اسلتنسسااءد
اىلسادسة مانلنساء
اللانى اجتمءن و معناه على ماالهمت دان مائشة رضوالله عنها ه

الست اللانى اجتمعن فى نكام رسولالله صالىله عايه وسح كاأن الست منالتسعمتساوية
فىالفضيله وءنها عائشة لكن اشتهرت عائشة بالفضل و نودى عاما بذاك و حَفيت احوال

الناقات منالست لحكمة خفية الهية و ذالم يعين لى رسولالله عليهالسلام من هيت
سلام
لنى
اال
املنست ودل الحديث على كثرة كالالرجال واقللةنكاسلاء فعهالبعيضعهصر
وان كانت القرون متفاوتة .والاعصار متّباسة و اذا قال الحافظ
شان اهل خدا عاشقست باحخود دار

قاو مشاعم شهر ابن تان  3 7ا

.٠

( وقال المولى الجاءى )
دردا كه بيست بيدا درشهر مزبانى

| اسرار ماشقائرا بايد زبان ديكر
والله الهادى

( متا سوؤنة التحريم فى اوائل شهرالله رجب من الشهور المنتظمة فى سلك شهبور )
( سنة

سد

عشرة

ومائة وألف

»

« ! 1لمرو نانم "وترون
من

70
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سورة الملك كه و اسباثلا”ون الاتفاق

|

مج بمالله الرجمن الرحيم 6م
تارك الذى سدءالملك » البركة الغاء والزيادة <سبة او عقّلية و أسبتها الى الله تعالى

باعتيان إتعالنم بعنارسوامر فو ذاه روصنابه.واقمالهيندى إالنبزكيةتنتضون ممق الززيادةة وه

تعض( التسالمياعرية اسلنكل وار لبق كته لوي

اووارق_فاميارياقو يكيةجو وه زافغ عقا

واؤماله لكلماله فهما واما قوله لتو | باخلاقالله فياعتبار الاوازم و شَدر الاستعداد لا |

باعتبار الحقيقة والكنه فانالاتصاف ما بهذا الاعتار مخصوص

بالله تعالى فأبن احباءعيسى |

عليهالسلام الاموات من احاءالله تعالى فانه اهلنله بدعائه فالمعجزة استحابة مهثذلاالدماه

ومظلش عله رشدرءاستعداد ..وعيقل اقزر طمن يعدي قول فلن الفكف ين انيضق كانه
ْفان التزايد فى ذايه لياكون الا باعتبار تعاليه بوجودء الواجب و تنزهه عالنغناء والتغير

| والاستقلال وصيغة سارك بالدلالة علىفاية السكمال وانمائها نعهناية التعظم لميحز استعمالها
| فح غيره سبحانه ولااستعمال غيرها نمالصي مثل بقبارك فىحقهسارك وتعاللى واسنادها
'الى الموصول للاستشهاد بما فى-يزالصلة على محقق مضمونها والموصولات معارف ولاشك

' االمؤهنين يعرفونه بكون الملك بده واماغيرهم فهم فىحكم العارفين لان ا“لدالة القطعية
يا سا
ا ل
ا
كر ا لاا
(بلادلت )
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وءسبلطااصل |
' يأمينا وهو اما نفخ فى جيب درعها ف منروحنا ' 6ى مرنوح خاتقنا

واضاف الروح الى ذاه تعالى تفخيمالها و لعبسى كقوله و طهر ببتى وفى سورة الا ساء |
فنفخنا فيا اى فى ميم اى احبدنا عسى فى جوفها منالروح الذى هو من امرنا وقال
 ١لعضوم احمنا فى فرجها و او جد فى يلما و لدا منالروح الذى هو بامنا وحدء بلا| 
علىالعادة العامه اومن حهة روحا حبريل لاه هخ هن حيب| 

ا صددية اصل وتوسل ع

ا درعها فوصل النفخ ال حوفها اوففعلنا التشحفيه وقرى” فم على وفاق ماقى سورلا ساءاى ا

فىممدماع

هى 0 :

لت وانكان

0

وهواعفن لكان النفخل عل طِداناءه ى 0فالروح المفو0
هامل 11ليلميزبة اق +ليكن راقك غنه الانفهى حكمالرولان
6ل اشعروكي ر
ملق منه الروح و اذا قال تعالى فف<نا فيه اى 3

عدوااء فلت ابه فرج القميص

ت:6
دونق8ه
صائ
وروح
فّبله الاالالباء ال
اوالعضو فوالعاه

٠عطوف علاىحصنت #ؤبكامات

سرار يمنى 02
لكاشف
رما  #اى بالصحف المئزلة عالاىنبياء علممالسلام وافى
شرعها اه للعماد بكلمانهالمئزلة ودّال صدقت بالبشارات اتى بشرءها جبربل « 1 8كتيه م

الزلة الغاخل“ للمتحنى :واعيزها أن التكتيالالهية

اى مجميع

0

ص وكانت ٠ن القاسن « اى هن عداد المواظين علىالطاعة فن للتتعيض وفى عين المعانى

فمسجد الاقصى والنذ كير لتغليب المذكر فان م.م جعلتداخلة
املنمظيعين الممتكفين ال
فى ذلك اللفظ اذك بن والاشعار بأن طاءأها لمتتصر عن طاطات الرجال حتى عدت
من حماموم اوكانت مانلقاتين اى من نسلهم لامها من أعقاب هورناخنى مومى عليهالسلام

فن لابداء الغاية وعنالنى ]العلا تك ااملنزمال/كذاز ول تكملءن النساءالااربع
انت
مية ب
حم
اس

دحوحة
خران
و بم بنت حم

ولى
بشنت <ويلد وفاطمة شت محفمدضل

ظ عائ
شة علىالنساء كفضل الثريد على سائر الطعام كان العرب لايوئرون عاللىثريد شا دى
سيد حسما جبوحة المنة وذلك

لان التريد مع اللتحم جامع بينالمعاء والادة وسهولةالتناولوقلة

المؤونة فالمضع فضرب به مثلا يؤذن بأمها اعطبت معالنالخلتى حلاوة المنطقوفصاحة |
اللهمحة وحودة القرمحة ورصانة العقل والتحب اخ البعل فهى تصلطح للتمعل وا|اتعودث

شك .تا ععلق املوالاتق عاليلهصلام مالم يعقلى عبرها
والاستئناس ما والألناء لعا اوابك لل
من الناء وروت مالم برو مثاها من الرجال وقد قال عليهالسلام  2حقهاخذواثلىد نكم

من عائشة ولذا ول فاىلامالى
1

و لاصدمّة الرجحان فاعلم ٠

عاللىزهن اء فى بِعَضْن الخال

كن الكمال المطلق :انما هو لفاطمة الزهساء رضوالله عباكا دل عليه الحديث المذ كور
ا
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"و 33التعاقكالالله:ملت مرخعقبة'فرطون"

| الجنة فالتىالحجر عاما بعد خروح فرجد

فسألت ذلك ٠ ودر كاثر تفاسير هستكه حق سبحاته ويرا بسهاان ابرد مجسدوى وحالا
تفلك انك

ا ف نالعاو التاق ولق اداه فلغ الل أطلة فيك أفواعاكل وتالزاث

وم قالفىالكشاف و فه دللى على انالاستعاذة بالل والالتحاء اليه و مسألة الخلاص منه
عندا لحن والنوازل من سير الصالمين و-إنالانداء والمرسلين ( و فىالأتوى )
نا فرود ابدبلانى دافى ٠ جون تماشد اتزضرع شافى
جز خضوع وندى واضطرار

اندرين حضرت ارد اعتبار

٠

فقدم الدعاء بكث_ف الضر مذهوم عند اهل الطرقة لانهكالمقاوءة معالله و دعوى التحمل
مشاقه كمقال انبالفارض قدس سيره
|

٠

وعسناظهار التحلد للمدى

٠

وشبح غير العحز عند الاحة

٠

« وم ابئة عمران 6ه عطف على امرأة فرعون وحمع فىالقثيل بين التى لها زوج والى
لازوج لها تسلة للار امل وتطييبا لانفسبن وسميت مس فالىقرء ان باسمها فى سبعةمواضع
وليمسم غيرها املننسساء لامها اقامت نفسها افلىطاعة كالرجل الكامل و ميم بمدنى العابدة
وقد سمىالله ايضا زيدا فىالقرء انك سبق فى سورة الاحزاب والمعنى ضورباله مثلاللذين

آمنوا حال م.م ابنة عمران والدة عسي عايهما السلام وما اوتيت ةمانلكدرانمياوالا“خرة
والاصطفاء على نساء العالمين معكون قومها كفارا © التى احصنت فرجها  6الاحصان
العفاف يعنى باز ايستادن اززشى م فى ناج المصادر والفررج مأبينالرجلين و كنىدعن السوءة

وكثر حتى صار كالصر ع فيه والمعنى حفظت فرجها عن مساس الرجال مطلقاحر اماوحلالا

على 1كدا لحفظ وبالفارسية ارم دول [اطعادن عواطم
فى تفسير الكاشنى قال بعضهم صانته اعلنفجور كاصان الله .-١ة عن هماشرة فرعون لانه

كان عنينا وهو من لابقدر على الماع لمرض اكوير سن اويصل االلىثيب دون البكر فالتعبير
ظعن آسية بالثيب كامى ف'نىسسات لكونما فىصورة الثبت من حيث النها بعلا و قال السويلى
| رحمةالله احصان الفرج معناه طهارةالثوب بريد جفارلقميص اىليذملق بثوبها ريبة أىانها
طاهى ةالاثنواب فكنى باحصان فارلجقميص عن طهارةالثوبمن الريسةوفرو جالقميصاربعة
الكمان والاعلى والاسفل فلا بذهين وهمك الى غير هذا لان القرءان انزء معنى و او
جز لفغا وألطف اغارة و احسن عارة من أن بريد ماذهب اليه وه الحاهل انبى قال

فىالكشاف ومن بدع التفاسير انالفر ج هو جببالدرع و معنى احصتتهمنسه وؤفتفختافيه ©
ىى” يا لقنا نالل ذلك* ن اها عل ان بكرن
عف
ش
للر
اخا
الفاء لاسببية والنفخ تف
المراد بالفرج هناالحيب ( ا قال الكاثفى ) لس درد ميديم دكررسان جاءة او وككذا

'السحاوندى فى عين المعاتى اى فها انفر ج من حدما وكذا ابوالقاسم فى الاسئلة لمشل
فها لان امراد بالكناية جيب درعها وهو الى التذكير اقرب فيكون قوله فيه من باب
ظ الاستخدام لانالظاهى انالمراد بلفط الفرج العضو وأريد بضميره معنى آخر للفرج ومنه

١
١

ق(وله )
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الا آبة طمع هن يرتكب المعصية أن ينفعه صلاح عيره من غير موافقةله ف الطرهةوالسيرة”
و اكنان بينه و ينه خمة  نسب اووصلة صهر قال القاشاتى الوسل الطببعية و الاتصالات

الصورية عير معتبرة فىالامور الاخروية باللحبة الحققية والاتصالات الرؤحانية هىالمؤارة

فحسب والصورية التى محسب الاحمة الطبيعية والخلطة والمعاشرة لابتى لها اثر فما بعد

الموت اذلا انساب بيهم نوم القيامة وقس عليه الذسب الباطني فان حميع القوى الخيرة
والشريرة وان نولدت عن بان زوحى الروح والحسد  0الخررة لبستمن اهل الروح

افلىحقئقة مثل ولد نوح فككل مالنسعداء والاشقباء مفترقون فىالدارين
جه نسبت است برندى صلاح و ورا

٠

سماع وعظ عا نغمة رباب كا

و ضرب الله مثلا لاذين آءنوا امرأة فرعون  #اى جمل الها مثلا لجال المؤمنين /

فى ان وصبلة الكفر لاتضرهم حبث كانت فىالادنيا تحت اعد أءالله وهى فى اعلى مرف
الخنة والمراد اسية بنن ماحم ال رجل امى وامأة اسية منالا“مى واهلوحزن قال
ابلضكبار المزن حلية الادباء ومن لبمذق طعام الحزن لميذق اذه العبادة على انواعها

او منالاسو وهو المداواة وال سى بالمد الطبيب و شَال هذا حث للمؤمنين على الصير
فىالشدة حت لايكونوا فىالصبر عندالشدة اضعفن من امرأة فرعون التى صبرت علىاذى |
فرعون كاسيحىئ”  8اذ قالت  #ظرف للمثل الحذوف اى ضرب الله مثلا للمؤمنين

حالها اذ قالت رب » اى برورهكار من #ابن لى64على ايدى الملائكة اوبيدقدريك
فاه روى اناللهتعاللى خلق جنة عدن سده من عبر واسطة و هرس شحرة طونى يِدة ١

©تدك بيتافىالنة  4اى قرسا من رحمتك على انالظرف حال من ضمير المتكلم لان
ع
الله منزه عن الحلول فى مكان اوابن لى فى اءلى درجاتالمقربين فكون عند ظرفا للفعل

وفىالنة صفة ليا وفى عينالمعانى عندك اى من عندك بلا استحقاق منى بكلرامة منك

| ر(وى )انهالما قالت ذلك رفعتالحجب حتى رأت بها فىاطنة من درة بيضاء و انتزع
روحهاسئل بعض الظرفاء اين فالىقرءان مثل قولهم اهار قبلالدار قال قوله ابنلىعندك

يتا فىالنة فعندك هو الجاورة و يتا فىالمنة هوالدار 

و ثمنى من فرعون » ااهل

« و خمله » #الياطل اى هن سه الخبيتة و سوء جوارها و ءن عمله السى' الذى هو
1ك ه ومعاصية  9وتمنى منالقوم الظالمين  #اى مالنقبط التابمين له ف اىلظر( دوى)
انه لما علب هومى عل.هالسلام السحرة امنت امراة فرعون وقبل هى شمة مومى أمنت به

اررجياممة
' فلما تبين لفرعون اسلامها طلب هنا أن ترجع عن اعانما فأبد فأوند دباو
| اوناديعنىاوراجها ميخ كرد وربطهاوأًلاهافىالشمس حق تعالى ملائكة را فرهودنا كردوى

اب
ذدمن
عف
لماه
اسدت
| دن ,اده سالهاخود أوسرواًاءه كرد د » :وأراها اههيبيتها |فكىلنة وت
ة
صالى
ن مل
ماميا
فد داك وارلرى درت تساك رق !اعد ات وف عذازسا ن
مع اكماانت معذيه فلتتكن صوا [-النساء عكدا قال المستحاك اع إن يلق علها حخروخى
وه

فع رعوياالل
رت
فىالاوناد فقالت رب ابزنلى عندك نينافىاسلئةقا وصل الححر المها ح
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باغزاءالى ران النقامن سافلةال والحلال وماءالكمال فأولالمعاملات الخال لازالله تعالى |
سيقت رحمته ثالملال فلما لهل الكفار الدعوة بالرفق واللين وكذاالمنافقونالاخلاص
والبقعن امرالله تعالى نبيه عليه السلام بالغلظة عايهم ليظهر احكام كل من الاسماء المتقابلة
ففه اشارة الى ان من خاق للرح<ة و هم المؤمئون الايغضب عايهم ولا يغلظ لانه قاب

الحكمة .وعكس المصلحة وان من اق لاغضب وهم الكفار والمثافقون لابرحم لهم ولا
برفق مم لذلك و دخل فيهم اهل البدعة و لذا لامجوز أن يلقاهم ال-نى بوجه طلق وقد

مانبالله عض من فعل ذلك فعلى المؤمن أن مجتهد فى طريق الحق حتى يدفمكبدالاعداء
و مكر الش.اطين عن الظاهى واللاطن و يديم ذلك لان يه محصل الترق الذى هو هن
خصائص الانسان واذا خص اللهاد بالثقلين واما جهاد الملائكة فبالتبعية اوكثيرالسواد
فاعرف هل ضرب الله مثلا للذين كفروا  #ضرب المثل فىامثال هذه المواضع عبارة عن
ابراد حالة غرسبة ليعرف بها حالة اخرى مكشلاذلها افلىغرابة اى مجعلالله مثالا لحال

هؤلاء الكفرة حلا و مالا على ان مثلا مفعول ثان لضرب واللام متعلقه به افمسأة
 4وشاع لوط © اى حالهما مفعوله الاول اخر عنه ليتصل به ماهو شرح و تفسير

خالهما ونتضح ,ذلك حال هؤلاء وامراة نوم هى و اعلة بالعين المهمله اووالعة وامراة

لوط هى واهلة بالهاء ك©انتا نحت عبدين من عبادنا صالحين يه بيان لا لهماالداعيةلهما
الملخير والصلاة والمراد بكو نما هما كونهما فى حكمهما و تصرفهما بعلاقة التكاح
والزواج و صالحين دفة عبدين اكىانتا حت نكاح دين و فى عصمة رسولين عظمى

الشان متمك:تين من محصيل خير الدنيا والآ خرة و خيازة سعادهما و اظهار العبدين
المراد مهما توح ولوط لتعظيمهما بالاضافة التشرفية الى ضمير التعظيم والوصف بالصلاح

والا فك أن يقول مهما وفيه بان شرف العودية والصلاح 

فخانتا هماه بيان لما

صدر عنهما ءن الناية العظمة مع محقق مابنفها من ةحابلنى والإيانة ضد الامانة فهى
انما قال اعتارابالعهد والامانة اى فخانتا ها بالكفروالنفاق والنسية االلىحنون والدلالة

على الاضياف لتعرضوا لهم بالبحور لابالبغاء فانه مابغت امرأة نى قط فالبنى لازو<ة شد

فى ابراث الافة “لاخ العاز والثاموين .امنلكمز انان الكفل امذطله إفىازشكوة

جرما يِوْاخَذيه العيد بوم القيامة وهذا تصوير الهما الحا كية لهؤلاء الكفرةفىخياتهم
لرسولالله عليهالسلام بالكفر والعصيان مع مكف التام من الايعان والطاعته ل فريعنياُُ
ا اسك سان لما اذى اليه خيائهما اى  5 0النبيان © عنهما  اى عن ينك المرا تينحق
الرواج © منالله  6اى من عذايه تعالى © شيا  #مالناعناء اى لميدفعا العذاب عنهما

زن نوح يق شد يطوفان و بر سسرزن لوط سنك باريد هو و قبل  5لهما عند وما

| او نوم القيامة و صيغة المضى للتحقق قاله الملائكة الموكلون بالعذاب  8ادحل النار مع
الداخلين » اى مع سائر.الداخاين من الكفرة الذبن لاوصلة نهم وبين الاولاء كذر

بافظ جالعمذ كر لانهن لاسنفردن بالذخول و اذا اجتمعا فالغللة للذكور و قطءمت هذه

سورة التخريم
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انا قد وأينا اخواننا قالواايارسولالله ألسنا اخوايك قال انتماصانى واخوانناالذينلمتيوأا
بعد فقالوا كيف تعرف من ليأت يمد من امتك يا رول اللهفقال أرأيتماوأن رجلاله خيل
غحجلة بينظهر الىخيل دهم جمألايعرف خيله قالوابلىبا رسولالله قالفانهميأتون
م
غسا مححلين من الوضوء وانافرظهم عالاىلحوض استعار عليهالللام “لثاوالوضوء مالنمياض |
ف وحه

المتوذى ويده ورحليه نورالوضوء يوام القيامة من |أيياض الذى فىوجهالةرس

ويديه

و رجليه فان اله مع الاغس والغرةبالضماض فى جبهة الفرس فوق الدرم والتحجيل
سُقدم الحاء المهملة سياض قوالم الفرس كلها ويكون فىرجلين و بدوفى رجلين فقط وفى أ

رجل فقط:ولا يكون فىالدين خاصة الامع الرجلين ولا فىيد واحدة دون الاخرى الامع

س
ويمجتغ
الرجاين والدهم مع ا“لداهم بمعنى الاسود فانالدهمة بالضم السواد والب
فالا
رهم
م اذا كان على لون واحد لميشبه غيره مالنالوان ومنه استعير ماروى انه مشر الاس نوم

القبامة مما بالغم اى ليس بم ثى” ما كان فى الدنيا مو البرص والعر ج والفرط فتحتين

د قدر ههجاهد
انيا
بده
المتقدم لاصلاح الموض والدلو «يا اءهاالنى * اى رسول خبر ده

السكفار 6ه بالسيف يعنى جهادكن با كافران بشمشير  8والمنافقين 

بالحجة او بالوعيد

والتهديد اويالقاهم بوجه قهر أوبافشاء سرهم وقال القاشانى جاهدالكفاروامنافقين للمضادة

الحقبقية ينك وبينهم قلى النفاق مستتر فىالقاب ولم يكن لانبى عليهالسلاسبللالىماف اىلةلوب

من النفاق والاخلاص الابعد اعلام منْ قبل الله فأص عليهالسلام بمحاهدة من علمه منانةا
باعلام الله اياه بالاسان دون اليف طرمة تلفظه بالشبهادتين وأن مجرى عليه احكام السلمين
مادام ذلك الى أن موت  8واغاظ عليهم  6#واستعمل الحشونة على الفرشين فما مجاهدها»

حماء
من الةال والحاحة وقه اشارة الل ازاتفلظة على اداه الله دن حسسن الخاتىفانارحم الر

اذاكان «أمورا بالغاظة علهم فا ظنك بغيرء فهى لاثنا فىالرحمة على الاحبابكاذلتءالى شد اء

صامم اودا كماايد الزوال

استعد اد هم أوعدهه

 2فاكسن المصير  10ال حهم أو مصير هم وقيه

تصررع عا عل التزاما مالغة فى ذمهم وفيه اشارة الى نى القاب الجاهد فىسبيلاللهفابهءأمور
المتبسع وحفابه الهيمة والسبعية وبااغاظة علموم لسيف الرياضة ور الجاهدة ومقامهم جهم

العد والح<اب ربتساءصير اذذل الححاب وبعدالاءتحابٍ اشد هنشدة العذاب * سول |
الفقبر اكذاان الاعداء الظاهرة محتاحون الى الغلظة والشدة فا ظنك باعدى الاعداء |
ْ
واهلنفس الامارة افلغاظة عايها محاة وفىالاين هلاك واذا قال بعض|اشعراء

هت ترى !فت جان سمور

| اولمفثل العصا لمن عصا وقولأشخ سعدى
|رشتى و رى مدر ست
د
شط
011

5

:

:

٠

وزدرشى ىرد جان خاريغت ١
تك

حو قصاد جراح و صيهم ممست |
هد
ماسو ود "

الجزء الثامن والعشرو:
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الا'يدى والايمان لان --السعادة يوتون صحائف اعمالهم منهما ك اان اصعاب الشقاوة
بؤنون من شُمائلهم ووراء ظهورهم فكون ذلك علامة لذيك وقائدا على الممراط الى

دخول الخنة و زينةلهم فياوقال القاشانى نورهم يمى بين يديهم اىألذى له
حمب

النظر والكمال العامى وبأمانهم اولذى لهم محسبالع لوكىاله اذالذور العلمى من منبع
الوحدة والعملى من خانب القلب الذى هر 0
أيهم ونورالاارار مهمبك بإعاهم دس عاك ففسورةالحد بد وفىالحديث من المؤمئين
اونور الساشين ممم سعى بن

من “بوره أإعد مانا و بين عدن ابين و مهم من دوره لماحاوز قدءه © سَولون »#اى

مول المؤمنون وهو الظاهى او الرسول لاءته والمؤءنون لانفسهم اذا طَنى” نور المنافقين
اثفاقا اى يشفقون على العادة الإشرية على نورهم و بتفسكرون فيا دضى ٠هم املنذنوب
فقولون  8رما يهاى بروردكارما هاعمنلوارنا » نكاه وار وباق دار نورما نابسلامت

بكذري ٠ فيكونالمراد بالاعام هوالادامةالى ان يصلوا الى دارلسلام وا
8غفرلنا  6يعنى |
از ظلمتكناء بالشكن  8انك على كل شى” قدبر بن الاتمام واغلمف
يفررةهوها و قبل
يبداعاونلىتاقلرلهآعالى مع عام نورهم كقوله واستغفر إذنيك وهو مغفورلهقالفىالكشاف
كف يتقربون و ليست الدار دار ترب قلت لكماانت حالهم عالالمتقربين يطلبون ماهو

حاصللى لهم منالرحمة سماء هربا قوبل يتفاوت نورهم بحسب اعمالهم فليوز

امعامه مضلا فكون قوله شولون من باب بو افلان قتلوا زيدا وقبل الساشون الى الحبة
يرون مثلالبرق على الصراط و بغضهم كالربحوبعضهم حبواو زخفا واولدكالذين مولون
رسا اعم لنا نورنا و قال سهل قدس سيره لايسقط الافتّار الىالله ع ن ااؤمنين فى الدما

ولاك خرةوهم فىااعقى اشد افتقار الله و اكنانوا فىدارالعز والغنى ولشوقهم الى لقانه

| سولون امم لنا تورنا ٠ و اعلم ان الام فىهذه الدار لانم هناك الاماكان نتعاق النظر
والهمة هنا فاعرف ثمان الانوار كثيرة نور الذات ونور الصفات ونور الافعال و نور
الافعال و نور العبادات ٠ثل الصلاة والوضوء و غيرهما م قال عليه اللام فى حديث طويل
والصلاة نور والسر فيه انالمهمبى يناحى ربه وسّوجه اليه وقد قال عالي
لهسلام ان العيداذاتام
يصلى فان الله صب له وجهه تلقاءه والله تور و حققة العيد ظلمانية فالذات المظلمة اذا

و اجهت الظات النيرة وقابلها يمحاذاة صمرحة فانها تكتسب ماننوار الذات النيرة ألائرى

| انالقمر الذ
ذياهو
ءفى
ه جسم اسود مظير كث.ف صقيل المع يكهس ب الواز ل الفاسق
| بالمقابلة وكيف نت
كهاو
تتس١
اءه للذرر بحسب التفارت الحاصل فىالخاذاة والمقابلة فاؤاتمت

| هشرع

تاكن ادبي دوو ويك بش المشائين افلىظلم الىلاجد بالنور

| التام فىبوم القيامة وفه اشارة الى ان كل ظلمة لستبعذر لتركاماعة بالظلمة الشديدة

فانالاغذار التى تابلحتخلف عن الجاعة المرض الذى سبح التيمم ومثلهكونهمقطوع اليد
 ١ارخل م بيد

واد يستطيع المثى او أعمىاو المطر والطين واليرد الشديد

 .والظلمة الشديدة |للصح ببحح وكذا الحوف » 4لافطا اوعيرهه نالمتغلبينوف الحيدتثوددت |

©  ٠6يه
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سورةالتحريم

شفاعت اورا دربارة عاصيان صصردود سازد ٠ قال بعض اه لالتفسير خزرى اما من

الخزى وهو الفضاحة فيكون تعرإضا للكفرة الذبن قالالله تعالى فيهم ان الخزى الوم

والسوء علىالكافر بن اومن لخزاية عنى ال.اء والخحل وهوالا' نسب هنا بالنظر الى شان

>كلام فىالنى وان أريد المعنى الاول حينئذ موز أن يكون باعتبار
الرسول خصوصا اذا ال
أن خزى الامة لامخلو عن انشاء خزى مافىالرسول على مايشعر به قوله فىدعاله اللهملازنا
ص
ت1ح
ه
ل0ت0
0
ا79ق
ج
تا7
7
ا
1ل01

نوم .القيامة ولا 'تفضحنا نوم الاقاء بعض الاشعار حبث لمهَل لالخزنى كاقال اراهيم

لالللا" ا#هذي؟ لوم التمتن اللكون يعاو زان الالح قل اقرع راحختها دالتلفق نهلته
القالنة' من كالهاوملاي فانككفواى كنار ا2لات" لازاه ديكا والاوى التقؤام الكل
حر كرون يتالكا اتنرلتكان رالشكتاية لفاك واعتر كاوقوالان را
معه 6هعطف علاىلى ومعه صاة لامخزى اى لامخزى الله معه الذين امنوا اى يعمهم
حيعاً بأن ا

اىلنن معه'اوا .تعلق بمآثوا و«والموافق لقوله
ملنموصؤل  عكمن
اؤعال ا

تعالى واسلمت مع سلمان اى ولا مزى المؤمنين الذين اتبءوه فىالايمانك قال نااهلرسول

 61زلاالةا تن )زه والؤمتون ذلك بسوء اساي والتعية والعتاب )لكاب ورد
الحواب قحا سوم حسابا يسيرا بل و رفع لكات عن بعضوم و بلاطفهم وايكتشيك لهم

جاله ويعنلى مأمولهم املنشفاعة لاقارهم وا<وانهم وولهم وقال داودالقيصرىرحهالله

فى قوله تعالى واسلمت مع سلوان اى اسلام سليان اى اسلمت كماسل سلوان ومع فىهذا
الموضع كع فى قوله بوم لامخزى الله النى والذين آمنوا معه وقوله وكدفى بالله ش,بداحمد
رسولالله والذين معه ولاشك ان زمان ايان المؤمنين ماكان مقارنا لزمان ايعان الرسول

وكذا الام بلقيس ماكان عند اسلام سلمان فالمراد كاانه امن بالله اموا بإلله وم اله |
اسل اسلمتلله اننهى كلام القيصرى و تمالكلام عند قوله معه و فيه تعريض كن اخزاهم
الله من .اهل الكفر والفس_وق كم سيق وا-تحماد الىالمؤ:.ين على انه عصمهم هن مثل

حالهم وقيل قوله والذن اط مبتدا خبره مابعده من قوله اتورهم الل اخيوره معه والمراد
بالاعان هوالكامل حينئذ حتى لابازم أن لابدخلل عصاة ااؤمنين النار ع نورهم  #اى |
تور اعانهم و طاعتهم على الصراط قال فى عين المعاتى نور الاخلاص على الصراط لاهل |
المعاللة عنزلة الشمع و نور الصدق لارباب الاحوال عنزاة القمر ونور الوقاء لاحل الحة

عنزلة شعاع الشمس  8يمى  “#المى المثى القوى السريع ففه اشارة الى ال اللمعان

© بين ابدهم يه اى بضى” بين ان بهم يدنى قدامهم مع بد راد ا قدام الثى لتكون
بايلنددين غالبا واجمع اما باطلاقه على التثنية اويكثرة ابدى العباد هق وبأعانهم #حمع بمين |
مقابل الثمال اى و عن اعانهم و شمائلهم على وحه الاضمار يعنى جهة اعامم و شمائلهم او |

عن ججيع جهاتهم و اا |كتف بذكر ها لانهما أشرف الجهاد ومن ادعيته عليهااسلام
اللهم اجعل فى قلى نورا وفى سمتى نورا وفى بصرى تنورا و عن »..نى تنورا وعن شُمهالى

نورا واماعى نورا وخاتى نورا وفوقى نورا و#تى نورا وا<علنى نورا وقالإعضهم مخصيرص
و
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الجزء الثامن وانعشرون

 0نو خوردي ادر قبل وقال

بكدان بوديم مارا كن حسلال

زات ظن جله بروى لس بود

٠

زان درقربت زجمله سن ود

كوهرار ردست اوعردست وبس

.

زملازم رحا تون بست ١أسى

اول اوزا خواست جدان درئيرد | 62

,نهر حرمت داشتئن تأخين كرد

5

اندرين مهلت رهابد <ويش را

كار ل وسدازه

تانود

وجا

بس حلالها ازوى خواستند
كف فشكيل خداى داد كر

٠
06٠

وزياى عذربربى خواستئد
ورثه زانحم كفته شد هستم بتر

آفرنها برنو بادا اى دا
كر سر هس.وى من كرود زبان

١6٠2
٠

"ا كهان كردى ما اجزتدما
شكر هاى تونيايد دربيان

بعد ازان امد انق كر مجهت

٠

دذثر سلطان مامى خواندت

وخ شاحت عرق خوإند يخا

.٠

ياوبار تن عون كتوّن اى نارسنا

كفت رور ودست منْنى كار شد

.

وبن لصوح تو عون عارشد

بكس دك ها عتايق دنفت

ىرنه 2إنكرح ولفمر ديت راكزاريرفت

ا

ا

اذلخو د كفت كن حب زفت عم
هن

عردم بك ره وباز أمدم

1

اتدل من

كتيقيةإن ين وكرم

.

هن حثك_يدم تاجى” مرك وعدم

توه كردم حقيقت با خدا

.٠

ذشسككم ناجان شدن ازتن جدا

بار 0

5

خطر الاكهحر

عد 5

منت 1

بارود سوى

وففة الاسسرار الله رخود والوك كوردافا
ل عهدق ربكم »*شاد بروردكار ار اك

را ازحما ,9:أينكار عنيكم سيئاتكم  4يسترها بملدوها وبدلها حسنات  8ويدخلكم
جنات  #جع جنات اما لكيرة الخاطيين لان لكل منهم جنة اولتعددها لكل ممم من
ا الانواع نحرى ٠ننحا الانهار  #قالفىالارشاد ورود صيغة الاطماع والترجة للحرى

على سفن الكبرياء فان الملوك .بون بلعل وعسى ويشّع ذلك موقع القطع والابشيار 0
تفضل والتوية غبر موجءة بله وان اليد بشتئى أن يكون بين خوف ورجاء وان بالغفىاقامة

ليعبذاب
اىس
اللىلاص هن الحم لاالنسيئات ه
وظاف العيادة ٠ يشو اللفقير التكفير اشارة ا
فاذا ذال السبب زال!اسبب وادخال الجنات اشارة الى التقريب لان الجنان موضعالقرب
والكرامة وجريان الانمار اشارة الى ال1راة الا“بدية لان الماء اصلالياة وعنصرها فلايد
للاندان فى ٠قابلة هذه الامرار من ماء العم واحن اافطرة وعسل الالهام حومر الخال فكما

بالمااخرتةاحصل
انالا ةالمعنوية فىالدنياانما تحصل .هاذلهاسابفكد' اللياةالصورية فى
بسورها ِف بوم لامزى الله النى  #ظرف ايدخاكم والاخزاء دوركردن ورسوا كردن
وخوار كردن وهلاك كردن ٠ ومعانى هذه الكاءة هرب بعضها ءن بعض كا فاىلنامجصادر
0والنى المنهود ٠ يعنى روزىك حل تكند خداى تناك سينا بدي معي

##اقدان

سورة التحريم
بود مردى بيش ازين نامس تصوح

بدزد ل  5زن

ود روى اوجو رخسار زئان

سوكالى باتكوادر|اختىركة داق نيان

دلاك  2دود

زائكة' اواز و رَحْشنّ زن.ؤار بود

در دغا وحله بس جالاك بود
ونبرد ازحال واسر أن هوس
ليك شهوت كامل و دار بود

دختران خسرو ارا زين طريق

وأا يالب لعلكك]زفق

زلان

اومحهمام

اكق

خالفاء يردن اك

توجامى كردو بادرى كشيد
”أن رشت كاز

رفت دش ارق

أنرفواد رد

اع دي

اورأ فتوح

نكفاسقر نويه اش را مىدريد

ساون اناا كر دشاو انشدار
ليك حون  2ذدا ب تكزد

 +خندبد ويكفت لي بدهاد

 0لك دابى ازدت ونه دهاد

ركيت
ات كد
يك سبب انكيخت صنعذى الولال

كاانرمسكين با خرخوبكشت

اندران نام برَى 1

كوهرى

ديقت

از حلقهاى كوش او

در حهام اعد

سس

كنا فيه

قد عبن
0

ابن حننى

ا

ا

دزد كوهص نيزهم رسوا 1

ع كاانال ازد يوز واكرماعل

لد
رامياد

كافر

تارضدتارزى

كدوت
تاديد الداكيار وال مش

روى زر دولب كبود از خشيق
نوها وعهدها

وهكه حان منجهستختها كد
دامن رحمت

دوككان

أويارك73

دز

جله رااجستم بيش اى أصواح
لعد أن

از غلدو

دوف

وهلاك

حان

والعراء" ودساتك"

لك لصوواح رفته باز امد

اكرفم داد داد

0

بكي

لس -

_الازن؟

ولمعكوكءه ام

نا جنين سيل سياهى در رسيد

نوبت جسان ١كر درمن رسد
ان

بحت

ساركان

جمد اعون

اندوه

جست وجو
رنى
شت ودهرز
كوه
يا

عريان شسويد

المت لازن بارغا اكد تام
ل

إاؤاء>كفيك

دردهان وكوش واندرهرث .كاف

بك بيك را حاجبه جسن كرفت

ال عجر

“فرق از دخترشه

سحت

زان ةا رمس
عمة

كه رها يدش زثفرين و وبال

بده

زادن

اس

ىاأخلال” حَواسك ازوئ ":اهلكدى

متشاتودعا

وَكفتم

ايلك اعد ازحركان بلخيعت؟

دو

بزيدداروت
"كنك" بجواش"مان
تطعا ”اذ كن يالك؟ وا سللفاء

ارعوذ“ .غاء قد زان» اللرن
كيدا جشتطشن ١ إل شادواؤيذشل
بوس_هةمى داديد /ردستش بعى

الجزءالثامن والعغر ون

جه

جه >

الثوب بالفتيح وه بالفارسية جامعه دوختن اى 'نوبة ترفو خروقك فدينك وترم خللك
قمعه
ينرهث
وفىاطحديث ( المؤمن واء راقع فطونى أمنات على رقعه ) ومعناه أينرق دي
بالتوبة ونحوه استقيموا ولننحصوا اى لن تستطيعوا أن لستقيموا ف كل شىئ حق لاعيلوا

ومنه ياحنظلة ساعة فساعةومن بلاغات الزمخشرى ماءئع قول الناصح أن يروقكوهوالذى
نصح خروقك شبه فعل الناصح فيا تراه من صلاح اانصوح له با يسده من خلل
الثوب وقبل خالصة من قولهم عسل ناصح !ذا خاص هن الشمع شسيه التوبة فخلوصها
بذك وكذا تخاص قول الناصح منالغشس تخاص العسل من الخلط ويجوز أن براد نوبة

تنصح الناساى تدعوهم الىمثلها لظهور اثرها فىصاحما واستعماله! لد والمزعة فىالعمل
ممقتضراتها وقال ذوانون المصرى قدس سيره التوبة ادمان الكاء على ماسلف من الذنوب
والخوف منالوقوع فها وثخران اخوان السوء وملازمة اهل اللنة وقال التسترو رحمهالله

حب بدعة
هى نوبة السنى لاالمبتدع لاله لانوبة له بدليلقوله عليهالسلام جرال عصلىاكل
أن ستوب وقال الواسظطى قدس سره هى ان توب لالغرض وقال الشيخ أنو عبداله بن
حقيف قدس سره طال عياده بالتوبة وهو الرجو ع اليه من حيث ذهوا عه والنصوح

0

النشدق'فبا وك قامله <باتأ اثرا_وَعَانا وقول وفكراا وال خالقاة_اى نمالل

صراتى الذوبة كزاني النقوى فتكما ان اول مانت التقوى هو الاجتناب :عن المهبات
الشرعبة وآخرها الاتقاء عن الانانية و البقية فكذلك التوبة اولها الرجوع عن المعاصى
ا

الرجو ع عن ذاب الوجود الذى هو من امهات

الكاثر ععة

اهل التحقيق

توه جون باشد بشمان امدن

٠

بردرحق نوهسلمان امدن

حدق /ازاسكوفتن_باسازم

"18:

#اباحقيقت روى كردن ازاز

|وفى!!تأويلات النحمية اشير

ل المؤْمنين الذن  0سر سح اقدامهم فىارض الاعان ترسخ

اقدام الكمل وحم على التوبة الىالله بالرجو ع عنالدنيا وما والاقال عاللىلهوطاعته

| توبة ميث ارقو جرم خروقوقءت فىثوب ديه بسبب استيفاء اللذاتالسمانية واستقصاء

الشروات الحوانية وهال توبة العوام عن الزلات والأاواصض عن الثفلات والاخص عن

| رؤية الأسنات وفىالحديث (أما الناس ونوا الىالله فاتى ت
أوب اليه فىاليوم ماثة مرة )
| ودَخل فىالناسالذ كوز والاناث وغى اى التوبة واجنة علىالفور لما فىالتأخير من الاضوار
' عاللىحرم وهو مممل ار  72وعلاءة ق.ول التوبة اكنلراءياذلله ذنره لان التوبة ا

لاتق لاذنبوجودا فُتى ذكر التائيٍذنيه فتوسمه معلولة وقد تكون التوبة مقبولة عندالله

ومم ذلك فلا تذفع عنالماصى العذاب ا لوئاب السارق عند الحاام لاترفع 'تونته عله
حد القطء وف حديث ما اكقاية قاله عله انلام :قال فحمىّة انه نان موانة .لؤقسعت
| على

اك لوسعتهم ومع ذلك فم تدقع لاعن اط ا "عل كله اكد

ودود وافاعن فد (وروننلوعي

ره

11
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مذلاكت لاج رلكنا ف
عنلوكن مماويه ع اىم تعن لل ال هيل :قهلت ولاأعود ومحو
دلك

وهذا

الثالك هو التوية فكل نوبة
ل عدذرنوية وااعتدرت اللهليت عدر
ند دارين

ا #فى الذنما من الكفرا والمماصى لبعد
فقللكت عدرة جه اما يحزون ما"لتمتعملون

ماهيم فيها !انغد الى وامتم بالاعان والطاعة فلا عذر لكم قظدا أى عه وليئ ,عن

الايِان عا هو عدر صورة رفى حسيانهم وبفىءض التفاسير لاتعذروا الوم لما انه لس لكم
عدر

يعتد به <تى هبل فينفعكم وهذا الى لهم اكنان قيل بجى الإعدار هي ا

ظاهى قوله تعءالى ولايؤذن لهم فيعتذرون وان كان بعده فيؤول هذا القول وهال لايؤذن
لهمأن غوا اعتذارهم ولاإسمم اليه وفىالتأويلات التحمية قل للذين سترؤا الحق بالباطل

ونوا ثعهنوة .الحقبالفدئا لاتطلوا مشاهدة اقلفحالا <ززةاما +ركافأون بعدمرؤية
الحقاليوم لعدمرؤ بتكم لندوفءىالدنياكاقال وهنكان متاق فهوفىالا خرةاعمىواضل ١
سببلااتهى ٠ قال بعض العارفينلا حسسر بوم القيامة على فواتالاعمال الصالة الا العامة
اما العارفون فلا برون لهم عملا سرون

على فوابه بل ولاإيصح الفوات ابدا اعا هى

قسمة عادلة يحب عل كل.عردالرذى _ا.وةول الانسان أن مقصمر فىجنسالله هو هنباب

صح
يد عليه ذرة فيلا
هظم النفس لاحقيقة اذ لاهدر انان نْقص مما قسمله ذرةيوزلا

النم الافىحمال ناولهعيد انمهاله ثم فوتما وذلك لااشوله عارف لجراع) دروذارة فنت

نمقنَطة تسم يأاالذين امنوا توبوا الىالله توبةنصوحا  6التوية أبلغ وجوه الاعتذار
رىط منه
امفعل
ملند
بان سول فغلت وأسأت' وقنا اقلت وف الشرع ترك الذنب لقحه وا

والعزرعة على يريك العاودى:وتقار لديا أمكنىءآن ستدارك منالاعمال بالاعادة 8فتى اجتمع

لت شرائط الوبة كمافىالمفردات والنصح تحرى فعل اوقول فيه صلاح
هذه الاربعة فكقد
| صاحيه والنصوح فعول من ابية المالغة كقولهم رجل صيور وشكور اى بالغة فالتصح
وصفت الوية يذلاك على الات ناد الجازى وهو وصفف التائيين وهو أن انتصيحوا 1سوم

ماين
غنتعل
مدمي
الكاية قتبعااا جا كل رط هنبا و:ذلك ,أن بتونوا املنقبائع لقيحها نا
اشد الاغمام لايتك:معهاازمين على انهم لايمودون فقىبح  6-03الاأن يعود الان

|فسهم علىذلك بلحاييثلويهم
فىالضرغ وكذا لوحزوا بالسيف واحرقوا بالنار موطنين ن
عه صارف اصلا وعنعلى رذوى الله عنه انه سمع اعرادا شول اللهمااى استغفرك و بوب

اليك فقال ياهذا ان سرعةاللسانبالتوبة نوبةالكذابين قال وماالتوبةقالانالتوبةمجمعها
ستة اشياء على الماضى من الذبون اندامة وللفرانضالاعادة اىاأقضاء صلاة اودوما اوز كأ

دلى
ع قا
ساصى
مقفها حلاوة المع
فوطاعة الله كا رنتها فالمءصية وان نذشها مرارةالطاعة اذ

المفىةوزالمخهيثا اليد اتمركيق فحقىق_التوية ,اندم والدوع عل أن لايدُود لاف إغتل |
من حميع الالذات فهى “رك لانوبة وقلى نصوحا منصناحة |
ْبار مالم تكن التوبة عامة
ٍالك
اي

-
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| بمعنى القوى لاعهم إقوياء لايعحزون عانلاسفام مناعد أء الله على هاصروايه وقل علاظ
الاقوال شداد

الافءال اقوياء على الافءال الشديدة ع ملون بأرجلهم كاعملون

ندحم اذا

استرحموا لمبرحموا لام خلقوا املنغضب وجبلوا علىالقه رلالذة لهم الافيهفقتضى حلمم

تمذي بالخلق :بلا م نحةكاان !مقتضيق ,اعليوان ,الاكل_والشيرب يعانين مسكئ اخدهم
«سير

6

ا

اوم بن المشمررق والمغرب لغرب

ادجم

معته

ضر به واحددة سس معان الفا

فهوون ففالنار  3لايعصون الله مأ مسهم  7اى امه فعققوبة الكثار وعيرها على|نهيدل

اشهال «نالله ومامصدرية اوفها امرحم به على تزع الخافض وماءوصولة اى لاعتاعون عن

قبول الاص وباتزمونه ويءزهون على اثيانه فليست هذه الملة معالتى بعدها في»عنى واحد ا

|

و(قال الكاشئى )
| برشوتفريفته نشوند ناخالفت امربايد كرد ٠ كا" عوان ملوك الدنيا عتنعون بالرشوة
|

وضعلون مايؤمرون » #ا دوين :انط ند

زعوي تافل زفوان وخر

ظزيادة ونقصان وقال القاضىلايءصوزالله ماامرهم فيامغى ويستمرون علىفعل ماو رون
و

به افلىمستقبل قال يعضهم لعل التعيير افلىأمساولا بالماخى مع نفالءصمانبالمستقبل  1ان العصيان

بمعسهذماب الاشقباءيكون مي:بعدمةقال بعض
وعدمهيكونان بعدالاص وانيابالتقيل  :1اع
| الكبار فىهذء الا ية دليل على عصمة جيع الملائئكة ال-ماوية وذلك لام عقول محردة
بلامنازع ولاشموة فيهم مطيعون بالذات مخلاف البشير والملائكة الارضية الذين لايسعدون
الا السماء فان مالنملائكة من لايصعد من الارض الى اسماء ابدا ماان منهم منلاييزل

منالنماء إلى الارض ابدا وفبا دلل.ايضا على انه لانهى .عند عؤلاء الملائكة فلا عيادة

لانمىعندهمففاتهم اجر تركالنهيات لاف الثقلين و ملائكةالارض فانهم جعوابين اجر

عادة الام واجر اجتناب النهى قال الكرمانى فىشر ح البخارى ازقلت التروك ايضا حمل

لان الاسسح انالترك كف النفس فيحتاج الى النية قلت أي اذاكان المقصود امتثال امى |

الشارع و#صيل ااثواب .اما فىاساقط العقاب فلا فالتارك لازنى يحتاج فيه لت<صيلالثواب |

الوالدبة ومااشتهر انالتروك لاتحتاج الها بريدون به فىالاسقاط يعنى اوأريد بالتزوك تمحصيل |
الثواب وامتثال اص الشارع لايد فما ع وه د الراك اسكارذد لا رالشارع تارك ْ

الزنى ان قصد ركه امتثال الا صريثات  8يا أبهاالذين كفروا  #اى هال لهم عندادخال |

الملاتكة اياهم النار <سما امى وابهيعنىجون زيانيهكافران رابكناء دوزخ اريد ايشان |
حعقالى باملائكة كويديامها الذن كفروا |
| راتلدة (ععقاى ركه يطعم ا ص  6122لين ت
لاتتذروا الوم » #اع فيهذا الوم د عدن مكرسة سيو  5عد سول سي |
' وفائدء واهد داد ٠ قال القاشاتى اذامس بعد خراباللدن ورسوخ الهدئّات امظلمة الا
الجرآء على اءه_اللامتناع الاستكمال ممه والاعتذار بالفارسية عذر خواس_ان ٠ شال
اءتذرت الى فلان من جرى ويعدى يمن والمعتذر قد يكون محقا وغير محق قال الراعب
ْ العذر خرى الانسان

ماعحوبه

ذوه وذلك ثلاثة اضمرب ان شول  /افعمل

اوشول

©

سورة التحرم

ؤه ت©ه

| واتما لميذكر الْن ايضالان المقصود فالا يةمحذير الانس ولانكغار الحن تابعة لكفا

الانس لان التكذيب اما صدر اولا منالانس 8#والمحارة» اى نتقدما ايضا اغاد غيرها
بالحطب ففيه بان لغابة احراقها وشدة قوم فااتعنادالناربالححارة مكان الحطب هنمالشخر
 1ها ولذلك قال عله السلام ارك جزء من سبعين جزأ مننارجهام

ا

وعن ابن عباس رضوالله عنهما مهحىارة الكبريت وه اشد الاشياء خرا اذا اوقد علها
ولها سرعةالاتقاد ونان الراأّةوكرة الدخان وشدة الالتصاق بالاءدان فيكون العذاكِ
مها اشد وقبل وقودها الناس اذا صارو! الا ولححارة قل أنيصيروا الها (قال الكاشق)
نان ستكينكه كفارى برستئد ٠ دليلهقوله تعالى انكم وماتعسدون م:دنونالله حضب
جهم ونرن الااس اللحارعلانهمنحتوها واتخذوها اربابا مندونالله يكانجهاى زروسم
كت
زدوسيمند سلك زرد وسفيد

0٠

ستحترايد

2.

كزس كتنر احتافزايد

ا عر
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شتككها مبتداميد

لور كسا رس رس

وقبل أراد بالحجارة الذينهم فىصلابتهم عنقبول الحق كالحجارة كن وصفهم شوله فهى

اكاللتجارةل علد ماوة 6ا فال افلتاويلوت التححسة اانا الكمنان اسو ا:بالابان الطلمل :فوا

أنفسكم واهليك منالقوى الروحانية نار حاب البعد والطرد التى بوقدها حطب وجود

الناسين ميثاق لت بر بكم قالوا بلى وخارة قلوم القاسية وهم الصفات البششرية الطبيعية

الحروانية الهمييةالسبعية الشيطانية انتهى والمله المنينباتقاءهذه النار المعدةللكافرينكانص
عليه فسورة البقرة حيث قال فان لم+تفعلو اولن تفعاوافاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة
اعدت للكافرين للمبالغة فىالتحذير ولان الفساق وان كانت دركامم فوق دركات الكفار

فانهم تع للكفار ودار واحدة فقيل للذين امنوا قوا أنفسكم باجبناب الفسوق تحاورة

الذين اعدت لهم هذه الثار اصالة وببعد أن يأمرهم بالتوق عن الارتداد كافىالتفسير
الكبير عهلبا » اى على تلك النار العظيمة مللائئكة  #تلى امرها وتعذيب اهلها
وهم الزبانية التسعة عشر واعوانهم فليس اراد بعلى الاستعلاء الحسى بل الولاية والقيام
والاستيلاء والغلبة على مافما منّالاهور قال القاشاتى هى القوى السماوية والملكونيه الفعالمة

كلدو الاننضة اوررق راراعاًبات الكو اككن لشي ابوج لاهو عد المشااقيا
بالزبانية التسعة عوششغرير هااهلنمالاك الذى هو الطبيعة المانة الموكلة بالعالم السفى ومع

| القوى والملكوت المؤثرة فىالاجسام التى اوتردت هذه النفوس الانسانية عمما ترقت
مها والصات بعالمالجبروت وصازت نؤارة'ق هذا :القوى الملكزاول
ْ مانتم

يار
امورل السب وورنت اقم ؤبالاتور ام المولاية لحرا عكلا

عقت

طتغالات امتاباء

منها محدوسة فىاسرها معذبة بأبدما  غلاظ  #غلاظ القلوب بالفارسية سطير جكران ٠
جمع غليظ ععنى خدثنخال قله عنالشفقة لاه وشداد» شداد القوى جمع شديد

حو ره جهه

يلو اانامن واتعرون
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وشرف السب

الايمان والاسلام و'لقنوت والتوبة وتخوها نفاسة روحانية مقولة عندالله

أفضل من شرف النسب والعلم الدرنى والا أدب الشرعى هها الحسي الحسوب مانلفضائل

فعلى العاقل أن تحتى بالورع وهو الاجتناب عن الشبهات والتقوى وهوالاجتنابءن الهرمات
و ينزين بزين انواع المكارم والاخلاق الحسنة والاوصاف الشيريفة المستحسنة  8ياها
أفسكم  #امي ءنالوقاية ممنى الحفظ والماية والصيانة اصله او قيوا
الذين امنوا اقوا ن
كا ضرا والمراد باللفس هنا ذات الانسان لاالنفس الامارة والمعنى احفظوا و بعدوا
أفسكم وبالفارسية 2

داريد تشسمهاى حودرا ودور ركغيف  9يعنى بترك المعاصى وفعلل الطاعات

ظ و3وأهليكم » بالنصح والتأديب والتعلبم اصله أهلين جع اهل حذفت الون بالاضافة

| وقد مجمع على اهالى على غير ق.اس وهو كلهنفىعال الرجل والنفقته منالمراة و الولد
والانخ والاخت والع وابنه والخادم وبفسر بالاحصاب ايضا ودلت الا يةعلى وجوب
الاص بالمعروف للقارب فالا قرب وفى الحديث ( رحمالله رجلا قال يلأهلاء صلاتكم |
صيامكم ز كاتكم مسكينكم تيمكم جيرانكم لاعلالله يجمعكم معهم فىالخنة ) وفىالحديث
كك

راع وكلكم ستول

عن

زعدءه ( وهو

من الرطاية يعنى لط

لءنى كلكم ملتزم

حفظ مياطالب به منالعدل ان كان وليا وهن عدم الخيائة اكنان مولا عليه كولكم
مسئول عما العزم حفظه نوم القياهي فالامام علىالناس راع والرجل راع على اهل ببته
والمراة راعية على يدت زوحها

و

ولده وعد

الر<لل

راع على هاك سيك ه

والكل

مول

الاجانب كسكمهم فى ذلك لان الاقارب اولى بالنصي.حه لقرءهم م قال تمالى قائلوا
الذين يلونكم هانلكفار و قال تعالى وابذر عشيرنك القاربين ولان شرائط
الااضص واللمى قدلا بود

فىحق الاجانتب ءلاف الاقارب لاءما الاهل فان الرجل

علتظان اهل وول_اعتىا اقل الاقاارمااقزالا لد طهروا أنفسكم عانق ححمةالونيا

حتى تكون اهالكم صالحين عنتا بعكم فاذا رغم فىالدنيا فهم يشتغلون ما فان زلة الامام
زلة الأحومين وقال القاشانى رحمهالل الا هل بالحقيقة هوالذى بينه وبين الرجل تعلق
روحانى واتصال عشقى سواء اتصل به اتصالا <سمانيا ام لاوكل ماتعاق به تعلقا عشقيا
فالضرورة أمكوون معة ىالذتا وال

خرة فو جب عليه وقاسه وحفظه من النارى كوقاية نفسة

فان زى نفسه اعلنهيئات الظلمانية وفيه ميل وحبة لبعض النفوس المغمسة فيا لميزكها
بالحقيقة لانه بلك الحة نحذب الما فيكون معها فىالهاوية مححوبا مها سواءكانت قواه

اطبيعية الداخلة فىتركيه ام نفوسا انسالية «نتكة فىعلم الطبيعة خارجة عن ذاه ولهذا
يجب عاللىصادق نحبةبالاصفياء والاواياء ليحشر معهم فان المرء #شمرمع مناحب ناراك
نوعاءن النار  وقودها  مابوقد به تلك الثار يعنى حظيها وبالفارسية اتش انكيزوى ء
فالوقود بالاتح اسم لماوقد  4انار دن

الأماب وعيره والوقود بالفم مه

در ىق

الاشاد

(واعا)

.

< 2باه »#
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ذر بعض اهل العام ان فى هذا اشارة الى م.م البتول وهى البكر والى |
رحدالله ك
آسية منت امحنم ,امنأة فرعون وان الله سيزوجه علمهالسلام اياها فىالنة ماروى عن
ابن عباس رضوالله عنما قال أنو الليث رحمدالله تكون ولعة فىاطنة و مجتمع علها اهل |
النة فيزوج الله هاتدين المرأتين يعنى آسية وميم من عمليدهالسلام وبدأ بالثبب قبل |
البكر لان زمن اسية قبل زهن ميم ولان ازواج النى عليه السلام كلهن اسلباواحدة '
وافضلهن خديحجة وهى ليب فتكون هذهالقلية من قبلية الفضل والزمان ايضا لانه تزوج
الطولاء ا اممةرفيل اللكليين كعك لاسراو قروا ا ن معاذ بن جبل رضىالله عنه

انالنى 93السلام دخل على خديمحة وهى مود بنفسها يعنى وى وفات ميكند ٠ فقال

أتكرهين مانزل يك يا خدئحة و قد اجلعله فىالكره خيرا كثيرا فاذا قدمت على ضر
انك فاقريئهن مىنالسلام فقالت يارسولالله ودن هن قال مريم بنت عمران و اأسية نت

ماحم وحليمة اخت مومى فقالت بالرفاء والبنين اى اعيست ملتسا بالرفاء وهو التثام
والانفاق والمقصود حسنالمعاشرة وكان هذا دعاء الاوالئللمعرس واحترزبالينينءن الينات
نثهمىالنى عليهالسلام عن هذا القول وام بأن شول من دخل على الزوج بارك الله
لاك وبارك عليك وجمع كما فى خير ثم ان المراد منالابدال أن يكون فىالدنيا كافاده

قوله تعالى ان  0لان :فساء الخنة يكن ابكارا سؤناء كن فىالدنيا سات اؤ ابكارا
وانية
(نالرجل من اهلالمنة ليتزوح حمسمائة حوراء واربعة لاف ثيب م
وفىالحديث ا
الاف بكر يعاق كل واحدة هنون فقن ايع

يفالتل )يفان ,قابع] قاذا .يكوان يكير ابعل

اعلثة الللداء,إأقرولاخ بلي :التله عالنهاج ,ا عمنيز اناما تمكيدقن ذالىى أزشكن اركش
اهللنار قلت للاعلمراد بالرجل بِعضّالرجال لان طبقات الاءرار والمقربين متفاوتة كادل

عليه قوله عليهاللام أدتى اعلاطنة الذى له انتان وسسبعون زوجة وأمانون ألف خادم
ولابعد فةىاكلزخادم لا قال بعضيم ان اطفال السكفار خدام اهلالنة على انالخدام

نلحاصرون فبهم بل لاهل اللنةخدام اخر فان قلت كان عليهالسلام حسالا “خف الايسر
ماسرار
فى كل شثى” فلماذا كثر منالنساء ولميكدتف منون بواحدة اوثثتين قلت ذلك ن
ظالنبوة ولذا لميشبع منالصلاة و منالنساء ( روى ) اه عليهالسلام أعطى قوة أربعين

قل
لاوعحل
افمه
|جلا فىالبطس واجمماع وكل حلال ,كدر النفس الا الجاع الخلال فانه يص
ر

والقلب والصدر و بورث السكون باندفاع الشبودة الحركة على ان شهوةالخواص ليست

كشهوة العوام فان نارااشهوة للخواص بعد نورالحبة وللعوام قبله ثم ان فتاالآلميتاقدمة

فوائد منها ان نحري الخلالغيرصضى م ان يلايك بوغيجرههوجه ليس بحسن
وءنها ان افشاءالسر ليس فالمروءة خصوصا افشاء اسرار السلاطين الصورية والمعنوية

لايعنى وكل سر جاوز الائنين شاع اىالمسر والمسر اليه اوالشفتين ومها ان هنالواجب
على اهل الزلة التوبة والرجوع قبلالرسوخ و اشستداد القساوة ومنها ان البكارة وحمال
ااطلافة 'لالفانءاوا /تو خ اف !ان كنت اتغاسة اتجسياننة:صلعوبة عندالناس لسكن
المتتورة و

|
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ال ياكنال أ 52ل تاكيك زيطو الما مزتااقدق العم ودين لزنن
تل الفالاق شيخ لاتستاى* تعطرلو> “اداه ؤب "عاو طا] شرا دراطي إفواعة يلاق

5

ان هذه الخيرية لما علقت ما لمشع لمكن واقعة فى نفسها وكان الله عالا بأنه عليه

السلام لايطلقهن و لكن اخير عن قدرىه على انه ان طلقهن ابدله خيرا منهن وها

لهن كقوله تعالى و ان نتولوا يستيدل قوما غبركم ثم لايكونوا امثالكم فانه اخبار عن

القدرة نوخويف لهم لاان فالىوجود من هو خير من اصصابٍ محمد عليهالسلام قبل كل
و باشلرطتطليق
هلقه
وهُع
عسى فىالقرءان واجب الا هذا وقلى هو ايضا واجب ولكن الل
وم يطلقهن فانالمذهب انه لسى على وجهالارض نساء خير من امهات المؤمنين الا انه

عليهالسلام اذا طلقهن اءص.اهن له وأذا هن اياهمكان غير هن هالنموصوفاتهذهالصفات
معالطاعة لرسولالله خيرا منهن وفى فتح الرحمن عسى تكون للوجوب فأىافاظ القرء'ن
0

موضعين احدها فى سورة محمد فهل عسسدم اى علمم او عنيم والثاى هنا لس

بواجب لان الطلاق معلق بالشترط قلما لمبوجد الششرط لمبوجد الابدال م©سلمات
مؤمنات ه مقرات بالإسان مخلصات بالمنان فليس من قبل الشكرار اومتقادات انقيادا
ظاهريا بالجوارح مصدقات بالقلوب © قانتات “د مطبعات اى مواظات عاللىطاعة او

مصايات  8نائيات  #منالذنوب ف عابدات ه متعيدات اومتذللات لام الرسول عليه
السلام يه سائحات  #صاءكءات سمى الصاتم سانا لاله يسيح فىالهار بلا زادفلا بزال
اذ يحجى” وقت افطارهوقال بعضهم
مد مالطعمة قشيةيه الصالم ا
5

الصوم ضريان صوم حقيتى وهو ترك المطمم والمشرب والملكح وصوم حكمى وهو فظ
الخوارح املنمعاصى كالسمع والبصر واللسان والسائع هوالذى يصوم هذا الصوم دون

الاول اننهى اومهاجرات هن مكة الى المدينة اذ فىالهحرة مزيد شرف لبس فى غيرها
كا قال ابن زيد ادس فى امة محمد سياحة الا الهحرة والسباحة فىالاغة الجولان فىالارض

هو نات  6#شوه ديدكان  8وابكارا » #ودحتران بكر ٠ والثسالرجلالداخلبامىأة

وامرأة اللدخول ءا ستوى فهالمذ كر ولؤنث فيجمعالمذ كر على سين والمؤنث على
تبات هن “اب اذا رجع سميت به المرأة لانها راجعة الى زوجها ان اقام يجاوالى غيره أ
| أن تاها

 1لالت الاولى وم اله لازو ج لها فهى لانحاو عنالثوب اى الرجوع

وقس عليها الرجل وسميت الءذرآء بالبكر لانها على اول خالمه! اطالعىتعامهاقالالراغت
سميت التى لمتفتض بكرا اعتبارا بالثيب لتقدمها علها فبا برادله النساء فى البكر معنى
الاولية والتقدم ولذا َال اللكرة لاول الهار والنا كورة للفا كهة النى تدرك اولا وسط
رلاالصفات
سحادةئ خ
بدمما العاطف دون غيرها لتنا فبهما وعدم اجماعهما فى ذات وا

فكاأنه قلى ازواجا خيرا منكن متصفات -هذهالصفات ١الكىورة المحودة كائنات بعضها
ات تيعضرالغير عباعئشضةهواابكاراتعريضا لمانانةطل السنلاطثزوسنها قدا زا وععوةالويله

فى اراد الواو الواصلة دون اوالفاصلة لاءها بوهم انالسكل سات اوكلها ابكار قالالسبيل
( رحمهالله )

7
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والشوة فىذلك غالة فقد بان لك ماحللمرأة منالموجودا توما الذى بنظر اللها منالخضرة

الالهية ويما ذكانت لها القوة وقديبه آدالى عملاىخصها به منالقوة وله وان تظاهرا الل
ذر الامقنياقويامن الملايكة الذيناهم الشدةوالقوة فان صا المؤمنين فعل بالهمة
وما ك
وهو اقوى منالفعل فان فهمت فقد ره.ت بك على الطريق فانه تءالى تزل الملائكة بعد

تكن نفسه وجبريل وصال المؤمنين منزلة المعينين وبلااقولةاللا
ه وقد اخبر الشيخ
الغورالدن الدع دذين زكرم ابه سك ذات ايلة فى قوله تعالى وما يعلى جنود ربك
الاهو قال فقلت اين المنازع الذى بحثاج فىمةاتلته الى جنود السموات والارض وقدقال

تعالى
والله جنود السموات والارض واذاكان هؤلاء جنوده فن بقاتلون وما خرج عنهم |

يكوماحص لجنا دا
قذ:ن
ا
تها
“ هسوول لناككحمل فنلدا اذى 0اعت نفلت 'وماعوىو فقا الدىىو قمةاي "|

كر انود انتهى قال
فىحق عائشة وحفصةقلتوماقص فتلا وان تظاهىا اقلهذااحبمن ذ
فتحرك خاطررى الىمع رفة هذه العطمة الى لاه
امو منين للعو

مهافىواقعة فا سمارت

و

سرورى

لقسسة فى مقابلما وجبريل
عر فة ذلك

وعلمث

وصا

من استئندنا

لامك للك
باالله لمن وبع واعدج اناف تال رزلا  000عدا ا
| والمؤمنون مقاومته !.وعلمت انهماحصل لهما مالنعم بالله والتأثير فىالعالم مااعطاها هذه
القوة وهذأ منالعالذىكهئة ة الكنون فم اكرات اللهعلىمااولى انتهى وكان الش خ
عل الجواش قدس سيره شول ماأظان احدا من الخاق استد الىةمااسكيد الله هامان
المأ نان شول لوط عليه السلام ونا

شديد فكان عندء والله |

كم قوة ا

لعرفه فوعتماه عائشة وحفصة فلميعرف قدر النساء لامها عانشة
الركن الشديد ولكن ي

وحفصة الا قايل فان النساء من حيث هن لهن القوة الفطمة وان د الملاكة |
أاس النشاعوان  1كلنإعرفك
المخلوقة مانفاس العامة الز كة من كان لوقا منف
الا استدطاؤهن اعظم ملك الائيا كهيئة السحود لهن عند اماع لكان فىذلك كفابة

وف علاطا اعالات9العضرىة لماكب رواؤل كوف من الثارء .ناض
كيت
اللذنيهوز ا
فى نفوس السامعين يؤُدمم الى امور يكون فها مجاهم سما دعاهم اق تعالى اليه
الا 'أظهرت

من ذلك تيا و لكن اذلك اهلوالله علم"وخبير © عسى ربه  6سز است

وشابد بروردكار او ٠ يعنى النى عليهالسلام © ان طلقكن » اكر طلاق دهدثماراكه
زنان اوبيد ٠ وهو شرط معترض بين اسم عسى وخبرها وجوابه محدوف او متقدم اى

ان طلقكن فعسى  8أن سدله  #اى يعطيه عليهاللام بداسكن  9ازواجا  #مقعول
نان لببدله وقوله خ8يرا متكن * صفة للازواج وكذا مابعده من قوله مسلمات الى
سات وفيه تغليب الخاطبٍ على الغائيات فالتقدير ان طلقكما و غيرم او تعميم الخطاب
لكل الازواج بأن يككلنهن مخساطبات لما عاتيهما بأنه قد صنت قلويكما و ذلك يوجب

| التوبة شرع فمىخوفهما بان ذكر لهما انه عليهال_لام محتمل أن يطلقكما ثماله ان |

طلقكما :لايعوذ ضنرر ذلك الا الكما لاله سدله ازواجا خيرا منكما ولس
كح

ص

.-

ا
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3انتكة" واط« ”4ستاوفة “عل #بجثلة أفاانلله|
| افضلة اللأئكة عل البشر “فظهير »خب ال
| هو هولاه وما 3

علءه اى فوج مظاهي له معين كا م بد واحدة على من يعاديه ا

ضنل
فك م
ذا بشيد تظاهى امساتيزعلى من هؤلاء ظهراؤه وما بى' عنه قوله تعالى بعد ذل
نصر جم على نصصرة عبرهم من حيث أن نصمرة الكل نصرةالله مم ويمظاهيتمم افضل من

سائر وجوه نصرنه يعنى ان نصرةاهه اما نصرة ذائية بلا الة ولا سبب اوقصرة  نتوشط
مخلوقاته والثانى بتفاوت حب تاوت قدرة ال+لوقاتوقوتمم ونصرة الملائكة اعظم وابعد
رتبة بالنسبة الى سائر اللوقات على حسب تفاوت قدرتمم وقوتهم فانه تعالى مكن الملائكة

عل نا مكل +الامكتان اعفولواها العدية رطان تطن«ابنيةالآاولاق مكرود
مظاهية الملائكة اعظم بالنسية الى نصرة المؤمنين وجبريل داخل فى عموم الملائكة ولا

يخنى ان نصرة يع الملائكة وفهم جبريل اقوى من نصرة جبريل وحده قال فىالارشاد
هذا ماقالوا ولعل :الانسب أن مجعل ذلك اشارة إلى مظاهرة صاطٍ المؤمنين خاصة ويكون

يان بعدية مظاهية الملائكة نداركا لما بوهمه الترتدبمن افضلية المقدم اى فىنصرة فكأنه
قل بعد ذكر مظاهرة ال المؤمنينوسائر الملائكة بعد ذلك ظهير له عليه السلام ايذانا
بعلو رثيةمظاهر مم وبعد «نزلها وجبرا لفصلها معظناهرة جبريل قال كم للدكن

غيرالله مع ان الاخبار بكونه تعالى مولاء كاف فىتهديدها لتذكيركال رفعةشأن النى

عليهالسلام عندالله و.ندالناس وعند الملائكة احمءين ٠ شَول الفقير ايدهالله القدير هذا
 اتقا لطر قد“واارعة ساف اراق افو واسماقالوواالظاهى انالله تعالى
عليهالسلام هنالخلوقات لكون المقام مقام التظاهى لكون عائشة وحفصة متظاهرتينوزاد

فىالظهير لكون المقام مقام التهديد ايضا وقدم جبريل على الصلحاء لكونه اول نصير له
عليهالسلام منالخلوقات وسفيرا بينه وبينالله تعالى وقدم الصلصداء على الملائكة لفضلهم
عللهم فى باب النصرة لان نصرة الملائكة نصرة بالفعل القالي زنصرة الصلحاء نصرة به
وبالهمة وهى اشد وما فده البعدية من افضلة تظاهرهم على تظاهى الصلحاء فن حيث

ذر البعدية وفىقوله
الظاهى اذهم اقدر عاللىافعال الشاقة من البثشر فاقتضىمقام اللْيدد ك
وصال المؤمنين اشارة الىغسبسة اطلعنى الله تعالى علم!ا وهى انْصالًا اسمالى عليه السلام

كا فىاللفردات فان قلت كيف هو ونصرة الى لنفسه محال قلت هذه نصرة هن مقام

ملكبته لمقام إشريته ومنمقامجعه لمقام فرقه ومنمقامولابت لمقام نبوتهكالتسايمفقوله
الضعد عدك أماالى ان صح انه عليهالسلام قال فىتشهده ونظيره نضرة موسى عليه
|السلام لنفسه حين فرمنالقيط كمقال ففررت منكم وذلك لان فه نصرة نفسه الناطقة

ال 0

قله شار انض الى القلك والتوىالأوعانية الْتَصَوَرهاغَل لفق ايد

| الله تعالى وتأييد ملك الالهام قبالعض الكبار لايلسعفاىلم اعظم قوة عنالمرأة يسر
لايءرفه الا هنعرف فم وجد العالم وبأى حزكةاوجده الحق تعالى وانهعن مقدمتين فاه
أيجة والناج طالب والطالب مفتقر وامنتوج مطلوب والمطلوب له عنة الافتقار اليه
و(الشهوة )

© ١ه ج©»
تظاهى! عليه
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باسقاط احدى التاون وهو شاعل هن الظهر لاه اقوى الاعضاء اى

ما |
ماننتككل
| ستعاونا على البى علنهالسلام مما يسوءه املنافراط فىالغيرة وافشاء سره وك
ظهرا لصاحيم! فيه ف«انالله هو مولاه وجبريل وصاط المؤمنين » قوله هو مبتداً نان /
حى” به لتقوى الحم لاللحصر والا لاحصرت الولاية له عليه السللام فيالله تعالى فلا |

يصح عطف مابعده عليه وقوله وجبريل عطف على موضع اعم ان بعد استكمالها خيرها |
وركذا قوله وصاط المؤمنين واليه مال السجاوندى رهالله اذ وضع علامة الوقف على |
المؤمنين والظاهى ان صاط مفرد ولذلك كتبت الماء بدون واو المع ومنهم من جوز
اه عا بالواو والنون وحذفت النون بالاضافة وؤسةطت واو انع فىالتلفظ لالتقاء ٍ

السا كنين وسقت فىالكتابة ايضا حلا للكتابة على الافظ نحو ابلحله الباطل ويدع
الانسان وستدع الزباسية الى عبر ذلاك والمعنى فلن يعدم هو اى البىعليه السلام هن يظاهره

صملنح منالمؤمنين
فانالله هو ناصره وجبريل رئيس الملائكة المقربين قرينه ورفيقه و

اتياعه واعوانه فيكون جيريل وما بعده اى على تعَدبر العطف داخلين فىالولاية لرسول

لله ويكون جبريل ايضا ظهبر! له بدخوله فىعموم الملاتكة ويجوز أن يكون الكلامقدم
عند قوله مولاه ويكون جبريل مبتدأ وما بعده عطفا عليه وظهير خبر للجميع مختص
الولاية بالله قال ابن عباسرضى اللهعنهما أراد بصاط المؤمنين أبابكر وعمر رضوالله عنهما
قال فىالارشاد هو اللائق ستوسيطه بين جبريل والملائكة فانه جمع بين الظهير المءنوى
ر
يفى
سياه
والظيين الصرؤوئن يكف الاوان حول طهر نبدءه بالتاحدات :اللماية وها بور
امور الرسالة ومشة الاحكام ظاهرة و«عاون ان حضرت كه رضاى اوبررضاى فرزندان
خود ايثار كنند ٠ ولاءن سان مظاه مما له عليه السلام اشده تأثيرا فىقلوب توما
ونوهينا لامرها فكان حقيقا بالتقديم مخلاف مااذا أريد به اجلنصسالحين كاهو المشهور
وعن بعضهم ان المراد بصا المؤمنين الاحاب اوخبارهم وعن مجاهد هو عرلضىىالله عنه

سول الفقير يؤيده قوله عليه السلام ياعلى أنت منى عنزلة هرون من مومى فان الصالحين
الاساءحم عديم السلام ما قال آعالى وكلا جءانا صالكين وقال حكاية عن بوسف الصديق
عليه السلام وألحقنى بالصالمين فاذا كان على متزلة هرون فهو صا مثله وقال الهيلى
رحمهالله لفط الا ية عام فالاولى حملها عاللىعموم قال الراغب الصلااح صَد الفساد الى

ولانتفاع قز اذكه ره محتسان  5 | 3الا شكال
هو خروج الثى' عن الاعتدال ا
بالافءال وقوبل الصلاح فىالقرءان 'نارة بالفساد ونارة بالسيئّة (وروى » ان رجلا قال

لابراهم بن أدهم قدس سيره ان الناس بولون لى صا فم اعرف الى صا فقالاعرض
| ا#زلك فىالسر على الصالمين فان قبلوها واستحسنوها فاعل الك صالح والا فلا وهذا من
كل الحكمة والملائكة * #مع تكثر عددهم واءتلاء ال.سموات من حموعهم ( وقال
الكاشنى ) وكام فرشتكان اسمان وزمين و بعد ذلك  4اى بعد نصرةالله وناموسه
ه تعظم لنصرمم لانها من الخوارق م وقعمتفىيدر ولا يازمعنة
لدم  5امومينوفي

الحزه الثامن والعشرون
للللللَكظ

<ه

6

هه
100000001525520

للك

اسألا هذا و ممن أخبرك عنى هذا تانى افشاءها لاحديث ظنت أن عائشة اخيريه وفيه تعحب |

و استبءاد امخنبار مائشة بذلك لانها اوستها بالكمولم ل ٠ننأك ليوافق ماقبله لاتفنن ؛
57

لام هٍِلق  4فاح ياء المتكام هوالعاء0
00قال  5الىالعاسيه

||

 4الذى لان عليه :

حافة فيكتت و|سلمت | 51ب ايضا من قبل ااتذنن سال ان  0و '73ستعديان الى مفعولين |
ااثابى يالماء رقد

الى الاول ستفسسهما وا

حدف

الخار وسشعدى

الاول لاعلمبه وقد يدف

|

الفعل:إنرااثاق ننفسه ايضا فةوله تعالى فاما سأهابه على الاستعمال الاول و قوله فلما
ا سأت به 0

الثابى ا ن أنناك على الاسوتمياك الثااث ويأغد 0هو

100

نار

00

ونحشثى

بغتات قهره وهفا

إن معرئى

ع

دو
م4

مكرة وعن

عن

اج

لعضوم أنه كد

ولاالغمر ميل سحيرأة

جائعا فقلت

لبعض معارفى

8ب6
 5جنءفلمميق شا تشييع رتفحدت عدم ماتى ف البلريقفرفعّه قاذاعله تعي
ملد ذهو 0مطاةًا ا ضيف-ت الىالوه إلامزد ايه ؤ
يبنشرم ذا اعير

بأفعاله  0عل وتو طعا يانه  00احصى عليه حجمبع ماله او اخ فى سمله وان كان
هو قدنسيه فخجل خلا يكادماك ( حى ).ان رجلا 'شكر بوما فقال عمرى كذا
كذار صنيقريكوف ي كونا كينا تبيررا ككورن بسياء كذا ركذا ريوط قبا عبرم يالمانيمورالورظط
كثيرء فقال لولم اعص الله كل ببوم.الا معصية واجدة لكان فى دبوان عملى كذا كذا
(اسلوفقير)
الف معصية والى فىكل نوم عبتم كيزا من المعاحى نمصاح وفارق الدسا ل

 ٠هذئم كرجه ولى رب غفورم كرست ٠ يمن افناده دهد اكزرهش شايد دست ٠
« أن تتوبا الىالله  #4خطاب لخفصة وعائكة رضىالله عنهما فالالتفات منالفيبة

لل اناري مانم فى امات لحن رلجياتي _يحكر وناالنواميا .زرا لساك

ْفذءه ارادة خير للشقصة وعائثة بارشادها الى ماهو اوضح اهما ِ فقّد صغت قلويكما «

ظالفاء للتعايل كا فيقولك اعيد ربك فالعبادة حق والا فالجزاء يجب أن يكون مرنيا على

|| الشرط مسببا عنه وصغو قابهما كانساهًا على .الشرط وكذا الكلام فى وان تظاهيا الل
|ا والمغنى فَقَدَ وجد بمنكما مابوجب التوبة من عيل قلوبكما عما مب عليكما هن مخالمسة
ٍ

رسول'لله وحبماحيه كوراهة مايكرهه من دخا يصغو صذوا مال واصتى اليه مال يسمعه
قال الشاعن
إلا
يدو
طنيع
د .اءتمس العلوب الى ام يمابيك رول يا رامن الرعاس ل ب
|عد القاوي قبن مم بي تثتيتين فىكلةفرايرامن .ايجناع التجاننسيهينووررههاا جع«9وان |
و

ن(ظاهيا )
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خفءة فالاسرار الى ااغير شتضى اظهار ذلك لمن شضى البياهلسر وان كان سَتغْى الخفاءه من

ظهار ومن وجه الاخفاء والنىرسول
غيرهفاذاقولهم اسررت الى فلان سَتَضى مانلواجه

اللهعليهالسلام فان اللام للعهد واذ ظرف اى اذكر الحادث وقتّالاسراروألا كثرالثهورانه

"وف

راغي لووك ماكز االنها لماه ل#وكةالنا كالمل اوواة اذا

أمهاالمؤمنون فالخطاب ان كان له عليه السلامفالاظهار فى مقام :الاضمار بأن قبلى واذ أسررت
للتعظم بابراد وصفف إن عن وجوب رعاية حرمته ولزوم حماية حرمه بمكارهه وانكان
لغيره #وما على الاش_تراك اوخصوصا عاللىانفراد ؤذكره بو_ف النى للاشعار إصدقه

| فى دعوى النبوة © الى بعض ازواجه  #وهى حفصة رضىالله عنها تزوجها النى عليهالسلام
فىثممان على ا ثلاثين شور ا مانلهحرة قبل اكد ركبو نوكنك وللانانجا كل “الحواة

فذاراش اناك إتاستترق قن كد سملن وازبدق والرعنا
عله زفق نا
وان بن الحسكم وهو اعبرااديتة بومثذ وحمل سارها وحملة ايضنا أبنوهربرة وقد بلغت
للله علهالسلام والخفصض
ثلانا وستكن سئة:وأبو خقص أنوها عمر رالضله كعثهاءيه واسو
اومنامه شال له حديث والمراد حديث #ريم مارية اوالعسل اوامى الخلافة قال سعدىالمفق
فه ان مهرم الءعلى ليس مما اسر الى حفصة بل كان ذلك عند ماألش-ة وسودة وصفية

رضىالله عنون  9فلما نيأت به اى اخبرت حفصة صاحبتها التى هى عائشة بالحديث الذى
اسرء المها رسولالله صلىاللهعليه وسلم وأفشته الها © واظهره الله عليه © اى أطلعاللاهلنبي
على افشاء حقصة ذلك الحديث على لسان جبريل فالضمير راجع الى الحديث سقدر

واظهر ضهن

المضاف

معى أطلع دن ظهر فلان السطح اذا عللاه و حقيقته صار على ظهره واظهره

علىالسطح اى رفعه عليه فاستعير للاطلاع على ال وهو هنباب الاقدال ععنى ررسائيدن

0

 00 2وديدهمو لقن

.٠ قالالراءب ظهر له

اصله ان حصالل  2على

ظهر الارض فلا مخ وبطن اذا <صل فىإطنان الارض ففيحتى ثم صار مستعملا فى كلبارز

لانصر والبصيرة  عرف 6كألنى حفصة والتعريف بالفارسية نا كاهيدن © بعضه  6اى |
رن النذالي  13سنا  1الداع نكأن تكتى
راع
 0ادك اي لاا
شمر ا

1

لا رديه لعي

وهو

تن تا ب

حديث

الامامة ) روى

ركنا لكك

( أنه عليه أسلام لا عاتمها الت والذى

لجا كل الك

لبالا لالش الع لكذاء تنه |

 0واعرض عن لءض  7اى عن تعراف لعض  6050وهو حديث مارية وقال لعضهم عرف

ترم الامةو اعرض عن تعريفت امس الخلافة كراهة أن بنتشير ذلك فىالاس و تكرما منه
وحلماوفيه جواز اظهار الشيوخ الفراسة والكرامات لمريدهم لتزيد رغيمم فىالطرشةوفيه
حث على 'نرك الاستقصاء فما جرى من لكالا دب فانه صفةالكرام قالالحسنالبصرىقدس |

سره:هااستاهى كرتم قط وقال بعضهم مازال التغافل «ن فامللكرام فل فلما تيأهابه  #اى

ا

<١٠ 5 ته
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اا ه قد فرضاله لكم تحلة أعانكم  #4الفرض هنا يمنى الششرع والتببين كادل عليهلكم
ا فان فرض يمنى اوجب اا بتعدى بعلى والتحلة «صدرحلل بتضعيف العينعمنىالتحلييل
رة منكرم وعلل وبصر كورذيممنىالتكرم
اصله تمحللة كتكرمة وتعلة وبصرة وكنذ
والتعلل والتتصبير والتد ار الا ان هذا المصدر

3

منالص

بح

خارج عن القباس فانه

املنمعتل اللام نحو سمى تسمية اومهموز اللام مثل  0محزئة وااراد تحليل العيىكان ْ

باانولحنث وتحال
العين عقد والكفارة حل مال -لل العين تحايلا كفرها اى فجعلم
اا
اٌ
ا
ا
ا
|ا

فى ينه استئنى وقال ان شاءالله وقوله عليهااسلام لاءوت لرجل ثلاثة اولاد فتمسه النار
الا محلة القسم اى قدر ماسّول ان شاءالله كافىالمفردات او قدر مايبرالله قسمه فيه سّوله

وان مشكم الا واردها قال فى تناج المصصادر قوله فعلته تحلة القسم اى ل أفعاه الا هدر
ماحللت به يمنى ألانأفعله اوبلالغ ثمقبللكل ثى”لم يالغ فيه محلل يقال ضربءت-ه
تمحليلا والباب يدل على فتح الثى” ومعنى السكفارة الاطعام اوالكدو اوالعتقَاو الضوم
على ماص تفصيله فى سورة المائدة ومعنى الاابة شر عاله للك تحالى ايمانكم وبين لي

مأتحل به عقدتما مالنكفارة وهى المرادة ههنا لاالاستثناء اى أن شَول ان شاءاللهمتصلا
<تى لامحنث فان الاستئناء المتصل مكاان مانعا من العقاد العين عن الكل في

لما عقدتهالاعان بالكفارة اوبالاستثاء وبالفارسية بدرسىكه يانكيه خذائ تفال بن
ند نديد يكفارت 3
سا نراق فسان س_وكند هاى ثمارا بكفارت يعنى ١نجه بكسو
احه
تيان
 7نشاد ٠ قال فىالهداءه ومن حرم علىنفسههي مأا علكة لميصر محره!اوعسليه
واقدم عليه كفارة فتح رم الحلال يعين عند أنىحنيفةرحمهالله و يعتير الاتفاع اللقصود
ف حر مه

ذاذا درم

ضعاما

وقد

عاك

على | كله اوأمة فعلى وطماقال

عنما التحر 7خ القن اوقالمانا

ابعل رفو توى الطلاق طلقّت وان نوى

جاه
العين كان نا وان واي التكترافة

العينكان عا خلانا تافل

انعا سركذى الله

م

واكذا لو<درم طعاما علىنه

 6ون المعانى وقال لعقهوم تعن

وبوى

رسول الله

عليه ال_لام اله قال  |1ا<له الله هو حرام على واما املع عن مارية لعن تقدمت مه

وهو قوله والله لاأقرما بعدالوم فقرلى له لتمرم مااحل الله لك اى لتمع منه بسيب العين

ضله لكم نلة
يمنى اقدم على ها حلفت عليه و كفر عن ينك وظاهى قوله تعالى قد فرال
إعانكم انهكانت منه عين فان قلت هل كفر رسولالله لذاك قلت عنالحسن البصرىقدس
سمرة أنه ليكفر لآنه كان مغفورا له ماشّدم د ذسه وما عن واعا هو تعليمللمؤ منين وءن

مقائل انه اعتق رقة فىتحرج مازية و عاودها لاله لاقنكثاونه متفورا له أن يكافن فهو

والامة -وآ :والاحكام ظاهرا ف وله مولام  6سبد ومتولى اورم فلوخو العم
عا يصاحكم فشرعه ت3 0 -

« المنقن فى افعاله واحكامه فلا يمك ولا ا

©اذا سر النى 6ه الاسرار خلاف الاعلان وستعملفىالاعيان
الاح همه اللكيه و
والمعاقٌ والسر
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3او 1رنوععاطلةقول :الأولوح االاخكرية
|ادقازلت ال
بزانازان تعسال س

زلت بسبب مارية اصح واوضح وعليه تفقه الناس فالا بةوقال فكىشف الاسترار قصة
كذور فىالضحيحين انتهى وقصة
العسل اسند ا قال فىالايابين ان هذا هو الاضح لانه م

مثالا نلحرم مااحلالله لك من ملك العين اومن العسل اى #تنع
قازةا مهو
اهلنانتفاع بهمع اعتقاد كونه حلا لالك لان اعتقاد كونه حراما بعد مااخلالله مما
لابتصور هن عوام المؤمنين فكيف مالنانبياء قال الفقهاء هن اعتقد من عند نفسه حرهة
شى' قداحلهالله فقدكفر اذما أحلهالل لابحرم الا تحرم الله اياه بنظم القراءن اوبوحى

غير متلو الله تعالى انما أحل لحكمة ومصلحة عرفها فىاحلالة فاذا حرم العيد كان ذلك
قلب المصلحة مفسدة 8سّ8نى مرضاة ازواجك « الاجعاء لدكن| ااولمضاة مدر

كالرخى وفى بعض التفاسير اسم مصدر من الرضوان قابتؤاوها ألفا والازواج حمع زوج
كال فالمفردات وزوجة لغة رديئة وججع
فيانطهاق على المرأة ايضا بل هو الفصيبح ق
الازواج مع ان هن ارضاها الى عله السلام فىهذه القصة عائشة وحفصة رضىالله عنهما

اما لان ارضاءها فىالامى المذكور ارضاء لكلهن اولان النساء فىطمقة واحدة فى مثل

تلك الغبرة لانهن جبان علها على انه مضى مامضى من قول السيلى اولان المع قديطلق

على الانين او لاتحذير عن ارضاء من تطلب منه عليه السلام مالا حدن وتاح عليه أينهن
غكنا
تون
كانت لانه عليهلبلا كان حْبا كرما واخملة اجال,إمن مير ترم اى حمالب"ك
وطاليا لرضى ازواجك والحال انهن أ<ق باتغاء رضاك منك فاما فضلتهن يكفالاتكار

وارد على يموع ,االقلربقبيدو, .دفعةواجدة .فجموع»الابتفاء و.التحريخ منكن ,أظير
|اتأكلو !لزيا ,اضعافا :مشباءفة :وف اشازة :الىفضيلزمارية والسّل :واقديت
قوله .تعالى ل
نارض العسل ) وقد بين فىسورة النحل ف والله غذور  5مبالغ
ا(ول نعمة ترفع مال
افاعفرإن قد عردلك)

وس مافعلت من التهدر م وقصدت منالرذى لان الامتناع ٠ن

الاشفاع .باحدان المولى الكريم يشبهعدم قبول احسانه ف رحم  #قدرحمكولم يؤاخذك
به وانما عاتيك حافظة علىعصمتك ( وقال الكاشق ) «هربانكه كفارت س وكند نوفرمود
قال فكىشفب الاسرار هذا اشد ماعوتيءه رسولالله فىالقرءان وقال اليقبى ادبالله سه
 1لاحموسن براه و شع مابوجى اله م قال ادام

فى قوله لتحكم بين ا اناس عا

أرالالله انالمراديه الوجى الذى ,بوحىيه اله لامائراء فىرأيه فانالله قد عآنيه لما حرم على
لقسة ماحرم فى قصةعائّشة وحفصة فلو كان الدين بالرأى لكان راق ردولالله اولى ءعن

كتد ذلك واللودو روفية ونان قن كنايزشى لقن دون !نوصل الامنه
افد ت
درك /زلاتيان جراحته الا بالله لذلك قال عقيب الا ية والله غَفور ر<يم قال ابن عطاء
مزلت هندالا به على الى عليهال_لام كان بدعو دائما وبمّول الاهم الى اعوذيك من
كل قاطيع شطعنى عنك

لوو ةط ا تر كاعة نشين ازوداع خاق٠ . غافلكه |اتصال حقست انقطاع خاق .
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امته مارية وقد أراحنا اللهمها وأخبرت ءائشة عا رأت فكلنم فطلقها رضولالله بطريق

المزآء.عالفىشاء سيره واعتزل ننناءه ومكث نما وعشرين للة فىبيت مارية قال أبواللنث
أقسم أن لا.دخل عليين شهبرا من شدة مؤاحدهه علون جحت زلت الآابة ودخل مر

رضىالله 'عنه على بنته حفصة وهى نسَى فقان أطلقكن ورلسالله فقالت لأادرى هو ذا
روسو(ى
ولقام
معزلا فىهذه المشربة وهى بفتح الراء وضمها الغرخة والعلية كا فىا

)

انه قال لها لوكان فىآل الخطاب خيرلا طاقنك قال عمر فنيأته عليهالسلام فدخلت وسلمت
عليه فاذا هو متكئ” على رمل حصير قدأثر فىجابه فقلت أطلقت نساءك يارسولاللهفقال
لافقلت الله١كبر لورأينا يارسولالله وكنا معشر قريش نغاللبنساء فلما قدمنا المدينة
وجدنا قيناتعلييج:نسائمم وطفقيلنتباقيم تعلمن من نسانهم تسم

لزاه وقال #ر

للبى عليه السلام لانكرت بأ نتنانك وَاللَ “تموكبوكأرّمتك ونا تنك" فنزلت لابه
لوه
لرس
ابى
لخل ع
لله عما لما مضت لسع وعشسرون للة .د
اض
موافقة لقول عمر قالتعائشة ر

فقلت يارسولالله انك قأسمت أن لاندخلعليناوالك قددخات فتىسع وعشرين أعدهن
فقال النشهر تسع وعششرون وكان ذلك الشهر كذلك ونزل جبريل فقال لرسول الله
عمرالله راجع حفصة فانها صوامة قوامة وانها لمن نسائك فىاطنة وكان محمته عليهالسلام
نأ

«ومئذ نسع نسوة حمس هن قريش عائشة بنت أبىبكروحفصة بنت حمر وام حابيلبةا بنت
سدية
أنىسفيانوام سلمة بنتامية وسودة بنتزمعة وغير القرشات زينب بذت ج“حش
وءيمونة بنت الحارث الهلالية وصفية بنت حى بأنخطب الخببرية وجويرة بنت الحارث
المصطاقية ٠ ونقلدت كه حضرت سغمير صلىاللهعليه وسلم عسل وشمربت أو وهرجيز كه
وىقق بوش وعورالل عزنا مقدارئ رصسل داعت ربك جويبان
| بخلورباشب دوسية ذاش
| افع دفر طاريق هديه فرستاده بودهركاه ان حضرت عدهايجام خانة و مامدق

زنب شربت فرمودى وان حضرت راد خانة وى بسبب ان بوقف بيشتر واقع شدى
انال ات

طاهرات كات اعد ئش

أن إخضيرت :بعد از اا تداق شر بت عتعل»

وقضها
ح

اكاق عوديدكه حون

دريقانة نروى رن ه كدام ازمادر إبعد

كويم ازنوبوى مغافير ميشئويم ومغفور  5صم درختيات كه عرفط خواند

ازدرختانباديه وكارجه شيرينست ولكن راحة كرمه ذارد وحضرت بوى خوش دوست
داشت براى مناجات ملك واذدوايح ناخوش محترزى بود بس أن حضرت روزى
شربت ,اشاسة رونزد:هى كدام) امدداز ازواج كفتند يارسولالله ازثها رامحة مغفور ماىيد

وايشان درجواب فرمودندكه مغفور مخورده ام اما درخانةزينب شربت غسل اشاميدهام
كفنت حرست النيحلةالعرفط يعى| اتنلك اليجاة ١كلت السرفط كروبالفارجيية رتور
ان عسل ازشكوفة عرفط جريده نود والجرس <وردن هججرارا ٠ وفىالقاموسالجرس

الاحس باللسانامام زاهد رحمهالله اوردمكه <ون ابندورت مكرر وجود كرفت حضرت

عليهالسلام فرمود حرمت العسل عنلفىسى فوالله لاكاله ابدا وابن سوكند بدانخورد
( ناديكر )

سورة التحريم

5  4١جه

الحسم عن حمل واردات الخطاب الصرف أله الى الك_واهد قوله خلق سبع سموات

ال وليس بعارف فالىحقيقة من عرفه بشى” اهلناشياء اوبسبب منالاسباب فن نظر الى |
خلق الكون يعرف انه ذوقدرة واسعة وذو احاطة شاهلة واف من قهره ويذوب قله |

بعامه فىرؤية اطلاع اق عليه قال الشبخ تحمالدين فىتأويلاته وفى هذه الااية الكرعة |

غوامض من اسرار القرءان مكنونة ويدل عليه قول ابن عباس رضىالله عنهما لا سثل

عن هذه الاأية وقاللوفسرتها لقطعوا حلقوىى ورحموى والمعنى الذى أشار اليه رضىالله |

عنهممالايعبر عنه ولايشار اليهولكن بذاق
مت سورة الطلاق بعونالله الملك الخلاق فىخامس عشير حمادى الاولى ٠نشهور
تت

ٍ

عششسرة ومائة ولك

تفسير سورة التحري 'نتا عشرة آبة مدنية

 0-1بسمالنهالرجن الرحيم )هم

ااا النى لتحم ماحاالف لك » -اصل لما والاسستفهام لانكار .التحرم وهو |
بالفارسية حرام كردن ٠

ان الاحلال حلال كردن ٠ روى ان النى عليه السلام خلا

بسرته مارية القبطبة الى اهداها اله المقوقس ملك مصر فى نوم عائشة رذوالله عنها |

سه رادو اوقا #فقارة نب" كعد ات ل عام كاه
برقتت
اك عاض شر عطي والقاراه ان ابببكيؤوعت طقال فذككا عكان فم نودي

١

فأخبرت تهاعائشة رضىالله عنها ول مكتم وكانتا متضادقتان متظاعرتين على سائر ازؤاج |
النى عليه السلام قال السهبلى رحمدالله امسها أن لاتخير عائشة ولا سائر ازواجه بما رأت |
انك دزت تع ري الت افق الأرعللة٠امدؤلذ “داسلا لفق الثفاى#ؤحؤالتع |
اقر فا عي أن ابالحعيز اذرك ام خؤاست لكيه الى نشؤييتة لاهنت ول
الك ت
خلا مهافى«وم حفصة م قال عض اهل التفسير كان رسولالله عليه اللام هم بنيانته |

فلما كان "نوم خفصة أبنت عم انن "اقطان رضىالله عنه استاًذنت رسول الله فى زيازة ابها |

ظ اليا

سفرك

ون وغزقاط اللجألورعةقاراية #الحنطية ,الاق كنتنعالأسزار0

دربيرون مدينه در تخاستان درسرابىهقام داشت كة“زنان«وشؤال مق تواخشتيدكه دوّمدائئة |
باليشان لشدئد

وكاه كاه رسول

كا

از عر طهارت

ببرون شدى

واورا ديدى انهى .٠

فأدخلها بيت حفصة فوقع علها فلما رجءتحفصة وجدت الباب مغلقا للست عند الباب
فذرج رسولالله ووجهه غَطر عرقا وحفصة تشكى فقال ماسكيك فقالت انما أذنت لى أ

من أجل هذا “أدخلت” امتك :يق ثموقغت علا فىبوئى على فرائى فرلأويت'لى خرمة
ولالله :لش عى جارى أحلها الله لى |
وحقا مكانت تصنع هذا بارأ هّن فقال سو

اسكنى فحهرىام علىألقس بذلكرضاك فتلخابرى نهذا اعرأة هنونفلما خر ب رسولالله
قرعت حفصة :الخدار الذى سها وبين عائشة فقالت ألا أبشرك ارسنولالله قدحرم عليه

الجزء الثامن والمشرون
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هَول الفقير تحقيق هذا المقام يستدعى مهيد مقدمة وعى انه استوى الام الارادى الاتحادى
على العرش استوى الام التكابنى الارشادى علىالشرع الذى هومقلوب العرش والتحليات

سبع والارضين السبع موقوفة علىاستوإءاص نهام
الامجادية الام المتتزلةٍبين اتلسامولا
حص ول الاركان الاربعة على العرش وتلك الامور الاربعة هى الحركة الممنوية الاسهاسة
كىة
روه
حسية
والحركة النورية الرؤحانية والحركة الطبيعة المثالية والحركة الصورية الح
العرش فالعرش مستوى امىء الامحادى لامستوى نفسه تعالى عن ذلك ومنه ستتزل الاص

الالهى بون وهىالتحليات الالهية الدنيوية والبرزخية والأشرية والنهرانية والخنانية

| وكلها نجليات وجودية اشيرالها هَوله تعالى كلبوم هوفىشأن وشوله يلم مايلج فىالارض

وماخرج ممما ومايئزل منالسماء ومابعر ج فببا واما التجليات الشهودية فا كانت وتكون
افلدىنيا وال خرة لقلوب اهل الكمال وارواحهم واسرارهم من الانبباء العظام والاولياء

الكرام فعءنى الاي ينزل اصيالله بالاحاد والتكوين وترتيب النظام والتكميل بين كل
سماءوارض من جاانلبعالظعرمشمايدا تدمآالاناللتهعالىلميزلولايزال خالةافىالدنيا وال خرة
فيفنى ويعدم عوالم وبوجد ويظهر عوالم اخرى لانهاية لشؤونه فهو كل نوم وآن فىاص
وشأن بحسب مقتضيات |.:تعدادات اهل العصر وموجيات قابليات اصكاب الزمان لتعملوا
ان الله على كل شى” قدير  #متعلق ملق اويتنزل اوعايعمهما اى فعل ذلك لتعملوا ان

هقندر على ماذكر قادر علىكل ثبى” ومنه البعث اللحساب والجزاء فتطبعوا امي.وتقيلوا
حكمه وتستعدوا لكسب السعادة والخلاص هنالثقاوة واللام لام المصلحة والحكمة لان
فعله تعالى خال عن العبث ( روى ) عن الامام الاعظل انه قال ان هذه الا ية هناخوف
الايات فىالقرءان لالام الغرض فانه تعالى هيه عنالغرض اذهو لمنله الاحتباج والله
نى اعلنعالمين « وان ال'لقهداحاط بكل ثى” علما ه  66أحاط به قدرة لاستحالة صدور
| الافاعيل المذكورة تمن لب سكذلك والاحاطة العلم الرالغ وبالفارسية وبدرس كه فرارسيده
است ممه جبزازروى عام يعنى عام وقدرت اوحيط است ممه اشيا از موجودات علمى
وعبنى هيج حيز ازداثرء علم وقفدرت اوخارج الست

اكلاتت ةروق اوتورون
زاطوسلعدؤطلاقدوتيقوكن افلكونن!  61هه ويةافازل و
دوعىلشباذة اذارة ارنتؤاانيافتتتجااى كاز ار ة لقلازت" وقلشمن |بزو

ويجوز أن يكون ااءامل فىاللام بيان ماذ كر منالخاق وتنزل الامراى اوحى ذلك وبينه
التعاموا مما 106من الاهور البىتشاهد ونها والق نتلقوما من الوحى هن تجائب المصئومات

انه لامخرج عن علمه وقدرته ثى” مااصلا قوله علما نصب على امير اىأحاط علمه بكل
شى” كا فىعين المعاق أو على المصدرااؤ كد لانالمءنى وانالهه قدءلم كلثى'” علماكافىفتح
الرحمن قااللبقلى قدس سرملوكان للانسان قدرةالمعرفة كالار واحلممخاطيه بالعلى والاتدلال
بعلم0ؤية الاشاء وجود اأق وكان كالارواح فاىلخطاب بلا علة فى تعريف نفسه اياها

| شول ألست بربكم اذهناك خطاب وشرود وتعريف بغعيلرة فلما علم يزه وهوفعاىلم

:قبطن اماو تيم در وي هذ نح تفج الكت نيام عدار

ا(لجسم )
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ونه معحكة اسناده مكنع ته فهو ضعيف قال الحلال الدوطئ واككن ان يول على ان

المراد مم النذر الذينكانوايبلغون ان عن انبا.البشر ولاببعد أن يسمىكل »نهم باسم.
النن الذىسلغعنه هذاكلامهوحيائذ كان لنبينا عليهالسلامرسول منالحن اهسكاس»ه ولعل

للزراك افق الشرؤا وأعق عم كلعائن بال اماق انشضاق( .الشوآضا وانْقلين لهذا /المنام دوق
حضرة الشخ الشهير بافتاده خطابا لحضرة ممود الهدانى قدس سسرها الا ن عوالم كثيرة
يتكلم فها مود وافتاده كثير قال فىخريدة العجائب وليس هذا القول اى خبر فىكل
ارض آدم الل بأجب من قول الفلاسفة انالشموس شسمكوثيرة والاقار اقاركثيرةففى
ا كل اقلم شمس وشرو نوم وقالت القدماء الارض سبع على اللهاورة والملاصقة وافتراق

| الاقاليم لاعلى المطابقة والمكابسة واهل النظر من المسلمين :لون الى هذا القول وهنهم
هبنرى ان الارض سبنع على الاتخفاض والارتفاع كدرج المراق (وحكى) الكالى عنانى
صا عنانى عباس رضوالله عنهما انها سبع ارضين متفرقة بالبحار يعنى الحائل بين كل
ارض وارض محار لامكن قطعها ولاالوصول الى الارض الاخرى ولاتصل الدعوة البهم
وتظل ايع السماء قال الماوردى وعلى هذا اى وعلى انما ..-عارضين وفكل ارض سكان
من خاقالله تختص دعوة الاسلام بأهل الارض العليا دون من عداهم وانكان فين هن
يعقل مخنلق وفى مشاهدمم السماء واستمدادهم الضوء .مها قولان احدها انهم يشاهدون

السماء منكل جانب هنارضهم ويستمدون الضياء ها وهذا قول مجنعل الارض مبسوطة
والثابى انهملايشاهدون المماء وان الله خلق اهم ضياء يثاهدويه وهذا قول من جعل

اررض كرت قالاا سني زلافك اوقد وول الاراية نارة بالاقالم التشبعة.اى .فتتكون الذعوة
غاءلة معهًا ونارة بطبقات العناصر القوابل بالنسية الى الاثيريات فهى ارضها الى ينزل
علها منها الصور الكائئة وهى النار الصرفة والطيقة الممتزجة من النار والهواء المسماةكرة
الاثير التى فها الشهب وذوات الاذناب وعيرها وطبقة الزههربر وطيقة النم وطبقة الصعيد
والماء المشحونة بالنسم الشاملة للطبقة الطينية التى هى السادسة وطبقة الارض الدمرفة عند

المركز وان حملناها على مراتب الغيوب السبعة المذكورة منغرب القوى والنفس والعقل
والسروالروحوا فىوغيب الغنوب اىعين جع الذات فالارضون هىالاعضاءالسيعة المشهورة

اولفتأويلات النحمية هى طيقات القوب ءنالصدر والقاب والفؤاد والروع والشغاف
والمهحة والروح واراضى النفوس وهى الأفسالا مارة والاوامة والماهمة وااطمئئنة والنفس

المعدنية والذائية ولحيوانية ©« بتنزل الامس  6اى امرالله واللام عوض عنالضاف اليه
ه يبن » اى بين السموات السيع اولارضينالسبع والظاهران اطلة استّافية للاخبار
عن شمول جريان حكمه ونفوذ امىء فىالعلويات والسفاءات كلها فالامس عنيالا كزين
القضاء والقدر عءنى مجرى قصاؤه وينفذ حكمه بين السماء السابعة التى هىاعلى الس.موات

وبين الارض السابعة البىهى اسفل الارضين ولاقتذى ذلك أنلاجرى افلعرش والكرءى
لان المقام اقتضى ذكر ماذكره والتخصيص بالذكر لاشتضى التخصيص بالحكم كذقلوا ٠
0-0

اإحفه عع د متو محف  +ةماتق اتبجتسخكاا عومسك

عمسمو

له" اكثامئ :والمعسرون
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ثم قال هل تدروزما ينكموينه قاالوا الله ورسوله اعلرقالفوقهاالعرشوبينه اولبميمناءكبعد

عابي اتن اواك قال:ثم قال هل تدرون مامحتكم قالوا الله ورسوله اعم قال الارض
وتحترا:ارضن اخزى :ننتهمنا سهاثة “عام ثمقال والذى نفس محمد بده لواتكم ادلم حل

لهبطتم عاللىله ثم قرأ عليهالسلام هوالاول والا خر والظاهى والباطن وهوبكل ثى
علم 6فىخربدة العحائب وفالمقاصد الدنة لوأتكم دلتم محبل الى الارض السفلى لوط
علىاللهفسره عض اهل العم فقال انما هبط على عل الله و قدريه وساطاءه وعل الله
برزع نكما/واول ل زكنواءانانلين سقالا
قدو +تلطا ع رن صقان بالإضوا !دغ
شسخنا معناه ان عام الله عمل كهكم الاقطار فالتقدير لهبط على علمالله والله تعالى

مره عانلول فىالاما كن فلل سبحانه كانقبل أن يمحدث الاما كن انتهىكلام المقاصد

الحسنة قال بعض العارفين فيه اشارة الى انه مامن جو فىالعالم العلوى والسفلى الاوهو |
مرنبط بالق ارتياط الرب بالمربوب وفىالحديث ( اجتمع املاك عندالكمية واحد نازل |
نحية المغرب
من السماء وواحد صاعد منالارض السفلى وثالث منناحية المشرق ٠رابع منا

فأل كل واحد صاحبه من ابن حتت فكلهم قالوا عمنندالله ثم ترجع وقول قالارض
ِمَعبًا أفوق بض وغلظ كل ارض هسيرة حسمائة عام وكذامانهما على مادل عليه حديث

انى هربرة وفىالهديث من اخذءن الارض شبرا بفيرحقه خسف به بوم القيامة الى سبع
ارضين قال ابنالملك وفه اشعار بأن الارض فالا خرة ايضا سبع طياق وفىالكوائى

قل مافى القرءان اية ندل على ان الارضين سبع الاهذه الا ية وان مابين كل سماثين
ليا
لدو ليق مام تكد اطهط ترعتهاء روالازلك اموق انكل الدفير الجافكلنا باو

توعامن الملائكة يسب<ون اللهوشدسونه وحمدونه فكذا لكل ارض اهلعلى صفة وهيئة
يجسة ولكل ارض اسم خاص كم ان لكل سماء اسما خاصا وعن ابن عباس رذىالله عمهما

ان نافع بن الازرق سأله هل مهت الارضين خلق قال ثم قال ها الخلق قال اما ملائكة

دمكا مكم وحنموثل توحكمواراهيم
اوحِن وعنعطاء بن يسار هذه الااية ىكل اآرض
مثل | براهيمكمو عسى كمبسا؟ قالوا معناه ان فىكل ارض الله لهمسادة يقومون عليهم
مقام ادم ونوح وابراهم وعسى فينا قال السخاوى فىالمقاصد الهسنة حديث الارضون

كام
 3ؤكل ارض مانلاق هثلمافىهذه حدتامدمك
ان صح

وابراهم كاراهيمكم هويجهول

ات
يا
لاسر
ث ال
تله عن ابن عباس رخوالله عنهما على انه اخذه عن

اى أقاويل

ىَْلايق ماذكر فالتوراة اواخذه من علمامم ومشاخهم كمففشرح الا<بة وذلك

وامثاله اذا لمتخير.ه ويصح سندء الى معصوم فهو مردود على قائله انتهى كلام المقاصد مع
تفسير الاسرائيليات وقال فىانسان العيون قدجاء عنابن عباس رضىالله عممما فىقوله تعالى
ومن الارض مثلهن قال سَتع ارضين فكل ارض فكنىبيكم وادمكا دهكم ونوح كتوحكم
وارهم كار اهيمكم وعسى كمسا كمرواء الحاك فىالستدرك وقال يح الاسناد وقال
الوق اعناده تح لكته غاذبالمرة اى لاله لايازم من ة الاسناد صحة المتن فقديكون
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المؤمنين املنثواب لان الملة الخيريةاذالممحصل منهافائْدةالخبر ولا لازمها تحمل على
رزقهم الذى رزقهماللهوما اعظمه فرزقا

حسن
التعحب اذا اقتضاه المقام كما“ناهقايل

ظاهىء المفعولية لحاسن والتنوين للتعظم لاعداده تعالى فها ماهو خارج عانلوصف
الها آدثم
اولاتكثير عددا اا فيه ثما تشتهيه الانفس من الرزق والانفس اومددا لان ك

لاستقطع ولا بعد فىأن يكون له عمنى اليه ويكون رزقا كيزا عمنى قدهيأ ل وهاعد مايحسن
اليه به منجهة الرزق قال بعض الكبار الز آء على الاجمال فىحق العارفين من عينالمة

فهو جزاء العمل لاجز اء العامل فافهم قال فالىاسئلة المقحمة الظاهى ان الرزق الحسن
مال فىقدر الكفاية بزلياادة تطنى ولا حاجة 'شى ٠ شول الفقير هذا التفسير فليىسبحله |
خارة كا.دل ,عليه ماقبل الايةلارزق .الدنيا اولفتأويلات اللحمية
لان المراد رزق ال
ومن يؤمن بالله اعانا حقيقيا عينيا ويعمل عملا صاحًا مئزها عن رؤيته مقدسا عن نسسيته
الى العامل الجازى يدخله جنات المكاشفات والمشاهدات واللمعاينات والحاضرات من عير
الفئرة الحدانية قد احسن اللهله رزقا فرزق الروح بالتغريد ورزق

القاب بالتحر بد ورزق

اندر بالتوحيد ورزق فى بالفناء والماء ِ الله الذى  3ا ا

وخبر اى الملك القَادر

|

الذى © خلق سبع سموات *#بيافريد هفت اممان بعضى بالاى نعض ٠ نكرها للتعظم
المفيد للكماك قدرة صالعها
العداقلة وذلك

اولكفاتهفالمقصود

لمحصل باخيار حلةه تعالىى سبع

دن انسات قدرنه الكاملة على وفق حكمته ا
سموات

ٌ

دن غير نظر اك التعيين ظِوهدن

وبالفارس.ة وسافريد از زمين ماتدد ناما لعدذى درحت بعص  53فقوله مثلهن ماصوب

شعل مضمر إمد الواو دلعأيه الناصب لسع سموات وليس ععطوف عبىسبع سمو ات لانه |

رور و صرح سييويه |
ووار
فمصل بين<ر ف العطف وهوصر ف واحدو بين المعطوف بال
ا ةللز

وانوعلى بكر اهيته فىغير موضع الضرورة واختاففىكيفية طبقاتالارض فاجمهور على انما |
سبع ارضين طباقا بعضها فوق بعض بينكل ارض وارض مسافة كابايلنسماء والارض |

وفىكل ارض س-كان من خاقالله وقال الضحاك مطيقة بعضها فوق بعض من غير فتوق |
وفرجة اى سواءكان بالبحار اويغيرها مخلاف السموات قال القرطى والاول الاح لان |
الاخمار دالة عليه كماروى البذارى وغبره منان كما حلفبالذىفلق الحر لموسىان صهيبا |
السيع وما اظلان وربالارضين السبيع وما اقلانور بالشياطين وما اضلان ورب الرياح وما ا

اذرن سالك دن خيرهذه القريةو خيراهلها وخير هن فساوتعوذيك ٠ن شرهاوشر اهلها وشر |

شيبان ان ع.دالر من قنادة عن الحسن عن اى هارة رض الله عنه قال ١
من فموأ(وروى)

بها الثبى عالليهسلام جالس اذا أنى علميم سحاب فقال هل درون ماهذا العنان قلوا الله
ورسوله اغل فال هذه ؤوايا الارض يسوقها اللهالى قوم لاإدشكر ونه ولايدعويه ثمقال هل

ندرون ماالذى فوقكم قلوا الله سوورله اعم فال فانم الرقبع سقف محفوظ وبحر مكفوف
د
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المودوفين بالايمان منالكفر لايمكن اذلاكفر فهم حتى مخرجوا منه اى ليحصل لهم
الرسول ماهم عليه الآن منالابمان والعمل الصا باخراجهم كماانوا عليه أو ليخر ج
الله من عل اوقدر انه سؤمن ولم سّل لبخر جكم اظهارا لشرف الايمان والعمل الصالح
وساءا لسيب الاخراج وحثا عاللىتحّق مهما

منالظامات الى النور © اى مالنضلالة

الى الهدى ومن الباطل الى الحق ومن الجهسل الى العلي واملنكفر الى الامان ومن
الشب.ات الى الدلالات والبراهين واملنغفلة الى اابقظة ومن الانس بغير اللهالى الانس

هه طعبلقىانهم ودرجاتهم فىالىى والاجتهاد بعنايةالله تاعاللىتوأوفيلات التحمية لإيخرج
الذي امنوا بالايمان العامى وعملوا الصالحات يمقتضى العم الظاهى لامقتضى الحالهن ظامات
التقسدبالاء#ال والاحوال الى نور الاطلاق بؤرية فاعلية الحق فاىلاشاء انتهى ٠ سول

الققير انما حمع الظلمات لتراككها وتكائفها ولكئرة اسباءها وانواعها واذا قال تعالى قل
من نكم من ظلمات البر والبحر اى :يشدآها فانها كالظامات وكذا الاعمال السيئة
ظامات باولمقيامة ا ورد فىحق ااظل  8ومن يؤهن بالله ويعمل صالحا 6ه خالصا من
الرياء والتصنع والغرض وهو استئناف ليان شرف .الايمان والعمل الصا ونهاية ارهن
اتصف مهما تنشيطا وترغسا لغير اهلهما أهما قال عض الكبار لوكان الايمان بذانه يععلى
مكارم الاخلاق لمهَل لامؤّهن كنا #كخارية انزلاككناا وقد توجد مكارم الاخلاق اوه

وللايمان ولامكارم انار ترجع على اصماما فىاى داركان كا ورد فىحق أنى طالب فاه
قال العاس رضوالله عنه يار-ولالله ان ابا طالل كان مخوطك ونتصرك فهل سفعه ذلك

قال.كم واولا اناكان فىالدرك الاسفل من الثار وما رؤى انولهب فاىلمنام وهو مص ماء

من الهامه للة الاثنين اعتقه عض جواريه حبيشنرته بولادة رسولالله عليهالسلام وكا

قلى انه عليه السلام لما عرب به اطلع على الثار فرأى حظيرة فيها رجل لامسه الثار فقال
| عله السلام مابال هذا الرجل فىهذء الحظيرة لاءسه الثار فقال جبريل عليه السلام هذا
خانم طى صرفالله عنه عذاب جهنم بدخاله وجوده كا فى انيس الوحدة وجليس الخاوة
فاذاكانت المكارم هذه المرثية بلا ايمان فكيف مع اءانوعطف العمل الصال منالصلاة
والز كاة وغبر هاعلى الايمان الذى هو تصديق القاب عند الحققين والتصديق مم الافرار
عند البعض فيد المغابرة على ماهو المذهب الا صح وهوكاف فدىخول الجن بوعدالله

وكرمه فالىقول المق ااثيت بالادلة القوية فذكر العمل الصا بعده للاهتام والئعليه
اخمارا بأناهله يدخلون اد آء بلا حساباونحساب إلسير  2بدخله دنات نجرى مننحمها 4

اى من محتقصورها اواشجارها  8الانهار  #الاربعة المذكورة فىسورة محمد عليهالسلام

خ©الدين فما ى مقيمين فىتلك النات دكاين فها وهو حال من مفعول يدخله واجمع

باعتشار معنى هن كك ان الافراد فىااضمائر الثلائة باعشار لفظها  9ابدا  #ظرف زمان يمنى
دانما غير منقطع فيكون تكأيدا للخلود لثبلتاوهم ان المراد بهالملكث الطويل المنقطع
اخرا ق©داحنالله له رزقا » حال اخرى منه وفيه «عنى التعحب والتعظم لمارزقهالله

(لؤمنين )
ال
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فدارين وان المرادمها فايلعمضواضع هو التضيدى والتشديد مطلقا
اعنلاىلحاسيةعامة لما ال
 0فانقوا الله ياأولى :الاللاب 

اى اعتبروا محال الام الماضين مالنمنكر بن المعاندين وما

تزل مهم هنالعذاب والوبال فانهوا الله اوامىه ونواهيه ان خلصت عقولكم هن شوب

الوعم فان الاب هوالءقل الخالص من شو آئب الوهم وذلك مخاوص القلب مشنوائب
هم
اعمللومن
صفات النفس والرجوع الى الفعارة الاولى واذا خلض ال

والقلب منالنفس

اوللهذ©ب«ن امنو يه اىالايمان التحقيق اليقنى العيانى
كان الاعان ينا فإذلكوصفهم صَ
الشيوذى روافنة|اشازة :الى ان منبس ا التقوى إهو:اعقلوص .الكمذور ويلناقئ:ذلك بزيادة
الخلوص بالتقوى فكم من ثى” يكون سببا لاصل ى” آخر ويكون سببا زفيىادنه وقويه |
ينر الوجود المازى والدخول
ثج م
قخرو
اكآخر وبكمال التقوى يحص_ل ال
لذل
عالى
فلب الوجود الة.تى والاتصاف بالاعانالعيانى قال بعضهم الذين امنوا حقا وصدقا ويجوز

أن يكون صنة كاشفة لامقيدة فانه لايليق أينعد غير المؤمنين مناولى الالياب اللهمالا
أن يراد باللب العقل العارى اعلنضعف بأى وجه كان املنبلادة والبله والمنون وغيرها
فتخصيص الامى بالتقوى بالمؤمنين من ينهم لانهم الماتفعون استهى والظاهى ان قوله الذبن

امنوا مبتدأ خبرء قولهتعالى وإقدانزل الله اليكم 6ه والخطابمن قلابليالتفات  كذرا »
هو النى عليه السلام كابينه بأن ابدل منه قوله ر©سولا  6وعبر عنه بالذكر المواظبته
عل تلاق القن إن واتيليعه رالوتداكرا ينه وعير يعوا رتحاله بالاتزالإتطريق الوزشطجباى

للتجوز فيه عليه السلام بالذكر اولانه مسبب عن انزال الوحىاليهيعنى ان رسولالله شه
بالذ كرالذى هو القران لشدة ملابنسته به فأطلق عليه امم المشيه به استعارة تصرنحية
وقرن ه مايلاثم المستعار منه وهو الائزال ترشيحا لها اويجازا بمىس_لا من قبيل اطلاق
اسم السيب على المسيب فان انزال الوحى اليه عليه السلام سبب لارساله وقال بعضهم ان
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التقدير قدائزلالله اليكم كذرا يعنى القرءان وارسل اليكم رسولا يعنى مدا عليهالسلام
لكن الا از اقتذضى ا+تصار الفعلالناصي لارسول وقد دلعليه القريئة وهو قوله ا'زل

نظيره قوله علتتها نينا وماء باردا اى وسقيها ماء باردا فيكون الوقف فىذ كرا ناما مخلافه
اذا كان بدلا وقال القاشانى قدانزلالله الكم كذرا اى فزقانا مشتملا على ذكر الذات
والصفات والاسماء والافعال والمعاد رسولا اى دوح القدس الذى انزله به فأبدل منه بدل
الاثهال لان انزال الذكر هو انزاله بالاتصال بالروح النبوى والقاء المعائنى فالىقلب

ل بتلو © يقرأ ويعرض  عليكم »©ياوالىالالباب اويا ابها المؤمنون ظ اياتالله  4اى

القرءان ف مبينات  #اى حال كون تلك الا يات مبينات ومظهرات لكم ما#تاجون اليه
من الاحكام اوهبينات بالفتح يعنى واات لاخفاء مفعىانها عند الاهالى اولا مرية
فىاتجازها عند اابلغاء المتصفين وانعا يتلوها اوانزله © ليخرج  #الرسول ويخلص ااولله

تعالى قال بعضهم اللام متعلقة بأنزل لابقوله بتلو لان يتلو مذ كور عسلبىيل التبعية دون
انزل © الاذميننوا وعملوا الصالحات  #الموصولعبارة اعلنمؤمنين بعد اتزالهوالافاخراج
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الجزء الثامن والعشرون

٠١1 ©

]| هن غير عفو نحو القحط والجوع والامراض والاوجاع والسيف وتسليط الاعداء علمها
وغير ذلك من اللايا مقدما .مجلا على استئصااها وذوقها العذاب الاكيرلترجع الى الله
اكل
كافاوققذل
تعالى لان اللاءكالسوط للسوق فام تفعلل وتلرمفع رأسا فاسلاها الله بم
د وعذبناها عذاباتكرا  4اى متكراعظيا هائلا متنفرا عنه بالطبع اشديه وايلامه اوعير

قول لهملم ياصدقونه والقهر الغيرالمتوقعاشد ألما والاطف
متوقع فانهم كانوا لابتوتمونه ول
دي ايشائرا عذابىجنانك نديده بوديد ونشناخته ٠
رب
الغيرالمتوقع انم لذة وبالفارسية وكعذا
وهو العذاب العاجل بالاستئصال نحو الاغراق والاحراق والريع والصيحة فالنكر
الامى الصعب الذى لايعرف والاتكار ضد العرفان ٠ شول الفقير اضاف الله الحاسبة

والتعذيب الى نفسه مع ان سبهما كانالعتو عن امه وامى رسله لان الرسل كانوافانين
الله فالحذوا الله وكلا فىجميع امورهم ,وتركوا التصرف والتعرض للقهر ونحوه وذلك

انهم قدبشوا بعدر_وخهم ولهذا صبروا على تكذيب امهم لهم واوبشوا قإلى الرسوع |

ذهم اوهلكوه وقس علييم احوال الكمل من الاولياء و فذاقت »#
رما بطشوا يكمن
سح بحش.ديد اهل أزديه

وبال امرها » اى ضرر كفرها ونقل عقوبة معاصها اى

احسته احساس الذائق المطعوم 

وكان عاقية امرها خسيرا © هائلا لاخسر وراءه يعنى

زيانكارى وكدام زيان ازان بداركه ازحيات ومنافع ان محروم شديد وبعقوبات مبتلى
كمد ٠ فتجارتهم خسارة لادعح فمالتضيعهم بضاعة العمروالصحة والفراغ بصرفها

افلىالفات قال فالىمفردات الخحسر والسران انتقاض راس المال وتنسب الى الانسان
يىات الخارجيةكالمال والحاه
نكف
للقذل
اعم
فيال خسر فلانوالى الفعل فقال خسر تنحارتهويست

فالدنيا وهو الأكثر وفى النفسة كالصحة والسلاءة والعقل والايمان والثواب وفىالااية
اغارة الى اهل قرية الوجود الانسانى وهو النفس والهوى وسائر القوى فانها اعرضث
الروح قام تدخل فىحكم الشمريعة وكذا عن متابعة ااملسقاب والسر والْفى
و

فعذبت بعذاب الحجاب واتهلكت فبىحر الدنيا وشهواتما ولذاءها وكان عاقبة امرها

خسران الغف_لالة ونيران المهالة  8اعد الله لهم © مذعلك فىالا خرة ولام لهم لام
التخصيص لالام النفع مافقوىلهم دعاله فىمقابلة دعا عليه عذابا شديدا  #اى قدرء

فعلمه على حسب حكمته اوهيأ اسنابه فىجهتم بحيث لابوصف كته فهم اهل الحساب
والعذاب فىالدنيا والآآخرة لالفدىنيا فقط فان مااصاهم فالدنيا لميكن كفارة لذنوهم
خارة ايضا وهذا المعنى هنقوله لخاسيناها الى
لعدم رجوعهم اعلنكفر فمذنوا بعذاب ال

هنا هو اللائق بالنظم الكر عكذا ألهمت به حين المطالعة ثم وجدتفؤىتفسيرالكوائى
' وكشف الاسرار وأنى الث والاسثلة المقحمة مايدل على ذلك واعقدلله تعالى فلا حاجة

| الى ان شالفيه تقدبما وتأخيرا وانالممى انا عذيناها عذايا شديدا فىالدنيا ونحاسها حايا

شديد | فالا خرةعلى ان للفلاظلتماحشىقيق كا”كثرألفاظالقيامةفانفيه وفى تحومتكلفا
ينا على ما ارتكبههن يعدمن اجلاءالمفسرءن ودل قوله فىالاثرحا-يوا أنفسكمقبل امحناظيوا
ل

© ؤء ج©ه

قدراى

القصير ال

وورس

اقدر إضع

حائر رحله

سورة الطلاق

توصع

حافر بده وقوله

تعالى وعلى

|

الموسع قدرهوعلى المقتر قدره اى مايليق محاله مقدرا عليه  8فليتفق مما اناه الله  6وان |
قلاى لينفقكل واحدمن الموسر والمعسر ماسلغه وسعهويطقه © لايكلفاللهنفساالاما اناها ١
من المال جل اوقل فانه تعالى لايكلف ءا الاوسعها وبالفارسية وتكايف تقرمايد خداى

تعالى هيج تى رامكر آنه بدو عكطراده است ازمال يمنى تكليف مالا يطاق تفرمايد ٠ |

وقد اكد ذلك بالوعد حيث قال سبحمل الله بعد عسريسرا © اى عاجلا اواجلا |
اذلس فالسين دلالة علىتعين زمان وكل ات قريب ولوكان الاخرة وبالفارسية زود |
خداى

باشدكه يديد 5

تعالى لعك ازدشوارى

ا

اساق

و13

.

فايلاظر

المعسر البسر وفرج الله فان الانتظار عبادة وفيه تطبيب لقلب المعسر وترعيب له فىيذل |
وار 25لدت الازواج لالفقراء ذلك الوقك عمومااما جَووْه الا شرح قال |
ع
موعد لفقراء ذلك الوقت بفتح ابوابٍ الرزق علهم اولفقراء الا زواج ان انفقوا ماقدروا |

فمىثل هذا المقام الى سوق الكلام قال البقلى س.حعل الله بعد ضيق الصدر من الاهمام |
آااٌ
7ل
ت
7
تساُ
1
ُست
7ز1ق واشاقه سعة الصدر و لسر الذحاء والطماطة والرذى,اللهوايضًا سيمجعل الله إعد عستر |
1سل2ر
تٌ2ت1ل]تسسب

الححاب للمشتاقين يس ركشف الاب وفىالتأويلات الاحمية يمنىكل ذى سعة مأموربانفاق »
فق ع 4لق

والنفس فق

من سدته الس

فق

على القاب هن سعثه والقاب فق

على النفس من سعتّه

على الصدرمن سحمّه والصدر لفق على الجسم هن سعته ومن قدر عله رزقه

فىاستعدادها الازلى وقابل.ما الغيدية س .دعل الله عد عمير اشطاع الفيض سر اتصال الفيض

وكا'بن من قرية  #عمنىك الخبرية فىكونما للتكثير والقرية اسم للموضع الذى مجتمع
فيه الناس والمعنى وكثير من اهل قرية وبالفارسية وبس.ار ازاهل دهى وشررى ٠ فهو
من حذف المضاف واقامة المضافاليه مقامه ثم وصفهبصفتهاومن الاز العقلى والاسناد الى

المكان وهذه الاآبة تتحذير لاناس عن الالفة فالاحكام المذكور ونأكيد لامخامها عامم
عتت عن امى را ورسله » قال فالمفردات الءتو النبو عن الطاعة وفىالقاموس عتا |
ادسوتعدى بعءن واعاعدى مها |
للء
عتواوعشاوعةتا السكن وحاوز ادفهومات وعتى انتهى وا
لتضمنتة معنى"الاعن:اض

كاأنهقبل اعرضت عناصر ما وامس رسل ربها بسبب التحاوز

عن الحد فالىتكبر والمعناد وى اإراده صفة الرب توبيخ لهم وهيل لما انعصيان العبدار

لرهم ومولا*م طغيان وجهل بشأن سبدهم ومالكهم وعرثية انفسهم ودوام ا<تياجهم اليه
فالترسة قؤله وكا'بن تدا ومن قزية سانله وعتت خبرالماداً :ا-فاشبناها حساباعديدا به |:
! 6باقشناها فىالحساب وضيقنا وشددنا عامها فالدما واخذناها دقائق ذو م وجرا مها

© ١م ج©»ه
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وعلاقة النكاح قال لكم ومسل اولادم لقال تعالى والوالدات برضعن اولادهن حولين |
كاملين لمن أراد أنتم الرضاعة فالاب يحب عليه ارضاع الولددون الام وعليه أن حَذْله

البلت772

يت5ئي5هلست 
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لظت

َسسسسسس2_-

جوز
ميه
اعل
لبر
وانج
ظئزالا اذا تطوعت الام بارضاءه وه مندوبة الى ذلك ول

استئجار

جووهرهن »#
نفاان
الام عند أنى حنيفة رحمه الله مادامت زوجة معتدة هن نكاح ف
على الارضاع ان طلين اورجون فان حكمهن فىذلك حكم الاظنًا ر حينئذ قال فالىلباب
فان طلقها فلاجب علها الارضاع الا أن لاشل الولدئدى غيرها فيازمها حينئذ فان اختلفا
فىالاجرة فان دعت الى اجرة المثل وامدنمالاب الاتبرعا فالاماولى بأجر المثل اذلايجد
الاأب همتبرعة وان دعا الا ب الى اجرالمثل وامتنمت الام لتطلب شططا فالات اولىنه

فان اعسر ابلبا"أجرتها اجيرت على ارضاع ولدهاانتهى ان قلى ان الولدللا'ب فل لايتبعه |
لبع الام لانها اذاكانت هلمكا لغير الا“ب كان الولد ملكاله وانكان
فىالحرية والرقية بيق

اشم وات لفتيك طلذا '
لايرب حر اركاوذاانه جوع كان ليض راداوزيركان الابن واقية| ع

فو هع جم يخا لثم عل زماء الات يفنائلكة لان عام حلم تقررمفو شع ديزيب
غير معلوم أفادت هذء المسألة ان المالكية تغلب الوالدية والتحقيق ان الاحكام شرعية |
لاعقلية والعلم عندشارعها شعل مايشاء ويحكم مابريد © والتهروا  #اها الاباهوالامهات
انم » ميان يكدكر دركار فرزيد  ©.مروف * #اى تشاوروا وحقيقته ليأص

بعضكم بعضا #ميل افلارضاع الا جن .وهو المبتاحة رولايكن يمن رالاات مار يكنيةرولامن ١
الام معاسرة لانه ولدهها معا وها ششريكان فيه فىوجوب الاشفاقعله فاملاار ممنىالتا م
كالاشتوار معنى التشاور َال الثم القوم ومناوا اذا امس بعضهم بءضا يعنى الافتعال قد
َ6ا9-7ا0

8ان تعاسرتم تو #شال تعاسر القوم اذا نحروا آعسير
يكون عمنى التفاعل وهذاء»:ه و
وار كنيد ومضامّه تابيد اى يدر ومادر رضاع
الام اى ضام وبالفارسية وداشكر

ومزد دادن يعنى شوهي از اجرا بكاند يازن شيرئدهد ظ فسترضعله  #اى للاأب م

فىالكشاف وهو الموافق لقوله فان ارضعن لكم اولاصبى والولدكا فاىلالين وتفسير
الكاشى ونوها وفيه ان الظاهس حنئذ أن ول فسترضعه 

اخرى »© اى فستوجد

ولاتعوز مرضعة اخرى غايلرام ترضعه يعتى مرددابه كبرد براى رضييع خود ومادررا

بإكراء واجبار نفر مايد ٠ وفيه معائية للام على المعاسرة ياتتقوسلتلمقنضيه حاجة |

فيتوانى سيقضها غبرك تريد انمق غير مقضية :فأنت ملوم قال سعدى المفتى ولامخلو عن |
تتا

صف ينيداعنيك اسقط فالجواب عن حيز شرف الخطاب معالاشارة الى انه ان ظ

ضو بغتالامفى الاجر فاه::مت من الارضاع ذلك فلايد من ارضاعامياة اخرى وض انضًا تطلب

لراكرالتباط بين |
الا'جرفىالا” غلبالا كثروالام اشفقواحن ف.ههىاولى واذ كرنا ياظه

الشبرط واطخزآء «لينفق» لام الام «إذوسءة» لخداويد فراخى وتوانكرى سممنته»
ازغناى خود يدنى شّدر تواناى خويش برمطلقه وصرضعة نلكقنهيد ٠ ومن متعلقة بدوله
لنفى ©«ومن قدر عليه رزقه  #اى ضبق وكان بمقدار القوت وبالفارسية وهركه تنك

بدلاقال قتادة ان ليكنالا  5لجا اشكما فىإعض جواسه قال .صاحب اللباب ان |

كانت الذاز الى طلقها فها ملك مس عليه أن رج هنا ويترك الدار لها مدة عدا
5ت

تككعي

باحارة قعليه الا<درة

قال كلق

.:اوخيار عثق لهك

الاسرار

وان كانت

عازية فر جع

المعير فعليه ان 2

واما | جامد هن وطى”

لها ولا اشقّة وان كاك

لها

دارا

الشهة والمفسو خ نكاحها لغرب

امل  2ولا تصاروهن

 #اى ولا شصدوا

فلسكنى بأى وجهكان فان المفاعلة قدلاتكونللمشاركة وبالفارسية ورج
علون الذرر ا
ممسانيد مطلقات را  8لتضيقوا عامون  6فاىلمسكن ببعض الاسباب من انزال من
لابو افقهن اويشغل مكانهن اوغير ذلك وتلحئوهن الى الخرو ج وبالفارسية براى انكه
 1دانيةا برايشان ان

الشان  *.وقه حث

المروءة

وا مرحمة ودلالة على رعاية

الحق السابيق حتى سيسمر لها التدارك فىام المعيشة من”زو ج آخر أوغيرء  8وان كن 6
اى المطلقات ِ اؤلاات مل  2ذوات

حيل وبالفارسية خدا وخدبار  .لعنى حاءلة واولالات

هنسوببالكسر على قانون مع المؤنث وتنووينل للتعمم يعنى اى حمل كان قريب الوضع
اوبعيده ف©أنفقوا علون حتى يضعن حملهن  #فبخرجن مانلعدة واتخلصوا مكلنفة
الاحصاء ونحلاهن زوج عر اياشئن فالءائن بالطلاق اذا كانتحاملا لها النفقة والسكنى
و

بالاتفاق واما البائنالخائل اى غير الخامل فتستحقالنفقة والسكنى عند أنى حيفة الحامل

للش كآنتعد عدت لاتلشن ااولدقة عاذ" يترون ونا توق أعبلبأروا حي فلو متة
وكلنات حمل لوقوع الاجماع على
ساكى بتلعتد خبث نشاء واان
لون منالتركة ول
عاك ! كيرف كرو عق لكان ١دلا )وزو مدر الاي :أننمو عله مك ماله
بعد مواطافكلذا «التوق هبًا' .الاكل اوهو قؤل؟ االااكرتن .اول ولشتهة نيك النققة
وأهعكة لكل مطئلقة ا

مطاقة شلات اؤواحدة ارحعة اوبائنه'مادامت فاىلعدة

رن
د
وماتما بزولالتكاح يجالع روك
نةت ك
اما المطلقة الرجعية فلانها مكتكاوح
الزوال عضى العدة لايسقط شتنهام لوالى وعاق طلاقها يمضى شبر فالمطاقة الرجعة لها
النفقة لكك

بالاجماع واما الممتوتة قعتدنا لها النفقة والداككي مادااقت فىالعدة لقوله

تعالى اسكتوهن من حثسيكاتم من وجدكم اذا المعنى اسكتوا المعتدات مكانا منالمواضع
الفى تسكنوتما وأ نفقوا علمونفىالعدة سمعنتكم لما قرأ ابنمسعود رضىاللّعنه اسكنوهن
هن

حديرث كدق

و هقوا

علون هن

وجدك وعند

الشافجى

لها لكي

لهذه

الل

ولا

ثفقة 'لها:الا أن مكون حاملا لقوله تعالى وان كن اولات حمل ا فان قلت فاذا كانت
كل مطلقة عند بحب لها الافقة شافائدة الشسرط فىقوله وان كن اولات “الى ال قلتفائديه
ازمدة امل رريعاطالت فظن ظان انانفقةتسقط اذا معْى مقدار عدةالحامل فا ذلك الوهم
ا فكىاالكشاف #ف8ان أرضعن ل 6ه الرضاع لغة شربالاجن ماناضرع اوالثدى وشريعة

شرب الطفل حقيقَةاوحكمالابن خالصاومختلطفالباءن آده.ةفىوقت صوص والارضاع شيردادن
المطلقاتان ارضعن لكمولدا دن غير دن او٠همن لعد انقطاع عصمة الزوحمة
يعنى هؤلاء

الجزء الثامن والمشرون

< #م جه

ضىلن
حف
ينونه
| از ونم :سف واائ الطاء الدالة على الوقف المطاق على وضعه وقا
لاشطاعه عما بعده وكان الظاهص ان نضع الممالد اله اعلىلازم لازالمتيادر الاتصال الموهم

معنى هاسدا العله نظر الى ظهور عدم حمل التى لنمحض لصغرها 

وأولات الاحمال #

واحدتما ذات ؟منى صاحة والاحمال جمع حمل بالفتح بالفارسية بار ٠ والمراد اليل اى

الثقل المحمول فىالساطن وهو الولد فىاليطن والمءنى وذوات الاحمال ٠انلنساء والحبالى

منبن ف اجلهن © اى متنهى عدتهنظ أن يضءن حملهن » 4سواء كن مطلقات اومتوق
عنون ازواجهن فلو وضعتالمرأة حماها اىولدتوحطتمافى بطنها يعنى ازيالا بزير اوردء
بعد طلاق الزوج اووفاته باحظة انقضت عدتمها وحلت للازواج فكيف بعد ساعة اوبوم
اوشهر وقد نسخ به عموم قوله تعالى والذين بتوفون منكم وبذرون ازواجا يتربدن
ب نأفسهن اربعة اشبر وءثيرا لتراخى نزوله عن ذلك وقد صح ان سبيعة بنت الحارث

الاسلمية ولدث بعد وفاة زوجها بليال فذ كر تذلك لرسولالله عليه السلام فقالقدحلات
قنال
يوم
فتزوجى 8

 #فىغعأن احكامه وحقوقه  بجعل له منامسء يسرا » اى

إسهل عليه امه ويوفقه للخبر ويعصمه من لمعاصى والشر بسبب التقوى شن لبان قدم
لك  »#المذ كور مالناحكام وافراد الكاف مع ان
على المبين للفواصل اوءنى فذى8

الخطاب لاجمع كأ فصح عنذه مالعده لما انها رد الفرق بين الحاضر وانقضى لالتعيين

وم 4#
| خصوصية الخاطبين امال  #حكمه الشرعى ف انزله © من اللوح الامحنلوظبك

| الى جانبكم وقال ابوالليث انزله فىالقرآن على نيكم لتستعدوا لاعمل به فايام وخخاافته

| © ومن الله  #بالحافظة على احكامه  8يكفر عنه سيئاته 6#يسترها لرضاه عنهبانهانه
وبالارسية سوشد خداى تعالى از وبدهاى وبرا٠ وربما يبدلها حسنات  #8ويعظم له
اجرا  ##بالمضاعفة وبالفارسية وبزرك ساز دبراى اومزدرا يعنى اورامضد زياده دهددر

آخرت ٠ قال بعضهم يعطيه اجرا عظها اى اجر كان ولذلك نكر فالتشكير للتعمم المبى'
عن التتميم قال فىبرهان القران ام بالتقوى فىاحكام الطلاق ثلاث مرات وعد فىكل
يهكوهروهه ومى”
مرة نوعا منالهز آء فقال اولامجعل له مخرجا مخرجه ما ذخل في

له محبوبه منحيث لايأممل وقال فىالثاتى يسبل عليه الصعب منامء ويفتح لهخيرا تمن
طلقها والثالك :وعد عله المزاء بفأضل :الحزاء وهو مايكون فالاآخرة من النمهاه

ف أسكنوهن من حيث سكلتم » استئناف وقع جوابا -عؤنال نشأ ما قبله من الحث

عق التقؤى كاله قبل كف انتمل :بالنقوائ' فَانْ اانتدات'فقلل! اسكنوهن) من حتت
سكبتتم اى بعض مكان سكننا م والخطاب لامؤءنين المطاقين . 8ن وجدكم » اى *ن
وسعكم اى مما تطيقونه يعنى سكن ايشان هدر طاقت وانواناى خويش سازيد والوجد

القدرة والفنى عَال افتقر فلان بعد وجده وهو عطف بان لقوله هن حيث سكتم
وتغسير له وفى عين المعانى ومن لتدين الجنس لما فىحيث هن الاهام انتهى واعترض عليه

ابوحيان بأنهلميعهدفىعطف الببان اهادةالعاءل انماعهدذلكفىالبدل فالوجه جعله
ب(دلا )

ج 5>©## ٠5ه

سورة الطلاق

عنالدنيا ويسر له امىء افلاقبال عليه والنزين مخدهته وجعله اماما لخلقه شتدى به اهل |
الارادة فيحملهم على اوضح السانن واوضح المناهج وهو الاعراض عن الدنيا والاقبال
ينكل اموره الى ره فانالله يكفه
علىاللهتعالى وذلك منزلة المتقين وقال سيل رحمهالله م
ْ هم الدارين اجع قالالربيع رحمهالله انالله قضُى على شسه ان منتوكل علتها كلفاء ومن

ان به هداه ومن اقرضهجازاه ومنوئق هه اتجاه ومن دعاء اناه وتصديق ذلك فىكتابٍ |

الله ومن يتوكل على اللهفهو حسيه ومن يؤمن بالله قهلدبه من ذا الدى هَرض الله
تصم باللهفقد هدى الى صراط مستقم اجيب دعوة
قرضا حسنا فيضاعفه 4يهوعمن

©للاثى »#مالنموسولات جع التى يعنى أن زنان كه يسن من
|الداع اذا دعان وا
ئكم  #اللانى دخلتم هن لكبرهن وبسسهن وقدروه بستين سئة وبخمس
سضامن
أمحي
| ال
ااافوله :شارفلل عاض والبأ) التنوظ سد
لوا للك يفوتو هتبسن اذيت) لالككزن س
| التحاء قالمعام اده ناش وأسلا دوا رمستاء يننا بأس نأا :واباسالاايساروفاعلهماايئق
' لايائس قال امسأ ة ايساذكان .أسها اهلنورض داوينسة لان التاء اما زيدتالمؤنث
| اذا استعملت الكلمة للمذ كر ايضًا فرقا بنهما واذا لتمعمل له فأى حاجة االلىزيادة
ان
ومن ذلك شال اصسأة حائض وطالق وحامل بلاناء اكذاان حملها املنولد واما اكذا
عن الولن شال انشمة ونغاملة.بوفى العرق الاق انتقطاع
جايو هلاتق عبن لاض و
الرجاء واما الا ياس فىمصدر الا يسة من الحيض فهو فىالاصل ائياس على افعال حذفت

منه الهمزة التى هى عين الكلمة مخفيفا وال#رض الْض وهوف اللغة مصدرحاضت الاتى
ذره
فهى حائض وحائضة اى خرج الدم من قيلها ويكون للاأرنبوالضبع والخفاش  5ك

الماحظ ,اولفقافوس حاضت المرأة مض حيضا ومحيضًا ومخاضا فهى حائض وخائضا من
حوائُض وحي.ض سال دمها والحيض اسم و«صدر قبل ومنه الحوض لانالماء يسيل اليه
والحيضة المرة انتهى وى الشرع دم نقضه

 330امراة

يالغة لآكاء ما ولا اياس

لها اى

ا

يجعلها الشارع منقطعة الرجاء رعؤنية الدم ومن الاولى لابتداء الغاية ومتعلقة بالفعل |
كشدنء
قلها والثانية لاتسين ومتعلقة »محذوف © ان ارم  #من الارئياب بالفارسية ب

اى شككم واشكل عليكم حكمهن لاقطاع دفهن بكبر السن وجهلم كيف عدتمهن
فعدهن ثلاثة اشبر © فقوله واللاتى ينسن الل ميتدا خبرء فعدتمن وقوله ان اريم ا

اعتراض وجواب الششرط نحذوفاى ارتيم فها فاعلموا انها ثلاثة أشهر كذا لوا والا'ثهر |
حجمع شير وهو هدة معروفة مشهورة باهلال الهلال او باعتبار جزء هن اثنى عشر جزأ
مدنوران

الشمس مننقطة الى تلك النقطة قال فىالقاموس الشهر العدد المعروف هن

الايام لانه يشبر بالقمر  8واللا نى» وان زنان كه  8ليمحذن * #اى مار أبن الدم

لصغرهن اى فعدتهن ايضا كذلك غخذف ثمّة .دلالة ماقبله عليه والشابة الكتاىنت تحيض
فارتفع حيضها بعذر منالاعذار قبل بلوغها سن ايلاسات فعند أنى <يفة والشافى
لانتقضى عدتما حتى يعاودها الدم فتعتد بثلاثة اقراء اوتنيانم سن ايلاسات فتعتد بثلاثة

الجزء الثامن والعشرون

<هة :م جه

| وهم ماده وممى قضَابهقخلنه الى ,اواك كله ون !توك علبةا لا إن بكوكل
ما هو منتهاء واقصاء وقرى بقنوين بالغ ونصب امه اى يلغ مايريد ولا بفوته مراد ولا
يعحزء مطلوب (ك قال الكاشئى ) رسانئنده اتكسار خودرا عهر جاخواهد ي#نى انجه
ماد حدق سبحانه باشد از وفوت نشود ٠ وقرى” بالغ امه على الفاعلية اى نافذ امه
9جعلالله لكل ثى' »٠ #ن
وفىالقاموس امالله بلغ اى بالغ نافذ سبلغ اين اريد به قد

الشدة والرخاء والفقر والغنى والموت والحاة ونحو ذلك قلدرا » اى ديرا متعلقا
بنفس ذاته وبزمانه وقومه ومجميع كفياته و اوصافه وانه بالغ ذلك المقدر على حسب
ماقدره وبالفارسية ابدازمكه ازان دنركذرداو ٠ مقدارا وحدا معنا اووقتا واجلا ونهاية

بتهى اليه لايتقدم عليه ولا بتأخر عنه ولا يتأنى تغيره يعنى بانقدارى از زمانكه بيش
ويس سفتد وفىالتأويلات النحمية اى رئية وكا لايق ذلك الثى” وقال القاشانى ومن
سوكل عاللىله شطع النظر اعلنوسائط والانقطاع اليه مانلوسائل فهومكافيه توصل اله
ماقدر له ويسوق اليه ماقم لاجله من انصمة الدنا والا.خرة انالله بلغ ما زاذ من أمه

لامانع له ولا عائق ن تيقن ذلكماخاف احدا ولا رجا وفوض اعىء اله ونجا قدعينالله
لكل امس حدا معينا ووقتا معينا فىالازل لارزيد بمى ساع ولا نتقص عنع مانع شوصير

مقصر ولا بتأخر عن وقته ولا بتقدم عليه والمةن لهذا الشاهد له متوكل بالحقيقة انتهى
وفالمفردات دير الله الاشياء على وجهين احدها باعطاء القدرة والثانى أن جلها على
مقدار مخصوص ووجه مخصوص حسما اقتضت المكمة وذلاك ان فعلالله ضربان ضرب
| اوحده
لشحاء

بالفعل ومعنى امحاده بالفعل أنه ابدعه كاملا دفعة لايعتربهالكون والفساد إلى ان
ان لغنية اوسدله كالسموات

وما فيا ومنه ماجعل

اصوله مو<ودة

بالفعل واحزأنه

| بالقوة وقدره علىوجه لابتأتى غير ماقدر فكيتهقديرء فىالنواة ان شت منها اللخل دون
التفاح والزيتون وتقدبر منى الا دى ان يكون مه الانسان دون سائر الجبوان فقدر
| الله على وجهين احدها بالحكم منه يعيكون كنذا ولانيكون ذا اما على سدل الوجوب

واما على سبل الامكان وعلى ذلك قوله تعالى قدجعلالله لكل ثى” قدرا والثانى ياعطاء
القدرة عليه انتهى والا ية سان لوجوب التوكل عليه ونفويض الام اليه لانه اذا عل ان
|ل ثى” هانلرزق وغيره لايكون الا ةدير الله ونوقيته لاسق الاالتسلم للقدر والتوكل
ك

نقا)ى ابن ابت رتقوى وتوكلست لقوى أفحة بوستان قريست ,واز ونية
بكاش
| (قال ال
بزوى ربحان
معيت خبر دهدكه انالله مالعذين انقوا وتوكل رائحة كازار كفاتت وا
ظحت 01انالله حب المتوكلين ونى إن دوصفت قدم درطريق محقيق نسوان نهاد

0

ك راء معنى راتوكل بابد وتقوى٠ . نوكل مسكب راهحست وتقوى نوشة رهسو
قال سهل قدس سسرء”لايصح التوكل الا لامتقين ولام التقوى الا بالتوكل ولذلك قرن
اقلقتقوىهون اللهعلى قله الاعراض
الله١ الوا ن:يتق الله 5وقال صم دفنى ح

( عنالديا)
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جة ١م هه

عاننافىالاقتضاء اىاقتضاءالعل لةمعلولهاواثرها اما عند القائلين يع العا
مثلالمان ل

ا ل العلة ومن المانع الغفلة وغلية ضباعلخنايات |

فظاهى واما عند عبرهم
وعند.غلية احد الضدين لاستى للا تخارثير ٠ سول الفةبر والدذى شع فىقلى اناسحاب |

الطهارة الدا ثئمةمرزوقون بتأواع الرزق المعنوى والغذآء الروحانى من العلوم والمعارف |
والحكم والحقائق والتضبيق لبعضهم فىالرزق الصورى والغذاء الجممانى اتما هو لنظيق |

الفقر الظاهى بالباطن والفقر الباطنهوالفنى المطلقلقوله عليه السلام اللهم أَغننى بالافتقار |
الك فأكان الطهارةالد ا ئمةم زوقونايدا اما ظاهى! وباطنامعا واما باطنافقط علىانلاهلها ١

مود طاقن يساك لقا زاانتجا وتلدقع المعوقاثال ايشعرو ليقبالؤرقه طق انالإ قرا |
َال الغىوف التأوزيلات الامحمتة:نوشمقنالله :حاىمل ذاتهالمطاقة جنةذاته وصفاتةوانعالهتفالي |
خنة بلأقزالدة براقع الادقادباركابا كهلنا :وإكفاد الى :ذاتمي رجاو افجاله  يعسن لذ اعزاعيايقتن |
مضايق ذايه وصفاته وافعاله الى وسائع ذانه وصفاته وافعاله ويرزقه هن حيث لامحتسب

مفنيض اسمه الوهاب على طريق الوهب لاعلى طريق الكسب والاحتهاد  #ومن |

بتوكل عاللىله  6التوكل سكون القلب فىكل موجود وءفقود وقطع القلب كعلنعلاقة |
والتعاق بالله فجىع الاحوال  #فهو6#اى الله تعالى  8خسيه  6معنى محسب اكىاف |
قنلت اذا كان حكم الله |
يع كاف المتؤكل فى حجميع اموره ومعطيه <قى سول حسى فا

فرزق لابتغير فامعنى التوكلقلت ممناء ان المتوكل يكونفارغ القلب سا كن الماش غير |
ال

كاره لطتكمالله فلهذا كان التوكل ممودا قال عليه السلام لوأنكمتتوكاون عاللىله حق

وك لرزقكم م يرزق الطير تغد وحماصا وتروح بطانا ومعناه تذهب اول المار حماصا |
اى ضامة البطون منالهوع وترجع آخر الجار بطانا اى متلئة اليطون ولبرفالحديث |

دلالة على القعودعلى الكسب بل فيه مايدل على طلب الرزق وهو قوله تفدو وتروح |
واائلماتوكل بعد الحركة فىامى المعاش كتوكل الزارع ياملدقاء الب فاىلارض وكان ظ

الساف قولون اتمروا وكاقس.وا فاتكم فزىمان اذا احتاجاحدم كأن اولان مايافكل |

ديئه وربما رأوا رجلا فىحماعة جنازة فقالوا له اذهب الى دكانك و(فىالنوى )
را كن
اكية
ضياتم
يزال
ندجي لككطع] ك
اك تاك متكا قار وك
رم الكاسب حبيسالله شنو

٠

از نوكل دورسبب كاهل مثو

ص
ا كل
ضلكها
هرم صعبة لايس
واما الذين قعدوا عن الحركة والكسب وهم الكمل فط
فىالدين ودل الحديث المذ كور على اانلتوكل اللْقّتى ان لابرجع المتوكل الى رزق معين ا

وغذاء موظف كالطير حت لاينتقض التوكل اللهم الا ان يكون مانلكمل فان المعين |

وغيرء سوآء عندهم لتعلق قلوهم بالل لابغيره وفىالتأويلات النجمية ومن بتوكل فى دزق |
رىزق
نفسه هالناحكام الششرعية وف

قاءه من الواردات القاءية وفى رزق روحه من العطايا

والمنح الا لهءة الروحانية فالله الاسم الاعظم حسيه محندث

الاسماء الكافة اواو كنلفسه

حسبه فيكون الضمير راجما الى التوكل  انالله بالغ امرء وكبالاضافة اى متفذ امه
 ١حوو الببان

” عاشر) 

©
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ازسهها كك ور

ليان"

حانى محشدت ار لول
رق
ح

"١ ©

يلون روزى رسابد بىسبب
 12براشد در كان ودر خبال

0

قال عالليهسلام اتولاعل اية لوأخذ اناس ما لكفتهم ومن ياتلقله فزالشرأها ويعيدها
كهل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا
نه ل
وعنه عليهالسلام هن | كثر الاستغفار جهلعالل
حنيث لاحتدب ( وروى ) ان عوف إن مالك الا ششحمى رحهالله اسسر المشركون
ورزقه م

انه سانا فق" رسسولال فقال* اسرابئى 'وشكا اله الفاقة” فقال' عللة الام
تو»
ء .ه
ىبيما
فعل ف
القالله وا كثر لاحول وقلاوة ابلاالله العلىالعظع فف

اذ قرع ابنه

الاب ومعه مائة من الابل عُفل عنها العدو فاستاقها ونزلت (وقال الكاشنى ) عوف بازن

حود قول' خضرت عاله الثلام عمل عوديد 7اتدك فرضق” رار غوف“ از“اغل شرك
خلاص يافته وجهار هزار كوسفند ايشائرا رائده بسلامت بمدينه امد وابن ايت نازل
شدكه هرك تقوى ورزد روزئ حلال بابد ٠ وفى عين المعائى فأفلت ابنه بأريعة الاف
شاة وبالامتعة وفى اللالينواصاب ابلالهم وغنا فساقها الى ابه ٠ اوردء اندكه درروز كار
خلافت عمر رضوالله عنه  مردى يامد واز حمر نولت عمل خواصت تادر دبوان خلافت

امل باعلذاعر كدت و اناداى” كفت  91272:قاموكتته ام مر كفك عل بكلى

ندهم كه قرآن نداند مردباز كشت وجهدى ور عظم رخود ناد دركلم قرآن إطمع
انه عمر اورا عمل دهد جون قرأن سا موخت ويد كرفت بركات قران وخواندن
ودانسكن اورا يدان جاى رسائئيدكه دردل وى نه حرص ولايت مابدنه تقاضاى ديدار حمر

يس روزى حمر اورا ديد" كفت باهذا مجرثنا اى جواتمرد جه افتاد كهكبا ركى مجرت

أمخاذاز كردق كفت ياار المؤشيق نون ازآن ركان أبائى كداككى*وأدازكاك عر

خسار كد دالكن اقلراساتو حم وخنان تواتكردل كشتم كه از خلقواز عنمىلنياز
شدم ا

ا

ا

ل

0

برايدين دركاه بنىيازى  0دناكفت أن

ايتاكه درسورة الطلاق است( ومن سَقالله مجعل له رجا ويرزقه محنبث لامحتادب)
غوال “انكر
ع ان كل واحد منالض.ق والرزق يكوندمويا وحنو اسمن لو

الضَق مايكون :اخر وياواوفر الرزق مايكون روحانيا قن الله <ق التتوى مجمل له|
وة “من منافءهما"فان قلى أن أتقىالاقناءعم اولااملااءولياء
رينرق
خرجا من مضار الرداز

الى بالمشقة الشديدة والفاقة المديدة كأ وال عليه الام اشد الاس بلاء
مع ا
الابساء والاولياء  2الاك ولودطل اا رنان اعد العم و 05اد كول روا

مأ.وتون .ن ذلك باطفاللهوكرمه الا ان اولاءالله لاخوفعلهم ولاهم بممزانون واماما
ما اهمف الدلياباختيارهم الأجر الطدل" ؤزقر انشتار لامبر الل هله عله شل  2لمنشلة

عظيمة والله علم حكم شعل مايشاء ومحكم ماريد قال بعضهم شكا اليه عليه السلام بعض
الصحابة اافاقة فقال عليه اللام دم على الطهارة بوسع عللك الرزق فةإل ك م»نتدم
| لاطهارة لارت له كفاته فضلا عن ان بوسع

عايه يم  1حه

0

عايعة الا

كالتو سيع

© ١م >©#ه

سورة ااطلاق

والرجاء الفضل والثواب فالمؤمن هما يستحى مالنخالق والخاق فلا يتركالعمل بماوعظبه

وذلك_الا'ية رعق إن 'للاتشان! ومين التو “الاول هوديوم إلذاا والتوم الا حورهو يوم

الأدرة واليوم عرفا زمان طلوع الشمس الى غسوها وشرعا زمان طلوع الفتجر الثانى

الى غروب الشمس وهذاناءنران ليسا بمرادين هنا وهو ظاهى فيكون المراد مطلق الزمان
ليلاكاناونهارا طويلا كازاوقصيرا وذلك الزمان احمداود وهوزمانالدنيا المراد باليومالاول

اوغير محدود وهو زمان الاخرة المراد باليوم الا خر الذى لآخارله لتأخره بعونم الدنيا
وجوزواانيكونا رادم اليومالا خرمايكونحد وداايضامن و تق !لنشورالى انيستقرالفريقان
توعارين مناليومينالحدودينااطاوع والغروب
ماقلرمهنماةم'نوالنار فعلىهذ١ عنكانماسنيك
لر
شقو
نقبور
لىال
اار ف
الاذين بنهما زمان نوم ورقدة وبراد بما بين ذينك الزمانين زمان القر

ل ليومالا“خرة غدكام فىاو اخر
اهذا
بلى
كا قال تعاللى حكايةمنبعثنامنم قدناوع
سسورة اشر قال بعض السكيار علمك بالبقظةبعد النوموعامك بالبعت بعدالموت والبرزخ
تظععللىيهكذلك
مبق
است
واحد غير ان للبرزخ بالجسم تعلقا فىالنوم لايكون بالموت وم5ت
سعث على مامت عليه فهو امس مستقر فالعاقل يسمى فىاليوم المنقطع اليوم لاينقطع ويحجى
بقدعة فطلق
بالله © فاىطللا
علىالايمان والعمل ليكون موتهوذمسره عاهما © ومن ق
للسئة ولميضار المتعدة ولمرجها من ءسكنها واحتاط فالىاشهاد وغيرهمنالاءور © مجعل

له مخرجا مصدر ميمىاى خروجا وخلاصا تماعسى قعفىشأن الازواج منالغموموالوقوع
افلمضاييق وشرج عنه مايعتريه مانلكروب وبالفارسية .ببرون شدن ٠ وقال بعضهم هو مام

اى ومن بتقالله فىكل مايأنى وما يذر يجعل له خروجا من كل ضيق يشوش البال ويكدر
الخال وخلاصا من تموم الدنيا وآاخلرة وفيندرج فيه ماتحن فبه اندراجا اولا وعنالنى

عالليسهلام انه قرأها فقال مخرجا من شبهات الدنيا ومن ثمرات الموت ومن شدا د بوم
اىذ او اسم
مالشدة الى الرخاء ومن الحرام إلىالخلال و هن النار ال
القيامة وفىالجلالين ن

مكان يمدنى يمرحه الى مكان يستر م فيه وفى فتحالرحمن مجعللله مخرجا الىالرجءة و عن ابن
عباس رضوالله عنهما انه سثل عمن طلق امىأ ن ثهلانا اوألفاهلله من مخرج فقال لبق الله
يمل له رجا بانت منه بثلاث والزيادة اعلمنفقىه سال احرج على وجهين احدما
ان مخرجه هنتلك الشدة والثابىان يكرمه بالرضى والصيرفانه من قبيل العافية ايضاكا قال

عليهالسلام واسأل الله العافية م نكل بلية فالعافية على وجهين احدها ان يسأله أن يعافيه من
لهمانء
بافي
نع
لي
الا
كل شى” فيه شدة نفاالشدة انما يحل ١ كترها من اجل الذنوب فكا أنهسأ
ويتقواعنه:الذنوى,الى

من"انجلها نحل التندة بالنقسن والثاتى:انه.اى !بحل به بلاء أن يلكآله

الى نفسه ولا محذله وان يكلا”ء و برعاه وفى هذءالمرتية يصيرالبلاء ولاء والحنة منمدة اولمقت

مقةوالال لذة والصبر شكرا ولا تحقق ءا الا الكمل و8برزقه 6#بعدذلك الجعل هومن

حيث لاحتسب 

ءن اباتثدية متعلقة ييرزقه اى منوجهلامخطرمبالهو لاحتسبهفيوفىالمهر

خثاناويعتد
لحي
ءاننىامن
بلمع
قهنا
رالرفىع
ااتق
لنفة
ويؤدى الحقوق ويعطى ال

مالنحساب ا
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صلعت كب
افقو
مكذا
تذا و
الاعظم فتنة بجى” احدهم فيقول فعلكت
لا

د
اوالشرتر ا  1فيكون م

لتك

سر النون فعل مدح

الاعكرم 0

0ه الخصوص بهاوم انت ذاك الذى

0

« اجلهن » اى شارفن اكلا عدنمهن وهى مضى ثلاث حيض واولم لغتسل منالحيضة

الثالثة و ذلك لانه لايمكن الرجعة بعد بلوغهن اخر العدة فحمل البلوغ على المشارفة
كا قال فالمفردات الللوغ واللاغ الانهاء الى اقصى القصد والمتنى مكانا كان او زمانا او

علمشارفة عليه و ان لمبنته اليه مثلفاذا بلغن الل
وا يعبرءه نا
أعسا املنامور المقدرة ر
فعشاء و باسقعاكها
فانه للمشارفة فانها اذا انّهت الى  3الاجل لاإصيح للزدج ا
والاجل المدة المضروبة لاشى' ف8أمسكوهن  اى فباأثلمخيار فان سدم فراجعوهن
والرجعة عند ابى حنيفةتحصل بالقول كوذا بالوطى” واللمس والنظر الى الفرج بشهوودة
فهما و عمعروف

( كل امو منين حسم

طىديث
بحسن معاشرة واشاق لالق و

حلا وألطفهم بأهله ) اوفار قوهن  5ياجدا شويد از ايشان ويكذاريد «ععروف»#
اشام الاق  ١و إسَاء اضرا بان براجعها ثميطلقها تطويلا لاعدة «وأئهدوا» كو اء
1

الوا بعد اشضاء العدهَ رحعته

لرجحة والفرقة قطما للتتازع أذ قد م
«اى عاند

فها ورا يموت احد ها بعدالفرقة فيدعى الياق ممما وت الزوجية لاخد الميراث وهذا
©#ذوى عَدَكَ  4اشة ذامئصوب

اعم يذب لاوجوب

أشيطوا انين

ذوععنى الصادحب ع

ه منكم  اى مناللممين كاقالالحسن او من احرارم كاقاله قتادة يكونان عادلين
وغدة الأسنات عاللىسيئات والالمام من عير اصرار لاشّدح فىالعدالة اذ لابوجدمن البشر

من هو معصوم سوى الانداء عامهم السلام كذا فىالفروع  «8و اقيموا الشبادة  64ابها
عند

دواد

طاحة

خالمة

و لله « انعالى و ذلك

ان شيموها

لامشو دله و

عليه لالغرض

مانلاغىاض سوى اقامة اق ودفع الظلم فلو شهد لغرض لالله برى” ما من و بال كم
الغمادة تكن لآيثاب علما لان الاعمال بالنيات والحاصل انالشمادة امائة فلايد من تأدية

الامانة كا قال تعالى انالله يأمىيم ان تؤدوا املانات الى اهاها فكلتومها فقد خان
ظوالخانة هناللكبائر دل عليه قوله تعالى و 0
ا

الىالث

فأله ائم قله بق ذلكم » اشارة

الاك مهادة والاقامة اوعلى مسسع مافىال” * 3ن إشاع الطلاق على وحه

واحصاء

العدة

واللشكق:
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يبب

7بباب

اات
معصية وهو استثناء منالاول اى لاخ رجوهن فىحال منالا<وال الا حكاولنهن ني

بفاحثة اومن الدانىللمبالغة فىالمىعنالخرو ج سان انخروجها فا<شة اى لامخرجن الا

اذا ارتكين الفاحشة بالخروج يعنى ان منخرجت انت فاحشة "ا َال لاتكذب
لا

شك لاه دو ان ككادى تكن فاسقا © و تلك  #الاحكام  8#حدودالل »#

التى عينها لعياده والحد الحاجز بينالشيدّين الذى عنع اختلاط احدها بالا خر  #ومن

تعد  #اصله يتعدى فحذفت اللام بمن الشرطية وهومن التعدى المتعدى يمنى التجاوز
أى ومن انجاوز - 8دودالله  #حدوده المذ كورة بأن أخل بشى” منها على انالأظهار
فى حيز الاضمار لنهويل امس التءدى والاشعار بعلية الحسكم فى قوله تعالى  فقد ظرٍ
القسة ل اى اضرما قالالقلى قدس سيرهانالله حداحدود بأواصء ونواههإنحاةسلا كها

هعدذوا
| فاذا محاوزوا عن حدوده يسقّطون عطنريق اق و يضلون فى ظلمات ال
 ١اعظم الظلعلى النفوس اذ منعوها من وصولها الى الدرحات والقريى قال إعضوم التهاون

'لامى مين قلة المعرفة بالامي فلايد منالخوف اوالرجاء اوالطباء اوالعصمة فى اعللله فهى
با
اسباب اريعة لاخامس لها حافظة من الوقوع فملااشتى  0لسله واحد مهنذهالاساب

| وقد وقع فالممصية و ظل النفس فالكامل يعطى نفسه حقهاظاه! و باطنا يوظللامها
(ي ) ان مروف الكرعق قدص سرء-رأى حارية نمامور لعن فقال“'لمن انتيا
ح

جارية فقالت لمن لايشرب الماء المبرد فىالكيزان وكان قدبردله كوز ماء ليشسريه فتناولت
ارصن فكسراه قااللشرى السسماق*رحمها هه*ولعد اوبزات
الوا للكون قصرت 19:ا
ب
ر من
شمتنع
قطعه فىالارض لم“رفع حتى عفا علها التراب فكانت الْوراء لمعروف حينا
الماء المرد وكانت حأزءله فى اعطاله نفسه حقها فان فى حجسده من يطلب ضداطارية

و وها فلابد من اعطاء كل ذى <ق حقه  #لاندرى  #تعلل لمضمون الشرطية اى
فاك امالمتعدى لاتدرى عاقبة الامى و قال يعضوم لادرى نفس  #8لعلالله * #شايد
خداى تعالى © محدثف بوجد فى قلك ذفان القلوب بين اصمعين من اصابء الله بشَاما

كف يشاء والدوث كون الثى” بعدان ليمكن عرضاكان ذلك اوجوهراواحدانهاجاده
© بعد ذلك

ه الذى فعلت همن التعدى  «8اما  #شَتَضى خلاف مافعلته فييدل بغضها

محبة وبالاعىاض عمما اقبالا الما ولا يشسنى تلافيه ,رجعة اواستكناف نكاح فاالامس الذى

محدنه الله تعالى ان شلب قليه فمعاله بالتعدى الى خلافه فالظم عازه عن ضر زاشو

يلحقه بسب تعديه ولا يمكن نداركه اوعن مطلق الضرر الشامل للدئيوى والاخروى
| ومخص التعليل بالدنيوى لكون احتراز الناس منه اشد و اهتامهم بدفعه اقوى اولفاابة
| دلالة عكلرىاهة التطليق ثلانا عرة  11ره لان اكد اك ارخضة جكورة بعدااثلاث فق
اثلاث عون للشيطان وفى  00رعمله فان الطلاق من اهم ادك

ا
ا
ا

002

روى د

عن

رضوالله عنه قال سمعت راسو
لله صلى اللهعايه  0شول ان عرش ابلس

ت
طهط2ت
س
تتةه
هص
و
تحكد-
ه
س
اا
ت
ل
5
ااعد
لاع7ط
2
ا
ع
م
دطو
ب
7
1
ل
س
ا
ل
ه
ن
لسعا#٠مج

الجزء الثامن والعشرون
و سسسس سس

< 89غ١؟ هه
1

سسسساس

ا

3

صىحة اللكاح
لاشرءها حتى تنةهى عدنها مالننكاح الثانى و وجوب العدة لابوقفب عل
اذا وقع الدخول بل تحب العدة فوصورة اللكاح الفاسد ايضا على مدير الدخول)

ومنها انه اذا زوج حربية مهاجرة الى دارنا بأمان وتركت زوجها فىدارلحرب
فلا حل له مالم يستبرنها حضة عانلدامامين وقال او لاجب .عليه الغدة ( .ومنها
انهاذا زوج امرأة حاملا لاحل له ان يطأها حق تضع اخمجل ) ومنها انه اذا دج
بامأةوه حائض لانحل له ان شَرءا حت طهر من <يضها ومنها اله اذا دمج باد

هنا
مها
رل ل
شاح
نفساء ل

جا
اهوبمق
غتل
رق|ل
سد

وميا !1اذا تزاماه خا جزوجها

لاحل له اشنرما مالم يستبرئها بحيضة و8اتقوا الله ربكم 6#فتىطويل العدة علون

والاضرار مهن باسَاع طلاق ثثان بعد الرجعة فالامى بالتقوى «تعلق يما قبله وفى وصصفه
تعالى بر بوبيته لهمتكأيد للامس ومبالغة فىاحجاب الاثقاء والتقوى فىالاصل امخاذ الوقاية
وهى مايق الانسان مما يكرهه ويؤمل ان محفظه ونحول ينه وبين ذلك المكروء كالترس

ونحوه ثم استعير فالىشيرع لامخاذ مايق العيد بوعد اللهولطفه من قهرهويكون سبيا لنحاته
املنمضار الدا نمةوحياته بالمنافع القائمة وللتقوى فضائل كثيرة ومن اتتى الله حق تقواء
8اخر جوهن 6#
فىجميع المراتب كوشف بحةائق البيانفلابع له فىالاشياء وشلكا ريب ل
يران مكدتيد زنان مطلقه © سمونتهن  #مؤؤتاشا لكيام راع ليك بليقنة التفعياف

كمنساكم عانلدفراق الى ان تنةغى 2دنهن وابما اضيفت المين مع
لاخرجوهن من
انها:لازو اجهن اتأكد النهى سان كال استحقاقهن الشسكناهاكاثنها املا كهن وفى ف كر
الببوت دون الدار اشارة الى ان اللازم على الزوج فيسك نهاهن مامحصل المعيشة فيه لان
النذار ممنلعل الببوت  8ولا مخرجن  #ولو باذن نيك فان الاذن بالأرو ج فى حكم
الاخراج ولاائر عندنا لاتفاقهما على الانتقال لان وجوب ملازهة هسكن الفراق حق
الشرع ولايسقط باسقاط العيد كمقال فىالكشاف فان قلت ماءمنىالاخراج وخروجهن

قلت ممانلىاخراج

وبان
لغض
عولة
اى لاخرجهن البع

01 05

وكراهة لمساكنتاهونلحاجة لهم

لهن فاىرو ج اذا طلين ذلك ايذانا بأن اذنهم لاائر له فىدفع

خنرجت المعتّدة لغير ضرورة اوحاجة
خرجن بنافسبنان اردن ذالنكتهى فا
الحظر وملا

انمث فان وقعت ضرورة بأنخافت هدما اوحرقا لها اخنرج الى منزل اخر وكذلك

انكانت لهاحاجة من بيع غزل اوشراء قطن فبجوز لها ارو ج نمارالاليلا مافكىشف
عثدمن
ييون
الاسرار  8الا ان يأتعن بشاحشة مبينة وك اى الزنى فيخر جن لاقاءة الحد عل
از ناوشن كدارؤش كاده احال.زنان ود ردوتيد كرردارى.ة
دار
رزم
ك مك
سششة
الفار
وبا
وقال بعضهم مينة هنا بالكسرلازم يمعنىبان متبينةكبينمن الابانةعوعناىبليفناحشة ماعظم
قبحه مالنافعال والاقوال وهو الزنى فىهذا المّام وقيل البذاء بالمد وهو القول القبيح

واطالة الاسان فانه فحكم النشور فى اسقاط حقهن فالمعنى الا ان بيذون على الازوااج
واقادمم كالاب والا”خ فبحل حينئذ اخراجهن وعن ابن عباس رضى الله عنهما هوكل
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#بملكج يه ك 2رو جرد" تبابكين بع الوح وكازان ركوج لاطهار جواز الطلاق |
والرجعة منهك) وجهوا بذلك ماوقع غمَنلية النوم عليهوعلى حاب ليلةالتعريس الى أن

طلعت الشمس وارتفعت عقدار فان بذلك عل شرعيةالقضاء وأن يصلى بالماعة ويأصندر
قدع قضية حفصة وسودة رضىالله عنهما وأن
وبع
اورة
مذك
منهعليهالسلام الاحاديث الم
امم فانقلت لعل مافعله اولى
لله
سء ع
لسيا
اكللا
يكون مقنبيل رك الاولى وقدجوزوا ذل
هن وحه وإن كان مااصالله باوهلى من وجه اخر قلت لاشك ان ماامرالله به كان

ارجح وترك الارجح ترك الاولى هذا ولعل ارجحية المراجعة فىوقت لاشتضى ارجحة
ترك الطلاق على فعله فى وقت اخر لان فىكل وقت احمّال ارجحة ام والله اعلٍ.٠

ول الفقير امد اللهالقديران النى عليه السلام كان قدحيب اليه النساء لما ايحلبتفىكاح
من ذوق القربة والوصلة فالتكاح اشارة الى مقام المع الذى هو مقام الولاية كمادل عليه

قوله عليهالسلام أرحنى يابلال والطلاق اشارة الى مقام الفرق الذى هو مقام النبوةم
دل قوله عليه السلام كلينى ياحميراء قالاول وصل الفصل والثانى فصل الوصل وان كان
عليهالسلام قَدِيغ بايلنفصلل والوصل والفرق واجمع فىهقام واحد وهو جع الججعكما
دل عليه لقهوتعالى ألمنشوح لك صدرك 8واحصوا العدة © الاحصاء دانسكنوشمردن

برسبيل استقصاء ٠ اى واضبطوها محفظ الوقت الذى وقع فنه الطلاق وكاوها ثلاثة
اقراءكوامل لضان فمن؛اى ,ثلاث حيض 1ك عدد الخنفية لان الفرض مانلعدة ,استيزاء

|لثلات الابالاطهار.8:يفتل :الى" ثلاث اتا لكمال الظهارة
الرم روكاله,,بالمنض ا
والخاطب بالاحصاءهم الازواج لاالزوجات واللامسلمون والايلزم تفكيك الفمائر ولكن
الزوحات داخلة فيه بالالحاق وقال ان الادث امى الرجال محفظ العدة لان فىالنساء غفلة

فربما لامحفظ عدنها واليه مال الكاشنى حيث قال وثهار كنيد اى مردانعدتزنائرا كه
ايشان ازضصط عاجزند ياازاحصاى ان غافل ٠ فالزوج بحصى لبتمكن متنفريق الطلاق

على الاقراء اذا أراد أن يظلق ثلاثا ,قان ارسال الثلاث فطىهر واحد مكرّوه عند أبى
حنيفة واصحابه وان كان لابأس به عند الشافى ونيأاعهحيث قال لااعرف فعدد الطلاق
عاة
بةدول
سن

وهو مياح ولبعم شاء زمان الرحمة ليراجع ان حدثت له الرعبه فما وآ

0تلان وتحوبا الاهاى إعلبه عضا كولثومره اننا مل ستسعدق عله تان يسكتواءفىالينك ,اوله
أن محخرجها وليتمكن منالحاق نسب ولدها بوقهطعه عنه قالوا وعلى الرجالفى!بعضالمواضع
| العدة ( منها انه اكذاان للرجل اربع نسوة فطلق احداهن لاحل لى انم يتوج باصراة

| اخرى ماتلنمقض عدتمها وهنا انه اذا كان له امرأة ولها الخت فطلق امأ نهلاحل لهأن
| يعزوج باختها مادامت فالعدة ) ومنها اله اذا اشترىجارية لاحلله أن شرا مالم يستبرتما
ويضمةن(ها انه ان تزوج حربية لابحل لهأن شرا مالم يستبرنها محيضة ) ومنها ان اهذا
| مح
بلغ المرأة وفاة زوجها فاعتدت وتزوجت وولدت ثم نحاء رؤوالخها'لاول «فإقى اسلا الانها

| كانت 'متكوحته ويلعترض دى” من اسسباب الفرئة فبقيت على 'للكاح .السابق ولكن

الجزء الثامن والعشرون
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«التقعاه :وهو رميق" بل ام وإذاكان عمز ,رضىاله عنهلآ بورىحل طلق,آم ا للاناالا
اوجعه ضربا وطلقرجل امرأنه ثلانا يينيديه عايهالسلام فاقتاللعبونبكتابالله وانا بين
كيمم
يكانىمق
بهر
اظ

وفيهاشارة الىان ترلدالا“دب فىحضور اكلاابرافدش شنى أنيصفع

اصفع وقال الشافى اللامفىلعدتهن متعلقةبطلقوهن لا الاتوقبت ممنىعندأ وفىفيكون
صشاحدبهال
ى
ذقت
لاىلو
انىف
المع

خهوالطهر وقال! بوحئيفة رحمهالله الطلاققىالخيض “نوع
يصاحلعد وون

بالاجماع فلا يمكن جعلها للتوقبت فان قلت قوله اذا طلقتم النساء عام ,تناول المدخول
مهناو غاَلييد خوك بهن من ذوات الاقرراء واليائسات والصغائر والحوامل فكيف مح
تخصيصه بذوات الاقراء المدخول من قلت لاعموم نمة ولاخصوص ولكن الانساء اسم
ع

جنس للاناث منالانس و هذه الخنسية «ءنى فانم فى كلهن بام

بالنساء هذا و ذاك فلما قلى فطلقوهن لعدمن علم انه اطلق على بعضهن وهن المدخول

عبن هنالمعتدات بالحيض فان قلت الطلاق موقوف علىالنكاح ساهًا اولا حقا والتكاح

موقوف على الرضى منالمنكوحة اومن و لبها فيلزم أن يكون الطلاق موقوفا عالىرضى
 00واقع غيرباطل لاموقوفا علىالرضى نفسه الذى هوالياطل الغير الواقعفتكفر :
| ان الندكاح والطلاق امس ان شرعيان من الاءور الشمرعية العادية لهما حسن موقم

وقبح موقع  3الاحوال والاوقات:وقد طلق عليه السلام :حفصة راضلىله عنهاتطليقة
واحدة رجعية كاسيق وكذا زوج سودة بت زمعة يمكة بعد موت خديحة رضوالله
عنها وقبل العقد على عائشة رضىالله عنهاثمطاقها بالمديئة حين دخل عليها وهى سكىعلى
من قتل دن اقارما .بوم ددر فاستشفعت الى اللى عليه اللام ووهت نومها لءائشة

فراجعها فان  271فعل رسولالله ذلك وقد قال الغض الخلال الىالله الطلاق وقال

عليه السلام الامعاذ ماخلقالله شا عق وه الارض ااحلتي[ه امن العثاق ولا بخان الهبشاً
نطلاق وذلك لان الذكاح يؤدى الى الوصال والطلاق يؤدى الى الفراق
ال
ابغض اليه م

صال
وحي
لب
الله
وا

جا

ءابعة
وسغض الفراق لاثشمس لوم الفراق ولاار لدلة القطبعة ر

ياد فراق دارد وايمان لذتوصال ٠ وقتنعليهالانتكاروالاقزاره

واانن طموان اإذت فرداى قيامت يديد أبدكه انط زائ عدت وطن شبه ساسك اقورضى

ركوايند فراق لاوصال وقوى كلوق وصال لانماية له
دول كان راق جص 0لود م

عغرالقأورؤرعاي رقناو زووايايرة

بلاى اوزشى همهزار سال كند ٠ افرو ختكان وصال هكموىيند
سمرميلك تلزروزنواخت ٠ بطل رحات برزد فراق يار دوال
وفىالحديث تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق لهت منه العرش وعنه عليه السلام لإنطهوا
النساء الا من ربة فان الله لاحب الذواقين والذواقات وعنه عليهالسلام ايا اتادلليالت

زوجها طلاقا فىغير ماباس فحرام علها را 'محة الجنة قات يحتمل أن يكونفذلك حكمة
لانطلع علها بعد ان علمنا انه عليه السلام نى حى لايصدر منه ماهو خلافالحق وقددل

ا(لحديث )
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ور اذ حمع الميعفى اسمه فيهاشارة
هلى
مهع
لرف
انش
كا قال البقلى اذا خااطلبسيد با
ال  0الاعاد زكوشت" المتوار فنه أررعة تاقرال انط اعسات الوق  93كر
بلفظ المعتعظيالهكيمخاطبالماوك بلفظ امعوالثانى انه خطاب لوهالمراد امته والثالك
الحم بدل عليه والرابع معناء
النتقدير ياأباالنى والمؤمنون اذا طلقم ا

ب ابض قل لامؤمنين اذا طلقاماثتبى ٠شول الفقير هذا الاخير انسب بالمقام فيكون
مثل قوله يا أيها النى قل لازواحك قل للمؤمنين قل للمؤمنات ولان النى عهلالسلام
وان كان اصبلا فىالمأمورات كمان امته اصيل فىالمهيات الا ان الطلاق لمكاان ابغض

الماحاتالىاللهتعالى 5اسيجى” كان "الال الل التطليق الىامته دونه عليهالسلام ماعنه
عليهالسلام قد صدر مه التطلق فانه طلق حفصة نت تمر رضوالله عنهما واحدة فلما

ولت" الانالة راعلمها !وزاك علاط كدر اليك تنا أعولنها امن افؤلة' مانشلطة زخئانله
عنها فقيل له عليهالسلام راجعها فانها صو امة قوامة وانها من نسائك فىالمنة حكاءالطبرى
و فىالحديث سان فضل العام و حفظ الحدرث و محةالله الصيام والقيام كورامة اهلهما
 "2-1لقال  "4واو وق شاك اغالا شق بعت ريش اهة ضما رن وروا دركعان اعطش
طلاقداد حضرترسالت فرمود نارجوع كندوا نكامكهاز حيض باك شود <١كوراهد
طلاق دهدو درين باب آبت امد ٠ والقول الاول هو الامثل والاصح فيه انه بان
لشرع ميتدأ م 22

يعده وسثل رسول

سشمدئ المعو  9فطلقوهن لعد من  4القداء “مقفان > غذء

الله عليهالسلام هتى تكون القيامة قال اذا تكاملت العدنان اى عدة

اهل المنة وعدة اهلالنار اى عددهم وسمى الزمان الذى تتريص فيه المرأة سعٍقايلطلاق
اوالموتعدة لاما تعد الايام المضروية علها  0وان الفرج الموعود لاهلاكااخفتبار
والمعنى فطلقوهن مستقيلات لعدهن «٠توجه-ات الها وه الحض عند اللثفية فاللام

متعلقة بمحذوف دل عليه معنى الكلام والمرأة اذا طلقت فى طهر يعقّب القرء الاول
من اقرانها فقد طلقت مستقبلة لعدنها والمراد أن يطلتن فى طهر لمشم فيوجاع ثممخلين
حت تنقضى عدلهن وهذا احسن الطلاق وأدخله فىالسنة وابعده منالندم لانه رما
ندم فى ارسال ااتلاث دفءة فالطلاق السنى هو ان يكوأن فى طهر لممجامعها فيه و ان

| شرق الثلاث فىالاطهار الثلائة وان يطلقه! حاملا فانها اذا على طهر ممتد فتطليقها حلال

وعلى وه السنة والبدعى على وجوه ايضا منها أن يكون فى طهر جامع فبه لما فيه من
لطهر
تطويل العدة ايضا على قول ءن محعل العدة بالاطهار وهو الشافبى حيث ان شابة

لاحتسيب منالعدة و هلها مكان فىالخيض او النفاس لا فيه ٠ن تطويل العدة ايضاعلى

قَول كن لمعل العذة #اللئض" وهو« انو تجندة “زاف امهلانناقرة الجن لانحتسبا الا أن

تكو[ لاجرل الترازاءالاناغةةا فى تزلاتها ا لالض د لنن علا عداومكون

ما لالمزءها العدة بالاقرآء فانطلاقها لابتقرد بزمان دون زمان و منها ماكان مجمعالثلاث |
اى ان يطنقها لاا دفءة اوفى طهر واحد متفرقة وبع الطلاقالخالف للسنة فىقولعامة
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حه بر خيزد از 0

همههرجه كردم نورعم زدى
لمن ماد اكت دزف رود
ال
| وقال المافظ الشيرازى رحمهالله

0

ممين

نبكمةد طدزما

جهقوت كنديا خداى خودى
0١6٠2
6حكمت' نين عىوو “واأسرام
+٠ '

لقن مسطورقى ودش بهومع ةوقا أولج

كلك
لفق ع
لفدو او

وي

|( وقل ابِضًا»
درن حمن  2سمرزنش مود رولى

حنانك برورثم ميد هندى روم

.

لوه عنهما قال قال لرساولله صالىله عليه وسم ماهن مواود بولد
وعن عبدافه بن حامرلرخ

| الاق عباسك رأسه مكتوت خس آياتمن شوزة التغان'تتى نانك اه امولؤدى اكه
|مؤأود يو او كذ

مُشلكهاقٌ سعرشل مكتوبست سنج ابت ازسورة تدان .٠

| والشابيك جمع شباك بالضمكزنار مثل خفافيش وخفاش اوججمع شباكة بمنى الشبك

(ن قرأ سورة التغابن رفع عنه تماولفحاءة)
وهو مالداخل بعضه فى بعض وفىاديث م
وعل اديع هم بالع ءاء وبالقصر مع فتتح الفاء الغتة دون هدم ص ص

فى

ولا سب

سيورة التغاءن بالتسير من الله والتعاون فى اسعم شبر رسعلا حر عن شهور

رة ؛ و مائةو الف
عةشست
سئ
الاو

رم

 2 1هدسية
ا
دو
6-5 -- 7
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ْ كدان

اذا طلقم الغنع ,ع التطليق طلاق ادن لعنى عفدم ونكاح راحل

٠قال فى'افرداتاصل

كلقن

الطلاق التخاءة من ونا وهال اطلقت البعير من

ماله وطلقته وهو طالق  2بلا قبد ون /اشتنعين طلقت المرزأة اذا غلا في طالق
| اى مخلاة عحنبالة الذكاح اثبى والطلاق اسم ععنى التطليق كالسلام

والكلام

ععنى

١القتلم والتكيروفى ذلك د المستعمل فىالمرأة لفظ التطليق وفى غيرها لفظ الاطلاق
حتى لوقال اطلقتك ١شع الطلاق مالم نو ولو قال طاقتك وقع وى اولم نو

والمعنى

اذا اردتم تطليق النساء المدخول مهن المعتدات بالاقرراء و عنهتم عليه شرنة فطاقوهن
فان 1

لايترتب على شه ولا يوم احد تحصيل الحاصل ففيه تتزيل المشارف

| معزلة الشارع  4والاظهر أنه دن 2

الشف ده

0

المسيب و خصءيص النداء به

ا عليهالسلام  7تحموم الخطاب لاامتة ايضا لتحقيق أنه المخاطبس حشقة ودخولهم فىالططاب

بطريق استشاعه عليه السلام اياهم وتغليبه علبهم ففيهتغليب الخاطب علىالغائب
وم بالخطاب لان النى
والمدنى اذا طلقت انت وامتك وفىالكشاف خص الى بالندآء ع
ش امام امه وقدوتمم م شال ارقمن القوم ورع

إفلذن افعلوا بك5

| واعتارا لمتوضة  9122لكيسان قومه كا به هو وكحمن#لاق

اظهارالتقدمه

سورة التغابن
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س بيصر الالامام الغزالمورحهالله الحلم هوالذى |
لافلبانه
لييعسلم ويسترحتى بتوهم الغ
يشاهد معصية العصاة ويرى مخالفة اللاميثسمتفزه عضب ولايعتريهغيظه وملحامله |
تىقام معغايةالاقتدار تجلة وطيش ك قل الله تعالى ولوبِوْاخذالل الئاس أ
على الامسلارعاةنال
إظلمهم مائرك علها مندابة ( حكى ) ان ابراهم عليهالسلام لرماأى ملكوت السموات |
عاصفيىته فقال اللهم أهلر فأحلك اللهثمرأى اخر فدءا عفليأههلك |
والارض رأى عامصي

اللهثمرأى آخر فدماعليهفأملحكه اللهثمرأى رابما فدماعليهفأوحىاللهاليه أن قف أ
ياابراهيمفلواهلحكنا كلماص رأيناهلمسيقاحد منالخاق و لحكنا محلمنالانعذهم بل
هلهم فامايأتنوبوا ويامصاأرنوا فلاشونائى” قبلالحهجاب الا فاتو قبل الحلم ظ
ماللحاخلاق ٠ وشتم الشعبى رجل فقال ان كنت كاذبا غفراللهلكوان كنت صادقا أ
عفرالهلى وكان الاحنف يضرب به المثل فاىلام وهو سول انى صبور ولست محلم والفرق ْ

بايلنيم والصبور ان المذنب .لايأمن العقوبة فىصفةالصيور كايأمنهافىصفة اليم ظ

يعنى ان الصبور يشعر بانه يعاقب فىالا خرة مخلاف الحليم م فى المفائيح والتخلق بالاسم د

صفح عن جنايات الناس يوساح لهمفييعاملونهيه مناليئات بل |
الحلبم انما هو بيأن
لاوربعين الادريسية يا حلم ذا الا“ناةفلا
اان
ىفر
فلغ
جازم بالاحسان محقيقا لاحلم وا
ر.
كن
حه م
ذهالل
ودى رحم
يعادله ثى' من خلقه قال السهر ر

كان مقبول الول وافر

الهرمة قوى الحاش حيث لاهّدر عليه سبع ولا غيره والا'ناة علىوزن القناة هوالتشت |

والوقار ف ما املغيب والشبادة  6خيربندخبرأى لاعحقىعليه"خوايةفا(ل الكاعق ) أ
ميدايد نجه ظاهص مكتدد از تصدق وانحه بنهان مبداريد درداها از ريا و اخلاص ٠

وقد سيق الكلام عليه فاىواخر سورة المشر ولعل شد ااغيب لان عالم الغيب اعم

8عزيز والحسكم  #البالغ فىالقدرة والحكمة و(قالالكاشق ) غالبست
والعلم به اتم ال
انتقام توائد اكشنيد أزااكبقك مشدقة او خالص سود حكم كننده .يكرامت اك

ازروى صدق تصدق كايند ٠ والحكم سابق فالعبرة به لابالصورة ولذا رد بلع بنباعور
للب اصحاب الكهف قال ابو على الاقاق قدس سرهلما صرفوا ذلك الكاب ولم
كقب
و
نكوان
أطقه اتلعلاهلى فتقاصلرلفموتى ان كانلحكم ارادة فاليىضا اراادة
ينصرف ن
خلقكم فقد خلقنى ايضا فازدادوا بكلامه سينا ولما سمعوا كلامه انفقوا على استصحابه
معهم الا انهم قالوا يستدل علينا بثثاار قدمه فالحيلة أن محمله بالمملة مله الاولياء على
اعناتهم وعم بعشون لما ادركه املنعناية الازلية كوذا ليمكن فى الملاكة ١كبر قدرا
ولا اجل خطرا من ابليس الا ان الحكم الازلى بشقاوته كان خفيا اعلنعباد فلماظهر
فيه الحكم الازلى لعنه من عسفه و هن لميعرفه
كليد فدر بست

دردئيت كن

ززليور كرد ابن حلاوت بديد

دان علنا بتكي عفدي

.٠

نواناى ٠طلق خدايست و اس

.

هانكس كه در مار زهس افريد

بم

و رزور ورت نينا دست هن
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|طم به وانقرض القوم اذا هلكوا وانقطع اثرهم وقيل لاقرض قرض لاله قطع شى'

| هنالمال هذااصلالاشتقاق ثماختلفوا فيهفقيل اسملكل مايلتمس الحزاء عليهوقيل

أن يعطى احدا شبأليرجعاليهثمقيللافلظقرض هناحقيقةعالمىعنبين وقبل از
على الثانى لان الراجع لبس مثله بل بدله واليه على مافى الكشاففسورة اليقرة اقراض

الله مثل لتقديم العمل الذى يطلبننو ابه لعله الوجه فيكون بقرض استعارة تصريحية نيعية
| وقوله © قرضا حسنا » تصرة اصدة اى مترونا بالاخلاص وطيب النفس قال سبل

رضىالله عنه القرض الحسن المشاهدة هلوبكملله فىاعمالكم كاقالان تعبدالله نككاتراء
| وقرضا اكنان يممنى اقراضا كان نصبه عالىمصدرية وان كان معنى مقرضا مالننفقة كان
| مفعولا ثانا لتقرضوا لان الافراض بتعدى الى مفعولين فى التعبير عن الانفاقبالاقراض

| وجعله متعلقا بالل الغنق مظلقا والتعبيز اعلانفقة :بالقرض اشازة احلىسن قابلوللهورضاءه

والعدم الضياغ وبشارةا بإستحقاق النفق) شراكة انفاقه لقام الاستحقاق  8يضاعفه لكم #

| مالمضاعفة يمعنى التضعيف اى التكثير فليس المفاعلة هنا للاشتراك اى مجمل لاكجمرءه
| مضاعفا ويكتب بالواحد عشرة وسيعين وسيعهائة وا كثر بمقتضى مشيثه عحلىسب النيات
انوب 99والله
والاوقات والحال وظيغفر لكم »©ببركة الانفاقمافرط منكم مانلبذعض

شكور  يعطى الكثير مقابلة البسير من الطاعة اويجازى العبد ىعاللشكر وهوالاعتراف
بالنعمة على سبيل الاضوع فسمى جزاء الشكر شكرا اوالله شكور يمنى انهكثير الثثاء

عل عندء' بذاك افعالهالحسنة وطاعته فالشكن الثناء اعلىحسن .يذ كراحسانه.وَهَذا المقى
| تار الامام القشيزى رحمةالله والشكور شالغة الشاكر والشاءكر.ءنءله العتكر سثل
بعضهم من اث

الع بع فقال الطاهى من الذنوب يعد نفسه من المذسين والحنبد

| افلىنوافل بعد أداء الفرانض يعد نمفنسهالمقصرين والراضى بالقليل اهلندنيا يعد نفسه
ملنافلين والراغب العمل يعد نفسه
 0املرناغبين والقاطع بذكرالله دهء يعد نفسه ا
| هنالمفلسين فهذا اشكر الشاكرين ومن ادب من عرف'انه تعالىشكور أن قجتدكره
ا فلصشركرا عل 'اقسام شكر بالدل وهو أنلانستفئل
وولاءنغوتراظب عل مده وولآ
اشكر
| 'حَوَارَكحَكَ'قعب” طاغتة"وشكر :الالقلبَ وهل إن لاتقل فلللك) إخبردوادكلوارشق نتىو
باللسانوهو أنلاتستعملهفىغير ثنائه ومدحتهوشكر بالمالوهو أنلاتنفقه غير رضاه ومحبته

هي مل كار جار از قار تويك ١+٠ أكالتكوق لبا لدوخرود اوسنت
عطايت هن موى ازور لم ©

جكوله بجر هوى شكرى كتم

لحن حووك 0ك نعاللأهن لاتستعملها مفعىاصبه فبىلطاعته وخاصية ااسلمشكور

التوسعة ووجود العاففة فالبدن وغيره محيثاو كتبه من به ضيق فىالنفس وتعب فىاليدن

اعياء اشد الاعياء ونقل اسم وتمسح به وشرب منه برى” باذنالله تعالى وان مسح به

| ضيف البصر على عينيه وجد بركة ذلك ويكتب احدى واربعين مرة « حلم »

| لايماجل بالعقوية مكثعرة ذنوبكم بالبخل والاءساك ونحوها فبحلم حتى يظن الجاهل انه
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نقة
ح6تر
اذا
نلكه
أمن:ذ
أضروقهطعنقحةت.واقبلبة  الابتمنن,مهوهذ ياه

آذ اع

دئياه غحابلابا على خب ابنه فلو قضد الابن أينأخذها منه لابغض الابن واحبهلا كه
س”كم اومفعول
©ير الافك »#خبر لكانالمقدر جوايا للاواص ايىكن خيرا لا
خ

س*كم
فلا
لفعلمحذوف اى انتوا وافعلوا خنيرا

واقصدوا ماهو أنشع لهاوهوتاكد

للحت على انتثالهذة الارواض :وتان الكؤّن الامو الامكذورة خيرالا”نفسهممنالاموال
والاولاد وماهم عكفاوزعليه هحنب الشهوات وزخارف الدنيا © ومن بوق شنحفسه 6

سسبق
دلنف
قة ا
وطين
عالصلهمه من حل فاسله ارلَذىذهْىيلة المعحونة فى
ونبشه
اى وم

جاتن لتؤرة اللعيز وبالغارسية :وهلكد تكاء داشت ازخل"فين يخود يم كى دا ا
امساك نكاد ودر راه وى بذلمى كايد ٠ وهو تجهول مجحزوم الآ خر يمن الشرطية
باول ضمير املنقاتثم
املنوقاية المتعدية الىالمفعولين وشح مفعول نان له باق على اولناصل
فنا#ئ»زون كل مسام وفىالحديث ( كت بلمرء |
امفللحو
مقام الفاعل 8فا«ولئك هم ال

خذ حق لااترك منه شيأ ) وفى حديث الاصمبى ألى اعرانىقوما فقال |
اول
٠انلشح أن ش
لهم هذا فىالحق اوقا هو خير منه قالوا وما خبر من الحق قال التفضل والتغافل افضل

ى ) عانلى عليه السلام اكنهان يطوف
و(
رسنة
مانخذ الحق كله كذا فالمقاصد الح
لات بدا محرو كسان ليان الكسةروعزوة| شو عزاية اسن(" البح الاغفر الى قال ١
عليهالسلام وماذنيك صفه لى قالهواعظم ماناصفهلك قال ويك ذانعيظكمامالارضون

قال بلذنى يارسولالله قالويحك ذنيك اعظمام الجبالقال بذلنى إرسولالله قال فذنيك
اعظم ام السموات قال بل ذى قال فذنيك اعظم ام العرشقال بل ذنى اعظم قالفذنيك
اعظم ام الله قال بالله اعظم واعلى قال ونحك صف لى ذلك قال يارسولالله الى ذو

رفاة لمن :الماك :وان بالتثائل :ليامى ليشا لى افك ماينتفلئ بتمدملة من"الآز فقال عليه
اكلام يعن ٠ا.تتى .دؤوشو ازمنببءبلاحرقى» تنارك»فو الذئ:بعثى 'بالهدانة -والكرامة

لوقت بين الركن والمقام بنكميت ألنى عام حتى تحرى من دموعك الانهار وتستى مما
الاشتكان م إهتزواتت  2لكك اللهافلىنازااإما'علست:ان البخل كدر وان الكفار

فيؤّفتإ؟ٍ؟تتال]ؤؤ“اتآ؟تتتتتا
ب97فبفيب
ٌ9ل9
ج9
ا9اٍ76

فالنار وبحك أما علمت انالله سول وهن ل فاما يخل عن نفسه ومن «وق شنحفسه
فأولئك المفلحون

ركولماتويانرد ول تجلاو-

تدع

#ازرون ووتماتق ف كن

تزواهدة اوركر ويكوانة

الم با

امشكرا جواعنداء اردق مان

وفى الا ية اشارة الى ان الانفاق على الغير علما اومالاانفاق على نفسك بالْقيقة والناس

كنفس واحدة لانتفاء الغيرية فىالاحدية وان من وفق لانفاق الو+ود المحازى فيالله فاز
بالوجود الحقيتى هالنله تعالى  ان تمرضوا الله » بصرف اموالكم الى المصارف الى

قاد الفارسية كرا فزرضواوسييتعدا يرايتن عوك كند وار"انح افرمائل'*.,ود كي

القرض تلطف فالاستدعاء كا افلىكشاف قال فاللباب القرض القطع ومنه المقراض دا|

#

الجزء الثامن والمهرون
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اوترك وهذه الآابةنساخة لقوله تعالى اتقوالله حق انهلمااشتدعلهم بان قاموا ,حوورمت
اقدامهم وتقرحت جباههم فنزلت تيسيرا لعبادالله وعن ابن عباس رضوالله عنهما انها اية
حكمة لاناسخ فهالرعضلهىالله عنه جبجميعن الا نين بأن ول هنا وهنالك فاتقوالله حق
ناته مااستطعتم واجهدوا فالىاتصاف به هدر طاقتكم فانه لايكلف الله نفسا الا وسعها

وحقالتقوى مامحسن أن بال ويطلقعليهاسم التقوى وذلك لاغتضى أينكون فوق

رنضى عانلله بالثواب فاما هن ل برض عنه الا
رهالله هذا لم
الاستطاعة وقال ابن عطاء حم

به فان خطابه فاتقوا الله حق ناته أغار ارضلوله عنه الىالفرق بين الابرار والمقربينفى حال
التقوى فقوله تعالى فانقوا الله مااستطعم ناظر الى الابرار وقوله تعالى فاتقوا الله حق قاب

اهلوتحقوى وقال
ية و
لزى
كلما
لد ا
اوجو
ناظر الى المقربين فَان حالهم الخروج عبنال
القاشانى فاتقوا الله فىهذه ال:لفات والافات فى مواضع اليليات ما استطعم محسب مقاءكم
و3ن "ززهة عفن
يقكدن
در حالكم ومربيتكم 6ل الي قدص مد الت
ووسعكم عقلى
ا
> الل
كله ودر" كتفت الاسرار اوردمك دريك
تواجت حق حون وجب اعس بيامد وَاجِبٍ حرا رقم نسخ بركشيد زرا كهحق بند.

راك مطالل تكد بواجب امس كند تافمل اودر دائرءٌعفو داخل نوائد شد وااكوررا
كيرد طاعت ومعصيت هزار سالة آنا يكرنك دارد
بواجب حبق

ا

ل

أن ا

0

كسه طاقت أن داردكه يحق او جل جلاله قيام
كر همهانبا :و وتعير» آتن ك
عايد ياجواب حق اوباز دهد أشي مهست اما حق أومتتّاى بست ازيرا كهشاىاعس

مكليف است وتكليف درد نياست كهسراى تكليف است اما عاى حق قاى
قداان ام ات ف دشقاع حلت زح أ اردان 'وأحت عق
رخزد ديا دكردرد

ونوبت أ باو دراكدرد اما ورك دق هن 5كر كدوك

امور هن شى ,زا سووان درست كه درأ ع نذىكرند انا ورَسل*شوت” ورحالت
خوش ءى كريد فرشتكان بطاعتوعبادت خود مى نكريد مو حدان وحهدان ومؤمنان
وخلصان سَوحيد واعان واخلاص خويش تى تكريد فردا جون سرادقات حت رنوبيت

لند لاسر لعا لاطا نكة
بكاشزند انبيا باكال حال خويش حديث علم  2ى

ملكوت صومعهاى عبادت خود آنش درزتد كه ماعيد ناكحق عباديك عارفانومو حدان
كويند ماعفناكحقى «فعترك واسمعوا وه مواعظه راطيعوا » اواميء وهاونفقوا #

ما رزقكم فالوجوء التى امم بالانفاق فها خالصا لوجهه عن ان عباس رضوالله عنهما
ا

0

ان المراد انفاق الزكاة والظاهى العموم وهو مندرج 3الأطاعه مل ا
ان الاحتيااج الله كان اشد -ينئذ وان المال شقيق الروح وتحبوب النفس ومن ذلك قدم
الاموال على الاولاد فيالمواضع حت قال الامام الغزاللى رحمهالله انه قد يكون حك الال

من اسباب سوء العاقبة فانه اذاكان <ب المال اليا على حبالله فحين علم تحب المال انالله
ش(رفه )
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لي وتصفدوا بعد التوببخ والتعيبر وتغفروا بان تستروا ظلمهم نور ايمانكم وشعاع معرفة

قلوبكم فانالله غفورسائرلكميستر بلطفه رحمبكم بافاضة رحتهعليكم جملا الله واباكم
مانهل واه ومغفرته وتغمدنا بنوأاع رحمته انا اموالكم واولادم فتة » بلاء

ومحئة بوقءوتكم فىالانم والعقوبة من حيث لاتمحتسبون و(قال الكاشنى ) از مايش است
ولد
نا ظكارهسددكه كدام ازايشان <ق را برايشان ابثار ميكند وكدام دل درمال و
حلمانيع الاموال والاولاد فتنة
يرد ٠ وجى” بانماللحصر
ري
كليم اعت ل
د من

لابه لايرجع الى مال اران لان مشتمل عفلىتنة واشستّغال قالعوتاخر ارو

ق بالقلوت نمّالاموال لكوم من
ضأ
للآد
بالى'الترق' من لاد ]الى الاعل لان الاو
اجوداء الا باءمخلاف الاموال فانها من تنو ابع الوجود وملحقاته ولذا جعل توحيد الافعال
فىمقابلة الفناء اعلناولاد وتوحيد الذاتفىعقابإة الفنامعنالنفس  8والله عندء اجر عظم #
من اثر حة الله وطاعته على ىية الاموال والاولاد والتدبير فىمصالحهم زهدهم فىالدنا
تعيمها وعن ان مسعود رضىالله عنه

ا يان كر عيمها ورعيم الا خراة 0

لاسشولن

احد؟ اللهم اعصمنى املنفتنة فانه لبس احد منكم برجع الى مال و ولد الا وه .٠شتمل

بن
علىفتنةولكن ليقل اللهم االعىوذ بك ٠ن عضلات الفئن نظيره ماحكى عن مامد
المتكدر رححهالله انه قال قلبتلة فىالطواف اللهم اعصمنى واقسنمت علىالله تعالى فىذلك
كلم اف انث فىانام كان قائلا شُوللى انه لااشعل ذلك قلت لمقال لانه بقاع لعصى حى
إغمر وهذا  0الاشرار المصوثة والحكم الكو

0

عا وفى مث_-كاة المصا بح كان رسو لالله

عليه و-لم يطب اذجاء الحسن والحهنرضوالله عنهما علهما قصان احمران يمشيان |

ويعثران فتزل عليه السلام املنمثبر فحملهما ووضعهما ببينده ْم قالصدق الله اا اموالكم
واولاد؟ ونه نظرت الى ود ن الصديين عشيان ويعثران  :اصبر دى قطدت حد تّىورفعهما |

لم اخذ عليه السلام فىخطته قالابن عطية وهذ ,وحوها ه فتنةالفضلاء فاما فتنة الجهال
الفسقة فؤدية الى كل فعل مهلك شال انْ افا ماسعلق بالرحل
فوفقوه

عن

بدى

اللهالى

وشولون

بارمنا  2-05عمنا

الخرآم وحن لانعم فقتص لهم مئه كل

السلام 0

نوم الق.امة اهله واولاده

مأه قانه اذ مك

عماله 4

مالهل

كم

فللا عق له 3

وكان بطءمنا

ولذا قال عا.ه

برجل بوم القيامة فمال له لكل عياله اانه وعن عض اأساف العالسوس

الطاءات وهو دود بمّع فيالطعام والثوبوغيرها ومن م ترك كثير مانلسلف ١ل والاهل

ناا ولع هوا تبان اشكللة إن كر تق يشمل اعلندرفه ومو “عل شاحنه “اذا كإن
عليه السلام ول فى دعائه اللهم من أحبى وأجاب دعونى فأقال ماله و ولدء ومن أَبِنضنى
ولم بجحب دعوتى فا كثر ماله و ولده وهذا للغاار علمهم التفسواما قوله عليه السلام ففحق
أثر ماله وولده وبارك فها أعطتهفهو لغيره  9فاتةواللهمااستطعم »
انسرضواللاعنه اللهم ك
ن
اى ابذلوا فى شواء حهدم
ا مايكون  1سا

واطاتكة قال لعضوم اع ان عام

ن
ةناير ا 3 .5

بير اءورها

ورك

الل

الى

الام

 3ا

ذلك

وانتصحم
| مس د كا

مي
2

ْ

7

فانهوا
من فعل
9

ا

ا

الجزء ااثامن والعفرون
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وىنة
يصنا
؛لاو
نفمفه
| واق :ناب غنها ,نصحته:فىل:ضهبً:اقاومذاا_كانت المرأ اع .هذه :ا
مباركة والا.فهى مشئومة مندوسة

كرا نهاتهاباذيو عبجؤ 1يوذوسات

رجا

وخدارا /كم تطر وو اروك

وان تعفوا ب» عن ذنوم القابلة للعقوبأن تكون متعلقة بامور الدنيااوبامور الدبنلكن
مقارئة للتوبة  وتصفحوا 

يترك التتزيب والتعبير قال صفحت عفنلان اذا أعرضت

فور رحم *#
8تغفروا » باخفائها ويمهيد عذرها  8فان الغله
عذنيه والتثؤيب علبه و

يعاملكم يمثل ماعملم ويتفضل عليكم وهذا كقوله وان جاهداك على أن تشرك .بمىالن
لك به عل فلا تطعهماوصاحهما فى الدنيامعروفا 'زلت فىعوف بن مالك الاشجعى رضىالله
عكناهن ذا اهلو ولد وكان اذا أرادا العزو بكوه ورققوه وقالوا املنىتدعنا فقيورشم ٠
ؤأواد الحطيئة وهو شاعى «شهور سفرا فقال امد

ي

عدى السنين لغببتى وتصبرى بي وذرى الشهور فانهن قصار 

في

فأجاسته «

واذ كرصاينا اليك وشوقنا فى وارحم نانك انين صغار

بي

وقبل ان ناسا منالمؤمنين أرادوا الهجرة من مكة فتيطهم ازواجهمواولادهم فزيدوا لهم
القعود قبل قلوا لهماتبذنهبون وندعون بلدم وعشيرتكم واموالكم ففضيوا علهم
وقالوا لين حممنااللهفاىلداهرجرة لنمصيكم مخيرفلماهاجروا منءوهم الخيرفحثوا على
أن يعفوا عم ويردوا الهم البى والصلة قااللقاشانى وان تعفوا بالمداراة وتصفحوا عن
نوريامهم الحموتغفروا حناياتهم بالرحمة فلا ذنب ولا حرج اعا الذنب فىالاحتحاب م

مننهدوب
وافراط الحة وشدة التعلق لافىمراءاة العدالةوالفضيلة ومعاشر مم بحسن الخلق فا

بلاتصاف إصفاتاللهذانالله غفور رحم فعليكمبالتذاق باخلاقه وفىداعللى ١أعفو والصفح

اشارة الأىنليسالمراد من الامى بالحذر تركهم بالكلية والاعىاضعن معاشرتهمومصاحيهم

كيف والنساء من اعظم نعالحنة وما نظام العالم فاته لولا الازواج ما وجد الانبياء والاولياء
والعلماء والصلحاء وقد خلق الخلوقات لاجلهم ومنالله على عباده نكذير النعمة حيث قال
خلق لكم ما نفسكم ازواجا وهذا كاروى عنه عليه السلام إكناهن بشَول انقوا الدنيا
والنساء فان الام الاناءانما هو للتحذير عيماضر فمعىاشرتها لالاترك بالكلية فكما ان
الدنيا لانترك بالكلية مادام المره حيا واعا محذر مانلتعلق ما ومحستها الك_اغلة عن حبةالله

تعالى فكذا الناء ولا'مى ماحسالله اليه عليه السلام النساء وقال عليه السلام اذا مات
الانسان انقطع عنهعملهالا ثملناث صدقة جارية اوعلم ينتفع به او ولد صا بدعو لهك
سيلهام علوىجود الولد الصا ولميعده من الدما
لعل
سبق يانه فسورة النجم فقد احث
بل عده مالنخير اللاقى فىالدئيا ويه #حصل الممر  الثاتى أوفىالا-نة اشطارت الى أل افوس
الامارة اوالاوامة واولادها وهى صفات تللك النفوس واخلاقها الشبوانية عدو للالمان

بمنءه عنالهجرة الى مديئة القاب فلا بد منالحذر عن متابمتها ومخالطتها بالكلية وتصرفاتها

فجىيع الاحوالوأن تمذوا عنهفواتمم الباطلة الواقءة منهم فى بعض الاؤقات لكونهم مطية

(لكم)

مورة التفاين
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نظران البه فقالت شيرين لاملك أرايت الى خسة هذا الزّجل وسفالته سقط منه درهم
واحد فأاتى عكانهله مانية الاف در واتحنى علنى ذلك الدرهم وأخذه ولم يسبل عليه
أ.ن يتركه فغضبالملك .وقال لقدصدقت 'ياشيرين ثماعمباعادة الصياد فقال يادنى” الهمة لست
بانسان ماهذا الحرص والتهالك على درهم واحد فقبل الصياد الارض وقال الى لمارفع
عنلى احد وجهيه اسم الملك وعلى
ذلك الدرهم لخطره عتدى وابما رفعته عن الارض لا

الاآخر صورته فخشيت أن يأتىاحدبغيرعمفيضع عليه قدمه فيكون ذلك استخفافا
نامه فأمى له بأربعة الاف درهم اخرى وكتبٍ وصية
املك وصورته فتعجب خسرو مكل

كى ) ارنجلا من بى
وعاح(
لاناس بأن لاتطيعوا النساء اصلا وتلعاملوا برأبن قط
اثسريل أنى سلمان عليه السلام وقال يا بى الله ازيد أن تعلمنىلسان الهاثم فقال سلهان
اذاركت يت اتنعل لان الجائم أنا اعلمكوليكن اذا اخبرت احما تموت منساعتك

فقال لااخبر احدا فقال سليان قد علمتك وكان للرجل "نور وحمار يعمل علهما فىالهار |
فاذا اسى ادخل علهما علذا خط العلف بين بدنهما فقال امار لاثور اعطنى اللة عشاءك
ياعمل 5
حق محست كا اال مريض قل

عّ الى أعطك عشالى فالالة القابلة

فرفع الثور رأسه من علفه فضحكالرجل فقلت امىأنهلمتضحكقال لاشى” فلما جاءتاليلة
القابلة أعطى الرلجالحمارعافه ولو رعلفه وقال الثور اقضنىالسلف الذىعندكفانى أمديت

مغلوبامن ادوع والتعبفةاللهامار انلك لاندرىكيف كان الحالقال الور وماذاك قال ان
عنحف فاصبر الليلة وأسافنىايضا
يلأ
اصلابحارحة ذهب وقال للجزار 'تورى صريضاذمحه قب
عشاءك حت اذا جاءك الجزار صباحا وجدك فا ولا يذنحك فتنحو ءنالموت واو تعشيت
تل“ بطنك فيخثى عليك أن محسبك سمينا فيذمحك الى أرد لك أمسافاتتى :الليلتينفرفع

رأسه عن علفه ولم,أكلفضحك الرجل فقالت المرأة لتمضحك اخبرنى والا طلقنى فقال
الج لاذااخارتك عا فكت ,اموتئن.ساعتى فقالتلا أبالى فقالا'تينى بالدواة:وااقرطان
خَىَّ اكات رصيق ثم اخبر ثماموت ؤناولته فيما فو كد

اط حت الررلة كا مين

الخمز الى الكلب فسبق الديك واخذها ممقاره قال الكلت ظلمتنى قال الديك صاحبنا يريد
الموت فتكون انت شيعانا من ولعة المأنم ولكن محن نسق فى ميا الى ثلاثة ايام لضت
لنا الباب وان بعت برضى امأأنه ابعدءالله واسخطه فان لى تسم نسوة لاتقدر واحدة

للزاياؤه لال عو باق>واكك أننا لمكالة ليدتا جعورت اوشويية ويعد بذك
لأعلناًللقن مر اؤببوجهاا فألخذ .جل بعصاروال انزلا بيضفرس لحني ينابت:.من ذلك
بلا رسر خود يهزن خواسى
ه
زبى راكه جهلست وار استى 
وافادت مانلتبعيضية فىقوله ان من ازواجكم ال ان مها مالس بعدو  5قال عليه السلام |

ال :المزنا 2الصالمة وقال عليه السلام ماساتفاد المؤمن بعد هَوى
الدنيا كلها متاع وخير قمين

الله خيرا له من زو<ة صالحة ان امرها اطاعته وان نظر الما سرته وان اقسم عاما أببرنه
( روح البيان  »  -عاشر )

الجزء الثامن والمفسرون
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جعلاللهوكيله أزمه ايضا أن يكون وكلالله عنلفىسئه فىاستحقاق حقوقه وافئرضه وكل
مايلزمه فيخاصم نفسه فىذلك ليلا ونهارا أى لاشتر لظة ولابقصر طرفة فان الاوقات
سريعة المرور خاك دردستش بودجون بادهنكام اجل ٠ هركه اوقات كرامى صرف اب

ولككثر جهيأمهاالذين امنوا  4اانا خالصا  9ان من ازواجم »#جمعزوج يم

الحليل والحلبلة وسبحى” مافىالاباب ف واولاد؟  #جمع ولديم الابن والبنت عدوالم »#
يشغلونكم عنطاءة الله وانلم يكون لهم عداوة ظاهرة فان العدولايكون عدوابذاته وائها
يكون عدوا غعله فاذا فعل الزوج والولد فاعللعدوكان عدوا ولافعل اقبح منالداولة

بين العبد وبين الطاعة اوحًا صموتكم فىاموار الدين اوالدنيا واشد المكر مايكون فىالدين
فان ضررهاشد هنضرر مايكون فالدنيا وجاءفىالخبرلين عدوك الذى لقبتهفقتلته واجرك

اللهعلىقتلهولكن اعدى عدوك نفسكالىبينجنبيك وامىأنك تضاجعك علىفراشك
وولدك هن صلنك قدم الازواج لانها مضادر الاولاد ولانها لكونها محل الثهوات ألصق
َلوبٍ الناس وأشد اشغالا لهم عن العبودية ولذا قدمها الله تعالى فىقوله زين للناس حب
الشبوات مالننساء اولفلباب ان قوله ان من ازاجكم يدخل فيه الذكر فكما انالرجل
بَكِوَنَ زوجته وولده عدواله كذلك المرأة يكون زوجها عدوا لها بهذا المعنى فيكون

الخطاب هنا عاما على التغليب ومحتمل أن يكون الدخول باعتبار الحسكم لاباعتبار الخطاب
د فاخذروهم  »#الحذر احتراز عن مخيف والضمير لاعدو فانه يطلقعلى امع قال بعضهم
احذروهم اى احفظوا أشسكم دن محبهم و شددة التعاق والاحتحاب بهم ولا تؤاروا

حقوقهم على حقوق التلعهالى وفىالحديث ( اذا كان امس أو خبار؟ و اغنياقاسخباءم
واممك؟ شورى ين اىذاتشاور لاستفرد احد رأى دون صاحبهفظهر الارض خيرلكم

من بطنها واذا كان امسا وم شرارم واغنياقك مخلاء؟ واعسى الى نساتكم فيظنالارض

خيرلكم هن ظهرها وفىالحديث( شاوروهن وخالفوهن ) وقد استشار النى عليهاللام

آم سلمة رضىالله عنها مافى قصة صاح الخديبية فصار دللا لجواز استشارة المرأة الفاضلة
ولفضل ام سلمة ووفور عقلها حتى قال امام الحرمين لانعام امرأة اشارت برأى فأصابت

الاام سلمة كذا قال وقد استدرك بعضهم ابنة شعيب فىام مومى عليهما السلام (<ى)
ان خسرو كان نحب ١كل السمك فكان نوما جالسا فىالمنظرة وشيرين عنده اذجاء سياد

ومعه سمكة كيرة فوضعها بين بفدأيهجبته فأمرله بأربعة آلاف ذرهم فقالت شيرين بئس

مافملت لانك اذا أعطرت بعد هذا احدا من عدسكرك هذاالقدر ا<تقره وقالأعطانى
عطية الصياد فقال خسرو لقد صدقت لكن شبح على الملوك أن برجعوا فىعطياتمهم فقالت
شيرين ندعو الصباد وتّول لههذ .السمكة ذكر اوانتى ذان قال ذكر فقل انماأردناانثى

وان قال اتتى فقل انما أردنا ذكرافةودى الصاد فعاد فقال له الملك هذه السمكة ذكر
أو انثى فقال هذه السمكة <تى فضحك خسرو هن كلاءه وامرله بأربعة آلاف درهم

اخرى فقبض ثانية الاف درم ووضعها فىجراب معه وحماها علىكاهله وهم بالخروج فوقع
ملنجراب )
(ا

1
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سورة التغابن

التولى فىقوله  فان 'نوليتم  #اى اعرضم عناطاعة الرسول  8فاما على رسولنا البلاغ
المبين © تعليل للجواب الحذوفاى فلابأس عليه اذما عليه الاالتيليغ المبين وقدفعل ذلك

عا لامزيد عليه واظهار الرسول مضافا انلوىن العتلمة فىمقام اضماره لتشريفه عليهالسلام
والاشمان :بمداد اكلم الذى هوكون وظيفته عليهااسلام محض البلاغ ولزيادةتشنيع التولى
عنه وفىالتأويلات التجمية أطيعوا الله بييّة الاساب عظهرية ذانه وصفانه واطيعوا الرسول
طر نقتهالباطنةفاناعسذتم عن تميثةالاسباب
شبحصلييلةاللقماظهر ية|حكامشربعتهالظاهسةو ابدا
والاستعداد وتصفية هذين الامرين الكذيين بالاقبال علىالدنيا والاستهلاك فىبحر شبواتها
فاما رعسلوىلنا البلاغ المبين وعلكم العذاب المهين هالله لاله  #افلوجود © الاهو »
هردعلاىية والضلالةلاثشريك
االلقاد
حملة ممتندا وخبر اى هوالمستحق للمعبودية لاغبر و هو

لنك  «8وعلىالله 5ه اى عليه تعاللى خاصة
ذ”م
لهفىالارشاد والاضلال ولس سد الرسول شى
دون غيره لااستقلالا ولااشترا كا ١فلتوكلالمؤٌهنون « ف لدت قلومهم علىالايمان والصبر

اعلمىصائب واظهار الجلالة فىموضع الاضمار للاشعار نعاية التوكل والامريه فان الالوهية

مقتضية للتبتل اليه تعالى بالكلية وقطع التعاق عماسواه بالمرة وفىالآ يةبمث لرسول الله
بتنىصرهم على المكذبيى وعلى ا
وللمؤمنين وحث لهمعلى الات عاللىتوكل والازدياد فه <
متنولى عانلطاعة وقبول احكام الدين ٠ واعلم النتوكل هالنمقامات العالية وهواظهار

العحز والاعماد على الغير وفالحداثق اتوكل هوالثقة عاعنداهه واليأس ممافىأيدى الناس
وظاهى ايلفايمدوجوبالتوكل معانهغيرهو جودفى! كثرالناسفيازم أن نيوكواءاسين ولعل

المأموريه هوالتوكل العةلى وهوأن يعتقد العيد انه مامنمىادمن صراداته الدنيوية والاخروية
الاوهو بحصل من اللهفثق ه فىحصوله ورجو به" وان كانت النفس تلتفت ال الغير

ونتوقع منه نظرا الىاعتقاد سبيته والله مسبب الاسباب واالماتوكل الطبيبى الذى لايكون
ثقَةَ صاحبه طبعا الابالله وحده ولااعهاده الاعليه فىحميع مقاصده مع قطع النظر اعلناعيار

كلها رأسا فهوعسير قلما بوجد الا فىالكمل هالناولياء ماحكى عينشر الحافى رحهالله

اه جائه جماعة منالشأم وطدوا منه أنيحج ممهم فقال نمولكن بثلاثة شروط أنلاتحمل

|منااعنيا ولاندأل احداغلأ ولاقل من احد شيا فقالوا :اماالاول :الوثاى فنقدر عليه
اما الثالث فلانقدر فقال ثم الذين محجون «توكلين علىزاد الحاج وقيل منادعى التوكل

ثم شبع فقدحمل زادا وعن بعضهم انه قال حت اربع عشيرة مرة حافيا متوكلا وكان

بدخل الشوك فلا اخرجه ثلا ينقص توكلى وعن ابراهم الخواص رحمدالله نا أنانيد
افلبىادية اذقال العىرانى ياابراهم التوكل عندنا فال عندنا حتى يصح توكلك اما تعلم
ان رجاءك دخول بلدفيه اطعمة يحملك ومويك اقطع رجاءك عن .دخول البلدان فتوكل
فاذاكان رجاء دخول اللدان مانعا عن التوكل الام فاظنك بالاقامة فيبلاد خصية ولذا

اوقعالله التوكل على الجلالة لامها جامعة ليع الاسماء فالتوكل عليه توكل نام والتوكل

اعلاىسماء الحزئية توكل ناقص فن عرف الله وكل اليه اموره وخرج هو منالبين ومن

<:١ 8 >>
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أبالاعان بالله لابه الاصل « هد قلبه © عند اصابتما للثبات والاسترجاع فثيت ولا
إسطريييان

بقول قولا ويظهر و

صفا يدل علىالتضحر من قضاءالله و عدم الرضى به

و يسترجع و سول انالله وانا الله راحعون

وهن

ىرف الله واعتقد

انه ربالعءالمين رذق

َضناله ويصير على بلانه فان الترسية ماتكون با يلام الطبع تكون عا يتنر عنهاابيع
و قبل مهد قله اى يوفقه لليقين حى يعلم:انما أصابه لميكن لبيخطبه وما اخطأه

رسكن ليصده فيرخى هَضاله والكل لكيه وقلى بهد قله اى يلاف به ويشمرحه |
لازدياد الطاعة» 0
وقال

وبالفارسية الله راه عمايددل أورايه يسئد كارى و صر بد طاعت

انويكر الوراق رحمه الله ومن بؤهن بالله عد

الغدة

.

واليلاء جل انها دن عدل الله ١

ه
قدله الى حقائق الرضى وردنا اليقين وقال أو عمان رحمه الله من صمح أعانه بالله
مهدقلبه الجاع سين شمهبرعابواليلام وعلامة حة الاعان المداوهة علىالخن وملازمة الاساع
ولف الا راء والا هواء المضلة وقال بعضهم ومن يؤمن بالله تحقيقا هد قليه الىالععثل

عقتضى اعانه حتى مجد كال مطلوبه الذى امن به ريصل الىمحل نظرهبوق
عاضلهم ومن

يؤمن بال
بله
حسب

ذاته نقور
له بور المعرفة بامماله وصفانه اذمعرفة الذات تستلزم معرفة

الصفات والامماء دن عيرعكن وباعتار سبق الهداية وطأوقها فان الامان بالله ابم هوهداية

ساشّة وهداية القاباماهى هداءة لاحقة يندفع نوهم انالايمان موقوف على الهداية فاذا"

كانتهى موقوفة

ا

من الشسرطية لماان الشرط مقدم عاللىمشسروط لدار فازللهداية

صراتب دما كارا لاستنقطع ولذلك يدعو الله كل بوم وشول مرارا اهدنا الصراط

المستقم بناء على ان فىكل حمل ريده صراطا مستقما بوصل الى رضىالله تعالى وقيل اله

مقلوب ومعناء من بهد قليه يؤمن بالله ٠ وروى فهىد سبع قراات الختار .ن السبع
بهد مفردا غَانا راجعا ضميره الى الله محزوم الا خر ليكون جواب الشرط الجزوم
من الهداية وقرى” مهد بالنونعبى الالتفات مها ايضًا وهد مجهولا رفع قلمهعلى |نه قائ,م مقام

الفاعل مها ايضا ومهد بفتح الياء وكسرالهاءوهتشديد الدال ورفع قلبه ايضا معنى هتد

كقوله,تعالى أنلاهدى الاأن بهدى وهدأ «نباب يسأل وهدا هلها ألفا ود محذفها
مفيفا فيهما والعنى يسلمئن ويسكن الى الحق وهاولله بككلشى”  #املناشياء التى جملنتها
القلوب واحوالها كتسلم نمانقاد لامره وكراهة كمرنهه وكا فاتها وخلوصها مالا فات
« علم  #فبعلم ايعان المؤمن وخاوصه وبهدى قلبه الى ماذكرف واطيعوا الله  6اطاعة
العبد لمولاء فيا تأعتين واطيعوا الرسول * #اطاعة الامة لبها فيا يؤدبه عنالله
اى لايشفلنكم المصائب عالناشتغال بطاعته والعمل بكتابه وعن الاشتغال بطاعة الرسول

والباع سننه وايكن  95متم فىالسر اء والضراء العمل ما شرع لكم قال القاشانى

وأطيمُوا الله وأطيعوا الرسول على حسب معرفتكم باللّه وبالرسول ١ 5 كي الاخاف
اعانلكمال والوقوع فالىخسران والنقصان اهابقع املنتقصير فىالعمل وتاخر القدم لامن
عدم النظر كرر الاميللتا كد والايذان بالفرق بين الطاعتين فالىكيفية واتوضيسح اموهوود

(تولى )
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فشاهد ن|اراهه و اانه فىالانفس والآفاق و تخلص منالحجاب على الاطلاق ففى نظر
العارفين عبرة وحكمة وفى حركاتهم شأن ومصلحة ( حكى ) ان أبااحلفصنسانورى
رحمه الله خرج مع اضابه فىالربيع للتئزه شر بدار فها شحرة مزهرة فوقف ينظر الما

معتبرا فخرج هنالدار شيخ مجومى فقال له يا مقدم الاخيار هل تكون ضيفا لمقدم
ررءأان فقرأ فلما فرغ قاللاهلممجوسى
لمقن ه
اهم
الاشرار فقالنعفدخلوا و كانفع

خذوا هذه الدراهم واشتروا ما طعاما منالسوق من اهل ماتكم لانكم نتنزهون عن
طعامنا ففعلوة فاما أرادوا الخروج قال الوسى للشيخ لاافارقك بل ١كون ا<داسحابك
ثم اسلم هو واولاده ورهطه وكانوا يضع عصرأة غشأفقا أو حفص لا“صحابه اذخرجم

للتتزه فاخرجَوا هكذا ٠

جون نظر ميداشت ارباب شبود ٠ هؤمن آمد بى نفاق اهل جحود
سىد ميج كس
رعن
'لق ي
ها © نافيةولذازاد نامو كدة  أصاب  #*#الخ
ف من مصيبة  6املنمصائب الدئيوية فىالابدان والا“ولاد والا موال هق الا بااذلنله #

استثناء مفر غ منصوب الحل عاللىهال اى ما أصاب مصيبة ملتبسة بثى” هنالاشياء الا
باذنالله اى تقديره وارادنه كا'نهابذاها متوجهة الىالانسان متوقفة على اذنه تعالى ان

تصببه هوذا لامخالف قوله تغالى فسىورة الشعر آءوما أصابكم هن مصيبة فكهاسبت
أبديكم ويعفوعن ككتوائ سيب معاصيكم و حاوز عن 1

مها ولا يعاقب عابا اما

اولا فلان هذا القول فى حق الجرمين فكم من مصببة تصيب من أصابته لام آخر
مكنرّة الا“جراللصبز :وتكفين السيثات لتوفة الا“جر الى غير ذلك وأمصاَابالؤمتى
فن هذا القبيل واما 'نانيا فلان ماأصاب من ساء بسوء فعله فهو لميصب الا باذنالله
وارادته ايضًا كأ قال تعالى قل كل هن عنداههه اى امحادا وايصالا فسبحان من لانجرى

فى ملك الا مايشاء وكان .التكفار يقولون لوكان ماعليهالمسلمون حقا لضانهم اللّهعنالمصائب
فىاموالهم وابدانهم فىالدنيا فيناللهان ذلك ايمصاييهم تقديره ومشيشه وفى اصابها حكمة

لابعرفها الا هو منها تحصيل اليقين بأن لبس شى” مالنام فى يديهم فير أون بذلك من
حولهم و قوتهم الى حولالله و قوته و منها ماسبق نا من شكفير ذنوهم وتكثير مشوبامم
بالصبر علها والرضى هَضاء الله الى غذيلرك ولولم يصب الانبياء والاولياء محن الدئيا ومايطرا

عالىاجب_ام لافتتن الخلق بما ظأهيرعدلمىهم املنمعجزات والكرامات على ان طريان
الا لاموالاوجاع على ظواهرهم لتحقق بشريتهم لاعلى ,بواطهم لتحقق مشاهد نهم والانس
برعم فكا“نهممعصومون محفوظون مأها لكون وجودها فىحكم العدم يخلاف حااللكفار
والاشمرار نأل العفو والغافية منّالله الغفار وفىالايةاشارة الى اصابة مصببة النفس الامارة |
بالاستملاء عاللىقاب اولى اصسابة مصسية القاب السيار بالغلية على النفس فانهما باذن مجلية
القهرى للقاب الصافى بحسي ا-كة او باذن ليه اللطى المالى لاس اطلانية تحسب
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وما
المعوالانس وايضا بقعالغينلكمانن مشفولا بوالاجل1عآ.طاء و رؤيةالاعواض ا
مكنان مشغولا مشاهدة الحق فقد خرج عن حد الغين وايضا شع الكل فالغين اذا

عاينوا الحق بوصفه وهم وجدوهاعظم وأجل مما و جدوه فى مكاشفاتهم فىالدنيا فيكونون

عرفته
مق
مو نين حيث لملعرفوه ح

ااننوا لالعرفونه ابدا
و لمإعبدوه حق عناديه و ك

حق معرفته و اى عيبن اعظم من هذا اذيرونه ولا يصلون الى حقيقة وجوده وقال ابن

عطاء رحمهالله تغابن اهل الحق على مقادير الضياء عند الرؤية والتحلى وقال بعض الكبار

بوم شهود الحق فى مقام اجئعية .بوم غين اهل الشهود والمعرفة على اهل الحجاب والغفلة
فانهم فى تاعلبقرب واجمّع واهل الجاب فى جحم البعد والفراق  8ومن يؤمن بالله #
بالصدق والاخلاص بحسب نور استعداده  ويعمل صالحا  6#اى عملا صا حاممقتضى
امانه فاالنعمل انما يكون سّدر النظر وهو اى العمل الصا ماببنى به وجهالله فرضا
اونقلا ( زوى ) ان ابراهم بن ادهم رحهالل أراد أن يدخل الام فطلب الماءى الاجرة

اخلل:ربيحتمن بلا تل
فتأوه و قال اذا ليمدخل احد بيت الشسيطان بلا أجرة فاتى يد
9نه سيئانه  6نوم القيامة فلا شضحه ا و8يدخله #
«كفر » اى يغفرالله ويمح ع
ي
فضله وكرمه لابالاجاب  8جنات *#على حسب درجات اعماله © مجرى من نحتها »
اى هن نحت قصورها اواشجارها  8الانهار  الاربعة  #خالدين فما و حال مالنهاء
فىيدخله وحد أولاحملاعلى لفظ منثمحمعحملا علىمعنا  9ابدا * نصب على

ذر متنكفير السيئات وادخال الجنات
الظرف وهو تأكيد لاخاود  #ذلك اى ما ك
« الفوز العظم » الذى لافوز و راءه لانطواته على النجاة من أعظم الهلكات والظفر
بأجل الطبسات فيكون أعلى حالا من الفوز الكبير لانه يكون ماب المنافم كافسىورة

البووج والفؤ المظلم  فى المقيقة.هوالانخلاع اعلونجود الجازى والتلبس بلباس :الوجود

ولعمل الصا المقارن بشهود العامل فان
الحقيق وذلك موقوف علىالامان الحقيق الذوق ا

نورااشبود حبنئذ يسترظلمات وجوده الاضافى وينوره سورالوجود الحقيق ويدخله جنات

الوصول والوصال التى تجرى هن نحنها الانهار تملوءة من هاء المعارف والحكم  8والذين
اكفرروا فككناض ياوياتنا  #تصريم بما علم التزاماوالمراد بالا يات اما القرءان اوالمعحزات
فانكلامهما آية لصدق الرسول هف اولئك اكدابالنار  اى اهلها اما بمعنى مصاحبوها
خالدين فهيا »
لخلودهم فها اومالكوها تنزيلا لهم منزلة الملاك لانهكم حال كونهم

باين الكريمتين
اى ابدا شَريشة المقابلة فإ ويئسالمص_ير » اى النار كأن هاتين ال

سيان لكيفية التغابن و انما قانا كأن لان الواو بمائع امل على البيان كا عرف فىالمعانى

و قالااية؛اشارة االلحىحوبين.عنالله الحرومين:من الامان .اقيق بيه بأنيكون ذلك
بطريق الذوق والوجدان لابطريق العلم والبرهان المكذبين ايات الله الظاهرة فرخواص
عباده محسب التحليات فانهم اا ب نار الحجاب وجحم الاحتجابٍ عالدوام والاستمرار
وَبئُسالمصين هذهالناز فعى العاقل أن مجيد حئ يكشف الله عمى ,قله وغشاوة بصلانانه

(شاع )
ت
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والا فهمبتزولهم فىالنار ليغمبنوا اهل الجنة وفىالحديث مامن عبد يدخل النة الا أرى
مقعده مالننار وانناء ليزداد عكر وما منعيد يلداخلنار الأأزئ معطدء ٠ن النةلوأحسن

ليزداد حسرة وتخصيص التغابن بذلكاليوم للابذان بأنالتغابنف الحقيقةهوالذىيقع فيدمالا
 3فىاهو رالدنيافاللام للعهدالذىيشار «معندعدم المعهودالخار احلىافلرىدالكاملاى التغابن

الكامل العظم الذى لاتغابن فوقه قالالقاشاتى لابلستغابن فالىامور الدنيوية فانها امور فانية |

سريعةالزوالضرورية الفذاءلاسقثى” منها لاحد فاذفات شى” منذلك اوأفاته احد ولوكان |
حيانه فاما فات اوافيت مالزم فوانه ضرورة فلا غين ولا حيف حقيقة وامما الغين والتغاءن

وتفعبه صاحبه سرمدا وهوالنور الكمالى اولاستعدادى
فى افاتة ثى” لولم بفتهليتى دثماا ان
فتظهر الحسرة والتغابن هناك فى اضاعة الربع و راألسمال فمجىارة الفوز والنحاة ا قال
فرنماحت نارهم وماكانوا مهتدين 'فن اضاع استعداذه ااوكاتسب منه شيا و م يلغ
وق
فاته كان مغبونا بالنسبة الى الكمال التام وكأئىا ظفر ذلك الكامل مقامه و مرامه ب
هذا متحسرا فى نقصانه انتهبى وقال الراغب بوم التغاين نوم القامة لظهور الغين فالمبايعة

المشار الها شوله واملنناس هن يشرى نفسه اسشغاء مرضاة الله و بقوله ان الله اشترى

منالمؤمنين أنفسهم و أموالهم بأن لهم اللئة و قوله الذين يشترون بعهدالله أوجانهم نا
قلبلا فاعلهم عَنوا فيا تركوا املنمبايعة وفها تعاطوا من ذلك جميعا وسئل إهضهم عن لوم
التغاان فقال دو,الاشياء مخلاف هقاديرها فىالدنيا وقال نعضهم يظهر .ومئذ غينالكافر
ترك الامان وغين المؤمن بتقصيره فىالاحسان واذا دخل العارف النة ورآه صاحب

الحال فانه براه كما برى السكوكب الدرى فالمسماء فيتمنى أن يكون له مثل ميئية .العارف
فلا سَدر علها فبتحسر على نفويته اساب ذلك فىالدنيا وقدورد لتاحسر اهلالْنة فىالمنة

ايغاال “زاك ملم  0002فها قبل اشد الناس عَبنا بوم القيامة ثلاثة نفر عالم علم
الناس فعملوا بعلمه وخالف هو علمه فدخل عيره الحنة بعلمه ودخل هوالنار لعملة وعد

أطاعالل بهشوة مال سيده وعصى الله سيده فدخل الغد النة بهوة مال مالكه ودخل مالك
النار بمعصية الله وولدورث مالا من انيه و أبوه شح به وعصى الله فيه فدخل أنوه خله
النار ودخل هو بانفاقه فىالخر اللنة
ه
سرترو
ور اى بيك سي

يدك

ايفيا)

شاكرن تكون مخت كرد كرد و تخورد

حمسن
منل
كنان مسيئًا ا
وفىالديث لايلق الله احد الا نادما ا

وان كان بحسنا ان لم

زدد وقال بعض العارفين لامجوز الترقى فالا خرة الا فى مقام حص_له المكلف فى هذه

الماك سعد ودين:رفخ كيك مزرنه كان! لكان قاذ اؤاما«اتجلازفان اظغن اق خياته
كان ذلك اختصاصا و اعتناء وان ليمظفر به فى حبانه معحلاكان مدخر اله بعد المفارقة

ومرة لازمة و منلحمقق عقام فىهذا الموطن ليمظفر بهثمولذلكسكن
رث
ضاله
يش

بوم التغابن لانقطاع الترق فيه فاعم ذاك و قال بمضهم الغين كل الغين أن لايعرف
الضفاء فالتكدورة واللطات فى صودة القهر فتوحس عانللق بالتفرقة وهو فى عبن
م

ا

ا

ا

اك
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| ساعىئون فان بللاىمجاب النتى الذىقبلهوقوله ظ و ربىلتعان ثماتنبؤن يما عملم #
اى لتحاسين وتجزون بأعمالكم جملةمستقلة داخلةتحت الامى واردة لتأكبدماأفاده كلة

بلىهنانيات البعثوبيان تحقق امساخرمتفرع عليهمنوطبهففيهتأكيدلتحقق البعث
ظ 0

فقوله و رنى قسملعل اختباره ههنالماان فىالبعث اظهار كال الريوبرة المفيدة

القام المعرفة وابثار دوام الترسة الم الحسمانية الظاهرة والئمالروحانية الماطنة

وقوله لتمثن .اصله لشمئون حذفت واوه لاجّاع الا كتين يمجى” نون يأ كناو إن
|كان على حده طلا للخفة وا كتفاء بالضمة وهو جواب:قسمقبلهمؤكر باللام الم كدة

| للقسم وثملتراخى المدة لطول نوم القيامة اولتراخى الرئية وظاهىي كلام اللياب

قاقدبلنهم
[تامتكوق وربى قسما متعلقا مم

الكلام عنده وحسن الوقف عليه ويحجمل

األكيادول لعلفائدة الاخبار
لتبعثن بماعطف عليه جواب قسم آخر مقدر مستانف لت
بالقسم مع النمشركان كرون الرسسالة كاكرون البعث ابطال ازعمهم بالتشديد
زمروكان عحورونا
نلايضةو ل
والتا كدلبتأثر من قدرالله لهالانصاف تنأ كنالاح عزنم ك

©ك *#اماىذكر مانلبعث واإزاء « على اللهيسير » اى سبل علىالله
ذةل
وكلي
بال
لتحةق القدرة التامة وقبول المادة واذا كانالامى كذلك  8فآمنوا » بصرف ارادتكم

الحرئية الى اباب حصول الايمان هبلله 6الباعث املنقبود اللمازى على عكملل

شبرؤعونن الله تعالى
8رسوله  #عمد صوىاللهعليهوسل الذى اخ
ظاهي أومستور و
وصفاته © واانور الذىاتزلنا  #اى انزاناء على رسوانا وهوالقرء ان فانه بأتحازه بنيفنسه-
انه حدق نازل من عندالله مبين لغيره ومظهر لاحلالوالرام كم ان النور كذلك والالتفات
الى نون العظمة لابراز ل العناية و8الله ما تعملون  #مالنامتثال بالامس وعدمه
© خير » فحازيكم عليه يه نوم جع

هاما
»#لاف لتنؤن وم

اعتراض اوهفعول

لاذكر الظاهى ان الخطاب لمنخوطب اولا بشوله أيلأمتكم ل©يوم المع » ليوم مجمم
فابلهاولون والا خرون مانلحن والانس واهل السماء والارض اى لاحل مافبه من ا[
الحساب والحزاء وهو باولمقيامة فاللام لاعهد اى حمع هذا اليوم اعلننبى عاليلهسلام
اذا حمع الله الاولين والاخرين جاء مناد بنادى بصوت يسمعالخلائق كلهمسيعل اهل
الجع اليوم ماونلى بالكرم ثيمرع فينادى ليةم الذينكانتتحانى جنوهم عنالمطفاجع ظ
فبقومون وهم كَلِلَ برجع فينادى بع ان انوا محمدون الله فى البأساء والضراء

فبقوهمون وهم قليل فبسرحون حميعا الى اللنة ثم محاسب سار الناس وقيل المراد جمع

الله بايلنعيد وجمله وقيل بايلنظالم اللاو او بين كل نواىمته 9
اذللكي»و#م
طم التغان *#تفاعل مانلغين 2

محر صاحيك ف«ىعاءلة بنك ومنه بضرب

كان بسضا امون
' املناخفاء والتغابن أن يغينبعطهم بعضا وإفنة القتامة ل|ااعنلنيرنض
ل باز الأعا فوا اا وبالمكس وفيههكملاننز ولهم ليبن الوق
ْ تزول الاشقياء منازل السعداء منالنار لوكابا اشقياءغ.نا باعتبار الاسستعارة الهكمية
سس

سس

.مده
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لان الككنة التواخة,توم ور
مكذصا كدكل
َق شق فاتهوانكدللاشيا المصدقابه.عتاغفيىنة
اعرلفوا
هنذلكالمعنى فلمالميكنفبهمشىمنالنور الفطرى اصلالمي
كممنهال فأتكروه
ولميعرفوا املنحقشيا وبلحدث فم طلبحوّيحتاجوا االهىداية فتكأروا الهداية وقال
عض العارفين معرفة مقام اوليااء أصعب مالنممكن همعنرفة الله تعالى لاناللتهعالى معروف
بكماله وحاله وجلاله وقهرم لاف الولىالكاهل فانه ملا ن هن شبودالضعف يأكلويشرب

والسِؤْلمتلغيرء امن اعخلق اكؤلراامة أله اتَظهر الا بأن .تناح ريه :اقلللتخلق معرقة مقاقه

ووالله لكوشف للخلق عن حقيقة الولىاعيدكماعبد عيسى عليه السلام ولكشف لهم
عن مششيرقات نوره لانطوى بور الخلكن والقمر هن مشمرقات نور قلبه واكك

ها

الح تعالى لمقام الولى حكم واسسرار وأدنى مافىالستر أن لاستعرض احد لحاربة الله تعالى
اذا اذاهم بعد أن عرفهم انهم اولياءالله فكان ستر مقامهم عن الى رحمة بالخلق وفتحا
لباب اعتذار من اذاهم مغانلب الخلق فان الاذى لبمزل من الخاق لهم فىكل عصر أ
لحهلهم عقامهم ف«كذروا  #بااىلرسل بسبب هذا القول لامهم قاوه استصغارا لهم '
راازن
كانه
وم ولاش لتكامة وق

الرسل بششرا و8نولوا كه عن التدير فيا اتوابه من

الببنات وعنالامان هم « واستغنى الله  6#اى اظهر استغناءه عن ايعانهم وطاعهم حيث
اهلكهم وقطع دابرهم ولولا غناه تعالى عنهما لما فل ذلك وقال سعدى المفتى هو حال
تقدير قد وهو بعنى عَنى الثلاتى والمراد مال الغنى اذالطلب يازمه الكمال #والله غنى©»
عن العالمين فضلا عن اعائهم وطاعتهم © حيد  #مده كل مخلوق بلسان الخال وبدل

عالتىصافه بالصفات الكمالية اوحمده اولياؤه وان امتنع امداق والخمداغو فاك إواطافا
ذره والثناء
الكمال هحنبث هكوال ومن عرف انه الخد فىذاته وصفائهوافعاله شغله ك
عليه فان العند وان كثرت محامده من عقائده واخلاقه وافعاله واقواله فنلحالو معذنمة

ونقص الا النى عليه الام فانه تمد واحمد ومود ءن كل وجه وله الحمدة والكمال

وف الاربعينالادريسيةياميد الفعال ذا المن على جع خلقه بلطفه قراالحلومرودرداىله

مدنا.ومه يحصل له نمالاموال مالا يمكن ضبطه ز8عم الذين كفروا أن لن سعثوا »
زنىم زيدا قائما أقول اكنهذا فتقصىدير امل شوله ازعم اشعار
الزعم ادعاء العلم فع
لل للحكم سواط دحال ااهوقولهبه وستعدى الى مفعولين تعدى العموقد قام
اتا ا اعينة مع مافى حيزها فأن مخففة لاناصبة لثلا يدخل ناصب على مثله والمراد

بالموصول ككفار مكة ازعىموا وادعوا ان الشان لسنعثوا بمعودتهم ابدا ولن يقاموا

ويخرجوا هن قبورهم وعن شرع رضوالله عنه لكل ثى” كنية وكنية الكذب زعموا
قال بعض الخضرمين لابنه هبلى من كلامك كتين زعم وسوف انتهى ويكرء الرجلأن
يكثر لفظ الزعم وامثاله فانه تحديث بكل ماسمع وك بذلك كذبا واذا أراد أن شكلم
تكلم بما هو تحقق لابما هو مشتبه وبذلك تخاص من أنمحدث بمكالسمع وكونءمصوما
منالكذب كذا فالمقاصد المسئة  9قل  6ردا لهم وابطالا لزعمهم بائراتمانظوءظه بلى »

<١ # هه
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نسرعونقفاهائدهم الفاسدة ومقاصدهم الكاسدة وقفوىله وماتعلنون اشارة
ماي
النظرية وم

الى علماء الباطن من المشايخ اولصوفية والى معارفهم ومواجيدهم الذوقية الكشفية
ونا إنظهرؤن مهارن الكرامات و خوارق العادات والله علي بصدور عمل كل واحد

من صدور قلومهم بحسب الرياءوالاخلاص والح والباطل  8ألميأتكم» أيهاالكفرة والااف
وا
رين
فأالذ
كتب
للاستفهام وللمجحدومعناء التحقيق هل

» اى خبرقوم نوح ومن إعدهم

املناثم المصرة على الكفر م8نةءل » اى قبلكم فيكون متعلقا بكفروا اوقبل هذا
الوقت اوهذا العصيانوالمعاداة فيكون ظرفا لالم يأتكم ففذاقوا وبالاميهم  #عطاف
على كفروا والذوق وان كان فالتعارف للقليل لكنه مستصاح للكثير والوبال الثقل
والشدة المترسة على امس مانلامور والوبل والوابل المطر الثقلى القطار مقابل الطل وهو

المطر افيف واميهم كفرهم فهو واحد الامور عبر عنه بذلك للايذان بأنه امس هائل

فدنيا من غير مهلة مايستتعه كفرهم منالضرر والءقوبة
وجناية عظيمة والمعنى فذاقوا ال
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و احسوه احساس الذائق المعطوم يعنى بس جشيدن كران بارى' خود ودشوارى”' سر

انجام خويش وضرر كفر وعقوبت اودردنيا بغرق ورمح صر صر وعذاب نوم الظلة
وامثال ان ٠ و فى ابراد الذوق رض الى ان ذلك المذوق العاجل شى” حقير بالنسية الى

واسير ون ياملنعّذااب الآ حك ولذلك قال تعالى ط ولهم  #فالا خرة ع©ذاب لع 4
اىمؤلم لاشَادر قدره وفيهاخبار بأناأصاعم فىالدنيا لميكن كفارةاذنومم والاليعذبوا

فالا خرة مخلاف المؤمنين فان مأصااهم فىالدنيا من الالاموالاوجاع والمصائب كفارة
لذنوهم على ماورد فالىاخيار الصسحبحة  9ذلك اى ماذ كرمانلعذاب الذى زاقوه
فىالدنيا وماسيذوقونه فالا خرة  8بأنه » اى بسبب ان الشان #كا8نت تَأنيهم رسلهم

بالبنات 

اى .بالمعجزات الظاهية والباء اما للملابسة اولاتعدية 

فقالوا  #عطف على

كانت  8ابشر » ايا اذمنآن مثل مامهدوننا  6راء مابند مارا ٠ اى قال كل قوم

منالمذ كورين فى<ق رسولهم الذى اناهم بالمعجزات منكرين لكون الرسول مجننس
البعار متعحبين مذنلك

ابشمر وادمى

'مثلنا هدينا وبرشدا الاىلدين

او الى الله

والعرائلهمنقيكا قلت عورد إبشوا اناروإغنارقي لتكو يلاإأكنداضم الروك انق |
وشلكمروا أن يكون العيود جخرا وقد أحمل فالىحكاية فأسند القول الى جمييع
الاقوام وأريد بالبشر الجنس قوصف بالمع كأمجل الخطاب والامص فىقوله تعالى ياأمها
لمر نفسسره مالعده
الرسل كلوا من الطسات واعملوا صالجا وارتضفاع بشر على انه فاعل فممض

فكون اتن ياب الاقتقالا .وحوياو كما.لمجيه تدا ؤامابمةِ .جَبْر الا نيادلة) الابدتنللاء
تطلب الفعل ظاهى! اومضمرا قال القاشانى لما موا بصفات نفوسهم عانلنور الذى هو
ان كل عارف
به بفضل علمم بما لاشّاس ويلجمدوا منه الا البشرية انكروا هدايته ذكان

لابعرفمعروفه الا بالمعنى الذى فيه قبلواجد الثورالكمالى ا,لاالور الفطرى ولايعرف
الكمال الا الكاءلل ولهذا قبل لابعرف اللهغير اللهوكل طالب وجد مطلويهة بوجهبها
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تضرب سسرنه واناهل النة ضوء وجوههم كضوء القمر ليلة البدر اوعلى أحسن كوكب
درى فالسماء وهم جرد مىدمكحلون ابناءثلاث وثلاثين فطوبى لاالهللطافة وويل لاهل

الكثافة  .اعلم ان الله تعاللى خلق سموات الكليات وارض الزئيات يمظهرية الحق
وظهوره فهما محسب استعداد الكل لانمحسبه  0فىمظاهى صور الانسان سه اى

مجميع الامهاء والصفات وإذا قالتعالى فأحسن صورك اى جعل صورك احدية جمع جيع

الامظلهرجيااتمعة يع المظاه السماويةالعلوية والارضيةالفلية كا قال عليهالسلام اناهخاق
آدم على صورته يمنى اورد الاسم الجامع فيعنوان الخلق اشارة الىتلك اجؤعية فكان مصير
الانسان الى الهوية اللامعة يع الهويات لكن حصل التفاوت بين افراده مسب التحلى
| والاستنار والفعل والقوة فللاسهلالححاب أيندعى كالات اهلالكشف للتفاوت المذكور

| فيامجبامنانسان خنىعليه مادفن فىارض وجوده منكنز الهىغيبىمن نال اليه
| لفتقر ابداوكيف قنعهشر معامكان ابل اللبوكيف اقفاىمالحضيض معسهولة
ْ العروج إلى الاوج

جه شكرهاست درين شهركه قانع شدء اند

٠

شاهازان طرهت يتا مكسىم

يعلم ماافلىموات والارض  #مانلامور الكلية والمزئية والاحوال اللية واخفية
© ويعلم ماتسرون وماتعلنون  #اى مالسر ويه فهابينكم وماتظهرونه من الامور والتصريح
به مع ادراحه فم قله لانه الذى يدور عله از  1ففيه كلد لاوعد والوعيد وتشديد

لهما قال فىيرغان القرء'ن انما 5رر مافىاول السورة لاختلاف ريح الهالارزض واهل
النقاء افللكية والقَلة واليعد والقربٍ منالمعصية والطاعة وكذلك ا+تلاف ماتسرون
وماتعلنون فانهما ضدان ول يكرر مافى السموات والارض لان الكل بالاضافة الى علم

الله جنس واحد لاق عليهثى'  8والله علم بذات الصدور » #اى هو محيط جمينع

المضمرات المتكنة فى صدور الناس محثلاتقارقها اصلا فكيف محخنى عليه مايسروته |
ومايعائونه وبالفارسية وخداى تذاك دانا متا نجه درسينهاست ازخواطر وافكار ٠ وانا
قلىلها ذات الصدور وصا<يها لملاسها لها وكي ع#زونة فما فالا  53 .رق هن الاظهر

الى الاخنى لانه عالم بهافىالسموات وما فىالارض:و عا نصدر من باىدم أسرا وعلنا بواءا

أليصمدر بعدبلهو مكذون فىالصدور واظهار الحلالة للاشعار بعلية الحكم وتأكيداستقلال

| اللة قبل وتقديم القدرة علىالعلم لان دلالة الخلوقات عقلدىرنه بالذات وعلىعلمه ها فا
انل-انفاق والاختصاص سعض الحهات الظاهرة مثل كون السماء فىالعلو اولارض
 0أل اللاطنة ككل ]اق مكوون »ال تنسؤومكةموالاررض)تباالكنة الى غير ذا بفان

لامتكلمين ماكين فائيات العلم الاول ان فعله تعالى متقن اى محكم خال عن وجوه

الخلل وءشتمل على حكم ومصال متكيرة وكل هفمنله متقن فهو عالم والثانى انه فاعل
اتخطيصٌ يططن" الممكئات :عضن الاتحاء ولايتصور ذلك الامع العلم
بالقصطد'والايختنازا ل
وفى قوله ماتسرون اشارة الىعلماء الظاعى منالحكماء والمتكلمين والى علومهم المكرية
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تقوم واودع فيكممنالقوى والمشاعى الظاهرة والباطنة مانيط مها ججيع الكمالات البارؤة| ,

والكامنة وزيتكم بصفوة صفات مصنوعاته وخصكم مخلاسة خصائص ميدءاته وجعلكم

امؤقج.جيمأعخاوةاه!فىخذدءالنشأة فلكم مال السوزة وأبطين( الاشكال .ؤلاِ 1لاغو
الانسان أيكنون :صورته على خلاف .ماهو عليه لكونصوز»ه أحسن فن سائر الصوار
ومن حسن صورثه امتداد قامته وانتصاب خلقته اوعتدال وجوده ولابشدح قحابيه عرق

بعض الصور قببحا بالنسية الى بعض لان الحسن وهو امال فىالخلق والخلق عملرىاتب

كاقالت المكماء شبثان لاغاية لهما امال والبيان ولكمأيضًا حمال المعنى وال الخصال
اكبريرون مدد شنكدراري
درون تست مصرىكه نوبى رشسكتانثن ٠ جنهمست ز

شدهٌ علام صورت مثال بت برستان » تويزبيطو بكاوي لز الى
رو .آبنه بينى  .بت خويش م توبائى يكمىكذ رندارى
دح
خدا حمال خود را

والمعتدبه هوالحسن المعنوى لانالله خلق ادم على صورنه اعىلى الصورة الالهية التىهى
عبارة عن صفاته العلدا واسمانه  0والا فالحسن الصورى بوجد فالكافر أيضا

و د آزالست امت بالا :راسعا و 1إد ور انع كككاف /الؤوواكايضؤؤات حماوشيع
نلمعتدبهمليكون
قديوجد سبرةحسنةوخلق حيدفىالكافركمدل انوشروان مثلالك ا

باركل منكانفه صافلةعدل فهو ملك
مقارنا بالابمان الذى هواحسن السير قااللبكعض
ان اتلعحالى مااستخلفه بالخطاب الالهى فان منالخلقاء هنأخذ المرسة سنفسه ,غهنير
وكان
عهد الهى اليه مها وقام بالعدل فىالرءايا استنادا الىالق كا قال عالليهسلام ولدت فىزمن
الملاكالعادل وي

ملكا ووصفه بالعدل ومعلوم انكسرى فىذلك لءدل علىعير شرع

منزل لكته نائب للحق من وراء الحداب وخرج شونا وقام بالءدل افلىرعايا هن لهمم

بالعدل كفرعون وامثاله من المنازعين دود الله والمغالبين لْنابه بغالبة رسله فان هؤلاء
لبوا مخلفاء الله تعالى كالرسل ولانوابا كلاهلملوك الأعادلة بل هم اخوان الك_-ياطين قال

الحسين رحمه الله أحسن الصنور صورة اعتقت .من ذل كن ونولى اقتصوبرها بيده
ونفخ فها من روحه وألسها شواهد النعت وحلاها بالتعلم شفاها واسحدلها الملامكة
الاقربين واسكتها فىجواره وزن باطنا بالمعرفة ظواهرها شنون الخدمة واجمع فى قوله

فاحدن صورك باعتبار الانواع لان صورة الرومى ليست كصورة الهندى الى غير ذلك

والافر ادوهو ظاهص ف واليه المصير  6اى والىالله الرجوع فىالنشأة الاخرى لاالىغيره

|استقلالا اواشترا كا:فأحسنوا سسراثرك باستعمال تلك القوى والمشاعى فيا خلقن له حتى
|مجازيكم بالانعام لابالانتقام فىمن صورة حسناء تكون فىالءقى .شوهاء شبحالسريرة
والسيرة وكمصنورة قبيحة تكون حسناء حسنهما
جه تم زمتقمت صووكة ال إملوهاقا م ,جوجان زروم .بودكوان ازحدس م ياش '
دظه
س عل
جوان
وقد مت ان ضرس الكافر ناولمقيامة مثل جيل احد
العام يسوء خلعه حي

مسافة ثلاثة

ععيد حت باعروس ونه وتديرخى شؤته الحناةي

(ضرب )
ت

©

ه © __

سورة التغابن

والطاعة وايامومابرديكم منالكفر والعصيان قال القاسم رحمهالل خاطيهممخاطبة حال
كونهم ذرا فسماحم كافرين و مؤمنين فىاوزلاهظهرهم حيناظهرهم على ماسماهم وقدر عليم

ه
نما
وعلم
لأنه
يبرب
فأخ

مخنير و شر » واعلم ازاللهتعالى يعلملكنه محلمو سَدر

دنه
قلعوم
اسائ
لدنه الو
ككل ب لذ [وتعمن #أموحة السوابق ت

جده لمنفعه

ون
كذ قبل"“ ان بَبِعض؟ الاكابن بلقة أن مهودنا"أوصى أن حمل 'هبنلده اذا-مايت.دف
فى بت المقدس فقال ايكابر الازل أما علم انه لو  0فى فراديس العلى لحاءت
جهم تأنتكالوا والفته؟ الى "اغبا ونان عل اىريكة 7ل سات لالسوابق
وأخر"الذان تكون فكرنهم ابدا فها سيق لهم مانلله لعلمهم ان الحكم الزالى

اتم به
لابتغير باكتساب العبيد و اصصاب العواقب  3الذين يكفرون ابدا ف ع
امهم فان الامور واتمها والعاقة مستورة ولهذا قبل لابدنكي صفاء الاوقات فان محتها

و امض الفآات واداب الوقت وهم الذين لابتفكرون فى السوايق ولا فىاللواحق |
العواقب بل يشتغلون عراعاة الوقت واداء ماكلفوا مناحكام ولهذا قبل العارف ابن وقته

وقبل الصوفى من لاماضى له ولامستقبل ا(لومفثنوى )

لوق ال انك لاعت الى زوق  1.نيلت غرّداكقان:اقرط طريق

ذر الحق فهم مشغولون بشهود الموقت عن ماعاة
والقسم الرابع اهلمذين غلب علهم ك

الوقت وفىالايةاشارة الىرهويته المطلقة اعلننسب والاضافات خلقكم اى تحلى لتعيناتكم
الجنسية والنوعية والشخصية هنغير تقبيدواتحصار فنكم اى فبنعض هذه التعينات كافر
يستر الحق المطلق بالخلق المقيد وشول بالتفرقة دفعالطعن الطاعن ومنبءض هذه التعبنات

مؤمن يؤمن بظهور الحق فىالخلق ويستر الخلق بالحق وغول بالمعية تأنيسا للمكاشفين
بالحقائق والله بماتعملون بصير من ستر الح بالخاق دفعا للطاعن و من ستر الخلق بالحق
| تأنيسا للطالب الواجد ه خلق السموات والارض بالحق * اى بالحكمة اليالغة المتضمنة
للمصال الديثية والدنيوية والمراذ السموات السبع والارضون السبع م يدل عليه التصريح

فىبعض المواضع قالتعاللى خلق سبع سموات طباقا وقال تعالىالله الذى خاق سبع سموات
ومن الاراض مْتلهن "قان قلت ماوحه "عدم 'ذكر اعرش والكزءمى فىاءثال هاذلهمواضع

متا وانكانا املسنماء نلالاسماء هوالفلك والفلك جسمشفاف حيط
ناهقل
اقهم
مععظم خا
بالعالم وها اوسع الافلاك احاطة الا اناثنارها غير ظاهرة مكشوفة حلاف السمواتوالارض

وماينهما فالهاقربالىالغخاطبين المكلفين ومعلوم حالها عندهم ومكشوفة آآنارها ومنفعتها
وألينن "قلا "االنشمين مض الفو ككوالتمر اونا والكواكبتعطها الطمالىغبرذلك
مالاسنامى على ان ا فها اظهر فهى على عم القدرة أدل وقد قال تعالى كل يوم
هوفى شأن وكاثر هذه الشؤون فعاىلم الكون ا الذى هو عبارة عن السموات

والارض اذها هنالعنصريات بحلاف العرش والكردى فانهما مر الطبيعيات ولهذا لاشنيان
©دورك فأحسن صورع يهاافاء لاتفسير اى صوركم احدن تصوير وخلةكم فأىحسن
و
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يبدطولواى بساط
عرف انه سبحانه هوالنفرد بالخلق والاجاد أن لابحد كسب الع

(كى )
فابشلاء بالام والنبى ولا يعتقد ان للعبد على الله حمة بيب ذلك ح
الشرع ال

ان بعضالاكابرتعجب منتجاسرالملائكة فىقولهمأتجعلفيهامنبفسد فيهاثمقال ظ
ماعليهمثى”هوأنطقهم فبلغقولهمحىبنمعاذالرازى رضىاللهعنهفقال صدق هو

ة اليحقكلوان
جلقهمن
أنطقهم و لكن انظركيف أفحمهمبينبذلك ان جرد الخ

(

عذرا للسيد فى سقوط اللوم عنهم  9ومكم مؤمن » #مختار للامان كاسيله و بندرج

لفكت الكبيرة الغير التائب والمبتدع الذى لانفضى بدعته الوالكفر وتقديمالكفر
عايه لانه الا نسب يمقام التوسيخ والا غلب فيا بينهم ولذا شَول الله فى بوم الموقف لا ادم

ْ أخرج باعلثنار يعنى ميز اهلها المبعوث الما قال وما بعث النار اى عدذه قالالله من كل

الفتسعمائة و تسعة وتسعون وفالتتزيل و لكن ١ كثرالناس لايؤمنون و قايل من

عبادى الشكور والايعان اعظم شعب الشكر ( روى ) ان عمر رضىالله عله سمع رجلا

غَول اللهم اجعلنى املنقليل فقال له عمر ماهذا الدعاء فقال الرجل الى سمعت أله

شول وقليل من عبادى الشكورفاتها ادعو أن محعانى من ذلك القليل فقال عمركل الناس

اعدمنعمر ٠ يقولالفقبرهذاالقولمنعمرمنقببلكسرالانسفستقوسار العلم
والمعرفة واستقلالهما على ماهو عادة الكمل فلانشاف كاله فىالدين والمعرفة حيتكىون

للطبوهسى الحنيث على ذلك فكىتاب التحريدله
اتد
ذلكسببالجرحه فىبابٍ الخلافة كااس

وااو للدي زالة اندم  1خلقوا على طبقات شق فم منبولدمؤمنا و مح مؤمنا

و يموت مؤمنا و مهم من نكواادفرا و بكحاىفرا ويموتكافرا وميم من نولد مؤمنا ويحي |
مووت كافرا هونهم ٠ن :ولدكافرا و حى كافرا و يموت هموما ) ومن هناقالبعضهم
يمنا
مؤ
رهكهم ٠ ا.راهيم خواص قدس سرهكفت درباديه
قوم طاءوء فخذلهم وقوم هفبأودمن
وى
ارىر
وبزا
خه و
وقتى ريد عى رفم بيرى راديدم دركوشة نششته وكلاهى برسر نهاد
موعن سه  0ياهذا توكيستى كفت هن ابواميه ام كفم جراءى كرنى كفت

زهالر سال بدان دركاة خدمت كردء ام و درافق
بنكتريتق سرًاوازتراز مهن ج
ك
اعلى ازهن مقدم 41

كوخ د

الى وحكم عيى نكر كه عراجه روز اورد

انك كنثأاى وا" نكر مالذيق“تجهاد' وطاعت خوايعق1غززه نبائقك بغناثا واخثيار
وسنت الهمهد و طاعك شدله تمنبكفَرْمَان'امدكه آردامسحده كن تكردم و ادم را

ا فرمان امدكه ازان درخت مخور خورد ودركار ادم عنايت بود عذرش يهادند وزلت اودر |
|حساب ساورديد الو

ود

تراوه
لع
نات ]ةك رلزوإاتنةالر ف

عن كر رسال ادال

فكن اناه زنون!/

اج

جر هنايعرف سر قول الشبخ سعدى

ٍِ واللبا.لون

ل
ا لا
ا ا بح
طلقا ه بصير  #فيحازيكم بذاك فاختاروا منه ماتحديكم من الايمان
( والطاعة )

ج 9م ©

!و

سؤرة التغابن

'الىحمد اللمامدين وهو الثناء بذكر الاوصاف الخيلة والافعال.ال+زيلة و تقد الجار
والجرور لادلالة على تكأيد الاختصاص وازاحة الشبة بالكلية فان اللام مشعر بأصل
الاختصاص قدم او اخرزأى لهالملك ولهالْمد لالتيره أذهو المبدى” لكل ثى” و هوالقاثم

به والمهيمن عليه المتصرف فيهكيف يشاء وهوالمولى لاصول النموفروعها واولا انه
اع مها على عباده لما قدر أحد على ادن ثى” فالمؤمنون محمدونه على لعمه وله ابد
افلىاولى والا خرة واما ملك غيره فاسترطاء من جناءه وتسليط منه و حمد غيره اعتداد
بأننعمة اللهجرت على بده فإلبشر ملك و حمد من حيث الصورة لادن حيث الْقيقة
باعبر او اضافت شاهى نود حنان

٠ يريك دوحوب باره زشطريج نام شاه

 8وهوعبىكل “فدبرو لاننسية ذاته المقتضية للقدرة االلىكل سو اء فاهلوقادر عيلىجالااد
والاعدام والاسقام والابرآء والاعناز والاذلال والتييض والتسويد ونحوذلك منالامور
الغير المتناهية قال بعضهم قدرتالل تصلح للخلق وقدرة العبد تصلحللكسب (العبدلوصف
بالقدرة علىالخلق والحق لابودف بالقدرة علىالكسب فن عرف انه تعالى قادر خشى
رمتحهموته
من سطوات عقوبته عند مخالفته وامل لطائف نع

عند سؤال حاجته لابوسيلة أ

طاغتة ,بل بكزمه و.منته .وق التأويلات التحمية ينزمةذا»:اللستحة المقدسية عن الامثال
والاضداد والاشكال والانداد مافىالسموات القؤى الروحانية وما فىارض القوىاسمانية

له ملك الوجود المطلق ولهالجمد على نعمة ظهوره فىالوجود المقيد و هويته المطلقة قادرة
على ظهورها بالاطلاق والتقييد وه فى عينها منزهة عنهما وها نسبتان اعتبارسان هوهو
الذى خلقكم  خلقا بديعا حاويا جع مسادى الكمالات العامية والعملية و مع ذلك

« فنكم كافر  4اى فبعضّكم اوفبعض منكم مختار للكفر كاسب له حسماتقتضيه خلقته
وان الواجب عليكم حميىا ان تكونوا ارين
| وشدرج فنه المنافق لانهكافرمضمر ك
للايمان شكارين انعمة الخلق والاياد وما ستفرع علها هن سائر الم فا فملتم ذلك مع
هام ممكنهم هنه تبشلعيتم شهبا و تفرقتم فرقا قال فى فتح الرحمن الكفر فاعللكافر
والاعان فعلالمؤءن والكفر والايمان ١ كتساب العيد لقولالنىعليهاللام كلمواود بولد
عاللىفطرة وقوله فطرةالل التى فطرالناس عايها فلكل واحد مانلفرقين كسب واختيار
وكسه واختباره سقدير الله ومشيثته فالمؤمن بعد خلقاهه اياه مختار الامان لان التلعهالى

م

 1علداى علدو دلكان يسدر جلوالهالاءتار الكشر لاذاقم

لفان علق ذلك و بعلمه منهنوزهد| طردئ اهل الدنة سيئرو افلادريةدد الدهرية
والطبيعية فانهم كرون خالقية الله تعالى والخااى هوالخترع للاعيان المبدع لها ( حى )

ان .سنا ناظر ,معتزليا فى مسألة القدر فقعاف المعتزلىشاحة من شحزة وقال للسنى الس

انا الذئ قطفت هذه فقاللهالسنى ان كنت الذى قطفنها.فردها على ماكانت عليه فطلم
المعتزلى وانقطع وافا ألزمه بذلك لان القدرة التى .تحصل ما الأنجاد سان مكون |
ْصالحة للضدين فاو كان تفريق الاحزاء شَدرته لكان فى تدره وعجلها ومن .ادن من

سج تفاقية“شؤؤة التغاينختاف  5مكية اومدنية وأا تمان عشرة ]هل

0

بسسمالله اأرحمن الرحيم

 9يسبح للهلهمافىالسموات « من الخاتتياه د 0فىالارض  4منالسمانيات اى

محاانهف جيميهعما املنخلوقات عما لايليق جناب كبرياته تنز-ها مستمرا والمراد
ينزهه سب
اما تسبيح الاشارة الذى هو الدلالة  3ماكل حى و حماد أو تسبيح العارة الذى هو

حلان اللهفتعمهما ايضا عند اهلاللهوعن إمضبم سمعت تسببح الميتان
أسن و
فىالبحر الحبط مَلن سبحان الملك انقدوس رب الاقوات والارزاق والموانات والنيانات

'
ثاةىكل
واولا حب

من رطب ويابس مااخبر عليه السلام ال يهشيدللمؤذن وم بينالله

ورسوله با جميع الخلوقات عل1يه من العمباللهوالطاعة له والقيام ما

ء.

ين

رمدم

وقل مااضافه الله الى عحه وعااضاف اليه رسولهوبوقف يعضهم ةفلم يؤمنوا ولميسمعوا

ص  2كر

صيهدهم
وهوقعل
و تأولوا الامى مخلاف ما
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من المك بين لترجيحهم حسبم علىالاعان يعمرافه لهمر بهلممالميشاهدوا ذلك مشاهدة

0

7”.

رضفين
عنابع
انلوع
عي

يذلك أيكنوانوا منالمؤمنين وهمفالىحقيقة

فالا ية اى يسبح وجودك بغير اختيارك وأنت فافل عنتسبح

وجودك له و ذلك ان وجودك قام فى كل لحة بوجوده محتاج الى الكينونة بتكويشه

وسانك اذا اشتغلل بذ كر غيرنا وفىالحقيقة لمتحرك الوجود الا بأمره
قاهلابينك ل
اي
لتقديس و نكن
ومشبثته وتلك الحركة اجابة دامى القدم فىجميع ماده وذلك ماحض

لايعرفه الا العارف بالوحدانية «لهالملك  الداثم الذى لإزول وهوكال القدرة ونفاذ
التصرف لدم عرو وااست بادشاهىكه ارض ومما وما يدمهما سافريد © وله الجد »

(اى حمد)

مسح مح

تاليف الامام العالم الفاضل والشيخ النحرير الكامل المامع بايلنبواطن
والطواضص ومفخر الامائل والا كابر خاة المفسرين وقدوة ارباب

المقيقةو اليقين فريداو اب و
ه قطب زمانهمنبعجميعالعلوم
مولانا ومولى الروم الشيخ اسماعيل حق البروسوى

لين
المتوفى 2
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